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   (457-420)الترجمة والتعليق على األبيات 

 من الكتاب الثانى من زراعيات فيرجيليوس

 

د. سمية عبد 
 العزيز موسى

 جامعة عين شمس –كلية اآلداب 
 

 
 

وحدة لموضوع الثروة النباتية، حيث ذكرر  (Georg.2.420-457)تمثل األبيات  

، وهر  تعرد *ائرد لننسرا فيها فيرجيليوس تسعة عشر نوعاً مر  األشرجار متعرددة ال و

ثروة طبيعية حقيقية، يأت  ذكرها بعد أ  أوضح كي ية زراعة شجر الكرم والعنايرة بر  

 .(Georg.2.259-419)بيتاً  160ف  حوال  

وأول هذه األشجار ه  شرجرة الزيترو  التر  لرم تنرل سروأ سرتة أبيرات فقرط  

 : (21-420)، بدأها فيرجيليوس بقول  (420-425)

 Contra non ulla est oleis cultura, neque illae 

 procurvam exspectant falcem rastrosque tenacis, 

 )عل  العكس تماماً فإن  ال توجد أية رعاية بأشجار الزيتو  

 فه  ال تحتاج لقبضة ال ؤوس والمنجل المعكوف،( 

هنا يعل  فيرجيليوس أ  زراعة الزيترو  علر  عكرس زراعرة الكررم فهر  ال  

ج إل  المجهرود الكبيرر الرذأ يتطلرت إسرتعمال ال رؤوس والمنجرل المعكروف. لقرد تحتا

اعترض بعض النقاد والباحثي  عل  ذلك وأعلنوا أ  فيرجيليروس لريس علر  بروات 

. والحقيقة أ  فيرجيليوس كرا  محقراً فر  ذلرك تمامراً (1)فيما ذكره ع  زراعة الزيتو 

والترر  تثبررت أ  زراعررة  (2)الزيتررو بنرراًاً علرر  الحقررائم العلميررة الماتبررة بزراعررة 

الزيتو  عل  عكس زراعة الكرم ال تحتاج إال إل  القليل م  المجهود، كمرا أنر  لريس 

م  المنطق  وال المقبول أ  يُنَست ل يرجيليوس أن  ليس علر  علرم بزراعرة الزيترو ، 

. كمرا أنر  لريس مر  (419-259)بعد المراحرل الت بريلية التر  ذكرهرا لزراعرة الكررم 

 
 فى نهاية البحث قائمة بأسماء هذه األشجار.  *
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إلنباف أيضاً إعتبار أ  فيرجيليوس قد جعل أشجار الزيترو  فر  مبراف األشرجار ا

الت  تنمو ف  الغابات ألن  كا  عل  حذر وإنتباه مر  أ  يعتقرد القرارل ذلرك،  (3)البرية

فأشار إل  أ  زراعة الزيتو  تحتاج إل  إستادام ال ؤوس المسننة فر  حررث األرض 

423:cum dente recluditur unco  دما تُشرم ب ررأس مسرننة( وأكردها فرر  )عنررcum 

vomere: 424   بش رة المحراث( وأكد عل  أ  حرث األرض وحدها كافية فر(ipsa 

satis tellus: 423  مر   423و  421، وقد يالحظ القارل أ  هنراك تنراقض بري  البيتري

، ثرم ذكرره 421حيث ن   فيرجيليوس إحتياج أشجار الزيترو  إلسرتادام ال رؤوس فر  

، لك  المتأمل ال يجد تناقضاً عنردما يردرك ال رري بري  423ام ال أس المسننة ف  إستاد

(rastrum)   وهو ال أس أو المعول القوأ وبي(uncus)  وهو فأس يشب  الاطاف، وقرد

فإسرتادام  ال يحتراج إلر   (cum dente … unco)أوضرح  فيرجيليروس بأنر  مسرن  

 مجهود كبير.

س لم يعط الزيتو  حقر  مر  اإلهتمرام مثلمرا يرأ بعض الباحثي  أ  فيرجيليو 

أعط  الكرم رغم فوائرده العظيمرة لننسرا ، وإحتياجر  إلر  القليرل مر  الجهرد، فكرا  

يسررتحم المرردط الطويررل، لكرر  مرر  الواضررح أ  فيرجيليرروس تعامررل مرر  الزيتررو  بمررا 

 .(4)يتناست م  إحتياجات  الزراعية

السررالم(، فمرر  المعررروف )تُْرضرر   placitam Paciذكررر  (425)وفرر  البيررت 

ي.م، حيث الحررت األهليرة، ولكر  زاد 44إنتشار عبادة ربة السالم ف  روما بعد عام 

ي.م. حيرث معركرة أكتيروم، وربرة السرالم تبرور 31إنتشار عبادتها اابة بعد عرام 

 .(5)عل  شكل سيدة تض  إكليالً م  أوراي الزيتو  وتحمل غبن  بولجاناً ف  يدها

 poma quoqueيوضح فيرجيليوس أ  أشجار ال اكهة  (428-426)ف  األبيات 

-421)مثل أشجار الزيتو  أأ أنها تحتاج إل  ن س اطوات الزراعة الت  ذكرهرا فر  

،  (valentis :426). ويالحظ كثرة إستادام الكلمات الدالرة علر  )القروة(: فر  (6) (424

(427: viris.)  ،(428: vi, opis) ت الزراعرة السرابم ذكرهرا ، ذلك فبعد إستي اً اطوا

ف  أشجار الزيتو ، فإ  أشجار ال اكهة تقوأ سيقانها وتثبت ف  التربرة، وتعتمرد علر  

تلك القوة ف  نموها، فال تكو  ف  حاجة إل  مساعدة منا. يُالحظ أ  فيرجيليوس يعمرد 

تشايبراً، وذلرك فر   (7)إل  المبالغرة فر  وبر  ، وهرو مرا اعتبرره بعرض الشرارحي 

، وهو ما سربم  (ad sidera raptim :427)شجار ال اكهة تنطلم نحو السماً تبويره أل

 :292-291)وبرروره عرر  أشررجار البلرروط مرر  علررو لقامتهررا فرر  األجررواً السررماوية 
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aesculus …, …. vertice ad auras/aetherias, …)  هرذه المبالغرة الوبر ية ربمرا

أضرعف مر  تأثيرهرا، كمرا  تتناست م  شعر تعليم ، إال أ  تكررار البرورة البالغيرة

تالرو مر  التشرايف، فرأأ  –عل  عكرس مرا يررأ بعرض النقراد والشرارحي   –أنها 

، visب ات اابة بالبشر، قد أض اها فيرجيليوس علر  األشرجارر ربمرا تكرو  القروة 

والحقيقة أ  القوة اسم يُطلم عل  الكائنات الحية جميعها إنسا  وحيروا  ونبرات، فهر  

 –، فال يستأثر اإلنسا  وحده بها، ونحر  نررأ أ  التشرايف معرضة للقوة والضعف

يكو  المقبود من  إض اً ب ات اابة باإلنسا  فقط عل  غيرره  –كبورة بالغية 

 م  الكائنات وال يكو  بذكر ب ات تشترك فيها الكائنات الحية جميعها.

يتبررادر إلرر  ذهرر  القررارل أ  أشررجار ال اكهررة الترر  يعنيهررا فيرجيليرروس هرر  

جار الت  تتم زراعتها ف  الحدائم، اابة بعد وب   إياهرا بعرد أ  يشرتد عودهرا األش

فال تحتاج إل  تدال بشرأ، وهو ما ي هم من  أنهرا تحتراج لمعونرة اإلنسرا  فر  بدايرة 

برأ  المقبرود هر  تلرك  (430-429)زراعتها وقبل أ  تقوأ سيقانها، لكن  ي اجئنا فر  

فه  المآوأ الموحشرة للطيرور  (nemus omne :429)األشجار الت  تنبت ف  كل غابة 

 . (inculta … aviaria :430)(8)الجارحة 

ال يتحردث فيرجيليرروس عر  أشررجار ال اكهرة، لكنرر   (439-431)وفر  األبيررات 

يتحدث عر  تلرك األشرجار فر  الغابرات واألمراك  غيرر المزروعرة وبردأه بكيتيسروس 

cytisus (9) يوانات، كمرا تؤارذ األاشرات مر  وهو نوع م  البرسيم يستادم غذاً للح

الغابات ذات األشجار العالية، ولعل حباد كيتيسوس وقط  األاشرات يتطلرت إشرعال 

، إذ (10)داريالً علر  الرنف (433)، كما اعتبر البيرت (432)النيرا  وهو ما أورده ف  

أن  يتضم  إست هاماً بالغياً يدل عل  اإلستنكار والتعجت م  أ  الرجال يترددو  فر  

إنتقررال غيررر منطقرر  مرر  الغابررات  –حقرراً  –راعررة األرض، فررال يعتنرر  بهررا، وهنررا ز

والنباتات التر  ال تحتراج إلر  زراعرة، إلر  الحرديث عر  تررك الرجرال لر رض برال 

 et dubitant homines serere):  (433)زراعة، وربما توجرد عالقرة بري  هرذا البيرت 

atque impendere curam?   الزراعة، و ف  منح العناية ؟()أو يتردد الرجال ف 

 :  (439-438)وبي  البيتي  

                         ………. , iuvat arva videre 

non rastris, hominum non ulli obnoxia curae. 

 ) ......... ، أم  المبهج رؤية الحقول
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 بال فؤوس، فه  مدينة لعناية الرجال وليس لشئ آار(.

عر باألرض الزراعية، فال تتحقرم البهجرة فر  رؤيرة الحقرول حيث يتضح إهتمام الشا

إال إذا ضربتها ال ؤوس، وهو ما يمثل عناية الرجال بهرا، فهر  مدينرة برذلك إلر  تلرك 

بت بال رأس شابراً يردي   رت العناية، وهنا تشايف إذ جعل الحقول الاضراً التر  ضرُ

للنراظري . وفر   بذلك الجمال إلهتمام الرجال وعنايتهم باألرض حتر  برارت بهجرة

يعيت الشاعر عل  الرجال تركهم أو ترددهم ف  اإلقردام علر  الزراعرة،  (433)البيت 

 فينتج ع  ذلك إهمال ل رض.

ينتقل فيرجيليوس إل  الحديث ع  بعض فوائرد األشرجار التر  ال تحتراج إلر   

 quid maiora :434)، وقد بدأ حديث  عنهرا بسرؤال بالغر  (436-434) الجهد البشرأ 

sequar ?)   يسرتنكر فير  سرربت حربر  علر  ذكرر المراحررل الشراقة لزراعرة أشررجار

الكرم، ف  حي  أ  هناك أشجاراً م يدة ال تتطلت أأ تدال لننسا  ومنها الب براف 

(salix) (11 ) والوزال(genista) (12 ) القبير وذكر فوائد شجرت  الب باف والروزال

جرة عل  حدة، بل ذكر فائدتهما معاً، إال أ  ، ولكن  لم يحدد فوائد كل ش 436-435ف  

َف ع  شجر الب باف ف  كون  شجر طويل ذأ أغبا  وأوراي مائلرة يردل  ما عُرت

 :436)وسياج للمحابريل  (pastoribus umbram :435)عل  أن  يُستَادم كظل للرعاة 

saepemque satis)  َف ع  شجر الوزال ف  كون  شرجر قبرير ومزهرر يردل وما عُرت

، ورحيرم أزهراره غرذاًاً (pecori frondem :435)أ  أوراقر  طعامراً للحيوانرات  عل 

للنحل، إال أ  فيرجيليوس أوجز تلك البورة، وااتبر مراحل تكوي  العسل، وجعرل 

وليسرت غرذاًاً للنحرل كمرا هرو منطقر .  (pabula melli :436)الشجرة غرذاًاً للعسرل 

 ج مباشرة.ولعل ذلك يرج  لنيجاز بذكر المبدر والمنتَ 

ينتقل فيرجيليروس إلر  الحرديث عر  إحردأ ال وائرد الهامرة بالنسربة ل شرجار  

-437)الطبيعية ف  مناطم الغابات، وذلك ف  كونها مبدر أساسر  إلنتراج األاشرات 

فر   (13) (buxum)بأشرجار الربقس  (437)ذات اإلستادامات العديدة. وبدأها ف   (448

ر فيرجيليروس إلر  فائردة هرذه األشرجار وربمرا ، ولم يُ Cytorus (14)جبل كيتوروس  شرت

يرج  ذلك إل  شهرتها، وما عُرف عنها م  إستادامها ف  بناعة السر  . كمرا ذكرر 

، وم  المالحظ إتبراع فيرجيليروس ألسرلوت (15)بساتي  البنوبر الناريكسية (438)ف  

شرات، ثرم اإليجاز ثم الت بيل وذلك بذكر بعض أو أهرم أنرواع األشرجار المنتجرة ل ا

ذكرها مرة ثانية وفيما تستادم، أو أن  يهتم أوالً بتحديد أماك  تلرك الغابرات، ثرم يرذكر 
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أنواع األشجار الموجودة ف  هذه الغابات، ثم ف  النهاية يوضرح فائردة هرذه األشرجار، 

 (440)، ف ر  (448-440)ولعل هذا النهج ف  عرض األفكار يتضرح جليراً فر  األبيرات 

ثم عي  نوع الغابرات ( 16) (Caucasius … vertex)مة جبال القوقاز حدد المكا  وهو ق

 utile)أوضرح أنهرا تنرتج اشرباً م يرداً  (442)، وفر  (17)(steriles)بأنهرا غيرر مثمررة 

lignum)   ذكررر أسررماً هررذه األشررجار وأوجرر  اإلسررت ادة منهررا، وبرردأ  (445-443)وفرر

علرر  إهتمررام  (18)بررنوبر، ومرر  المالحررظ إسررتحواذ شررجر الpinusبشررجرة البررنوبر 

حيرث  443اشرت البرنوبر، وفر   taedas 431الشاعر، فقد ذكره أكثر مر  مررة فر  

وهو شجر األرز  cedrusيستادم اشب  ف  بناعة الس   و  pinusذكره ثالث مرات 

م  ال بيلة البنوبرية ويستادم ف  العديرد مر  األغرراض المنزليرة، وكرذلك شرجرة 

cupressus(19) سرررو مرر  ال برريلة البررنوبرية أيضرراً، ولقررد أوضررح وهرر  شررجرة ال

للعربرات،  rotis 444فيرجيليوس استادام أاشات هذه األشجار ف  برناعة العجرالت 

وشررجرة  pandas ratibus … carinas :445وكعرروارض مقعرررة فرر  قرراع المراكررت 

وااتف األقواس  arcusالذأ يستادم ف  بناعة األقواس  taxus (20) 448الطقسوس 

وه  نسبة إل  السكا  ف  شمال شرري فلسرطي  اشرتهروا ببرناعة  Ituraeiورية اإليت

ثرم ينتقرل فيرجيليروس إلر   Ituraeos taxi torquentur in arcus … :448 (21)األقواس

وه  أيضاً م  األشجار الت  حرازت علر  اهتمرام الشراعر  salicesشجرة الب باف 

دم كظرالً للرعراة وسرياجاً للمحابريل، حيث يستا 434ألن  متعدد ال وائد لقد ذكره ف  

، (22) )ب براف السراللي ( vimenوذكر مع  نوع م  فبريلت  وهرو  446وذكره ف  

حيث كثرة أغبان  فيُسم  )الغب ( وتبن  من  السالل. ويرذكر أ  مر  شرجر ا س 

myrtus (23)  والقرانيرراcornus (24)  تُبررن  الرمرراط القويررة المسررتادمة فرر  الحررروت

. يالحظ أ  وسط اهتمرام فيرجيليروس باألشرجار المنتجرة ل اشرات يرذكر (447-448)

فيرردرك  frondibusويميررزه بأنرر  غنرر  برراألوراي  446فرر   ulmi (35)شررجر الرردردار 

القرارل ألول وهلرة أ  فيرجيليروس قرد أقحرم هررذا النروع مر  األشرجار المميرز بكثرررة 

ئدة أشرجار الردردار يكتشرف أوراق  وأ  فائدت  قابرة عل  ذلك، إال أ  الباحث ف  فا

أن  مبدر هام ل اشات الجيدة المتعددة االستادامات، باإلضافة إل  أ  أوراق  تعتبر 

ًً للحيوانات  .  (26)غذاًاَ

ينتقل فيرجيليوس إل  شرط كي ية بناعة أاشات تلرك األشرجار مكررراً ذكرر  

، tiliae449(27) :، أو ذاكراً أنواعاً جديردة مثرل buxum :449بعضها مثل اشت البقس 
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 rasile)و  (tiliae leves)وقرد تميرز هرذي  النروعي  برأ  أاشرابهما ملسراً ومبرقولة 

buxum) 449، ويمكرر  تشرركيلهما بإسررتادام المارطررة: torno كمررا يمكرر  تجوي همررا ،

 .(ferro … acuto)م  ال والذ الحاد  –لم يذكرها فيرجيليوس  –بإستادام أداة 

هرر   torno rasileأ   449ليقرر  علرر  البيررت فرر  تع Thomas (28)لقررد ذكررر  

(lathe-polished)  وبذلك تكو ،rasile  ب ة لرtorno  ولكننا نرأ أ ،rasile  ر بر ة لر

buxum, -i (n.)  كما أ ،torno  ه  آلة لتقطي  األاشات ف  ذلك الوقرت، وليسرت آلرة

مرا يت رم مر  لبقل األاشات، كما أنها ه  الوسيلة الت  يتم بها تشكيل األاشات وهو 

(formam accipiunt)   كما أ ،rasile buxum   تت م مرtiliae leves  باإلضرافة إلر .

 شجرة ملساً طبيعياً. tiliaأ  

ال يزال فيرجيليوس يركز إهتمامر  علر  األشرجار المنتجرة ل اشرات ومردأ  

هرا التر  وبر ها بأنalnus (29 ) :451إمكانية اإلست ادة م  تلك األاشات، فيذكر شجرة 

وهرو نهرر البرو حاليراً، لرم يحردد  Padusتط رو علر  موجرة نهرر برادوس  levisا ي رة 

، فكونر  يط رو علر  المراً alnusفيرجيليوس هنا براحة كي ية إستادام اشت شجرة 

إشارة إل  أن  يستادم ف  بناعة المراكت البرغيرة، إال أ  فيرجيليروس كرا  موفقراً 

ألنها م  األشرجار الم ضرلة للنحرل  usaln (30)ف  ذكر االيا النحل عقت ذكره شجرة 

تعنر  تجراويف  corticibusque cavis :453، ولعرل (31)حيث يقوم بتكوي  االيراه فيهرا

 ilex 453لحاً ذلك النوع م  األشجار الذأ عطف علي  نوع آار هرو البلروط المرائ  
  مرا فسرد ، أأ أ  األشجار كلها فوائد حتر vitiosaالذأ وب   بأن  فاسد أو ردل  (32)

منها ولم يعد بالحاً لنستادام المباشر لننسا ، فم  الممك  أ  يكرو  مكانراً برالحاً 

 لااليا النحل الت  تنتج العسل.

والتر   -تمثل نهاية هذا الجرزً المتعلرم برالثروة النباتيرة،  (457-454)األبيات  

ال ظراهرأ وقرد بردأه فيرجيليروس بسرؤ – (542-458)تُعرد قبرل ااتمرة الكترات الثران  

)مرا الرذأ  ? quid memorandum aeque Baccheia dona tulerunt :454التنراقض 

 يستحم الذكر ويتساوأ م  ما تمنح  هبات باكاوس؟(

يُ َهم من  أ  ما ذكره فيرجيليوس ع  أنواع األشجار السابقة وفوائردها ال يتسراوأ مر  

يم لشرأ  هرذه العطايرا، إال وف  هرذا تعظر  (Baccheia dona)ما تمنح  العطايا الباكاية 

أ  األبيات الثالثة التالية واألايررة أوضرحت طبيعرة هرذه العطايرا وهر  أسربات اإلثرم 

(455: ad culpam causas)  وإبابة القناطرة(Centauri)   برالجنو(furentis)   بعرد أ
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. وقرد ذكرر (33)أفرطوا ف  شرت الامر، فتمكنرت مرنهم قبيلرة البيثراأ وقضرت علريهم

وهياليرروس  Pholusوفولرروس  Rhoetusوس أسررماً ثالثررة مررنهم رويترروس فيرجيليرر 

Hylaeus(34). 

وم  هنا تتضح سارية فيرجيليوس م  هذا السؤال، الرذأ يُعَرد هجومراً علر  

. وهنا م ارقة، فأكثر األشجار (457-454)الامر حيث يحمل  مسئولية نشوت الحروت 

جها سبت هالك  ودمراره، وأ  هرذا حظوة برعاية اإلنسا  وعمل  وإهتمام ، يكو  إنتا

الهجوم يُعد تقريراً م  فيرجيليوس بأ  تلك األشرجار الطبيعيرة التر  تنمرو بالقليرل مر  

 .(35)العناية الزراعية أو بدو  زراعة ه  أحم بالمدط

بإشرارة إلر  شرجر  (457-420)م  المالحرظ أ  فيرجيليروس بردأ هرذا الجرزً 

و  ذكرر اسرم  برراحة، وكرأ  هرذا الجرزً هرو د( 36)الكرم واتم  بإشارة لر  أيضراً 

مقارنة لشجر الكرم م  غيره م  األشجار، والكرم برل م  إحداث الضرر لننسرا ، 

ولك  اإلنسا  هو الذأ يجعل من  سربباً لرذلك، ولهرذا لرم يرذكره فيرجيليروس برراحة 

تر  المسئول ع  إحداث الجنو  الذأ يؤدأ إل  إرتكات ا ثام وال Bacchusوإنما ذكر 

تؤدأ بدورها إل  التشاح  والقتال والدمار، وهو ما يتعارض م  م هوم السرالم الرذأ 

 يُعَد أحد أهداف الشاعر.

يتضح م  أسلوت فيرجيليوس اسرتادام  ل سراطير، فاإلشرارات األسرطورية 

ف  الزراعيات تهدف إل  التنروع الجمرال  أو الزارفر  لموضروع القبريدة، أأ أنهرا 

ة للقبريدة، وهر  تالرم نوعراً مر  البرلة بري  حيراة المرزارع تستادم كحلية زارفير 

 .(37)الواقعية وبي  مغزأ آار يهدف إلي  الشاعر

كما يتضح إتباع فيرجيليوس ل سرلوت اإلسرتطرادأ فر  عررض موضروع ، 

واإلسررتطرادات ربمررا تتناسررت مرر  قبرريدة تعليميررة، وهررو مررا أشرررنا إليرر  مرر  تنقررل 

راً طبيعتها، ومناطم نموها، وفوائدها، كل هذا فر  فيرجيليوس بي  أنواع األشجار ذاك

بورة متماسكة، فم  براعت  ف  معالجة المادة العلمية أن  يبعث فيها باسرتمرار القروة 

 والتشويم.

ولعل ما يناست القبيدة التعليمية اللجوً إل  التكرار البالغ  لربعض األل راظ 

 :444)و  (… dant … , dant :442)وفر   (iuvat … / … iuvat :438-437)كمرا فر  

hinc … / hinc …)  452و: nec non … / … nec non …)-(451(38)  إذ أنر  يؤكرد

 المعن  ويؤثر ف  القارل.
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ولقد استطاع فيرجيليروس أ  يرنظم قبريدة شرعرية تعليميرة مر  مرادة علميرة 

دة زراعية تبدو ألول وهلة أنها تقريرية جافة، إال أنها عظيمرة الن ر ، تهردف إلر  إعرا

 اإلهتمام بالثروة النباتية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش : 
ف  مؤل    Columellaرأي  المعارض ل يرجيليوس ع  زراعة الزيتو ، بما ورد لدأ   Thomasأكد   (1)

 nam veteris proverbii meminisse:  (5.9.15)( De Re Rustica)عرر  شررئو  الريررف 

convenit "eum qui aret olivetum, rogare fructum; qui stercoret, exorare; qui 

caedat, cogere". 

)ألن  م  المناست أ  نتذكر المثل القديم "الذأ يجف بستا  زيتون ، يرجو الثمر، م  سمد وتضرع، م  

عل  م  فشل وكا  يرجو النجاط ف  عملرر  ولررم يكررد ويتعررت  Columellaقط  وجم "(. لقد استشهد 

ن  م  شجر الزيتو  بسبت عدم إهتمام  ب ، حيث لم يسمد التربة بمثل ينطبم عل  شاف قد جف بستا

 ولم يترقت اإلثمار ولم يقط  الزيتو  ويجمع ، وه  مراحل عديدة م  العمل الشاي.

م  أ  ما ذكره فيرجيليوس غير حقيق  مستنداً إل  ما أورده  (1-420)وأشار كذلك تعليقاً عل  البيتي  

:  (5.9.12)ضرورة حرث بستا  الزيتو  مرتي  ف  العام عل  األقل : كولوميلال ف  كتاب  السابم ع  

id [sc.olivetum] minime bis anno arari debet: et bidentibus alte cicumfodiri. 

 )يجت أ  يحرث )بستا  الزيتو ( مرتي  عل  األقل ف  العام : بأ  يُح َر بعمم بمحراث ذأ شوكتي .

Columella L.J.M., De Re Rustica. Harrison B.A. LCL London,1948.                  
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Thomas R.F., Vigril. Georgics. Vol. I: Books I-II, Cambridge Univ. Press. 

1990. p. 235-236. 

 ف  طبعة اللويت. انظر : Faircloughبترجمة  Thomasم  الواضح تأثر 

Virgilius P. M., Eclogues. Georgics. Aeneid I-VI. Fairclough H.R. vol.I LCL 

London ,1967. 

 معهما ف  التعليم. انظر : Williamsكذلك إت م 

Williams R.D., Virgil, The Eclogues & Georgics, st. Martin's Press, New York, 

1985. p. 172. 

، ويعتمد عليها إقتباد معظررم دول حرروض شجرة الزيتو  تقاوم قسوة الطبيعة وعدم إعتناً اإلنسا  بها (2)

البحر المتوسط، وتمتاز شجرة الزيتو  بت وي نموها عل  معظم أشجار ال اكهة. تعتبررر منطقررة حرروض 

 البحر المتوسط م  أفضل المناطم لزراعة الزيتو . أنظر :

 .2002مارس  57د. إكرام سعد الدي  أبو شنت، الزيتو . البحي ة الزراعية. مجلد 

http: //www.el-ard.com/subfolders/crops/olives  

        28/5/2009. 

http: //aradina.kenanaonline.com 

http: //arbooks.tk. 

أن  يجت علينا أ  ن هم حقيقة زراعية هامة، وه  أ  زراعة الزيتو  يمك  أ  تنجح   Spurrكما أوضح  

 :  (5.8.1)لال بقليل م  األعمال الزراعية، وقد استشهد بما ذكره كولومي

Omnis tamen arboris cultus simplicior quam vinearum est, longeque ex 

omnibus stirpibus minorem impensam desiderat olea, quae prima omnium 

arborum est. 

ط يقار  بي  زراعة الكرم وزراعة الزيتو  معلناً أ  زراعة الزيتو  أبس  يتضح م  ذلك أ  كولوميلال

م  زراعة الكرم، وأنها تحتاج إل  مجهود قليل، وأنها أفضل األشجار ألنها تعط  أفضررل إنترراج بأقررل 

مقالت  معلناً أ   Spurrعناية. وأ  كولوميلال قد كتت حوال  كتابي  ونبف ع  زراعة الكرم. وينه  

ه بالريف اإليطال ، معلومات فيرجيليوس الزراعية بحيحة. وأ  هذه الدقة ف  الت ابيل ترج  إل  تأثر

وإ  الكتات الالتي  الذي  كتبوا ع  الشررئو  الزراعيررة والالحقرري  ل يرجيليرروس أمثررال بلينيرروس األكبررر 

وكولوميلال قد نقلوا ع  فيرجيليوس أكثر مما نقلوا ع  كاتو وفارو كمبدر للمعلومات الزراعية. انظر 

: 

  ً Spurr M.S.; "Agriculture and the Georgics", G & R, 33 (1986), p. 167, pp. 

181-82. 

إل  أ  فيرجيليوس قد جعررل الزيتررو  مبررن اً ضررم  األشررجار الترر  ال تتطلررت عمررالً  Thomasأشار  (3)

labor : انظر 

Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 235. 

                .Spurr M.S.; op. cit., p. 167, note 20, 21انظر :  (4)

cf. Williams R.D.; op. cit., p. 172. 

(5) Carassiti A.M.: Diz Mitologia Classica. Pace. Roma. 2001 

إل  أ  الزيتو  مرتبط دائماً بالسالم وهو رمز للهدنة أثناً الحروت، وأوضح أ    Williamsكما أشار  

 . Williams R.D.; op. cit., p. 172انظررر :  (11.101)فيرجيليوس أشار إلي  ف  اإلنيادة 
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م  األفعال المبنية للمجهول شكالً والمعلوم معنً ، وهو استادام  (nutritor)ال عل  (425)وف  البيت 

 Cassell's Latin Dic. 1993انظر :  (nutrior, -iri)ااف ب يرجيليوس 

عل  أشجار الزيتو ، أأ  poma quoqueإل  أ  فيرجيليوس عطف أشجار ال اكهة  Thomasأشار  (6)

 .Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 237تحتاج إل  مجهود وعمل ف  زراعتها. انظر :  أنها ال

 ف  هذا الرأأ أيضاً.  Williamsوقد ات م مع  

                               .Williams R.D.; op. cit., p. 172انظر : 

                     .Thomas R.F. (1990): op. cit., p. 237انظر :  (7)

يعيد إل  الذه  ما أورده فيرجيليوس ف  الرعويات عرر  أشررجار  (430)إل  أ  البيت  Thomasأشار  (8)

 الكرم ف  العبر الذهب  :

 (Ecl. 4.29: incultisque rubens pendebit sentibus uva)  Thomas R.F. (1990); op. 

cit., p.238. 

ات مدراً جيداً للب  الحيوانات الرعوية اابررة المرراعز فرر  إل  أ  هذا النوع م  النبات Thomasأشار  (9)

 .(I.78; 2.64; 9.31; 10.30)فترة اإلزهار، وقد ذكره فيرجيليوس ف  الرعويات 

Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 238. 

(10) Ibid. 

 Williamsأ  الموضوع الرئيس  هو عقد موازنة بي  سااً الطبيعة وجهد اإلنسا     Williamsيرأ  

R.D.; op. cit., p. 172 

هو المحور الرئيس  للزراعيات، وهو عمل اإلنسا  وجهررده  laborكما يرأ بعض الباحثي  أ  العمل 

، عندما بدأ الجنس (46-1.121)ف  زراعة األرض، وهو ما يمثل العبر الحديدأ الذأ أسس  جوبيتر 

 البشرأ األول ف  الك اط م  أجل البقاً عل  قيد الحياة.

 ,Nappa Ch.; 'Fire and Human Error in Vergil's Second Georgic', AJPhظررر : ان

124, No. 1 (2003), pp. 39-41. notes 5-6. 

(11) salix  ًشجرة الب باف تنمو ف  التربة الرطبة بنبف الكرة الشمال ، وتوجد ف  الكثير م  أنحررا :

  يد المزارعو  م  ظلها. انظر : العالم حيث تزرع عل  جوانت الجداول والسواق ، ويست

http: //ar.wikipedia.org/salix/20/5/2009 

(12) genista  .شجرة الوزال : نبات الشيح، وتسم  الرتم الوزال، وتستعمل  الم الظهر : 

. كما ينمو ف  أوروبا وف  الشري األوسط وشمال أفريقيا ويتميررز www.arab-album.comانظر : 

 انظر :  بأزهاره الب راً.

http: //en.wikipedia.org/wiki/genista_tree 30/4/2009 

(13) Box-tree: buxum  شجرة البقس دائمة الاضرة، بطيئة النمو، تُتَاذ كسياجاً أو مبدات للرياط عل :

المروج، تنمو ف  جنوت أوروبا وآسيا وشمال أفريقيررا، كمررا توجررد فرر  إنجلترررا وعلرر  طررول الشرراطئ 

متر، ولها أوراقاً بغيرة ذات  7.5لواليات المتحدة األمريكية. يبل إرت اعها إل  حوال   األطلس  ف  ا

وج  علوأ الم ، وعناقيد م  األزهار البغيرة ذات رائحررة زكيررة كرائحررة العسررل. منهررا أنررواع ذات 

أوراي اضراً رمادية أو مزركشة، ويتاذ النوع البغير منها سياجاً لمشاتل أزهررار الزينررة، واشررت 

 جرة البقس ثقيل قاس يمك  بقل  لدرجة عالية. انظر:ش

http: //mousou3a.educdz.com 5/5/2009. 
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إلرر   Thomasف  شمال آسيا البغرأ. أشررار  Paphlagoniaكيتوروس: جبل ف  منطقة بافالجونيا  (14)

، وفرر  (Iliad 2.853)أ  مدينة بافالجونيا وردت ف  أعمال العديد م  الكتات ف  اإللياذة لهوميروس 

 a)حيررث ذكررر كيترروروس الاشررب   (Arg.2.942)األرجونوتيكررا ألبوللونيرروس الرودسرر  

kpo)   كيترروروس المنررتج لاشررت الرربقس  (4.13)، وكاتوللوس فررCytore buxifer  وكررذلك

 Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 239. انظر : (5-12.544)سترابوف  

 وس اشتهر بأشجار البقس الت  تستادم أاشاب  ف  بناعة الس  .ويتضح مما تقدم أ  جبل كيتور

 Bruttium، وه  إحدأ المستعمرات ف  بروتيوم Opuntian Locri: مدينة ف  (Naryx)ناريكس  (15)

ف  جنوت إيطاليا، فيرجيليوس أول مرر  ذكرهررا فرر  المؤل ررات الالتينيررة، كمررا أنرر  نررادراً مررا تررذكر فرر  

تنمررو بهررذه المنطقررة  pitch-pineكولوميلال أ  أشررجار البررنوبر الراتنجرر   المؤل ات اإلغريقية. ذكر

إل  أ  منطقة بروتيوم تنتج نوعاً جيداً مرر   (N.H.14.126-7)، كما أشار بلينيوس األكبر (10.386)

 Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 239أشجار البنوبر. انظر : 

 لبحر األسود.جبال القوقاز : تق  بي  بحر قزوي  وا (16)

(17) steriles :  تشير عادة إل  األشجار الت  ال يزرعها اإلنسا . قار : 

Verg.Georg.I.154: infelix lolium et steriles dominantur avenae. 

: شجرة معمرة دائمة الاضرة، منتشرررة فرر  إيطاليررا وأوروبررا وفرر  منرراطم  (pinus)شجرة البنوبر  (18)

   مبدر هام إلنتاج األاشات المستادمة ف  العديد م  األغراض. انظر : كثيرة م  العالم، وه

http: //en.wikipedia.org/wiki/Pine_tree 

cf. Theophr.HP 5.7; Cat. 64.1 

Williams R.D.; op. cit., p. 172.  

(19) cupressus هرر  الشررجرة المقدسررة لبلوتررو حيررث يسررتادم اشرربها فرر  األغررراض الجنائزيررة. انظررر : :

Carassiti A.M.; op. cit.: Ade. 

http: //herbwisdom.tripod.com/deities. 24/4/2009. 

Williams R.D.; op. cit., p. 172. 

)اشت الطقسوس( الذأ يبن  منرر  األقررواس وبرري   taxusإل  ضرورة الت رقة بي   Harrisonأشار  (20)

taxicum  :وهررو السررم الررذأ يوضرر  للسررهام. انظرررHarrison S.J.; 'Yew and Bow: Vergil 

Georgics 2.448', HSPh, 96 (1994), p. 201. 

كمررا ورد  (barbaros Ituraeos cum sagittis) (Phil.2.112)ورد ذكرررهم لرردأ شيشرررو  فرر   (21)

 .7.230 :(Ituraeis … sagittis)ذكرهم لدأ لوكريتيوس ف  )ف  طبيعة األشياً( 

Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 241. 

 : تسم  أيضاً شجرة الغب  تتميز بكثرة وتشابك أغبانها. انظر :vimenب باف السالّلي   (22)

http: //en.wikipedia.org/wiki/Branch 

هو شجر عطرأ دائم الاضرة يبلغ إرت اع  حوال   myrtle trees: (s) myrtusشجر ا س   (23)

الشررري األوسررط، وهرر  الشررجرة المقدسررة ل ينرروس، كمررا أ  ثمانية عشر قدماً، ينمو بكثرة ف  موطنرر  ب

s  : تعن  العطر، وتبن  من  األكاليل، وقد حرف الروما  عل  زراعت . انظر 

 http: //www.geocities.com/Athens/Parthenon 

cf. Aen. 3. 23; 9.698; 12.267. 

apud Williams R.D.; op. cit., p. 173. 

: توجد غابات القرانيررا فرر  المنرراطم الجبليررة اإلسررتوائية، فرر   cornels trees, cornusشجر القرانيا  (24)
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 شري أوروبا وآسيا، وتتميز أاشات هذه األشجار بالبالبة وتستادم ف  بناعة األثاث. انظر : 

http: //encyclopedia2.the free dictionary.com/cornel-tree 

يا البغرأ، وهو متعدد ال وائد تستادم أوراق  كعلف للماشية، كما أبل  م  آس  ulmusشجر الدردار :  (25)

 يمتاز بجودة أاشاب  الت  تبن  منها العجالت والمقاعد. انظر : 

http: //en.wikipedia.org/wiki/Elm 1/5/2009. 

كسررياج يحرريط بررالطري المؤديررة إلرر  المزرعررة  ulmusفائدة استادام شررجر الرردردار  Catoذكر كاتو  (26)

 أوراق  غذاً للماشية وإمكانية اإلست ادة م  أاشاب .و

Cato, Agricultura. 6.3 : circum vias ulmos … uti frondem ovibus … et 

materies, … 

 مشيراً إل  ن س االستادام. Cato De Re Rustica 1.24.3عل  ما ذكره  Varroكما علم 

Marci Catonis; De Re Rustica. W.D. Hooper et H.B. Ash. LCL London, I-LII. 

1934. 

M. Terenti Varronis, De Re Rustica. W.D. Hooper et H.B. Ash. LCL London I. 

1934 

(27) Lime tree or linden tree : tilia  ه  شجرة الزيزفو ، م  األشجار المعمرة وتكثر ف  نبف :

رق  أمريكا الشمالية. م  أسمائها أيضاً غبيراً الكرة الشمال  ف  المناطم المعتدلة م  أوروبا وآسيا وش

وتيليو. ساقها الاشبية ذات قشرة ملساً وه  كثيرة األغبا ، ولهررا أنواعرراً عديرردة ال فررري بينهررا مرر  

الناحية الطبية، أوراقها كبيرة عل  شكل قلت مائل وه  مسننة تشب  أوراي الزيتو  ولونهررا يميررل إلرر  

بكثرة ف  الدول العربية، وأزهارها عنقودية بيضاً ذات رائحة عطرية  اللو  ال ض ، وهذا النوع يوجد

 متراً، وتسقط أوراقها ف  فبل الاريف. انظر : 30طيبة، يبل إرت اع الشجرة إل  حوال  

http: //en.wikipedia.org./wiki/tilia 4/5/2009 

(28) Thomas R.F. (1990); op. cit., 241. 

(29) Alder : alnus   جار الماً فهو شجر يألف الماً، يطلم هذا االسم عل  حوال  ثالثي  نوعاً م  يسم

األشجار والشجيرات، معظمها بغيرة الحجم وتتساقط أوراقها موسمياً، والقليررل منهررا دائررم الاضرررة، 

أفضل أنواعها األسود ويوجد ف  أوروبا، ولك  النوع األحمر هو األكثر إنتشاراً، يبل إرت اعها حوال  

متراً، وه  الشجرة الم ضلة للنحل، اابة ف  فبل الربي ، ويستادم ف  بناعة ال حررم،  35-32 م 

وه  أيضاً م  األشجار المغذية للتربة حيث تمدها بالنيتروجي . كما يستادم اشبها ف  بناعة األثاث 

 وا الت الموسيقية. انظر :

http: //en.wikipedia.org/wiki/alnus  13/5/2009 

فرر  بررناعة المراكررت فرر   alnusإل  أ  فيرجيليوس ذكررر إسررتادام اشررت شررجرة  Williamsشار أ (30)

Georg.I. 136 كما أشار إل  أ  استادام ال عل ،innatare : ك عل متعدأ يعد استاداماً نادراً.انظر 

Williams R.D.; op. cit., p. 178. 

cf. Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 242. 

إل  نوعي  م  االيا النحل األول هو ما   3-452إل  أ  فيرجيليوس يشير إل  البيتي     Thomasأوضح   (31)

والثرران  هررو مررا يبررنع  النحررل بن سرر  فرر   (corticibusque cavis)يبررنع  اإلنسررا  وذلررك فرر  

(vitiosaeque ilicis alvo) كمررا أشررار إلرر  أ  (4-43 ,4.33). قررار  الزراعيررات ،alvus   تعنرر

دة، كما تعن  أيضاً الية النحل وأ  هناك شك ف  المعن  الذأ يعني  الشاعر، وأضاف أ  تجويف أو مع

. aula, tectaواستادم بدالً منها بعد ذلك  Georg.4.34مرة واحدة ف   alvariaفيرجيليوس استادم 
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 .Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 242انظر : 

(32) holm-oak: Ilex  أوholly  حجم متوسط، تنمو ف  منطقة حرروض البحررر المتوسررط، ه  شجرة ذات

بعض أنواعها ذات أوراي دائمة الاضرة والرربعض ا اررر تسررقط أوراقرر  موسررمياً، تتميررز أوراي هررذه 

األشجار بأنها سميكة المعة وذات أشواك عند حوافها، ثمارها بغيرة ذات لو  أحمررر، و قررد اسررتادم 

 الامر واألوان  والعربات. انظر : اشبها قديماً ألغراض متعددة منها براميل 

http: //en.wikipedia.org/wiki/Quercus-ilex 

مالوقات ارافية نب ها األعل  ف  هيئة البشر، ونب ها األس ل ف  هيئة الايل،   (Centauri)القناطرة   (33)

، واشررتهر كانت تعيش عند جبل بيليو  ف  ثساليا، وقد عرفوا بجموط الشهوة والشغف بالنبيذ والهمجيررة

وه  قبيلة كانت تسك  أيضاً ف  جبال ثسرراليا، وعنرردما  (Lapithae)القناطرة ببراعهم م  الالبيثيي  

ملك تلك القبيلة أقيم ح ل كبير دُع  إلي  القناطرة الذي  تجرعوا الكثيررر  (Pirithous)تزوج بريثووس 

ونسرراً القبيلررة،  (Hippodameia)م  النبيذ، ف قدوا وعيهم وحاولوا اإلعتداً عل  العروس هيبوداميا 

فقامت معركة رهيبة بي  القناطرة والالبيثيي ، إنتهت بقتل القنرراطرة، وقررد بررورت هررذه المعركررة فرر  

إفريز معبد البارثنو  فوي األكروبول بأثينا، ومعبد زيوس ف  أوليمبيا، وعل  مزهرية فرنسوا الشهيرة. 

ونان  )العبر الهلالدأ(. دار النهضة العربية، بيررروت انظر : د. عبد اللطيف أحمد عل  : التاريخ الي

 (.1، ملحوظة )377، ف 1971

Graves R.; The Greek Myths (1). Penguin Books (1983). pp. 360-362. 

Carassiti A.M.; op. cit., Centauri, Lapiti. 

 .(Georg. 3.115)هناك إشارة لقبيلة البيثاأ ذكرها فيرجيليوس ف  

 . (.Metam. 12.210f)وفيديوس تلك المعركة بي  القناطرة وقبيلة البيثاأ ف  كما ذكر أ

 .Williams R.D.; op. cit., p. 173انظر :                          

(34) cf. Verg. Aen. 8.294. 

 . انظر:Hor. Odes 2.19.23ذكر هوراتيوس أ  رويتوس م  المردة 

Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 244  

(35) Thomas R.F. (1990); op. cit. p. 20, pp. 242-243, note 52. 

اسررتنتاج  (57-454)يرأ أ  ما ذكررره فيرجيليرروس فرر   Otis (1963) 168أ   Thomasحيث ذكر 

يرأ أن  إسررتنتاج غريررت وغيررر مرضرر  للكتررات الثرران  قبررل  Wilkinson (1969) 184رائ ؛ وأ  

 نهايت .

ال ينته ، وقد بوره عل  أن  براع بي    laborالعناية بزراعة الكرم عمل    إل  أ   Leahكما أشارت  

 . انظر :vituperatio vitisتمثل  (57-455)اإلنسا  والطبيعة، وأ  األبيات 

Leah J. Kronenberg; "The Poet's Fiction: Virgil's Praise of the Farmer, 

Philosopher, and Poet at the End of Georgics 2", HSPh, vol. 100 (2000), p. 352. 

Thomas R.F.; "Prose into Poetry: Tradition and Meaning in Virgil's Georgics", 

HSPh, Vol. 91 (1987), p. 230. 

أ  م  أسلوت فيرجيليوس الم نوعاً م  الموازنة بي  بداية الموضوع ونهايت ، كما  Monicaأشارت  (36)

 توكيداً عل  المعن  الذأ يهدف إلي  الشاعر. انظر :أ  شكل الااتمة يالم 

Monica R. Gale; " Poetry and the Backward Glance in Virgil's 'Georgics' and 

'Aeneid' ", TAPHA 133 (2003) p. 325. 

(37) Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 27. 
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لن   كوسيلة للربط بي  الجمل أمر غير معتاد ف  إل  أ  استادام فيرجيليوس ألدوات ا  Thomasأشار   (38)

 أسلوت فيرجيليوس. انظر :

Thomas R.F. (1990); op. cit., p. 241. 
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 م  الكتات الثان  للزراعيات ل يرجيليوس : (457-420)األبيات 

    Contra non ulla est oleis cultura, neque illae 420 

procurvam exspectant falcem rastrosque tenacis,  

cum semel haeserunt arvis aurasque tulerunt;  

ipsa satis tellus, cum dente recluditur unco,  

sufficit umorem et gravidas, cum vomere, fruges.   

hoc pinguem et placitam Paci nutritor olivam. 425 

     Poma quoque, ut primum truncos sensere valentis  

et viris habuere suas, ad sidera raptim  

vi propria nituntur opisque haud indiga nostrae.  

nec minus interea fetu nemus omne gravescit,   

sanguineisque inculta rubent aviaria bacis. 430 

Tondentur cytisi, taedas silva alta ministrat,   

pascunturque ignes nocturni et lumina fundunt.  

et dubitant homines serere atque impendere curam ?  

quid maiora sequar ? salices humilesque genistae,  

aut illae pecori frondem aut pastoribus umbram 435 

sufficiunt saepemque satis et pabula melli.  

et iuvat undantem buxo spectare Cytorum  

Naryciaeque picis lucos, iuvat arva videre  

non rastris, hominum non ulli obnoxia curae.  

ipsae Caucasio steriles in vertice silvae, 440 

quas animosi Euri adsidue franguntque feruntque,  

dant alios aliae fetus, dant utile lignum  

navigiis pinos, domibus cedrumque cupressosque;  

hinc radios trivere rotis, hinc tympana plaustris  

agricolae, et pandas ratibus posuere carinas. 445 

viminibus salices fecundae, frondibus ulmi,  

at myrtus validis hastilibus et bona bello  

cornus, Ituraeos taxi torquentur in arcus.  

nec tiliae leves aut torno rasile buxum  
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non formam accipiunt ferroque cavantur acuto. 450 

nec mon et torrentem undam levis innatat alnus  

missa Pado, nec non et apes examina condunt  

corticibusque cavis vitiosaeque ilicis alvo.  

quid memorandum aeque Baccheia dona tulerunt ?  

Bacchus et ad culpam causas dedit; ille furentis 455 

Centauros leto domuit, Rhoetumque Pholumque  

et magno Hylaeum Lapithis cratere minantem.  

 

 م  الكتات الثان  للزراعيات ل يرجيليوس : (457-420)ترجمة األبيات 

ًَ فإن  ال توجد أية رعاي  بأشجا        420 ر الزيتو عل  العكس تماماً

  فه  ال تحتاج لقبضة ال ؤوس والمنجل المعكوف،

  وف  أأ وقت عندما يتماسك ف  الحقول يواج  الهواً؛

  األرض ن سها كافية، عندما تَُشم ب أس مسننة،

  وبش رة المحراث، تعط  النداوة والثمار الحافلة.

 425 هذه ه  الوسيلة الت  تغذأ الزيتو  الزيت  وترض  السالم.

  كذلك أشجار ال اكهة، بمجرد أ  تشعر سيقانها بالثبات     

  وتتمالك قواها، وتعتمد عل  قوتها الاابة منطلقة

  نحو السماً، ليست ف  حاجة إل  قوة مساعدة منا.

  عندئذ، ال أقل م  أ  تببح كل غابة مثقلة بال اكهة،

 430 مزأ.وتحمر المآوأ الموحشة للطيور الجارحة بالتوت القر

  يُحَبد كيتيسوس، وتنتج الغابة العالية اشت البنوبر،

  وتزك  نيرا  الليل فينتشر الضياً.

  أو يتردد الرجال ف  الزراعة، و ف  منح العناية ؟

  لماذا عل  أ  أتاب  موضوعات أكبر ؟ أشجار الب باف والوزال القبير،

 435 فه  تمنح إما أوراقاً ل نعام أو ظالً للرعاة

  وسياجاً للمحابيل وغذاًاً للعسل.

  أم  المبهج مشاهدة كيتوروس المتموج بأشجار البقس

  وبساتي  البنوبر الناريكسية أم  المبهج رؤية الحقول

  بال فؤوس، )فه ( مدينة لعناية الرجال وليس لشئ آار.

 440 الغابات غير المثمرة ن سها ف  القمة القوقازية،
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  وتمزقها بإستمرار الرياط الشرقية العاب ة، الت  تعبف بها 

  تعط  بعضها منتجات أارأ، تعط  اشباً م يداً 

  البنوبريات للس  ، واشت األرز والسرو للمساك ؛

  م  ثم قد استادم ال الحو  القضبا  للعجالت، وبالتال  العجالت

 445 للناقالت، وقد وضعوا العوارض المقعرة للمراكت.

  ف الغن  بأغبا  السالل، والدردار باألوراي،شجر الب با 

  لك  اشت ا س والقرانيا بالحا  ألعمدة الرماط القوية

  ف  الحرت، واشت الطقسوس يُثن  إل  األقواس اإلتورية.

  يأاذ اشت التيليا األملس والبقس المبقول

 450 شكالً بالمارطة ويجوف بال والذ الحاد

  )نهر( بادوس يط و وألنوس الا يف المرسل عل 

  عل  الموجة المضطربة، ويشكل النحل الااليا 

  ف  تجاويف لحاً األشجار وف  داال البلوط المائ  ال اسد.

  ما الذأ يستحم الذكر ويتساوأ م  ما تمنح  هبات باكاوس ؟

 455 قد قدم باكاوس األسبات لنثم؛ هو الذأ تغلت عل  

  وهياليوس، بعد أ  القناطرة بالموت رويتوس وفولوس

  أبابهم الجنو  م  الوعاً العظيم بعد أ  هددوا قبائل البيثاأ.

 م  الكتات الثان  للزراعيات : (457-420)أسماً األشجار الت  ذكرها فيرجيليوس ف  األبيات 

 olea, -ae (f.) ; oleum, -i (n.)  .1 الزيتو 

 baca, -ae (f.)  .2 التوت

 Cytisus- , -i (m.f.n.)  .3 رسيمكيتيسوس، نوع م  الب

  taeda, -ae (f.)  .4 البنوبر

 salix, -icis (f.)  .5 الب باف

 genista, -ae (f.)  .6 الوزال )الرتم(

 buxum, -i (n.)  .7 البقس

 pix, picis (f.)  .8 البنوبر الراتنج 

 pinus, -i (f.)  .9 البنوبر

 cedrus, -i (f.) .10 األرز

 cupressus, -i (f.) .11  السرو

 vimen, -inis (n.) .12 ب باف الساللي 

 ulmus, -i (f.) .13 الدردار
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 myrtus, -i, (-us) (f.) .14 ميرتل –ا س 

 cornus, -i, (-us) (f.) .15 القرانيا 

 taxus, -i (f.) .16 الطقسوس 

 tilia, -ae (f.) .17 التيليو –الزيزفو  

 alnus, -i (f.) .18 جار الماً

 ilex, -icis (f.) .19 البلوط المائ 

 


