
 

 

 

 
 

 ير محمد الطيناوىستي

 Avianusوس  ـأفيان

 ة(ػ)تقديـ وترجم

 مقدمة
، الػذ  يزدهػر حػوالأ  ػاـ Avianusإف هذا البحث هو ترجمة لكتاب الكاتػب الرومػا أ يايػا وس 

حكايػػة اػػأ الػػوزف ا ليجػػأ، تهتبػػر  ممػػ  ادوحػػد، وخػػد يهػػدا  إلػػأ  ػػ ص يػػد أ  04ـ.، وكتػػب 044
، هػػذا الكاتػػب الػػذ     هػػرؼ   ػػػ  ي  Macrobius Theodosiusمػػاكروبيوس ويودووػػيوس ... 

مهمومػػات وػػو  مػػا ذكػػر  هػػو  هوػػ   ػػف  ممػػ  ادوحػػد و ػػف الكتػػاب الػػذيف تػػ ور ب ػػـ مػػف  ػػ ؿ  هػػس 
 الهمؿ.

ومف مقدمة هذا الكتاب  هرؼ ي    ف طريػؽ ال قػوش والم طوطػات، يمكػف تحديػد موػ لة الجػداؿ 
ضػػػا حػػػوؿ  وػػػبة الحكايػػػات إليػػػ  ... لقػػػد ي ت ػػػت ، وييAvianusوالم اخ ػػػات حػػػوؿ اوػػػـ يايػػػا وس ... 

 الم اخ ات وا ختراحات إلأ ...

، كاتػػػب الحكايػػػات، الػػػذ  ي ػػػير إليػػػ  يايػػػا وس، ويهتبػػػر Babriusيف تحديػػػد تػػػاريي بػػػابريوس ... 
ـ.، وب  ػ  كتػب اػأ   ػر 432ػػ444يايا وس مديف ل  اأ كتاب  جزءَا كبيػرا  مػف  ممػ ، بحػوالأ  ػاـ 

 ، يؤكد يف يايا وس ي تمأ إلأ   ر  حؽ. Severus Alexander. ويهيروس الكو در ..

واػػػػػػػأ  ػػػػػػػواتيـ  Promythiaكمػػػػػػػا يف ادوػػػػػػػموب الػػػػػػػذ  اوػػػػػػػت دم  يايػػػػػػػا وس اػػػػػػػأ مقػػػػػػػدمات ... 
Epimythia  بهػػض الحكايػػات يهتبػػر إضػػااة  حقػػة، واد طػػاء الػػواردة اػػأ بهػػض الحكايػػات والتػػأ

 ال تي ية المت  رة. تتهمؽ بالوزف ال هر ، اإ  ا جاءت مف يايا وس ومف

با ضػػااة إلػػأ يف يايػػا وس  هوػػ  ذكػػر اػػأ ا هػػداء الػػذ  كتبػػ  إلػػأ مػػاكروبيوس ويودووػػيوس، ي ػػ  
حكاية م ت رة اأ كتاب واحد، وبمغػة  تي يػة اظػة، وبػالوزف ا ليجػأ، وذلػؾ مػف مجمو ػة  04كتب 

خيػة، التػأ ا ت ػرها ، والتأ اوػتقأ م  ػا وػقراط وهوراتيػوس  مػاذج ـ اد  Aesopusييووبوس ... 
اػػأ ادوزاف ال تي يػػة واليو ا يػػة، وهػػذا يؤكػػد يف يايػػا وس  Babriusوبػػابريوس  Phaedrusاايػػدروس 

 خد ت ور بكؿ مف اايدروس وبابريوس، كما ت ور ب  وص ييووبوس المكتوبة بال ور.
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 وي حػػظ ييضػػا يف يايػػا وس حػػيف يهػػالص    ػػر الو ػػؼ ب وػػموب  ػػهر ،  جػػد  متػػ ورا  بكػػؿ مػػف
ارجيميػػوس ويوايػػديوس،  ا ػػة حػػيف ي قػػؿ    مػػا  بػػارات جميمػػة كتػػذكار ػ )و مػػأ وػػبيؿ الموػػاؿ ... 

، وغيرهمػػا( ػ ممػػا يؤكػػد يف يايػػا وس خػػد تػػ ور 24بيػػت  30، والحكايػػة رخػػـ 2بيػػت  42الحكايػػة رخػػـ 
 بكتاب الحكايات اأ القرف ادوؿ.

لتزاـ بالوزف اأ   اية القرف الراب.. وي يرا  اإف ي ماؿ يايا وس ت  د  مأ هبوط الموتو  و دـ ا 
كمػػا يػػر  الكتػػاب ي ػػ    يوجػػد يوػػر لمتػػ وير الموػػيحأ اػػأ حكايػػات يايػػا وس، ويف إد ػػاؿ ا ل ػػة الوو يػػة 

 وادضاحأ يو القرابيف كاف تبها  لم مط الموجود خبؿ المويحية.

اف مػف إضػااات إف  هبية يايا وس اأ مدارس اله ور الووطأ ترج. إلأ ما خػاـ بػ   ممػاء البيػ
و روح وتهميقات، با ضااة إلأ وجود الحكايػات اػأ الهديػد مػف مكتبػات اله ػور الووػطأ، وخػد خػاـ 

، بكتابػػة  ػػروح بال ػػهر يحتمػػؿ ي  ػػا لكػػؿ 23اػػأ حػػوالأ القػػرف  Alexander Neckamالكاتػػب ... 
 .Novus Avianusحكايات يايا وس، وكا ت به واف ... 

و اـ متواض. اأ مجاؿ الدراوات الك ويكية ب هة  امػة، واػأ وبهد اإف هذا الهمؿ هو مجرد إ
 اددب ال تي أ ب هة  ا ة.
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 مقدمة عن قصص أفيانوس
مؤلػػػؼ ا و تػػػيف وادربهػػػيف حكايػػػة، )اػػػأ حالػػػة المضػػػاؼ إليػػػ   Avianusلقػػػد ورد اوػػػـ يايػػػا وس 

Avianiادواوػػػػػية         ( وذلػػػػػؾ اػػػػػأ غالبيػػػػػة الم طوطػػػػػات. وورد ييضػػػػػا اػػػػػأ او ػػػػػيف مػػػػػف الم طوطػػػػػات
(Rawl, A)،(2)    مأ ي Avieni. 

ذا مػػا حكم ػػا  ػػف طريػػؽ ال قػػوش اوػػ جد يف  كػػاف يوػػما  يكوػػر  ػػيو ا  يو ا ت ػػارا  مػػف  Avianiusوا 
Avianus وليوػػت ه ػػاؾ د اػػؿ كاايػػة  ػػف ادوػػميف .Avienus  وAvianius  والتػػأ  مػػأ يواوػػ ا

اػػأ ي  مػػف  – iiس ه ػػاؾ ي  يوػػر لم  ايػػة يمكػػف ت وػػيس حكػػـ  مي ػػا. حيػػث ي ػػ ،  مػػأ ييػػة حػػاؿ، لػػي
بػػد  مػػف  Avianusالم ططػػات التػػأ لػػدي ا، ومػػف الممكػػف يف   ػػاطر اػػأ تحديػػد الموػػ لة  مػػأ ي ػػ  

Avienus. 

 Rufius Festusتراح يف كاتػػب الحكايػػات كػػاف هػػو "روايػػوس ايوػػتوس ياي ػػوس .. ػ اؾ اخػػػوهػػ

Avienus الػػذ  كتػػب ي مػػا    اوي  ػػا "Aratea  ال ػػا ر اليو ػػا أ يراتػػوس ) وػػبة إلػػأAratus   ي
... "الظواهر"، وخد خاـ  ي روف بترجمت ا إلأ ال تي ية( و "و ؼ لمكرة ادرضية"  

Descriptio Orbis Terrae ويؤكػد التػ ريي  ػحة هػذان لكػف ه ػاؾ ا تراضػاف هامػاف همػا  إف .
وخػػػد تمػػػت ا  ػػػارة إلػػػأ مؤلػػػؼ  "الظػػػواهر"  مػػػ ف م تمهػػػاف اػػػأ ادوػػػموبن Arateaالحكايػػػات والػػػػ 
ن ولكػػػف الو ػػػؼ الهػػػاـ Rufi Festi Avieniطػػػات و " بالكامػػػؿ اػػػأ الم طAratea"الظػػواهر ... 

 Avienus. وه اؾ اختراح ي ر وهػو يف مؤلػؼ الحكايػات كػاف Avianiلمؤلؼ الحكايات هو ببواطة 
، Saturnusي يػػاد   وػػبة إلػأ Saturnaliaالػذ  كػاف لػػ  دور اػأ "الم دبػػة" التػأ تػػـ و ػه ا اػػأ الػػ 

 مف خبؿ القرف ال امس. Macrobius Theodosiusوالتأ كتب ا ماكروبيوس ويودوويوس ... 

                                                           

(2 )A  م طػوط =Paris  مػف القػرف التاوػ. و  3443رخػـRawl  هػوOxon. B. N. Rawl. III   مػف القػرف الحػاد
 .  ر والوا أ   ر
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" ... إلػػػػأ ad Theodosiumوتبػػػػدو ال ظريػػػػة ب ػػػػورة يكوػػػػر ت ػػػػاب ا، إذا مػػػػا اتهق ػػػػا  مػػػػأ يف "
 (2)ويودوويوس" اأ   واف  طاب ا هداء يه أ ي   ماكروبيوس ويودوويوس.

Reg  طوطيف )وبالرغـ مف يف الم
(4)

Rawl,كممة  ( جاء ب ما ...imperatorem  إضػااة إلػأ
Theodosis إ  ي ػػػ  لػػػيس ه ػػػاؾ ي  واحػػػد مػػػف ادبػػػاطرة يوػػػمأ ،Theodosius وه ػػػاؾ م اخ ػػػات .

اأ  ػال  اوػـ  1887 (Prolog. P. XIV)، اكوهورد Robinson Ellisي ر  خد دارت خدم ا ل ا 
Avienus يمام ا. ن وليس ه اؾ دليؿ يمكف وجود 

اػػػأ الم طوطػػػات اد ػػػر  الم تمهػػػة. وب ػػػاء  مػػػأ هػػػذا يبػػػدو ي ػػػ  مػػػف  Avianusوخػػػد وػػػاد اوػػػـ 
، والػػذ  Avianusاداضػػؿ يف   ت ػػأ إلػػأ يف الحكايػػات كا ػػت  مػػ   ل ػػ ص غيػػر مهػػروؼ اوػػم  

 وتـ إهداؤ  ل . Macrobiusمي دية اأ يو اء حياة ماكروبيوس  044كتب حوالأ  اـ 

Cannegieterو  يوااػػػؽ كػػػؿ مػػػف 
Lachmannو ( 3)

 مػػػأ يف ويودووػػػيوس الػػػذ  ورد يوػػػم   (0)
اػػػأ المقدمػػػة كػػػاف واحػػػدا  مػػػف ادبػػػاطرة يو ي ػػػ  كػػػاف مػػػاكروبيوس، وخػػػد  اخ ػػػا يف يايػػػا وس  ػػػاش اػػػأ 

 ظريتػػ  جزايػػا   مػػأ الحقيقػػة يف المقدمػػة  Cannegieterم ت ػػؼ القػػرف الوػػا أ المػػي د . ولقػػد ب ػػأ 
مي ديػػػة وخػػػد ذكػػػر   444حػػػد كت ػػػاب الحكايػػػات اػػػأ حػػػوالأ  ػػػاـ )وهػػػو ي Julius Titianusتحػػػذؼ 

( مف خاامة يو ؼ يايا وس. و مأ هذا اقد ا تبر يف يايا وس  بػد يف يكػوف Ausoniusيووو يوس 
 .Titianusخد وبؽ 

                                                           

 وخد خبم  الهديد مف الدراويف بما اي ـ. Pithon, Poemat. Vet. P. 474( هذا ا اتراض خد طرح  اأ اد ؿ. 2)
J. C. Wernsderf, P. L. M. V- PP. 663 sqq. 

Voss. Ianus, De Histor. Latinis ii, q. L. O. 15. Saec. Xi 

L. Müller, De phaedri et Av. Libellis, 32. 

E. Baehrens, P. L. M. V. 34 (Miscell. Critiea. Groningen, (1878). 

O - Vnrein, De Aviani Aetate, 60, Jena, (1885). 

(2) Reginensis, 1424. 

(3) H. Cannegieter. Amsterdam, 1731. 

(4) K. Lachmann. Berlin, 1845.  
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هذا الجدؿ يف خاامة يايا وس  ف كتاب الحكايات ليوت موتهيضػة.  Wernsdorfوخد خوض رد 
 اأ القرف التالأ(  اخش ييضا يوموب يايا وس. Lachmannموؿ  )موم  Cannegieterولكف 

إف ا  طبػػاع ادوؿ لمت ػػويبات التػػأ تتهمػػؽ بػػادوزاف ال اطاػػة، والتػػأ كػػاف الوػػبب اي ػػا  ػػدـ تقيػػد 
ال ا ر بقوا دها، وكػذلؾ المغػة ال تي يػة التػأ كتػب ب ػا يوغوػطية اػأ جػزء م  ػا واػأ بهضػ ا اد ػر 

،  ػػػاحب ا  ػػػدد مػػػف التحػػػو ت الكبيػػػرة  ػػػف ا وػػػتهماؿ الك وػػػيكأ.  تي يػػػة  ا ػػػة باله ػػػر الهضػػػأ
، اػإف يايػا وس الحقيقػأ  ػاش اػأ القػرف الوػا أ Lachmannو  Cannegieterو مأ هػذا، طبقػا لػػ 

وكتػػػب بال تي يػػػة الك وػػػيكية وبػػػ وزاف وػػػميمة، اػػػأ حػػػيف يف الموػػػاوؿ  ػػػف اد طػػػاء التػػػأ ذكػػػرت هػػػـ 
 ال و اخ.المدرووف و مماء البياف وال ر اح و 

Otto Crusiusخػػػػاـ  Lachmann مػػػػأ ييػػػػة حػػػػاؿ، ام ػػػػذ ييػػػػاـ 
بتحديػػػػد تػػػػاريي بػػػػابريوس  (2)

Babrius
، والػػذ   وػػص  مػػأ م والػػ  )كمػػا وػػ ر ( Avianusكاتػػب الحكايػػات، والػػذ  ي ػػير إليػػ  ( 4)

 جزءا  كبيرا  مف  مم .

 432ػػػػػSeverus Alexander (444خػػػػد كتػػػػب اػػػػأ   ػػػػر  Babriusإ  ػػػػا  هػػػػرؼ ا ف يف 
 ي تمأ إلأ   ر  حؽ. Avianus دية( وهكذا  بد يف يايا وس ... مي

خػد  Avianus مأ ييػة حػاؿ، اػإف الم اخ ػات  ػف ادوػموب تػد ـ حقػا وج ػة ال ظػر يف يايػا وس 
مي ديػة، يو مػف الممكػف تقبػؿ الهديػد مػف يبيػات ال ػهر، وب ػهة  ا ػة اػأ  044إزدهر حوالأ  اـ 
"، وهػػػأ موػػػت دمة لتقػػػديـ يو    ػػػاء Epimythiaل ػػػػواتـ ... ""، واػػػأ اPromythiaالمقػػػدمات ... "

بهض الحكايػات، كمػا هػأ لػدي ا ا ف، وهػأ بالههػؿ إضػااات  حقػةن والػبهض ا  ػر مػف الممكػف يف 
                                                           

(1) O, Crusius. De Babrii Aetate, Leipz. Stud. II, 238. 

 Severusكتابيف مف الحكايات بالوزف اديامبأ اليو ا أ ػ وكاف إهداء يحدهما إلأ ابػف  Valerius Babrius( كتب 4)

Alexander  حكايػػة إلػػأ جا ػػب بهػػض ال ػػذرات. ويوجػػد اػػأ  232ولػػدي ا اػػأ مجمو  مػػاBadleian  ػػرح بػػال ور 
 ، ي ظر  Babriusت مؿ بهض الموجود   د لمهديد مف حكايات  ، 

W. G. Ratherford, Babrius, London, (1883). 
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يػػػتـ ت قيح ػػػا ب ػػػورة مقبولػػػة تبهػػػا لم تي يػػػة الك وػػػيكية، و  زالػػػت ه ػػػاؾ بهػػػض اد طػػػاء التػػػأ تتهمػػػؽ 
 (Couplets)الت قػػي  وتمػػػؾ اد طػػاء الػػػواردة اػػأ ادبيػػػات المزدوجػػػػة وكم ػػا تقػػػاـو  (2)بػػالوزف ال ػػػهر 

والتػػأ   يمكػػف يبهادهػػا كإخحامػػات دوف الموػػاس بمه ػػأ الحكايػػة، اػػأ حػػيف يف الكويػػر مػػف ال تي يػػة 
و مأ ييػة حػاؿ، إف هػذ  اد طػاء اػأ الػوزف ال ػهر  جػاءت  ،خد وردت اأ دا ؿ الحكاية (4)المت  رة

ومػػف ال تي يػػة المتػػ  رة. وهػػأ تم ه ػػا يف  ضػػ. تػػاريي يايػػا وس  Avianusاػػأ اد ػػؿ مػػف يايػػا وس 
Avianus ..خبؿ الجزء اد ير مف القرف الراب 

اأ مقدمات  يو اأ  طاب ا هػداء ي ػ  كػاف ي ػي . إ ػ  يػد أ ي ػ   Avianus  يد أ يايا وس 
  ػػا وػػقراط حكايػػة مػػف مجمو ػػة ييوػػوبوس بػػالوزف ا ليجػػأ ػ وهػػأ مجمو ػػة خػػد اوػػتقأ م 04 ظػػـ 

Phaedrusحتػػأ ي ػرحوا  مػػاذج ـ اد  خيػػة التػأ ا ت ػػرها  (3)وهوراتيػوس
 Babriusوبػػابريوس  (0)

اأ ادوزاف ال تي ية واليو ا ية، كؿ ايما ي    ومف الغريب يف يايا وس  بد ي   ي ار إلأ اايػدروس 
 ا يكور مف ا  ر.قترح يو ليوحأ ب    لـ يكف مدي ا دحد م  ميوبابريوس وويا بطريقة ما، ل

 والحقيقة ي     يديف ب ئ لهايدروس ب هة  ا ة، وتقريبا بكؿ  ئ لبابريوس.

تت اب  ب ورة ما م. موضػو ات اايػدروس يرخػاـ  32، 30، 4، 2، 4إف حكايات يايا وس يرخاـ 
i.xi, ii.vi, iii.vii, iv.xxiv, v.ii.  

                                                           

(1) Ellis, Proleg. 30 Sqq. 

 .ي ظر ... الم حظات  مأ ادوزاف والواردة ايما بهد اأ المقدمة (4)

 .خارف الم حظات  مأ  طاب ا هداء( 3)

 Iambic  ال موػػة بال تي يػػة بػػالوزف اديػػامبأ الوػػي ار  ... ، كتبػػThracianكتػػب اايػػدروس، ذو اد ػػؿ التراخػػأ  (0)

Senarius  وخد كتب الكتابيف ادوليف تحت حكـ ...Tiberius (20ي ظر   32ػ )مي دية 
J. Wight Duff, Lit - Hist. of Rome in silver Age, p. 133-154. 
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ف اايػػدروس ا ػػو خريػػب مػػف بػػابريوس يف يايػػا وس .. كمػػا هػػو خريػػب مػػ 32ا جػػد اػػأ الحكايػػة رخػػـ 
)رغما  ف يف ادود خد ي ذ مكاف الذاب(، ويمكف يف  ومـ بت وير اايدروس، وخد  ظـ ادرب. حكايات 

مرتبطػة ب ػورة يكبػر ببػابريوس يكوػر  30و  4و  4اد ر  دوف يف يقػري اايػدروس. والحكايػات يرخػاـ 
بػػػابريوس، هػػػأ يخػػػرب إلػػػأ  ػػػص ييوػػػوبوس ، والتػػػأ   توجػػػد   ػػػد 2م  ػػػا بهايػػػدروس، والحكايػػػة رخػػػـ 

 .xxxi. 12و   .XI. 10المكتػوب بػال ور. وبال وػبة لػبهض ادبيػات، اػإف جػزءا  مػف خ ػص يايػا وس 
 (.iv.vi.13 , i.v1)والتأ مف المحتمؿ إ  ا  د  لهايدروس ... 

تمػؼ  جد اي ا ب ػورة بوػيطة يوػرا  يػدؿ  مػأ تػ ور  بكتػاب الحكايػات اػأ القػرف ادوؿ. والوضػ. م 
، مػف الممكػف يف  قتهػأ يوػر 04وباوػتو اءات بوػيطة اػأ الحكايػة رخػـ  (2)تماما  ايمػا يتهمػؽ ببػابريوس،

بػابريوس، وػػواء بال وػػبة لمػػوزف ا يػػامبأ   ػػد بػابريوس يو ال ػػرح اليو ػػا أ الموجػػود بػػال ور ا ف اػػأ الػػػ 
Bodleian. 

يف  كػػوف خػػادريف  مػػأ يف   ػػتـ  ومػػف المحتمػػؿ، إذا مػػا كا ػػت ي مػػاؿ بػػابريوس كاممػػة لػػدي ا، ا بػػد
 يايا وس. Fabulaeبكؿ حكايات 

اأ مهظـ الحا ت  جػد يف روايػة يايػا وس يطػوؿ ممػا  ظمػ  بػابريوس. لقػد يوػ ب يايػا وس اػأ   
و  32و  34اوتهماؿ المادة البابرية، اأ بهض ادحياف، كأ يجر  تغيرات اػأ الحكايػة )موػاؿ ذلػؾ 

   ر الو ؼ ب وموب  هر  تحتو   مأ ي داء متكػررة مػف (، ولكف ب ورة يكبر لكأ يهالص 32
ارجيميوس ويوايديوس ... وهكذا اإف ا و اب، حتأ لو كاف غير م اوب اإ   يحؿ محؿ ا تجاهػات 

 البويطة   د بابريوس وذلؾ ب ورة غير طبيهية يو م ط هة.

حكايػة بػابريوس رخػـ  "، والتػأ تهتمػد  مػأ2وه اؾ  بارة مؤورة يمكف يف  جدها اأ الحكايػة رخػـ " 
... "كػاف  ( لي ػرح ... 2ػػ3"، ا جد يايا وس ي  ذ يربهة يبيات )240"

( والكوبميػػػ  24،  4الكمػػػب خػػػد  ػػػض ب ػػػورة غيػػػر محوووػػػة" وهػػػو بالههػػػؿ يكػػػرر هػػػذا اػػػأ البيتػػػيف )
                                                           

 .ببإو ا ال ص اليو ا أ لبابريوس  مأ اأ تهميق  Ellisلقد خدـ  (2)
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ا خبػػوؿ  حػػؽ الهرجيمػػأ، مػػف المحتمػػؿ ي  ػػ Crepitantia area)البيتػػيف المػػزدوجيف الوػػابقيف( يػػورد 
... حػػػداد،  ػػػايا" اػػػأ الوػػػطر ا اتتػػػاحأ   ػػػد بػػػابريوس.   داػػػذ اػػػإف  لكممػػػة ... "
 (22ػ22البيتيف )

 “Infelix, quae tanta rapit dementia sensum, 

munera pro meritis si cupis ista dari?” 
 "يي ا التهس، ما كؿ هذا الج وف الذ  ومب  قمؾ،

 تقدـ لؾ هذ  ال دايا جزاء  لؾ؟" إذا ك ت ترغب اأ يف

   ف           يمو 
 "يي ا التهس ، لماذا تتها ر".

 siوت تمؿ  مأ محاكاة بطولية زااهة لهرجيميوس م. اوتهماؿ يوموب ك ويكأ  حؽ لمهبارة ... 

cupis ة ب ػػورة كبيػػرة، اػػأ "إذا ك ػػت تريػػد يف تهػػرؼ يف ..." وي حػػظ ييضػػا  إوػػ ابات ي ػػر ، و ػػهي
(. بال وبة 30و  23و  20غالبية الحكايات، حيث يبقأ اي ا اد ؿ البابر  ) مأ وبيؿ المواؿ اأ 

لموؿ هذ  ا و ابات اأ الحكايػات ي حػظ ، ب ػورة كبيػرة ا وػ اـ الػذ  كػػاف مػف  ػادة يايػا وس اػأ 
يخػؿ مػف يوايػديوس موػػؿ وب ػورة   Georgics iv, 182ي ػػذ  بػارات جميمػة كتػذكار مػف ارجيميػوس 

...glaucas salices  و ال ه ػاؼ اد ضػر الم ػهرquerulo ruperet area sono  وال ا ػة
 (ix. 8)يو ي  ػا تهطػأ الحكايػة  ػك   ممحميػا ، كمػا هػو اػأ  (2)(،xxxiv. 12بزيػز الح ػاد )الج ػدب( )

pependit onus وRumpere vocem (xiv. 11  وxxv. 13 و )sorgentes demoror 

austros (xvi.15 و )generis fiducia vestri(4) (xxiv. 11.) 

                                                           

 .343والوالث  234ي ظر  ارجيميوس، الزرا يات. الكتاب الراب.  (2)

 3... الػػي و  .Fasti. 2. 769و  .Rem Am. 18و  .Ovid, Her. 4. 98و  .Verg. Aen. 2. 129 ي ظػر  (4)

 ..132 .1و  .481
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ال ا ػة  circum horrorيو مف الممكف يف تكوف، ب ورة يكور إيجابيػة، بطولػة زااهػة كمػا هػو اػأ 
لػدي ا الهديػد  (2).(xx.5)اػأ خ ػة الوػمكة الباكيػة  Lacrimis obortis( و V. 9بالحمار اأ جمد يوػد )

ذات الموػػػتو  البوػػػيط م تمطػػػة مػػػ. هػػػذ  المغػػػة ال ػػػهرية مػػػف اله ػػػر الوػػػابؽ  مػػػف الجمػػػؿ مػػػف ال تي يػػػة
بػػػػػد  مػػػػػف  nimiusبجمه ػػػػػا وترتيب ػػػػػا اػػػػػأ جػػػػػداوؿ. إف اوػػػػػتهماؿ كممػػػػػة Ellis(4 )دايػػػػػا وس. وخػػػػػد خػػػػػاـ 

magnus وكممة ،Tanti  بد  مفtot  وdatur  بػد  مػفdicitur  موجػودة بػيف الكممػات ادكوػر تميػزا ،
ممػػات الهريػػدة. لقػػد تػػـ إد ػػػاؿ جممػػة غيػػر مبا ػػرة اػػأ بهػػض ادحيػػاف باوػػتهماؿ كممػػػة موممػػا ت ػػتـ ب ػػا الك

quod  يو بالتهبير بال يغة الم ػدريةSubjunctive  بػدوف حػرؼ ربػط. ومػف الممكػف اوػتهماؿque  و
atque تبها لمم طوطات، )رغما  ف يف الت ويب مف الممكػف يف يكػوف ب ػهة  امػة( اػأ  ػورة غيػر ،

ط يوػػماء المههػػوؿ ب اهػػاؿ محػػددة، ويقػػـو الجر ػػديهوس مػػرة يو مػػرتيف بهمػػؿ اوػػـ المههػػوؿ م طقيػػة وذلػػؾ لػػرب
 المب أ لممج وؿ اأ زمف الموتقبؿ.

بال وػػبة لمهػػػروض   ػػد يايػػػا وس اقػػد تمػػػت ا  ػػارة إليػػػ  بالههػػؿ ... ب ػػػهة  امػػة إ ػػػ  يقػػدـ ل ػػػا يبيػػػات 
تقميػد ، اػأ   ايػة الػ ص ادوؿ مػف يوايديوس ا ليجية ب ورة  حيحة اأ بهػض ادحيػاف، تبهػا  لمػ ص ال

)إ قطػاع الكػ ـ( يو ي ػذ التههيمػة الق ػيرة مكػاف الطػػويمة  hiatusالبيت ال ماوأ التههي ت، وػـ خبػػوؿ الػػ 
(Ellis. xxiv-xxv ومف الممكف اأ مهظـ هذ  الحا ت إجراء الت ويبات بو ولة وخػد غفهػر دايػا وس .)

 nŏlam vii. 8ن و velis iii.6 اكػات لمهػروض الك وػيكأ ) هو   طػ   اػأ الػوزف. وه ػاؾ بهػض ا  ت
(   يمكف إ طاء تهوير ل ان وخػد حػدوت  مػأ يػد يايػا وس  هوػ  herĕs xxxv. 14ن و dispăr xi. 5ن 

لػيس ه ػاؾ يوػر لمتػ وير الموػيحأ و وت  د  مأ هبوط الموتو  و دـ ا لتزاـ بالوزف اػأ   ايػة القػرف الرابػ. 
 0ة  ػإد ػاؿ ادل ػة الوو يػة وادضػاحأ يو القػرابيف تبهػا لمػ مط الموجػػود خبػؿ المويحيػاأ الحكايات. لقد تـ 

 .04و 32و 34و 43و 44و 20و 3و 

إف  ػػهبية يايػػا وس اػػأ مػػدارس اله ػػور الووػػطأ م ػػ ود ل ػػا وذلػػؾ  ػػف طريػػؽ ا ضػػااات وال ػػروح 
اػػػأ بدايػػػة و  ايػػػة  Epimythiaو  ايػػػات  Promythiaوا ختباوػػػات. وخػػػد تػػػـ  ظػػػـ مقػػػدمات  والتهميقػػػات

                                                           

 .02ن والحاد    ر ببيت 224( ي ظر  ارجيميوس. ا  يادة. الكتاب الوا أ 2)
(2) Prolog. 36 sqq.  
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الهديد مف الحكايات لتحديد ال دؼ اد  خأ مػف الحكايػة وذلػؾ كتػدريبات ب غيػة، والقميػؿ م  ػا كػاف 
)تمؾ الموجودة اأ الم طوطات ادولأ(، ب ػورة  Epimythiaمتضم ا اأ ال ص. وبهض ال  ايات 

و  2و  2الحكايػات رخػـ  ادربهػة )اػأ Promythiaم اب ة، خاـ ب ا يايا وس  هو ، ولكف المقدمات 
( مػػػف المحتمػػػؿ ي  ػػػا كا ػػػت مػػػف  مػػػؿ يحػػػد كتػػػاب الب غػػػة وموجػػػودة اػػػأ م طوطػػػات القػػػرف 30و  3

 الها ر، رغـ ي  ا ترج. إلأ تاريي وابؽ.

والزااهػػة دوف  ػػؾ )والموجػػودة اػػأ الم طوطػػات  Epimythiaوخػػد تػػـ حػػذؼ  ػػدد مػػف ال  ايػػات 
 المت  رة اقط( مف مهظـ الطبهات.

. وه ػػػاؾ  ػػروح خػػػاـ ب ػػا يايػػػا وس 2324بطبه ػػا م ه ػػػمة اػػأ طبهتػػػ   ػػاـ  Froehnerلقػػد خػػػاـ 
Apologi Avianiغالبا . ه اؾ مجمو ة به ػواف 

ممحقػة بػاو تيف مػف م طوطػات بػاريس المتػ  رة.  (2)
وه ا يحوؿ ال ارح  ادة الجزء ادوؿ يو يكوػر مػف كػؿ حكايػة إلػأ ال وػر وي ت ػأ ب وػي ادبيػات القميمػة 

 ادة مهيدا  اأ تحديد ال ص. ػيايا وس  هو ، لكأ يكوف  مم    اد يرة ل ص

بكتابػػة  ػػروح بال ػػهر، مػػف المحتمػػؿ لكػػؿ  Alexander Neckam (1157-1217وخػػد خػػاـ )
 . Novus Avianusحكايات يايا وس به واف. 

مػػػف القػػػرف الوالػػػث   ػػػر  St-Germainو ظمػػػ  لمحكايػػػات الوػػػت ادولػػػأ موجػػػود اػػػأ م طػػػوط 
 (   4)المي د .

ه ػػاؾ تهميقػػات ذات طػػوؿ وخيمػػة م تمهػػة موجػػودة تقريبػػا  اػػأ كػػؿ م طوطػػات يايػػا وس، تبػػيف الكػػد 
 والموػػػابرة المػػػذاف طػػػور ب مػػػػا دراوػػػت . وب ػػػورة  ػػػػاممة اختػػػبس م ػػػ  يو ي ػػػار إليػػػػ   ممػػػاء البيػػػاف اػػػػأ

                                                           

 .  2324اأ طبهت  دايا وس  اـ  Froehner  رها  (2)

  .Froehner, op. citو  رها بهد ذلؾ  Edelestand du Meril (Poésis Inédites, 260-267)(   رها 4)
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، وخػػػد وجػػػدت الحكايػػػات اػػػأ الهديػػػد مػػػف مكتبػػػات Anthologists (2)القرو الووػػػطأ وكػػػذلؾ اد تقػػػاايوف.
 (4)اله ور الووطأ.

 قصص أفيانوس                                         
 (3)رسالة أفيانوس إلى ثيودوسيوس

د    ػواف مػف اددب  وجػ  ذاكرت ػا   ػدما يتبػادر  ،يي ا الهاضؿ ويودووػيوس، لقػد ك ػت اػأ  ػؾ
لمحقيقػة يهتمػد إلأ ذه أ  ص الحكايات، دف اي ا  ياؿ  درك ، ب كؿ ظريؼ، وليوت ه اؾ ضرورة 

 مي ػػا. حيػػث يف مػػف لػػ  يف يػػتكمـ مهػػؾ  ػػف ال طابػػة ومػػف يػػتكمـ  ػػف ال ػػهر، د ػػؾ تتهػػوؽ اػػأ كػػ  
ال و يف مف اددب  مأ ادتيكييف اأ المهراة اليو ا ية و مأ الروماف اػأ ال تي يػة؟  ميػؾ يف تهػرؼ 

ولمو اأ دلهػأ، وخػد بػدي هو رااد هذا الموضوع، وخد تـ توجي   إلي   ف طريؽ وحأ يب( 0)يف ييووبوس
هػػذ  الحكايػػات،  مػػأ وػػبيؿ ( 2)بالق ػػص ال زليػػة لكػػأ يوبػػت ادخػػواؿ المػػ وورة. حقػػا لقػػد يد ػػؿ وػػقراط

                                                           

(1) Manitius, Gesch. Der lat. Des Mittelalters, Index, S.V. 

Avianus; Philologus LI (1892), 533 Sqq..   
(2) G. Becker, Catalogi Bibliothecarum Antiqui, 306.  

  Avianusبهض المراج.  ف ... 
- A. Guaglianone (Pavarvia 1958) in Ital. Trans. In separate work (1958).  

- Alan Cameron, “Macrobius, Avienus and Avianus” CQ. 1967, P 335 ff. 

( إف  غمػػة 4ػػػ2)ا ظػػر المقدمػػة ص  Saturnalia، الػػذ  كتػػب الػػػ Macrobius Theodosius( مػػف المحتمػػؿ ي ػػ  3)
 ا هداء ت اـ اله واف اددبأ.

، اػػأ القػػرف الوػػادس خبػػؿ المػػي د، والػػذ  ا تػػاد يف Samosادوػػطور   بػػدا  اػػأ وػػاموس  Aisopos( كػػاف ييوػػوبوس 0)
ب ػورة كبيػرة، كمػا  مػف الحكايػات، وخػد خػاـ يجهؿ خ ص الحيوا ات درووا  ي  خية. وخد  وبت إلي  ادجيػاؿ التاليػة ، 

خبػؿ المػي د. بجمػػ. حكايػات ييوػوبوس. إف وػػطرة  344حػوالأ  ػػاـ  Demetrius Phaleriusديميتريػوس الهػالير  
 ب  وص   يحة  بؤة دلهأ ديووبوس غير مهرواة. Avianus بارة 

( والتػأ .Horatius 9. 10 Od. 3. 21( وهورايتػوس Socraticis sermonibusا  ػارة إلػأ حػوارات يا طػوف ) (2)
دا طوف، حمما يوج   يف ي ػيا  ػهرا  حكايػات  Phaedo, 60-61تقدـ الكوير مف تهاليـ وقراط. يذكر وقراط، اأ 
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د  ا تحو  اأ دا م ا، ب كؿ  Flaccus،(2)الموؿ الواار، إلأ ي مال  الموحأ ب ا و ظم ا ا كوس 
أ جػزييف مجػددا  إياهػا بػالوزف اػ (4)د ابات  امة، موضػو ات ت ػور الحيػاة. وخػد ا ت ػرها بػابريوس

جػػزءا  م  ػػا إلػػأ  موػػة يجػػزاء. وخػػد خػػدمت ي ػػا م  ػػا يو تػػا ( 0)وخػػد يطػػاؿ اايػػدروس( 3)ا يػػامبأ اليو ػػا أ.
ويربهػػػيف حكايػػػة م ت ػػػرة اػػػأ كتػػػاب واحػػػد ، م ظومػػػة ب تي يػػػة اظػػػة ، محػػػاو   يف ي رضػػػ ا بػػػالوزف 

ت هؼ القمػؽ  ػف  هوػؾ ووػوؼ يجهمػؾ ا ليجأ. اهمأ هذا لديؾ  مؿ تب ص ب   هوؾ وتدرب  قمؾ و 
والوحػوش تػزير ػ بالحػديث ػ مػ. ( 2) مأ دراية تامة بكؿ يواليب الحياة. حقا ، لقد جهم ػا اد ػجار تػتكمـ

                                                                                                                                                    

، و ػف Phaedr.259ِحَكـ وردت ب وموب حكاية  ي   ف زيز الح ػاد )الج ػدب(  إلأ ييووبوس وي ير يايا وس ه ا
   . Protag-320-321ف بروميويوس وابيميويوس ، و Symp-203الغ أ والهقر، 

 ..Sat. 2. 6( ي  ا ر المدي ة وا ر الريؼ 2)

   (3ػ4ا ظر المقدمة )ص ( 4)

 ( وزف  روض مؤلؼ مف مقطهيف يحدهما خ ير وا  ر طويؿ.3)

 .22( هامش رخـ 3( ا ظر المقدمة )ص 0)

  .Phaedrus I Prol. 6-7خارف ( 2)
quod arbores loquantur non tantum ferae, 

fictis iocari nos meminerit fabulis, 

 "ا ف اد جار تتحدث ييضا  وليوت الحيوا ات المهتروة ب ورة كبيرة،
 ااهة"ز د   يذكر ا ي  ا  ت  ب بق ص 

  Babrius, Prologue.9وبابريوس 

 ويوراؽ  جرة الغار" "حتأ  جرة ال  وبر تتكمـ
ويػػتـ توضػػي  م حظاتػػ  اد ػػر   22والبو ػػة تػػتكمـ  24و  ػػد يايػػا وس  ػػجرة ال ػػ وبر والهووػػص )الهميػػؽ( تتحػػاوراف 

 اأ الجممة بما يمأ  
، والوهمػػػب 42 ، ويت ػػػاجر طػػػاار الكركػػػأ مػػػ. الطػػػاووس40 . وادوػػػد وال ػػػياد يتحػػػاوراف22 ال مػػػرة تتحػػػد  ال ػػػياد

 .34 والبوؽ 43 ، والتمواؿ22 ، ومف بيف اد ياء "الجماد" تتكمـ الجرة30 ، وال ممة تضحؾ2 يضحؾ
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الب ر، والطيور تتجادؿ بالك ـ، والحيوا ات تضحؾ لكػأ  هػرض ا راء تمبيػة لمتطمبػات اداػراد وذلػؾ 
  هو ا....  حبتؾ الو مة. ف طريؽ اد ياء الجماد ػ  ديمة الحياة ػ 

 الحكاية األولى
 "عن المربية وطفميا"

ذات مرة كا ت إحد  الريهيات خد يخومت  مأ طهم ا البػاكأ، إذا لػـ يوػكت اوػوؼ يكػوف طهامػا  
ووم. الذاب الواذج هذا الك ـ، وا تظر متيقظا  تماما  يماـ ادبػواب ػ يبػواب الكػوخ  (2)،لمذاب المهترس
 ي واخ   ديمة الجدو .  ػ  هو ا، متحم   

 دف الطهؿ يومـ جود  المتهب ل ـو  ميؽ، إلأ جا ب يم  يضاع يمؿ المص الجو اف ييضا .

 و  دما  هرت زوجت  الذابة ي   متج  إلأ جحور غابات ـ جو ا ا ، 

 خالت  "لماذا لـ تحضر كالهادة ي  غ يمة، و دودؾ  اوييف، وتوحب اكيؾ ال احبيف هكذا؟"

هجبػػأ لقػػد تهرضػػت ي ػػا الموػػكيف ل ػػداع  بيػػث، ورجهػػت يت هػػأ دوف اااػػدة   ػػف ي  خػػاؿ  "  تت
 (4)غ يمة تو ليف، وي  يمؿ يمكف يف يجد ، حيث يف م اجرات المربية كا ت بال وبة لأ ك ما ؟

إف ي    ص يهكػر اػأ دا مػ  اػأ هػذ  ادخػواؿ ويهػرؼ يف يتميػز ب ػذا الهػف، ا ػو خػد  ػدؽ اػأ 
 ك ـ ال ووة(. كممة  رؼ  وااية ) دؽ اأ

******** 
 
 

                                                           

 .cf. 25. 16تحؿ محؿ المههوؿ ب  الك ويكأ  "quod foret esca"مف الحكاية ادولأ ...  4اأ البيت رخـ ( 2)

(4) "verba darent و  .2 .37و  .6 .38" اػأ المه ػأ الك وػيكأ لم ػداع ، ت تمػؼ  ػف مػا جػاء اػأ الحكايػات يرخػاـ
 مف الحكاية ادولأ. 20حيث المه أ هو ببواط   اص بالحديث )الك ـ(. ي ظر البيت رخـ  .20 .9و  .10 .24
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 الحكاية الثانية

 "عن السمحفاة والنسر"
واحد مػف الطيػور،  مػأ  ،ذات مرة خالت ومحهاة لمطيور المج حة )الوريهة( إذا ما وضه ا والمة

مػف رمػاؿ البحػر ادحمػر والتػأ تهطي ػا لؤلػؤة خيمػة ( 4)اإ  ا اأ الحاؿ ووؼ ت ػتص محػارات (2)ادرض،
ة  إ  ػػا لػػـ تههػػؿ ي   ػػئ ذ  خيمػػة بػػالرغـ مػػف   ػػاط ا ولػػـ تقػػـ بػػ   تقػػدـ بوػػبب بوػػبب خ ػػرت ا البراخػػ

. ولك  ػا   ػدما يخ هػت ال وػر بػالو ود الكاذبػة، ا تبػر ػ ال وػر ػ مػا ي ػب    طوات ػا البطياػة طػواؿ اليػـو
 ػػدخ ا بموػػاف كػػاذب )بمغػػة زااهػػة(، و  ػػدما و ػػمت إلػػأ ال جػػـو ارتههػػت  مػػأ يج حتػػ  التػػأ وػػا دت ا 

 موكي ة بوبب م مب  الحاد اأ حالة وياة. ووقطت ال

كا ػػت تتػػ و  اػػأ  (3)  داػػذ ييضػػا  وهػػأ اػػأ اد ػػالأ، حيػػث ي  ػػا كا ػػت  مػػأ و ػػؾ المػػوت   ػػذاؾ،
مػػف د وات ػػا د  ػػا خػدمت بهػػد هػػذ  اد ػػياء تحػذيرات مػػف الكوػػؿ المغػػالأ  الوػماء  مػػأ مػػا كػػاف مقبػو   

 ة. اي ، ي   بدوف الهمؿ ال اؽ لف تطمب اد ياء الهظيم

وهكػػذا اػػإف مػػف يتهػػا ر ويم ػػث وراء المجػػد الجديػػد، ي ػػاؿ الهقػػاب الحػػؽ،   ػػدما يطمػػ. اػػأ ادمػػور 
 اداضؿ.

********** 

                                                           

تػػدؿ  مػػأ  quis، وكممػػة seبػػد   مػػف  eamمػػف الحكايػػة الوا يػػة، ي ػػكؿ  ػػهوبة حيػػث  جػػد بػػ  كممػػة  4البيػػت رخػػـ  (2)
يه ػأ يف  volucremتتضػمف اكػرة غامضػة. وتغييػر  constituisset، و Volucrumالج س المذكر ال ادر لكممة 

 .humiبد  مف  ibiهذا، والذ  يقري  Baehrensالومحهاة طمبت يف تكوف طاارا ، وخد خبؿ باير س 

 .se prolaturam esse conchasمف الحكاية الوا يػة،  تي يػة مت  رة بد   مف  3اأ البيت رخػـ  Conchasكممة ( 4)

 22ػػػػػ22مػػػػف الحكايػػػػة الوا يػػػػة،  بػػػػارة ت كيديػػػػة، خػػػػارف تطبيق ػػػػا اػػػػأ البيتػػػػيف  22اػػػػأ البيػػػػت رخػػػػـ  Sublimisكممػػػػة ( 3)
sublimes .ا أ م تمهة اأ الهديد مف الم طوطات وهأ توير م ،auras "ويـ الوماء " ...  
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 الحكاية الثالثة
 "عن سرطان البحر وأمو"

  دما كاف ورطاف البحر ػ الكابوريا ػ يوير اأ ال مؼ ذاهبا  اأ طرؽ ممتويػة، ا ػطدـ ظ ػر  ذو 
ة. وكا ػػت يمػػ  راغبػػة اػػأ يف تجهمػػ  يوػػير اػػأ طريػػؽ وػػ ؿ  يقػػاؿ ي  ػػا الحػػراايش اػػأ البركػػة ال ػػ ري

 حذرت  بالكممات ا تية 

"يا ب أ،   تهرحػؾ هػذ  ا لتػواءات ب ػورة غيػر متوخهػة، و  تػذهب ب  ػر تؾ إلػأ ال مػؼ بقػدميف 
م حػػرايف، ولكػػف   ػػدما توػػير  طػػوات وػػريهة ب مػػة اهميػػة، اوبػػت  طواتػػؾ ا م ػػة  مػػأ الطريػػؽ إلػػأ 

 "ادماـ

ورد اب  ا  مأ ذلؾ"ووؼ ياهؿ إذا ما تقدمتأ يمامأ، وبي ت لأ الطريػؽ الموػتقيـ، اوػوؼ اتبهػؾ 
 ي ا  هوأ واوقا  تماما "

  ػػ  مػػف الغبػػاء الزااػػد  ػػف الحػػد،   ػػدما تجػػرب ي ػػت الطريػػؽ الممتػػو ، مهترضػػا  ي ػػؾ رخيػػب، اإ ػػؾ 
 تراخب ي طاء ا  ريف. 

****** 
 الحكاية الرابعة
 س""عن الريح والشم

الرخيػػػؽ، اػػػأ  ػػػزاؿ اػػػأ حضػػػرة  Phoebusوالػػػ  ال ػػػمس  Boreasا ػػػتبكت ريػػػ  ال ػػػماؿ الهاتيػػػة 
 ال جـو وا ل  جوبيتر الهظيـ، مف هو ادوؿ الذ  يقـو بالبداية.

واأ ووط الو ؿ ت ادؼ يف يحد الموااريف كاف يوير اأ طريق  المهتاد. وتـ ا تهاؽ  مػأ ي ػ  
  اريا .  (2)ية بضرورة  م. الهباءة وجهؿ الرجؿاداضؿ يف يوت ؿ ال زاؿ ب ذ  القض

                                                           

(2 )nudato  مف الحكاية الرابهة، موت دمة لغرض ب غأ لمد لة  مأ التوخ.. 2اأ البيت رخـ 
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ػػػ ومبا ػػرة ػ واػػأ الحػػاؿ ير ػػدت الوػػماء مداو ػػة ب بػػوب الريػػاح حولػػ ، و ػػزؿ المطػػر البػػارد مػػدرارا  
 وطو   باءت  تماما  مو ية  مأ جا بي ، دف لهح  ال واء داهت طيات ا جا با  ووحبت ا. 

رويدا  رويدا  لكأ يبزغ ب ػاء  اػأ حػرارة زااػدة جػدا ، ولكف إل  ال مس يمر ي هت  البويطة يف تزداد 
 حتأ يف المواار الذ  كاف يريد يف يري  ي ضاء جوم  المتهبة ترؾ  باءت  م  وكا   مأ ادرض.

ي     يمكف دحد يف يحرز ال  ر بت ديػدات ( 2)و مأ هذا اإف الم ت ر  مـ ا ل ة الحاضريف، 
 موبقة.

********** 
 الحكاية الخامسة

 "عن الحمار المتدثر بجمد أسد"
"مف الم اوب يف يق . كؿ   ص بما لدي  مف يمجاد اهميػة، و  ي  ػذ ل هوػ   هػـ ا  ػر، لكػأ   

 تؤد  اد ياء الغريبة الم  وذة إلأ الو رية المؤلمة، حيث ي   ويظؿ اأ  قاا   المهتادة."

أ  ػػماؿ ياريقيػػا( وغطػػأ )بمػػد اػػ Gaetuliaلقػػد ت ػػادؼ يف وجػػد حمػػار جمػػد يوػػد مػػف جايتوليػػا 
وج ػػػ  بالغ ػػػااـ الجديػػػدة. وخػػػد خػػػاـ بضػػػبط م بوػػػ  غيػػػر الم اوػػػبة  مػػػأ يطرااػػػ  وغطػػػأ ريوػػػ  الحقيػػػرة 

الهظيػ. مػف مظ ػر  ال زلػأ، ود مػت ال ػجا ة التػأ تظػاهر ( 4)بز رؼ كبيػر ولكػف   ػدما مػل  الر ػب
، ياػػزع الويػػراف المػػذ ورة اػػأ ب ػػا إلػػأ  ظامػػ  المتبمػػدة، و  ػػدما وطػػ  مرا ػػأ الحيوا ػػات ادليهػػة الهامػػة

يموػؾ بػػ  اػ ح مػف يذ ػػ  الطويمػة، وهػز  وكبمػػ  بػالقيود وضػرب  باله ػػأ، واػأ  هػس الوخػػت مزر ت ػا. 
 ي تزع مف  مأ جود  الجمد الموروؽ و  ؼ الحيواف الموكيف ب ذ  الكممات 

                                                           

 مف الحكاية الرابهة(.   22ال جـو وجوبيتر )البيت رخـ ي  ( 2)

 animūكمههػػػوؿ يداة، والقػػػراءة  Terribilisتتوااػػػؽ مػػػ.  mimoمػػػف الحكايػػػة ال اموػػػة،  جػػػد يف  4اػػػأ البيػػػت رخػػػـ  (4)
"  ػػدما غطػػأ المظ ػػر المر ػػب هػػذا المموػػؿ المضػػحؾ" )ي  الحمػػار(. وبال وػػبة  mimumتجهػػؿ القػػارئ يقتػػرح ي  ػػا 

 .me … … circumstetit horror 224ؿ خارف ارجيؿ الكتاب الوا أ مف ا  يادة وطر ل ذا القو 
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 ك ت مف خبؿ"."مف المحتمؿ يف ت دع بزايرؾ الكاذب الغرباء، ولكف بال وبة لأ وتكوف حمارا  كما 

************* 
 الحكاية السادسة

 "عن الضفدعة والثعمب"

ي غموػػت اػػأ ي مػػاؽ الوحػػؿ، وكا ػػت ال ػػديقة تتجػػ  إلػػأ ادمػػاكف و خهػػزت ضػػهد ة مػػف الموػػت قهات، 
 الطي ية دااما  ب ورة  ا ة وكا ت تهود وا ية بالقرب مف الت ؿ المرتههة والمروج ال ضراء المه وبة. 

يمك  ػػػا يف تهػػػالص ادمػػػراض و لمغػػػرورة تػػػدهش الحيوا ػػػات الموػػػكي ة ب   ػػػا موػػػتهدة، وكا ػػػت الضػػػهد ة ا
ال طيػػرة وبهبقريت ػػا يمك  ػػا يف تجهم ػػـ يوػػتمروف اػػأ الحيػػاة وكا ػػت تتبػػاهأ ب هوػػ ا ي  ػػا لػػـ يتهػػوؽ  مي ػػا 

اػأ   إخميـ اػأ مقػدو يا(، رغػـ ي ػ  كػاف يوػ ر  مػأ ر ايػة ا ل ػة ال الػدة Paeonia)مف ( 2)الويد البايو أ
الكرة ادرضية )الهالـ(، و  داذ تضحؾ وهمبة ماكرة مف هدوء القطي.، وك ػهت  ػف يف ت ػديؽ هػذا )هػذ  
الكممػػػات( يكػػػوف وػػػ يها   وخالػػػت "إ  ػػػا )الضػػػهد ة( وػػػتقدـ الهقػػػاخير لل ضػػػاء المريضػػػة رغػػػـ يف وج  ػػػا 

 ال احب يبدو اأ لو  ا ادزرؽ".

********* 

 الحكاية السابعة 
 رفض أن ينبح""عن الكمب الذى ي

 ]ليس مف الو ؿ يف  ظف يف الهطرة  مأ الطباع ال ريرة توتحؽ الهقاب[

ذات مػػػرة كػػػاف يحػػػد الكػػػ ب المر بػػػة   يقػػػـو بػػػ    بػػػاح ولػػػـ يكػػػف يهػػػت  امػػػ  بهتحػػػات واوػػػهة اػػػأ يوؿ 
أ ادمر، ولك   كاف يقـو بضربات رخيقة بذيم  الم يؼ، وكاف وهو واار ي  ش الجراح ب و ا   القويػة. ولكػ

                                                           

 ، خارف Healerهو الويد  Paeomمف الحكاية الوادوة، كاف  2اأ البيت رخـ  (2)
Paeoniam artem ... Rut. Namat. I. 75. 
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  ت هأ حقيقت  الم ط هة  ف ي    ص، يمر  ويد  يف يحمؿ جروا  حوؿ رخبت  ال روػة. بهػد يف ربػط 
 رخبت  وبت اي ا الجرس الر اف مف يوهؿ، والذ  كاف يهطأ إ ارات تحذيرية بحركت  البويطة. 

ؿ مػػف و مػػأ ييػػة حػػاؿ كػػاف )الكمػػب( يظػػف يف هػػذا الػػذ  يحممػػ  جػػاازة لػػ ، وكػػاف مبت جػػا  د ػػ  كػػاف يقمػػ
   ف الح د )ح د الك ب( الم اب  ل . 

  داػػذ اختػػرب كمػػب  جػػوز، مػػف ا ػػيمة بوػػيطة، مػػف الكمػػب المتكبػػر والػػذ  كػػاف يقهػػز  ا ػػحا  ال ػػاس 
اريدة هكذا  "يي ا التهس، ما كؿ هذا الج وف الػذ  وػمب  قمػؾ، إف ك ػت ترغػب اػأ يف تقػدـ لػؾ  (2)بكممة

 ا  لؾ. ولك ؾ ل ذا تحمؿ  وتا   اهدا   مأ ووء طبهؾ".هذ  ال دايا جزاء لؾ؟ ليس هذا الجرس تكريم

********** 

 الحكاية الثامنة
 جوبيتر"و "عن الجمل 

]حكايت ػػا ت  ػػ  ا  وػػاف الحكػػيـ يف يهػػيش خا هػػا  باد ػػياء التػػأ يمتمك ػػا و  يطمػػ. ايمػػا لػػد    غيػػر ، 
جمػػة الحػػظ( مػػا م حتػػ  مػػف لكػػأ   يقػػؼ الحػػظ )إلػػ  الحػػظ( الغاضػػب م قمبػػا  بوػػر ة وتقمػػؿ  هػػس الهجمػػة ) 

 خبؿ[

إ  ػػا )الحكايػػػة( تقػػوؿ يف حيوا ػػػا  ذا جوػػد ضػػػ ـ، ذهػػب  بػػػر ادويػػر وي ػػػ  تووػػؿ إلػػػأ جػػوبيتر الهظػػػيـ 
 ب موات   

"إ ػػػ  مػػػف الم ػػػز  يف يبػػػدو لمجميػػػ. جػػػديرا  بالوػػػ رية، ويف تم ػػػأ الويػػػراف المميػػػزة بػػػزوج مػػػف القػػػروف، 
 اضػها  ل ػا )ل جمات ػا(. ووػ ر م ػ  جػوبيتر  والجمؿ غيػر محمػأ مػف ي  جا ػب مهػرض لكػؿ الحيوا ػات

لأ جا ب هذا  هؼ      بئ )يذ   الكبيرة( وخاؿ   بهد يف راض ال هـ، وا 

                                                           

. "يػا لػػ  مػف  ػػوت "?Tali cingula voce moves"، جذابػػة 20لمحكايػػة الوػابهة بيػػت رخػـ  Ellis( خػراءة إلػيس 2)
  اؿ   دما ت ز رخبتؾ؟".
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" ش يي ا الحقير ب همتؾ )بما لديؾ مػف الػ هـ( والػذ    يق ػ. بحظػ ، يي ػا الحاخػد )الحوػود( إبػؾ 
  مأ  وارتؾ إلأ ادبد".

********** 
 الحكاية التاسعة

 والدب""عن الرفيقين 

كػػاف  ػػ ص مػػا يوػػير اػػأ طريػػؽ ضػػيؽ مػػ. يحػػد ي ػػدخاا  اػػأ تػػ ؿ غيػػر مهرواػػة، واػػأ وديػػاف 
مػف  ػر، ايوػتطي. ك همػا  Fortunaممتوية. لقد  هر با طما اف م ما كاف ما يحمم  ل مػا القػدر ػ 

يف يػػػتحم  بقوت مػػػا الموػػػتجمهة. و  ػػػدما تكممػػػا اػػػأ البدايػػػة ب حاديػػػث مت و ػػػة، جػػػاءت دبػػػة ضػػػ مة 
ة( إلػػأ ووػػط الطريػػؽ ويموػػؾ يحػػدهما بوػػر ة لحػػد مػػا بهػػرع بموطػػة و مػػؽ جوػػد  المرهػػؽ بػػيف ) طيػػر 

ادوراؽ ال ضراء، وا  ر دوف يف يتقدـ  طوة، تظاهر بالموت م بطحا   ف  مد  مأ ادرض. واأ 
الحاؿ يورع الحيواف المتوحش والم تاؽ إلػأ الغ يمػة واػأ يوؿ ادمػر راػ. )الرجػؿ( الموػكيف بم البػ  

تويػػػة، ولكػػػف   ػػػدما تجمػػػدت يو ػػػال  مػػػف ال ػػػوؼ ال ػػػديد )دف الحػػػرارة ال زمػػػة لمحيػػػاة خػػػد تركػػػت المم
  ظام (،   داذ اإف )الدبة( مهتقدة ي   جوة  ه ة تركت  رغـ ي  ا جااهة وا تهت الدبة اأ  ري  ا. 

والػذ  ولكف بهد يف ي بحا  م يف، اوترجها حديو ما بالتدريص، وخاؿ الرجؿ المطمؽ الوراح اهػ ، 
 كاف خد ار مف خبؿ  

 "خؿ لأ مف اضمؾ، بماذا ي برتؾ الدبة وي ت ترتهد؟ د  ا يورت لؾ ب  ياء كويرة لمدة طويمة"

]لقد   حت أ ب  ياء  ظيمة، و مأ يية حاؿ يمرت ب ذ  اد ػياء الهظيمػة ييضػا ، يجػب  مػأ ي ػا 
لكػأ   يموػؾ بػؾ الػوحش ال ػااص اهم ا دااما  "خالت،   تحاوؿ بوػ ولة م ػاركة غيػرؾ. يالموكيف يف 

 )الموهور( مرة ي ر .[
********** 
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 الحكاية العاشرة
 "عن الفارس األصمع"

كػػاف اػػارس ي ػػم. مهتػػادا  يف يوبػػت  ػػهرا  )موػػتهارا (  مػػأ ريوػػ ، ويضػػ.   ػػ ت ي ػػر   جيبػػة 
Campus مػػػأ خمػػػة ريوػػػ  الهاريػػػة، وجػػػاء إلػػػأ الوػػػاحة 

يػػػدير  اتػػػا لم ظػػػر ب وػػػمحت  البراخػػػة وبػػػدي  (2)
مػػف ج تػػ  المهاكوػػة  Boreasالح ػػاف المػػروض )وػػ ؿ القيػػادة( بالمجػػاـ، توػػوخ  هبػػات ريػػ  ال ػػماؿ 

إلأ ريو  المويرة لمضػحؾ لجم ػور المتهػرجيف، د ػ  وػر اف مػا تطػاير  ػهر  الموػتهار وتػلدت ريوػ  
 الهارية، والتأ كا ت متهاوتة الموف مف خبؿ )ب  مة  هر زااهة موبتة اي ا(.

رس( الػذكأ الػذ  كػاف يضػحوكة لػػم ؼ المؤلهػة، يبهػد بدهااػ  المػاكر الهكاهػة )المػػزاح( هػذا )الهػا
 ػػف  هوػػػ . وي ػػػار"ما الهجػػػب اػػػأ يف  ػػػهر  الم تحػػػؿ )الكػػاذب( خػػػد طػػػار بهيػػػدا  وخػػػد هجر ػػػأ  ػػػهر  

 الطبيهأ مف خبؿ".
********** 

 الحكاية الحادية عشرة
 "عن الجرتين"

 اجة جرتيف. ولكف التق ية الم تمهة والطبيهة  كمت ا و تيف  وار يحد اد  ار مكتوحا  بمياه  ال ا

 كا ت ادولأ مف البرو ز الم   ر وكا ت الوا ية م  و ة مف الطيف. 

وكػػاف التكػػااؤ اػػأ الحركػػة بػػيف الجػػرة ال  ػػة )اله اريػػة( وبػػيف ال ػػمبة )البرو زيػػة( غيػػر متوػػاو ، 
طػـ الجػرة الم داهػة )اله اريػة(، كا ػت الجػرة . و مأ ييػة حػاؿ لكػأ   يحا  وكاف  ط وير ال  ر متهرج

                                                           

، ته ػأ "وػاحة مػارتيوس" وهػأ يرض لمتػدريب  مػأ 3اػأ الحكايػة الها ػرة، بيػت رخػـ  "Campus Martius"(  بػارة 2)
 .cf. Hor. Sat. I. vi. 126    الحرب اأ روما. 

fugio campum Lusumque Trigonem. 
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وكا ت اد ػر  ت  ػأ ي   ػئ لكػأ   تضػر اد ػياء  (2)تقوـ ب ف تومؾ طريقا   م ا يكور طو  . البرو زية
ادكور وق  تمؾ اد ؼ ود   ليوػت ه ػاؾ ي  وقػة )اطما ػاف( مػف جا ػب الضػهيؼ مػ. ادخػو  )اداضػؿ( 

 خالت 

ا ػػػة بك مػػػؾ ب  ػػػ  لػػػف يكػػػوف ه ػػػاؾ  ػػػوؼ يويػػػر  هوػػػأ، إ  ي ػػػ  وػػػواء "بػػػالرغـ مػػػف ي ػػػؾ جهمتي ػػػأ مطم
 حممت أ الموجة تجاهؾ يو حممتؾ تجاهأ، او كوف دااما  ي ا وحد  مف ك  ا الضحية لمم ااب".

********** 

 الحكاية الثانية عشرة
 "عن الفالح والكنز"

 خد ظ ر بيف  طوط المحراث. ري  يحد اله حيف وهو يهم  ادرض بمحراو  الغاار اأ ادرض ك زا ، 

واأ الحاؿ وبػذهف متوػرع )مضػطرب( تػرؾ المحػراث غيػر الم اػـ، ووػاؽ الويػراف إلػأ مرا ػأ ياضػؿ 
) ل ػة ادرض(، د  ػا م حتػ   ػف  Tellus... واأ الحاؿ ب ػأ مػذبحا  متووػ   )متضػر ا ( ل ل ػة تيممػوس 

 طيب  اطر الوروة المود ة لدي ا. 

ال ضػػرة ذلػػؾ )الهػػ ح( الموػػرور بممتمكاتػػ  الجديػػدة، مت لمػػا  )وػػاارا ( اػػأ  Fortunaوحػػذرت إل ػػة الحػػظ 
 دا ؿ  هو  مف ي     يوتحؽ الب ور ييضا  

"حتأ ا ف إ ؾ لـ ت رج ال بياة المكت ػهة )الك ػز المكت ػؼ( لمهابػد  واضػمت يف تقوػم ا مػ. ا ل ػة 
اوػػوؼ تتووػػؿ إلػػأ  يو  يي ػػا الهقيػػر ا  ػػريف، ولكػػف بمػػا ي ػػؾ وػػتكوف حزي ػػا جػػدا   مػػأ الػػذهب الموػػروؽ، 

 )المتووؿ( بدمو ؾ."

                                  ********** 
                                                           

، بيػت 23، الحكايػة impar، وكممػة 3، بيػت 43  خارف .. الحكاية dispar، كممة 24مف الحكاية  2( اأ البيت رخـ 2)
وهػػأ ته ػػأ ب ػػهة  امػػة ادو يػػة الموضػػو ة وػػويا، ولكػػف ب ػػورة  dispar Concordia، حيػػث ت ػػاخض  بػػارة 24

   غير م تظمة. اكؿ مف الجرتيف كا ت تت  ر  ف اد ر  وـ تهود لتمحؽ ب ا. 
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 الحكاية الثالثة عشرة
 "عن التيس والثور"

ت ػػادؼ يف يحػػد الويػػراف كػػاف يهػػر مػػف يوػػد ضػػ ـ وكػػاف يبحػػث اػػأ طػػرؽ م جػػورة  ػػف مغػػارات بهيػػدة 
م  تػػيس ا ػػهث والػػذ  كػػاف مهتػػادا يف يقػػود إليػػ  خطيهػػا  ػػف ال طػػر،   داػػذ وجػػد غػػارا  )ك هػػا( كػػاف ي ػػغ

 (2)كي ييا.

ولكػػف   ػػػدما كػػاف التػػػيس مواج ػػػا إيػػا  يربكػػػ  ب ػػػوت  غيػػر المبا ػػػر، مهكػػػرا يف يحطػػـ ريوػػػ  )جب تػػػ ( 
 المط ط ة، و رج هاربا مف الواد  حزي ا  وخاؿ وهو اأ ارار  مف الواد . 

كػة(  "إ  ػأ   ي ػاؼ ممػف هػو ذو  ػهر   ػف يي ػا )دف ال وؼ يم ه  وهو اأ ا داا   يف يقـو بمهر 
ال تف )يا ذا الرااحة الكري ة( بذخ ؾ المد ة، إف ذلؾ الجبػار )ي  ادوػد( الػذ  يتبه ػأن إ ػؾ تهػرؼ ي ػ  إذا 

 ترؾ م حقتأ، اكـ ويكوف التيس ال تف م تمها  ف الوور اأ خوت ".

********** 
 الحكاية الرابعة عشرة

 "عن القرد"

جػػوبيتر ذات مػػرة اػػأ الػػد يا كم ػػا مػػف مػػف المواليػػد بػػيف )الحيوا ػػات( يقػػدـ ياضػػؿ  ال ػػدايا ، وػػ ؿ ا لػػ  
اجػػر  كػػؿ  ػػوع بم هػػة )ب ػػغؼ( إلػػأ ممػػؾ الحيوا ػػات المهتروػػة واكػػر خطيػػ. الحيوا ػػات الم تمطػػة با  وػػاف 

ذلؾ ي  )ادليهػػة( يف يػػذهب إليػػ  ولكػػف الوػػمؾ المغطػػأ بالق ػػور )الحػػراايش( كػػاف غاابػػا  ػػف الم ااوػػة وكػػ
طػاار محمقػا اػأ ال ػواء الطمػؽ. وكػػاف مػف بػيف هػؤ ء ادم ػات الغاضػػبات يقػدف ذريػت ف مػراخبيف حكػـ كػػؿ 

 ا ل ة. 

                                                           

، التػػأ كػػاف Mauritaniaمػػف المػػا ز ذو  ػػهر طويػؿ كػػاف موجػػودا  اػػأ م طقػة موريتا يػػا  هػذ  ال ػػهة ت ػػير إلػػأ  ػوع( 2)
 (.23مف الحكاية رخـ  0)البيت رخـ  Cinypsيجر  اي ا   ر كي بس 
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  داػػذ حيػػث يف يحػػد القػػردة خ ػػيرة القامػػة كا ػػت توػػحب واحػػدا مػػف يب اا ػػا، خبػػي  الم ظػػر، حيػػث ي  ػػا 
 اضطرت )يجبرت( حتأ جوبيتر  هو  يف يجئ ضاحكا. 

خبح ػا تكممػػت هكػػذا خبػػؿ ا  ػػريف،   ػدما يرادت يف تقضػػأ  مػػأ إها ػػة ج وػػ ا و مػأ ييػػة حػػاؿ بوػػبب 
 )  يرت ا(  

 "اميهرؼ جوبيتر إذا ما يمهف ال ظر د  واحد، ا ذا )القرد القبي (، اأ ري ، يتهوؽ  مأ الجمي.."
********** 

 ةالحكاية الخامسة عشر 
 "عن طائر الكركى والطاووس"

ػػ ( 2)( خد يازع  ريك  اأ الطهػاـ المهتػاد الطػاار التراخػأGrusكركأ يقاؿ يف طاار جو و )ي  طاار ال
ود   كاف ه اؾ   ؼ بيف اد واع الم تمهة وكا وا يو بوف اأ ال قاش الطويؿ ب  ػوص ي   ػزاع بوػيط 
ػ دف ي ضاء  )يجزاء جوم ( كا ت تتلد بز ارؼ مت و ة وخد جهؿ الظ ر ادوود طاار الكركأ ذا لوف 

و مػػأ الهػػور اػػرد مروحػػة ذيمػػ  الم ت ػػبة و  ػػر خبػػوا مػػف ال ػػور متج ػػا د مػػأ إلػػأ ال جػػـو  ي ػػ ب داكػػف،
 )الوماء(. 

لـ يكف مف الم اوب ل  )الكركأ( يف يتبار  ب   جماؿ اأ الريش،  مأ يية حاؿ خدـ هازاا خاا  تمػؾ 
 الكممات  

حمػػؿ ذيػػ  كويػػر الز ػػرؼ "بػػالرغـ مػػف يف الترتيػػب )الت ظػػيـ( المتهػػدد وػػيكوف خػػد غيػػر الػػريش، اإ ػػؾ ت
متدليا دااما  مأ ادرض، ولك أ يرا.  اليا  مأ ريش ج احأ  اأ ال واء رغـ ب ا ت  )ويكػوف( يكوػر خربػا 

 مف ال جـو ومف القو  ا ل ية )ا ل ة(".

********** 

                                                           

 ، المق ود هو طاار الكركأ  خارف...22مف الحكاية رخـ  2اأ البيت رخـ  (2)
Ovid, A. A. 3 - 182, Threiciamue gruem; Virg. Aen. 15. 265, Strymoniae grues. 
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 ةالحكاية السادسة عشر 
 "عن شجرة البموط والبوصة"
الجبػػػاؿ الهاليػػة ضػػػحية لػػري  الج ػػػوب كا ػػت  ػػػجرة بمػػوط خػػػد وػػقطت مقطو ػػػة مػػف جػػػذورها، مػػف 

Notus  الهاتية وذلؾ بوبب الدوامات. والتأ يور ت ب ا وحممت ا إلأ خاع ال  ر اأ موجات غاضػبة
جػػػدا  و طهت ػػػا مػػػف ال  ػػػر الم ػػػدا. ب ػػػا. وبالههػػػؿ ارتطػػػـ جػػػذرها الطويػػػؿ بال ػػػواطئ الم تمهػػػة، اوػػػتقر 

 حجم ا الض ـ بيف البو ات ال  ة. 

)ي  البو ػػة( خػػد وبتػػت هكػػذا غ ػػو  ا ذات ال ضػػرة البوػػيطة وتقػػؼ هػػذ   ي  ػػا ت  داػػذ اوػػتهجب
البو ػػة اػػأ الميػػا  الضػػحمة وي  ػػا ) ػػجرة البمػػوط( ييضػػا  بجػػذ  ا الضػػ ـ جػػدا    تتوخػػؼ، )وتتهجػػب( 

  (2)كيؼ ي  ا )ي  البو ة( بق رت ا ال حيمة تتحمؿ ت ديدات الطبيهة.

مػس رخيػؽ وتهمػؽ ي  ػا  م ػة بوػبب ضػهه ا وور اف ما تػرد البو ػة، ذات ال ػوت المتح ػرج، ب 
واخهة )متهرضػة( ل جػـو  ػدت ا  (4)ال ديد، وخالت  "ي ت تزدريف )تحتقريف( الرياح والهوا ؼ اله يهة،

... ولك أ ي د رياح ال ماؿ الواارة بالتدريص وبالرغـ مف ي أ مدركة لتقدـ ري  الج ػوب  كم ا )  ه ا(
ة تػػػدا. ب هوػػػ ا  احيػػػة خوتػػػؾ، وتقضػػػأ الػػػري  الغاضػػػبة  مػػػأ ال هيهػػػة، اػػػإف الوػػػحابة الممطػػػرة اله يهػػػ

 حركتأ".

 هذ  الكممات تحذر ا مف مواج ة ادخوياء بدوف جدو  و تغمب بالتدريص  مأ الت ديدات اله يهة. 
********** 

 
 

                                                           

(2)miratur   اأ يوؿ ادمر متبو ػة بػػ 22مف الحكاية  3اأ البيت رخـ ،quod stet  لكػأ تهبػر  ػف جممػة  بريػة غيػر
 (.24ػ4مبا رة ، وبهد ذلؾ تبه ا او يف مههوؿ ب  وم در )الجمؿ 

، لػػـ تجهمػػ  خويػػا بمػػا يكهػػأ  truncusع . الوػػ وات التػػأ  مػػا اي ػػا الجػػذnecdum، 22مػػف الحكايػػة  4اػػأ البيػػت رخػػـ  (4)
 .cf. J.E.B. Mayor, C.R.I. (1887) p. 191  ليقاـو الها هة.   
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 ةالحكاية السابعة عشر 
 "عن الصياد والنمرة"

وػ اـ، مهتػػادا  يف يقمػؽ )يضػػايؽ( كػاف يحػد ال ػػياديف ، الػذ  يتوػبب اػػأ الجػروح ال ااػػذة بوػبب ال
الحيوا ات المهتروة دا ؿ  راا  ا.   داذ يرادت  مرة جرياة الموا دة مف الحيوا ات المذ ورة، م ػددة 

 إيا  بهقاب موير، ا مرت  يف يقترب م  ا. 

و مأ ي  حاؿ وهو ممتهت إلأ و ام   مأ كته  كالهادة، )خاؿ(  "اأ هذ  المحظة هػاهو الروػوؿ 
( الػػذ  وػػ بهو  ليكممػػؾ، واػػأ تمػػؾ المحظػػة اػػإف الوػػ ح )الوػػ ـ( الػػذ  وػػدد  إلي ػػا ي ػػاب ا )المبهػػوث

بجرح، وي ابت الحربة الممووػة بالػدماء خػدمي ا الوػريهتيف. و ميػ  اقػد كا ػت )ال مػرة( الجريحػة توػحب 
حقػػا مػػف  الوػػ ـ ال ااػػذ بتػػ ف )رويػػدا (. موػػترجهة )متػػذكرة( مػػا خالتػػ  الوهمبػػة المػػذ ورة، م ػػذ مػػدة طويمػػة،

 ويكوف ذلؾ الرجؿ الذ  توبب اأ موؿ هذ  الجروح، يو ييف ي تبئ موت دما رمح .

وتاف )تت و ( تمؾ )ال مرة( مف الكور )الجرح( وبديت تتكمـ ب ػهوبة بػال مس )دف الغضػب وادلػـ 
ومبا م  ا  وت ا المهتاد(  "ليس ه اؾ ي   كؿ )هياة( يقابم أ بالههؿ اأ ووط الطريؽ الذ  يبحػث 
    بهي أ بهد ذلؾ، ولك   الدـ )وي ف الدـ( والو اـ الموج ة إلي ا ب يد  خوية، تبػيف ي ػ  كػاف رجػ   

 (2))ذا خوة(".
********** 

                                                           

(2 )Servius  ،ف ارجيميوس، ا  يادة V ،423. 
Viae deprensus in agger 

 agger est media viae eminentia coaggeratis Lapidibus strata ..  ت رح

 .Rutilius Namatianus (De reditu) I, 39    خارف 

Aurelius agger = Via Aurelia. 
 (23ػ22يبيات  22)الحكاية 
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 ةالحكاية الثامنة عشر 
 "عن الثيران األربعة واألسد"

كاف يقاؿ ايما مضأ يف يربهة ويراف ض مة كا ػت اػأ المرا ػأ وكا ػت لػدي ا وقػة  ميػاء )كبيػرة( 
 ال داخة، لدرجة يف ي   رود )تحوؿ(   يمكف يف يه م ا )الويراف( المطموخة لم ارج.  اأ

و  ػػذاؾ كػػاف القطيػػ. يهػػود مػػف المر ػػأ متحابػػا . ويقػػاؿ يف يوػػدا  ضػػ ما  )خويػػا ( خػػد  ػػارت خػػوا  اػػأ 
 الغابة وي  ا كا ت )الويراف( ايما بي  ا بقرو  ا المتوحدة )المترابطة( اأ  ؼ واحد.

ال وؼ كاف يم ه  )ي  ادود( مف ال جـو  مػأ الغ يمػة التػأ تقابمػ ،  ػاؼ يف يقتػرب  وطالما يف
مف الويراف المترابطة. بالرغـ مف ي   كاف  جا ا  ويكور  راوة اأ ياهال ، كاف وحػد    يضػارع، اػأ 

هػرؽ خوت ، مف كؿ الحيوا ات المهتروة. ولػذلؾ بػدي اػأ ا  ػرار  مػأ ادخػواؿ ال ػريرة، راغبػا  اػأ يف ي
بػيف القطيػػ. المت ػاحر. وهكػػذا بهػد يف ا ػػـ  ػر   هووػػ ـ ب خوالػ  ال بيوػػة هجػـ  مػػأ القطيػ. الموػػكيف 
ومزخػ  إربػا  إربػا .   داػذ خػاؿ واحػد مػػ  ـ  "إف ي   ػ ص يرغػب اػأ يف يحػتهظ بحيػاة هاداػة )مريحػػة( 

ؿ الكاذبة )ال بيوػة( و  يمك   يف يتهمـ )ي  ذ دروا ( مف موت ا، و   يمل بور ة يذ ي  الموتهدة بادخوا
 ي قض الوقة )ا   ص( القديمة بور ة."

********** 
 ةالحكاية التاسعة عشر 

 "عن شجرة الصنوبر والعميق )العوسج("

اوت زيت  جرة ال  وبر الجميمة جدا  مف ي جار الهميؽ ال ااكة، حيث ي  ا كا ػت تويػر م از ػات 
ف ي   ظمػة كويرة بال وبة لجمال ا ) ػكم ا( وخالػت إف الم هركػة غيػر متكاااػة لتػدور )لتهقػد( مه ػـ، وا 

 )مجد(   يتضامف مه ا ايما توتحق   
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"دف وػاخ ا المػػدبب البػػازغ يرتهػػ. إلػأ الوػػحاب مقمػػ  مػػف  ػ  أ ويراػػ. يوراؽ القمػػة الم ت ػػبة إلػػأ 
، و  دما توض.  مأ وط  الوهف المهتوح الواوػهة، يهػرد ال ػواء طيات ػا )طيػات القمػ.( ال مهمقػة ال جـو

 اوخأ ، ولكف دف ال وؾ يم حؾ هياة ) ك  ( خبيحة اكؿ ال اس الذيف يمروف ) ميؾ( يحقرو ؾ." 

اقالت تمؾ ) جرة الهميؽ(  "وا ف إ ؾ وحدؾ توتمتهيف بال يرات )بال هـ( وتوػته يف ييت ػا المتغطروػة 
تػأ تريػديف يف يكػوف لػديؾ بم ااب ا، ولكف   دما تجتث )تقطػ.( البمطػة الم ػددة ارو ػؾ الجميمػة، ا  ػت ال

   ذاؾ ي واكأ!".
********** 
 الحكاية العشرون

 "عن الصياد والسمكة"
كاف يحد ال ياديف مهتادا  يف يهمؽ  يد  )اريوػت ( ب ػهرة  يػؿ ) ػيط ال ػ ارة( وكػاف يجػذب )يجػر( 

لػػأ ال ػػواء وقػػ   بوػػيطا )تاا ػػا( لوػػمكة  ػػغيرة. ولكػػف بهػػد يف خادهػػا )ي رج ػػا( مػػ  وذة )مقبوضػػا  مي ػػا( إ
 اأ ام ا الجاا.. ( 2)الهمو ، كاف ه اؾ جرح  ااذ

"  تػؤذي أ، يتووػػؿ إليػؾ" خالػػت متضػر ة هكػػذا بػدموع ظػػاهرة، د ػ  كػػـ مػف الم ػػاا. وػت  ذ )وتح ػػؿ 
 مػػػأ( مػػػف جوػػػمأ؟   ػػػذاؾ لقػػػد وضػػػهت أ )باضػػػت أ( يمػػػأ ال  ػػػبة اػػػأ الك ػػػوؼ )المغػػػارات( ال ػػػ رية 

 إبهد ت ديداتؾ،  ف )الومكة( ال غيرة د  ا لف تكبر  مأ ماادتؾ  ويمرت أ يف يل و اأ مياه ا ال ا ة. 

وووؼ تومم أ )تهطي أ( لؾ ضػهة ال ػاطئ هػذ  مػرة وا يػة  مبا ػرة بهػد يف يتغػذ   مػأ ميػا  المهبػر 
 )الق طرة( التأ   حدود ل ا، ووؼ ي ود إليؾ ومي ة ب هس راضية ) ف طيب  اطر( إلأ   ارتؾ" 

ليس مف الح ؿ إط ؽ وراح ومكة تـ  يدها، وي كو يف ادخػدار ال ػهبة  وي مف ذلؾ )ال ياد( ي  
تكػػوف اػػأ الم ػػاطرات )ادحػػداث(  وخػػاؿ "إ ػػ  مػػف المؤوػػؼ يف  تػػرؾ الهريوػػة التػػأ هػػأ اػػأ مت ػػاوؿ اليػػد، 

 ومف الغباء يف  جر  وراء ا ماؿ الموتقبمية وا ية".
                                                           

(2) "vulnus ferre مػػف الحكايػػة  4، مقار ػػة بالبيػػت رخػػـ 44مػػف الحكايػػة  0" ته ػػأ ه ػػا "يتحمػػؿ الجػػرح"، اػػأ البيػػت رخػػـ
 .  ، حيث ي  ا ته أ يهالص جرحا  22
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 والعشرون الحكاية الحادية                                     
 "عن الطائر وحصاد القمح"

خػػػد   ػػػدت ب ػػػغيرها إلػػػأ ادرض، حيػػػث كػػػاف يوجػػػد اػػػأ  يػػػدا  ا  (2)كا ػػػت إحػػػد  الطيػػػور ال ػػػغيرة
ال ضراء خمحا  ي ػهر، وبال ػداة كػاف يحػد اله حػيف يريػد يف يح ػد )يجمػ.( )القمػ ( مػف  يدا ػ  ال  ػة 

)يخمػؽ( ال ػغير )الػذ  لػـ ي بػت ري ػ  بهػد(  وكاف يطمب ذلؾ راجيا موا دة جار . ولكف هػذا الكػ ـ يز ػص
والذ    دت ب  )اوتود ت ( إلػأ ي  ا ػ ا، ويخ هتػ     يوا ػؿ الهػرار مػف   ػ . وكا ػت ادـ يكوػر حػذرا  

 ام هت ـ   د  ودت ا    ي رجوا اقالت  "ماذا وي تأ مف الغرباء؟".

ولكػػف بهػػد يف يدركػػت )ادـ( يف  مػػرة وا يػػة كػػاف ذلػػؾ )الهػػ ح( خػػد   ػػد بالهمػػؿ إلػػأ ي ػػدخاا  اد ػػزاء،
 المالؾ ) احب ادرض( خد يموؾ بالم اجؿ المقووة، ويف يد  الههمية خد اختربت مف الغمة، خالت 

"ا ف يػػا  ػػغار  الموػػاكيف، ارحمػػوا  ػػف الحقػػوؿ المحببػػة لكػػـ، حيػػث ي ػػ  )الهػػ ح( يبحػػث ا ف  ػػف 
 مج ودات  الههمية."

********* 
 الحكاية الثانية والعشرون

 "عن الشره والحقود"
يروػػؿ جػػوبيتر اويبػػوس مػػف خبػػة الوػػماء إلػػأ ادرض ليتبػػيف )ليهػػرؼ( موػػبقا تهكيػػر الب ػػر المتذبػػذب. 
و  ذاؾ كاف ه اؾ رج ف يتوو ف لمل ة ب ذور م تمهة، دف يحدهما كاف  رها  وكاف ا  ر حقودا . وخػدـ 

كا ػػػػا خػػػػد اوػػػػتهطها   ايط. وحيػػػػث ي  مػػػػ)إلػػػػ  ال ػػػػمس(  هوػػػػ ، ممه ػػػػا  اي مػػػػا ال ظػػػػر، كووػػػػ Titan يتػػػػافتال
 ب موات ما، خاؿ 

                                                           

، الػػذ  ي ػػرح  Gellius, N. A. 2. 29بػػابريوس اله ػػهورة "خبػػرة"  ، لقػػد جهػػؿ42مػػف الحكايػػة  2( اػػأ البيػػت رخػػـ 2)
 "ذات  وذة" يو "يكوو ريو ا الريش". Cassitaالحكاية مف   د إ يوس بوز   الوبا أ وي ه ا  مأ ي  ا 

"طاار اله دليب". اأ حيف تتض  الحكمة   ػد إ يػوس ب ػراحة ... "  تتوخػ. يف  Ellisته أ   د  acredulaوكممة 
 اد دخاء ما توتطي. يف تههم  ي ت  هوؾ"، وي حظ يف يايا وس   يقدـ ي  دروا  ي  خيا  مف الق ة " اتمة".يههؿ 
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توػػتجيب لمػػا يطمبػػ  يحػػدكما ووػػيتمقأ ا  ػػر ضػػهؼ هػػذا ال ػػئ )المطمػػوب(  مػػأ  (2)"إف ا ل ػػة ال يػػرة
 الهور"

ويخمػػػ.  ػػػف ( 4)ف ال ػػػ ص الػػػػذ  تكػػػوف رغبتػػػ  بهيػػػدة الم ػػػاؿ امػػػف يمك ػػػ  يف يرضػػػأ  هوػػػ  )كبػػػد (ػولكػػػ
جديػد، إ ػ  واوػؽ يف رغبػة ا  ػر وػوؼ تزيػد مػف يممػ ، مهترضػا ي ػ   توو ت  الموج ة إلأ ضرر ) وػارة(

 وحد  ويح ؿ  مأ  همتيف. 

ا ، تووؿ يف يق.  مػأ جوػد  ال ػاص الجػزاء جوا  ر،   دما ري  يف رايق  يح ؿ  مأ مكاا ت  مبت 
 يطهػ   ػور إحػد   ي يػ  هكػذا طػوؿ حياتػ  لكػأ يهػيش ا  ػر، مضػا ها هػػذا يف )جوػد رايقػ (، د ػ  طمػب

)الػػ حس(، محرومػػا مػػف كمي مػػا.   داػػذ، بهػػد يف  ػػرؼ يبولمػػو )الحقيقػػة( وػػ ر مػػف القػػدر ا  وػػا أ و قػػؿ 
ب هوػػ   ػػر الحوػػد إلػػأ جػػوبيتر، الػػذ  )الحوػػد( يوػػر ا و ػػيف غيػػر المتوػػاوييف يحػػدهما  ػػف ا  ػػر، اػػإف 

 التهس ادكور وهادة يرغب اأ دمار  هو  ييضا .

********** 
 نالحكاية الثالثة والعشرو

كاف يحد البا ة خد   . )تموا ( جمي  مف المرمر )ل ل ( با وس (3)"عن البائع و)تمثال( باخوس"
ويراد يحد ال ب ء يف ي تري  وكاف ي و  يف يضه  اأ المقر الج ااز   (2) ارضا  ا ل  )التمواؿ( لمبي..

                                                           

، والتػػأ ته ػػأ "ال بػػرة"، هػػأ Facilisرغػػـ يف  Ellis، لقػػد تػػـ اتبػػاع اػػرض و ػػرح 44مػػف الحكايػػة  2اػػأ البيػػت رخػػـ ( 2)
 .(Neue, formenlehre d. Lat. Sprache, 2., 1875, pp. 34 sqq) . ي ظر  كؿ  ادر لمها ؿ الجم.

ته ػأ  iecur، بمه أ ... اقد ب ر  يو اقد كم ا  ي يػ ، وخػد تػـ و ػهة ايمػا بهػد. وكممػة 44مف الحكاية  4( البيت رخـ 4)
 "الكبد" حيث كاف مهترض ي   مركز الهواطؼ.

تهماؿ يوػماء المههػوؿ اػأ ادبيػات يت ػكؾ مػف م ػداخيت ا. اوػ Ellisمممػوءة بال ػهوبات لدرجػة يف  43الحكاية رخـ ( 3)
  يمكػف يف توػمأ  تي يػة جيػدة ، كمػػا يف  expositum fecerat esseيػدؿ  مػأ  ػدـ دخػة المغػة ، اهبػارة  0،  2

 .إلأ إ ادة كتابت ا ب وموب يبتهد  ف الم امة Baehrensداهت  4ػ2غموض ادبيات 
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أ مكاف مقدس، كأ يؤد  لممقبرة ، ويراد ي ر يف يهرض تمواؿ ا ل  اأ المهبد الم  ص لهبادت ، ا
  ذرا واجبا  مي . وخاؿ )التمواؿ(

"إ ؾ ا ف وتتوبب اأ جهؿ   مة محيرة لبضا تؾ،   دما يكوف ه ػاؾ يمػؿ اػأ وػهر م تمػؼ ل ػذا 
وتهضؿ يف ته د بأ للموات يف لمل ة، وواء ك ت تريد أ زي ة لمقبػرة يو يف يكػوف إ هػا، دف  (4)الهمؿ،

 (3)دوية كبيرة، وهكذا وتموؾ بيدؾ ذات ا يمر موت ا".ا حتراـ المقدـ م ؾ ذا خ

إف هػذا ي اوػػب يولاػؾ الػػذيف لػدي ـ القػػدرة الموػموح ب ػػا إذا مػا يرادوا يف يههمػػوا  يػرا  يكوػػر مػف يف يػػؤذوا 
 )يتوببوا اأ ادذ (.

********** 
 الحكاية الرابعة والعشرون

 "عن الصياد واألسد"

ف ويحد ادوود اأ  راؾ يمتد لمدة طويمة. وحيػث ي  مػا يرادا ايما مضأ كاف يحد ال ياديف الم  وري
  ايػػة داامػػة لهراك مػػا، ابال ػػداة حػػدث يف  ػػاهدا مقبػػرة  اليػػة. واػػأ هػػذا المكػػاف يظ ػػرت يػػد  بيوػػة يوػػدا  

 ها  مأ ِحْجر رجؿ.امط طئ رخبت  طارحا إي

 ظ ر الوحش مدمرا ." هذا الهمؿ اله أ؟ د   ي ظ ور"هؿ لؾ يف تؤكد بالههؿ ي ؾ وت ب  ا ورا  ب

هجػػػر بػػػالك ـ بقمػػػب بػػػ   وزمجػػػر ادوػػػد محػػػو    ي يػػػ  م كوػػػرتأ ال ػػػاطر لمه مػػػات غيػػػر الحقيقيػػػة، وا
 راوػػة  "إ  ػػا وقػػة  ديمػػة الهااػػدة تهت ػػؾ بػػيف ج وػػؾ )الب ػػر (، إف يردت يف تكػػوف يػػد اله ػػاف  ػػاهدة ) مػػأ 

 ذلؾ(. 

                                                                                                                                                    

(2 )ut ferret  مػأ ، تهتمػد   43مػف الحكايػة  2اػأ البيػت رخػـmercari cupiit  يمػا كممػة  0اػأ البيػت ،munera 
 .مف  هس الحكاية اتبدو م امة إذا ترجمت إلأ " تيجة لهممؾ" م  ا إذا ترجمت "ل بتؾ" يو "موهبتؾ" 3اأ البيت 

 (.43مف الحكاية  24بمه أ يف تجهؿ م أ زي ة لمقبرة )البيت رخـ ( 4)

 (.43مف الحكاية  20تحويف يو إلحاؽ الضرر بالتمواؿ )البيت رخـ المق ود يف الباا. لدي  حؽ ا  تيار اأ ( 3)
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ف يحهػر ال ػ ر ب  ػب. رخيػؽ )بمموػة  ا يػة( ، إذا ما خبؿ ذكاؤ ا إحواوا  جديدا ، لكػأ يوػم  للوػد ي
  داذ اإ ؾ تدرؾ كيؼ يف ا  واف الذ  يكت ه  زاير كبير ) اؿ(، كػاف خػدر  اد يػر ي تز ػ  )ي هيػ ( بػيف 

 اكي  المهترويف."
********** 

 الحكاية الخامسة والعشرون
 "عن الولد والمص"
ذب، وبهد ذلؾ ر   لص ماكر اأ دمو   جمس ولد باكيا  مأ حااة ميا  بار، ااغرا اا  بت  ص كا

 الم وابة، او ل   ف وبب هذا الحزف )هذ  التهاوة( ب ذا ال كؿ.

وتظاهر الولػد يف الحبػؿ خػد خطػ. )  ػهيف( وي ػ  يبكػأ دف جرتػ  الذهبيػة خػد وػقطت ه ػا )اػأ الباػر(. 
 اع البار. وبدوف ت  ر )تواف( وحبت اليد الغادرة الرداء المهرخؿ وخطه  ووج   مبا رة إلأ خ

ويقاؿ إف ال غير خد لؼ الرداء )الهباءة( حوؿ رخبت  ال غيرة )ال حيهة( وي تهأ م غموػا اػأ اد ػواؾ 
)بػػيف اد ػػواؾ(. ولكػػف بهػػد الم ػػاطر التػػأ واج  ػػا بوػػبب ادمػػؿ ال ػػادع جمػػس  مػػأ ادرض حزي ػػا  مػػأ 

هات و وػار ب  ي ػ  ا ل ػة الهمويػة  وبهػد ووب  )رداا ( المهقود، ويقاؿ يف ال بيث )المايـ( ا هجر خاا   هذ  ا 
هػػػذ  ادمػػػور )اد ػػػياء( دع ي   ػػػ ص م مػػػا كػػػاف ي ػػػدؽ تمامػػػا  يف الجػػػرة م تهيػػػة )ت تهػػػأ( اػػػأ الميػػػا  

 ي ؾ ي   يوتحؽ اقداف  باءت .  (2)ال ااية،
********** 

 
 
 

                                                           

تػػػدؿ  مػػػأ يف المػػػص   يجػػػب يف يكػػػوف غبيػػػا  تمامػػػا  لي  ػػػدع  "latet"، كممػػػة  42مػػػف الحكايػػػة  22اػػػأ البيػػػت رخػػػـ  (2)
ر  إذا ، اػأ يف يػ 2اػأ البيػت رخػـ  "nec mora"بحكاية الولػد  ػف وػقوط الجػرة الذهبيػة اػأ الباػر ، وا  ػ  لػـ يتػوا أ 

وهػأ تػدؿ  مػأ يف  "natat"يو  "natet"اػأ البيػت اد يػر تقابػؿ  "latet"ما كاف الذهب يمكف رؤيت  اأ الماء. و 
 ي    ص يتوخ. يف تكوف الجرة طااية اأ خاع البار ، ا و يوتحؽ يف يهقد  باءت .
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 الحكاية السادسة والعشرون
 "عن العنزة واألسد"

"وػ ما  يق  جااها  وري    زة تر أ اوؽ   رة  اليػة خػاؿ يو   حيث يف يحد ادوود كاف   ذاؾ اأ طر 
، اتركأ )د أ( هذ  الم حدرات ب ػ ورها  ػديدة ا  حػدار و  تبحوػأ  ػف المر ػأ  مػأ المرتههػات كويػرة 
ال وؾ، ولكف اتج أ  بر المروج ال ضراء إلأ زهرة البرويـ ال هراء وال ه اؼ الضارب )المااؿ( إلأ 

 لمذيذ )المهضؿ(" ال ضرة والز تر ا

وخالػػت اله ػػزة مت  ػػدة "كػػؼ )اخمػػ.( مػػف اضػػمؾ  ػػف يف توػػتوير )توػػتهز( يم ػػأ كػػذبا بمكااػػدؾ )بحيمػػؾ( 
الظريهة. مف الجااز ي ؾ ت  ح أ بالحقيقة وتبهد أ  ف اد طار الهظيمة، ولكف   تجهم أ ي ػدؽ هػذ  

اػإف ال ا ػ  المػاكر )ال بيػث( لديػ  ادخواؿ  "لكف بالرغـ مف يف كمماتؾ  اابة وييا كػاف مه اهػا  ػحيحا 
  ؾ اأ هذا )المه أ(."

********** 
 الحكاية السابعة والعشرون

 "عن الغراب والجرة"
كػػاف غػػراب ظم  ػػا  خػػد ري  جػػرة ضػػ مة، وكا ػػت تحتػػو   مػػأ مػػاء خميػػؿ جػػدا  اػػأ خا  ػػا. وجاهػػد لمػػدة 

ط ػ  ال ػديد، وبهػد ذلػؾ لػـ طويمة يف يجهؿ الماء ي ؿ إلأ موتو  مهتػدؿ، بالت كيػد لكػأ يػت مص مػف  
 يوهه  ي  ج د بوويمة ما. 

وبهد يف تضايؽ )ضاؽ ب  ادمر( لج  إلأ حيمة ب بث )بمكر( جديد، ولك ػ  بػالطب.   ػدما رمػأ اي ػا 
 ح وات، يزداد الماء الضحؿ ويمد  بطريقة و مة لم رب. 

ت والتػأ  ػف طريق ػا ي جػز هذ  )الحكاية(  ممت ا يف الب يرة )التدبر( تكوف يخو  )ي د( مف المج ػودا
 الغراب الهمؿ الذ  بدي  )التـز ب (. 

********** 
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 الحكاية الثامنة والعشرون
 "عن الفالح والعجل"

كاف ه اؾ يحد الهجوؿ مهترضا ورااضا لمقيود و )رااضا( يف يح أ رخبت  المتمردة لقبضة ال ير، وخػاـ 
اح الحيػواف الوػاار )الغاضػب(، وحػذرا   ػد )ربػط( اله ح بقط. خرو   بم جؿ ممتػو وظػف ي ػ  بػذلؾ كػب  جمػ

رخبت  إلأ محراث ض ـ د   )ي  الهجػؿ( كػاف يكوػر اوػتهدادا  بقر ػ  ورجمػ ، بالت كيػد لكػأ يهػوؽ القضػيب 
الطويؿ ضربات  ولكأ   يجد حاار  اله يؼ الراوات )الضػربات( وػ مة. ولك ػ  بهػد يف كػاف رااضػا لمقيػود 

الطيبػػة بحػػاار  الضػػهيؼ، واػػأ الحػػاؿ يبهوػػر ) وػػر( الرمػػؿ الموػػار  مػػأ   مػػأ   قػػ  الغاضػػب  وػػار ادرض
 خدمي  )ي  خدمأ اله ح(، والذ  )الرمؿ( داه  ري  ال ماؿ اأ وج  الرجؿ الذ  كاف يتبه . 

  داذ اإ   )ي  اله ح(   دما كاف ي هض    ت  هر  مف التراب )الغبار( الب . خاؿ وهو م كوػر 
قػػا ، إف ال مػػوذج كػػاف ي ق ػػ  بػػ   ػػؾ الت ػػرؼ غيػػر الوػػو ،  مػػأ  يػػة حػػاؿ م ػػزـو اػػأ دا ػػؿ  ػػدر ، "ح

 (2)يمكف د    ص يف ي ب  مؤذيا بوبب هذا".

********** 
 الحكاية التاسعة والعشرون
 "عن المسافر والساتير"

حيػػث يف ال ػػتاء الهظيػػ. خػػد حػػؿ  بوموجػػ  الكويهػػة وغطػػأ كػػؿ الحقػػوؿ بوػػبب ومجػػ  المتجمػػد، وجػػاء يحػػد 
ف إلػػأ حػػاجز مػػف الضػػباب المهػػاكس، دف الممػػر )الطريػػؽ( الضػػاا. )المهقػػود( خػػد م هػػ  مػػف يف الموػػااري

 يتقدـ. ويقاؿ يف يحد الواتير المتهاطهيف، حارس الغابة ، خد رحب ب  و وا  اأ ك ه .

رتهػػد اػػورا  مػػف ال ػػوؼ يف تكػػوف كػػؿ هػػذ  ( 2)و  ػػدما  ػػاهد  ربيػػب الريػػؼ )الريهػػأ( تهجػػب اػػأ الحػػاؿ وا 
ظيمػػة( لب ػػر، د ػػ  لكػػأ يوػػتهيد يطرااػػ  المتجمػػدة لمماروػػة الحيػػاة كػػاف يػػذيب )التجمػػد( ب هوػػ  القػػوة )اله

                                                           

   ػػذ  مػػف احتياطػػات خػػد تضػػر ( هػػذا الموػػاؿ الجديػػد يوبػػت كيػػؼ يف الطبيهػػة الوضػػيهة )غيػػر الوػػوية( ، رغػػـ كػػؿ مػػا 2)
 (.43مف الحكاية  22)تؤذ ( )البيت رخـ 
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الداائ  ف يدي  بهد يف  هي اي ا. وحيث ي   )الواتير( كاف راغبا  اأ يف يبيف لػ  كيػؼ تكػوف حيػات ـ 
لكػػأ  اػػأ الريػػؼ، كػػاف يكػػرر ويقػػدـ ياضػػؿ مػػا ت تجػػ  يرض الغابػػة، وخػػدـ لػػ  ك وػػا مممػػوءا  ب مػػر دااػػئ

تػػذيب حرارتػػ  الم ت ػػرة يطرااػػ  المتجمػػدة. و  ػػدما  ػػاؼ )الموػػاار( يف يممػػس ب ػػهتي  الكػػ س المتػػوهص 
 )الوا ف(  هي اي  مف جديد ب هو  )بهم ( البارد. 

وارتهػػد المضػػيؼ  ااهػػا  مػػف اد جوبػػة المزدوجػػة، وطػػرد  بهػػد ذلػػؾ مػػف الغابػػات ويمػػر  يف يػػذهب 
 بهيدا ، وخاؿ 

ترب مف ك وا ا ي    ص لديػ  اػأ  هػس الوخػت هػذيف ال ػو يف الم تمهػيف مػف "  يريد يبدا  يف يق
 اداوا ".

********** 
 الحكاية الثالثون

 "عن الخنزير وصاحبو"
كاف يحد اله حيف خد تػرؾ   زيػرا  بهػد يف خطهػت يذ ػ ، د ػ  كػاف يػدمر المحا ػيؿ ويطػ  الحقػوؿ 

لػ  ويبتهػد تمامػا )ب ػورة كاايػة(  ػف المحا ػيؿ ال  بة، وذلؾ لكأ يتذكر حام    وػار ادلػـ الػذ   ا
ال ضػػرة. وخػػبض  ميػػ  مػػرة ي ػػر  اػػأ جريمػػة  ػػبش الحقػػؿ )ادرض( واقػػد  ػػبء ادذف الباخيػػة. و مػػأ 

                                                                                                                                                    

( كواحد مػف ي ػبا  القػردة وذو  حػاار 44مف الحكاية  2)البيت رخـ  ruris alumnusيومأ  "Satyr"( كاف الواتير 2)
 :Cf. Ovid, Met. 1. 192-3    الما ز ، وك   اؼ  ل ة اأ الغابة.

Sunt mihi semidei, sunt rustica numina nymphae, faunique Satyrique et monticolae 

Silvani. 

"لػػد  ي  ػػػاؼ  ل ػػػة وحوريػػػات ريهيػػػات مؤل ػػػات ، و ل ػػػة لمحقػػػوؿ ووػػػايتر و ل ػػػة مػػػف الغابػػػة يقط ػػػوف اػػػوؽ الم حػػػدرات 
 :cf. also ibi, 6. 392-3  الجبمية"

Ruricolae, Silvarum numina, Fauni et Satyri fraters. 

 و ل ة الغابات و ل ة الحقوؿ وي قاؤهـ الوايتر"."يهؿ الريؼ، 
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)المهوػدة( لممح ػوؿ )القمػ ( الم ػار إليػ ، وخػد جهمػ  الهقػاب  (2)هجـ )اله ح(  مأ ريو  الم وهة الهور
  (4)المتكرر )مذ با( مميزا .

 ػػ  )الهػػ ح( وهػػو مقبػػوض  ميػػ  ليكػػوف مقطهػػا ،  مػػأ موااػػد وػػيد  اله مػػة )الهػػا رة(، خطهػػا    داػػذ يود
كويرة اأ ادطباؽ الم تمهة. ولكػف   ػدما  كمػو ، وػ ؿ المالػؾ  ػف خمػب ال  زيػر، ب ػذ  الكممػات، مؤيػدا  يف 

ذا يمكػػف القػػبض د ػػ  لمػػاذا  ػػاد )هػػذا( الم بػػوؿ ليهقػػد ي ضػػاء ؟ ولمػػا (3)ال  زيػػر الغبػػأ لػػـ يكػػف لديػػ  خمػػب
  مي   دة مرات مف  دو واحد؟ 

 ذ  ال ور تحذر يولاؾ الذيف ي اطروف كويرا  و  يكهوف ييدي ـ يبدا   ف ال طايا.ه
********** 

 والثالثون ةالحكاية الواحد
 "عن الفأر والثور"

حػد الويػراف ال ػغيرة ي( 0) غيرا ، وهػو يتجػوؿ ذات مػرة، جػرؤ )تجاوػر( يف ي ػاجـ ب وػ ا   ا  يقاؿ يف ا ر 
الضػػ مة. وبالههػػؿ   ػػدما يحػػدث بػػ  جروحػػا  بهمػػ  القػػارض ا تبػػ   م ػػا بهػػد ذلػػؾ اػػأ جحػػور  الممتويػػة. ل ػػذا 
الوػبب كػػاف )الوػػور( يقػػـو بت ديػػدات   يهػػة برخبتػػ  الضػػ مة، إ  ي ػ  وهػػو غاضػػب لػػـ يػػر  مػػف هػػو موجػػود 

 لم اجمت . 

 الوور( بمكر  )بذكاا ( ب ذا الحديث ت ديدات  الهدااية )ت ديدات  (2)  داذ بدد اله ر المز ص
                                                           

 (.  34مف الحكاية  2" )البيت رخـ truncatum مأ ي  ا " Trèvesاأ م طوط  "Horrens"( لقد وردت كممة 2)

اػػػػأ الم طوطػػػػات، يه ػػػػأ يف الهقػػػػوبتيف الوػػػػابقتيف جهمػػػػت  طياػػػػة ال  زيػػػػر  "indignum"( إذا تػػػػـ ا حتهػػػػاظ بكممػػػػة 4)
 (.  34مف الحكاية  3لمحرمة. و مأ هذا اميس ما ي اوب  إ  الموت. )البيت رخـ الجديدة ا ت اكا  

 (.34مف الحكاية  22هو مركز ا دراؾ. )البيت رخـ  Cor( كاف يهتقد يف القمب 3)

 (. خارف 32مف الحكاية رخـ  4)اأ البيت رخـ  ab( بال وبة لحرؼ الجر 0)
Ovid. Met. Viii. 513. "invitis correptus ab ignibus arsit". 

 .X (10)، خارف الحكاية رخـ 32مف الحكاية  2( البيت رخـ 2)
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"دف والػديؾ م حػػوؾ )ي طػوؾ( ي ضػػاء خويػة ا ػػـ لػـ يضػػهوا حػدودا  لقػػواؾ )لقػدراتؾ(.  مػػأ ييػة حػػاؿ، 
 ي مـ يف وقت ا اأ يو ا  ا الق يرة )الدخيقة( هأ لتههؿ   يرت ا ال غيرة ما تريد )ما ترغب اي (".

********** 
 الحكاية الثانية والثالثون

 (2)لحارث والثيران""عن ا

كاف يحد اله حيف خد ترؾ  ربت  مغروزة اػأ بركػة طي يػة وويرا ػ  مربوطػة إلػأ  يػر   يتحػرؾ، ومؤم ػا 
 ب  ااادة ي   بال ذور المقدمة إلأ ا ل ة اووؼ توا د  اأ  او  ، رغـ ي   جالس )متكاوؿ(. 

( دف الرا ػأ  (4)يةويد الوماء الهميا الكوكب Tirynsوبدي الحديث )الك ـ( تيري س  )المر ػهة بػال جـو
)المتووؿ( ل ذا ا ل  يد و  )لمموا دة( ب ذور  )ب موات (  "اذهػب  وػارة ويرا ػؾ المج ػدة بػالم  س، وتهمػـ 
يف توػػا د بيػػديؾ الهجػػ ت ذات الحركػػة البطياػػة.   داػػذ بهػػد يف تكػػوف خػػد و ػػمت )د مػػت( إلػػأ اد مػػاؽ 

ا  يف توػتميؿ ا ل ػة لرغباتػؾ. و مػأ  يػة حػاؿ تهمػـ يف ا ل ػة   و اطرت بقوتؾ ، اإ   مف الموػموح ييضػ
 توتماؿ بال ذور المترا ية )الكوولة(. اوت دـ )يلج  إلأ( ا ل ة الموجودة،   دما تههؿ ذلؾ ب هوؾ".

********** 

 الحكاية الثالثة والثالثون
 "عن األوزة التى تضع بيضا من الذىب )ذىبيًا("

وزة  ػػغيرة ذات إ تػػاج ومػػيف والتػػأ غالبػػا  مػػا كا ػػت تضػػ. بيضػػة ذهبيػػة اػػأ كػػاف يحػػد ال ػػاس يمتمػػؾ ي
  ت ا. وكا ت ا هة الطبيهة خد و ت )ي درت( هذا القا وف لمطػاار الهظػيـ، لكػأ   يكػوف موػموحا  ل ػا 

لػـ يتحمػؿ ( 3)يف تض. هديتيف )ي  بيضتيف( اأ  هس الوخت. ولكف  احب ا يم ف اأ إ هاء رغبت  ال ػرهة
                                                           

 واله اويف اد ر  هأ ..  De aratore et bobus, Rawl( هذا يموؿ .. 2)
De rustico et axe, o, De pigro Tyrint(h)ium frustra orante, C. 

 (.34مف الحكاية  2( المق ود هيراكميس )البيت رخـ 4)

   (.33مف الحكاية  2لقد   أ    يوتمر ا  تاج الذهبأ الممتاز جدا  )البيت رخـ  (3)



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Avianus وسـأفيـان

 

 

344 

مقررا  يف يح ؿ  مأ ااادة )مقابؿ( كبيرة بػذب  الطػاار، الػذ  كػاف وريػا  ( 2)الكري   مأ مكوب الت  ر 
)الهاريػػػة( وري  يف  (4)وبهػػػد يف يغمػػػد وػػػكي   الم يػػػؼ اػػػأ يح ػػػاا ا المهتوحػػػة جػػػدا  ب بتػػػ  الموػػػتمرة.

ال ػػػر  الطػػػاار كػػػاف  اليػػػا  مػػػف ا  تػػػاج )البػػػيض( المهتػػػاد،  ػػػرخ  اليػػػا  بهػػػد يف  د تػػػ  الجريمػػػة ذات
 الكبير، د   ب اء  مأ ذلؾ خد يرج. ) وب( الهقاب الذ  يوتحق  ل هو . 

وهكذا اإف يولاؾ الػذيف يطمبػوف مػف ا ل ػة كػؿ  ػئ اػأ  هػس الوخػت ب ػورة وػياة، يػراض هػؤ ء 
 )ي  ا ل ة(، ب ورة يكور  د   حتأ ال موات اليومية. 

********** 
 الحكاية الرابعة والثالثون

 "(لجندب )أبو النطيط أو زيز الحصاد"عن النممة وا
]ال  ص الذ  يجهؿ  باب  يمر كو  ا  )بطئ الحركة( وليس م تب ا  )حذرا ( ي اؼ  رور الحياة 
مف خبؿ،   دما يطح    بئ ال ي و ة، بهد يف تقترب و   ال طرة، غالبػا  مػا وػيطمب موػا دة جػار  

مػػػار مج ودات ػػػا التػػػأ ي ػػػذت ا مػػػف اديػػػاـ كا ػػػت  ممػػػة خػػػد احتهظػػػت لم ػػػتاء بو بػػػدوف اااػػػدة للوػػػؼ[. 
الم موة، وا تز ت ا مف خبؿ اأ ك وا ا ال غيرة. حقا    ػدما تمقػت ادرض الومػوج البيضػاء، وا تهػت 
الحقوؿ تحت الومص المتجمد وي بحت  قيمة غير م اوبة تماما  بوبب الهوا ؼ ال ديدة، كا ػت هػأ 

)الحقيقػػأ(. وكػػاف زيػػز الح ػػاد متهػػاوت ادلػػواف )ال ممػػة( خػػد جمهػػت القمػػ  الرطػػب اػػأ مقػػر  الههمػػأ 
يطمب م  ا )ي  مف ال ممة(، متوو   إلي ا بد وات ، الطهاـ، وهو الذ  كاف مف خبؿ خد يز ػص )د ػس( 
ادرض ب وت  الحزيف  وهأ ييضا ،   دما كا ت يرض الجرف تك س بهد المحا يؿ ال اضجة، كػاف 

                                                           

 (.33مف الحكاية  2( لقد يراد يكور مف بيضة ذهبية اأ  هس الوخت )البيت رخـ 2)

(4 )nuda  =nudata  ي ػرحEllis  مػػف  4هػذا  مػأ ي ػػ  " ػار  مػف الػػريش، ليقػدـ ا اتتاحيػة بم ػارة يكوػػر". )البيػت رخػـ
 (.33لحكاية ا
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ت ال ممػة ال ػػغيرة ضػاحكة إلػأ زيػز الح ػاد د  ػػـ هػو يقضػأ ييػاـ ال ػيؼ اػػأ الغ ػاء.   داػذ تحػدو
 (2)تهودوا ييضا  يف يوا موا حيات ـ ب ورة متهادلة.

"حيث يف ما يممك  هو  تيجة الهمؿ ال اؽ، ا  ا   ػذ ييػاـ الراحػة الطويمػة اػأ ووػط الومػوج، ولكػف 
اتكـ الوػػابقة خػػد بال وػػبة لكػػـ اػػإ كـ ا ف تبقػػوف  مػػأ ييػػامكـ اد يػػرة تقهػػزوف ه ػػا وه ػػاؾ، حيػػث يف حيػػ

 (4)اوت هذت اأ الغ اء".

                       ************** 

 الحكاية الخامسة والثالثون
 "عن القردين التوءم"

ه اؾ حكاية يف إحد  القردة وضهت توءما  ميزت بيف طهمي ا الوليديف كػؿ تبهػا  لحظػ  الم تمػؼ، 
 ورة واارة بالكراهية  مأ ا  ػر ، و  ػدما بػدي ودف يم ما ربت يحدهما  مأ الحب الغالأ، امتلت ب

 هجـو  طير  اات  مأ وليدها ويموكت بالولديف اأ ظروؼ غير متهادلة  

حممػت المهضػػؿ لػدي ا بػػيف يػدي ا يو اػػأ حضػ  ا الرخيػػؽ، وراهػت المكػػرو    ػذة إيػػا  اػوؽ ظ رهػػا. 
تركػػت  ػػف طيػػب  ػػاطر ولكػػف   ػػدما لػػـ توػػتط. يف تقػػؼ  مػػأ خػػدمي ا المتهبتػػيف، اػػأ يو ػػاء ارارهػػا 

)بمحػض إرادت ػػا( الهػبء الػػذ  وقػػؿ  مي ػا اػػأ مقػدمت ا ولكػػف )القػػرد( ا  ػر لػػؼ ذرا يػ  حػػوؿ رخبت ػػا 
كويهة ال هر وتهمؽ ب ا وار م. يم  وهأ غير راغبة اي ، وور اف مػا  ػاؿ تػدليؿ ي يػ  المهضػؿ )ي  

 ا . هكػذا اػإف اد ػياء الم ممػة التدليؿ الذ  كاف ي ال  ي ا  المهضػؿ( وي قػذ د ػ  الػوارث الوحيػد دوػ
 توا د الكويريف ويوا د ادمؿ ييضا  البوطاء وي ؿ ب ـ وا ية إلأ ما هو ياضؿ.

********** 

                                                           

 (.30مف الحكاية  22( ي  يوا موف حيات ـ مف  اـ إلأ  اـ، حيث   يموت ي  م  ـ اأ ال تاء. )البيت رخـ 2)

( التهبيػػػر الوػػػا ر لم ممػػػة هػػػو ... بمػػػا يف ي وػػػأ زيػػػر الح ػػػاد )الج ػػػدب( مغ يػػػة متمروػػػة ، ايمك  ػػػا يف ت تػػػتـ ييام ػػػا 4)
 (.30ا يمي  مف الحكاية وم 22الم احب دغ يت ا. )البيت رخـ 
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 الحكاية السادسة والثالثون
 "عن العجل والثور"

كاف  جؿ جميؿ ، يقهز ه ا وه اؾ ورخبت  لـ تمس )ي  لـ يض.  مي ا ال ير(، خد ري  وورا  ي ؽ  
 قوؿ باوتمرار )ب مة و  اط(. )يحرث( الح

 اقاؿ )لموور(  

"يػػا هػػذا،    ت جػػؿ يف رخبتػػؾ مكبمػػة بػػالقيود و  تهػػرؼ الراحػػة بوػػبب ال يػػر الموضػػوع  مي ػػا؟ اػػأ 
حيف ي أ حػر )طميػؽ( يجػر  ه ػا وه ػاؾ اػوؽ الح ػااش القريبػة ومبػاح لػأ وا يػة يف اتجػ  إلػأ يمػاكف 

 الحديقة الظميمة". 

ي ػػدا. اػػأ ي  غضػػب بوػػبب هػػذ  الكممػػات، واوػػتدار وهػػو متهػػب يقمػػب  ولكػػف )الوػػور( الهجػػوز لػػـ
ادرض المهتادة، حتأ وم  ل  يف يدع )يترؾ( المحػراث ويف يوػتمقأ ب ػدوء  مػأ وػرير   ػبأ  بػر 
المػػروج. واػػأ الحػػاؿ ري  الهجػػؿ مربوطػػا   مػػأ المػػذب  المقػػدس متج ػػا  ليفػػذَهْب بػػ  إلػػأ وػػكيف  ػػػادـ 

 هد هذا وخاؿ االمهبد. و 

التوػػاهؿ الػػذ  جهمػػؾ بػػ  دور )بػػ    ػػيب( اػػأ  ير ػػا، يد  بػػؾ إلػػأ هػػذا المػػوت. إ ػػ  مػػػف "إف 
اداضػػؿ إذا يف تتحمػػؿ المج ػػودات ال ػػاخة مػػف يف تمػػارس وي ػػت  ػػغير الحيػػاة الوػػ مة التػػأ وػػتهقدها 

 حا  ". 

هػػذا هػػو خَػػدر  الب ػػر حيػػث يف المػػوت يػػ تأ بوػػر ة لمػػذيف هػػـ يكوػػر وػػهادة، بي مػػا تػػراض الحيػػاة 
 (2)ومية ذلؾ لمتهواء.الي

********** 

                                                           

، والتػأ 22ػػ22غيػر  ػحيحة، د  ػا تتهػارض جزايػا مػ. ادبيػات  23ػػ22( مف المحتمؿ يف تكػوف ال اتمػة اػأ البيتػيف 2)
 (.32مف الممكف يف توج  ال  يحة اد  خية، والتأ ت ه. لمجمد )لمتحمؿ(. )الحكاية 
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 الحكاية السابعة والثالثون
 "عن الكمب واألسد"

تتضػػػػمف اػػػػأ دا م ػػػػا ( 2)يقػػػػاؿ يف كمبػػػػا وػػػػمي ا  التقػػػػأ )خابػػػػؿ( يوػػػػدا  م  ػػػػوؾ القػػػػو  ووجػػػػ  إليػػػػ  كممػػػػات
ويف  (4))مضػػمو  ا( مه ػػأ الػػذـ. وخػػاؿ "ي  تػػر  كيػػؼ يف   ػػر  )ج بػػاتأ( متمػػدد تحػػت ظ ػػر  المػػزدوج

يحضػػرت )تػػـ إحضػػار ( خريبػػا  مػػف الموااػػد الب ػػرية  ػػدر  الج ميػػؿ  ضػػر بالهضػػ ت؟ بهػػد وخػػت الراحػػة ف
 مت او   الطهاـ المهتاد بهـ يكور اتوا ا . ولكف ما هذا الحديد الوئ الذ  يحيط بهمؾ القو ؟"

 "ذلؾ لكأ   يكوف موموحا  لأ يف يترؾ الم زؿ الذ  يحرو . 

ت الكويهػػػة متضػػػورا  جو ػػػا ، حتػػػأ تمقػػػأ اريوػػػتؾ اػػػأ الغابػػػات ولك ػػػؾ تتجػػػوؿ لمػػػدة طويمػػػة  بػػػر الغابػػػا
 )اددغاؿ(. 

  مأ ذلؾ تقدـ لتح أ رخبتؾ تحت خيود ا، حتأ يوم  لؾ بالح وؿ  مأ وجبات و مة الم اؿ".

واأ الحاؿ اوتجم. )ادوػد( خوتػ  وزير اػأ غضػب  ػديد وي ػرج المتكبػر )الجػرئ( زايػرا   اليػا . وخػاؿ  
خبتػػؾ الجػػديرة بػػذلؾ )التػػأ توػػتحؽ ذلػػؾ( ولتكاااػػؾ القيػػود ال ػػمبة  مػػأ جو ػػؾ، "اذهػػب وضػػ. القيػػد  مػػأ ر 

                                                           

(2 )"Verba dare"  ا بالضػرورة اػأ ال تي يػة المتػ  رة، المه ػأ الك وػػيكأ ، لػيس ل ػ32مػف الحكايػة  4اػأ البيػت رخػـ
 i. 14    بالمقار ة  :Cf. ix. 20, 38-6 لم داع.    

، موػػػؿ lato tergo مػػػأ ي ػػػ   duplici tergo، التهبيػػػر Heinsius،  ػػػرح 32مػػػف الحكايػػػة  0( اػػػأ البيػػػت رخػػػـ 4)
 ( حيث ذكر ) ف الح اف(G. 3. 87ارجيميوس اأ الزرا يات )

"duplex agitur per Lumbos spina" 

 .. Servius  حيث يهور
"aut revera duplex aut Lata" 

 إف ا   هاض اأ ظ ر الح اف، الذ  يكوف اأ حالة جيدة يهطأ  كؿ ومومة مزدوجة.
، خػػد تػػـ اوػػتهمال ا لمتهبيػػر  ػػف الوػػط  البػػارز مػػف الجمػػد الػػذ  يغطػػأ   ػػر الكمػػب، Tergoيف كممػػة  Ellisويقتػرح 

 "مزدوج" بوبب التهاوت ال اتص مف الهض ت البارزة يو الدهف.الذ  يومأ 
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ولكف حريتأ توترد اأ الهريف ال الأ، رغـ ي أ يتضػور جو ػا ، اتجػ  إلػأ ي  حقػؿ يػروؽ لػأ. تػذكر 
 يف تو أ  مأ هذ  الو اـ ب هة  ا ة   د هؤ ء الذيف يقمموف مف خيمة الحرية مف يجؿ ال ر ".

********** 
 اية الثامنة والثالثونالحك

 "عن السمكة وانكميس البحر )ثعبان البحر("
اتج ت ومكة ر  اء م واخة بتيار ال  ر الم دا. بهيدا   ف الموت قهات الهذبة، إلأ الميا  البحريػة 
)ميا  البحر(. وه اؾ  ظرت متها رة ب هو ا  مأ رهط ادوماؾ ويوبتت ي  ا ب بؿ مولدها ا أ متميزة. 

 ب  و ة )به ؼ( بطريقة وا رة  (2)وهباف البحر ا بتهاد  ف ي ماؽ الومؼ وتكمـ إلي اولـ يحتمؿ 

"ابتهػػػد  ب كاذيبػػػؾ الهارغػػػة )الحمقػػػاء(  ػػػف حػػػديوؾ الم مػػػؽ و ػػػف اد ػػػياء التػػػأ مػػػف الممكػػػف يف 
تدحضػػؾ وتػػدحض دليمػػؾ ييضػػا . د ػػأ وػػوؼ يوبػػت لكػػأ مػػف يتجػػ  للاضػػؿ اػػأ  ظػػر ال ػػاس، إذا مػػا 

 بة )ال باؾ الغاطوة( الومؾ الذ  تـ  يد  اأ  هس الوخت. وحبت ادحباؿ الرط

  داذ اإف الم تر  ادكور ا ما )جػدارة( وػوؼ يػدا. اػأ  وم ػا  يكبػر، بي مػا وػوؼ ي ػتريؾ الوػوخة 
 الضههاء اأ  هس الوخت بم ليـ زهيدة )بومف ب س(". 

********** 

 والثالثونالحكاية التاسعة                                        
 "عن الجندى الذى أحرق أسمحتو"

ذات مرة  ذر يحد الج ود م  وكأ القو  اأ المهارؾ يف يقدـ يومحت  لم يراف المتوهجة، وواء تمؾ 
التػػأ خػػدم ا الح ػػد المتػػواأ ب هوػػ  لمم ت ػػر يو ي   ػػئ يمكػػف يف يكػػوف خػػد اوػػتولأ  ميػػ  مػػف الهػػدو 

ل ػػذور  بػػدي اػػأ إحضػػار يوػػمحت  واحػػدا  واحػػدا  إلػػأ  ال ػػارب. اػػأ تمػػؾ ادو ػػاء وػػ حت الهر ػػة ومتػػذكرا  

                                                           

 (.verba dedisseحيث التهميؽ  مأ ) 04، راج. التهميؽ  مأ هامش رخـ 33مف الحكاية  2بال وبة لمبيت رخـ  (2)
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الحهرة المتوهجة. "  داذ اإف البوؽ )ال هير( ذو ال وت ادجػش موػتغهرا  لذ بػ  ي مػف ي ػ  ذاهػب وهػو بػرئ 
 )غير مذ ب( إلأ ل يب المحرخة. 

 وخػػاؿ )البػػوؽ( إف ي  يوػػمحة لػػـ تتجػػ  )لػػـ ت ػػطدـ( إلػػأ يػػديؾ )ذرا يػػؾ(، إ ػػؾ تؤكػػد،  مػػأ ييػػة حػػاؿ،
اد مػػاؿ )المج ػػودات( التػػأ تمػػت بقػػوتأ )بتػػ وير (، ولك ػػأ جمهػػت )ح ػػدت(، اقػػط ادوػػمحة بػػال هي وي ػػأ 

  اهد وال جـو ييضا   مأ هذا، ب وت  هيض". 

وادلػػـ  (2)والحػػؽ هػػو )الج ػػد ( البػػوؽ )المػػدو ( بػػال يراف المتهرخهػػة ، وخػػاؿ  "ا ف، إف الهقػػاب ال ػػاـر
مػػف ي ػػؾ   توػػتطي. يف ت ػػاجـ و  تجػػرؤ، اإ ػػؾ ادكوػػر   هػػا  اػػأ يف يوػػرع إليػػؾ د ػػؾ ي ػػت  هوػػؾ بػػالرغـ 

 تجهؿ ا  ريف ي رارا ".
********** 

 الحكاية األربعون 
 "عن النمر األرقط والثعمب"

ذهػػب  مػػر يرخػػط بمو ػػ  المبػػرخش وب ػػدر  الجميػػؿ إلػػأ الريػػؼ اػػأ مواج ػػة بػػيف الحيوا ػػات مػػف  ظرااػػ ، 
ؼ اػػأ ي  مػػف ظ ورهػػا، ا  تقػػد اػػأ الحػػاؿ يف هػػؤ ء رااخػػ  ) ظػػراء ( ولكػػف دف ادوػػود المهتروػػة   ت تمػػ

يكو ػوف مػػف ا ػػيمة حقيػػرة )بااوػػة(، مت مػػا الحيوا ػػات اد ػر  ب   ػػا ذات هياػػة حقيػػرة )وضػػيهة( وكػػاف هػػو 
وحد   موذجا  لم بؿ. ويورع وهمػب مػاكر إلػأ هػذا الموػرور اػأ ردااػ  الجديػد )ي  اػأ  ػباب ( ويوبػت لػ  يف 

"اذهب ووؽ تماما اأ  بابؾ الب أ، حيث يف   يحتؾ لأ تكوف ياضػؿ  مة الهاادة ، وخاؿ م حظات   دي
طالمػػا ي  ػػا  هجػػب ب ػػؤ ء الػػذيف يتجممػػوف بالهقػػؿ )بالرزا ػػة( يكوػػر مػػف يولاػػؾ الػػذيف يتهػػا روف ب جوػػام ـ 

 الهات ة".
********** 

                                                           

  ػػػرامة اااقػػػة لمهقػػػاب(، ي ػػػيب البػػػوؽ، د ػػػ  حيػػػث يف ادوػػػمحة اقػػػط تهػػػا أ Ellis" قػػػاب يكوػػػر  ػػػرامة" ، )يقػػػوؿ  (2)
التػػأ هػػأ  مػػأ الهكػػس  reluctantemيكوػػر مػػف  resultantemالحريػػؽ، و مػػأ هػػذا تحطم ػػا ال يػػراف. ا ػػذا يهضػػد 

 (.34مف الحكاية  20اختراح جيد. )بيت رخـ 
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 واألربعون ةالحكاية الواحد
 "عن المطر والجرة"

و    ػتوية  ارمػة، مػداو ا  بالريػاح ومتراكمػا اػأ وػحابة كويهػة، وحيػث ي ػ  تهجر المطر ال ػديد وػي
توػػػبب اػػػأ  مػػػؿ موػػػت ق.  بػػػر ادراضػػػأ الم بوػػػطة )الممتػػػدة( بوػػػبب الػػػدوامات، اقػػػد ضػػػرب بهػػػض 
اد ماؿ )ادوا أ( اله ارية )الم  و ة مف الطيف( المهروضة اأ الحقوؿ، دف ال ػواء الػداائ ي ػكؿ 

   ، لكأ يجهم  م اوبا  )طبها ( لمحرؽ اأ ال ار الم امة ب ورة كاممة. )يجهؼ( الطيف المدف يو 

  داذ و لت الوػحابة الممطػرة  ػف اوػـ يحػد الجػرار ال  ػة )وػ مة الكوػر(. وردت )الجػرة(، غيػر 
 (2)متذكرة اوم ا.

 "اد ػػػأ يمهػػػورا  )جػػػرة يوريػػػة بهػػػروتيف(، وا ف يرادت يػػػد  بيػػػرة )مػػػاهرة( يف يكػػػوف لػػػأ ج بػػػا  م زلقػػػا  
 بواوطة  جمة وريهة الدوراف".

 وخالت اد ر  )الوحابة الممطرة(

"حتػػأ ا ف موػػموح يف يبقػػأ هػػذا ال ػػكؿ كمػػا هػػو  دف المطػػر وػػوؼ يغمػػرؾ اػػأ مياهػػ  ويجراػػؾ 
بهيػػدا ." وب ػػاء  مػػأ ذلػػؾ جرا ػػا التيػػار اله يػػؼ جػػدا  وا ػػداهت محطمػػة بوػػر ة إلػػأ الميػػا  الضػػحمة. إف 

ارت ل هوػػ ا اوػػػما  ظيمػػا وجػػػرؤت )تجاوػػػرت( يف تقػػوؿ هػػػذ  اد ػػػياء تمػػؾ الموػػػكي ة )الجػػرة( خػػػد ا تػػػ
لموػػحب الر ديػػة. هػػذ  ال مػػاذج )ادمومػػة( وػػيمك  ا يف ت  ػػ  البؤوػػاء )الموػػاكيف( ايمػػا بهػػد ي  يبكػػوا 

 حظ ـ   دما يكوف متوخها   مأ الم اهير ) اضها  لم ب ء(.

********** 
 
 

                                                           

، وت وػػأ ي  ػػا  ػػئ هػػش )وػػ ؿ 02مػػف الحكايػػة  24ػػػ4إ  ػا تتيػػ   جبػػا  بوػػبب جمال ػػا كمػػا هػػو مو ػػوؼ اػػأ ادبيػات ( 2)
 الكور(.
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 الحكاية الثانية واألربعون
 دى""عن الذئب والج

حدث يف  دع جد  جميؿ ذابا  اأ يو اء جري  )الوري.(   دما كاف يتج  إلأ الحقوؿ القريبة مف 
ادكواخ المجاورة، وبهد ذلؾ اتج  هاربا  إلأ ادووار )يووار المدي ة( اأ طريؽ مبا ر، وتوخؼ 

إلأ ووط )الجد (  ف بهد بيف القطهاف )ادغ اـ( المكووة بال وؼ. وكاف ال اطؼ الكووؿ يتبه  
المدي ة محاو   يف يوتوير  بحيؿ مدرووة، وخاؿ  "ي  تر  ي   اأ كؿ المهابد يف الضحية تاف )تت و ( 

ولكف إذا لـ تكف خادرا   مأ يف تهود  (2)وتموث )تمطي( بموت ا ادرض  ديمة ال هقة )التأ   ترحـ(؟
 جب تؾ )رخبتؾ(" إلأ الحقؿ ا مف،    لأ، اووؼ تموت ي ت ييضا   ف طريؽ  بكة حوؿ

ويجاب )الجد (  "لكف إ  أ يرجوؾ )يتووؿ إليػؾ( يف تػدع القمػؽ )ال ػـ( الػذ  ي يهػؾ ويبهػد مهػؾ 
)و حأ مهؾ جا با ( ت ديداتؾ ال بيوة، يي ا ال رير، د أ و كوف خا ها  يف يراؽ دمأ المقػدس لمل ػة، 

 يكور مف يف ي ب. اكأ الذاب المهترس."

م ػػااب المزدوجػػة يكػػوف مػػف الم اػػـ )الم اوػػب( يف  وػػتحؽ المػػوت وهكػػذا كػػؿ وخػػت  واجػػ  ايػػ  ال
 ال بيؿ )الكريـ(.

  
 
 
 
 
 

                                                           

ف هػػذ  الق ػػة ترجػػ. إلػػأ الػػزمف الػػذ  كا ػػت ايػػ  ادضػػاحأ  زالػػت تقػػدـ اػػأ المهابػػد الوو يػػة )الحكايػػة  ي Ellis يػػذكر (2)
 ، )وا ظر المقدمة ييضا(.   32، 43(، خارف البياة الوو ية ييضا اأ الحكايات رخـ 04
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