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 الحيل والصور البالغية فى نماذج من قصائد كاتوّلوس
 

 جمال الدين السيد أبو الوفا د.
 جامعة المنيا –كمية اآلداب 

 

 

كميا تشير إلى حبو لمسبيا ولذا صب الشاعر  (1)أشعار الحب التي كتبيا كاتوّلوس
 روحو ووجدانو فى ىذه األشعار وعبر فييا عن خفقات قمبو وعواطفو الممتيبة ولم
يشعر أى شاعر كتب الالتينية مثل ىذا الحب. لقد عاش ومات من أجل الحب وبقدر 
ما كانت عاطفتو خالصة نقية بقدر ما كانت أشعاره خالصة نقية ومرآة صادقة لروحو 

 (2) وأفكاره.
                                                           

ق.م , وكان ينتمى إلى  84حوالى عام  Veronaفى فيرونا  C. Valerius Catullusولد كاتوّلوس  ((1
عائمة ثرية وكان أبوه صديقًا مقربًا ليوليوس قيصر, وذىب كاتوّلوس ليتعمم فى روما منذ صباه وىناك قضى 

اتوّلوس عن التقاليد الصارمة والحياة السياسية فييا معظم حياتو وكان ال يزور فيرونا إال قمياًل. ابتعد ك
واستسمم لمحياة السيمة البسيطة المرحة العاطفية وبطبيعة الحال لمثل ىذه الشخصية أن يكتوى بنار الحب 

شقيقة بوبميوس كموديوس  Clodiaالتي كان اسميا الحقيقي كموديا   Lesbiaالعاطفي مع حبيبتو لسبيا 
عدو شيشرون, وكانت زوجة كوينتوس كايكيميوس ميتميوس  pulcher Publius Clodiurبولكر 

Q.Caecilius Metellus   ق.م . ولم تكن أخالق ىذه السيدة فوق مستوى الشبيات فقد  66قنصل عام
اتيمت بأنيا قتمت زوجيا بالسم كى تعيش عمى ىواىا.  أطمق عمييا كاتولوس اسم لسبيا نسبة إلى جزيرة 

ية ومسقط رأس الشاعرة سابفو التى اقتبس منيا كاتوّلوس إحدى أناشيدىا. جمع اليونان Lesbosليسبوس 
 116ويحتوى الكتاب عمى ,  C. Veleri Catulli Liberكاتوّلوس أعمالو الشعرية بنفسو ووضع ليا عنوانًا 

 أنشودة . وقد قام الشاعر بترتيبيا وال يعرف عمى أي أساس تم ىذا الترتيب...راجع

Ancona. R.,(2006) Gaius Valierus Catullus,writing passion,A Catullus Reader 

,Garducci Publishers. USA.p.24., Ancona. R., (2006) Gaius Valierus Catullus – 

writing passion – A Catullus Reader-Garducci  Publishers . USA.p.33.  

(2)Keith. A., (2012) The Domina in Roman Elegy. A Companion to Roman Love 

Elegy. edited by Barbra. K. Gold. Blackwell Publishing UK. 54. 
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)اليونانية لكممةمشتقة من ا (rhetoricae)فى الالتينية كممة البالغة  ) 
قد ساروا عمى الخطباء والشعراء الرومان ؛ والحق أن لخطيب"ا" أو ""المتحدث العام

الصور  يحسنون استخدامكانوا خطا اإلغريق في حب استخدام البديع من الكالم, و 
م الجناس والتكرار والمجاز والتشبيو ااستخديكثرون من أنيم نا جدقد و البالغية, و 

صائده ال من حيث . حرص كاتوّلوس عمى العناية بقوغيرىم من الصور البالغية
المضمون والبناء والوزن فحسب, بل إنو استخدم الكثير من الحيل والصور البالغية 
بصورة كبيرة في العديد من قصائده, وسوف نأخذ منيا في ىذا البحث ست قصائد 
وىم : الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة, وقبل أن نخوض في ىذا 

ا عمينا أن نتعرف عمي معنى البالغة, وأقساميا, وماىى الحيل البحث كان لزامً 
 والصور البالغية ؟

 :البالغة معنى 

نتياء من قوليم بمغت الغاية إذا انتيت إلييا المغة كممة تنبئى عن الوصول واال يف    
قال بَمغ بفتح الالم إذا وصل وانتيى إليو, وبُمغ بضم الالم ومبمغ الشيء منتياه, ويُ 

نيا ميت البالغة بالغة ألوسُ  إذا أتى بكالم بميغ مؤثر يصل إلى أعماق النفس, بالغة
 (3) المعنى إلى قمب السامع فيفيمو. يتني

يقتدر بيا عمى تأليف كالم أو قدرة  يمنحيا اهلل لممتكمم م ىى ممكة موبالغة المتك
ر عن سمة راسخة فى النفس يستطيع بيا المتكمم أن يعب بميغ, والممكة كيفية أو

كالمدح والفخر واليجاء  يى من المعاننمع يا فى أا بميغً مقصوده متى شاء تعبيرً 

                                                           

المعانى( , الناشر وكالة المطبوعات ,  –البالغة  –( أساليب بالغية , )الفصاحة 1986أحمد مطموب ) ((3
 .13الكويت , الطبعة األولى . ص
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 سمع وقمب السامع ىفالبالغة إذن إيصال المعنى إل والرثاء وغير ذلك من المقاصد.
 (4) ضمير المتحدث عما في المفظ. يأحسن صورة عما ف يف

 والبالغة تنقسم إلى ثالث أقسام :

بيا يطابق مقتضى  يالت يعرف بو أحوال المفظ العربوىو عمم يُ عمم المعانى: . 1   
 , وأيًضا ىو الذي يبحث في المعانى.عما نعنية ونقصده يالحال أى أنو ىو الذى يحتو 

عمم البديع: وىو يعرف بو وجوه تحسين الكالم بعد رعاية المطابقة لمقتضى  .2   
 والفصاحة .   الحال
وأيًضا ىو  الضمير, يشف قناع المعنى وأزال عما فكل ما كو عمم البيان: وى .3   

الذى يبحث في األلفاظ بمعنى أنو يتناول كيفية اإلتيان بمعنى واحد عمى صور 
 (5) ويبحث فية التشبيو والمجاز , والكناية . مختمفة فى الوضوح والتشبيو,
  : (6)ومن أىميا البالغية صورالو الحيل استخدم الرومان العديد من 

 
    : (Alliteration)االستياللى  السجع -

 ومثال ذلك: وىو تكرار الحرف نفسو أو الصوت نفسو في بداية الكممات,
ici, …. (Sen. Suasor. 2.22.7)vidi, veni, v……  

 
                                                           

الغة من كتاب قواعد المغة العربية , مؤسسة الشيخ محمد ( شرح الب1434محمد بن صالح العثيمين ) ((4
 .31بي صالح العثيمين الخيرية , القصيم, المممكة العربية السعودية, الطبعة األولى.ص 

 .45( سبق ذكره .ص 1434محمد بن صالح العثيمين ) ((5
(6) https://www.thelatinlibrary.com/101/RhetoricalDevices. 

     https://quizlet.com/105012204/latin-rhetorical-tropes-and-literary-devices 

    https://quizlet.com/33673528/literary-devices-in-catullus-flash-cards 

يل والصور البالغية المستخدمة عند الرومانحاعتمد الباحث عمى ىذه المواقع اإللكترونية إلستخراج ال  
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 : (Anadiplosis) تكرار الكممة الختامية -
 ىو تكرار كممة وردت في نياية جممة في بداية الجممة التي تمييا, ومثال ذلك:

.Troiaeta velint reparare tec 

renascens alite lugubri  Troiae 

fortuna….(Hor. Od. 3.3.60-2) 

 

 : (Anaphora)التكرار  -
ىو تكرار الكممة نفسيا في فقرات متتابعة أو في أبيات متتالية سواء في بداية البيت 

 أو في وسطو, وييدف إلى التأكيد عمى المعنى, ومثال ذلك:
cogitas …… (Cic. In Cat. 1.8.5) nihilmoliris,  hilniagis,  Nihil 

 

 :Anastrophe)) التقديم والتأخير -
تغيير الترتيب الطبيعي والمنطقي لممفردات كأن يتقدم المفعول بو عمى الفاعل أو 

 ومثال ذلك: حرف المعنى عمى حالة اإلعراب التي يأخذىا,
te propter vivo. 

 والترتيب الطبيعي ىو:
propter te vivo. 

 
 :Antithesis))التضاد:  -

 نجده عند وضع الكممة وضدىا متتاليتين  
sed veteris populi Romani prospera vel adversa claris scriptoribus memorata 

sunt; (Tac. Ann. 1.1.5) 

 
 :Apostrophe)) النداء عمى الغائب -

 إلى شخص غائب, ومثال ذلك:توجيو النداء 
diceretis de hac re? , quidO maiores 
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 : Assonance)السجع ) -
 تكرار نفس الصوت في عدة كممات قريبة الموضع من بعضيا, ومثال ذلك:

! (Quint. 11.1.24.5)mme consule Roma mnata mO fortunata 

 

  :Chiasmus)المعاكسة ) -
 , ومثال ذلك:"a-b-b-a" المعاكسة تكون في ترتيب المفردات داخل الجممة 

et pacis (gen.) ornamenta (acc.) et 

 subsidia (acc.) belli (gen.) requiretis; (Cic. Pro Lege Man. .11) 

 

magnas (adj.) urbes (noun) oppida  (noun)  parva (adj.)  habemus. 

 
tive) barbarum (impera tollite 

(acc.) verecundumque Bacchum (acc.) morem   

    sanguineis prohibete (imperative)  rixis. (Hor. Od. 1.27. 1-4) 

 

 :Ellipsis)) الحذف -

 حذف كممة وجعميا مقدرة ومفيومة ضمًنا, ومثال ذلك:
Dixit me inventum.  

 مقدر.  esseىنا الفعل 
  

 :(Epizeuxis)التكرار التوكيدى  -
وىو التكرار السريع وبإلحاح لمكممة في نفس الفقرة إلظيار التأكيد عمييا, 

 ومثال ذلك:
heu heu, quantus equis, quantus adest viris 

sudor, (Hor. Od. 1.15.9-10) 

 
 

https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms#top
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 : (Hyperbaton)الفصل بين الكممات  -
ة مثل نقصد ىنا الفصل بين مفردات مرتبطة ببعضيا من الناحية النحوي

 الصفة والموصوف, ومثال ذلك:
 eandemDido dux et Troianus  speluncam 

deuenient. (Verg. Aen. 4. 124) 

 

 :(Hyperbole) المبالغة -
 المبالغة في التعبير مثل وصف كاتيمينا بأنو جبل من الشرور: 

  Catilina est mons vitiorum. 

 

 

 :(Litotes) الموجب بضده المنفى -
ة يعبر فييا عن الموجب بضده المنفى أى تأكيد الشيء من قبل صيغة بالغي

 مخالفتو, مثال ذلك:
Haud stultus erat Cicero. 

 

 :(Simile) التشبيو -
وصف  يوىو إلحاق أمر بأمر آخر ف , التشبيو : معناه التمثيل يقال شبو يشبو تشبيياً 

محق بو ىو المشبو لغرض, والممحق ىو المشبو والمبأداة ( معنى مشترك بينيما ) أو 
وصف" وىو وجو  يف"  " ىو المشبو بو ,بأمر آخربو. " فإلحاق أمر" ىو المشبو , "

مثل  الشبو " الغرض " وىو الغرض من التشبيو أي مايقصده المشبو بيذا التشبيو
 (7) المدح أو الذم أو التحسين أو التقبيح:

velut arbor aevi (Hor. 1.12.45) 

                                                           

( أسرار البالغة, تحقيق: محمود محمد شاكر, دار المدنى, جدة , المممكة 1991)عبد القاىر الجرجانى ((7
( سبق 1434, وكذلك راجع : محمد بن صالح العثيمين )121العربية السعودية. الطبعة األولى. ص

 .229ذكره . ص 
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  :(Synecdoche) المجاز -
 ةمع قرين ةضع لو لعالقة غير المشابيوُ  غير ما يالمجاز: ىو المفظ  المستعمل ف

"  وىو الذى يشمل الكممة أو المفظ  المستعمل"  مانعة من إرادة المعنى األصمى لمفظ.
" ىذا باعتبار المتكمم ألن الذى يستعممو ىو المتكمم, ضع لووُ  غير ما يفالجممة, " 

 ةمع قرينأي الصمة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي," ة" لعالقة غير المشابي"
" أي مع قرينة من إرادة المعنى الحقيقي فإن لم مانعة من إرادة المعنى األصمى لمفظ

توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي فال يكون مجاًزا, وعمى ىذا فشروط المجاز 
ع لو. والثانى : أن يكون ىناك ثالث: األول : أن يكون مستعماًل في غير ما ُوض

عالقة غير المشابية بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي. والثالث : أن يوجد قرينة 
 (8) من إرادة المعنى الحقيقى: عنتم

لمتعبير عن السفن,   velaلمتعبير عن الثراء , أو كممة  aurumمثل استخدام كممة  
 لمتعبير عن الزمن.  horaوكممة 

 
 :Metaphor)) ارةاالستع -

مانعة  ةمع قرين ةضع لو لعالقة المشابيوُ  غير ما يستعارة : ىو المفظ  المستعمل فاال
غير  ةستعارة العالقة المشابيفالفرق بين المجاز واال من إرادة المعنى األصمى لمفظ.

ة. واالستعارة تكون من أجل التشبيو مبيًنا الغرض فييا, ويجب أن تتوافر فييا المشابي
ذا ر بو فإذا ُذكر المشبو كانت استعا -المشبو والمشبو  -حد طرفي التشبيو أ ة مكنية, وا 

  (9) ُذكر المشبو بو كانت استعارة تصريحية:
Pallida mors, (Hor. 1.4.13) 

                                                           

 .263 -262( سبق ذكره . ص 1434محمد بن صالح العثيمين ) ((8

 .164أسرار البالغة , سبق ذكره . ص  (1991عبد القاىر الجرجانى) ((9
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fugerit aetas (Hor. 1.11.7) 

 

   :(Metonymy) الكناية -
رادة المعنى األصمي, تعبير المراد منو معنى غير المعنى الذى ُوضع لو من جواز إ

وذلك لعدم وجود قرينة مانعة من إرادتو, وذلك ألغراض مختمفة وقد يكون عن صفة 
مثل " نظافة اليد" كناية عن األمانة أو صفة لموصوف مثل " الذكاء ِملُء عيِن", 

 ومثال ذلك:
filius Maiae (Hor. 1.2.43) 

 
بناء بسيط ومصقول مما ىناك من القصائد لكاتولوس ذات إطار متناغم حيث نجد 

انفعاالتو, وتعد القصيدة الثانية خير الشاعر عمى التعبير عن مشاعره و  يعزز من قدرة
 :(16)مثال عمى ذلك

 القصيد الثانية
Passer, deliciae meae puellae, 

quicum ludere, quem in sinu tenere, 

cui primum digitum dare appetenti 

et acres solet incitare morsus 

cum desiderio meo nitenti                  5 

carum nescio quid libet iocari, 

credo ut, cum gravis acquiescet ardor, 

sit solaciolum sui doloris, 

tecum ludere sicut ipsa possem 

et tristis animi levare curas!                10 

                                 tam gratumst mihi quam ferunt puellae  

                                 pernici aureolum fuisse malum, 

                                 quod zonam soluit diu ligatam. 

 
                                                           

(, األدب الالتينى فى عصرى 2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) ((16
 .  337. صرية وصدر اإلمبراطورية . قراءة في األجناس األدبية , القاىرة الجميو 
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 " أييا العصفور, يا أثير محبوبتي,
 معك اعتادت أن تميو, وأنت قابع
ليك تعطي أنممتيا  في حجرىا, وا 

 لتنقرىا( نقرة حادة,لتنقرىا, وتحثك )
 ( ىذه, كما يخيل إلٌى,ا أرادت رغبتى الوضاءة )المضيئةكمم     5

 أن تستمتع بميوىا كي
 تجد بعض السموى أللميا

 تأججة لدييا:عندما تفتر لواعج الحب الم
 فياليت كان بمقدوري أن أداعبك كما تداعبك ىي

 (11)وأن أطرد من قمبي تمك اليموم المبرحة,  16     
 وكان ذلك يثمج قمبي مثمما كانت التفاحة الذىبية        

 ,تثمج قمب الفتاة السريعة في العدو      
 ل.)التفاحة( التي حمت حزاميا الذي ظل مربوًطا لزمن طوي       

 السجع:
   المستخدمة كنياية لممنادى الجمع  aeنجد السجع في البيت األول في تكرار النياية 

 aeme aedelici  والمضاف إليو المفردaepuell : 
Passer, deliciae meae puellae, 

في نياية شطري البيت  ereونجد السجع في البيت الثاني في تكرار نياية المصدر 
 في الكممة التي تسبق المصدر: mحرف الـ الثاني, وفي تكرار 

quicum ludere, quem in sinu tenere, 

                                                           

 .  337. ص سبق ذكره ,(, األدب الالتينى 2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) ((11
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 :umوفي البيت الثالث في تكرار نياية المفعول بو 
cui primum digitum dare appetenti 

 :oس في تكرار نياية مفعول األداة وفي البيت الخام
nitenti ome ocum desideri 

 :amار نياية الظرف في تكر وفي البيت الحادى عشر 
tam gratumst mihi quam ferunt puellae  

 :umفي تكرار نياية المفعول بو  وفي البيت الثانى عشر
pernici aureolum fuisse malum, 

 :amفي تكرار نياية المفعول بو  وفي البيت الثالث عشر
quod zonam soluit diu ligatam. 

 السجع االستياللى:
 : pاللي في البيت األول في تكرار حرف الـ نجد السجع االستي

Passer, deliciae meae puellae, 

 : quوفي البيت الثاني في تكرار حرفى 
quicum ludere, quem in sinu tenere, 

 : dوفي البيت الثالث في تكرار حرف الـ 
cui primum digitum dare appetenti 

 : cالـ  وحرف aوفي البيت السابع في تكرار حرف الـ 
credo ut, cum gravis acquiescet ardor, 

 : sوفي البيت الثامن في تكرار حرف الـ 
sit solaciolum sui doloris, 

 التكرار:
 ( : 9, 7,  5,  2في األبيات )  cumتكرار حرف المعنى 

quicum , cum , cum , tecum 
 

quicum ludere, quem in sinu tenere, 

nitenti                                desiderio meo  cum 
credo ut, cum gravis acquiescet ardor, 

ludere sicut ipsa possem                        cumte            
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 النداء عمى الغائب:
استخدم كاتولوس المنادى عمى الغائب فى البيت األول من القصيدة في قولو أييا  

 العصفور
Passer, deliciae meae puellae, 

 
  :(Hyperbaton)الفصل بين الكممات 

في البيت الرابع بالفعل  morsusوالموصوف   acresنجد الفصل بين الصفة 
 والمصدر:

et acres solet incitare morsus 

 
في البيت العاشر بالمضاف إليو  curasوالموصوف   tristisونجد الفصل بين الصفة 

 والمصدر:
!curasnimi levare a tristiset  

 
 وفي البيت الثاني عشر فصل بين الصفة والموصوف بفعل الكون:

                                  pernici aureolum fuisse malum, 

 
 وفي البيت الثالث عشر فصل بين الصفة والموصوف بالفعل والظرف:

.ligatamsoluit diu  zonamquod  
 

 الكناية:
المشيورة  (Atalanta)الكناية باإلشارة إلى الفتاة األسطورية أطالنطا  استخدم كاتوّلوس

بسرعة العدو, والتي كانت ترفض الزواج من كل الخطاب, وكانت تدخل في سباق 
العدو مع كل من يرغب في خطبتيا وكانت تسبقيم جميًعا, وعندما تقدم ليا 
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قاء تفاحة ذىبية في استطاع التغمب عمييا من خالل إل (Hippomenes)ىيبومينيس 
 طريقيا, وتظير الكناية في قولو الفتاة سريعة العدو:

……………………………..puellae 

pernici                                              
  :التشبيو

 (6-5يقول كاتوّلوس في البيتين )
 cum desiderio meo nitenti                         

 carum nescio quid libet iocari, 

 كمما أرادت رغبتى الوضاءة ىذه, كما يخيل إلٌى,                          
 أن تستمتع بميوىا كي

  niteoاسم الفاعل من الفعل  nitenti بالوضاءة  desiderio meoىنا يصف رغبتو
يشرق , ىذا تشبيو حسى حيث شبو  الشاعر رغبتو الوضاءة ووجو  –بمعنى يسطع 
بياض, إن كاتولوس لم يذكر اسم محبوبتو لكن من خالل قراءة القصيدة الشبو ىنا ال

ومناجاتو لعصفورىا نجده محًبا ومنافًسا لو, فالعصفور رمز لمحب, والحبيبة كانت 
عمى عالقة قوية بالعصفور, وكانت تمعب معو وربما كان ىذا الحب بدياًل لممارسة 

لمنقاد تحت رحمة حبيبتو وكان الحب )من وجية نظر كاتولوس( فيو مثل العصفور ا
فعمى الرغم من غيرتو منو إال أنو يتمنى أن يكون مكانو ومنقاد تحت   (12)ممًكا ليا.

 saevitiaأو نشوة الحب   servitium amorisرحمة حبيبتو وىذا مايسمى العاشق العبد 

amoris  .(13) وىاتين سمتين من سمات الشعراء اإلليجين 

                                                           

( قصائد كاتولموس في حب وكره ليسبيا )دراسة تحميمية( رسالة 2616نيى حسن محمود ناجى ) ((12
 .38-37دكتوراة )غير منشورة( كمية األداب, جامعة القاىرة. ص 

(13) Rankin. H. D., (1972) "The Progress of Pessimism in Catullus, Poems 2-11", 

Latomus, T. 31, fasc. 3, Oct-Dec., p.744. 
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وتحضنو يبتو وكيف كانت تمعب معو عن عصفور حب يضاف إلى ذلك أنو يتحدث
فيذه رغبات وأمنيات منو في أن يحدث ذلك معو بداًل من العصفور كما في قولو فى 

 (16 -9البيتين )
 فياليت كان بمقدوري أن أداعبك كما تداعبك ىى       
 وأن أطرد من قمبى تمك اليموم المبرحة    16

لمتعبير  possemارية مع الضمير المتكمم المفرد في الفعل استخدم الصيغة غير اإلخب
 في القول. Hyperboleعن التمنى واستخدم أيًضا المبالغة 

كما شبو كاتوّلوس سعادتو وفرحتو بفرحة أطالنطا بالتفاحة الذىبية, واستخدم الشاعر 
إلنسان وىنا أيًضا شبو التفاحة با لتوضيح ىذا التشبيو.  tam … quamظرفي المقارنة 

 الذي لو يد تمكنو عمى حل حزام أطالنطا.
 المجاز:

في  gravis … ardor استخدم العصفور مجاًزا لو في أن يخفف من رغبتيا المتأججة 
كما في  solaciolumغيابو فالعصفور أخذ دور العاشق الغائب الذى يمدىا بالسموى 

ء كاتوّلوس أو لسبيا ,  ويمكن أن يكون العصفور استخدم كمجاز ألعضاالبيت السابع
  (14)التناسمية.

إن ىذا التنيد الذى خرج من كاتوّلوس بشكل عفوي ليس إال قصيدة تم بنائيا في  
عالقات منيجية دقيقة: فالختام المدبب ىذا يحتوى عمى بيتين ليتوج جسد القصيدة 
الذى يحتوى عمى قسمين وكل قسم يحتوى عمى أربعة أبيات يرتبطان ببعضيا 

 (15) باتساق.

                                                           

(14) Small. S., (1983) A Reader  Guide to Poems. Lanham USA. P.33. 

 .  338. ص, سبق ذكره (, األدب الالتينى2666عمى عبد التوب عمى, صالح رمضان السيد ) ((15
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ذا كانت القصيدة الثانية يمكن أن تسمى عصفور حبي بتى المدلل , فالقصيدة وا 
 . يوفاة عصفور حبيبت فيسمى رثاء ن أن تُ كمالثالثة ي

 القصيدة الثالثة
Lugete, o Veneres Cupidinesque, 

et quantumst hominum venustiorum! 

passer mortuus est meae puellae, 

passer, deliciae meae puellae, 

quem plus illa oculis suis amabat: 5 

nam mellitus erat suamque norat 

ipsam tam bene quam puella matrem, 

nec sese a gremio illius movebat, 

sed circumsiliens modo huc modo illuc 

ad solam dominam usque pipiabat.  10 

qui nunc it per iter tenebricosum 

illuc, unde negant redire quemquam. 

at vobis male sit, malae tenebrae 

Orci, quae omnia bella devoratis: 

tam bellum mihi passerem abstulistis. 15 

o factum male, quod, miselle passer, 

tua nunc opera meae puellae 

flendo turgiduli rubent ocelli! 

 ,ويا كيوبيدالحب  " نوحي يا ربة
 ويا كل البشر من أصحاب القموب الرقيقة!

 ,لقد مات عصفور فتاتى
 ,عصفور فتاتى العزيزة

 كانت تحبو أكثر من عينييا: فقد            5
 حبتو اوكان يعرف ص ألنو كان حمًوا كالعسل,

 مثمما تعرف الفتاة أميا:تماًما 
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 عن حجرىا, ولم يكن يتحرك بعيًدا
 وحدىا كان يغرد باستمرار لسيدتوبل 
 تارة ىنا وتارة ىناك. يقفز وىو 16 

 عبر الطريق المظمم  يسير إنو اآلن
  .أحد يعود منو يقول الناس أن ال عنوإلى المكان الذي 
 تحل بِك, يا ظممات أوركوس  ليت المعنة

 جميل: يا من تمتيمين كل شيء المعينة!
 .بالغ الحسنلقد انتزعتم منى عصفورى     15
 ! التعسالعصفور ا أيي !الشنيع الحدث ايأي

 فتاتى  انعي اآلن بسببك تورمت
 من البكاء."واحمرتا 

 ثرية جًدا بالمحسنات البديعية والحيل والصور البالغية: القصيدة الثالثةوالحق أن 
 السجع:

 : esالـ  سجع  لحرفي األولت البي في
Lugete, o Veneres Cupidinesque,          

 : umالـ  سجع  لحرفي ثانىالت البي في
et quantumst hominum venustiorum!    

 : aeالـ  سجع  لحرفي ث والرابعلثاال ينتالبي في
passer mortuus est meae puellae,        

passer, deliciae meae puellae,             

 : isالـ  سجع  لحرفي خامسالت البي في
quem plus illa oculis suis amabat:       

 : am , m  الـ سجع  لحرفي سادس والسابعالت البي في
nam mellitus erat suamque norat          

ipsam tam bene quam puella matrem,  
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 : o , cالـ  التاسع سجع  لحرفيت البي في
sed circumsiliens modo huc modo illuc   

 :  amالـ  لحرفيسجع   عاشرالت البي في
ad solam dominam usque pipiabat.       

 : aeالـ  سجع  لحرفي الثالث عشرت البي في
at vobis male sit, malae tenebrae            

 : mالـ  سجع  لحرف خامس عشرالت البي في
tam bellum mihi passerem abstulistis.     

 : ae , aالـ  سجع  لحرفي سابع عشرالت البي في
tua nunc opera meae puellae                     

 :السجع االستياللى 
 : p , m الـ لحرفي استياللىسجع  الثالثت البي في

passer mortuus set meae puellae, 

 :  itالـ يلحرف استياللىالحادي عشر سجع ت البي فيو 
qui nunc it per iter tenebricosum 

 :  malفي الحروف الـ استياللى شر سجعالثالث عت البي فيو 
at vobis male sit, malae tenebrae 

 :   mفي حرف الـ استياللى عشر سجع السادست البي فيو 
iselle passer,male, quod, mo factum  

 :التكرار
 لمكممات:تكرار   الثالث والرابعفي البيتين 

passer, meae, puellae 

passer mortuus est meae puellae, 

passer, deliciae meae puellae, 

 

 : modo تكرار لمظرفالتاسع وفي البيت 

sed circumsiliens modo huc modo illuc 

 النداء عمى الغائب:



 جمال الدين السيد أبو الوفا

777 
 
 

ربة الحب حيث يخاطب  البيت األولعمى الغائب في  استخدم كاتولوس النداء 
لو الحب   Veneresفينوس أنو ذكر أسمائيم , ومن المالحظ Cupidinesqueكيوبيدوا 

ربات  من القصيدة في قولو يا ولعمو يقصد كل ربات البياء والجمال, في صيغة الجمع
 الحب

Lugete, o Veneres Cupidinesque, 

  :من القصيدة في قولو البيت السادس عشرعمى الغائب في  النداءاستخدم كاتولوس و 
 ! التعسالعصفور ا أيي الشنيع! الحدث ايأي     

o factum male, ……… miselle passer, 

 الحذف: 
 noratالفعل , كما حذف  suamالتي تصفيا الصفة  dominamكممة  حذف الشاعر

 :وال تخشاىا عرف أميابالفتاة التي تشبو العصفور مجممة حين من الشطر الثاني ل
 كما في البيتين الخامس والسادس

nam mellitus erat suamque norat 

ipsam tam bene quam puella matrem, 

 التضاد:
 استخدم التضاد بين الظرفين "ىنا" و "ىناك":

sed circumsiliens modo huc modo illuc (9) 

 
  :(Hyperbaton)الفصل بين الكممات 

 :ينالتالي ينقام كاتوّلوس بالفصل بين الصفة والموصوف في المثال
(15) abstulistis passeremmihi  bellumtam  

flendo turgiduli rubent ocelli!  (18) 

 التشبيو:
 عصفور حبيبتو بأنو حمو مثل العسل: في البيت السادس يشبو الشاعر

nam mellitus erat …………….. 
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 :الكناية
 السابع عشر والثامن عشر:في البيتين  ونجدىا

 فتاتى انعي اآلن بسببك تورمت            
 من البكاء.واحمرتا 

 اإلحمرار في العين كناية عن البكاء وشدة حزنيا.التورم و يذكر الشاعر 
 :المجاز

إذا كان العصفور في القصيدة الثانية استخدم كمجاز ألعضاء كاتولوس أو لسبيا 
 (16)التناسمية فإنو فى القصيدة الثالثة استخدم كمجاز لممارسة الحب الحسى بينيما.

 : Litotesالموجب بضده المنفى 
 لم يبتعد عن حبيبتو عمى الرغم من أنو يحجل ىنا وىناكيقول كاتولوس إن العصفور 

 الثامن والتاسع:كما ىو في البيتين 
nec sese a gremio illius movebat, 

sed circumsiliens modo huc modo illuc 

 ولم يكن يتحرك بعيدًا عن حجرىا,
 تارة ىنا وتارة ىناك. بل كان يقفز

 التجسيد:
 لقي حتفو ويتم اقتياده إلى العالم السفمي فيسيرإنسان كأنو و العصفور يصور الشاعر 

 :ال أحد يعود منو أبًدا  ة بالعالم السفمي الذيالمظمم الممراتعبر 
qui nunc it per iter tenebricosum 

illuc, unde negant redire quemquam. 

 يسير عبر الطريق المظمم  إنو اآلن      
  .أحد يعود منو نو يقول الناس أن الإلى المكان الذي ع              

                                                           

(16) Smith .F. K., Melluish .T.W., (1942) Catullus- Selection from the Poem. 

London. p.10. 
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 القصيدة الرابعة

Phaselus ille, quem videtis, hospites, 

ait fuisse navium celerrimus, 

neque ullius natantis impetum trabis 

nequisse praeterire, sive palmulis 

   opus foret volare sive linteo.         5 

et hoc negat minacis Hadriatici 

negare litus insulasve Cycladas 

Rhodumque nobilem horridamque Thracia 

Propontida trucemve Ponticum sinum, 

ubi iste post phaselus antea fuit     10 

comata silva: nam Cytorio in iugo 

loquente saepe sibilum edidit coma. 

Amastri Pontica et Cytore buxifer, 

tibi haec fuisse et esse cognitissima 

     ait phaselus; ultima ex origine         15 

tuo stetisse dicit in cacumine, 

tuo imbuisse palmulas in aequore, 

et inde tot per impotentia freta 

erum tulisse, laeva sive dextera 

vocaret aura, sive utrumque Iuppiter     20 

simul secundus incidisset in pedem; 

neque ulla vota litoralibus deis 

sibi esse facta, cum veniret a mari 

novissime hunc ad usque limpidum lacum. 

sed haec prius fuere: nunc recondite     25 

senet quiete seque dedicat tibi, 

gemelle Castor et gemelle Castoris. 
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 ,, الذي ترونو, أييا الضيوف(17)الزورق ذلك
 السفن,من يقول إنو كان أسرع 

 سفينة وأن بمقدوره أن يسبق سرعة أي 
  سواء ,ى تسبح )عمى صفحة المياه(خر أ

 اع.شر بالالمجاديف أو ب بحرت التي
  (18)احل البحر األدرياتيأن س الزورق ويقول  5                    
 ,(19)جزر الكيكالدس يذا, وكذلكالخطير يقر ب          

  (21)التراقي بحر مرمرة الشييرة, و  (26)جزيرة رودوسو 

                                                           

منيا اشترى زورًقا ليبحر بو, وىو الزورق  سافر كاتولوس إلى بيثينيا لمدة عاًما واحًدا وأثناء عودتو ((17
الذى أنشد لو في ىذه القصيدة ولقد اشتراه من أماستريس وأبحر بو عبر مدن آسيا الصغرى المشيورة, 

كورنثو ليبحر شمااًل عبر  وبحر إيجة, عن طريق رودوس, وديموس, وجزر الكيكالديس, ثم إلى خميج
 البحر االدرياتيكى, انظر 

Harvey. P., (1966) The Oxford  Campanion  To Classical Literature, Oxford. p. 94 

seq.                
جبال  يفصل شبو الجزيرة اإليطالية عن شبو جزيرة البمقان وسمسة  ςالبحر األدرياتي   (18(

 , انظرة جبال األلبينين عن سمسمباأل
Hammond. N. G.L.,and.Scullard. H. H.,(1979) The Oxford Classical Dictionary  

Second Edition. Oxford .p.11.                                              

ة إحدى مقاطعات اليونان وىي مجموعة جزر في الجزء الجنوبي من بحر ايج  Κυκλάδες كيكالدس (19(
معنى "كيكالدس" باليونانية ىو الدائرة, وسميت كذلك ألنيا تشكل دائرة من و  تمثل ٍاقميم جنوب إيجة, 

  .Hammond.N.G.L.,op.cit .p.304                , انظرديموس الجزر حول الجزيرة المقدسة

ا بكونيا موقع تعرف الجزيرة تاريخيً , و ىي جزيرة يونانية في البحر األبيض المتوسط Ρόδοςس و رود ((26
س سابقًا, وىو أحد عجائب الدنيا السبع. تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا, و تواجد تمثال أبولو رود

س أبعد الجزر الشرقية بالنسبة لميونان و ودفي منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسية وقبرص. تعد ر 
  .Hammond.N.G.L., op.cit.p.923                                             , انظروبحر إيجة

مضيق  يتصل بحر مرمرة بالبحر األسود عن طريقو  ,ببحر إيجة األسود البحربحر مرمرة   يربط  (21(
 p.649 Hammond.N.G.L., op.cit. .       , انظرمضيق الدردنيل بحر إيجة عن طريقبو  البسفور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
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 ,القاسي خميج بونتوس, و المخيف
 من قبل وكان  زورًقا ذلك الزورق صارحيث  16               

 ألن أوراقيا كثيًرا ما كانت تصدر : شجرة مورقة                     
 التي تصدر صفيًرا.(22)جبل كيتوروس فوق قمة يًفاحف                        

جبل كيتوروس  ويا (23)بونتوس, فيأماستريس مدينة يا ولِك أنِت, 
  ن ىذه األمور كانتإ الزورقيقول  (24)أشجار البقسب الغني
 .كمت معروفة جًدا لكانو  موجودة منذ قديم األزل,     15

 كان يقف في أصولو األولى نو ويقول أيًضا إ
 ,بحركضرب فصارت مجاديفو ت, قمتك ( عمى أعمىرةكشج)
 ,البحار المضطربة الكثير منعبر صار يحمل سيده من ثم و 

 الشمال جية الرياح من  سواء ىبت
 رياح مواتية تيبأو عندما , أو من اليمين    26      

 عمى كل جانب من جوانب الشراع؛
 نذور من أجمو بتقديم أية  و لم يدع( إن)كما يقول 
 عندما كان عائًدا من أكثر البحار ,لية البحارآل

 صوب ىذه البحيرة الصافية.بعًدا إلى ىنا 
 صرت شيًخا ولكن ىذا يعود إلى الماضي, أما اآلن   25 

                                                           

 , انظرسيا الصغرىكيتوروس اسم مدينة وجبل عمى الشاطىء الشمالى أل ((22
Hammond.N.G.L., op.cit .p.310.  

 , انظرايا لكن من دون أبجىو ابن , وكما تقول األساطير لو البحرإىو  بونتوس (23(
Hammond.N.G.L.,op.cit .p.865.  

ىذه الشجرة و . تصميم المناظر الطبيعية ت الزينة القديمة, الذي يستخدم فيالبقس واحد من شجيرا شجر (24(
 , انظرحتى في فصل الشتاء نبات دائم الخضرة, 

Hammond.N.G.L., op.cit .p.190.  
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 لك, نفسك , وقد كرستتكعزلمنزوي في                                
 كاستور."توأم ول (25)كاستور,التوأم ا ييأ                               

 السجع:
 ويبدو واضًحا في األبيات التالية:

 : sالـ  والثالث سجع  لحرف األول ينتالبي في
Phaselus ille, quem videtis, hospites,   

neque ullius natantis impetum trabis     

 : eالـ  رابع سجع  لحرفالت البي في
nequisse praeterire, sive palmulis         

 : e , sالـ  سجع  لحرفي سابعالت البي في
negare litus insulasve Cycladas            

 : mالـ  ثامن والتاسع سجع  لحرفال ينتالبي في
Rhodumque nobilem horridamque Thracia   

Propontida trucemve Ponticum sinum,     

 : a , o الـ  سجع  لحرفي حادى عشرالت البي في
comata silva: nam Cytorio in iugo      

 : eالـ  رابع عشر والسادس عشر والسابع عشر سجع  لحرفالت ابياأل في
tibi haec fuisse et esse cognitissima    

tuo stetisse dicit in cacumine,              

                                                           

كاستور ىو أحد الديوسكورى وىو اسم يطمق عمى األخوين كاستور وبولوديوكيس وكانا ابنين توأمين  ((25
بدان كآلية وأبطال وكانا من ُحماة البحر والمالحين ويظيران ىذه الحماية بظيورىما لزيوس وليدا وكانا يع

فوق سطح السفينة في ىيئة ضوء عند رأس الصارى وتيدأ العواصف بتقديم األضاحى والوفاء بالنذور 
 واإلبتياالت إلييما وكان بوسيدون قد وىبيما السمطة عمى الرياح واألمواج والعواصف ...انظر

Hammond.N.G.L.,and.Scullard.H.H.,(1979) op.cit .p.210.                                              
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tuo imbuisse palmulas in aequore,       

 : a , e الـ  لحرفيسجع   ثامن عشر والتاسع عشرال ينتالبي في
et inde tot per impotentia freta             

erum tulisse, laeva sive dextera            

 : sالـ  ثانى والعشرين سجع  لحرفالت البي في
neque ulla vota litoralibus deis             

 : iالـ  ثالث والعشرين سجع  لحرفالت البي في
sibi esse facta, cum veniret a mari        

 : mالـ  رابع والعشرين سجع  لحرفالت البي في
novissime hunc ad usque limpidum lacum.   

 : tالـ  سادس والعشرين سجع  لحرفالت البي في
senet quiete seque dedicat tibi,               

 : eالـ  سابع والعشرين سجع  لحرفالت البي في
gemelle Castor et gemelle Castoris.       

 يالسجع االستيالل
 :nلحرف  استياللى سجع لبيت الثالثفي ا

neque ullius natantis impetum trabis 

 :pلحرف  استياللى سجع لبيت الرابعفي ا
nequisse praeter, sive palmulis 

 :hلحرف  استياللى سجع لبيت السادسفي ا
et hoc negat minacis Hadriatici 

 :pلحرف  استياللى سجع التاسع والعاشرفي البيتين 
Propontida, trucemve Ponticum sinum, 

ubi iste post phasellus antea fuit       

 :cلحرف  استياللى سجع لبيت الحادي عشرفي ا
comata silva: nam Cytorio in iugo 

 :sلحرف  استياللى سجع لبيت الثاني عشرفي ا
loquente saepe sibilum edidit coma. 
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 :iلحرف  استياللى سجع لبيت الثامن عشرفي ا
et inde tot per impotentia freta 

 :sلحرف  استياللى سجع لبيت الحادي والعشرينفي ا
simul secundus incidisset in pedem; 

: l  لحرف استياللى سجعالرابع والعشرين البيت  في  

novissimo hunc ad usque limpidum lacum 

 : s لحرف استياللىسجع  السادس والعشرينفي البيت 

senet quiete seque dedicat tibi, 

    :التكرار
 sive : الربط حرفل تكرار الرابع والخامسفي البيتين 

nequisse praeter, sive palmulis 

opus foret volare sive linteo. 

 :بمعنى ينكر negare فعلتكرار لم السادس والسابعفي البيتين 
et hoc negat minacis Hadriatici 

negare litus insulasve Cycladas 

  : tuoالممكية تكرار لمضمير  السادس عشر والسابع عشروفي بداية البيتين 
tuo stetisse dicit in cacumine,  

tuo imbusisse palmulas in aequore, 

 :sive الربط  لحرفكرار ح الخاسع عشر والعشرينوفي البيتين
erum tulisse, laeva sive dextera 

vocaret aura, sive utrumque Iuppiter            

 :التوأمو وفي البيت األخير من القصيد تكرار لكممتى كاستور 
gemelle Castor et gemelle Castoris.   

 :المعاكسة
 ادس والسابع:السفي البيتين والمفعول بو  الفعل في وضعالمعاكسة 

et hoc (Acc.) negat(Verb) minacis Hadriatici 

  

negare(Verb)  litus(Acc.)  insulasve Cycladas  
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نجد المعاكسة في ترتيب وضع الصفة والموصوف, ففي  وفي البيت الثالث عشر
 الشطر األول يأتي االسم تميو الصفة وفي الشطر الثاني تأتي الصفة يمييا االسم :

Amastri (Noun) Pontica (Adj.) et Cytore(Adj.)  buxifer (Noun), 

 العشرين والحادي والعشرين:في البيتين والفاعل  الفعل في وضعالمعاكسة و 
Vocaret (Verb) aura (Nom.), sive utrumque Iuppiter (Nom.) 

simul secundus incidisset(Verb)  in pedem;  

 
نجد المعاكسة في ترتيب وضع الصفة  والرابع والعشرينوفي البيتين الثالث والعشرين 

والموصوف, ففي الشطر األول يأتي االسم تميو الصفة وفي الشطر الثاني تأتي 
 الصفة يمييا االسم :

sibi esse facta, cum veniret a mari (Noun)  

novissime (Adj.) hunc ad usque limpidum (Adj.) lacum (Noun).  

 الغائب:النداء عمى 
في البيت الثالث عشر حيث يوجو النداء عمى  عمى الغائب استخدم كاتولوس النداء

 مدينة أماستريس, وعمى جبل كيتوروس:
Amastri Pontica et Cytore buxifer, 

 كاستور أي بوّلوكس: توأميوجو النداء إلى كاستور و في البيت األخير من القصيدة و 
gemelle Castor et gemelle Castoris.   

 :الموجب بضده المنفى
مع  nequeنجد ذلك بوضوح في البيتين الثالث والرابع في استخدامو لظرف النفي 

 : nequisseالفعل 
neque ullius natantis impetum trabis  

nequisse praeterire, sive palmulis  

 في البيتين السادس والسابع: negareونجد األمر نفسو في تكراره لمفعل 
et hoc negat minacis Hadriatici  

negare litus insulasve Cycladas  
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  :(Hyperbaton)الفصل بين الكممات 
في البيتين   fuisseوفعل الكون celerrimusوالصفة   Phaselusنجد الفصل بين االسم 

 األول والثاني:
Phaselus ille, quem videtis, hospites,  

ait fuisse navium celerrimus,  

 في البيت الثالث:   ullius natantisوالصفة  trabisنجد الفصل بين االسم و 
neque ullius natantis impetum trabis 

 :العاشرفي البيت   isteواسم اإلشارة   phaselusونجد الفصل بين االسم 
antea fuit phaseluspost  isteubi  

 :الحادي عشر في البيت  Cytorioوالصفة iugoونجد الفصل بين االسم 
iugoin  Cytoriocomata silva: nam  

 :الخامس عشر في البيت ultima والصفة  origineونجد الفصل بين االسم 
ait phaselus; ultima ex origine 

 :التضاد
وعكسيا  laevaاستخدم التضاد في المعنى في البيت التاسع عشر باستخدام الصفة 

dextera : 
dexterasive  laevaerum tulisse,  

 
 :الكناية

 نجد الكناية في الحديث عن الريح المواتية بذكر اسم اإللو جوبيتر الذي يصور المناخ
 :في الشطر الثانى من البيت العشرين والبيت الواحد والعشرين

sive utrumque Iuppiter  

simul secundus incidisset in pedem;  

 بوّلوكس بوصفو توأم كاستور: ألخير حيث يخاطبواضحة في البيت االكناية وتبدو 
gemelle Castor et gemelle Castoris.   

 التشبيو:
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يصور كاتوّلوس السفينة بأنيا إنسان منذ بداية القصيدة, وليذا استخدم في الحديث 
وتتقدم وتسيق غيرىا   (natantis 3)عنيا مفردات ال ُتستخدم إال مع البشر, فيي تسبح 

, كما أنيا تتمتع باإلرادة مثل  (impetum ………….. praeterire 3-4)من السفن: 
 (nequisse 4)  (dicit 17) (loquente 12) خدامو لألفعالتنسان ويظير ذلك في اساإل
يمكن لمسفينة و  .(palmulis 4)كما وصف مجاديف السفينة براحة اليد  ؛(negat 6)  و

, ولكنيا ترفض أن ل إلى الميناءتقدم النذور عن نفسيا من أجل سالمة الوصو أن 
 :تفعل ذلك

neque ulla vota litoralibus deis  

sibi esse facta,…..(22-23) 

وىي تتقدم في السن وتدركيا الشيخوخة, وحينيا ترى إنو من األفضل أن تستريح في 
 معزل عن الناس:

…………..nunc recondita  

senet quiete …. (25-26) 

ل الطائر ويظير ىذا في استخدامو لمفعبأنيا سريعة مثل  رعتياكما شبو السفينة في س
 .  (volare 5)"يطير" 

البحار بالبشر فيي أحياًنا ال تستطيع السيطرة عمى انفعاالتيا فتصبح وشبو كاتوّلوس 
 .(impotentia freta 19)مضطربة 

 : المجاز
لرومان, فالسفينة تسير أثارت السفينة قريحة العديد من الشعراء واألدباء من اإلغريق وا

في بحار شاسعة, وتواجو الكثير من األخطار من أمواج عاتية وأنواء مدمرة , فالسفينة 
إذن رمز لمن يسير في رحمة محفوفة بالمخاطر بغية الوصول إلى بر األمان. في 
بعض األحيان كان األدباء يتحدثون عن رحالت بحرية حقيقية تتعرض فييا السفينة 
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مجازية متنوعة لمسفينة فى رحمتيا  وفي أحيان أخرى رسم األدباء صوًراة. ألىوال ىائم
البحرية, وتحتوى ىذه الصورة رغم تنوعيا عمى عناصر أساسية وىي السفينة واألمواج 

 (26) .ناءوالعواصف والمالحون والربان والمي

وفي ستخدم كمجاز لسفينة العمر, خدامات مجازية لمسفينة فأحياًنا توىناك عدة است
ىذه الحالة تمثل السفينة التجربة الشخصية لإلنسان, أما الربان فيو اإلنسان , والبحار 
ىي المسافة الزمنية التى يعيشيا اإلنسان, أما الميناء فمعمو يكون المصير النيائى 

لمعالقات , وأحياًنا كمجاز وت, ويعد مجاز سفينة العمر شائًعالجميع البشر أي الم
نة الحب أو سفينة العاشق, وفيو تمثل السفينة عادة قصة الحب سفيالعاطفية فيي 

التى يعيشيا العاشق أو المرأة التى يعشقيا المحب, ويمعب العاشق دور الربان, ويمثل 
ناء رمًزا لإلستقرار ي, ويعد المالبحر بتقمباتو التجارب العاطفية التى تعيشيا المرأة

وس السيما وأنو دب الالتينى عند كاتولّ عمى أي حال فإننا نراه في األ (27).العاطفي
   (28) استخدم مجاز السفينة فى أكثر من قصيدة.

وس استخدم في ىذه القصيدة مجازين األول مجاز العمر إذ ويرى الباحث أن كاتولّ 
نو كان مجاز عن نفسو إعن الزورق وىو  الثانييقول في بداية القصيدة في البيت 

اية القصيدة فى , وفي نيشواطىء البحر ...إلخ يمكن أن تنكره أسرع السفن وال
رت واختفت كناية عن شبابو السيما, ولكن كل ىذه األشياء قد دم (28 -25األبيات )

أصبح يعيش في معزل عن , و وأنو يقول إن زورقو أى عمره قد أدركتو الشيخوخة
في  ا مع حبيبتو إذ يقولىو مجاز قصة الحب التى عاشي مجاز الثانيوال .المسرات

                                                           

(, 63( ىوارتيوس والسفينة, مجمة كمية اآلداب, جامعة القاىرة, مجمد )2663)عمى عبد التوب عمى  ((26
 265( , ص1العدد )

 . 276, 276ة, سبق ذكره , ص( ىوارتيوس والسفين2663)عمى عبد التوب عمى  ((27
(28) Catullus, 63-64 , 68, 97-98 . 
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رة في غابة مورقة وقبل أن يصبح ىذا الزروق زروًقا كان من قبل شج البيت العاشر
 .في بداية عالقتيما مع بعضيماو كانت في غاية الجمال كناية عن محبوبت
يكتشف أن ىناك تالعب متوازن بالمفردات يستتر تحت تمك  يمكن لمقاريء أن

ج المشاعر وىو مانراه بوضوح في المفردات التى تبدو بأنيا ُتممى في لحظة من توى
 (29) القصيدة الخامسة المعروفة باسم قصيدة القبالت .

 القصيدة الخامسة
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

soles occidere et redire possunt: 

          nobis, cum semel occidit brevis lux,   5 

nox est perpetua una dormienda. 

da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum. 

           dein, cum milia multa fecerimus,       10 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut nequis malus invidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum. 

 نحب.لو  فمنعش, يا حبيبتى لسبيا, "
 ةالشيوخ القساكل أقوال  ولنثمن

 واحد. بأنيا ال تساوس آسٍ  
 من جديد: تطيع الشموس أن تغرب ثم تشرقتس

 ضوء النيار القصير األمد لمرة واحدةبالنسبة لنا فعندما يغرب  أما         5   
 فإن لياًل أبدًيا ينبغي أن ننامو.

                                                           

 .  338. ص, سبق ذكره (, األدب الالتينى2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) ((29
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 ألف قبمة, ثم مائة,عطنى ا              
 , ثم مائة ثانية,ا ثانيةثم ألفً 
 ثالثة, ثم مائة ثالثة. اثم ألفً 

 ف كثيرة من )القبالت(,نطبع آالوعندما                          16         
 سوف نمزجيا لكى ال نعرف,

 شرير أن يحسدنا,أي ولكى ال يستطيع 
  عندما يعرف كم عدد القبالت."

 السجع:

 : aسجع  لحرف الـ  ألولا تالبي في
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

 : umالـ  يسجع  لحرف ثانىالت البي في
rumoresque senum severiorum 

 : sسجع  لحرف الـ  ثالثالت البي في
 

omnes unius aestimemus assis. 

 : reالرابع سجع  لحرفي الـ ت البي في
soles occidere et redire possunt: 

 : sالخامس سجع  لحرف الـ ت البي في
nobis, cum semel occidit brevis lux,        5 

 : aالسادس سجع  لحرف الـ ت البي في
nox est perpetua una dormienda. 

 : e , aالـ  يالسابع سجع  لحرفت البي في
da mi basia mille, deinde centum, 

 : aسجع  لحرف الـ  ثامنالت البي في
dein mille altera, dein secunda centum, 

 : eسجع  لحرف الـ  تاسعالت البي في
deinde usque altera mille, deinde centum. 
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 : aسجع  لحرف الـ  عاشرالت البي في
 dein, cum milia multa fecerimus,                10 

 : musف الـ و سجع  لحر  حادى عشرالت البي في
conturbabimus illa, ne sciamus, 

 : sسجع  لحرف الـ  ثانى عشرالت البي في
aut nequis malus invidere possit, 

 : umالـ  يسجع  لحرف ثالث عشرالت البي في
cum tantum sciat esse basiorum. 

 

:السجع االسخهاللى  

 :a , s   يلحرف استياللى سجع (3-1في األبيات )
       Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

       rumoresque senum severiorum      

       omnes unius aestimemus assis.     

 :d , m   يلحرف استياللى سجع (01-7في األبياث )

da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum. 

dein, cum milia multa fecerimus, 

    :الخكرار

 لمكممات اآلتية:  ( تكرار16-7في األبيات )
(altera,8,9) - (centum,7,8,9) - (dein,8,10) - (deinde,7,9)  - (mille,7,8,9)  

 

da mi basia mille, deinde centum,  7 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde ceutum. 

dein, cum milia multa fecerimus, 10 
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وىو  (Hyperbole)لمبالغة ا التوكيد, كما أنو يعبر عن إن تكرار العدد ىذا ييدف إلى
 (36).من عناصر البالغة أيًضا

 اإللتماس ال لغرض التمنى ذلك ألنذات مقطع واحد لغرض   daاستخدام فعل األمر
 لف قبمةأتماس يكون لمن يساويك مثل اعطنى ماس والتمنى ىو أن اإللالفرق بين اإللت

da mi basia mille,  ىذا التماس, أما التمنى توجيو الخطاب إلى مااليوجو لو عادًة
 (31) كخطاب ماال يعقل مثمما يخاطب الشاعر الميل أو النيار أو الشمس والقمر.

 :المعاكست

بيخين مخخاليين مرحبطين ببعضهما, ففي  فينرى المعاكست في حرحيب االسم والصفت 

 nox , وفي البيج السادس يأحي االسم lux قبل االسم brevisالبيج الخامس حأحي الصفت 

 : perpetua قبل الصفت
nobis, cum semel occidit brevis lux,  

nox est perpetua una dormienda.  

 النداء عمى الغائب:
عند دعوتو الغائب في البيت األول من القصيدة عمى  استخدم كاتولوس النداء 

  لتطارحو الغرام وتمنحو القبالت: لسبيا حبيبتو
Vivamvs, mea Lesbia, atque amemus, 

 :الفصل بين الكممات
 ونراه في الفصل بين الصفة والموصوف في أكثر من موضع:

 : assisو   uniusبين   aestimemus ففي البيت الثالث يفصل الفعل
…….  unius aestimemus assis.  

بين االسم   senum severiorumوفي البيتين الثاني والثالث يفصل المضاف إليو 
rumores   والصفةomnes :في حالة الفاعل 

                                                           

(30) Fitzgerald. W., (1996) Catullan provocations: lyric poetry and the Drama of 

position. London. P. 55. 

(31) Gassier. J. H., (2002) "Picturing Catullus" CW. vol. 95. No. 4. p. 379. 
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rumoresque senum severiorum  

omnes ………..  

 المبالغة:
حيث  استخدم الشاعر صيغة الجمع في الحديث عن الشمس لمتعبير عن تكرار الحدث

 إن الشمس تشرق كل يوم ثم تغرب:
soles occidere et redire possunt:  

 :التشبيو
وفي البيت نفسو نجده يشبو الشمس باإلنسان فبداًل من أن يقول إن الشمس أفمت قال 

  .occidereإنيا تموت 
 كما أنو شبو الحياة بشروق الشمس وشبو الموت بغروبيا:

soles occidere et redire possunt:  

nobis, cum semel occidit brevis lux,  

nox est perpetua una dormienda.  

 

وقد سبق أن شبو كالم العجائز بتشبيو تجاري, فالكالم ال قيمة لو من المادية ووصفو 
 بأنو ال يساوي اآلس وىو من العمالت قميمة القيمة.

 التضاد:
,  noxيقابمو الميل  luxىا: فالنيار وفي األبيات السابقة استخدم الشاعر الكممة وضد

 .   perpetuaأو ممتد بال نياية  brevis وفي الصفات قصير  يقابميا  طويل
 المجاز: 

 mea)باستخدام صفة الممكية في المنادى خاطب كاتولوس في بداية القصيدة لسبيا 

Lesbia,)   بينيما,  المتبادلةكمجاز المتالكو ليا ولمتعبير عن الحب الحسى والمشاعر
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في الشعر وفي الحب  وفي نفس الوقت يستدعى روح الشاعرة سابفو مثمو األعمى
  (32).القائم عمى الشيوة

 ,كمجاز لمموت  nox والميل, كمجاز لمحياةlux   استخدم كاتولوس كممتى ضوء النيارو 
,  brevis noxولمتعبير عن نظرتو المتشائمة استخدم تعبير ضوء النيار قصير األمد 

س واضح أحسن كاتولوس في جناوالتعبيرات بيما  . lux perpetuaلميل الممتد وا
في نياية  وموقعيا nox , lux مفردات ذات مقطع واحدمن خالل استعمال  استخدامو

الدعوة  قبلمما يزيد من قوة تأثيرىا  موسيقًيا البيت وبداية البيت الذي يميو يعطي جرًسا
 .لقبالتتبادل ال

ن م وىي جامعة مانعة يتضح معناىا  ,وقفة لمتفكيربيا دة الخامسة القصي والحق أن
 و"    brevis  lux–: " ضوء النيار قصير األمد خالل استعمال التضاد في المعنى

فقبل دعوتيا لمقبالت كان عميو أن يذكرىا بقصر , nox perpetua"  -الدائم الميل "
ذا كان ما يمنعيا ة جديدة, العمر, وكيف أن الموت إذا حضر لن تكون ىناك حيا وا 

اآلس الواحد  في االستجابة ىو الخشية من كالم العجائز, فمتعمم أن كالميم ال يساوي
لموىمة األولى وكأنيا صرخة من إنسان يرغب  تبدوالدعوة لمقبالت إن   خردلة.أو ال

 في التغمب عمى خوفو من الموت, ولكن تحميل األبيات يظير أن ىناك بناء محكم لما
 (33)فيي تعبير عن ثورة وجودية. ,يبدو بأنو عفوي

أيًضا تضاد واضح جًدا بين دورة الحياة الطبيعية والالنيائية لمكون, ودورة وبيا 
بمعنى أنو كل يوًما ُتشرق شمس جديدة, ويوم يأتي بعده يوم,  ,اإلنسان في الكون

( 6 -4في األبيات )وعام يأتي بعده عام ...وىكذا الحياة , ولكن عند كاتولوس ُيبين 
                                                           

(32)Greene. E., (2007) Catullus and Sappho, A Companion to Catullus, edited by 

Marilyn B. Skinner Blackwell Publishing Ltd. USA.p134.  

-338. ص, سبق ذكره دب الالتينى(, األ2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) ((33
339 . 
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واحد أبدى, وذلك ألن وليل  وغروب نسان ليا شمس واحدة أو ضوء واحد أن حياة اإل
   (34)الحياة قصيرة, والموت لألبد أى ال حياة بعد الموت.

وىكذا يمكن القول بأن القصيدة الخامسة بيا تضاد في المعنى الحياة والموت, 
اإلنغماس و المطمقة تضادىا العدد المحدد, التعددية و , والميل والظالمالشمس والضوء 

  (35)في العاطفة مضادىا مراقبة الحساد. 
والجرأة في عاطفية الثورة في استكمال المخامسة مكممة ل السابعة وتعتبر القصيدة

ن اختمفا في أنو في القصيدة الخامسة يطمب من حبيبتو  وصف العالقات الغرامية, وا 
وس كاتولّ  وجدير بالذكر أن يرغب ىو في تقبيميا.أن تقبمو ىي, أما في السابعة ف

عمى  جابةبمثابة إ بقية أبيات القصيدةتأتي و  quaerisة بسؤال القصيدة السابعستيل ا
 ىذا السؤال.

 القصيدة السابعة
Quaeris, quot mihi basiationes 

tuae, Lesbia, sint satis superque. 

quam magnus numerus Libyssae harenae 

laserpiciferis iacet Cyrenis, 

  oraclum Iovis inter aestuosi          5 

et Batti veteris sacrum sepulcrum; 

aut quam sidera multa, cum tacet nox, 

furtivos hominum vident amores: 

tam te basia multa basiare 

              vesano satis et super Catullost,         10 

quae nec pernumerare curiosi 

possint nec mala fascinare lingua. 

                                                           

(34) Small. S., (1983) op.cit. P.32., 

(35)Segal .C., (1968) " Catullus 5 and  7: A  Study in Complementariness" ,AJPh 

,89, p.292., 

 .56( قصائد كاتولموس في حب وكره ليسبيا, سبق ذكره .  ص 2616نيى حسن محمود ناجى )
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 كم من القبالت  "تسألين, يا حبيبتى لسبيا,
 .أو أكثر من كافيتي تكفينى

 حبات الرمال الميبيةكعدد  ىائل عدد
 ,(36)السيمفيومنبات منتجة  التى تنتشر عمى سواحل قورنية

  (37)الحار بين معبد جوبيتر تقعوالتي      5                  
 ,(38)مراحل باتوسل المقدسالقبر و  

 لحظات الغرام تشاىد  وىي الكثيرةعدد النجوم كأو 
 :, عندما يحل سكون الميلالمختمس بين البشر

 ك كًما ىائاًل جًدا من القبالتأن أمنح
 وس المجنون يريد أكثر من الكفاية,يعد كافًيا, بيد أن كاتولّ   16

 الفضوليونستطيع يالتى ال  القبالت
 شرير."أن يسحرىا لسان وال أن يحصوىا, 

 السجع:
 : sاألول سجع  لحرف الـ ت البي في

Quaeris, quot mihi basiationes  

 : , ae us الثالث سجع  لحرفي الـت البي في
quam magnus numerus Libyssae harenae  

                                                           

نبات ليبي منقرض ذو خصائص طبّية, كان ينمو وينتشر في األراضي الميبية,  Silphium مالسيميفيو  (36(
وكانت القبائل الميبية تجمعو وتتاجر بو أو تقايضو, خاصة وأن جميع أجزائو من بذور وأوراق وسيقان كانت 

 ميفيونذات أىمية كبيرة, باإلضافة إلى عصارتو الصمغية. أطمق اإلغريق عمى ىذا النبات اسم سي
 Silphionأما الرومان فأطمقوا عميو سيميفيوم Silphium والسيربتنيومLaserpitinium  . 

 يقصد معبد اإللو جوبيتر أمون. ((37

, وكانوا ينظرون إليو كبطل مثل أبطال ق.م 155و  156قورينة بين عامي  باتوس ىو مؤسس مدينة ((38
 األساطير.
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 :isالرابع سجع  لحرفي الـ ت البي في
laserpiciferis iacet Cyrenis,  

 : umالسادس سجع  لحرفي الـ  ت البي في
et Batti veteris sacrum sepulcrum;  

 : aسجع  لحرف الـ  لسابعات البي في
aut quam sidera multa, cum tacet nox,  

 : sسجع  لحرف الـ  لثامنات البي في
furtivos hominum vident amores:  

 : eلحرف الـ   سجع لتاسعات البي في
tam te basia multa basiare  

 : aسجع  لحرف الـ  لثانى عشرات البي في
possint nec mala fascinare lingua. 1 

 السجع االستياللى 
 : s   لحرف استياللى سجع الثانيفي البيت   

tuae, Lesbis, sint  satis superque, 

:s  لحرف استياللىسجع  السادس في البيت     

et Batti veteris sacrum sepulcrum, 

   : b   لحرف استياللى سجع التاسعفي البيت  

tam te basia multa basiare 

: s   لحرف استياللى سجع العاشرفي البيت          

vesano satis et super Catullost,      

 :التكرار
, وىو ما basiare ولمصدر الفعل ُيقبل  basiaتكرار لالسم قبالت  التاسعفي البيت 

  نطمق عميو المفعول المطمق حيث يأتي المفعول من نفس الفعل:
tam te basia multa basiare 

 :multa تكرار لمصفة  السابع والتاسعوفي البيتين      
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aut quam sidera multa, cum tacet nox 

tam te basia multa basiare 

 :necإلداة النفى  تكرار الحادي عشر والثاني عشروفي البيتين  

quae nec pernumerare curiosi 

possint nec mala fascinare lingua 

 :المعاكست

استخدم المعاكسة في ترتيب حاالت اإلعراب في البيتين الخامس والسادس حيث 
, ففي البيت الخامس يأتي المضاف إليو  interيعطف مفعولين عمى حرف المعنى 

 : المضاف إليو قبل المفعول بوسادس يأتي بعد المفعول بو, وفي البيت ال
 

oraclum (Acc.) Iovis (Gen.) inter aestuosi  

et Batti veteris (Gen.) sacrum sepulcrum (Acc.) ;  

 :عمى الغائب النداء
حين يسأل من القصيدة  األول والثانيعمى الغائب في البيتين  استخدم كاتولوس النداء

 تي قد ترضيو كعاشق وليان:حبيبتو عن عدد القبالت ال
Quaeris, quot mihi basiationes 

tuae, Lesbia, sint  satis superque, 

 الفصل بين الكممات:
 :ةالتالي ةممثنجد الفصل بين االسم والصفة التي تصفيا, كما في األ

laserpiciferis iacet Cyrenis,     4 

oraclum Iovis inter aestuosi     5                                     

 .oraclumواالسم المتأثر بو  interوفي نفس المثال فصل بين حرف المعنى 
8  :amoreshominum vident  furtivos 

 

12   .linguafascinare  malapossint nec  
 التقديم والتأخير:

 نجد في المثال التالي أنو قدم الفعل عمى الفاعل:
7 ,nox tacetcum  
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 ز:المجا
laserpiciferis iacet Cyrenis,    4 

oraclum Iovis inter aestuosi    5                                     

األولى   aestuosi , laserpiciferisذكر كاتولوس كممتين ذات مغزى كبير وىما  
صفة بمعنى متأجج أو ذو  كمنشط, والثانيةكان يستخدم و بمعنى نبات السيميفيوم 

, ويمكن القول بأن كاتولوس استخدم الكممة الثانية كمجاز عاطفي أو رة مرتفعةحرا
واستخدم الكممة األولى كمجاز إلى امتاعيا  عن عاطفتو المتأججة تجاه لسبيا,

 (39)سعادىا. وا  
إن كثرة المبالغة فى عدد القبالت ولم يحدد أي أرقام بل شبو عددىا بشيء يستحيل 

بية يمكن أن يطمق عميو المجاز المرسل عالقتو الكمية ألنو عده وىو حبات الرمال المي
 عبر بالكل وأراد الجزء أى جزء من عدد القبالت .

ن القصيدتين الخامسة والسابعة تشتركان مع بعضيما فى الوزن ويمكن القول إ
, وأيًضا المبالغة الشديدة فى كثرة عدد  hendecasyllabicsاألحادى عشر القدم 

, وفكرة إلى ما النيايةحبيما  أن يدوم : الرغبة فيمان غرضين أساسيينالقبالت, وتخد
carpe diem اغتنام اليوم 

 الخامس في البيت القصيدة الخامسة في خاصة (46)
 :بو ممايعنى االستمتاع وس إلى يوميما القصيرعندما يشير كاتولّ 

nobis cum semel occidit breuis lux   
الرغبة التمنى أو  في البيتين األول والثالث ة الخامسةأيًضا في بداية القصيدوظير 

  ,amemus, aestimemusفي الفعمينمن خالل استخدام الصيغة غير اإلخبارية 
  الرابع والخامس يضاف إلي ذلك أنو في القصيدة الخامسة في البيتين

soles occidere et redire possunt:       4 

                                                           

(39) Johnston.P.A.,(1983)"Love and Laserpicium in Catullus7",CPh ,vol.88 , no.4, 

p .329. 

(40) Grimaldi. W. M. A.,(1963)"the Lesbia Love Lyrics",CPh ,vol ,60 , no.2, P. 92. 
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nobis cum semel occidit brevis lux   5                                            

 كمجاز لمسرات الحب  lux, soles يستخدم كاتولوس كممات 
   الثالث والسابع البيتين في القصيدة السابعةوفي 

quam magnus numerous Libyssae harenae   3 

aut quam sidera multa, cum tacet nox           7 

 harenae القصيدة السابعة تنعكس في الشمس المشرقة عمى الرمال الصورة في نجد 
ل عمى المحبين , والنجوم تطفي البيت السابع sideraفي البيت الثالث وعمى النجوم 

فالرمال تممع كالنجوم والنجوم نفسيا مثل شموس صغيرة فصورة وىي شاىدة عمييم, 
رة حرارة الصحراء في صو  عمى ضوءالشمس في القصيدة الخامسة تصبح ذا مغزى 

 (41)القصيدة السابعة فاإلطار العاطفى يعنى شمسًا متوىجة لكن الصورة مميئة بالميل

بقولو: إن النجوم  السابعة "عمى ىاتين البيتين من القصيدة Greenويعمق " جرين 
وس اًل عند كاتولٌ يالكثيرة التى تتأمل حب العشاق المحرم عند الميل ليست مفيوًما أص

 (42) النماذج السكندرية.و تشبفيي 
 المبالغة:

استخدم كاتوّلوس أعداد كبيرة لمقبالت في القصيدة الخامسة لمتعبير عن المبالغة في 
وفعل األمر نفسو في القصيدة السابعة, بل إنو زاد في المبالغة ولم الحب والرغبة, 

 ت الرمال الميبية.يحدد أي أرقام بل شبو عددىا بشيء يستحيل عده وىو حبا
 
  

                                                           
(41)Gassier. J. H., (2009) Catullus . (Blackwell Introduction to the Classical 

World) Weity Blackwell. USA.pp,65-66.,Putnam. M. C. J., (2006) Poetic interplay, 

Catullus and Horace, Princeton University press. New Jersey.p.124. 

(42)Green. P., (2005) The Poem of Catullus- A Bilingual Edition University of 

California Press. USA.p.165. 
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  :الموجب بضده المنفى
قال في القصيدة الخامسة تقريًبا إنو ( يقول كاتولوس كما 12 – 9في األبيات)
ف القبالت بعيًدا عن عيون البشر لكى اليستطيع العيون الحاسدة وال آالسُيقبل حبيبتو 

  المسان الشرير أن يحسدىم عمييا 

tam te basia multa basiare 

 vesano satis et super Catullost,     10 

quae nec pernumerare curiosi 

possint nec mala fascinare lingua 

 أن أمنحك كًما ىائاًل جًدا من القبالت
 يعد كافًيا, بيد أن كاتوّلوس المجنون يريد أكثر من الكفاية,  16

 الفضوليونستطيع يالتى ال القبالت 
 شرير."ان أن يسحرىا لسوال أن يحصوىا, 

باألفكار الييممنستية عن قوة تأثير  أن كاتولوس كان عمى عمم ويبدو من الواضح
 , وىو مايظير بوضوح في نياية القصيدتين:سد والسحرالح

aut neqius malus invidere possit (5. 12) 
 

                              quae nec pernumerare curiosi 

possint nec mala fascinare lingua. (7.11-12) 

 (43) وىما من آثار الفمسفة الرواقية.  
   (44)اية لإليقاع الموسيقى السريع الذي الينسى.القصيدة الثامنة بيا تالعب مدروس بعن

 .والتى قرر فييا أن ييجر لسبيا
                                                           

(43)Skinner. M.B., (2007) A Companion to Catullus Blackwell Publishing Ltd. 

UK.p.89., Wray.D., (2004) Catullus and the Poetics of Roman Manhood. 

Cambridge University Press. UK.p.76. 

 .  339. ص, سبق ذكره (, األدب الالتينى2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) ((44
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 القصيدة الثامنة
Miser Catulle, desinas ineptire, 

et quod vides perisse perditum ducas. 

fulsere quondam candidi tibi soles, 

cum ventitabas quo puella ducebat, 

         amata nobis quantum amabitur nulla.     5 

ibi illa multa tum iocosa fiebant, 

quae tu volebas nec puella nolebat. 

fulsere vere candidi tibi soles. 

nunc iam illa non vult: tu quoque, impotens, noli, 

                    nec quae fugit sectare, nec miser vive,              10 

sed obstinata mente perfer, obdura. 

vale, puella, iam Catullus obdurat, 

nec te requiret nec rogabit invitam. 

at tu dolebis, cum rogaberis nulla. 

                           scelesta, vae te! quae tibi manet vita?                    15 

quis nunc te adibit? cui videberis bella? 

quem nunc amabis? cuius esse diceris? 

quem basiabis? cui labella mordebis? 

at tu, Catulle, destinatus obdura! 

 ,كف عن حماقتك ! "أي كاتولموس البائس
 .أنو مفقود ما ترى ولتعتبره مفقوًدا

 ,ات مرة أشرقت عميك الشمس المضيئةذ
 ,حيث كانت تقودك فتاتك عندما اعتدت أن تذىب إلى

 .لدرجة لن ُتعشق مثميا فتاة أخرى فقد عشقتيا   5  
 ,تمك المتع الكثيرةكانت تحدث  حينيا

 .لتي رغبتيا أنت ولم ترفضيا فتاتكا
 .ك الشمس المضيئةأشرقت ل حًقا لقد

 ال ينبغي أن ,, يا ضعيف النفسترغب فيك, وأنت أيًضا اآلن لم تعد ىي
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 وال تعش في ىذا البؤس,ترغب فييا, وال تطارد المرأة التي تفر منك,    16 
 وتحمل بعقٍل حازم, ,قاسي القمبكن بل 

 ,قاسي القمبوداًعا, يا فتاتي, لقد أصبح كاتوّلوس اآلن 
 رغًما عنك.يسعى خمفك, ولن يطمبك فيو لن  

 لن يطمبك أحد.ولكنِك سوف تتألمين, عندما 
 أي حياة في انتظارك؟ة, وا حسرتاه عميِك, أيتيا اآلثم   15

 ولمن ستبدين جميمة؟من سيزورِك اآلن؟ 
 وبماذا سيطمق عميِك الناس؟ومن ستحبين اآلن؟ 
 وشفاة من سوف تعضين؟ومن ستقبمين؟ 

   كن قاسي القمب وحافظ عمى حزمك!ّلوس, أما أنت, يا كاتو 

 السجع:
 : eاألول سجع  لحرف الـ ت البي في

Miser Catulle, desinas ineptire, 

 : sالثانى سجع  لحرف الـ ت البي في
et quod vides perisse perditum ducas. 

 : iالثالث سجع  لحرف الـ ت البي في
fulsere quondam candidi tibi soles, 

 : aسجع  لحرف الـ  والسادس الخامست البي في
amata nobis quantum amabitur nulla. 

ibi illa multa tum iocosa fiebant, 

 : iسجع  لحرف الـ  لثامنات البي في
fulsere vere candidi tibi soles. 

 : eسجع  لحرف الـ  لعاشرات البي في
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nec quae fugit sectare, nec miser vive, 

 : eسجع  لحرف الـ  لحادى عشرات بيال في
sed obstinata mente perfer, obdura. 

 :ستياللىاالالسجع 
 pلحرف  استياللىسجع  الثانى في البيت

et quod vides perisse perditum ducas, 

a  لحرف استياللى سجع الخامس في البيت               

amata nobis quantum amabitur nulla.   

n  لحرف استياللى سجع التاسع والعاشرتين في البي                                         

nunc iam illa non vult: tu quoque impotens, noli, 

nec quae fugit sectare, nec miser vive  

 oلحرف  استياللىسجع  الحادى عشر والثانى عشر في البيتين  
sed obstinata mente perfer, obdura, 

vale, puella. iam Catullus obdurate, 

 r    لحرف استياللى سجع الحادى عشر والثانى عشرفي البيتين  

nec te requiret nec rogabit invitam: 

at tu dolebis, cum rogaberis nulla 

c , q   لحرفى استياللى سجع والثامن عشر السادس عشر والسابع عشرفي األبيات                   

quis nunc te adibit? cui videberis bella? 

quem nunc amabis? cuius esse diceris? 

quem basiabis? cui labella mordebis? 

 : التكرار
من القصيدة الثامنة في قصيدة  الخامسيكرر البيت  الالفت لمنظر أن الشاعرمن 

الثانى  لكممات في البيتمختمفة عنيا وىي القصيدة السابعة والثالثون تقريًبا نفس ا
   :عشر

amata nobis quantum amabitur nulla.                        

(Cat., VIII. 5) 

quantum amabitur nulla. tantum amata 

           (Cat., XXXVII. 12) 
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 .لدرجة لن ُتعشق مثميا فتاة أخرى فقد عشقتيا
فظي نفسيا فيذا يسمى تكرار توكيدى ولوبما أن ىاتين البيتين بيما تكرار لمكممات 

 , وبيما أيًضا مبالغة في القول
 تكرار لمكممات نفسيا:الثالث والثامن في البيتين وكذلك 

fulsere  , candidi , tibi , soles  
fulsere quondam candidi tibi soles, 3 

fulsere vere candidi tibi soles.  8 

 ًضا يسمى تكرار توكيدى ولفظيوىذا التكرار لمكممات نفسيا أي
نرى من القصيدة الثامنة مدى قوة ىذه الدعوة الممحة في أن يكيف الشاعر نفسو مع 

ومثل الراوى يستخدم الظرف  ,الظروف الجديدة التى يعيشيا وىى ىجر حبيبتو لو
وأتبع  candidi solesالذى يذكره بأيام الشمس المضيئة     quondam "ذات مرة"

من العبارات القصيرة إلى أن وصل إلى البيت األخير لمقصيدة فيعود إلى  ذلك بسمسمة
إلى الشكل والفكر الالئى  استخدام المنادى مثمما فعل في اإلستيالل وىو بذلك يعود

 (45) بدأ بيما القصيدة .
( تكرار لمكممات اآلتية:19-16في األبيات من )  

nec , quae, obdura, obdurate, rogabit , rogaberis ,  quis ,    

 quem , nunc, cui         
ستفيام, وأيًضا أدوات ( تكرار عالمات اإل19 -15من المالحظ في األبيات من )

 اإلستفيام:
nec quae fugit sectare, nec miser vive     10 

sed obstinata mente perfer, obdura, 

vale, puella. iam Catullus obdurate, 

nec te requiret nec rogabit invitam: 

                                                           

 - 339. ص, سبق ذكره (, األدب الالتينى2666لسيد )عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان ا ((45
346 . 
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at tu dolebis, cum rogaberis nulla 

scelesta, nocte . quae tibi manet vita?               15 

quis nunc te adibit? cui videberis bella?   

quem  nunc amabis? cuius esse diceris?  

quem basiabis? cui labella mordebis? 

at  tu , Catulle, destinatus obdura. 

 
 :المنادى

وس المنادى عمى الغائب في البيت األول من القصيدة في قولو أييا استخدم كاتولّ  
 أما أنت يا كاتولوس التاسع عشر البائس )التعس( كاتولوس وفي البيت

Miser Catulle, desinas ineptire, 

at  tu , Catulle,  destinatus obdura. 

Catulle, األول واألخير يخاطب الشاعر نفسو مستخدًما اسمو فى حالة فى البيت 
, ويصف نفسو بالبائس. المنادى  

  اآلثمة:وس المنادى عمى لسبيا بقولو أيتيا يستخدم كاتولّ  الخامس عشر وفي البيت
scelesta, vae te! quae tibi manet vita?          

 الفصل بين الكممات:
والصفة, كما ىو الحال في المثال التالي:يفصل الشاعر كثيًرا بين االسم   

fulsere vere candidi tibi soles. 

 التقديم والتأخير:

, حيث يقدم الفعل في البيتين الثالث والثامن نراه أيًضا عند كاتوّلوس في المثال التالي
 ويؤخر الفاعل إلى نياية البيت:

fulsere vere candidi tibi soles. 

 االستعارة والكناية

 ( والتى يقول فييا كاتولوس :4 -2ي األبيات )ف
et quod vides perisse perditum ducas, 

fulsere quondam candidi tibi soles, 
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cum ventitabas quo puella ducebat 

 .أنو مفقود ما ترى ولتعتبره مفقوًدا
 ,ات مرة أشرقت عميك الشمس المضيئةذ

 ,دك فتاتكحيث كانت تقو  عندما اعتدت أن تذىب إلى
كل األيام الجميمة السابقة  ىنا استعارة من أجل التشبيو حيث حذف المشبو وىو

المشرقة وىذا ىو المشبو أو  المضيئةوانتيت وشبييا بالشمس  ورمز إلييا بأنيا مضت
وذكر المشبو بو فيذه استعارة تصريحية, ىذا من حيث  طالما حذف المشبوبو, و 

دة التى فالشمس المشرقة كناية عن المسرات والسعا االستعارة أما من حيث الكناية
 .عاشيا في األيام السابقة

 التضاد:

 : noloو  voloاستخدم كاتوّلوس التضاد الواضح بين الفعمين 
quae tu volebas nec puella nolebat  7 

 .لتي رغبتيا أنت ولم ترفضيا فتاتكا
 

nunc iam illa non vult: tu quoque, impotens, noli,  9 

 اآلن لم تعد ىي ترغب فيك, وأنت أيًضا, يا ضعيف النفس, ال ينبغي أن
 ترغب فييا,     

حبيبتو قد ىجرتو وأن عميو أن يتحكم في مشاعره وال  أن ستشف من البيت السابقيُ 
 يطاردىا في  كل مكان وأن يكون حازًما في قراره طالما أنيا تفر منو.

 النتائج المستخمصة من البحث:

 ,والتكرار, ستياللىالبالغية وخاصة السجع اال تخدم كاتولوس الحيل والصوراس
, والتقديم والتأخير, والفصل بين الكممات , والمنادى, والموجب بضده المنفىوالمعاكسة
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 ىا الباحثأخذ يالت تقريًبا كل القصائد يف المتالزمة كالصفة والموصوف, وذلك
  .قصيدة منيم يالتخمو أ إذ, اكنماذج من قصائده بصورة كبيرة جدً 

عرف كاتولوس كيف يعبر عن حبو الممتيب لمسبيا من خالل قصائده في لغة بسيطة 
يطرب في نشوة بالغة من قبالت لمسبيا التى تعد  , فنجدهوقوية في نفس الوقت

حالتين يحسن بالمئات واأللوف, وفي الوقت نفسو عندما يرثي عصفور حبيبتو, وفى ال
    . حيل والصور البالغيةاستخدام ال

ت وجدان التي شكمإن خمفية أشعار كاتولوس ىي البيئة األدبية المتأنقة لمعاصمة 
ؤية واحدة ولغة واحدة وروح واحدة. البياء, الجاذبية, ن الذين جمعيم ر يالشعراء المجدد
وفي مقابل  ر األخالقى؛كمت األساس ليذا الفكتمك المبادىء التى ش الثقافة المدنية,

وس باإلضافة ىذه الخمفية تبرز صورة لسبيا كتجسيد لقوة الحب فيي بطمة أشعار كاتولّ 
وس وتحرك إلى جماليا الفتان فيي تتمتع بالذكاء والثقافة مايمكنيا أن تفتن كاتولّ 

, وفي قصائده الموجيو إلى لسبيا نرى الشاعر وىو يتقمب عمى جمر النار تارة مشاعره
 (46) ينعم بجنات النعيم تارة أخرى وذلك طبقًا لرضى محبوبتو أو سخطيا عميو.و 

ذا كانت مفردات كاتولّ  ق األحاسيس وأكثرىا دفًئا وس ثرية متنوعة عندما يتناول أر وا 
وىو  يينضب معينو من الثراء المغو  , أي الحب, فإنو أيًضا يمتمك نبًعا الوصراحة

من الواضح أن مشاعر الحب والكراىية وانفعاالت يتناول أخشن األمور وأفظعيا. نعم ف
ع أن يتخمص من الرضا والسخط كانت عنده متساوية في وقتيا وشدتيا, فمم يستط

 (47) اليحتمل إال بقول الشعر. وطأتيا وثقميا الذي

                                                           

 . 346. ص, سبق ذكره (, األدب الالتينى2666عمى عبد التوب عمى , صالح رمضان السيد ) (   (46
(األدب الالتينى ودروه الحضارى حتى نياية العصر الذىبى,عالم المعرفة , 1989أحمد عتمان,) (   (47
 .128ص الكويت. 141العدد
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فنون الشعر عند شعراء األسكندرية, وىو الفن استوعب كاتولوس أحسن فن من 
لمشاعر الشخصية. لقد تفوق في ىذا الميدان عمى يعبر بطريقة فاتنة عن ا الذي

فسو مكانو رفيعة في ن, محقًقا لنيأساتذتو, بل نافس كذلك الشعراء الغنائين األيولي
و, ولم الشعر الغنائي, وأصبح رائًدا لمشعر الغنائي والغزل في األدب الالتينى كم

بأنو ربط  م يكتفقتراب من الشعر الغنائي األيولي, وليخاطر قبمو أي روماني باال
ذلك إلى  أبعد من سة األسكندرية من شعره بل ذىب إلىفي مدر  نفسو بأحسن ما

  (48) .سابفو يستميم منيا الوحي واإلليام
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