
 

 

 
 
 

 فايز يوسف محمد
 الزراعية األولى من زراعيات فيرجيليوس

 )مقدمة، ترجمة وتعليق( 
 المقدمـة:

 77فػ  الاػامس ر ػر مػف  ػتر ر عػوبر رػاـ   P. Vergilius Maroولد بوليوس فيرجيليوس مارو 
العػػ  عرػػ  فػػ   ػػماؿ  Mantuaبػالررب مػػف مػػا عوا  Andesؽ.ـ. مػف رلػػؿ ريفػػ  فػػ  مريػػد ع ػػم  ر ػػديس 

، وه ػػاؾ م ػػ   ػػ   رمػػرف امولػػ  فػػ  مزررػػد ربيػػي لي ػػيش  يػػاة الريػػؼ Poيػػا فػػ  م طرػػد  تػػر البػػو إيطال
  (1)وع ليـ الريؼ وي عمع  بجماؿ الطبي د ف  هذا الم اف.

، يػػػد رو عافيػػػػا وس اليم ػػػػ  وم ع ػػػػارف Maecenasؽ.ـ. ا  ػػػػـ إلػػػ  داكػػػػرة ماي ي ػػػػاس  39وفػػػ  رػػػػاـ 
( رف ع ا ػد اميػاـ 514ػ466عاب اموؿ مف زرارياعي )ربيات الثراف . ومد ع دث فيرجيليوس ف  اعاـ ال 

الع  علت مرعؿ يوليوس ميلر والفراغ الذى  دث و يؼ  اف رو عافيػا وس هػو الم رػذ الو يػد، ل ػف ررظػـ 
بليػػد عمثلػػت ك ػػذاؾ فػػ  عػػدمير الزرارػػد. لرػػد ج ػػد المػػلؾ اللػػيار بطريرػػد إلزاميػػد لي ػػاربوا رو طػػرد الػػب ض 

  (2)رجؿ إر اء الج ود الم ر يف الذيف  اف م ظمتـ رل  غير درايد  افيد بالفل د.بأ  اـ م اكيد مف 

                                                 

(1) Williams (R. D.), Virgil, The Eclogues & Georgics, Edited with introduction and notes New 

York (1985), p. VII. 

(2) Wilkinson L., The Cambridge History of Classical Literature, vol. II (The Georgics.), 

Cambridge University Press, Cambridge (1983), p. 24. 
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 عػػب فيرجيليػػوس الزراريػػات بعوجيػػي مػػف ماي ي ػػاس لع ػػوف جػػزءا مػػف  يا ػػد رو عافيػػا وس العػػ   ا ػػت 
 عتدؼ إل  ازدهار الزرارد ف  إيطاليا، ويدؿ رل  هذا ما ورد ف  الزراريد الثالثد:

interea Dryadum silvas saltusque sequamur  

intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa. 

"فػػ  غ ػػوف ذلػػؾ در ػػا  رعفػػ  رثػػر غابػػات ال وريػػات )الػػدرياديس( وام ػػراش 
الع  لـ عطؤها مدـ )ال ػذراء( ودر ػا  عبػ  روامػرؾ العػ  هػ  لي ػت بالي ػيرة يػا 

   (1)ماي ي اس".

فيرجيليػػوس مو ػػوع الزراريػػات فرػػد  ػػرس فيرجيليػػوس هػػذا ومف ماي ي ػػاس  ػػاف هػػو الػػذى امعػػرح رلػػ  
 ال مؿ لي ور ار فيرجيليوس  ف ي إل  هذا ف  ال عاب اموؿ:

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 

vertere Maecenas, ulmisque adiungere vites  
"مػػا الػػذى يج ػػؿ الم الػػيؿ مبعتجػػد، وع ػػت رى  جػػـ، يػػا ماي ي ػػاس، 

 ( 2)رليب العربد و د رغلاف ال رمد إل  ر جار الدردار؟".يم ف ع

العػػ  يبػػدر بتػػا فيرجيليػػوس زرارياعػػي عػػذ ر ا بمػػا ورد ر ػػد  quo sidere terram vertereوال بػػارة: 
 ه يودوس ف  مؤلفي "امرماؿ واميػاـ" ف  افععا يد الجزء الذى يع دث فيي رف الزرارد:



 ( 3)"ر دما عبزغ  جـو البلياديس، ب ات رطلس، ابدر ال لاد".
                                                 

(1) Verg. Georg. III. 40-41; cf. also Virgil’s Georgics Selections, edited by John (D. A. S.), 

First puhlished in London (1973), p. 15. 

(2) Verg. Georg. 1. 1-2; cf. also John, Virgil’s Georgics selections … note 2, p. 16. and P. 

Virgili Maronis Georgicon Lib. 1 Edited by Page (T. E.) London (1934), p. VII. 

(3) Hes. W. D. 383; cf. also Wilkinson (L. P.), The Georgics of Virgil A Critical Survey, 

Cambridge At The University Press (1969), p. 57. 
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ؽ.ـ.، وهػ  ملػيدة ع مػؿ  29رو  37و  37 عب فيرجيليوس مليدة الزراريات الؿ الفعػرة مػا بػيف 
  ( 1) تادة رل  م رفعي ال اليد بالريؼ وم اليلي و يوا اعي وفل يي.

مرالػػد عع ػػدث رػػف الزرارػػد فرػػط. ففػػ   يػػاة الريػػؼ وجػػدت ف ػػاكؿ عع لػػؽ ولػػـ ع ػػف الزراريػػات مجػػرد 
بامياـ الرديمد الجميلد مثؿ الر ارد والوفاء وال دؿ و اف فيرجيليوس يتدؼ مف وراء هذا ال مػؿ إلػ  إ يػاء 

 ( 2)هذف الف اكؿ.

إل  رغبد وف ل رف رف الرليدة ع عوى رل  فررات ف  مدح او عافيا وس، فإ تا ع ير بطريرد مؤثرة 
الرومػػػػاف فػػػػ  و ػػػػ   ػػػػد لل ػػػػروب امهليػػػػد ورػػػػودة ال ػػػػلـ، وهػػػػ  لػػػػذلؾ معلػػػػلد با  عياجػػػػات ال يا ػػػػيد 

 ( 3)وا جعماريد والرغبد المل د ف  إرادة الزرارد اإليطاليد إل  ما  ا ت رليي.

ورغػػـ رف الظػػاهر رف المػػادة الع ليميػػد هػػ  مو ػػوع الرلػػيدة إ  رف المو ػػوع ال ريرػػ  هػػو اإلرجػػاب 
 (  4)ماؿ الريؼ وكلتعي و يوا اعي وطيورف و  راعي و باعاعي.بج

إف  ػػب الريػػؼ اإليطػػال  يم ػػف م ػػاهدعي داكمػػا ر ػػد فيرجيليػػوس فػػ  زرارياعػػي فػػ  ا  ػػعاداـ المع ػػرر 
للع ايص ليس بال  بد لل يوا ات فرط وا  ما ري ػا بال  ػبد لل  ػؿ وام ػجار وال باعػات. وه ػاؾ مو ػوراف 

 يدة:االاف يظتراف ف  الرل

اموؿ: يعجل  ف  روايد فيرجيليوس ام طوريد الع  عع لؽ بإلياء ال لر الذهب ،  يث  اف مرار جػوبيعر 
 بأف طريؽ الفلح  وؼ   ي وف  تًل.

                                                                                                                                  

بيعا فرط ع ػال  مو ػوع الزرارػد وهػ   235بيعًا الع  عع وف م تا مليدة امرماؿ وامياـ لت يودوس يوجد  828ومف بيف 
 .617ػ383بالع ديد امبيات 

cf. also Wilkinson, The Georgics of Virgil …., p. 60.  

(1) Wilkinson, ibid, p. 25. 

(2) cf. John, ibid p. 15. 

(3) cf. Williams, the Eclogues and Georgics … op. cit. p x. 

(4) cf. Williams, ibid p. x. 
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والثا  : يظتر ف  الفل فد المع لرد بو دة الوجود الع  ع مف الؼ  ػؿ ر ػواؿ الطبي ػد، ف ػؿ م ػاف يمعلػؾ 
الاالػػد، وفػػ   ػػؿ ر الػػر الطبي ػػد ه ػػاؾ وم ػػد إلتيػػد، فال ػػؿ  كلتعػػي الم ليػػد وكلتعػػي الريفيػػد

ي ػػد جػػزءًا مػػف اإللػػي، واإل  ػػاف يجػػب رليػػي رف ي مػػؿ ج بػػا إلػػ  ج ػػب مػػ   ػػؿ ر الػػر بيكعػػي 
   (  1)الطبي يد.

 وفيما يتعلق بمادة القصيدة امتلك فيرجيليوس نمطين بارزين: 
 وس.ػ ال  راء اإلغريؽ مف رمثاؿ ه يودوس ورراعوس و ي ا در  1

 عاب ال ثر اإلغريؽ واللعيف الذيف  عبوا رف الزرارد مف رمثاؿ رر ػطو وثيوفرا ػعوس و ػاعو وفػارو،  – 2
 (  2)وا عمد إلتامي ال  رى مف  عاب الوزف ال دا   اللعي   ال ابريف رليي مف رمثاؿ لو ريعيوس.

ذ ػػر فيرجيليػػوس فػػ   ومػػ  رف ا ث ػػيف، لو ريعيػػوس وفيرجيليػػوس، مػػد ععلمػػذا رلػػ  يػػد ه ػػيودوس  يػػث
 زراريعي الثا يد ر ي  وؼ يي   رغ يد  ارر ر  را ربر البلد الروما يد:

Ascraeumque cano Romana per oppida carmen. 

إ  رف فيرجيليػػوس ااعلػػؼ رػػف هػػذيف الم لمػػيف، فرػػد  عػػب ه ػػيودوس  ػػ را ع ليميػػا مف هػػذا ام ػػلوب 
ب لو ريعيػوس  ػ را ع ليميػا ري ػا م ػي امعلػؾ  ما ػا جارفػًا  اف مفيدا ف  رلرف ل رؿ الع لػيـ لل ػاس، و عػ

لتدايػػد ال ػػاس إلػػ  ع ػػاليـ إبيرػػوروس، رمػػا فيرجيليػػوس فلػػـ ي عػػب  ػػ را يتػػدؼ فػػ  المرػػاـ اموؿ إلػػ  الع لػػيـ 

                                                 

(1) Williams …... pp. xi, xii. 

(2) Williams …… p. xi. 

 و عػب رراعػوس ملػيدة الظػواهر الطبي يػد   ماؿ وامياـ  عب ه يودوس امر
و عػػب رر ػػطو رػػف عػػارين ال يوا ػػات و عػػب ثيوفرا ػػعوس رػػف عػػارين ال باعػػات  و عػب  ي ا ػػدروس الزراريػػات 

 (cf. Varr. RR. 1. V. 1) ورػف ر ػباب  مػو ال بػات  
ولو ريعبػوس رػف   Rerum rusticarum libriوفػارو رػف الزرارػد ري ػا De Agri Culturaو عػب  ػاعو رػف الزرارػد 

 ، ومد عأثر  ارر ا ب ؿ هؤ ء ، وهو ما  وؼ   ير إليي ف  المل ظات. De rerum Naturaطبي د ام ياء 
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وا  ما إل  إرطاء المع د، وهو مػا ر ػار إليػي  ػي ي ا الػذى ذ ػر رف هػذف الرلػيدة لػـ ع عػب لع لػيـ الفل ػيف 
 ع الرراء:وا  ما إلمعا

nec agricolas docere voluit, sed legentes declectare. 

 ( 1)"إف )فيرجيليوس( لـ يتدؼ إل  ع ليـ الفل يف وا  ما إمعاع الرراء".

، فإف الزراريات ربما ه  الرليدة ام ثر ل وبد وام ثػر إثػارة للجػدؿ فػ  Thomasل ف،  ما يذ ر 
رجيليػػوس ر ػدما بػدر  عابػد هػػذا ال مػؿ يع لػؽ بام ػلوب، إذ  يػػؼ امدب الرومػا  ، والع ػدى الػذى واجػي في

  ( 2)وهو ي رؿ مف غيرف مف ردباء اإلغريؽ والروماف ي عطي  رف ي عب   را غير جاؼ.

هوراعيػوس  ػأرظـ رمػؿ ر جػز  Odesري ػا ر تػا عرػؼ مػ  روديػات  Williamsومد ذ ر ر تا وليامز 
  ( 3)ب  ؿ  امؿ ف  ال  ر اللعي  .

دت ال ثيػر مػف ملػادر فيرجيليػوس رػف الزرارػد، ل  ػي ا ػعادـ ثيوفرا ػعوس فػ  ال عػاب الثػا   ومد فرػ
 36/ 37ورر ػطو فػ  الثالػث والرابػ . و  ي بيػػ  غػض الطػرؼ رػف زراريػات فػػارو العػ  ظتػرت فػ  رػػاـ 

 ( 4)ؽ.ـ. ر دما  اف فيرجيليوس ف  بدايد  عابد رملي الزراريات.

ى  ػػص  ػػارر  عي ػػ  كاػػر، فت ػػاؾ ماطوطػػات عرجػػ  إلػػ  ومػػد  فػػظ  ػػص فيرجيليػػوس رف ػػؿ مػػف ر
الرػػرف الرابػػ  المػػيلدى، هػػذا باإل ػػافد إلػػ  امعبا ػػات  ثيػػرة وردت ر ػػد مػػؤلفيف مػػدام  مػػف رمثػػاؿ  ػػي ي ا 
و وي عيليػػا وس ورولػػوس جيليػػوس وع ليػػؽ  ػػيرفيوس فػػ  الرػػرف الرابػػ ، هػػذا إلػػ  جا ػػب ماطوطػػات الرػػرف 

                                                 

(1) Senec. Epistupae. Morales. LXXXVI, 15; Verg. Georg II. 176; cf. also Page, p. Vergili 

Maronis Georgicon … op. cit. pp. XII XIII. 

(2) Virgil Georgics, Edited by Thomas (R. F.), Cambridge University  Press, Cambridge (1990) 

pp. 16, 24. 

(3) cf. Williams, Virgil, the Eclogues & Georgics … op. W. P. X. 

(4) cf. Wilkinson, The Georgics … op. cit. p. 26.  
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)الرػرف الرابػ ( الػذى ع عػوى رلػ   Saturnaliaالم ػم   Macrobiusالعا   ال ثيرة ورمؿ مػا روبيوس 
   (  1) ثير مف ا معبا ات مف فيرجيليوس.

رمػػا فيمػػا يع لػػؽ باإلطػػار ال ػػاـ للرلػػيدة فتػػ  عع ػػوف مػػف رربػػ   عػػب، يع ػػدث ال عػػاب اموؿ رػػف  ػػرث 
ة واالػػد ر ػػجار امرض ور ػػواع العربػػد والم الػػيؿ ور ػػواؿ الطرػػس والثػػا   رػػف زرارػػد ام ػػجار المثمػػر 

ال  ػب والثالػػث رػػف عربيػػػد الما ػػيد والايػػوؿ واليػػ ـ والمػارز و  يع ػػدث رػػف الا ػػازير وال ميػػر والرابػػ  رػػف 
   ( 2) يفيد ررايد ال  ؿ وا  عفاظ بي.

ومػػد لاػػص فيرجيليػػوس فػػ  بدايػػد ال عػػاب اموؿ مػػف الزراريػػات هػػذف المو ػػورات امرب ػػد العػػ   ػػوؼ 
  ( 3)يع دث ر تا ف  زرارياعي.

ه ػا وهػو رف ال عػاب اموؿ والثالػث ير ػزاف رلػ  الع ػب  Williamsوثمد رمر كار يؤ د رليػي وليػامز 
.  يث ي عت  اموؿ بال ديث رف ال روب امهليد الع  دارت ر اها  وام   و تايعتما عب ث رل  الع اـؤ

رلػػاب الما ػػيد. رمػػػا  بػػيف الرومػػاف والػػدمار الػػذى ر دثعػػي، وي عتػػ  الثالػػث بال ػػديث رػػف الطػػاروف الػػذى
الثػا   والراب  فيب ثاف رل  العفاؤؿ  يث يردماف الجا ب ال ػ يد ل يػاة الريػؼ. وي عػوى الثػا   ري ػا رلػ  
الث ػػاء الم ػػتور الموجػػي إليطاليػػا، وي عتػػ  بلػػورة ريفيػػد جميلػػد رػػف الم افػػلت العػػ  ي لػػؿ رليتػػا الفػػلح 

مػػف إ  ػػار للػػذات وي عتػػ  برلػػد رري ػػعايوس   ظيػػر مجتوداعػػي، وفػػ  الرابػػ  ولػػؼ لمػػا يع لػػ  بػػي ال  ػػؿ
Aristaeus  ام طوريد وعجربعي م  ال  ؿ وع اثر ال  ػؿ مػف جديػد، ويع ػدث ري ػا رػف الرلػد المع لرػد

  Eurydice.(4  )ويوريدي    Orpheusبيراـ رورفيوس 

                                                 

(1) cf. Williams, ibid. pp. XIII, XIV. 

(2) Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid I-IV, Edited by Page (T. E.) with an English Translation 

By Fairclough (H. R.), London (1942) Vol. 1. note 1, p. 81. 

(3) Verg. Georg. I. 1-42. 

(4) cf. Williams, Virgil, the Eclogues & Georgics … P XI            
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 إف فيرجيليوس يذ ر رف رري عايوس مد ا ر   لي ب بب مجارد ومرض رلاباف:
amissis, ut fama, apibus morboque famemque (G. iv. 318) 

العػػػػ   لػػػػ عي بالػػػػذهاب إلػػػػ  بروعيػػػػوس  Cyreneوهػػػػو مػػػػا ج لػػػػي يػػػػذهب إلػػػػ  رمػػػػي ال وريػػػػد  يري ػػػػ  
Proteus إلػػي الب ػػر ال  ػػيـ، لي  ػػؼ لػػي رػػف ال ػػبب فػػ  ا ػػارعي ل  لػػي ومػػاذا رليػػي رف يف ػػؿ إزاء هػػذف ،
 (G. iv. 396-97)الا ارة: 

 لؾ م رفد الما   وال ا ر والم عربؿ:ذلؾ مف بروعيوس هذا يمع
novit namque omnia vates, 

quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur;  

(G. iv. 392-93) 

ويردـ بروعيوس  بوءعي مري عايوس وهو ف   الد مف ال  ػوة  يػث ع ػوف ري ػاف  االػعاف )مرلوبعػاف( 
 ور  ا ي علطؾ بب  تا: 

ad haec vates vi denique multa  

ardentis oculos intorsit lumine glauco, 

et graviter frendens sic fatis ora resolvit.     

(G. iv. 450-52).
  (1)
 

إف بروعيػػوس يابػػرف بػػأف ال ػػبب فيمػػا  ػػدث هػػو م اولػػد رري ػػعايوس ال يػػؿ مػػف يوريػػدي   العػػ  لػػدغتا 
وربدف   لػي  Dryadesؾ غ بت رفيراعتا  وريات اليابات ث باف رث اء م اولعتا التروب م ي، و عيجد لذل

                                                                                                                                  

رػػف  ػػزوؿ رورفيػػوس إلػػ  ال ػػالـ  Metamorphoses (10. 11-16)ومػػد ع ػػدث روفيػػديوس فػػ  رملػػي "م ػػن ال اك ػػات" 
 ف فيرجيليوس لػـ ي ػجؿ فػ  ، ل  (70-464 .4)ال فل  إل  ار يوريدي   وع دث فيرجيليوس ري ًا رف هذا ف  زرارياعي

 .... ، ر ظر:(39-17 .10) روايعي امغ يد الع  غ اها رورفيوس ليعودد إل  ررواح الموع  بي ما ف ؿ روفيديوس هذا
Peter Jones, Reading Ovid, Stories from The Metamorphoses, Cambridge University Press 

(2007) pp. 220, 221. 

(1) cf. Munica R. Gale, “Poetry and The Backward Glance in Virgil's Georgics and Aeneid” 

TAPA 133 (2003), pp. 335-336. 
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ور ػػي طبرػػًا ل لػػي د رمػػي  يري ػػ   ػػاف  بػػد رف يتػػدئ غ ػػب هػػذف ال وريػػات بعرػػديـ ر ػػا   مػػف الما ػػيد 
 (  1)يارج ال  ؿ مف جثثتا المع ف د ب د  ب د رياـ مف ذب تا.

 دة رو الػػؽ ال  ػػؿ مػػف جثػػد ، رى إرػػادة و  bugoniaلرػػد عمثػػؿ ال ػػلج فيمػػا رػػرؼ ب مليػػد البوجو يػػا 
ثػػور، وهػػو اممػػر المثيػػر للده ػػد الػػذى ورد فػػ  ال عػػاب الرابػػ  مػػف زراريػػات فيرجيليػػوس ويرمػػز إلػػ  رمػػر 
مع لؽ بالوطف، رى إرادة الدولد الروما يد إل   ابؽ رتػدها ب ػد ال ػروب امهليػد العػ  ع ػبي فػ  عػدميرها 

  ( 2)الوباء الذى رلاب ال  ؿ ه ا.

فيرجيليػػػوس فػػ  ال عػػاب اموؿ مػػػف زرارياعػػي رػػف المو ػػػورات امرب ػػد العػػ   ػػػوؼ  وب ػػد رف يع ػػدث
 ( 3)يع اولتا يعب  ذلؾ بابعتاؿ طويؿ موجي آللتد الزرارد ثـ مو عافيا وس الذي ي عظرف م اف بيف اآللتد.

 و يػػػريس Liberواآللتػػد العػػ  يعوجػػي إليتػػا بالػػػدراء هػػ  ال ػػمس والرمػػر اللػػػذاف ي يػػراف ال ػػوف وليبيػػر 
Ceres  وفػػاو وسFaunus  و بعو ػػوسNeptunus  وررواح اليابػػدFauni  و وريػػات اليابػػدDryades 
 Silvanusماعػػػرع الم ػػػراث و ػػػيلفا وس  Triptolemusوعربعوليمػػػوس  Minervaومي رفػػػا  Panوبػػػاف 

، إ افد إلػ  ميلػر رو عافيػا وس  إلػي ثالػث ر ػر لي  ػد مػا  ػرع ال ػارر فػ  Aristaeusورري عايوس 
 رملي.

                                                 

ماجػػدة ال ػػوي م ، ملػػر وملػػد ال  ػػؿ فػػ  ملػػيدة الزراريػػات لفيرجيليػػوس، مجلػػد مر ػػز الدرا ػػات البرديػػد وال رػػوش، ال ػػدد  (1)
 . 174ػ173(، ص 2773ال  روف، الراهرة )

ـ رري عايوس الم ػار إليػي ه ػا بػال رؼ الزراريػد واالػد  رفػد عربيػد ال  ػؿ، وهػو الػذى  ػاف ربوللػو مػد ر جبػي ومد ارعبط ا 
مػػػف ال وريػػػد  يري ػػػ  العػػػ  ومػػػ  فػػػ   بتػػػا ر ػػػدما ركهػػػا علػػػارع ر ػػػدًا ف ملتػػػا إلػػػ  ليبيػػػا فػػػ  رربعػػػي الذهبيػػػد ور جػػػب م تػػػا 

 رري عايوس هذا ....، ر ظر:
Mark P. O. Morford, Robert J. Lenardon, Classical Mythology, Eighth Edition, Oxford 

University Press, Oxford (2007), p. 248 and note 2, pp. 390-391. 

(2) cf. Philip Hardie, Greece and Rome, New Surveys in The Classics (Virgil) Published for 

The Classical Association, Oxford University Press (1998), p. 28. 

(3) Verg. Georg. I. 5-42.; cf. also Fairclough, note 1, p. 81. 
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لآللتػػد اإلث ػػ  ر ػػر الػػذيف ير ػػدوف  Varroومػػد ارعمػػد فيرجيليػػوس فػػ  هػػذف الفرػػرة رلػػ  عو ػػؿ فػػارو 
الفل ػػيف والػػذى يػػذ ر فيػػي ر ػػي لػػف يبعتػػؿ إلػػ  ربػػات ال ػػ ر  مػػا ف ػػؿ هػػوميروس وا  يػػوس وا  مػػا إلػػ  اآللتػػد 

ب وا  مػػػا اآللتػػػد اإلث ػػ  ر ػػػر، ور ػػػي   ي  ػػػ  اآللتػػد الػػػذيف ي يطػػػوف بال ػػػوؽ والػػػذيف زي ػػت عمػػػاثيلتـ بالػػػذه
وثػػػا يتـ ال ػػػمس والرمػػػر وثػػػالثتـ  Tellusامث ػػػ  ر ػػػر الػػػذيف يررػػػوف الفل ػػػيف ورولتػػػـ جػػػوبيعر وعيللػػػوس 

 Lymphaوري ػػػا مي رفػػػا وفي ػػػوس وليمفػػػا  Floraوفلػػػورا  Robigus يػػػريس وليبيػػػر وراب تػػػـ روبيجػػػوس 
 Bonus Eventus.(1  )وبو وس إيف عوس 

و  Robigus، يعػػػرؾ ه ػػػا امربػػػاب اممػػػؿ  ػػػأ ا مثػػػؿ Williamsل ػػػف فيرجيليػػػوس،  مػػػا يػػػذ ر وليػػػامز 
Lympha  وBonus Eventus  م ع ي ػػا رػػ تـ باآللتػػد اإلغريريػػدDryades وAristaeus  وPan 

و  Acheloiaو  Chaonianوم يفا   تد إغريريد مػف اػلؿ ا ػعاداـ  لمػات مثػؿ  Triptolemusو 
Ceae  وTygeae.(2  ) 

اب جوبيعر رف ماكمػد هػذف اآللتػد رغػـ ر ػي يظتػر فػ  الرلػيدة فػ  دورف ل ف اممر اليريب ه ا هو غي
وفػ  مو ػ  كاػر يبػدو رف رو عافيػا وس مػد  ػؿ م لػي  مػا فػ  ربيػات  419ػ418 إلي للمطر ف  امبيات 

. والوامػػ  رف و ػػ  جػػوبيعر فػػ  الرلػػيدة غػػامض إلػػ   ػػد مػػا م ػػي هػػو الػػذى  ػػوؼ يفػػرض ال مػػؿ 42ػػػ24
 ( 3).146=  121ف  امبيات ال اؽ رل  ب   الب ر  ما 

رف مرامبػػػد ال جػػػـو  ا ػػػت ر ػػػدى الو ػػػاكؿ  Spoffordوفػػػ  ع ليرػػػي رلػػػ  هػػػذا ا بعتػػػاؿ يػػػذ ر  ػػػبوفورد 
الرديمػػد لم رفػػد الومػػت ويع ػػاءؿ رػػف اليػػرض مػػف ا ػػعاداـ اآللتػػد بمثػػؿ هػػذا ام ػػلوب إف لػػـ ي ػػف بيػػرض 

ا وس   يوجػد م  ػ   ػم  يفتػـ م ػي رف إظتار ا هعمػاـ بتػـ ويػذ ر ر ػي فػ  ا بعتػاؿ إلػ  ميلػر رو عافيػ

                                                 

(1) Varro, RR. I .1 .4-6: Sed illos XII deos, qui maxime agricolarum duces sunt … Nec non 

etiam precor Lympham ac Bonum Eventum … 

(2) cf. Williams, The Eclogues & Georgics …. op. cit 133-134. 

(3) cf. Thomas, Virgil Georgics … op. cit. 68. 



 
 

 
 
 
 

 الزراعية األولى من زراعيات فيرجيليوس

 

216 

الفل يف  ا وا رف ؿ  ا  ويااطب رو عافيا وس  بطؿ م الر  وؼ يؤلي رما مريب  وا د مػف  ل ػلد 
 (1)الايريف مف الج س الب رى  أ ي ف  ذلؾ  أف رري عايوس مرب  ال  ؿ وعربعوليموس ماعرع الم راث.

يػػات يع لػػؽ بام ػػجار بوجػػي رػػاـ فػػإف بػػا اوس هػػو وبػػالرغـ مػػف رف مو ػػوع ال عػػاب الثػػا   مػػف الزرار
 الرب الذى يعـ إليي ا بعتاؿ إليي ف  روؿ هذا ال عاب:

Nunc te Bacche, canam, … 

 ( 2)وا عاداـ فيرجيليوس هذا ا بعتاؿ  مردمد لتذا ال عاب.    

 ي ربوللو:ال اميد للرط اف والرراة واإلل Palesويبدر ال عاب الثالث بابعتاؿ إل  الربد     
Te quoque, magna Pales, et te memoranda canemus  

pastor ab Amphryso, vos, silvae, amnesque Lycaei. 

 وب د رف يااطب ف  ال عاب الراب  ما ي ي اس يبعتؿ إل  ربوللو:    
…… auditque vocatus Apollo.

(3)
 

فيرجيليػوس و ػوؼ  عػرؾ العفالػيؿ  وفيما يل  ررض ماعلر لما ع م ي ال عاب اموؿ مف زراريػات
 للمل ظات رل  ال ص الع  عأع  ب د العرجمد.

 ير  ال عاب ف  جزكيف ركي ييف: 42ػ1فب د الجزء ا فععا   الذى ي مؿ امبيات مف 
 (.273ػ43ػ  لي د بأهميد الزرارد وع ريؼ بتا )امبيات  1
( ثػػـ ي عتػػ  بااعمػػد  زي ػػد رػػف ال الػػد 463ػػػ274ػ م لومػػات رػػف الموا ػػـ والع بػػؤ بػػالطرس )امبيػػات  2

 ( 4)ال يكد الع  كلت إليتا امرا   الزراريد ف  إيطاليا  عيجد ال روب امهليد المدمرة.

                                                 

(1) Spofford (E. W.), the Social Poetry of the Georgics, New York  (1981), p. 4. 

(2) Verg. Georg. II. 2; cf. also John, virgil’s Georgics … p. 17 and note 2, pp. 52, 53.  

(3) Verg. Georg. III. 1-2; IV. 7; cf. also John, ibid. pp. 73, 87. 

(4) Williams, the Eclogues & Georgics … op. cit. p. 133. 
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رػػف مورػػد ال ػػرث. ففػػ  العربػػد الالػػبد رو الطي يػػد ي ػػوف ال ػػرث فػػ   77ػػػ43وعع ػػدث امبيػػات مػػف 
 ( 1)يؼ، فلبد ه ا مف ع ديد طبي د امرض رو .بدايد الربي ، وف  العربد الفريرة رو الرمليد ي وف ف  الار 

رف ال  ايد بالعربػد فلبػد مػف إرا عتػا رو عر تػا مرا ػد و  بػد مػف ع ويػ   99–71وعع دث امبيات مف 
الم الػػػيؿ والع ػػػميد الجيػػػد و ػػػرؽ الرػػػش وع ػػػويد امرض و رثتػػػا للمػػػرة الثا يػػػد. إف فيرجيليػػػوس يرػػػدـ ه ػػػا 

 (  2) لاكح ع ليميد.

رػػف  ظػاـ الػػرى ولػػرؼ المػاء إذ يجػػب رلػػ  الفػلح رف يلػػل  مػػف  117ػػػ177بيػػات مػف وعع ػدث ام
رجؿ ليؼ مطيػر و ػعاء م عػدؿ ورف ي ػوف لديػي م ػوات رى لل مايػد مػف الر ػط ورف ي ػرؼ  يػؼ يلػرؼ 

 (   3)المياف. إف هذف ال طور عع وف مف  ل لد مف الولايا للعيلب رل  الجفاؼ و رص المياف.

رػػػف ا  عرػػػاؿ مػػػف رلػػػر الرا ػػػد إلػػػ  رلػػػر ال ػػػدح، مػػػف رلػػػر  159ػػػػ118وعع ػػػدث امبيػػػات مػػػف 
 ػػاعور وس الػػذهب  إلػػػ  رلػػر جػػوبيعر الػػػذى رػػرؼ فيػػي اإل  ػػػاف  يػػاة ال ػػدح. وفػػػ  هػػذف ال ػػطور يرػػػـو 
فيرجيليوس ب مؿ ماكمد بالل وبات الع  يرابلتا الفػلح، ويابر ػا  يػؼ رف جػوبيعر فػ   زرعػي ل مػؿ الايػر 

 (  4)ؿ رف ي عادـ ال اس متاراعتـ وجتدهـ.ر ت  ال لر الذهب  مف رج

                                                 

(1) Thomas, Virgil Georgics … op. cit. p. 76. 

(2) Williams, ibid, p. 137; cf. also Thomas, ibid p. 76. 

(3) Williams, p. 138. 

(4) cf. Thomas, p. 87 and Williams, pp. 139-140.                                  
ومػا يليػي وري ػا ر ػد فيرجيليػوس  179وما يليي وبيػت  97يم ف مرار د ذلؾ بما ورد ر د ه يودوس، امرماؿ وامياـ بيت 

ومػػػا يليػػػي  324يػػػت ومػػػا يليػػػي واإل يػػػادة ال عػػػاب الثػػػامف، ب 28ومػػػا يليػػػي والررويػػػد الراب ػػػد بيػػػت  536الزراريػػػد الثا يػػػد بيػػػت 
 41ومػػا يليػػي، وهوراعيػػوس ا يبوديػػد ال اد ػػد ر ػػر،  ػػطر  89.  1، وروفيػػديوس، م ػػن ال اك ػػات 35.  3.  1وعيبوللػوس 

ومػا يليػي، والػذى ي ػوف ملػدرا ركي ػيا لفيرجيليػوس  1361ومػا يليػي و  276وما يليي ولو ريعيوس، ال عاب الاامس،  طر 
د  بيػػر روايعػػي، ل  تػػا عاعلػػؼ م تػػا ااعلفػػا جوهريػػا مػػف  يػػث علػػور رف اإل  ػػاف مػػد ه ػػا، وع ػػبي روايػػد فيرجيليػػوس إلػػ   ػػ

 ل    ؿ هذا العردـ بف ؿ الم يكد اإللتيد ف   يف رف لو رعيبوس يرى رف اإل  اف ل    ؿ هذا العردـ بمجتودف هو.
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إف  ؿ فلح ي بي  رليي رف يف ؿ ما هو ر ثػر مػف رجػؿ م لػولي. فبػالرغـ مػف بذلػي الجتػد وا ػعاداـ 
ابرعي يع عـ رليػي رف ي ا ػؿ فػ  مواجتػد الطيػور وال باعػات العػ  عػدمر رر ػي. إف جػوبيعر  ف ػي يػرى رف 

ال ػػػاس زرارػػػد ال رػػوؿ ل ػػػف مػػػا لبثػػت اموبكػػػد رف رلػػػابت  الفل ػػد لي ػػػت رمػػػرا  ػػتل. لرػػػد رلمػػػت  يػػريس
الم الػػػيؿ و ػػػاف ال مػػػؿ ال ػػػاؽ  عاجػػػا ل ػػػؿ هػػػذا و ػػػاف  بػػػد مػػػف اليرظػػػد العامػػػد فػػػ  مواجتػػػد  ػػػؿ هػػػؤ ء 

 (  1)امرداء.

ربػػػارة رػػػف اللػػػد ماعلػػػرة رػػػف امدوات الم ػػػعادمد فػػػ  الزرارػػػد  ػػػالم راث  175ػػػػ167وامبيػػػات 
 الم زمد واآللد ام ثر رهميد ه  الم راث :وال ربد والمزلجد والجرافد و 

continuo in silvis magna vi flexa domatur  

in burim et curvi formam accipit ulmus aratri. 

"وم ػػػذ البدايػػػد وبي مػػػا   يػػػزاؿ فػػػ  اليابػػػد يطػػػوع )يػػػعـ عطويػػػ ( جػػػذع  ػػػجرة 
 ( 2)داردار عـ ث يي بروة  ديدة لي  ؿ درامد الم راث المروس".

ف  ػػطور ه ػػيودوس و  العػػ  عع ػػدث رػػف لػػ ارد الم ػػراث   عابػػر رػػف  يفيػػد لػػ ارد  431ػػػ427ا 
مف زراريد فيرجيليوس امول ، فف  ريػاـ ه ػيودوس  ػاف  175ػ169م راث واممر  ف ي بال  بد لألبيات 

بو ػػ  ال ػػاص رف ي ػػعرى م راثػػا، و فػػس اممػػر  ػػاف ي ػػدث فػػ  ريػػاـ فيرجيليػػوس، ومبػػؿ فيرجيليػػوس  ػػاف 
 مد رابر ا رف رف ؿ امما ف ف  إيطاليا ل راء م دات المزررد الماعلفد:  اعو

Aratra in terram validam Romanica bona erunt, in terram pullam  Campania; 
 "إف الم اريث الروما يد  وؼ ع وف جيدة بال  بد للعربد الثريلد )ال مي د( 

 ( 1)ليد )الالبد(".وال اما يد  وؼ ع وف جيدة بال  بد لألرض الطف

                                                                                                                                  
cf. also Gale, Virgil on the Nature of Things: the Georgics, Lucretius and The Didactic 

Tradition, Cambridge (2000) apnd Joseph Farrell, JRS. 92 (2002), pp. 239-40.                                               

   الع  عذ ر ري ا رف علميـ مليدة الزراريات ي عمد بدرجد  بيرة رل  مليدة لو ريعيوس.
(1) cf. John, Virgil's Georgics … op. cit. p. 21, 23. 

(2) Verg. Georg. I. 169-170; cf. also Thomas ibid p. 95 and John, ibid p. 28.  
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ليع ػػػػدث رػػػػف ررض  237ػػػػػ176وب ػػػػد ولػػػػؼ فيرجيليػػػػوس لم و ػػػػات الم ػػػػراث يم ػػػػ  فػػػػ  امبيػػػػات 
الدراس، فلبد رف ع وف م عويد ومعما  د رو للبد لعم   امر اب ال ارة وال  رات المؤذيد مػف عػدمير 

 (  2)ال بوب، وا  ي ي بي  م الجد البذور  يمياكيا وااعيارها ب  ايد.

يذ ر فيرجيليوس ر ي ي بي  رل  الفلح رف يرامب ال جـو ب رص مثلما يف ػؿ  275ػ274بيات وف  ام
الملح، ورف ا رعداؿ الاريف  هو رف ؿ ومت لل رث وزرارد ال عاف والا ػااش، ورف زرارػد البرػوؿ فػ  

لي عظػر  عػ  الربي  ي وف ر دما عر ب العربد الت د ب بات الػداف، فػإذا  ػاف الفػلح يريػد زرارػد ال بػوب ف
 الاريؼ مف الذيف زرروا مبؿ ذلؾ لـ ي افكوا رل  جتودهـ، ويذ ر فيرجيليوس ر ي عوجد ررب د م اطؽ:

 ػ م طرد  ارة ف  المر ز. 1
 ػ م طرعاف باردعاف ف  ال ماؿ والج وب. 2
 ( 3)ػ م طرعاف م عدلعاف رل  جا ب  الم طرد ال ارة. 3

يع ػػػدث فيػػػي رػػػف هػػػذف الم ػػػاطؽ ب ػػػؿ مػػػف إراعو ػػػثي يس ومػػػد عػػػأثر فيرجيليػػػوس فػػػ  هػػػذا الجػػػزء الػػػذى 
Eratosthenes  ولو ريعيػػػػوس، ل ػػػػف لو ريعيػػػػوس يلػػػػؼ  و ػػػػًا يفعرػػػػر إلػػػػ  ال  ايػػػػد اإللتيػػػػد بي مػػػػا يؤ ػػػػد
 (  4)فيرجيليوس رليتا.

رػػف اميػػاـ المواعيػػد وغيػػر المواعيػػد فػػ  ال ػػتر، فيلػػؼ فيرجيليػػوس ريامػػا  467ػػػ276وعع ػػدث امبيػػات 
ف ال والػؼ يم ػف رف عثػور فجػأة  م ي د ف  ال تر مدر رل  الرمر فيتػا رف ي ػوف مػوات رو غيػر مػوات وا 

 عػػػ  ر ػػػدما ي ػػػوف الرمػػػح  ا ػػػجًا ويم ػػػف رف عػػػدمر م ػػػا ات  ا ػػػ د مػػػف امرض، ومػػػ  مرامبػػػد ال ػػػماء 
وو   ال وا ب يجب رف عؤدى ال بادة اللكرد لآللتد ول يريس بلفد االد ف  بدايد الربي . إف جػوبيعر 

                                                                                                                                  

(1) Cat. 135. 2; cf. also Wilkinson, The Georgics of Virgil … op. cit. 58.  

(2) cf. John, Virgil's Georgics … op. cit. p. 33. 

(3) cf. John, ibid. pp. 33, 35. 

(4) cf. Williams, p. 146. 
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ر ال ػػماء رف ع طي ػػا ري ػػا رلمػػات مؤ ػػدة رلػػ   ػػدوث المطػػر، وال ػػمس والرمػػر همػػا رف ػػؿ رلمػػد  ػػاف مػػد رمػػ
 ( 2)ويل ظ رف عأثير رراعوس رل  فيرجيليوس وا ح ف  هذا الجزء. (1)للطرس،

ور دما ي عجز مطر ال عاء وبرد ال ػعاء الفػلح دااػؿ م زلػي ي بيػ  رليػي رف ي ػيؿ  ف ػي بالريػاـ بػب ض المتػاـ 
ذ  ػفرة الم ػػراث ولػ ارد اآل يػػد العػ  علزمػػي وو ػػ  رلمػات فػػوؽ ر ػواـ ال بػػوب ولػ ارد روعػػاد ومػػذارى مثػؿ  ػػ 

 ( 3)ور باؿ و لؿ وع ميص ال بوب وغيرها مف امرماؿ.

 وي    ال عاء رف الفل يف مثؿ المل يف  بد رف ي  موا بالرا د ب د ال مؿ ال اؽ:
invitat genialis hiems curasque resolvit, 

ceu pressae cum iam portum tetigere carinae                       
puppibus et laeti nautae imposuere coronas. 

"إف ال ػػػعاء البتػػػي  ي ػػػػاديتـ ويبػػػدد معػػػػاربتـ مثلمػػػا هػػػػو ال ػػػاؿ ر ػػػػدما ولػػػلت ال ػػػػفف 
  ( 4)الم ملد إل  المي اء وو   المل وف الفر وف العيجاف فوؽ مؤاراعتا".

، وهػ  الااعمػد والجػزء امايػر، عابػر ر ػػي بمػوت يوليػوس ميلػر دف ػت ال ػمس رر ػتا فػػ  514ػػ461امبيػات و 
الظػػلـ و ػػتدت ظػػواهر غريبػػد راػػرى رلػػ  هػػذا ال ػػدث المررػػب  عػػ  ام تػػار فا ػػت فأغرمػػت امرا ػػ  ولػػـ ي ػػد 

 (  5)يوجد ف  ال ماء ررود  ثيرة ومذ بات.

                                                 

(1) cf. john, pp. 45, 47. 

، وهػػػ  امبيػػػات العػػػ  ع ػػػوف بمفردهػػػا ملػػػيدة م ػػػعرلد ع ػػػرؼ "ب لمػػػات 1154 – 733رراعػػوس، الظػػػواهر الطبي يػػػد ربيػػػات ( 2)
ر ػػػػد  423 – 351ل  تػػػػا ارعبػػػػرت جػػػػزءا   يعجػػػػزر مػػػػف الرلػػػػيدة و  ي فلػػػػؿ ر تػػػػا، فامبيػػػػات   الطرػػػػس"

ر ػػػػد فيرجيليػػػػوس ع عمػػػػد رلػػػػ   463 – 424ر ػػػػد رراعػػػػوس، وامبيػػػػات  1734 – 979د رلػػػػ  امبيػػػػات فيرجيليػػػػوس ع عمػػػػ
 ر د رراعوس(.  891ػ733امبيات 

cf. Thomas, Virgil’s Georgics … op. cit. p. 127.                                              

(3) Verg. Georg. I. 259-267. 
(4) Verg. Georg. I. 302-304; cf. also Spofford, The Social poetry of The Georgics …. op. cit.   

p. 29. 

(5) cf. John, Virgil’s Georgics …. op. cit. p. 47.  
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رػف  514ػػ489رػف ال ػذر وامبيػات   488ػػ463يػث عع ػدث امبيػات لرد رعػب فيرجيليػوس هػذا الجػزء ب  ايػد  
ال زارػػات امهليػػد العػػ  علػػت ذلػػؾ. رى  ػػعد ور ػػروف بيعػػًا عع ػػدث رػػف ال ػػذر و ػػعد ور ػػروف عع ػػدث رػػف ال ػػرب 

 (  1)امهليد.

 لورة مرربد رػف ال ػرب امهليػد 514ػ511وه ذا يردـ فيرجيليوس ف   تايد الزراريد امول  واالد امبيات 
 الع  ع بي رربد عارج رف  طاؽ ال يطرة وعتدد بعدمير  ؿ  ئ ف  طريرتا بي ما  اكرتا    وؿ لي و  موة:

saevit toto Mars impius orbe: 

ut cum carceribus sese effudere quadrigae, 

addunt in spatia, et frustra retinacula tendens 

fertur equis auriga neque audit currus habenas. 

رف  اكؽ ال ربد هذا، ويذ ر ر ي إما  ػاص مػا لػـ ي ػد يػع  ـ  Dewarوف  ع ليري رل  هذف امبيات يع اءؿ 
فػػ  اطواعػػي في ػػير رلػػ  غيػػر هػػدى، رو رف اإللػػي مػػارس هػػو المرلػػود ه ػػا ب ػػاكؽ ال ربػػد وذلػػؾ إ ػػارة إلػػ  ال ػػرب 

فيا وس ال اب الذى يم  ي رف ي رذ ال ػالـ مػف ال ػياع الم مومد، رو رف  اكؽ ال ربد، وهو امرجح، يرابؿ ه ا رو عا
 : 577الذى ر ير إليي ف  الزراريد امول  بيت 

hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo  

ne prohibete! ……  

 (Cho. 1020)وهو فػ  هػذا ي ػبي روري ػعيس فػ   تايػد م ػر يد " ػاملت الرػرابيف" مي ػاولوس             
 ػػدما يفرػػد لػػوابي، ب ػػد رف يرعػػؿ رمػػي، يرػػارف  ف ػػي ب ػػاكؽ رربػػد غيػػر مػػادر رلػػ  ا  عفػػاظ بايػػو لػػي دااػػؿ الػػذى ر

م مار ال ػباؽ، و يػث ع ػوف روجػي ال ػبي وا ػ ًد بػيف رو عافيػا وس وروري ػعيس فأوري ػعيس ا ػعرـ لوالػدف برعػؿ رمػي 
 Philippi ..(2 )ريف ف  م ر د فيليب  ورو عافيا وس ا عرـ ليوليوس ميلر  يث ع اوف م  ر طو يوس لرعؿ المعلم

                                                 

(1) cf. Thomas, p. 145.  

(2) cf. Dewar (M. J.) Octavian And Orestes In The Finale Of The First Georgic, CQ. Vol. 

XXXVIII. 2 (1988), pp. 563, 564. 



 
 

 
 
 
 

 الزراعية األولى من زراعيات فيرجيليوس

 

222 

ف مرار د بيف رواار ال عاب اموؿ والثا   مف الزراريات عبيف ع ام ػًا  بيػرًا بػيف فيرجيليػوس  ف ػي وبػيف رجػؿ  وا 
ال يا د. ف اكؽ ال ربد ػ فيرجيليوس ػ ف  كار ال عاب الثا   مع  ـ ف  رربعي عمامًا ومػادر ري ػًا رلػ   ػبح جمػاح 

 :ايولي الم ت د
Sed nos immensum spatiis confecimus aequor,  

et iam tempus equum fumantia solvere colla. 

بي مػػا عاػػرج ال ربػػد فػػ  كاػػر ال عػػاب اموؿ رػػف  طػػاؽ ال ػػيطرة  يػػث ي ابػػد ال ػػاكؽ ل ػػ  يػػع  ـ فػػ  ايولػػي بػػل 
  جدوى: 

ut cum carceribus sese effudere quadrigae,  

addunt in spatia, et frustra retinacula tendens  

fertur equis auriga neque audit currus habenas.
(1)  
 

لرد ربر فيرجيليوس ف  هذف ال ػطور رػف رف اممػؿ م لػؽ رلػ  رو عافيػا وس الػذى  ػيالص ال ػالـ مػف  ػرورف     
 ( 2)في.ب د رف ا فلت الزماـ مثلما ي فلت مف  اكؽ ال ربد الذى يفرد  يطرعي رليتا ويلر   ع

 وفيما يل  عرجمد لل عاب اموؿ مف زراريات فيرجيليوس وع ليرات رل  م عواف.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1) cf. Munica R. Gale , Poetry and The Backward Glance … op. cit., p. 329.  

(2) cf. Thomas, p. 144. 
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 :الترجمـة
مػػا الػػذى يج ػػؿ الم الػػيؿ مبعتجػػد، وع ػػت رى  جػػػـ، يػػا ماي ي ػػاس، )يم ػػف( عرليػػب العربػػد و ػػد رغلػػػاف  1

المطلوبػد( لل عفػاظ بػالرطي ، ومػا ال رمد إل  ر جار الدردار.  يػؼ يم ػف عربيػد الثيػراف، ومػا هػ  الررايػد )
 (1)مردار الابرة )المطلوبد( ممع اء ال  ؿ بطريرد إمعلاديد.

يػػا مػػف ع يػػراف ال ػػماء )ال ػػمس والرمػػر( ام ثػػر إ ػػ ارا، يػػا مػػف عرػػوداف ال ػػاـ  (2) ػػوؼ ربػػدر اإل  ػػاد اآلف:  5
م ذ ذلؾ ال ػيف ا ػعبدلت امرض  (4)ور ت يا  يريس يا مف عط ميف، (3)الم لـر ربر ال ماء، ور ت يا ليبير

بػالامر  (6)ب  بلد الرمح الي يػد )الممعلكػد بال ػب( ومزجػت ميػاف ) تػر( رايلػووس (5)بف ل ـ البلوط الااؤو  
 الم ع ؼ ) ديثا(؛

ويا ررواح الريؼ الم ع دة للم اردة )ررملوا م ا يا كلتد اليابػد ويػا رفيرػات ال وريػد  (7)ور عـ يا كلتد اليابد،   17
ال ػػذارى(، إ  ػػ  رعي ػػ  بتػػدايا ـ، ور ػػت، يػػا  بعو ػػوس، الػػذى مػػف رجلػػي ر جبػػت امرض روً  فر ػػًا  (8)سدريػػا

الػذى  (17))ور ػت( يػا  ػا ف ام ػراش (9)يلتؿ ب د رف  ربعتا ب ػدة ب ربعػؾ ال ػامد ذات ال ػ ب الػثلث
 مف رجلي ري ا ي لد 

يػػا عػػارؾ دغػػؿ كباكػػؾ  (12)، ور ػػت  ف ػػؾ يػػا بػػافال ثيفػػد (11)ثلثماكػػد رجػػؿ لػػيير  الػػ  البيػػاض ردغػػاؿ  يػػا   15
وممرات جبؿ لي ايوس، ويػا  ػارس امغ ػاـ، مف جبػاؿ ماي ػا  مو ػ  اهعمامػؾ، هلػـ، ريتػا العيجػ  المب ػر 

ماعػػػرع الم ػػػراث الاطػػػاف   (14)ور ػػػت ريتػػػا الفعػػػ  (13)بػػػالاير، ور ػػػت يػػػا مي رفػػػا، يػػػا م ع ػػػفد  ػػػجرة الزيعػػػوف،
 )المروس(،

يا  امؿ  جرة ال ػرو اللػييرة العػ  رجعثػت مػف جػذورها. ويػا  ػؿ امربػاب والربػات الػذيف  (15)ويا  يلفا وس،   27
ج لوا  را د  رول ا، م اط اهعمامتـ ور عـ يا مف عيذوف الثمار الجديدة العػ  ع مػو مػف علرػاء  ف ػتا )مػ  ر ػي 

 لـ يبذر رى بذر(، والذيف ع زلوف مف ال ماء المطر مدرارًا فوؽ المزارع؛

يا مف   يزاؿ مجتوً  رى مجم  لآللتد  وؼ ي مؾ مف اآلف فلاردا عُػرى هػؿ  (16)ور ت ري ا، يا ميلر   25
عاعػار زيػػارة المػدف وامهعمػػاـ بأرا ػػي ا وي ػعربلؾ ال ػػالـ ال ا ػػ  بولػفؾ ما  ػػًا للثمػػار و ػيدًا للفلػػوؿ، ومػػد 

 ربًا للب ر الوا    طومت لدغيؾ ب بات اآلس المردس لدى رمؾ )في وس(، رـ عرى هؿ عفد بولفؾ
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الرالػيد، وعػدف  لػؾ عيثػيس  ػؿ رمواجتػا متػرا  (17)ويردس المل وف رلوهعيؾ الفريدة وعا   لؾ جزيرة ثول    37
بػػػيف ال ػػػتور البطيكػػػد ) ػػػتور اللػػػيؼ  (19)رـ عػػػرى هػػػؿ ع ػػػيؼ  ف ػػػؾ  ػػػ جـ جديػػػد (18)لع ػػػوف زوجػػػا لتػػػا،

وماالب )ال ررب( الػذى يطاردهػا ااويػا )مػف رجلػؾ  (27)الطويلد(،  يث يبر  الم اف بيف )ال ذراء( إريجو  
 يرلر ال ررب ال ػاط   ف ي 

رذررعي ويعرؾ ر ثر مف م اف م ع ؽ لي ف  ال ماء(: ومتما  ع وف ػ  ف عارعػاروس )ال ػالـ ال ػفل (  ػوؼ    35
غريػػؽ   يعػػوؽ إليػػؾ  ملػػؾ و  يم ػػف رف ع ػػيطر رليػػؾ الرغبػػد الجام ػػد فػػ  ال  ػػـ، بػػالرغـ مػػف رف بػػلد اإل

 و  عأبي برو ربي ا بإعباع رمتا  (21)ع وف م جبًد ب روؿ إلي يا،

مػرة ثا يػد ػ فلعم   ػ  طريرػا مي ػرا ولػع ف را ػيا رمػا اعاػذ اف مػف اطػوات ج ػورة، ولع ػفؽ م ػ  رلػ  رهػؿ    47
  رف الريؼ )الفل يف( الذيف يجتلوف ام لوب ال ليـ )فػ  الزرارػد(، فلععرػدـ ولعع ػود مػف اآلف فلػاردا رلػ

 يبعتؿ إليؾ بالللوات.
 وف  بدايد الربي  ر دما يذوب الثل  والجليد فوؽ ذرى الجباؿ الثلجيد وععفرؽ  عؿ العراب المعفععد بعأثير ريح 

ر دما ييوص الم راث ف  امرض ويلم   لؿ الم راث الػذى  (22)اليرب، ر دكذ يبدر الثور المملوؾ ل  يكف   45
د ع ػػعجيب فرػػط للػػلوات الفػػلح الم ػػعاؽ )إليتػػا(  ي مػػا ر  ػػت بال ػػمس لػػرؿ بعػػأثير ال ػػرث. هػػذف العربػػ

 لرد فاض م لولتا ال بير وغلت بي ماازف ال بوب. (23)مرعيف وبالبرد مرعيف؛

ل ف مبؿ رف   ؽ ال تؿ غير الم روث مف مبؿ ب لؿ ال ديد در ػا  تػعـ بم رفػد الريػاح روً  وطبي ػد الم ػاخ    57
فت ػػا عوجػػد ال بػػوب  (24)يػػد وظػػروؼ الم ػػاف ومػػاذا ي ػػع   ػػؿ إملػػيـ ومػػا     ي ػػع .المع ورػػد والزرارػػات الم ل

 وه اؾ ع مو ر جار ال رـو بوفرة، 

 (25)وه اؾ ام جار  ديثد ال مو وامر اب الا راء الع  ع بت مف علراء  ف تا. ر  عػرى  يػؼ رف عمولػوس    55
ير ػلوف باػورهـ، ل ػف  (26)رهؿ  ػبأ    الم  مػوف عر ؿ الزرفراف المع وع رطرا ورف الت د عب ث راجتا ورف

)رهؿ بو عوس( ال راة يردموف ال ديػد رمػا بو عػوس فعرػدـ الم ػؾ ذى الراك ػد ال فػاذة بي مػا عرػدـ  (27)الاالوبيوف
 ا علارات رفرا تا امولمبيد؟ (28)إبيروس
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م ي د، ف  الل ظد الع  رلر  فيتا  وب اء رل  ذلؾ و  ت الطبي د هذف الروا يف والمواثيؽ امبديد ف  رما ف   67
إلػػ  ال ػػالـ الاػػاوى رلػػ  وفا ػػي، الػػذى ولػػد فيػػي جػػ س الرجػػاؿ الفػػظ.  (29)ديو ػػاليوف للمػػرة امولػػ  ام جػػار

ذا  ا ت العربد البد، فدع الثيراف   فلععردـ إذًا، وا 

ا ه (  ع  يجففتا الليؼ الرويد عرلبتا رل  الفور ف  ال تور امول  مف ال اـ، ودع  عؿ الطيف ملراة ) م   65
 الملئ باليبار ب م ي ال ارمد.

ل ػػػف إذا لػػػـ ع ػػػف امرض البػػػػد )م عجػػػد( في فػػػ  عرليػػػب العربػػػد مػػػ  )رمػػػؿ( راػػػدود غيػػػر مرعفػػػ  ال ػػػواؼ 
فػ  ال الػد امولػ   عػ    عػؤذى امر ػاب ال ػارة ال بػوب العػ   (37))الجا بيف( ر د بزوغ  جػـ رر عػوروس:

 عثير البتجد، 

ل الػػد الثا يػػد  عػػ    عع ػػرب الرطوبػػد الرليلػػد إلػػ  الرمػػاؿ الرا لػػد. وبالع ػػاوب ) ػػؿ رػػاـ جديػػد(  ػػوؼ وفػػ  ا   77
ب ػد رف  لػدت ويلػبح ال رػؿ الاامػؿ جامػد الر ػرة  (31)ع مح ر ت ري ا بعػرؾ امرض مرا ػي )دوف زرع(

   رلػت م تػا رو ع ت  جـ معيير )فػ  ومػت كاػر مػف ال ػاـ(،  يػث عػزرع ال بػوب اللػفراء فػ  امرض العػػ
 مف مبؿ الفالوليا الع  عثير البتجد بررو تاالع  ععرامص،

 اللييرة وامرواد الت د ورجمد  بات العرمس المر ذات ال فيؼ. (32)رو بذور  بات البيرد   75
ذلػػػػؾ رف م لػػػػوؿ ال عػػػػاف وال ػػػػوفاف والا ػػػػااش المػػػػ يمس فػػػػ  غياهػػػػب ال ػػػػالـ ال ػػػػفل  )فػػػػ  ثبػػػػات  تػػػػر 

 مرض.ي ت وف ا (33)ال  ياف(
 وم  ذلؾ فبع وي  )الم اليؿ( يلبح ال مؿ غير  اؽ.

فػػل عاجػػؿ  ثيػػرا فػػ  رف ع ػػب  العربػػد الجافػػد بػػالروث المالػػب ورف ع ثػػر الرمػػاد غيػػر ال ظيػػؼ فػػوؽ ال رػػوؿ    87
   (34)الم عجد.

 ذلؾ ري ا ر دما عع وع الم الػيؿ ع ػعريح امرض، وفػ  هػذف امث ػاء   يوجػد رى ف ػؿ  ) ػ ر( لػألرض 
 ر الم روثد. لرد  اف رمرا مفيدًا با عمرار  رؽ ال روؿ الجرداء غيػ

والجذامػػد الافيفػػد بػػال يراف العػػػ  ع ػػدث ا ا ػػد، إمػػا لع ػػعفظ امرض بردراعتػػػا الافيػػػد )اليام ػػد( ووجبعتػػا    85
ل ػرارة رو لع رؽ  ؿ كفد مف هذف اآلفات بال ار وعارج الرطوبد غير ال اف د م تػا، رو عفػعح هػذف ا (35)الد مد

 طرما  ثيرة وعو   الم اـ الافيد  ع  
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علؿ الرطوبد مف اللتا إل  امر اب الوليدة، رو ع يؽ  ثيرًا وعيلػؽ ال ػروؽ )الم ػاـ( المفعو ػد  عػ        97
 يؤذيتا رذاذ المطر رو موة  رارة ال مس ال ديدة رو برودة ريح ال ماؿ الع  مف المم ف رف ع فذ إليتا.

 المعما  د بالم وؿ  (36)ذلؾ الذى يفعت  عؿ العراب ذلؾ ي ارد رر ي 

 (37)ويجػر )فومتػػا( الم ػػ اة الملػػ ورد مػػف ا ػػب اللفلػاؼ، و  ع ظػػر إليػػي  يػػريس ذات ال ػػ ر املػػفر   95
مف فوؽ امولمبوس ال اهؽ هباًء؛ وهو الذى ب د رف رف  امرض الم ب طد لي  ؿ ال لوع )ال دود(، ي ػؽ 

وي ػوى امرض با ػعمرار ويلػدر اموامػر لألرا ػ  اللػال د  (38)لؿ الم راث)ال لوع( بال رض ب افد  
 للزرارد.

 ثيرا بيبار ال عاء ويفرح  (39)للوا ريتا الفل وف مف اجؿ ليؼ رطب و عاء م مس. إف الم اليؿ عفرح   177
دها. مػاذا رمػػوؿ  ف تػػا ب لػا (47)ال رؿ ري ا؛ وليس بأيد زرارد عفعار مي يا  ثيرا ب ف تا رو عزهو جارجػارا

 رف هذا الرجؿ الذى ب د رف يلر  البذرة 

يمتػد امرض بيػػدف وي ػوى بػػامرض ر ػػواـ الرمػاؿ الرا لػػد ثػػـ يجلػب ب ػػد ذلػؾ ميػػاف ال تػػر وروافػدف العػػ  ععب ػػي   175
لم اليلي )زراراعي(، ور دما ي عرؽ ال رػؿ الػذى ر تػؾ عمامػًا ب ػبب مػوت ال باعػات الا ػراء، ر ظػر هػاهو 

)بػيف الجبػاؿ(، وبي مػا ي ػرط ذلػؾ المػاء ي ػدث  (41)ل  الماء )المعدفؽ( مف ررل  الطريؽ الم  ػدري ع وذ ر
 اريرًا راليًا بيف ام جار المل اء، 

ورف طريؽ مياهي المعدفرد يروى امرض ال ط  . ماذا رموؿ رف هػذا الرجػؿ الػذى، ا ػيد رف عميػؿ  ػيراف   117
يرط  اموراؽ الع  ع مو بوفرة ف  ال ػيراف ال ػ يفد بمجػرد رف عع ػاوى  (42)ال بات بال  ابؿ الثريلد )الممعلكد(

رو ماذا رموؿ رف هذا الرجؿ الذى ي  ب رطوبد الم ع ر  لععجمػ  فػ  الرمػاؿ العوامػد  (43)م  ررل  امااديد
 ،  (44)للماء

بطبرػػد مػػف فػػ   ػػتور غيػػر م ػػددة )غيػػر م روفػػد(، وغطػػ   ػػؿ  ػػئ ه ػػا وه ػػاؾ  (45)االػػد إذا فػػاض ال تػػر 115
 الطيف، ومف ثـ ععبار ال فر الفارغد بالباار الدافئ.

 وبالرغـ مف رف جتود الرجاؿ والثيراف ال امد مد جربت هذف المعارب ف   رث امرض، 

وطيػػور ال ر ػػ  اإل ػػعريمفو يد )العراميػػد( رو الت ػػدبا البريػػد بجػػذورها المػػرة  ا ػػػت  (46)إ  رف اموزة البيي ػػد   127
 ف ي رراد رف ي ػوف ر ػلوب الزرارػد غيػر  ػتؿ، وهػو  (47) ف ظؿ ام جار رمؿ  ررًا. إف الوالدراكرًا، ولـ ي
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روؿ مف زرع ال روؿ بو اكؿ الفف،  ا ذًا همـ الرلوب الفا يد باهعمامي، ولـ يعرؾ ممال ػي ع ػعمر فػ    ػلتا 
 ال ديد.

لػػـ  (49)د امرض رو عر ػػيمتا ب ػػد عػػ  ع ديػػ (48)فربػػؿ رلػػر جػػوبيعر لػػـ يفلػػح ر ػػد مػػف المػػزارريف امرض؛   125
ي ػػف م ػػمو ا بػػي: لرػػد  ػػاف ال ػػاس ي ملػػوف مػػف رجػػؿ اللػػالح ال ػػاـ، و ا ػػت امرض  ف ػػتا ع طػػ   ػػؿ  ػػئ 

 ب ريد عامد )دو ما ميود( ودوف رى عو ؿ. 
 رما هو )جوبيعر( فرد زود الث ابيف ال وداء بال ـ الراعؿ،  

عمػػدد و فػػض ال  ػػؿ مػػف اموراؽ، ورافػػ  ال ػػار وم ػػ  الامػػور ورمػػر الػػذكاب رف ع ػػرؽ وع تػػب، والم ػػيط رف ي  137
 عػ  ابع ػرت الابػرة )العػ  رعػت( مػف الممار ػد العدريجيػد الف ػوف  (57)الع   ا ػت عجػرى ر تػارا فػ   ػؿ م ػاف

 الماعلفد وب ثت رف  لؿ ورمد  بات الرمح بيف امااديد، 

ر  ػػت ام تػار رو  )بػػالروارب الملػػ ورد مػػف( ر دكػػذ  (51)ور ػ لت ال ػػار ال ام ػػد فػ  رػػروؽ  جػػر اللػواف.  135
وهيػػػاديس  (52) ػػػجر جػػػار المػػػاء امجػػػوؼ، ثػػػـ مػػػاـ الب ػػػار ب  ػػػاب ال جػػػـو ورطلػػػؽ رليتػػػا ر ػػػماء بليػػػاديس

ورر عػػوس )الػػدب ام بػػر( الم ػػ  واب ػػد لي ػػاؤف، ثػػـ ا ع ػػؼ ) يفيػػد( لػػيد ال يوا ػػات المعو  ػػد رػػف طريػػؽ 
  (53) ال راؾ واداع الطيور بالدابوؽ

وا  اطػػد ممػػرات اليابػػد الوا ػػ د ب ػػلب اللػػيد. واآلف يرػػذؼ ر ػػدهـ المجػػرى الوا ػػ  ب ػػب د لػػيد با ثػػا رػػف  147
امرماؽ ويجر كار ال باؾ المبعلد المل ورد مػف ال عػاف ربػر الب ػر. ر دكػذ ظتػر ال ديػد اللػلب و لػؿ 

 الم  ار ال اد )مف امواكؿ  ا وا ي روف الا ب الذى يم ف 

(. ثػػـ رعػػت الف ػػوف الماعلفػػد. لرػػد عيلػػب ال ػػدح المعوالػػؿ رلػػ   ػػؿ اللػػ وبات فػػ   ػػيف علػػح  ػػري بام ػػافيف   145
  (54)ال اجد ف  الظروؼ الل بد.

عرليػػػب امرض بال ديػػػد ر ػػػدما رافػػػؽ البلػػػوط ك ػػػذاؾ و ػػػجر  (55) ا ػػػت  يػػػريس روؿ مػػػف رلػػػـ الب ػػػر الفػػػا يف
 اـ.ف  اليابد المرد د، ورف ت  بوءة دودو ا عرديـ الط  (56)الرطلب

وفػػػ  ال ػػػاؿ ر ػػػيؼ ال ػػػراء لم الػػػيؿ ال بػػػوب  عػػػ  رف ال فػػػف الفطػػػرى ال ػػػار رعػػػ  رلػػػ   ػػػيراف ال بػػػات   157
 ػػاماا فػػ  ال رػػوؿ؛ لرػػد هل ػػت الم الػػيؿ و ػػؿ م لتػػا ال ػػوؾ ال ػػاد  (57))الجػػذور( وومػػؼ ال ػػوؾ ال  ػػوؿ
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يػؿ  بػات الػزواف ال ػزيف البػرى، وبػيف امرا ػ  المزرورػد العػ  ععػألؽ يعما (58)والثمار ذات ام واؾ وال  ػؾ
 وال وفاف غير المثمر، 

ل ف إذا لـ عل ؽ با عمرار ال  ب ال ار بالم ازؽ وعايؼ الطيور بلوعؾ وعومؼ بم جلػؾ ) ػ ي ؾ( ظػؿ   155
وع ػػعدر  ب ػػذورؾ المطػػر، ف ػػوؼ ع ظػػر، وا  ػػرعافل دوف جػػدوى إلػػ  ماػػزوف جػػارؾ  (59)المزررػػد الظليػػؿ

 بلوط ف  اليابد.ال اـ وعافؼ مف جورؾ بتز  جرة ال

ف مػػف الواجػػب ال ػػديث رػػف امدوات العػػ  ي عاجتػػا رهػػؿ الريػػؼ ام ػػداء والعػػ  بػػدو تا   يم ػػف رف عػػزرع  167 وا 
 (67)امرض رو عرـو لتا ماكمد. روؿ امدوات  لؿ الم راث ودرامعي المرو ػد الثريلػد ورربػات امـ اإلليو ػيد

 افات والم اوؿ ذات الوزف الثريؿ؛الا بيد الع  ععد رج ببطء ودواليب الدريس والجر 

 ذلؾ ري ا رثاث الم زؿ الرايص الذى ل   مف رغلاف  يليوس اللي ػد والم ػ اة العػ  لػ  ت مػف ر ػجار  165
  (61)الرطلب ومذراة يا اوس الطر يد )ال ريد(.

 عؾ مبػػؿ ذلػػؾ بومػػت طويػػؿ إذا رردت رف يظػػؿ مجػػد مػػدي (62)عػػذ ر رف ع ػػد  ػػؿ هػػذف ام ػػياء وعرػػـو بعازي تػػا
 اإللتيػد زارًا لؾ. 

 لي  ؿ درامد الم راث المروس. (63)وف  اليابات م ذ البدايد فإ ي يطوع جذع  جرة دردار عـ ث يي ب دة  177
ويثبػػت بتػػذف الدرامػػد رمػػودًا بطػػوؿ ثما يػػد رمػػداـ ورػػاعريف ورػػاعؽ  ػػفرة الم ػػراث ذو        ال ػػ بعيف، ومبػػؿ 

 ير وفرع زاف طويؿ لي وف مرب ا ذلؾ عرط   جرة زيزفوف افيفد مف رجؿ ال 

 الم لؽ فوؽ الموامد. (64)لعوجيي ال ربد )الم راث( مف الالؼ إل  ر فؿ، ويجفؼ الدااف الا ب  175
مثػػؿ هػػذف  (65)ر ػػعطي  رف ر ػػرر لػػؾ ال  ػػـ ال ثيػػرة ال ػػاكدة بػػيف الرػػدماء إ  إذا وليػػت هاربػػا و رهػػت رف عػػع لـ

 اممور الب يطد.
 د امرض الم روثد بمد اة ثريلد عدار باليد وفر تا بطبرد  مي د مف ف  البدايد ي بي  ع وي

الطم   ع    ع بت امر اب ال ارة رو ي لوها العراب فعع رؽ ومف ثـ ع ار م ػؾ اموبكػد؛ ف ثيػرا مػا رمػاـ   187
المعواريػػػد رػػػف  (66)الفػػػأر اللػػػيير ج ػػػورا ع ػػػت امرض وب ػػػ  ماػػػازف لل بػػػوب رو  فػػػرت  يوا ػػػات الالػػػد

ظػار ملجػػئ رو وجػػد ال لجػـو ) ػػفدع الطػػيف( فػ   فػػر وو ػػوش )ث ػابيف(  ثيػػرة ع جبتػػا امرض وعػػدمر ام 
 ال و د 



 
 

 
 
 
 

 الزراعية األولى من زراعيات فيرجيليوس

 

229 

  (67)  ومد ال بوب ال امد، وعا   ال ملد رل   ياواعتا ال اجزة.  185
 ػجرة الجػوز  ف ػتا رلػ  وفرعتػا بػالزهور فػ  اليابػات وع  ػ  فرورتػا العػ   (69)ري ػا ر ػدما ع  ػو (68)عأمػؿ
 وع رطرا.عع 

 (77)فإف ع ثر الثمار ي ثر م لوؿ ال بوب مثلتا،

و وؼ يأع  درس ال بوب ال بير مػ  ال ػر ال ػديد؛ ل ػف إذا ازداد الظػؿ بزيػادة روراؽ ام ػجار فػإف رر ػيد   197
 (71)الدراس الي يد بالرش  وؼ عدرس رروادا االيد مف ال ب.

 ػػػالجوف بػػػذورهـ وي ر و تػػػا رو  فػػػ   عػػػرات البوعا ػػػيـو لرػػػد رريػػػت فػػػ  الوامػػػ  ال ثيػػػريف مػػػف الرػػػاكميف بالبػػػذر ي
  (72)وروا ب زيت الزيعوف )ر ارة الزيت( ال وداء

 عػػ  ع عػػوى الرر ػػد الاادرػػد )ذات الم ظػػر الجػػذاب( رلػػ   بػػات ر بػػر  جمػػا يم ػػف طتيتػػا، رلػػ  رى  ػػاؿ،  195
 ب ررد رل   ار هادكد.

)رريعتػا( عف ػد إذا لػـ ياعػر  (73)لد وف لػت ب  ايػد فاكرػدلرد رريت البذور الع  رغـ ر تا ااعيرت م ذ مدة طوي
 الجتد اإل  ا    ؿ راـ بطريرد يدويد ما هو ر بر  جما م تا.

ه ذا   ب اممدار يم    ؿ  ئ   ػو مػا هػو ر ػوء ثػـ ي ػود الرترػرى، مثػؿ مػف يػدف  بمجاديفػي بلػ وبد    277
رؼ ماربي ب يدا وبػل عػردد إلػ  ر ػفؿ المجػرى. ماربي ر س المجرى إذا ررا  ذراريي باللدفد فإف العيار يج

  ذلؾ ي بي  رلي ا رف  رامب ري ا مجمورد  جـو رر عوروس ورياـ 

ال اط د، مثلما يع دى هػؤ ء الػذيف يب ػروف إلػ  ررض الػوطف ربػر  (74)برج الجدى ومجمورد  جـو امف    275
 لم ار.   الع  ع ع  ا (75)اممواج ال الفد الب ر ام ود وملبات ربيدوس

 ػػارات ال تػػار والليػػؿ مع ػػاويد فػػ  الطػػوؿ وعر ػػـ ال ػػالـ  لػػفيف  (76)ور ػػدما عج ػػؿ مجمورػػد  جػػـو الليبػػرا
  لؼ ف  ال ور و لؼ ف  الظلـ ،

ر دكػػػذ، ريتػػػا الرجػػػاؿ، درػػػوا ثيػػػرا  ـ ع مػػػؿ وابػػػذروا ال ػػػ ير فػػػ   رػػػول ـ، وب ػػػد رف ي عتػػػ  مطػػػر ال ػػػعاء غيػػػر  217
وع  ب رل  الم راث م ػذ  (77)بذر ف  امرض بذور ال عاف وا ااش  يريسالم ا ب لل مؿ ي يف الومت لع

   (78)ذلؾ ال يف ولمدة طويلد، وي مح لؾ بذلؾ ف  امرض الجافد ر دما ع وف ال  ب   عزاؿ م لرد.
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 (79)دىف  الربي  ي وف الومت م ا با لزرارد البروؿ، ف ي كذ ع عربلؾ ري ا امااديد الت د، ريتا البر ػيـ الميػ  215
ررايػػد  ػػ ويد ر ػػدما يفعػػعح بػػرج الثػػور اللمػػ  ال ػػاـ بررو ػػي الذهبيػػد وععراجػػ  رمامػػي  (87)ويعطلػػب  بػػات الػػداف

   (81)ال  رى اليما يد.
 ل ف إذا جتػزت امرض لم لوؿ الرمح رو ال  طد ذات ال يراف الرويد  

رػػف  (82) عػػػ  عيػػرب ب ػػات رطلػػس و ػػاف اهعمامػػؾ م لػػبا رلػػ  ال بػػػوب فرػػط، فػػإ   رابػػرؾ رو  رف ع عظػػر   227
ال ريعيػد المعوهجػد مبػؿ رف ع تػد لألااديػد بالبػذور المطلوبػد  (83) اظريؾ ف  اللػباح ورف عيػرب  جمػد العػاج

 وع رع لعثؽ ف  م لوؿ ال اـ ف  ررض ر يدة )ليس رواف زرارعتا اآلف(.

  ء ب  ابلي الااويد.، ل ف الم لوؿ المعوم  ادع هؤ  (84)لرد بدر ال ثيروف مبؿ غروب مايا 225
لػف عر ػؿ لػؾ مجمورػد  ( 86)والفالوليا الرايلد ولـ عفرػد ا هعمػاـ ب ػدس بيلو ػيـو (85)فلو ر ؾ بذرت البيرد

 وه  عيرب ريد رلمات متمد؛ (87) جـو ال واء

لػػ  فلعبػػدر ولعوالػػؿ رمليػػد البػػذر  عػػ  م علػػؼ ال ػػعاء. لتػػذا ال ػػبب عوجػػي ال ػػمس الذهبيػػد ال ػػالـ المر ػػـ إ   237
إف الم ػػػػاطؽ الامػػػػس ع ػػػػمؿ  ػػػػرة  (88)رجػػػػزاء م لومػػػػد مػػػػف اػػػػلؿ مجمورػػػػد  جػػػػـو ال ػػػػماء اإلث ػػػػ  ر ػػػػر.

وا ػدة م تػا ع ػعمد وهجتػا داكمػا مػف ال ػمس ذات الػوميض وع ػع ر ب ارهػا، و ولتػا فػ  رملػ   (89)ال ػماء:
 امطراؼ )ر د الرطبيف( عمعد م طرعاف زرماوعاف 

بالجليػد وال ػ ب ال ػوداء، وبػيف هػاعيف الم طرعػيف والم طرػد الو ػط  عػـ مف اليمػيف ورػف الي ػار، م د ػعاف    236
مػػ ح اث ػػيف للفػػا يف ال ػػ فاء بف ػػؿ اآللتػػد، وبػػيف اإلث عػػيف  ػػؽ طريػػؽ رم ػػف رف يػػدور ربػػرف  ظػػاـ مجمػػػورد 

 البروج. ومثلمػا عرعف  ال رة امر يد  ديدة ا   دار ر د   يثيا 

 (97)ض ف  ليبيا ر د الج وب.وذرى جباؿ ريفاى، ف ذلؾ ري ا ع اف  241
وامطياؼ الع  عرب  ف   (91)هذا الرطب يرعف  راليًا فوؽ رؤو  ا بي ما يطؿ الرطب اآلار رل   تر  عي س

 امرماؽ ع ت رمدام ا.
ال ػػاـ بلفاعػػي اللولبيػػد مثػػؿ  تػػر )ي  ػػاب( بػػيف الرطبػػيف، اللػػذيف ي  م ػػاف لييولػػا  ( 92) ه ػػا ي زلػػؽ امف ػػواف
 (93).ع ت  طح الم يط
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إما رف يظػؿ الليػؿ  ػا  ا بػل  ػراؾ، رو ع ع ػر الظلمػد ر ػدما يراػ  الليػؿ  ػدولي رو  (94)ه اؾ،  ما يرولوف،
 ي ود الفجر مف ر د ا ويرود ال تار،

روؿ ما يطل  بايولي اللهثد عطلؽ ه اؾ  جمد الم اء الورديد اللوف ر ػ د  (95)ور دما يطل  رلي ا إلي ال مس 257
( ويػـو ال لػاد ومي ػاد البػذر، ومعػ  الم اء. مف ه ا  يم   ا رف  ع بأ بال والؼ ف  ال ماء الملبػدة )بػالييـو

 ي وف م ا با رف   رب  طح 

الب ر غير اآلمف بالمجاديؼ، ومع    ػزؿ إلػ  المػاء ال ػفف المػزودة بام ػررد، رو فػ  رى ومػت عرطػ   ػجرة  255
مجمورػػد ال جػػـو الثابعػػد وال ػػاـ بفلػػولي امرب ػػد  اللػػ وبر فػػ  اليابػػات. و   رامػػب دوف جػػدوى بػػزوغ ورفػػوؿ
 المع اويد. ور دما ي عجز مطر ال عاء الفلح ف  م زلي 

ي بيػ  الريػػاـ بػػال ثير مػف المتػػاـ العػػ  عػؤدى رلػػ  رجػػؿ ومػت رف ع ػػوف ال ػػماء لػافيد: في ػػ ذ الفػػلح  ػػف    267
ـ مط ا ػي ب لمػد وي ػ  بطامػات  فرة الم راث غير ال ادة، ويل   ك يد مجوفد مف جذوع ام جار رو ي ػ

  (96)فوؽ ر واـ ال بوب.
 إف الب ض ي  ذوف روعادا ومذارى ذات   بعيف، بي ما يجتز الب ض اآلار درامات مل ورد مف

 لربط فروع ال  ب اللي د.   (97)لفلاؼ رميريا  265
ثػػـ  (98)ل بػػوب بال ػػاراآلف ي بيػػ    ػػ  ال ػػلد الرابلػػد للطػػ  مػػف فػػروع  بػػات ال ليػػؽ، واآلف مومػػوا بع مػػيص ا

 ط  تا فوؽ  جر الر  .
 ذلؾ ر ي  ع  ف  امياـ المرد د )رياـ امرياد( ي مح ال رع والروا يف بأمور م ي د: فلي ت ه اؾ

ديا د عم   لرؼ الماء الرا د )ماء الجداوؿ(، رو و    ياج رماـ الم لػوؿ، رو إمامػد  ػراؾ للطيػور، رو    277
فػ  مػاء ال تػر الجالػب  (99) ثيفػد )اآلجػاـ( ال ػاك د رو غمػر الرطيػ  الػذى يثيػوإ  اؿ ال ار فػ  ال ػجيرات ال

 للل د.
 و ثيرا ما يثرؿ ال اكؽ )الفلح( جا ب  ال مار البطئ بالزيت 

 والثمار الرايلد، ور د رجوري مف المدي د ي  ر  جر الر   الم  وف رو مط د مف الرار ام ود.   275
 يػػث إف  (171)عج ػػب اليػػـو الاػػامس: (177)مواعيػػد لل مػػؿ بػػدرجات معفاوعػػد. إف الرمػػر  ف ػػي  ػػدد ريامػػا راػػرى

.  رور وس ال ا ب وربات ال ذاب مد ولدوا ف  هذا اليـو
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  (172)وف  ذلؾ اليـو ف   الد و   رهيبد ر جبت امرض  ويوس ويابيعوس وعيفويوس

 ال  يؼ واماوة الذيف علمروا رل  عدمير ال ماء.  287
فػػػػوؽ  ل ػػػػلد جبػػػػاؿ بيليػػػػوف، ورف يػػػػد رجوا جبػػػػؿ  (173)لث مػػػػرات رف ي ػػػػ وا جبػػػػؿ رو ػػػػابػػػػالطب   ػػػػاولوا ثػػػػ

 امولمبوس المورؽ فوؽ جبؿ رو ا، وثلثا  طـ امب )جوبيعر( بلاررعي جبالتـ الم د د. 

إف اليـو ال اب  ر ر ي وف م ا با لزرارد ال  ب وعرويض ال جوؿ الع  يرع يتا المرء وعزويد ال وؿ بايوط  285
   .ال 

 واليـو العا   رف ؿ لتروب )ال بيد( وغير م ا ب لللوص.
امرض مػػ  ( 174) ه ػػاؾ متػػاـ  ثيػػرة يم ػػف إ جازهػػا ب ػػتولد رث ػػاء الليػػؿ البػػارد ور ػػدما عرطػػب  جمػػد اللػػباح

( جديد. وف  الليؿ يعـ إزالد الجذامد الافيفد وامر اب الجافد   إ رامد  مس )يـو

  (175)ات إل  ال دى الطرى.ب  ؿ رف ؿ فل عفعرر امم ي 297
يبرػ  م ػػعيرظا  عػ   ػارد معػأارة مػف الليػػؿ رمػاـ  ػوء ال يػراف فػ  ال ػػعاء  (176)وه ػاؾ  ػاص مػا )رررفػي(

مػػف ر ػػاء ال مػػؿ  (177)وي ػػؽ الم ػػارؿ ب ػػ يف  ػػاد، وفػػ  عل ػػـ امث ػػاء عمػػرر زوجعػػي، العػػ  عافػػؼ بي اكتػػا
 الطويؿ، و ي د الميزؿ )الم ط( ذى اللوت ال اد بيف 

رلػػير ال  ػػب اللذيػػذ وعزيػػؿ بػػاموراؽ الرغػػوة مػػف  (178)ايػػوط ال  ػػي ، رو عػػ رص )عرلػػؿ( باليليػػاف فػػوؽ ال ػػار 295
 المرجؿ الذى يفور.
الذهبيػػد يػػعـ  لػػدها رث ػػاء  ػػر الظتيػػرة وفػػ  ررض الػػدريس رث ػػاء  ػػر الظتيػػرة يػػعـ  (179)ل ػػف  بػػوب  يػػريس

ابذر ور ت رار، إف ال عاء هو ومت ا  ػعرااء  (117)ط ف ال بوب الع  جففعتا ال مس. ا رث ور ت رار،
 بال  بد للزارع. 

فػػ  رومػػات البػػرد ي ػػعمع  الفل ػػوف رػػادة ب عػػاج )م لػػولتـ(، ويريمػػوف ا عفػػا ت معبادلػػد فيمػػا بيػػ تـ بي مػػا   377
 عيمرهـ ال  ادة. 

 (111)إلػ       المي ػاءإف ال عاء البتي  ي اديتـ ويبدد معاربتـ مثلما هػو ال ػاؿ ر ػدما علػؿ ال ػفف الم ملػد 
 وي   الفل وف الفر وف العيجاف )رغلاف اليار( فوؽ مؤاراعتا.                                        

 ورل  الرغـ مف ذلؾ فرد  اف الومت لرطؼ جوز البلوط وعػوت  بات اليار  
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 ر ػػ  وال ػػراؾ لألياكػػؿ ولمطػػاردة والزيعػػوف واآلس ام مػػر الرػػا  . لرػػد  ػػاف الومػػت ل لػػب ال ػػباؾ لطيػػور ال   376
المل وع مػػف  (112)امرا ب البريد ذات اآلذاف الطويلد، وومت متاجمد الظباء ور ت عطوح بمرلرؾ الباليارى

   الد ال عاف،

 ر دما ي عرر الثل  ف  امرماؽ وعد رج ام تار الجليد. 317
 ػياء العػ  ي بيػ  رف ي ػذرها ال ػاملوف وما ه  ام (113)وماذا ر اى رف رموؿ رف روالؼ الاريؼ وال جـو

ر ػدما ي ػػوف اليػـو ملػػيرًا واللػيؼ ر ثػػر إرعػداً ، رو ر ػػدما يػأع  الربيػػ  جالبػًا م ػػي المطػر اليزيػػر، ور ػػدما 
 يرؼ م لوؿ الرمح  اماا ف  ال روؿ 

 وع عفن  بات الرمح الممعلكد بال لارة ف   يرا تا الا راء؟  315
لح  ػاف ي  ػر ال لػاد إلػ   رولػي اللػفراء ويفلػؿ ال ػ ير رػف الرػش. لرػد إ    غالبًا ما ر وف ر ػبي بفػ

  ؿ الرياح ععلارع لعرعل  الم لوؿ الوافر  (114)رريت

 مف جذورف ال ميرد ف   ؿ م اف وعرذؼ بي إل  ررل .  327
مف ال ماء   ذلؾ ع مؿ ال الفد بدوامعتا التواكيد ال وداء الرش الافيؼ والجذامد المعطايرة. و ثيرا ما يأع 

 ري ا رمود مف الماء وعأاذ ال  ب المعجم د   ؿ إرلار دا ف اللوف مل وب بأمطار  وداء.

وررمػػػػاؿ  (116)وعي ػػػػؿ بمطرهػػػػا اليزيػػػػر الثمػػػػار ال ػػػػ يدة (115)إف ال ػػػماء ال ػػػػاهرد ع ػػػػاد ع ػػػػرط رلػػػػػ  امرض  325
ويفػػور الب ػػر بملػػباعي العػػ  ع ػػبض  م دثػد هػػديرا (118)فعمعلػػئ الا ػػادؽ وعرعفػػ  ام تػػار الااويػػد (117)الثيػراف،
 بال ياة.

إف امب )جوبيعر(  ف ي يرذؼ اللوارؽ الع  ع ئ بيم اف ف  م علؼ الليؿ. ورل  رثر هذف ال ر د عتعػز 
 امرض ب دة . 

لرػػد  ذت الو ػػوش بػػالفرار، وبػػيف  ػػؿ امج ػػاس  ػػيطر رلػػ  ملػػوب الفػػا يف فػػزع يػػ ـ رػػف جػػبف: إ ػػي )جػػوبيعر(  337
ورودوب  والرمـ ال يراو يد. وعػزداد ريػاح الج ػوب وي ػعد المطػر  (119)ات اللتب جبؿ كثوسي طـ بلاررعي ذ

 غزارة وعكف اليابات وال واطئ بف ؿ الرياح ال ديدة . 
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إلػػ   (121)رامػػب ال ػػتور و جػػـو ال ػػماء  يػػث يعراجػػ   جػػـ  ػػاعور وس البػػارد (127)وم ػػؾ عيػػرؽ مػػف هػػذا  لػػي،  335
  ال ػماء ال ػار ال يلي يػد )المير وريػد(. مبػؿ  ػؿ  ػػئ رربػد اآللتػد ومػدـ ل يػريس المدارات الع  ععوف ر ػدها فػ

 ال ظيمد طرو تا 

 ال  ويد مبديًا ا هعماـ بالمروج ال  يدة ر د  تايد فلؿ ال عػاء و لوؿ الربي  اللاف  .   347
 ظلؿ وارفد فوؽ العلؿ.، وال ـو مري ا وال (122)فف  ذلؾ الومت ع وف ال ملف   يذة والامور متيأة لل رب

 دع  ؿ  باب رهؿ بلدؾ ي بدوف  يريس. 
 الم عؽ، (123)اغمس مف اجلتا رمراص ال  ؿ ف  اللبف والامر

عمر ثلث مرات  وؿ الم الػيؿ الجديػدة فععب تػا  ػؿ جومػد الم  ػديف والرفػاؽ  (124)ودع ام  يد الميمو د  345
 .جزليف وهـ يدروف بلوت جتوري  يريس إل  م ازلتـ

  عج ؿ رى  اص ي مؿ م جلي ف  الم لوؿ ال ا   مبؿ رف يعوج جبتعي بإ ليؿ البلوط  ويرػدـ رملػات 
 (125)ارعجاليد وي  د ام ا يد مف رجؿ  يريس.

)ف  رؼ( امياـ ال ارة والمطر والريػاح العػ   (126)ف  و   ا رف طريؽ رلمات م ي د رف   رؼ هذف اممور، 357
امب  ف ػي مػا هػ  الع ػذيرات العػ   ػاف رلػ  الرمػر رف يرػدمتا  ػؿ  ػتر، ور ػد رى عجلػب البػرد، فلرػد مػرر 

 رلمد يجب رف عتدر ريح ال ماؿ، ورى رلمد 

 يراها الفل وف م ا بد لل عفاظ بما يعتـ ف   ظاكرها.  355
ة رو ياػعلط وبمجرد رف عرعف  الرياح عبدر م ايؽ الب ر ع لو وعرعف  وي م  فوؽ الجبػاؿ ال اليػد فرم ػد  ػديد

 لدى اللوت اآلع  مف ب يد ربر ال واطئ ويزداد  فيؼ ر جار اليابات ارعفارا.

بلػػ وبد )رػػف عػػدمير( ال ػػفف الم دودبػػد ذات الرػػاع الم ػػطح، ر ػػدما ع لػػؽ  (127)ر دكػػذ يم ػػؾ المػػوج  ف ػػي  367
علتػو طيػور طيور ال ورس ال ري د راكدة مف ا ـ الب ػر وعطلػؽ لػي اعتا بػالررب مػف ال ػواطئ، ور ػدما 

اليػاؽ الب ريػد فػوؽ امرض الجافػػد ويعػرؾ طػاكر مالػػؾ ال ػزيف )البل ػوف( م ػػع ر اعي الم روفػد وي لػؽ راليػػا 
 فوؽ ال  اب.
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وغالبا ري ا، ر دما عتدد الريح،  وؼ عرى ال جـو وهي  ع زلؽ م ررد ف  ال ماء )عار د( الفتػا فػ  ظػلـ   365
ربػػػيض، )و ػػػوؼ عػػػرى( ري ػػػا الرػػػش )العػػػبف( الافيػػػؼ واموراؽ الليػػػؿ ذيػػػو  طويلػػػد مػػػف ال يػػػراف ع ػػػ   ػػػوءًا 

 المع امطد وه  ععطاير رو الريش وهو يرمص رو يطفو فوؽ  طح الماء.

عمعلػئ  ػؿ ال رػوؿ  (128)ل ف ر دما ع ئ مف جتد ال ماؿ المعجتـ ور دما يررد موطف ريػح ال ػرؽ واليػرب  377
فػػ  الب ػػر  ػراري المبعػػؿ ولػػـ يفػاجئ المطػػر ربػػدًا ر ا ػػًا  بالا ػادؽ العػػ  غمرعتػػا الميػاف، ويطػػوى ربػػاف ال ػفي د

  ( 129)  ذريف:
 فإمػا رف ععج ب طيور ال ر   ف  الجو هذا المطر الذى يعجم  ف  الودياف ال ميرد، 

، رو ع ظر البررة اللييرة إل  ال ماء وع ع  ػؽ التػواء بم ااريتػا المفعػو يف، رو يطيػر طػاكر ال ػ و و الميػرد  375
 (137)يرات رو عرف   فادع الماء رريرعتا لعجأر بال  وى امزليد. وؿ الب 

 وع لؾ طريرا  يرًا  (131)ف ثيرا ما ع مؿ ال ملد بي تا مف رر ا تا الياكرة

ويز ػػؼ جػػيش مػػف اليربػػاف فػػػ  لػػؼ طويػػؿ )وهػػو ي ػػدث جلبػػد(  (132)وي   ػػ  مػػوس مػػزح ال ػػاـ لي ػػرب  387
واآلف ع ػـو الطيػور الب ريػد المع ورػد وعلػؾ )الطيػور( العػ   (133)بأج  عي ال ثيرة ب ػد رف عػرؾ م ػاف ط امػي.

 المف لد  وؿ المروج (134)ف  م ع ر ات  تر  اي عروس

اآل يويد، وعع افس ف  رش رذاذ الماء ال ثيػؼ رلػ  ر عافتػا، وبإم ا ػؾ رف عراهػا اآلف وهػ  عػدفف رر ػتا بػيف   385
  (135)وؽ لل ع ماـ ف  الب ر دوف جدوى.اممواج رو ع رع لوب المياف، وع دث لابا وه  عع

واآلف فػػإف طػػاكر اليػػداؼ )اليػػػراب ام ػػود( ال ػػرير ي ػػػعدر  المطػػر ب  يرػػي اللػػػااب ويم ػػ  بمفػػردف فػػػ  
 ايلء فوؽ رماؿ ال اطئ.

 عػ  الفعيػات ػ رث ػاء ميػامتف بمتػاـ اليػزؿ الليليػد ػ ي ػرفف ال الػفد ر ػدما ي ػاهدف الزيػت ي ػدث فرم ػد فػ    397
 ح الم ع ؿ والفطر ال فف يعجم  ) رل  الفعيؿ ( .الملبا

 وليس بو  ؾ رف عع بأ بامياـ الم م د وبالطرس الجميؿ إ  ب د إ عتاء المطر بومت ملير،

ويرعفػ  الرمػر غيػر م عػاج  (136)وع رؼ )هذا( ب لمات مؤ دة، مف  وء ال جـو الثامب يرى ك ذاؾ وا  ًا،  395
ل ػػ ب رلػػ   ػػ ؿ جػػزة اللػػوؼ الافيفػػد )رلػػ   ػػ ؿ ال تػػف الم فػػوش( ربػػر و  عظتػػر ا (137)م ػػ د رايػػي،
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المف ػػلد ر ػػد ثيعػػيس ع  ػػر رج  عتػػا فػػوؽ ال ػػاطئ بػػالررب مػػف  (138)ال ػػماء. فػػل طيػػور الرفػػراؼ )الراو ػػد(
 ال مس الدافكد 

 و  الا ازير الرذرة عف ر ف  رف علر  بم اارها  ـز الرش غير المربوطد.  477
باب رػػف اممػػا ف ام ثػػر ا افا ػػا وي ػػعرر فػػوؽ ال ػػتؿ، وبي مػػا عرامػػب البومػػد غػػروب  ثيػػرا مػػا يب ػػث ال ػػ

 (139)ال مس مف ممد مرعف د وه  ع دو بأغا   الم اء دوف جدوى.
 إف  ي وس يظتر م لرًا ف  التواء ال فاؼ، وعلر    يل الجزاء الم ع ؽ 

اء ال فاؼ )الافيؼ( بأج  عتا. ر ظر، هػا هػو ب بب اللد ال  ر الررمزيد. وبي ما عترب   يل عرط  التو    475
 (147) ي وس ال دو المايػؼ يعب تا مف التواء بلريفي ال ال .

 وبي ما يرعف   ي وس إل  ال ماء عترب ه  ب ررد وعرط  بأج  عتا التواء ال فاؼ.

ًا، وفػػ  رر ا ػػتا مػػف   اجرهػػا ال ػػيرد رلػػواعًا رميرػػد ثػػلث مػػرات رو ررب ػػ (141)ر دكػػذ عطلػػؽ اليربػػاف ال ػػود   417
ال اليػػد ع ػػ ر غالبػػا ب ػػوع غريػػب مػػف ال ػػ ادة، رلػػ  غيػػر رادعتػػا، فعثرثػػر بػػيف اموراؽ. إ ػػي ي ػػ دها ب ػػد رف 

 ي عت  فلؿ المطر رف عرى مرة ثا يد ليارها ورر ا تا الجميلد.

  الع بػػػؤ غيػػػر ر  ػػػ    ررعرػػػد  رػػػا ر تػػػا عملػػػؾ   مػػػد مػػػف اإللػػػي رو ر تػػػا )م  ػػػت( مػػػف الرػػػدر مػػػدرة ر ثػػػر رلػػػ   415
ومد  ػدث هػذا  رػا ر ػدما غيػر الطرػس والرطوبػد المعرلبػد طريرتمػا و ثفػت ال ػماء )جػوبيعر(  (142)بام ياء.

 المبعلد برياح الج وب ما  اف مليؿ ال ثافد ك ذاؾ  

وفرمت ما  اف م ثفا. إف اللور ععيير فػ  ررولتػا وع ػ ر اآلف ملوبتػا بال ر ػات اماػرى العػ   ػ رت بتػا    427
 ا ت الرياح ع وؽ ال  ب. ومف ثـ فإف ه اؾ جومد للطيور ف  ال روؿ وما يد مر د وغرباف ع بػر  ر دما

 رف   ادعتا ب  اجرها. فإذا راذت ف  ا رعبار ال مس 

ولف عر  ف   راؾ ليؿ لاؼ.  (143)ال ري د وامممار الع  عععاب  ف   ظاـ فإف ) ارد( اليد لف عادرؾ ربداً    425
لرمػػر فػػ  البدايػػد  ػػعات ال يػػراف العػػ  عػػ   س رليػػي، إذا طػػوؽ برر يػػي الم عمػػيف ال ػػباب ل ػػف ر ػػدما يجمػػ  ا

 ام ود، فإف مطرا غزيرا  وؼ ي وف ف  ا عظار الفل يف والمل يف.
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ل ف إذا رظتر الرمر رل  وجتي الاجؿ ال ذرى ف وؼ عوجد الرياح، ور دما عوجد الريػاح  ػوؼ ي مػر وجػي   437
 (144)فويب  )الرمر( الذهب .

)مف هػذف هػ  ال لمػد ام ثػر عأ يػدا( لػافيا ربػر ال ػماء برر يػي  (145)ل ف إذا مر ب ػد طلورػي للمػرة الراب ػد
 غير ال اديف، فإف  ؿ ذلؾ اليـو وامياـ الع  عولد 

مف ذلػؾ اليػـو  عػ   تايػد ال ػتر  ػوؼ ع ػوف االيػد مػف اممطػار والريػاح، و ػوؼ يرػدـ المل ػوف الػذيف عػـ  435
 (146)ـ  ذورهـ فوؽ ال اطئ لجلو وس وبا وبيا وميلي يرعا بف إي و.ر راذه

 ر دما ع رؽ ور دما عيوص ع ت اممواج،   (147)إف ال مس ري ا ع ط  ال لمات

و وؼ ععب  ال لمات المؤ دة ال مس، وعلؾ ال لمات الع  عجلبتا ال مس فػ  اللػباح والعػ  عجلبتػا رث ػاء   447
.  ارعفاع ال جـو

علوف ال مس الفجر الجديد بالبر ، ب د رف عدثرت ب  ابد، وعػ  مش و ػط مرلػتا، يم  ػؾ رف ععومػ  ور دما 
 ي ػػذاؾ هطػػوؿ اممطػػار، ذلػػؾ مف ريػػح الج ػػوب غيػػر المواعيػػد لأل ػػجار والم الػػيؿ والما ػػيد ع ػػدف  مػػف 

 الم يط.

ور ػدما ع ػرؽ رورورا )ربػد الفجػر(  ر  د ال وء المع اثرة بيف ال  ب ال ثيفد، (148)ور دما ع بثؽ مبيؿ الفجر   445
ال ا بد وهػ  ععػرؾ فػراش عيثو ػوس الزرفرا ػ  اللػوف،  ي كػذ، وار ػفافل   ع ػعطي  روراؽ ال  ػب ال ػ يفد رف 

 (149)ع م  ال  اميد اليا  د جيدًا:
 فوؽ ام رؼ وهو ي دث ا ا ًد راليًد. (157)ذلؾ رف الوابؿ ال ديد مف المطر يرمص

مفيػػد ري ػػًا رف ععػػذ ر ل ظػػد غػػروب ال ػػمس ب ػػد رف ع ػػوف مػػد ربػػرت ال ػػماء، ذلػػؾ م  ػػا و ػػوؼ ي ػػوف مػػف ال 457
  رى  ثيرًا رلوا ًا ماعلفد عطير فوؽ وجتتا.

( ي ػػذر بػالمطر و ػذا ريػػح ال ػرؽ الملعتبػػد؛ ل ػف إذا بػدرت البرػػ  عاػعلط بال ػػار  إف الجػو اليػاكـ )الملبػػد بػالييـو
  ف وؼ عرى  ؿ  ئ يع رؾ ك ذاؾ (151)ال مراء

ب ررد بف ؿ الريػاح وال ػ ب ال ػوداء الممطػرة. فػ  علػؾ الليلػد   ي بيػ  رف ي لػ    رى  ػاص رف رر ػؿ   455
ربػػر الب ػػر ال ميػػؽ رو رف رمعلػػ  ال بػػؿ مػػف امرض. ل ػػف ر ػػدما ع يػػد وعاػػعـ اليػػـو الػػذى رعػػت بػػي مػػف مبػػؿ 

 و وؼ   ي وف ر دؾ رى  بب  (152) وؼ ي وف مرلتا  م ًا،
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 ال  ب ال وداء الممطرة، و وؼ عرى اليابات عع رؾ بعأثير ريح ال ماؿ اللافيد.للاوؼ مف   467
والاللد ه : ماذا عابئ  جمد الم ػاء، ومػف ريػف عػأع  الريػاح بال ػ ب اللػافيد )ال م ػيد(، ومػاذا عػدبر 

 ريح الج وب الماطرة )الم ب د بالماء(؟
 رػًا إ تػا ع ػذر داكمػا مػف  (153)اادرػد؟   وؼ عردـ لؾ ال مس ال لمات. مػف يجػرؤ إف يرػوؿ رف ال ػمس 

 اإللرار رل  الثورات ال مياء والاداع ومف البدء ف  ع ايـ ال روب الافيد.

 (154)إ تػػا ري ػػا، ب ػػد اغعيػػاؿ ميلػػر، ر ػػفرت رلػػ  رومػػا ر ػػدما رافػػت رر ػػتا اللم ػػد فػػ  الظػػلـ الػػدامس  466
 امرض  واافت امجياؿ اآلثمد الليؿ ال رمدى. ف  ذلؾ الومت ررطت

   (155) والب ار وال لب البيي د والطيور الم كومد ال لمات.  477
 ثيػػرا مػػا رري ػػا رعػػوف )بر ػػاف( ريع ػػا ييلػػ  ب ػػد ع ػػرري ويرػػذؼ ب ػػرات اللتػػب وباللػػاور الم لػػترة إلػػ   رػػوؿ 

 ال ي لوبيس.

 (157)غير م عادة.  جي  ام ل د مف  ؿ ال ماء وارعجت جباؿ املب ب ر ات (156)لرد  م ت جيرما يا   475
لرػػد  ػػم  ري ػػًا لػػوت مػػوى لػػادر رػػف رػػدد  بيػػر )مػػف ال ػػاس( بػػيف الب ػػاعيف التاج ػػد و ػػوهدت رطيػػاؼ 
 ا بد بطرمتا ال جيبد ف  ظلـ الليؿ، وع دثت الو وش، يا لي مف رمر غريبل، واف ام تػار ععومػؼ )رػف 

 د وععلبب العماثيؿ البرو زيد ررمًا.الجرياف( وع  ؽ امرض وعب   العماثيؿ ال اجيد ال زي د ف  الم اب

وبي ما ي ػدف   تػر إريػدا وس )البػو(، ملػؾ ام تػار، ب ػدة بدواماعػي التاكجػد ييػرؽ اليابػات ويجػرؼ ال يوا ػات    481
 م   ظاكرها ربر  ؿ ال توؿ. وف  الومت  ف ي لـ يعومؼ اممر فرط ر د ظتور 

لطال ، بؿ يعدفؽ الدـ ري ا مف اآلبار وع   المدف ال اليػد ال روؽ الم كومد ف  ام  اء الع  ع ذر ب وء ا  485
ب واء الذكاب ف  ظلـ الليؿ. ولـ ي دث ربدا رف  رط مف ال ماء اللافيد برؽ مع رر، وف  ر واؿ  ثيرة لـ 

 ع ع ؿ المذ بات الرهيبد.

ولػـ  (158) د    ذاعتػا(، ذلؾ ررت فيليب  ر ثر مف مرة الجيػوش الروما يػد ععلػارع بأ ػل د مع ػابتد )بام ػل   497
ي ػػف جػػديرًا باآللتػػد ال لويػػد رف عا ػػب بػػدم ا مػػرة ثا يػػد إماثيػػا و ػػتوؿ هػػاريموس ال ا ػػ د. و ػػوؼ يػػأع  

 بالعأ يد يـو رل  هذف امرا   ر دما يرلب الفلح 
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ريػؿ العربد بم راثي المروس  وؼ يجد ال راب ومد ر لتا اللدر و وؼ ي رب الاػوذات المجوفػد بم ولػي الث  495
 (159)ويع جب ) يفير فاف( مف ال ظاـ ال امد ف  الربور الع   ب ت.

ويػا ربطػػال ا المؤلتيػػف، ور ػت بػارومولوس، ويػا ريعتػا امـ في ػعا العػ  ع ػرس  تػر العيبػر  ( 167)ريا كلتد اآلباء،
 وعؿ البلعيف الروما   ،  ( 161) العو  ا  

فم ػػذ فعػػرة  (162)فيػػا وس( مػػف رف يػػأع  لي ػػارد جػػيًل رجتػػز رليػػي.  عم  ػػوا، رلػػ  اممػػؿ، هػػذا ال ػػاب )رو عا 577
وم ػػذ فعػػرة طويلػػد ع  ػػد ا  (163)طويلػػد وبدرجػػد  افيػػد  فر ػػا بػػدم ا رػػف   ػػث  ؤميػػدوف بػػاليميف فػػ  طػػروادة.

 رليؾ، يا ميلر، ممل د ال ماء،

لاطػأ إلػ  لػواب، و ػادت وع ع  بأ ؾ عتعـ با علػارات الب ػر. لرػد ا رلػب فػ  الوامػ  اللػواب إلػ  اطػأ وا  575
ال ػػالـ  ػػروب  ثيػػرة ولػػور  ثيػػرة للجػػراكـ. ولػػـ ي ػػؿ الم ػػراث رى ع ػػريـ جػػدير بػػي، وب ػػد رف  ػػلبت امرض 

ه ػا يثيػر  تػر الفػرات  (164)الم روثد مػف زرارتػا غػدت متجػورة وع ولػت الم اجػؿ المرو ػد إلػػ   ػيؼ بعػار.
  ربا وه اؾ عثيػر جيرما يا  ربًا رارى.

ف مد اً   517  (165)مجاورًة، ب د رف  ر ت ال تود فيما بي تا،  ملت ال ػلح، وفػ   ػؿ ال ػالـ لػاؿ مػارس اآلثػـ وا 
وجاؿ، مثلما هو ال اؿ ر دما ععاط  ال ربد ال واجز وع  ب دورة ب د دورة بي ما ي د  اكؽ ال ربػد امر ػد 

 دوف جدوى ومد  ملعي جيادف ب يدا، فل عأبي ال ربد إلم ا ي بال  يمد.

 ليـق:التع
( ي ػػير فيرجيليػػوس فػػ  هػػذف امبيػػػات إلػػ  مو ػػورات الزراريػػات امربػػػ  وهػػ   ػػرث امرض وزرارعتػػا وعربيػػػد 1)

 الما يد وعربيد ال  ؿ ، ر ظر:
Virgil, Eclogues and Aeneid I-IV, With An English Translation By Fairclough (H. 

R.), L. C. L. London (1942) note 1, p. 81. 

بػػدر فيرجيليػػوس ه ػػا با بعتػػاؿ إلػػ  إث ػػ  ر ػػر إلتػػا ماعلػػيف بالزرارػػد، وهػػـ: ال ػػمس والرمػػر اللػػذاف ي يػػراف ( ي2)
و بعو ػػػػوس  Dryadesو وريػػػػات اليابػػػػات  Fauniوكلتػػػػد اليابػػػػات  Ceresو يػػػػريس  Liberال ػػػػماء وليبيػػػػر 

Neptunus  و ػػػػػػػػػػػيلفا وس ورري ػػػػػػػػػػػعايوسAristaeus  وبػػػػػػػػػػػافPan  ومي رفػػػػػػػػػػػاMinerva  س وعربعوليمػػػػػػػػػػػو
Triptolemus .ماعرع الم راث، ورايرا ميلر رو عافيا وس 
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 Bacchusإلػػي إيطػػال  مػػديـ  ػػاف ماعلػػًا بالزرارػػد ل  ػػي طوبػػؽ ب ػػد ذلػػؾ بإلػػي الامػػر بػػا اوس  Liber( ليبيػػر 3)
، وا  عفػػا ت العػػ   ا ػػت عرػػاـ لع ػػريـ ليبيػػر فػػ  ال ػػاب  ر ػػر مػػف Liberaliaوم ػػي جػػاءت رريػػاد الليبيراليػػا 

 ، ر ظر: Toga virilisمارس، وفيتا  اف ال باب يرعدوف رباءة الرجولد 
Lewis And Short, Latin Dictionary, Oxford At The Clarendon Press (1991) s. 

v. Liber.                                                                               
 ( اوطبت  يريس بالمط مد ه ا م تا الع  رلمت ال اس زرارد الرمح.4)

؛ Epirusالع   ا ت عر  ف  الجزء ال ػمال  اليربػ  مػف إبيػروس  Chaonia( البلوط الااؤ     بد إل  ااؤ يا 5)
ومر ػز اإل  ػاف  Dodonaدودو ػا  وي ير فيرجيليوس ه ا إلػ  ام ػاطير العػ  ربطػت بػيف ر ػجار البلػوط فػ 

 .(Page, note 8, p. 23)البداك  

ويجػػرى  Epirusهػو رطػػوؿ ورمػػدـ ام تػار فػػ  ال ػػالـ، م ب ػي فػػ  ربيػػروس  Achelous( ميػؿ إف  تػػر رايلػػووس 6)
 .Aetoliaوريعوليا  Acarnaniaبيف ر ار ا يا 

 وب را د الرط اف Panفيد ارعبطت باإللي باف ، م تا كلتد ريFauni( رطلؽ رليتا ا ـ كلتد رو ررواح اليابد 7)
  (Williams, note 10, p. 135). 

هػو إ ػارة إلػ  المػزج بػيف  Dryadesوبيف ) وريات اليابات اإلغريريد(  Fauni( إف الربط ه ا بيف كلتد اليابد 8)
 ام اطير اليو ا يد والروما يد الذى  اف  اكدا ف  هذا الومت.

 (Page, note 11 p. 23). 

( لرػػد  ػػاد ارعرػػاد بػػأف امرض رارجػػت طورػػا ممػػر  بعو ػػوس رو بػػام رى بو ػػيدوف فر ػػًا فػػ  ثي ػػاليا رو رعي ػػا 9)
ب ربد مف  ربعي ذات ال  ب الثلث، وطبرا لب ض ام اطير ري ا روجد بو يدوف فر ًا ور بعت رثي ا  ػجرة 

 ثي ا.زيعوف ف  ع اف تما مف رجؿ رف يلبح ر دهما اإللي الرار  لمدي د ر
(Page, note 12, p. 24). 

الػػػذى رلػػػي  ظيػػػر ادماعػػػي  Cyreneإبػػػف اإللػػػي ربوللػػػو و يري ػػػ   Aristaeus(  ػػػا ف اليابػػػات هػػػو رري ػػػعايوس 17)
ومػػا يليػػي  بطػػؿ رلػػـ ال ػػاس  يفيػػد  317للجػػ س الب ػػرى، ومػػد ذ ػػر فػػ  ال عػػاب الرابػػ  مػػف الزراريػػات ، بيػػت 

 .(Page, note 14, p. 24)   إ عاج اليا جديدة مف ال  ؿ.
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اإلغريريػػػػػد، وهػػػػػ  إ ػػػػػدى جػػػػػزر ال ػػػػػي لديس وم ػػػػػرط ررس ال ػػػػػارر  ػػػػػيمو يديس  هػػػػػ   Cea(  يػػػػا 11)
Simonides  (Lewis & Short, s. v. Cea or Cia). 

جبػاً  مرعف ػًد،  Maenalusوماي ػالوس  Lycaeusبأر اديا العػ   ا ػت فيتػا لي ػايوس  Pan( ارعبط اإللي باف 12)
 ري ا مدي د ف  رر اديا ولتذا  م  باف بالعيج  Tegeaيا ومد  ا ت عيج

      Tegeaeus (Williams, note 16-18, p. 135).  
 (.9( ر ظر  ا يد رمـ )13)

 ملؾ إليو يس ف  رعي ا Triptolemus( الفع  ماعرع الم راث هو عربعوليموس 14)
(Thomas, note 19, p. 135). 

روما يػػًا ماعلػػًا بػػالريؼ؛ وطبرػػًا لأل ػػاطير  ػػاف مػػد ومػػ  فػػ   ػػب ال ػػاب  إلتػػاً  Silvanus(  ػػاف  ػػيلفا وس 15)
 الذى ع وؿ إل   جرة  رو ومف ه ا جاء ارعباطي ب جرة ال رو.   Cyparissus يباري وس 

      (Williams, note 20, p. 135). 

ا بػيف اآللتػد ويتػعـ بالزرارػد ( يعوجي فيرجيليوس با بعتاؿ إل  يوليوس ميلر رو عافيا وس بارعبارف ي ػيؿ م ا ػ16)
 وبالمل د و  يرؿ رهميد رف جوبيعر إلي ال ماء، ولتذا اعـ بي ال ارر هذف المجمورد مف اآللتد.

  جزيرة عر   ماؿ بريطا يا ربما ع وف ري ل دا وي رب بتا  ه ا ف  الب د Thule( ثول  17)
(Williams, note 30, p. 135). 

ريات الب ر، والم    الذى يفتـ ه ا هو زواج كاػر ي ػبي ذلػؾ الػزواج ام ػطورى ه  رـ  و  Tethys( عيثيس 18)
 .Thetis (Williams, note 31, p. 136)وثيعيس  Peleusالذى عـ بيف بيليوس 

( اإل ارة ه ا إل  رف ميلر رو  عافيا وس  وؼ يلبح ف  الم ػعربؿ مجمورػد  جػـو ثابعػد. ب ػد رف يػعـ عأليتػي 19)
(Williams, note 32, p. 136). 

( هػ  اب ػد إي ػػاروس العػ   ػ رت  ف ػتا  ز ػػا رلػ  مػوت ربيتػا و وفكػػت ) Erigone( إريجػو   27)
ه ػػا ماالػػػب  chelae، ويرلػػد بالماالػػب Virgoرلػػ  ذلػػؾ برف تػػا إلػػ  ال ػػػماء لعع ػػوؿ إلػػ  بػػرج ال ػػػذراء 

 )ال ررب( Scorpiosمجمورد  جـو   وربيوس 
 (Williams, note 33, p. 136). 
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( ف  ام اطير اليو ا يد الروما يد  ا ت  روؿ الي يا جزءًا مف ال الـ ال فل  وارعرد ر تا  ا ت مػوطف ال ػ راء 21)
ملػؾ ال ػالـ ال ػفل ، و   Plutoرو الم  ميف. ومد ذ ر ري ا رف برو ربي ا  ا ت مػد ااعطفػت رلػ  يػد بلوعػو 

 وس ه اعرغب ف  ال ودة إل  رمتا وهو ما ي ير إليي فيرجيلي
 (Page, note 39, p. 28) 

( إف الثور يػكف ه ػا رلػ  رثػر المجتػود ال ػاؽ الػذى يبذلػي فػ   ػؽ امرض بػالم راث،  مػا رف  لػؿ الم ػراث 22)
 يلم  مف  ثرة ال رث.

( يفتـ مف  لـ فيرجيليوس ه ا رف امرض  ا ت عزرع مرعيف ف  ال ػاـ، م تػا  ا ػت ع ػرث مػرعيف مبػؿ رمليػد 23)
 رض ل مس ال تار وبرودة الليؿ.البذر وعع 

(  ػػػؿ ررض ع ا ػػػب زرارػػػد م لػػػوؿ م ػػػيف و ػػػؿ م لػػػوؿ ي ا ػػػبي  ػػػوع م ػػػيف مػػػف الم ػػػاخ. هػػػذا مػػػا يريػػػد رف 24)
 يو  ي فيرجيليوس ف  هذف امبيات ويلفت  ظر الفلح اإليطال  إليي.

ج الزرفػراف الػذى ا ػعادـ ف  ليديا م تورة بالامر، وه ا إ ارة إل   ترعتا ف  إ عػا Tmolus(  ا ت عمولوس 25)
 ..(Williams, note 56-57, p. 137)          ف  ل ارد ال طور  

( ا ػعتر رهػػؿ  ػبأ ري ػػا بإ عػاجتـ للبتػػارات وال طػور، ومػػد لرػبتـ فيرجيليػػوس ه ػا "بػػالم  موف رو المعرفػػوف" مف 26)
   اف البلد الع  ع ع  و اكؿ العرؼ  بد رف ي و وا م  موف ومعرفوف

(Page, 57, pp. 30-3).  

(  ػاف الاػالوبيوف ي ػ  وف فػ  مدي ػد بو عػوس رلػ  الب ػػر ام ػود وا ػعتروا بطػرؽ ال ديػد. والفػرؽ ه ػا وا ػػح 27)
بػػيف رهػػؿ  ػػبأ الم  مػػيف رو المعػػرفيف وبػػيف رهػػؿ بو عػػوس الػػذيف لػػوروا بػػأ تـ رػػراة م تػػـ ي ػػعيلوف بلػػ ارد 

 . .(Williams, note 58, p. 137)ال ديد                             

عرػػ  فػػ   ػػماؿ غػػرب بػػلد اليو ػػاف وم ػػتورة بعربيػػد جيػػاد ال ػػباؽ العػػ  ع  ػػب  Epirus( ومػػد  ا ػػت إبيػػروس 28
 .   .(Williams, note 59, p. 137)با عمرار ف  م ابرات امل اب امولمبيد       

ليػػػػرؽ فيػػػػي  ػػػػوى دي ػػػػاليوف ( ي ػػػػير فيرجيليػػػػوس ه ػػػػا إلػػػػ  الطوفػػػػاف الػػػػذى رغػػػػرؽ ال ػػػػالـ  لػػػػي ولػػػػـ يػػػػ   مػػػػف ا29)
Deucalion  وزوجعي بيرهاPyrrha  ويروى ل ا  يؼ رراد ديو اليوف وبيرها الج س الب رى مرة رارى إلػ ،
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الوجود بإلراء ام جار الع  ع ولت إل  رجاؿ و  اء. ومد ر ػار إلػ  هػذف الرلػد ري ػا روفيػديوس فػ  رملػي 
 وما يليي.   313يت ف  ال عاب اموؿ، ب Metamorphoses"م ن ال اك ات" 

هو ر ثر  جـو مجمورػد  جػـو ال ػواء  ػطورًا ويبػزغ فػ  اليػـو الاػامس مػف  ػبعمبر. Arcturus( رر عوروس 37)
      (Lewis & Short, s. v. arcturus) 

 ( امرض المرا د رو المعرو د دوف زرع ه  ررض ع رث ثـ ععرؾ دوف زرع لع عريح  ع  مورد البذر الثا  .31)

 بيرد  بات ي عادـ ف  ال لؼ.( ال32)

( إف غمس الا ػااش فػ  وادى ال  ػياف رو فػ  ال ػـو ه ػا هػو  مػوذج راكػ  رلػ  متػارة فيرجيليػوس فػ  زارفػد 33)
رباراعػي بمثػؿ هػذف املفػاظ، وولػؼ الا ػػااش بتػذف ال يفيػد إ مػا ي ػير ري ػػا إلػ  ر ػي  بػات ماػدر ي ػػعارج 

.  .(Page, note 78, p. 34)   م ي  راب ي ارد رل  ال ـو

( يذ ر فيرجيليوس رف الع وع ف  زرارد الم اليؿ يج ؿ ال مػؿ فػ  الزرارػد  ػتًل  مػا ر ػي ي ػارد رلػ  را ػد 34)
العربػػد مف العربػػد ععػػػرؾ فعػػرة م ر ػػػد لل ػػمس في ػػػارد هػػذا رلػػ  ه ا ػػػعتا وعطتيرهػػا مػػػف اآلفػػات،  مػػػا رف 

ي ػػارد رلػػ  الػػوبد العربػػد، ومف امرض ا ػػعاداـ الػػروث رو ال ػػباح والرمػػاد،  مػػا ي ػػدث فػػ  زما  ػػا هػػذا، 
ععػرؾ فعػػرة دوف  ػػرث وبالعػال  دوف زرارػػد فإ تػػا بالعػال    ع ػػع ؽ رف ع ػػ ر فػ  هػػذف ال الػػد، وهػو  ػػوع مػػف 

 الع ايص لألرض ا عادمي فيرجيليوس  ثيرا ف  هذا ال عاب.

ر ال  الػر غيػر الرابلػد لل ػرؽ ( إف الردرات الافيد والوجبد الد مد الع  ع عفظ بتا امرض ه  فػ  وامػ  اممػ35)
وال ال ػػيـو والبوعا ػػيـو اللزمػػد لعر يبػػد ال بػػات والعػػ  ع ػػع   لتػػا مػػف  ػػرؽ الجذامػػد. Silicaمثػػؿ ال ػػيلي ا 

     (Page, note 86, p. 35). 
( التػػدؼ مػػف عفعيػػت  عػػؿ العػػراب المعما ػػ د بػػالم وؿ هػػو ع ػػريض العربػػد لعػػأثيرات الطرػػس وعمتيػػدها للزرارػػد.36)

       (Page, note 94, p. 36). 
رو ذات ال ػػ ر املػػفر الػػذهب  وذلػػؾ إ ػػارة إلػػ  اهعمامتػػا بػػالرمح  Flava( لرػػد ولػػفت  يػػريس ه ػػا بالذهبيػػد 37)

 املفر اللوف الذى يميؿ للوف الذهب.

مػاء، ( ب د رف يرـو الفلح ب ؽ ال لوع  رًا طوليًا يرـو ب مؿ  لوع مع امدة م تا رى رر يد لي تؿ ريتػا بال38)
 وف  إلدارف اموامر لألرض ه ا ع بيي لي براكد يلدر اموامر إل  ج ودف
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(Page, note 99, p. 37).  

( إف الم اليؿ مبعتجد ه ا م تا مزدهرة وال رؿ فػرح بم الػيلي، وفػرح الم الػيؿ وال رػؿ ه ػا يػدؿ رلػ  رف 39)
، وهػػو  ػوع مػػف العج ػػيد رو الع ػػايص الفػرح   ي ػػوف مالػػرا رلػ  الب ػػر فرػػط وا  مػا يمعػػد إلػػ  الطبي ػد ري ػػاً 

 ال اك  ر د فيرجيليوس ف  هذا ال عاب
(Page, note 101, pp. 37-38). 

جػػػبًل وبلػػػدًة عرػػػ  فػػػ   Gargaraم طرػػػًد عرػػػ   ػػػماؿ غػػػرب ر ػػػيا اللػػػيرى و ا ػػػت جارجػػػارا  Mysia( مي ػػػيا 47)
رعػػداؿ م ااتمػػا لػػيفًا و ػػعاًء الم طرػػد  ف ػػتا. ومػػد  ػػرب فيرجيليػػوس ه ػػا المثػػؿ بتػػاعيف الم طرعػػيف  ظػػرًا  

 والوبد رر تما مما ج لتما عفااراف ب ف يتما
(Williams, note 102-103, p. 139). 

العػ  ع  ػ  "ي ػع وذ رلػ  المػاء )المعػدفؽ(   supercilio clivosi tramitis undam / elicit( إف ال بػارة:41)
م  ػودة الوا ػدة وال  ػريف مػف اإلليػاذة بيػت مف ررل  الطريؽ الم  در"،  بيتد بما ورد ر د هوميروس ف  ا

 الع  ع   : "ف  م اف م  در" : 262
(Thomas, note 108, p. 85).  

الع  ع   : "ا يد رف عميؿ  يراف ال بات بال ػ ابؿ  ne gravidis procumbat culmus aristis( ال بارة: 42)
: 473فػػػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػػػيدة امرمػػػػػػػػػػػػاؿ واميػػػػػػػػػػػػاـ، بيػػػػػػػػػػػػت الممعلكػػػػػػػػػػػػد" عػػػػػػػػػػػػذ ر بمػػػػػػػػػػػػا ورد ر ػػػػػػػػػػػػد ه ػػػػػػػػػػػػيودوس 

الع  ع   : "بتذف الطريرد  ػوؼ ع   ػ   
   .(Thomas, note 111, p. 86)   )عميؿ(   ابؿ مم ؾ إل  امرض  معلكتا

 د رودف.( ربما ي وف ذلؾ إلرطاء فرلد لل بات ال  يؼ مف رجؿ رف ي بر وي مو وي ع43)

 ( التدؼ مف هذا  لي هو جلب الماء بأى طريرد إل  ملارؼ مليكد بالرماؿ ع وف بمثابد ملاف  للمياف.44)

وهػػو ر ثػر ر تػػار إيطاليػػا اع ػارًا، وهػػو ال تػر الػػذى  ػاف م روفػػًا ر ػػد  Padus( المرلػود بػػال تر ه ػا  تػػر البػو 45)
 تور الربي  رو الاريؼ وه   تور مطيرة.فيرجيليوس جيدًا م ذ طفولعي و اف هذا ال تر يفيض ف   
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م تػػا ع ػػطو رلػػ  المزرورػػات، وع ػػدث طيػػور ال ر ػػ  العراميػػد  فػػس  improbus( ولػػفت اموزة بالبيي ػػد 46)
، وهو  بػات برلػ   ػول  يطػبن ورمػد وعلػ   م ػي ال ػلطد،  ػرًرا م ػي intibaال رر، و  يرؿ  بات الت دبا 

  بات طفيل  و ذلؾ ري ا ظؿ ام جار.

الػػذى  ػػاد فػػ  رث ػػاء   مػػي  Saturnus( يرلػػد ه ػػا بالوالػػد  ف ػػي اإللػػي جػػوبيعر الػػذى الػػؼ والػػدف  ػػاعور وس 47)
 125ال لر الذهب  رل  امرض واممف وامماف والرااء وال لـ، وهو ما ي ير إليي فيرجيليوس ف  البيػت 

 . .(Williams, note 121, p. 140)وما يليي

 ف  ال لر الذهب  ل اعور وس،  ا ت امرض عؤع  ر لتا دوف  د اإل  اف رو ع بي.( مبؿ رلر جوبيعر، رى 48)

( م ـ الروماف رادًة رر تـ إل  م ا ات م عطيلد ال  ؿ و ا وا ي  وف ر جارًا لل دود فػ   ػؿ ر ػف، و ػاف 49)
المل يػات يرر  هذف ال دود، و  عزاؿ هذف ام جار ع عادـ   دود فاللد بػيف  Terminusاإللي عيرمي وس 

ومػػػا يليػػػي إلػػػ  ا ػػػعاداـ  897الماعلفػػػد. ومػػػد ر ػػػار فيرجيليػػػوس فػػػ  ال عػػػاب الثػػػا   ر ػػػر مػػػف اإل يػػػادة بيػػػت 
ام جار لتذا اليرض وهو يع دث رف عور ػوس غػريـ كي يػاس الػذى علفػت فلػـ يجػد  ػوى هػذا ال جػر ليرػذؼ 

         .(Page, note 126, p. 41)     بي كي ياس.

ر ػدما كؿ اممػر إلػ  جػوبيعر  ػؿ ال ػراء م ػؿ الرا ػد وظتػرت  ثيػر مػف اممػور العػ  عػ يص ( إ ارة إل  ر ي 57)
رل  ال اس  ياعتـ،  ع  ال  ؿ الػذى  ػاف يع ػامط مػف ام ػجار فػ  ال لػر الػذهب  رلػبح   يع ػامط فػ  

 رلرف،  ع  ال ار الع    غ   لإل  اف ر تا رافاها رف الب ر. 

لػػي وابرعػػي ويب ػػث رػػف بػػداكؿ، ف ػػرؼ زرارػػد الرمػػح وا ػػعادـ  جػػر اللػػواف فػػ  ( لرػػد بػػدر اإل  ػػاف ي ػػعادـ رر51)
 إ  اؿ ال ار.

ه  مجمورد عع وف مف  ب د  جـو عر   ػمف بػرج الثػور ر ػد بزوغتػا فػ  الربيػ  عبػدر  Pleiades( البلياديس 52)
عأفػػؿ ب ػػدها فعرػػ  بػػالررب م تػػا وعبػػزغ و  Hyadesالمل ػػد وع عتػػ  ر ػػد رفولتػػا فػػ  الاريػػؼ، رمػػا التيػػاديس 

اب د لي اؤف الع  ر بتا جوبيعر ف ولعتػا زوجعػد جو ػو  Callistoفت   الي عو  Arctosبرليؿ؛ ورما رر عوس 
  إل  دبد وو  تا جوبيعر ف  ال ماء ف    ؿ مجمورد  جـو رر عوس رو ما ي رؼ بالدب ام بر.

(Williams, note 138, p. 14). 
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ما ف  الطياد الطيور هو ا عاداـ الدابوؽ رو الدبؽ وهػو مػادة لزجػد  ػاف (  اف مف بيف ام اليب المعب د مدي53)
يػػعـ بتػػا الػػطياد الطيػػر والػػذباب و  ػػو ذلػػؾ  مػػا ا ػػعادمت  ػػلب اللػػيد ري ػػا  لػػطياد ال يوا ػػات فػػ  

 اليابات.

لػػطياد ( عػػذ ر ا ربػػارة فيرجيليػػوس هػػذف بالمثػػؿ ال ػػاكر: "ال اجػػد رـ ا اعػػراع". فرػػد لػػ   اإل  ػػاف ال ػػباؾ  54)
ام ماؾ العػ  ي عمػد رليتػا فػ  غذاكػي، وبػد  مػف  ػؽ الا ػب رػف طريػؽ دؽ ام ػافيف ااعػرع الم  ػار ... 

 وهلـ جرا.

(  ا ػػػت  يػػػريس روؿ مػػػف رلػػػـ ال ػػػاس  يفيػػػد زرارػػػد ال بػػػوب، ل ػػػف امر ػػػاب ال ػػػارة واممػػػراض مػػػا لبثػػػت رف 55)
 رارعتاهاجمت الم اليؿ ورلمعتـ ا عاداـ الم راث ف  عرليب العربد وز 

(Williams, note 147-159, p. 141). 

الػػذى ي ػػبي العػػوت و ا ػػت  arbutum(  ػػاف ال ػػاس فػػ  ال لػػر الػػذهب  يعيػػذوف رلػػ  ثمػػار البلػػوط والرطلػػب 56)
امرض ع عجتػػا علراكيػػا دوف مػػا عػػداؿ مػػف اإل  ػػاف، ومػػد ا ػػعترت امي ػػد المرد ػػد لزيػػوس فػػ  دودو ػػا بإ عػػاج 

يوس ه اؾ  ػاف يلػدر إجاباعػي مػف اػلؿ  فيػؼ روراؽ ر ػجار البلػوط العػ  البلوط؛ وارعرد ري ًا رف و   ز 
 وجدت ب ثرة

 (Thomas, note 148-9, p. 93; Page note 140, p. 44).  

 ال وؾ "بال  وؿ" مف ظتورف ف  ال روؿ يدؿ رل  ال  ؿ واإلهماؿ مف مبؿ الفلح  ( لرد  م57)
(Page, note 148, p. 44). 

 ر ب ي مو ف   روؿ الرمح. lolium بات  اكؾ الررس والزواف  tribolus( ال  ؾ 58)

( يذ ر فيرجيليوس ه ػا ر ػي ي بيػ  بػيف ال ػيف واآلاػر عرلػيـ ام ػجار العػ  علرػ  بظللتػا رلػ  امرض  عػ    59)
عػػؤثر فػػ  إ عػػاج امرض و  يجػػد الفػػلح مػػا يرعػػات بػػي فيلجػػأ إلػػ  ر ػػجار البلػػوط العػػ  ع بػػت فػػ  اليابػػد لي ػػد 

 . رمري

( امـ اإلليو ػػي يد هػػ  ديميعػػر ر ػػد اإلغريػػؽ و يػػريس ر ػػد الرومػػاف، ومػػد ا عفػػؿ بام راراإلليو ػػي يد ع ريمػػا لتػػا 67)
الم ػار إليػي ه ػا هػو ملػؾ اليو ػيس الػذي افػؼ مػف  Celeus يث  اف يراـ مو ب مف ال ربات. و يليػوس 

ذلػؾ بع ليمػي الزرارػد ومػ ح هػذا ال ػرؼ ر زاف  يريس ر دما  ا ت عب ث رف اب عتا برو ربي ا و افأعي رلػ  
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فربما  اف ف  املؿ  الػيد إليو ػيد م ػعرلد  Iacchus؛ رما يا اوس Triptolemus ب ي عربعوليموس 
ثػػـ عػػـ دمجػػي مػػ  ديو ي ػػوس رو بػػا اوس م ػػذ م علػػؼ الرػػرف الاػػامس ؽ.ـ. )مػػارف  ػػوفو ليس، ر عيجػػو   

Antigone إليو يس وديميعر.(، ومد ارعبط  لهما ب1154–1146، ربيات 
 (Thomas, note 163, p. 96; 166 p. 96). 

 (  ميت مذراة يا اوس بال ريد م تا  ا ت ع مؿ ف  مو ب ر د ا  عفاؿ بام رار اإلليو ي يد 61)
(Page, note 166, pp. 45-46).  

 رورة عاػزيف مػا يلزمػي الذى ي بي فيي الفلح ري ًا إل   457( مارف مليدة ه يودوس امرماؿ وامياـ، بيت 62)
 ف  الم زؿ  لفًا:
 

    (Thomas, note 167, p. 196).    
( يفتػػـ مػػف هػػذا ال ػػلـ رف الػػدردار  ػػاف يػػعـ ث يػػي إلػػ  ال ػػ ؿ المطلػػوب بي مػػا  ػػاف   يػػزاؿ فػػ  طػػور ال مػػو فػػ  63)

 اليابات.

ب للدااف ه ا عبايػر الرطوبػد وبالعػال  عجفيفػي ليلػبح لػال ا لل ػع ماؿ والر ػاء ( التدؼ مف ع ريض الا 64)
 رل  ال  رات ال الرد بي ري ًا.

( ه ػػا يرػػدـ فيرجيليػػوس للفػػػلح رػػددًا مػػف العوجيتػػات العػػ  ع ػػاردف رلػػ  زرارػػد رر ػػي، فعمتيػػد امرض جيػػدًا 65)
م تػا و ػذلؾ رلػ  ال اك ػات العػ  ع ػيش  ير   رل  امر ػاب العػ  ع بػت بػيف المزرورػات دوف فاكػدة عرجػ 

 ف  ال روؽ مثؿ الروارض وال  رات المؤذيد.

  يواف ليير ي بي الفأر.talpa ( الالد 66)

( ه ػػا يلجػػأ فيرجيليػػوس إلػػ  الع ػػايص الػػذى يع ػػرر  ثيػػرا فػػ  هػػذا ال مػػؿ فال ملػػد ع ػػين مثػػؿ بػػام  الب ػػر، بػػؿ 67)
 عاء ورمطارف.وعازف ط امًا ف  الليؼ لي ف تا رث اء برد ال 

وي  ػ  ه ػا  contemplorه ا لييد رمر مديمػد لف ػؿ مب ػ  للمجتػوؿ  ػ ل هػو  contemplator( اللييد 68)
 :114"عأمؿ رو عف ر" ومد ا ع ار فيرجيليوس هذف اللييد مف لو رعييوس ، ال عاب الثا  ، بيت 

   contemplator enim, cum solis Lumina cumque 
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 (Page, note 187, p. 50). 

و "وع  ػػ    ذلػؾ فػ  "ع  ػو  ف ػتا"  ( ه ػا ري ػا  ػوع مػف الع ػايص الػذى يلجػأ إليػي فيرجيليػوس داكمػا وعمثػؿ 69)
 فرورتا".

 ( إف  ثرة رو وفرة الثمار ع د ه ا رلمد جيدة رو ب يرًا بم لوؿ  بوب جيد ف  هذا المو ـ.77)

ي ي ػػد  ػذير  ػػوء بإ عػػاج هزيػؿ، وهػػو مػػا يفتػـ مػػف  ػػلـ ( إف ال مػو الزاكػػد رػف ال ػػد لل بػػات   ي ػوف ايػػرًا بػػؿ إ ػ71)
 فيرجيليوس ه ا. 

( ي ير فيرجيليوس ه ا إل  م الجد هذف البذور  يمياكيًا للعالص مف ال  رات، ومػف المم ػف ري ػًا ل ػ  ع بػت 72)
  ري ًا وع ع  م لوً  جيدًا. 

ايد عف د رل  الرغـ مف ذلؾ، ويرارف بيف ذلػؾ ( يريد فيرجيليوس رف يروؿ إ ي ررى  للد مف البذور ماعارة ب  73)
وبيف الرارب الذى ي ود للوراء إذا عرؾ ال اص المجاديؼ ور دؿ ذراريػي إمػا لع ػب رو إهمػاؿ رو   ػو ذلػؾ.

   (Page, note 197, pp. 51-52; 201, p. 52).  
مف  Anguis ػػ  ومجمورػػد  جػػـو امف Haedi( يػػذ ر فيرجيليػػوس مجمورػػد  جػػـو رر عػػوروس وبػػرج الجػػدى 74)

بزوغ  جـو رر عوروس وبرج الجدى  اف مل وبا بال والؼ و ا ت الثالثد عرػ  بػالررب مػف الرطػب ال ػمال  
  .(Page, note 204, p. 53)  لذا ا ع رت اهعماـ المل يف.

فػػ  ك ػػيا اللػػيرى رلػػ  الػػي  التيلي ػػبو عوس )الب ػػفور(. ومػػد ا ػػعترت هػػذف  Abydus( عرػػ  مدي ػػد ربيػػدوس 75)
 .(Thomas, note 207, p. 104)    مدي د بعربيد الم ار. ال

ه  مجمورد  جـو برج الميزاف، وع وف ال مس ف  برج الميػزاف رث ػاء ا رعػداؿ  Libra( مجمورد  جـو الليبرا 76)
الاريف ، ومعتا ي وف الليؿ وال تار مع اوياف ف  الطوؿ، وهو ما ي ير إليي فيرجيليوس ه ا ف  هذف امبيات.

    (Page, note 208, p. 53).   
( لورت الربد  يريس وه  ع مؿ  زمد مف  بات الا ااش م ي اُرعرد رف الا ااش افؼ مف  ز تػا رلػ  77)

  .(Page, note 212, p. 54)  فرد اب عتا بير يفو   ر دما ر لت بذورف.

 ( ع    ربارة "  عزاؿ ال  ب م لرد" رف اممطار لـ ع رط ب د.78)
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 البر يـ الميدى" ي    "البر يـ المجلوب مف بلد فارس".( و "79)

ررايػد  ػ ويد م ػي ي عػاج إلػ  بػذر  ػؿ رػاـ بي مػا يبرػ  م لػوؿ البر ػيـ ثما يػد رو  milium( يعطلب الداف 87)
ر رة ررواـ، وعداؿ ال مس برج الثور ف  ال اب  ر ر مف إبريؿ. وف  ولؼ فيرجيليوس للثػور ه ػا بأ ػي 

 ما يذ ر بالثيراف ذات الرروف المو اة بالذهب الع   اف ي    بتا ف  ا عفا ت ال لر ذو مروف ذهبيد إ
 .(Page, note 216, p. 54; 217 p. 54)  الروما يد.

رف عواجػػي بػػرج الثػػور ر ػػد بزوغػػي رو  ػػرومي ولتػػذا ععػػوارى Siriusرو  Canis(   ع ػػعطي  ال ػػ رى اليما يػػد 81)
      (Page, note 218, p. 54). 

 (.52، )ر ظر  ا يد رمـ Pleiades( ب ات رطلس هف البلياديس 82)

اب د مي وس ملؾ  ريػت، ر بتػا ديو ي ػوس واعاػذ م تػا زوجػد لػي وو ػ  بػيف ال جػـو  Ariadne( ه  ررياد   83)
 ..(William, note 222, p. 145)  العاج الذى مدمي لتا رث اء زواجتما

 (.52لياديس ال ب د )ر ظر  ا يد رمـ ه  وا دة مف مجمورد الب Maia( مايا 84)

  بات ي عادـ   لؼ للدواب. vicia( البيرد 85)

، وه  مدي د  ا ت عر  ف  ملر ر د ملب ال يؿ ال رم  ف  الدلعا، وه  اآلف الفرما.86)  (   بد إل  بيلو يـو

م ػي ي ػبي الطػاكرة ( وه  ع رؼ ري ا بمجمورد الرار  وع يؿ م ا د وا  د ف  ال ماء وهي لتا وا ػح جػدا 87)
ومػػد  ػػميت بتػػذف الع ػػميد لوجػػود اػػط فػػ  المجمورػػد يرمػػز إلػػ  رلػػا  الورميػػد وذيلتػػا رلمػػ   جػػـو المجمورػػد.

الرار  رو رمح ال ارس مف المجمورد ع م  ر يا ا " ارس ال ماؿ رو ال واء" )ر ظػر: رلػ  امميػر، ال ػوف 
( ص 1986رػػػلـ، ال ػػػراؽ، بيػػػداد، الطب ػػػد امولػػػ  )ال ميػػػؽ دار ال ػػػكوف الثرافيػػػد ال امػػػد، وزارة الثرافػػػد واإل

237. 

"الثػػػور"،  Taurus"ال مػػػؿ"،  Aries( عع ػػػوف داكػػػرة البػػػروج مػػػف اث ػػػ  ر ػػػر برجػػػًا هػػػ  رلػػػ  ال  ػػػو العػػػال : 88)
Gemini  ،"الجػوزاء"Cancer  ،"ال ػرطاف"Leo  ،"ام ػػد"Virgo  ،"ال ػذراء"Libra  ،"الميػػزاف"Scorpio 

 Pisces"الػػػػػػػدلو"،  Aquarius"الجػػػػػػػدى"،  Capricornus"الرامػػػػػػػ " )الرػػػػػػػوس(  Sagittarius"ال رػػػػػػػرب"، 
 "ال وت".
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 (Ov. Met. 13. 618-619; Page. note 232, p. 55).           

 ( ومد ارعرد رف الم اطؽ الامس ف  ال ماء يرابلتا امس م اطؽ رل  امرض89)
(Ov. Met. 1. 45f.; Williams, note 233, p. 146).        

( يبدو رف ارعراد فيرجيليوس رف امرض هو ر تا عرعف  ر د الرطػب ال ػمال  وعتػبط ر ػد الرطػب الج ػوب  ورف 97)
هػ   ل ػلد مػف الجبػاؿ عرػ  فػ   Riphaeiرو  Rhipaeiال الـ ال فل  لذلؾ يرػ  فػ  الج ػوب وجبػاؿ ريفػاى 

 .Scythiaرمل   ماؿ   يثيا 
  cf. Lewis and Short, s.v. Ripaei or Rhiphaei. 

هو  تر يوجد ف  ال الـ ال فل   اف ير ـ بي اآللتد، ويبدو رف فيرجيليوس يعلور ال الـ  Styx(  تر  عي س 91)
، وهػو علػور (.III. 26 f)ال فل  ه ا  ما لو  ػاف ر ػفل ا رلػ  ال  ػس مػف لو ريعيػوس الػذى يلػورف ظػاهرًا 

  ادر رو غريب يجم  بيف رلـ ام اطير والجيرافيا
(Williams, note 242-3, p. 146). 

( امف واف ال اـ هو مجمورد  جـو امف   رو الع يف الع  عرػ  بػيف الػدب ام بػر والػدب املػير فػ  م طرػد 92)
ال جـ الرطب ، وه  مجمورد م روفد وم تورة م ذ مديـ الزماف، وه  ربارة رف اط طويؿ ملعو مػف ال جػـو 

عيػػي ب  ػػؽ ملعػػو إلعػػواًء  ػػادًا لي عتػػ  بػػررس. )ر ظػػر: رلػػ  الاافعػػد رلػػ   ػػ ؿ  لػػؼ داكػػرة ع عتػػ  إ ػػدى  تاي
 (.275اممير، ال وف ال ميؽ، ص 

( لرد ارعرد رف مجمورات ال جـو ر دما عييب رو عيرب  ا ت عاعف  ف  مجرى الم يط، وهو ما يريد ال ػارر 93)
  .(Williams, note 246, p. 146)    عو ي ي ه ا

اللعػػاف ع  يػػاف  ut perhibentمرع ػػ  بتػػذا ال ػػلـ والػػدليؿ رلػػ  ذلػػؾ ال لمعػػاف ( يبػػدو رف فيرجيليػػوس ه ػػا غيػػر 94)
 " ما يرولوف".

العػػػ  ع  ػػػ  "ال ػػػمس الم ػػػرمد" رو "إلػػػي ال ػػػمس"،  مػػػا  Oriens لمػػػد  257( ا ػػػعادـ فيرجيليػػػوس فػػػ  البيػػػت 95)
ا ػعادمت  251لع    "الفجر" رو "ربد الفجر"، وف  البيػت  Aurora لمد  249ا عادـ مف مبؿ ف  البيت 

 لع    "الم اء" رو " جمد الم اء". Vesper لمد 

 (  اف التدؼ مف و   هذف البطامات فوؽ ر واـ ال بوب هو ع ديد  مياعتا96)
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(Fairclough, note 1, p. 99).  

، وه  المدي د الع   ا ػت عرػ  فػ  و ػط إيطاليػا، Ameria(  ا ت هذف الدرامات عل   مف لفلاؼ رميريا 97)
 مف لفلاؼ رميريا  اف  تؿ الث   رو الط  ظرًا 

(Page, note 265, p. 60).  
( التدؼ مف عجفيؼ ال بوب بال ار هو ج لتا  تلد الط ف ع ت  ر  الر    يث ع وف رمرب إلػ  الت ا ػد 98)

 م تا إل  الللبد.

غ ػػاـ فػػ  المػػاء ( الثيػػاء ي  ػػ  "اللػػياح" وم ػػي ثيػػت ال ػػاة رى رلػػدرت لػػوعًا رو لػػا ت. ومػػد  ػػاف غمػػر ام99)
 ل لج الجرب الذى يليبتا رمرًا م مو ًا بي ف  امرياد ل  ي لـ ي ف بيرض ع ظيؼ لوفتا

  (Macr. Sat. 3. 3 apud Williams, note 272, p. 147).  
 ( م مت رياـ ال تر الرمرى إل  رياـ م ا بد لل مؿ بدرجات معفاوعي.177)

"إلػػي ال ػػالـ  Orcusيومػػًا غيػػر مػػوات رو غيػػر  ػػ يد مف رور ػػوس (  ػػاف اليػػـو الاػػامس فػػ  ال ػػتر الرمػػرى 171)
ويػػابيعوس  Coeusوالعيػػاعف  ويػػوس  Euminidesال ػػفل " ولػػد فيػػي، و ػػذلؾ ربػػات ال ػػذاب )الم  ػػ ات( 

Iapetus  وعيفويوسTyphoeus  
(Page, note 276-286, p. 61; 277 p. 62).  

ما يليي، ر ي ي بي  عج ػب اليػـو الاػامس مف ربػات و  873ومد ورد ر د ه يودوس، امرماؿ وامياـ بيت 
 ال ذاب ورور وس  ا وا مد ولدوا ف  هذا اليـو : 

  
  لػػؼ  ا ػػا اب ػػا رورا ػػوس )ال ػػماء( وجػػ  )امرض(، ومػػد  اربػػا فػػ Iapetusويػػابيعوس  Coeus(  ويػػوس 172)

 Tartarusو  ًا ي فث ال يراف واب ا لعارعاروس  Typhoeus رو وس  د رايتما زيوس، و اف عيفويوس 
. رما اماواف اللذاف علمرا رل  عدمير ال ػماء فتمػا Etnaوامرض، ومد ذب ي زيوس ودف ي ع ت جبؿ إع ا 

يفيميديا  Otusروعوس  رجيليوس ي يؼ ه ا  ؿ ولي ا اب ا امرض رل  اإلطلؽ، ل ف في Ephimediaوا 
    ررداء زيوس مجعم يف  عياعف رو رمالرد ومف ثـ رب اء امرض.

  (Page, note 279, p. 62.) 
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فتػو  Ossaاآلف، رمػا    Zagoraجبؿ مرعف  فػ  ثي ػاليا وهػو زاجػورا  Peliosرو بيليوس  Pelion( بيليوف 173)
 اآلف.  Kissovoجبؿ مرعف  ف  ثي اليا ري ا وهو  ي وفو 

(Lewis & Short, s. v. Pelion, Ossa).             
(174 )Eous  والزراريػػات، الزراريػػد 588هػ   جمػػد اللػباح )راجػػ  فيرجيليػوس، اإل يػػادة، ال عػاب الثالػػث، بيػت ،

 (.288امول ، بيت 

 ػعادـ (  ا ت رمليد ال لاد الرديمد ععـ بطريرد يدويد مثلما  اف ي دث ر د ا ف  ومت مريػب،  يػث  ػاف ي175)
م جؿ لذلؾ اليرض و ا ت ال  ابؿ عرطػ  مػف ررلػ   ػاؽ ال بػات وع ػرؽ الجذامػد رو مػا عبرػ  مػف ال بػات 
فػػوؽ امرض رو عرطػػ ، وفػػ  ال الػػد امايػػرة، ب ػػد  رػػؿ ال ػػ ابؿ،  ا ػػت  ػػيراف الرمػػح الجافػػد ر ػػد مط تػػا 

ر ػدما ع ػوف مبعلػد  ع  ؿ ل وبد إل   د ما. ومف ثـ يول  فيرجيليػوس فػ  هػذف امبيػات برطػ  ال ػيراف
                      .(Page, note 289, p. 64) .بال دى

 (  بد رف فيرجيليوس  اف يف ر ك ذاؾ ف  مرارة  ف ي ف   اص ما ي رفي جيدا ل  ي لـ يرد رف يذ رف ه ا.176)

ب  مػف اإل يػادة (  ا ت الزوجد عافؼ مػف معارػب ال مػؿ بي اكتػا رلػ   ػوؿ ال  ػي  )راجػ  ري ػًا ال عػاب ال ػا177)
 يػػث عمػػرر الم ػػط ذى الػػ يـ رو اللػػوت ال ػػال  فػػوؽ ال  ػػي  وهػػ  عي ػػ  لع ػػل   ف ػػتا،  14ػػػ11ربيػػات 

  .Thomas, note 293-94, p. 118   وا ظر ري ًا:

مجػػػازًا ال ػػػار. ومػػػد  ػػػاف فول ػػػا وس، إلػػػي ال ػػػار اإليطػػػال ، ر ثػػػر رهميػػػد مػػػف  ظيػػػرف  Volcano( ع  ػػػ   لمػػػد 178)
عوس،  ف اإللي اإلغرير   اف إلتًا لل ار الع  ع عادـ ف  الل ارد رو الع  ع ارد رلػ  اإلغرير  هيفاي 

ع  يؿ ال ديد، بي ما  اف فول ا وس إلتًا لل ار الع  ع عادـ للدمار. ومد رماـ اإلمبراطػور دوميعيػا وس ب ػد 
يػؽ الػذى  ػدث ـ. مػذب ًا فػ   ػؿ  ػ  مػف ر يػاء رومػا امرب ػد ر ػر لإللػي فول ػا وس ب ػد ال ر  64رػاـ 

 ... ر ظر: 
Morford, Classical Mythology … op. cit. p. 671, and note 2, p. 703. 

 مجازًا  بوب رو ممح  يريس. Ceres( ع     لمد 179)

" ر ػرث راريػًا وربػذر راريػًا. وفيرجيليػوس ه ػا ي  ػس رو يعػرجـ  nudus ara, sere nudus( ع  ػ  ال بػارة 117)
 وما يليي: 391وامياـ، بيت  رف ه يودوس، امرماؿ
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 يث يطلب مف الفلح رف يعجرد مف الثياب ليزرع ويعجرد لي رث ويعجرد لي لد . ومف المم ف ر ي يريد 
 مف الفلح ه ا رف ي مر رف  ارد الجد مف رجؿ ال مؿ الجاد . 

اء بال  ػػبد للفل ػػيف هػػو المي ػػاء بال  ػػبد للمل ػػيف، ف  ػػدما يػػأع  فلػػؿ ال ػػعاء عػػأع  امريػػاد مثلمػػا ( إف ال ػػع111)
 ر دما علؿ ال فف الم ملد إل  المي اء.

العػػ   ا ػػت عرػػ  فػػ  الب ػػر المعو ػػط  س  ػػبد إلػػ  جػػزر باليػػاري Balearis (Baliaris)( المرػػلع الباليػػارى 112)
 ..Lewis & Short, s. v. Baliaresع و اف رهلتا بارروف ف  مذؼ المرل

( ف  هذا البيت وامبيات الع  عليي ي عرؿ فيرجيليوس إل  مو وع كار وهػو ال ػديث رػف عرلبػات الطرػس فػ  113)
فلػػوؿ ال ػػاـ الماعلفػػد، فػػالاريؼ رالػػؼ وال ػػعاء ملػػير واللػػيؼ م عػػدؿ والربيػػ  غزيػػر المطػػر ويػػأع  

 وؿ الرمح ويلبح جاهزًا لل لاد.الليؼ الم عدؿ جالبًا الاير  يث ي    م ل

يػدؿ رلػ  رغبعػي فػ  عأ يػد ال ػدث  318م  دا إل   مير المع لـ فػ  البيػت  vidi( ا عاداـ ال ارر الف ؿ 114)
وإل فاء مزيد مف ال يويد رل  هػذا الولػؼ البػارع للريػاح الػذى ي مػؿ الطػاب  ال الػ . ومػد  ػاف رمػاـ 

 رل  ال  و العال : فيرجيليوس ثلث  ماذج ف  ولفي لل الفد ه 
1. Hom. H. 16. 384-392;    

2. 2. Hes. W. D. 507-516; 

3. Lucr. R. N. 1. 271-276; 6. 253-61.  

(Thomas, note 316-34, p. 121). 

 ( إف المطر ي رط بيزارة  ديدة  ع  ر ي يايؿ لمف ي ظر إليي رف ال ماء ع اد عر  رل  امرض.115)

الثمػػار بأ تػػا  ػػ يدة، وهػػو ولػػؼ ي ػػاص الثمػػار ويع ػػرر  ثيػػرا ر ػػد  325( يلػػؼ فيرجيليػػوس فػػ  البيػػت 116)
 فيرجيليوس ف  الزراريات.

اللعػيف وردعػا  هػ  عرجمػد لل لمعػيف  325العػ  وردت فػ  البيػت  boumque labores( إف 117)
 :46ر د هي ودوس ف  مليدة امرماؿ وامياـ بيت 
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  (Page, note 325, p. 69ير إل  ال روؿ الع  عرـو فيتا الثيراف بأرماؿ م ي د ... الع  ع 

( لرد ولفت ام تار بأ تا ااويد رو فارغد ه ا مف الومت ي وف ليفا وام تار اإليطاليػد فػ  اللػيؼ ع ػوف 118)
رعفاع م دثًد هػديرًا ربارة رف مجارى لييرة ورميرد ، ور دما عأع  رالفد مطيرة   علبث رف عبدر ف  ا 

(Page, note 326, p. 39).. 

جبػػػػؿ مرعفػػػػ  يطػػػػؿ رلػػػػ  الالػػػػي  اإل ػػػػعريمو   رو العرامػػػػ ، ورودوبػػػػ   Athoرو كثػػػػو  Athos( إف رثػػػػوس 119)
Rhodope  ل لد جبليد عر  ف  عراميا، و يراو يا Ceraunia  جبؿ ير  ف  إبيروسEpirus  وال لؼ ،

مػأاوذ رػف ثيو ريعػوس،  aut Atho aut Rhodopen aut alta Ceraunia:332اموؿ مػف البيػت 
 :77الررويد ال اب د بيت 

لي ػت لػي رلمػد بثيو ريعػوس  aut alta Cerauniaل ػف ال لػؼ الثػا    
(Thomas, note 332, p. 123) والمرلود بال ار ال يلي يد ،ignis Cyllenius  الع  وردت ف  البيت

ارد )مير ورى(. ومد  ػاف رطػارد و ػاعور وس  مػوذجيف ل ػؿ ال وا ػب،  ػاعور وس ل و ػي  و ب رط 337
 ,Fairclough)      رب دها رف ال مس ورطارد ل و ي رمربتا. 

note 1, p. 105).  
 ( إف الاوؼ ه ا  اع  رف ردـ الردرة رل  ال يطرة رل  موى الطبي د الماعلفد.127)

 و ب  اعور وس مف ر ثر ال وا ػب بػرودة  ظػرا لب ػدف رػف ال ػمس فػ   ػيف  ( ي ير فيرجيليوس ه ا إل  رف121)
 .Thomas, note 337, p)رف  و ب رطارد )مير وريوس( هو مف ر ثرها  رارة  ظرا لرربي مف ال مس 

125).. 

 :585هو ه يودوس، امرماؿ وامياـ، بيت  341( إف  موذج فيرجيليوس ف  البيت 122)

الػػػذى يػػػذ ر فيػػػي رف الجػػػداء  ػػػمي د رو ممعلكػػػد الج ػػػـ ورف الامػػػر لذيػػػذة. لرػػػد رلػػػب ت مػػػارز ه ػػػيودوس 
 ..(Thomas, note 341-2 p. 125) 341 مل ًا ر د فيرجيليوس ف  البيت 

مف مبػؿ  297ف  البيت  Ceresبم    "الامر" وا عاداـ  344ف  البيت  Baccho(   ظ ا عاداـ  لمد 123)
 بم    "ال ار". 295ف  البيت  Volcanoبم    "ال بوب" و ذلؾ 
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(  ػػػميت الع ػػػ يد بالميمو ػػػد رو المب ػػػرة بػػػالاير م تػػػا عػػػؤمف ال ػػػ ادة وا زدهػػػار، ر ظػػػر الررويػػػد الاام ػػػد 124)
 :65لفيرجيليوس، البيت 

Sis bonus felixque tuis 

 ب لع وف بمثابد فأؿ   ف ولتذا  ا ت ع مؿ  وؿ الم اليؿ ف  مو 
(Page, note 345, p. 72). 

إلػػ  ا عفػػػاؿ  ػػاف يرػػاـ مػػف رجػػػؿ الربػػد  يػػريس مبػػؿ بػػػدء  347فػػ  البيػػت  neque ante( ع ػػير ال لمعػػاف 125)
ال لاد؛ ومد ااعيػر البلػوط  يلػف غػار ليػذ ر بوجبػد جػوز رو ثمػرة البلػوط العػ   ػاف ال ػاس را ػيف بتػا 

 ح، و اف الرمص   ًل مف ر  اؿ ال بادة مديما.مبؿ رف عجلب لتـ  يريس الرم
 (Page, note 347, p. 72). 

( يبيف فيرجيليوس ر ي مف الؿ رلمػات م ي ػد ولػيس مػف مبيػؿ اللػدفد  ػاف يم ػف م رفػد العييػرات الجويػد 126)
 الماعلفد ورف هذف ال لمات  ا ت ع دث  عيجد م يكد إلتيد رو بررار مف زيوس  ف ي.

، وهػو  ػوع 363 ا ع ايص فيرجيليػوس للمػوج بأ ػي ي ػبح جمػاح غ ػبي رو لطيػور اليػاؽ فػ  بيػت (   ظ ه127)
يػرمص وهػو  369وه  عتػدد رو الػريش فػ  بيػت  365مف الطيور الب ريد، وه  علتو، رو للريح ف  بيت 

 يطفو فوؽ  طح الماء.

، ربيػػػات Phaenomen هػػػ   رػػػؿ بعلػػػرؼ رػػػف رراعػػػوس، ملػػػيدة الظػػػواهر الطبي يػػػد  373ػػػػ377( امبيػػات 128)
 يػػث يابػػر رػػف اػػوؼ المػػلح ر ػػدما ي ػػدث البػػرؽ مػػف جتػػد ال ػػرؽ والج ػػوب رو مػػف اليػػرب  937ػػػ933

ف  ذؼ فيرجيليوس للج وب ه ا يم ف إرجاري إل  ااعلفات جيرافيد  والج وب ، وا 
  (Thomas, 369, p. 130).. 

 ( المطر   يباغت ال اس ال ذريف رو المعوم يف ل زولي.129)

  يث عجأر ال فادع بال  وى. 378( يل ظ الع ايص ري ا ف  البيت 137)

 ( إف ال ملد ه ا ع رؿ بي تا ر دما يتددها المطر.131)

(  اف ي عرد رف مػوس مػزح يمػعص الرطوبػد ثػـ ي زلتػا رلػ  هيكػد مطػر، وهػو مػا يع ػح مػف  ػلـ فيرجيليػوس 132)
 ه ا.
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  ا ت اليرباف ري ا ععرؾ رر ا تا لل بب  ف ي.( ومثلما ع رؿ ال ملد بي تا اوفا مف المطر 133)

 (  اي عروس  تر ف  ليديا بأ يا الليرى  ا ت ع ثر  ولي طيور البج 134)
 (Lewis & Short, s. v. Caystrus).         

( الم    ه ا ي بػر رػف رف هػذف الطيػور  ا ػت   ع ظػؼ  ف ػتا بالمػاء وا  مػا عرذفػي  ولتػا دو مػا جػدوى مثلمػا 135)
 اللبياف  مامًا ف  اليـو ال ار، ومف الماء   يعالؿ الريش فإ ي ي وف رديـ الفاكدة يأاذ

   (Page, note 387 p. 76).. 

 ( د لد رل  لفاء ال ماء.136)

رلػ  ارعبػار ر ػي  Phoebe( هذا د لد ري ا رل  لم اف الرمر دوف  اجد إلػ  ال ػمس. ومػد  ػم  الرمػر بػػ 137)
 ..Phoebus .  (Page, note 396, p. 77)رات لل مس 

(  ا ت طيور الرفراؼ م بوبد مف ال وريد ثيعيس م تػا،  مػا عرػوؿ ام ػاطير، ر ػدما ع طمػت ال ػفي د العػ  138)
رلرػت ب ف ػتا فػػ  المػاء وع ولػػت إلػ  طػػاكر  Aeolusاب ػد ريولػػوس  Alcyone ا ػت ع مػؿ زوج ال يػػو   

وما يليي، ور ػد ثيو ريعػوس،  384ال ادى ر ر، بيت الرفراؼ )ر ظر: روفيديوس "م ن ال اك ات، ال عاب 
 ,Williams) ،  ا ت طيور الرفراؼ مف لد ر د ال يريديات، ر ظر ري ًا:59الررويد ال اب د بيت 

note 399, p. 152). . 

 (  ا ت البومد ع  ؽ ر دما عريد طر ًا رديكًا رو مطػرًا، ربمػا م تػا ع ػعطي  اللػيد ب ػ ؿ رف ػؿ فػ  مثػؿ هػذا139)
 الطرس ل ف   يرتا ي طلؽ بل فاكدة.

، ور ػػػػدما  ولػػػػرت هػػػػذف المدي ػػػػد رلػػػػ  يػػػػد مي ػػػػوس Megaraمل ػػػػًا رلػػػػ  ميجػػػػارا  Nisus(  ػػػػاف  ي ػػػػوس 147)
Minus ، وم ػػت اب عػػي  ػػ يلScyla   فػػ   ػػب مي ػػوس وملػػت مػػف ررس ربيتػػا الالػػلد امرجوا يػػد العػػ

، و اف مي ػوس بػدورف مػد رلػيب بالررػب مػف عومفت رليتا  ياعي، ولتذا مات وا عول  مي وس رل  مدي عي
 Cirisعلػػرؼ  ػػ يل فػػأب ر وعر تػػا، وبي مػػا  ا ػػت ع ػػبح لعل ػػؽ ب ػػفي عي ع ولػػت إلػػ  طػػاكر ب ػػرى  ػػم  

 راذ  ي وس يتاجمي ب د رف ع وؿ إل    ر ب رى.
   (Page, note 404-409, p. 78). 
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 417الطػاب  اإل  ػا  ، فاليربػاف فػ  بيػت  عرـو الطيػور بعلػرفات ييلػب رليتػا 423ػ417( ف  امبيات مف 141)
ع ػ ر هػذف الطيػور بال ػ ادة مثلمػا ي ػ ر ب ػو  412، 411عطلؽ مف   اجرها رلواعًا رميرد، وفػ  البيعػيف 

 ما هو ال اؿ بال  بد مفراد الب ر، ولتا رروؿ وملػوب مثلمػا ل ثيػر  Cubiliaالب ر ولديتا ر رة رو فرش 
(،  مػػا رف 422ع ػػ ؿ الطيػػور فيمػػا بي تػػا جومػػد فػػ  ال رػػوؿ )بيػػت  (،  ػػذلؾ427مػػف رفػػراد الب ػػر )بيػػت 

 (.423الما يد ع  ر بال  ادة ري ا )بيت 

ومػػا يليػػي رف لل  ػؿ مػػدرة ع بؤيػد م ػػعمدة مػػف  219( يػذ ر فيرجيليػػوس فػ  ال عػػاب الرابػػ  مػف الزراريػػات بيػت 142)
 اآللتد، وهو ر س ما يذهب إليي ه ا بال  بد للطيور:

His quidam signis atque haec exempla secuti  

esse apibus partem divinae mentis et haustus  
(Williams, note 415-16, p. 153) . 

عربؿ مف الؿ ااػعلؼ  ػ ليتما فػ  رومػات ماعلفػد ( ع ط  ال مس والرمر ال لمات الع  ع بئ بطرس الم 143)
 وع    " ارد اليد" طرس اليد الذى ي وف معوم ا

(Williams, note 424, p. 153).                                             
عتػب المذ ورة ه ا بتذا ا  ـ والذى ي مر وجتي اجل ر دما  Phoebe( ه ا ع ايص للرمر رو إلتد الرمر 144)

 رليي الرياح.

( إف طلوع الرمر ف  اليـو الراب  لافيًا ف  ال ماء ي د رلمد رل  رف هذا اليـو و ؿ رياـ ال ػتر العػ  عػأع  145)
 ع وف االيًد مف اممطار والرياح.

( إف ال ػذر يرػدـ مػف  ػاص يرػػ  فػ  اطػر وي ػوف بمثابػػد ورػد مػف هػذا ال ػاص بعرػػديـ  ػئ مػا إللػي مػػا إذا 146)
 votumويجػب رليػي رداؤف  voti reusالرب مف الاطر الم دؽ بي، ويلبح مدي ًا بتذا ال ذر  ر جاف هذا

solvere  بعرػػػػديـ الرربػػػػاف الػػػػذى ورػػػػد بػػػػي. ومػػػػد  ػػػػاف جلو ػػػػوسGlaucus  لػػػػاكد  ػػػػمؾ مػػػػف ر ثيػػػػدوف
Anthedon  ببيوعياBoeotia  ( 823مد ع وؿ إل  إلي ب رى )ر ظر: فيرجيليوس ال عػاب الاػامس، بيػت

ي ػػو  Melicerta وريػػد ب ريػػد وميلي يرعػػا  Panopeaا وبيػػا و ا ػػت ب العػػ   ا ػػت مػػد  Inoابػػف رثامػػاس وا 
   Palaemonغط ت ه  واب تا ف  الب ر هربا مف زوجتا فع وؿ اب تا إل  إلي ب رى  م  

(Verg. A. V. 825; Page, note 436, p. 81; Williams, note 437, p. 153).                                                                   
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( ب ػػد رف يع ػػدث فيرجيليػػوس رػػف رلمػػات الرمػػر ي عرػػؿ إلػػ  المو ػػوع العػػال  وهػػو ال ػػديث رػػف رلمػػات 147)
ر دما ع فؽ  467ال مس. إ ي ي عمر ف  ع ايص ال مس  ع  يلؿ هذا الع ايص إل  مداف ف  بيت 

ال ػػمس ع طػػ  ال لمػػات ر ػػدما ع ػػرؽ وعيػػرب فػػ  ال ػػمس رلػػ  رومػػا فعافػػ  رر ػػتا بػػيف ال ػػ اب. إف 
(،  يػث ر ػدما ععػدثر بال ػ اب و  عر ػؿ ام ػ د يعومػ   ػروط 439،  438اللباح وف  الم اء )ربيػات 

ف إرطاء  ؿ مف  روؽ ال ػمس وغروبتػا رلمػات يعفػؽ مػ  بيػت ورد 443،  442اممطار )ربيات  (، وا 
 :.(Phaen. 819)روبتا ر د رراعوس يطلب فيي ا هعماـ ب روؽ ال مس وغ

  

(Thomas, note 438-63, p. 141).

م رػػوؿ رػػف هػػوميروس،  Tithonus( إف ولػػؼ الفجػػر ه ػػا وربػػد الفجػػر العػػ  ععػػرؾ فػػراش زوجتػػا عيثويػػوس 148)
 مف فوؽ  ريرها عار د عيثو وس: الذى يذ ر فيي رف ربد الفجر ع تض 1امودي يا ام  ودة الاام د بيت 

 

(cf. also Hom. Il. 11. and Thomas, note 446-47, p. 142). 

( يفتـ مف  لـ فيرجيليوس ه ا ر ي ب د طلوع الفجر و روؽ ال مس وارعفػاع درجػد ال ػرارة   ع ػعطي  روراؽ 149)
 ف عوفر ال مايد ل  اميد ال  ب الع    جت.ال  ب ر

 يث يرمص وابؿ مف المطر فوؽ ام رؼ و ذلؾ ري ا فػ  البيػت  449(   ظ ري ا الع ايص ف  البيت 157)
  يث عطير رلواف ماعلفد فوؽ وجي ال مس. 452

 ػيد ع ػبي الزوابػ  ( مف الم الـ المتمد جدًا رل   طح ال مس هو وجػود برػ  ماعمػد ي عرػد ر تػا زوابػ  مي اطي151)
درجػػد مكويػػد، وهػػذا هػػو  ػػبب لو تػػا الم ػػعـ،  4677امر ػػيد مػػف ال ا يػػد ال ػػ ليد وعرػػدر  رارعتػػا ب ػػوال  

وهذف البر  عظتر رادة ف  مجمورات عع ػرؾ داكمػا فػ  اعجػاف وا ػد ومػد علػؿ م ػا د البر ػد الوا ػدة إلػ  
 طح ال مس  ا فجػار البػرا يف فع ػدف  ر ثر مف ماكد ررض، وع دث ثورات ر يفد ف  الطبرد ال وكيد رو 

م تػػػا  ػػػيوؿ غازيػػػد ملعتبػػػد  ػػػالفوارات وع ػػػدف  فػػػ  الف ػػػاء اػػػارج ال ػػػمس إلػػػ  ك ؼ ومكػػػات املػػػؼ مػػػف 
ال يلومعرات ثـ عتبط هذف امل  د ثا يد رل   طح ال مس ... ) ر ظر: رل  امميػر، ال ػوف ال ميػؽ، ص 

28 ،29 ،37.) 
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يوميد ي وف مرلتا  م ًا ور دما عاعـ ر لعتػا فػ  الم ػاء ي ػوف مرلػتا  م ػًا ( ر دما عبدر ال مس ر لعتا ال152)
 ري ًا. ر دكذ   ي بي  الاوؼ مف هطوؿ المطر رو هبوب الرياح.

( يو ػػػح فيرجيليػػػوس ه ػػػا رف ال ػػػمس   عاػػػدع ال ػػػاس ربػػػدًا، فتػػػ  داكمػػػًا عرػػػدـ ال لمػػػات ال ػػػليمد، و  عابػػػر 153)
ل روب العػ  مػف المم ػف رف ع ػدث، ويرلػد بػال روب غيػر الم ل ػد لػيس بالطرس فرط وا  مػا بػالثورات وبػا

ال ػػػروب  ػػػد ررػػػداء الرومػػػاف مػػػف الاػػػارج وا  مػػػا المػػػؤامرات الدااليػػػد العػػػ  مػػػف المم ػػػف رف عػػػدبر  ػػػد 
 ..(Page , note 464, p. 84)اإلمبراطور روغ طس 

ؼ لل ػػمس فػػ   ػػػتر ؽ.ـ. و ػػدث ا ػػو  44( اغعيػػؿ يوليػػوس ميلػػر فػػ  الاػػامس ر ػػر مػػف مػػارس رػػاـ 154)
 .(Page, note 466, p. 85) وفمبر مف  فس ال اـ، وهو ما ي ير إليي فيرجيليوس ه ا 

وامبيػػات العػػ  عليػػي رػػف مجمورػػد مػػف الاػػوارؽ العػػ   ػػدثت ب ػػد مرعػػؿ  469( ع ػػدث فيرجيليػػوس فػػ  بيػػت 155)
ال لمػات، وي فجػر  يوليوس ميلر وف  رث اء ال روب امهليد، فامرض والب ػار وال ػلب والطيػور ع طػ 

بر اف ريع ا، وي م  رهؿ جيرما يا رلوات م ر د ام ل د ف  ال ماء، وعرعجؼ جبػاؿ املػب فرمػًا، وي ػم  
لػػوت جلبػػد  بيػػرة بػػيف الب ػػاعيف التاج ػػد، وع ػػاهد ام ػػباح فػػ  ظػػلـ الليػػؿ الػػدامس، وعع ػػدث الو ػػوش، 

ال اجيػػد فػػ  الم ابػػد، وععلػػبب العماثيػػؿ وععومػػؼ ام تػػار رػػف الجريػػاف، وع  ػػؽ امرض، وعب ػػ  العماثيػػؿ 
البرو زيد ررمًا، وييرؽ  تر البو ال روؿ بما فيتا، ويعدفؽ الدـ مػف اآلبػار، وي ػم  رػواء الػذكاب لػيل. ومػد 

ؽ.ـ.  يث ذ ر مف بيف ما ذ ػر  43ع دث رف هذف اممور اليريبد ديو  ا يوس ف   ردف م داث راـ 
ال لػر فػوؽ عػؿ ال ػابيعوؿ، و ػذلؾ  ػدوث رالػفد ملػ وبد   روط لوارؽ مع ررة رلاب ب  تا م بد

بريػاح  ػديدة امعل ػػت املػواح المػدوف رليتػػا الرػوا يف مػػف رما  تػا ورلرػت بتػػا ب يػدًا، وهػ  علػػؾ املػواح العػػ  
وم بػد  ػاعور وس و ػطرت إلػ   لػفيف عمثػاؿ مي رفػا الػذى  ػاف  Fides ا ت مرامد ر د مزار إلتد الثرد 

، وذ ػر روفيػديوس رف  (Dio, XLV. 2-3)ؽ عػؿ ال ػابيعوؿ مبػؿ  فيػي ... )ر ظػر:  ي ػروف مػد رمامػي فػو 
طيور البـو رلدرت ف  ك ؼ امما ف ع ذيرات عب ث رل  ام   وال زف، و م ت مف امياكؾ المرد ػد 
 لمات ع مؿ طاب  العتديد والوريد، و ذر ال رافوف الفا لوف لأل  اء واالد ال بد مف وموع لرارات 

 ورابر ال اس رف  ماع رلوات  لب ع وى رث اء الليؿ ف  ال وؽ و وؿ الم ازؿ والم ابد ......  و ي د،
(Ov. Met. XV. 791-98).  

 (  ا ت جيرما يا مريبد مف م طرد رمليات ميلر ولتذا  م ت م ر د ال لح156)
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(Thomas, note 474, p. 147).         

  ممػػػد العج ػػػيد رو الع ػػػايص رو إ ػػػفاء ر لػػػر ال ر ػػػد رلػػػػ  ( يلػػػؿ فيرجيليػػػوس فػػػ  هػػػذف امبيػػػات إلػػػ157)
( والب ػاعيف عتجػ  )بيػت 475( وجباؿ املب عرع د )بيت 474الجمادات. فام ل د ع دث  جيجًا )بيت 

 (.482( و تر رريدا وس هو ملؾ ام تار )بيت 478( والو وش عع دث )بيت 476

ؽ.ـ. بػػػػالررب مػػػػف  48ا بومبيػػػوس مػػػػف ميلػػػػر رػػػػاـ العػػػػ  هػػػػـز فيتػػػػ Pharsalia(  ػػػدثت م ر ػػػػد فار ػػػػاليا 158)
، العػػػ  ر ػػػزؿ فيتػػػا رو عػػػافيوس Philippiالعػػػ  عرػػػ  ج ػػػوب ثي ػػػاليا؛ وعرػػػ  فيليبػػػ   Pharsalusفار ػػػالوس 

ؽ.ـ.، رلػػ   ػػدود مرػػدو يا وعراميػػا. ولتػػذا    42ور طو يػػوس التزيمػػد ب ػػؿ مػػف بروعػػوس و ا ػػيوس رػػاـ 
الجيوش الروما يد ععلارع،  ذلؾ مػف غيػر المم ػف ولػؼ إماثيػا يم ف إثبات رف فيليب  ررت للمرة الثا يد 

Emathia العػػ  عرػػ   ػػمف  ػػدود مرػػدو يا، وهػػايموس ،Haemus العػػ  عرػػ  فػػ  عراميػػا، بأ تمػػا ا ػػبعا ،
مرعيف بالدـ الرومػا  . فت ػا اطػأ جيرافػ  ومػ  فيػي  ػارر ا  يػث يع ػدث رػف الم ػر عيف  مػا لػو  ا عػا مػد 

 وم عا ف  م اف وا د.
(Page, note 490, p. 87).                          

( لػػورة مف مػػد بال يويػػد لفػػلح الم ػػعربؿ الػػذي يفػػاجئ بام ػػل د ورفػػات الج ػػود الػػذيف  ػػرطوا فػػ  ال ػػروب 159)
 امهليد الذيف عبدو رظامتـ  امد م تـ ربطاؿ مثؿ ربطاؿ هوميروس.

(Thomas, note 493-97, p. 151).                                                                  

 Indigetesواللريس وفي عا مف بي تـ، رما  Penatesكلتد امجداد. ومد ردت البي اعيس  Di patrii(  اف 167)
 Diفع ـ امبطػاؿ الرومػاف الػذيف رلتػوا مثػؿ رومولػوس وكي يػاس. ومػف الوا ػح رف فيرجيليػوس ب ػد ذ ػر 

patrii  وIndigetes ابعتاً  االًا ملوهيد وا دة مف  ؿ  وع مف هذيف ال وريف يردـ 
(cf. John, Virgil’s Georgics Selections, note 498, pp. 48-49; cf. also Page, 

note 498, p. 88).                                                                     
م ي ي ب  مف امرا   اإلعرو ػ يد رو العو ػ يد ويجػرى  Tuscusعو  ا   (  م   تر العيبر داكمًا بال تر ال161)

 ..(Page, note 499, p. 88)   ف  إعروريا ف  جزء  بير م ي.

ربارة رف ابعتاؿ لآللتد الروما يد مف رجؿ رف ع مح مو عافيػا وس لي رػذ  ػ بي مػف  514ػ498( امبيات مف 162)
 .(Williams, note 498-514)    وارث ال روب امهليد.



 
 

 
 
 
 

 الزراعية األولى من زراعيات فيرجيليوس

 

261 

ف اممؿ ف  رو عافيا وس ال اب الم ار إليي ف  بيت   ػوؼ يبػرهف رلػ  الرػدرة فػ  ال ػيطرة رلػ   577وا 
 الع  رمت ال الـ الروما  . chaosالفو   

(Gale, Poetry and The Backward Glance, p. 330).                                                                        

فػػ  ب ػػاء ر ػػوار طػػروادة ل ػػف امايػػر رفػػض رف ي طيتمػػا  Laomedon(  ػػارد ربوللػػوف و بعػػوف  ؤميػػدوف 163)
 رجرهما، ومد اُرعرد رف   ثي بوردف مد جلب الل  د امبديد رل  الطروادييف.

(John, note 502, p. 50).               

الزرارػػػد رث ػػػاء ال ػػػروب امهليػػػد، فبػػػدً  مػػػف رف ع لػػػد (  ػػػؿ هػػػذا ي  ػػػس ال الػػػد ال ػػػيكد العػػػ  ولػػػلت إليتػػػا 164)
الم اجػػؿ  ػػػ ابؿ الرمػػػح ع ولػػػت إلػػػ   ػػيوؼ ع لػػػد الرمػػػاب، ولػػػـ يرعلػػػر اممػػر ر ػػػد هػػػذا ال ػػػد فرػػػد  ػػػف 
البػػارثيوف والجرمػػاف  روبػػًا رلػػ  الرومػػاف و ر ػػت ب ػػض المػػدف ال تػػود مػػ  الرومػػاف. ومثػػؿ  ػػاكؽ رربػػد 

لػت الزمػاـ ري ػًا بال  ػبد للرومػاف ورلػبح مػف اللػ ب ال ػيطرة ال ػباؽ الػذى فرػد  ػيطرعي رلػ  ايولػي ا ف
 رل  اممور،  ع  جاء ميلر رو عافيا وس الذى رراد اممور إل   لابتا.

 ع  ياف ه ا ال رب امهليد. 511اللعاف وردعا ف  البيت   Mars impius( ال لمعاف 165)
(John, note 51. p. 50). 
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