
 1028عشر  خامسكالسيكية ، العذد ال أوراق

 ى تصوير الصحراء الميبية فالتأثيرات الكالسيكية 
 لمشاعر لوكانوس "الحرب األهمية"ممحمة ب

 صالح السيد عبد الحيد.   
 سوهاججامعة  -كمية اآلداب 

  
ييدف ىذا البحث إلى دراسة أثر الكتابات الكالسيكية فى تصوير لوكانوس 

الحرب "تاسع من ممحمتو لمصحراء الميبية، ذلك الوصف الذى أتى بو فى الكتاب ال
المنيج التحميمى  ". ولتحقيق ىذا اليدف فسوف يستخدم الباحثBillum Civile األىمية
لموقوف عمى حقيقة ما نقمو لوكانوس من وصف أو لغة عن السابقين عميو المقارن 

 وصف لمصحراء الميبية. منضافو أوكذلك ما 

 اركوس أّنايوس لوكانوسبداية، يمكن القول إن الكاتب الممحمى الرومانى م
Marcus Annaeus Lucanus (39-65  قد أعاد صياغة الحدث التاريخي لعبور )م

ق.م( الصحراء الميبية  95-46) Marchus Porcius Catoماركوس بوركيوس كاتو 
أراد الوصول إلى قوات جنايوس بومبيوس  يق.م، ذلك القائد العسكرى الذ 48عام 

فى تونس، تمك القوات التى فقدت األمل فى  Gnaeus Pompeius Magnusماجنوس 
  .(1) بعد مقتل قائدىا Gaius Julius Caesarالنصر أمام يوليوس قيصر 

                                                           
1
 - Sanford E. M., “Lucan and Civil War”, CPh., Vol. 28, No. 2 (Apr. 1933),  

      p. 121; Griffin M. T., “Seneca on Cato's Politics: Epistle 14. 12-13”, CQ., Vol.   

     18, No. 2 (Nov. 1968), p. 373. 

ق.م، أثناء الحرب األىمية الرومانية  48" عام Pharsaliaبعد ىزيمة بومبيوس فى "فارساليا" "
الميبية  اضطر كاتو إلى عبور الصحراء مماىناك،  ل  ت  ق  و  ىرب إلى مصرفقد  ق.م(49-44)

المرابطة فى أفريقيا من  Metellus Scipio ق.م. كى ينضم إلى قوات ميتيموس سكيبيو 48عام 
بومبيوس =  = أجل مناصرة الجميورية الرومانية والدفاع عنيا، ومن أجل رفع روح جنود
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، من أمثال الجغرافى د من الك تَّاب اليونان والرومانوقد سبق وتناول العدي
 م( فى مؤل فو "موضوعات جغرافية23-ق.م 63) سترابونااليونانى 

فى م( 17-ق.م59) T. Livius، والمؤرخ الرومانى تيتيوس ليفيوس "
، "Ab Urbe Condita بمؤل فو "منذ تاريخ تأسيس المدينة 116إلى 109الكتب من 

 Marcus Velleius Paterculus والمؤرخ الرومانى ماركوس فمِّيوس باتركولوس
يمسوف الرواقى "، والف Res Gestae Divi Augustiم( فى مؤل فو "31-ق.م19)

م( فى رسائمو 65-ق.م4) L. Annaeus Senecaالرومانى لوكيوس أّنايوس سينيكا 
"epistolaeوكان "، ىذا الحدث حتى صارت كتاباتيم مصدرا ومعينا لمن أتى بعدىم ،

ممحمتو ى كتابة عملوكانوس من بين ىؤالء الذين طالعوا تمك المصادر فأعانتو 
اتو من بين أبطاليا وعبوره الصحراء الميبية من بين "الحرب األىمية" والتى كان ك

 . (2) أحداثيا

لى جانب أعمال ىؤالء الك تَّاب سالفى الذكر، يوجد ثالثة مصادر أخرى،  وا 
ن لم تتحدث  ذات قيمة وأىمية تاريخية وأدبية وأسطورية، اعتمد عمييا لوكانوس، وا 

وأبطاليا كان   أن أحداثياىذه المصادر عن الحرب األىمية أو شخصية كاتو نفسو إال
بيا من ميالك واجية ما لصحراء ومالواقعة عبور كاتو تناولو عند  ليا عظيم األثر

                                                                                                                                                    

بيا م التى يخوضونيا دفاعًا عن حريتيم، والتى سمالمعنوية ىناك وحثيم عمى االستمرار فى حربي
 :انظر. قيصر منيم بطغيانو واستبداده

    ق.م( وانعكاساتيا عمى نوميديا"، مجمة 44-49توريرت مصطفى: "الحرب األىمية الثانية )
 ،2المجتمع والتاريخ، العدد رقم  والدراسات في المواقف لمبحوث                
 .244، جامعة معسكر؛ الجزائر، ص 2017ديسمبر                    

2
 - Kebric R. B., “Lucan's Snake Episode (IX. 587-937) : A Historical Model”, 

     Latomus, T. 35, Fasc. 2 (AVRIL-JUIN 1976), p. 380.   
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  سوتير بط ميموسوأخطار. وىذه المصادر ىي: تدوينات 
صعاب وأىوال رحمة اإلسكندر األكبر إلى واحة  ق.م( التاريخية، عن367-283)

Siwahسيوه 
 لتى كتبيا"، وامحمة "رحمة السفينة أرجو . وم(3) 

ارة -295)  أبولمونيوس الرودى ؟ ق.م(، حول معاناة بحَّ
معاناتيم الحر والعطش والثعابين القاتمة بالرمال الممتدة ىناك. حيث السفينة فى ليبيا، 

 لمجورجونة ميدوسا  ىذا إلى جانب تأثره بأسطورة مواجية بيرسيوس

فى ليبيا، وكذا تأثره بكل األساطير التي وردت عن ثعابين وطيور رحمة  
ذكره األدباء الرومان من . وبالطبع ىذا فضال عما (4) اإلسكندر عبر صحراء ليبيا

أمثال كل من: فرجيميوس وأوفيديوس وسينيكا األصغر وفاليريوس فالكوس وأخرين 
 .(5)بالصحراء مع وحوش وثعابين  ىراقميست عن مواجيات ومغامرا

مأل الصحراء الميبية بالكثير من الميالك قد و  نووفى شأن فرجيميوس نجد أ
كتاب األول من أمثمة ما أورده نجد ال، و " Aeneisنيادةاإل"فى ممحمتو  والمخاطر

                                                           
أىم المصادر التى تحدثت عن سيرة من  ق.مNearchus (360-300) كان نيارخوس - 3

والمرافقين لو فى حمالتو وغزواتو ،  جيشالكندر وفتوحاتو ، خاصة وأنو كان أحد قادة اإلس
وكان ىو الوحيد الذى كتب تاريخ اإلسكندر أثناء حياتو ، ولكن بكل أسف ف ق د  تاريخو كما ف ق د  

)اشتير في منتصف القرن  Cleitarchos كتبو بط ميموس سوتير و كميتارخوسالتاريخ الذى 
 :انظرق.م(. الرابع 

      Makowski J. F., “Oracula Mortis in the Pharsalia”, CPh., Vol. 72, No. 3 (Jul.,  

                                   1977), p. 201, Note 20. 
4
-  Maes Y., “One but not the Same? Cato and Alexander in Lucan's "Pharsalia"  

     9, 493-618 (and Caesar too)”, Latomus, T. 68, Fasc. 3 (September 2009), p.  

     657-658; Leigh M., “Lucan and the Libyan Tale”, JRS, Vol. 90 (2000), p. 108. 
5
 - Bassett E. L., “Regulus and the Serpent in the Punica”, CPh., Vol. 50, No. 1 

     (Jan. 1955), p. 1; Huber M., The Eleventh Labor: The Apples of the 

      Hesperides, Chapter 11 in Mythematics: Solving the Twelve Labors of 

      Hercules, Princeton University Press. (2009), p. 118, 120. 
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: "عندما كنت أعبر الصحراء الميبية فقد كنت مجيواًل وفى شدة قال وقد 384بيت 
فينا يتحدث بطل  ." ,ipse ignotus, egens, Libyae deserta peragro" الحتياج"ا

اإلنيادة عن حالتو أثناء عبوره الصحر الميبية من جيل الناس بو وبأنو كان في 
كان بينما شدة االحتياج لممؤن من طعام وشراب كى يتزود بيما ويستكمل رحالتو. 

لصحراء والشعور بالعطش ودرجة سينيكا أول من أشار إلى نقص المؤن فى ا
"، عندما تحدث فييا عن معاناة epistulaeالحرارة، وقد عرض ذلك فى رسائمو "

  .(6) وصراعو مع الثعابين أثناء سيره بالصحراء Regulusر جولوس 

المؤرخ اليونانى ديودوروس الصقمى كل من وقد تشابيت أىمية وقيمة كتابات 
بطمميوس سوتير، فى اعتماد و  (،ق.م90-30) 

عمييما عند وصف المعاناة بالصحراء، وتحديد المدة الزمنية التى اس تغرقت  سلوكانو 
س  وصفلعبورىا. فقد  حاكم  ق.مOphellas (350-300 )ديودوروس عبور أوفيالَّ

عظيم األثر فى مما كان ليذا الوصف معاناتو ىناك ،  قورينى ، لمصحراء الميبية
، (7)نوس لمعاناة كاتو والصعاب التى واجيتو أثناء عبور الصحراء نفسيا وصف لوكا

س و كاتو ،  ، وواجيا قد مرا بالمنطقة الجغرافية نفسياخاصة وأن كال البطالن، أوفيالَّ
الزواحف القاتمة ىناك، وعان كالىما نقص مياه الشرب والطعام واستغرق عبورىما 

؛ حيث بدأ كاتو بداية عبورىماتحديد فا فى اختميما ولكن لتمك الصحراء مدة الشيرين، 

                                                           
6
 - Seneca: Epistulae. LXXXII. 24. 

7
 - Leigh M., Op. Cit., p. 96-97, Note 17; Kebric R. B., Op. Cit., P. 381. 

س ) ق.م( جندى وقائد مقدونى وأحد األصدقاء المقربين لإلسكندر  300-350كان أوفيالَّ
 األكبر أثناء حممتو عمى الشرق، وقد تم تعينو حاكمًا عمى قورينى فى عيد البطالمة. 
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لصيف ىو بداية عبور منتصف فصل اكان ، فى حين فصل الخريف عبوره فى
س  .(8) أوفيالَّ

 عبورليد مدة الشيرين ، فى تحدلوكانوس مع ديودوروس ورغم اتفاق
يوما  الذى قال بإن اجتيازىا استغرق ثالثينىذا الصحراء، إال أنو اختمف مع استرابون 

إلى مكوث استرابون أيضًا ، ولم يشر (9) ""
فى البيتين كاتو فى ليبيا لفترة من الوقت، ذلك المكوث الذى اشار إليو لوكانوس 

بعض الوقت حتى الشتاء  Leptisإن كاتو قد مكث فى ل بدة ب، وقال (948-949)
"exegere hiemem nimbis flammisque carentem." 

وبقراءة متأنية ل ما أورده ديودوروس، يتضح أنو قد اعتمد فى تصويره لمعانا 
س بالصحراء عمى ما قد سبق وذكره  دوريس الساموسى  مؤرخالأوفيالَّ

س واجتيازه  330-260)  ق.م تقريبًا( عن عبور أوفيالَّ
ألول لكل من ديودوروس و كان دوريس المصدر افقد الصحراء الميبية، ومن ثم 
ن نقل عنو س، فى حين نقل الثانى درامية التاريخ  لوكانوس، وا  األول قصة أوفيالَّ

 .(10)والحدث 

إن الحديث عن عبور الصحراء ووصف ما بيا من مخاطر وميالك، يستدعى 
عمى الفور العبور الشيير لمقائد المقدونى اإلسكندر األكبر، وزيارتو إلى معبد أمون 

                                                           
8
 - Kebric R. B., Op. Cit., p. 381; Cf., Luc. BC., IX, 940-941; Cf., D.S., XX.42.1-2. 

9
 - Strab., Geog. I7.3.20   

10
 - Kebric R. B., Op. Cit., P. 382; Leigh M., Op. Cit., p. 97; Maes Y., Op. Cit., p. 

      665. Note: 22; Cf., D.S., XX. 42. 2; Luc., BC., IX. 940-941. 

ساموس، وقد كتب أعمااًل  كان المؤرخ اليونانى دوريس الساموسى حاكما مستبد فى جزيرتو
تاريخية ىامو، جعمت منو أىم مصدر لمتاريخ المقدونى ، بداية من فيميب المقدونى وحتى 

 البطالمة.
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 تمك الصحراء التي سبق وقال عنيا ىوميروس ،(11)بالصحراء  حة سيوهفى وا

 عمى لسان الممك مينيالوس فى ممحمتو األوديسيا  
: 

καὶ Λιβύην, ἵνα τ' ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.  

τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·  

ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν  

τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,  

ἀλλ' αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.  
                                                   (Hom. Od., IV. 85-90) 

 إلى ليبيا، حيث الحمالن ليا قرون منذ مولدىا دائما. -أتيت-"و
                                                           

11
 - Malamud M., “Pompey’s Head and Cato’s Snakes”, CPh., Vol. 98, No. 1   

      (January 2003), p. 39. 

 ىراقميس :كالسيكية زواحف وثعابين ليبيا، من أمثالواجو العديد من أبطال األعمال األدبية ال
  ،  (A. R., Arg., IV. 1228-1536 :انظرأرجو" عند أبولمونيوس الرودى )السفينة و"بحارة 

-Dionysos (Dionysius Scytobrachion FGH 32 F 8, D.S., III.72.2 ديونوسوس و   

س القورينى عند ديو  ، وفيما ورد من شذرات (3 -D.S., XX. 42. Iدوروس الصقمى )أوفيالَّ

 .Tubero frوالذى ذبح ثعبانا ضخما بالقرب من نير باجرادا ) جولوسر  الرومانى  . والقائد(2

8 (Peter); Gell., NA 7.3; Liv., Per. i8; Val. Max. i.8. ext. i; Plin., HN 8.37; 

Sen., Ep. 82.24; Dio Cass. fr. 43.23; Flor. I.18.20; Sil., Pun. 6.I40- 293; Oros. 

4.8-IO-15.) وكان ىناك أيضًا القائد الرومانى جايوس كما رود بالكثير من المصادر ،
، فى نوميديا Capsaالذى واجو زواحف شرسة فى طريقو إلى كابسا  G. Marius ماريوس

    :انظر(. Sall., Jug. 89.5وىى الجزائر حاليا )

      Long A., “Lucan and Moral Luck”, CQ., Vol. 57, No. 1 (May. 2007), p. 190; 

                       Kebric R. B., Op. Cit., p. 381. 

والحقول  إن الصحراء الميبية عند ىوميروس مثميا مثل جزيرة بوليفيموس 
 :ظراناإلليوسية والتى تتسم بالغرابة واإلثارة وابتعادىا عن العادات البشرية المألوفة. 

     Margo Kitts, "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

      History of Religions, Vol. 34, No. 2 (Nov. 1994), p 146. 
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 مميا ثالث مرات كل سنة.وتضع العنزات ح
 الممك وال الراعى ىناك وال يحتاج

 جبنا أو لحما أو حتى لبنا لذيذاً،
 "وذلك ألن المبن متوفر عمى الدوام.

ا لألرض الميبية وكأنيا جنة مميئة وصفً فى ىذه األبيات لقد أعطى ىوميروس 
 الفعل "أتيت اً دمتخمسمينيالوس ىذا الوصف الذى بدأه بالخيرات عمى الدوام، 

. ورغم ىذا التصوير لمتدليل عمى الزيارة الفعمية وحمولو بالمكان ورؤيتو حقو "
، (12)وصف معارض تمامًا ليذا الوصفأتوا بالساحر لمصحراء الميبية إال أن الالحقين 

الذى قال إن ليبيا عبارة عن من بين ىؤالء المعرضين و أبولمونيوس الرودى كان و 
 ,.ἠερίη δ' ἄμαθος παρακέκλιται, (A. R., Arg ية مترامية األطراف رمم أرض

IV. 1239) .  لما أتى بو ىوميروس تمامًا وأتى لوكانوس ىو األخر بوصف مخالف
أثناء مصحراء الميبية من قبل، وقد جاء بوصفو ىذا عند حديثو عن اجتياز كاتو ل

عبور الصحراء كان مراحل، و  توجيو إلى أوتيكا، وقد أتى بيذا االجتياز عمى ثالث
بطول  فى المرحمة األولىحيث يبحر كاتو . المراحل الثالثفى المرحمة الثانية من 

رت  Cyrenaicaالساحل األفريقي من قورينى  ، ويسير فى المرحمة Syrtesحتى س 
الثانية عمى األقدام حتى معبد جوبيتر أمون، ثم يبحر فى المرحمة الثالثة بطول نير 

. وىكذا أتى عبور كاتو لمصحراء الميبية فى Utica صل أوتيكايحتى  Bagrada باجرادا
رت الضحمة ، ذات السمعة السيئة، إلى النزول  المرحمة الثانية عندما اضطرتو مياه س 

                                                           
19

مع األخذ فى االعتبار أن حديث مينيالوس عن غذاء الميبيين واعتمادىم عمى المبن والجبن  - 
 انظر:.  ديث عن شعب بعيد عن الحضارة والتطورإلى جانب المحم، يعنى الح

Margo Kitts, Op. Cit., p. 134-135. 
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، ومواجية ما بيا من أخطار والسير عمى األقدام عبر الصحراء من البحر
 . (13)وميالك

ما عنقمو سر ت بأنيا سيئة السمعة قد وصف عن لوكانوس حديث  نويبدو أ
 ييا: قال ف والتىأورده فرجيميوس فى ممحمتو اإلنيادة، 

                                  inhospita Syrtis;  

hinc deserta siti regio lateque furentes  

Barcaei. 

                                (Vreg. Aen., 41-43) 

رت غير مضيافة. "                                        إن س 
 ، وينتشر ىناكانب األخر منيا توجد صحراء جدباءوعمى الج    
 "أىل برقة العدائيون.     

رت بفنالحظ ىنا  يا غير ؛ وذلك ألنسمعةالسوء ذكر فرجيميوس لسبب شيرة س 
، ويسكن بيا أىل دباءصحراء قفر جفى مواجية ، كما أنيا مضيافة أو مرحبة بالغرباء

 . (14)برقة الذين يتسمون بالعدائية نحو الغير

، والخاصة بواقعة المرور بعض الدراسات عمى رواية لوكانوس وافقت
رتذكره بشبالصحراء الميبية، ولكنيا اعترضت عمى ما  ، أن مكوث كاتو بصحراء س 

رحمة أثر بممحمة "وما صادفو ىناك من أحداث، ورأت تمك الدراسات أن لوكانوس قد ت
التى ميالك المصاعب و الأرجو" ونقل عنيا ما سبق وأورده أبولمونيوس من السفينة 

يم فى البيت ؛ وكذا وصول(15) الممحمةمن الكتاب الرابع واجييا بحارة السفينة فى 
                                                           

13
 - Luc. BC., IX.300-410. 

19
قوال عن عدائية أىل  694أورد فرجيميوس فى الكتاب السادس من ممحمتو اإلنيادة بيت  - 

لحاق األذى بيم   ". !Libyae tibi regna nocerent"ليبيا نحو الغرباء، وا 
15

 - Leigh M., Op. Cit., p.97; Cf., A. R.., Argo., IV.1232-1392. 
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"، λάβπον ἐποισόμενον إلى األراضي الميبية دون رغبة منيم أو قصد "( 1243)
أن كاتو ورفاقو أثناء ركوبيم البحر من قورينى ىو اآلخر س أورد لوكانو  ومن ثم
رت تتوقفيم نحو أوتيكا واتجاى فى منتصف الطريق  بيم السفينة فجأة فى منطقة س 

، والتى تتسم " تمك المنطقةsed iter mediis natura uetabatىناك بسبب طبيعة "
ولم تستطع السفن أن  ،تى أن األرض تظير من أسفل المياه، ح مياه البحرضحالة ب

 pelagiتتقدم ، حتى صاروا فى ورطة ولم يستطيعوا الوصول إلى البر أو البحر "

terraeque reliquit" حتى وجدوا أنفسيم أمام خيارين ،"dubius" ؛ إما السير عمى
. (16)األقدام فى تمك المياه الضحمة بطول الشاطىء أو فى الصحراء الممتدة أماميم 

رت دون رغبة منو أو قصد جعل لوك وىكذا عمى انوس وصول كاتو ورفاقو إلى س 
 .غرار بحارة السفينة أرجو

لقد كان اإلسكندر األكبر من بين الشخصيات الواقعية التي عبرت الصحراء 
. وكان المؤرخ اليونانى كالميسثينيس (17)زيارة معبد أمون في واحة سيوه  من أجل

Callisthenes (360-327رفيق اإلس )كندر فى غزواتو أول من ذكر أن ق.م
محاكاة كل من البطمين بيرسيوس  اإلسكندر قام بيذه الرحمة عن قصد وبغرض

 :(18) وكرره فى مؤلفو ، ثم جاء استرابون وتبنى ىذا الزعمىراقميسو 

Καλλιζθένηρ θηζὶ ηὸν ᾿Αλέξανδπον θιλοδοξῆζαι μάλιζηα ἀνελθεῖν ἐπὶ ηὸ  

σπηζηήπιον, ἐπειδὴ καὶ Πεπζέα ἤκοςζε ππόηεπον ἀναβῆναι καὶ ῾Ηπακλέα.  

                                                   (Callisthe. Fragmenta, F2b.124.14a.5-6) 

 وقال كالميسثينيس إن اإلسكندر ذائع الصيت جدًا قد ذىب إلى الوحى، "               
راقميس. بعدما سمع أن بيرسيوس قد                     "ذىب إليو أوالً، وكذلك ى 

                                                           
16

 - Luc. BC., IX. 300-311. 
17

 - Robinson C. A., “The Extraordinary Ideas of Alexander the Great”, The 

      American Historical Review, Vol. 62, No. 2 (Jan. 1957), p. 331; Maes Y., Op. 

      Cit., p. 677-678.  
18

 - Maes Y., Op. Cit., p.663; Cf., Strabo. Geog., 17.1.43.11-14.  
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استرابون كالميسثينيس و  من بعدجاء المؤرخ اليوناني ديودوروس الصقمى و 
قرر بعد أن قام بتوزيع الميام في مصر وتأسيس اإلسكندرية وقال بإن اإلسكندر 

الذىاب فى رحمة إلى وحى جوبيتر أمون في سيوه الستشارة وحى اإللو حول أمور 
 خاصة بو:

         . καηαζηήζαρ δὲ ηὰ καηὰ ηὴν Αἴγςπηον πποῆλθεν  

           εἰρ ῎Αμμωνορ, βοςλόμενορ σπήζαζθαι ηῷ θεῷ.  

         (D.S., XVII.49.2.4-5) 

 وبعد أن استقرت األمور فى مصر، فقد توجو"
 ".إلى معبد أمون، طالبا النبوءة من اإللو

مات ) Q. Curtius Rufus كورتيوس روفوساتفق المؤرخ الرومانى كوينتوس و       
 Historiae Alexandriم( والذى اشتير بمؤلفو "تاريخ اإلسكندر األكبر 53 عام

Magni" وقالمعو فى ىذا الرأي ،: 
tus ad interiora Aegypti penetrat compositis- 

que rebus ita, ut nihil ex patrio Aegyptiorum  

more mutaret, adire Iovis Hammonis oraculum  

statuit.  

                   (Curt. Hist. Alex. Magni., 4.7.5.2-5) 

 ثبَّت  كل شىء داخل مصر،أن فإنك بعد "
 وألّفت بينيا، وسيرا عمى العادة فقد تحركت من

 ". ، وتوجيت نحو وحى زيوس أمون ينيمركز والد المصر 
ر فى لوكانوس عند تدوينو لعبور كاتو لقد كان ليذه الروايات عظيم األث

الصحراء الميبية حتى أنو أقحم ىذا الحدث عمى أحداث ممحمتو وحاول السير عمى 
من نيج روايات زيارة اإلسكندر لمصحراء بغرض طمب المشورة من وحى اإللو أمون. و 
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يطمب من كاتو أن  Labienus (19) لقائد البينوساأحد رفاق كاتو وىو  ثم فقد جعل
 :لو وجو إلى المعبد ويسأل عن نياية تمك الحرب ومصير قيصر، فقاليت

                              ' inquire in fata nefandi  

Caesaris et patriae uenturos excute mores.  

Iure suo populis uti legumque licebit,  

an bellum ciuile perit? ' 

                              (Luc. BC., 9, 558-561) 

 "                   وقال عميك أن تسأل
 عن مصير قيصر اآلثم، وتستفسر عن مستقبل وطننا.   
 وعما إذا آن لشعبك أن يمارس حقوقو    
  أم أن الحرب األىمية قد ضيعتو؟ "     

 

و ، إال أنو لرغبتو فى التميز جعل كاتم ىذا التأثير الواضح فى لوكانوسورغ
، متعّمال بعدم اىتمامو سواء خسر المعركة أم ض ىذا الطمب ويأبى استشارة الوحىيرف

 كسبيا:
“ quid quaeri, Labiene, iubes ? an liber in armis 

occubuisse uelim potius quam regna videre? 

an sit uita nihil sed longa an differat aetas?”   
                                  (Luc. BC., 9, 566-568) 

 أن اختار بين لماذا تطالبنى أن أستفسر؟ ىل عميَّ  يا البينوس، "

                                                           
12

البينوس قائدًا لفرقة الفرسان فى الحرب األىمية والتى وقف فييا إلى جانب كل من  كان - 
بومبيوس و كاتو، وما يمثالنو من حرية وجميورية ضد قيصر وما يمثمو من غطرسة 

 :انظرواستبداد. 
Dick B. F., "Fatum and Fortuna in Lucan's Bellum Civile", CPh., Vol. 62, No. 4 

(Oct. 1967), p. 239; Lounsbury R. C., “History and Motive in Book Seven of 

Lucan's Pharsalia”, Hermes, 104. Bd., H. 2 (1976), p. 214-215; Russell P., 

"Epigram, Pantheists, and Freethought in Hume's Treatise: A Study in Esoteric 

Communication", JHI., Vol. 54, No. 4 (Oct. 1993), p. 661-662. 
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 الموت باألسمحة أم بالحرية كى أرى وطنى فى وضع أفضل؟ 
 أليست الحياة الطويمة ال شيء وأن المحظة تصنع فرقًا؟"  

سير عمى درب أنو أبى ال توافر المادة التاريخية لدي لوكانوس إالوىكذا فرغم 
ميد الشخصيات في ىذه الواقعة وجعل بطمو كاتو ىو األخر يرفض تق السابقين

ويذىب إلى الصحراء من أجل طمب مشورة ونبوءة الوحى المقدس  التاريخية السابقة
السابقون واجتازوا الصحراء وكأنيم في رحمة مقدسة أو  ر  ب  ىناك والذى من أجمو ع  

عادة تأىيل إلس عبور كاتو لمصحراء محاولة منو ومن ثم يجعل لوكانو رحمة حج، 
 .(20)ليس أكثر عمى المغامرة وخوض الصعاب  ةقدر وال الجنود ثانية وبث روح األمل

كما كان عبوره لمصحراء سيرا  دون قصدمصادفة و يأتى إلى معبد أمون  وجعموليذا 
سبق كتابات عمى األقدام مصادفة أيضًا. ولمزيد من الرغبة فى التميز عما سبقو من 

اء عن حالة تباينت حالة كاتو ورفاقو أثناء عبورىم الصحر تناولت تمك الواقعة فقد و 
كانوا الرودى  أبولمونيوس عندينة أرجو بحارة السف، خاصة وأن بحارة السفينة األرجو

نقاذ أرواحيم من يحدوىم األمل فى النجاة بىم و  يسيرون عبر الصحراء حياتيم وا 
قد كرر كممة العودة لموطن فى و أبولمونيوس عمى ىذا األمر وجدنا  وتأكيداً ، اليالك

                                                           
كان غرض الواقعة التاريخية غرضاً عسكريًا؛ حيث رغب القائد العسكرى كاتو فى  - 20

مل فى الوصول بقواتو إلى تونس لمناصرة وتعضيد قوات بومبى العسكرية التى فقدت األ
 :انظروحول ىذا النصر بعد موت قائدىم. 

      Bexley, E. M. 'The myth of the Republic: Medusa and Cato in Lucan  

       Pharsalia 9.', in Lucan's "Bellum civile": between epic tradition and aesthetic 

       innovation. Berlin; New York: De Gruyter, 2010, p. 136-137; Cf., Luc. BC., 

       IX, 544-586. 
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 واالسمية  مرة بكافة األشكال ؛ الفعمية منيا 42ممحمتو 
 (91)

، فى  

  .(22) بال أمل أو ىدف واضح أماميميسيرون عبر الصحراء كاتو ورفاقو حين كان 

لم يستطع الفرار ال أنو إ السابقين عميوورغم محاولة لوكانوس االختالف عن 
ربط بين أمون والصحراء الىؤالء الذين اعتادوا ، والنقل عنيم ىمر يتأثالوقوع تحت من 
درب ىذا ال عمى ومن ثم فإنو وسيراً ، (23)الربط بين الصحراء والميالك اعتادوا كما 

ربط ياألدبية القديمة و  ةعادال هد( بالكتاب التاسع ما يدل عمى تقمي511يورد في البيت )
 :حيث قالبين الصحراء الميبية واإللو أمون 

 ventum erat ad templum Libycis quod gentibus unum 

 inculti Garamantes habent.  

                                               (Luc. BC., IX. 511-512) 

 "وقد وصموا إلى حيث المعبد الوحيد فى األرض الميبية،   
 "(24) .الوصول لألراضي الجارامنتية غير الخصبةوحيث 

                                                           
21

 - Leigh M., Op. Cit., p. 108. 
22

 - Luc. BC., IX. 572-580. 

 Iuppiter estجوبيتر يرى كل شىء "وذلك ألنو ال أحد يعرف المستقبل، و 

quodcumque vides, quodcumque moueris وأن النبوءة ليست أكيدة، بينما الموت ،"
 :انظر. "non oracula certum sed mors certa facitقة األكيدة "ىو الحقي

       Maes Y., Op. Cit., p. 668. 
 :انظرمن ممحمة اإلنيادة.  196وظير ىذا جميا عند فرجيميوس في الكتاب الرابع بيت  -  23

      Steadman J. M., "Chaucer's "Desert of Libye," Venus, and Jove (The Hous  

      of Fame, 486-87)", MLN., Vol. 76, No. 3 (Mar. 1961), p. 196-197. 
إلى الصحراء الميبية كى ينثر معموماتو وسعة  فرصة وصول كاتو استغل لوكانوس - 24

خمسة وعشرين  استغلومن ثم فقد اطالعو ومعرفتو بطبيعة األرض والشعب الميبى القديم، 
   خصوبة أرضيم الواقعةو  عن عادات وتقاليد الميبيين ونثر معموماتيكى ( 444-420بيتا )

ن اتسمت المنطقة التى وصميا بالجية الغربية وعدم خصوبة البعض األخر، فى  كاتو وا 
لقاء مزيدا من الوصف عما سواىا. رت بكثير من األمور حتى استحقت الوقفة عندىا وا   س 
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فينا يشير لوكانوس إلى وصول كاتو لألرض الميبية التى يقع بيا معبد وحيد، 
بقيمة وأىمية  ثال يكتر ورغم قداسة ىذا المعبد فى عيون زائريو إال أنو جعل كاتو 

كل مكان، " الذى تحج إليو الوفود من sterilesne elegit harenaوحى ذلك المعبد "
 ذلك الوحى"، nulla sub illa cura Iovis terra est " أمون ويراه ال يدانى وحى جوبيتر

( من أبيات الكتاب التاسع 605-544خصص لو أثنين وخمين بيتا )األبيات الذى 
 بغرض مدحو واإلعالء من شأنو بصفتو أعظم األوحية القديمة عمى اإلطالق.

الصحراء الميبية إلى حيث معبد ب كاتو ةمسير لوكانوس للقد استغرق وصف 
الحرب "ت الكتاب التاسع بممحمة من أبيا( 586-511)أبيات أمون ستة وسبعين بيتا 

رتى إليأتالذى ذلك المعبد ،  "األىمية ، ثم الميبي و بعد إبحاره بطول ساحل مدينة س 
مدينة فى واحة سيوه عمى ب عد أربعمائة ميل من  يوتوغمو بالصحراء حتى وصل إل

أدى ىذا الوصف . و (25)، وقد رافقو فى ىذا المسير نحو عشرة أالف جندى  قورينى
خرى إلى القول بإن  أما صادفو داخل الصحراء من ناحية لخط السير من ناحية و 

  .(26) أعاد تقديم اإلسكندر وعبوره الصحراء فى ثوب جديد قدلوكانوس 

عبد من أشير الزيارات التى وبالطبع كانت زيارة اإلسكندر األكبر ليذا الم
ألفًا من أضاف ذكرتيا المصادر واألعمال األدبية، والتى ذكرت أن اإلسكندر قد 

بجنوب شرق األناضول  Issus إلى إسوس Babylonالكيمومترات إلى رحمتو من بابل 
 ثم أضاف أربعمائة كم أخرى بسبب اتجاىو نحو الجنوب الغربى لموصول إلى ممفيس

ر ثم ستمائة كم أخرى بسبب سيره من ممفيس إلى معبد أمون في فى مص 
أتت في ظروف طقسية عصيبة حيث كانت قد واحة سيوه. وذكرت أيضًا أن مسيرتو 

                                                           
25

 - Morford M. P. O., "The Purpose of Lucan's Ninth Book", Latomus, T. 26, Fasc. 

      1 (JANVIER-MARS 1967), p. 124-125.  
26

 - Maes Y., Op. Cit., p. 660-661.  
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وىبوب عواصف رممية في  ر عمى الساحلبدايات الفصل السيئ من ىطول أمطا
ذاب وعانى ىو وجنوده كافة أصناف الع ء؛ وليذا استغرق سيره ستة أشيرالصحرا
لوكانوس عن اجتياز كاتو الصحراء  ند مقارنة ىذا األمر مع ما أورده. وع(27)ىناك 

مصادفة وبدون ميارة نفسيا التي عبرىا اإلسكندر نجده وقد جعل اجتياز الصحراء 
 :رفيق كاتوالبينوس  القائدعمى لسان وىذا ما أورده ت ذكر؛ 

                           sors obtuliť , inquit 

 'et fortuna uiae. 

                          )Luc. BC., IX, 550b-551) 

 "          يقول بأن المصادفة ىى التى ع ر ضت  
 وأنت حظيت بالطريق."      

                                                           
27

 - Bloedow E. F., "Egypt in Alexander's Scheme of Things", QUCC., New Series, 

      Vol. 77, No. 2. 2004, p. 77, 89-90, 96. 

مة الكثير من األحداث الغريبة حول خط سير رحمة اإلسكندر نشرت المصادر القدي       
المساعدات التى حصل عمييا  مثل حديثيا عن إلى وحى أمون فى سيوه بالصحراء الميبية،

اإلسكندر وجنوده ولكنيا لم تتوفر لجنود كاتو فى رحمتيم بنفس الطريق؛ إذ ىطمت أمطار 
ثت أيضًا تمك المصادر عن الحيوانات غير متوقعة فمحت وطأة شدة حرارة الصحراء، وتحد

فى رحمتيم سواء كانت ثعابينًا أم ليم رافقتيم مالمساعدة التى دّلتو وجنوده عمى الطريق بل و 
                                            :انظرسربًا من الغربان. 

     Maes Y., Op. Cit., p. 665. 

حتى أنيا وأىوال رحمة اإلسكندر،  ولقد تحدثت مصادر أخرى عن مصاعب      
صعوبة الوصول إلى ىذا المكان الجدير فتحدثت عن أكسبتيا شىء من القدسية الدينية، 

بالحج والذي يستحق تحمل المشاق من أجمو، مثل مواجية الزائر أو الحاج إليو الثعابين 
 :انظرالكثيرة المنتشرة عبر الطريق فى الصحراء. 

      Hdt. II.74, and Hesych. S.v. . 

 . اإلسكندرية: دار ومطابعسمسمة أعالم ومشاىير: فوكس وبيرن: اإلسكندر األكبر، وانظر       
 .72-71بيروت: مؤسسة المعارف، د.ت.، ص.  المستقبل،     
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وىكذا اختمف لوكانوس مع كافة المصادر التى اعتمد عمييا؛ فى جعمو 
دفة ىى الوحيدة التى بدون قصد أو رغبة وأن المصا كانالوصول إلى معبد أمون 

 . (28)أتت بو إلى ىناك وىى التى أخرجتو أيضًا 

انطمق كاتو، منيا صحراء و اللقد كانت قورينى نقطة انطالق اإلسكندر إلى 
 استقبموامن قبل، أن أىل قورينى  ،كورتيوس روفوسذكر كل من ديودوروس و قد و 

ا رغم حضوره محاربً وذلك  إلييم وأرسموا إليو اليداياو وصول اإلسكندر بالترحيب فور
 :اا أو زائرً وليس ضيفً 

………..      Eo legati Cyrenensium dona attulere,  

pacem et ut adiret urbes suas petentes. Ille donis  

acceptis amicitiaque coniuncta destinata exe- 

qui pergit.   

              (Curt. Historiae Alexandri Magni., 4.7.9.3-6) 

 وىناك عرض سفراء أىل قورينى اليدايا  "   
 والسالم، عندما أتى مدنيم العدائية.     
 ورغم الصداقة والترابط التى أوجدتو تمك اليدايا       
 "إال أنو استمر فى عممو.         

ورغم ىذه الصور التى أتى بيا كورتيوس عن محاولة أىل قورينى كسب ود 
 dona et  اإلسكندر األكبر باليدايا والسالم amicitiaque coniuncta وصداقة

pacem  معاديا وىم أنفسيم عدائيونمحاربا رغم أنو أتى إلييم petentes ال أن ، إ
  petentes أو لنقل بإنو اعتمد عمى ما قيل حول عدائيتيم لوكانوس أتى بصورة م غايرة

                                                           
28

 - Maes Y., Op. Cit., p.663. 
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 .invasit Libye securifata Catonis. (Lucوقال بإنيم رفضوا وجود كاتو بينيم وقاوموه

BC., 410) (29) مما منح قولو تميز واختالف عن سابقيو. 

 حداث التي يمر بيا عابرو الصحراءوسيرا عمى نيج األقدمين في وصفيم لأل
في حديثيما عن معوقات  (30) كورتيوس روفوسو  وكما أورد كل من ديودوروس

 ف لألرض وارتفاع لدرجات الحرارةىبوب لمرياح وجفامن إلسكندر وصعاب واجيت ا
وكثرة الحيوانات فى الطريق ، بعضيا شرس والبعض اآلخر م ساعد وم عين، وكما ىو 

تيم ، فقد تأثر حديثيم عن كرم ضيافة شعوب الصحراء أو ضنيم وسوء معامم
لتاسع بأن ( من الكتاب ا402البيت ) ولكنو اختزليا جميعيا فى لوكانوس بكل ىذا

 ,serpentes, sitis ابين، وعطش، وحرارة شديدة، ورمالثع :ما ىى إالصحراء ليبيا 

ardor, harenae . 

إن تصوير لوكانوس لعبور كاتو الصحراء الميبية وتغمبو عمى كل ما واجيو 
أظيرت مدى قدرتو و  عمت من مروره مغامرة وميمة شاقةىناك من صعاب وعراقيل ج

عاصفة قوية فور دخولو ىبوب من  عمى تحمل الصعاب ومواجية األخطار ، بداية
قيظ الشمس ولييبيا معاناتو مع ثم  (497-445)أبيات  الصحراء الميبية

incensusque dies وتصبب العرق منو manant sudoribus artus  وجفاف حمقو ىو
 ومعاناتيم العطش ، ورجالو

arent ora siti
، 500-499وذلك كما أورد بالبيتين ىناك  

                                                           
29

 - Ibid. p. 664; Fantham E., “Lucan's Medusa-Excursus: Its Design and Purpose”, 

       MD., No. 29 (1992), p. 95. 
30

 - Maes Y., Op. Cit., p.664; Cf., D.S., XVII.49.2-5; Curtius, 4.7.9-13.  

، حتى أن  أن جنود اإلسكندر عانوا قمة المياهروفوس كورتيوس  من ديودوروس و لقد أورد كل
، وقد زادت ىبوب الرياح الجنوبية القاسية من  لحارقة فى صحراء ليبياحموقيم جّفت بسبب السخونة ا

 ,17ورد استرابون. وقد أ ، تمك الرياح التى أثارت الرمال حتى فقد الرجال اتجاىيم معاناتيم ىناك
 نفس الوصف أيضًا. 43 ,1
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يجب ىنا و .(31) جيتيم لزواحف وحيوانات الصحراء وثعابينيا القاتمةفضال عن مواىذا 
بالترتيب الطبيعى  لصعاب ومخاطر عبور الصحراءلوكانوس تصوير ميز تمالحظة 

؛ فيبوب رياح جنوبية قاسية فى الصحراء ثم تحوليا إلى عاصفة  لألشياء واألحداث
ر منطقي مقبول ومن ثم ألم densis fremuit niger imbribus Austerرممية ىوجاء

فى ظل ىذه األجواء ؛  خروش ح المياه أمرًا مقبواًل ىو اآليصير معيا الحديث عن ن درة 
 .(32)ية القاسية المتقمبة مناخال

                                                           
31

 - Leigh M., Op. Cit., p.99; Maes Y., Op. Cit., p. 660-661. 

فى نجاتو مما األكبر  ا الفضللرواقية وأفكاره التحررية كان ليا كاتوعاليم ن تإويمكن القول 
 :انظرواجيو فى عبوره لمصحراء والوصول إلى غايتو بتونس. 

      Wolloch N., "Cato the Younger in the Enlightenment", MPhi., Vol. 106, No. 

      1 (August 2008), p. 72, 74; George D. B., “Lucan's Cato and Stoic Attitudes 

       to the Republic”, ClAn., Vol. 10, No. 2 (Oct. 1991), pp. 237-258, p. 237-238. 
39

ثناء عبوره الصحراء الميبية، أواصف الرممية رابع الشدائد التى واجييا كاتو مّثمت الرياح والع - 
رت، حتى أضافتتمك الرياح التي تيب وسرعان ما تتحول إلى عاصفة ر   معاناة ممية فى س 

 د كاتوم  ، وقد أظيرت جميع ىذا المحن ج  أخرى إلى ما يعانيو من حرارة وعطش وثعابين    
يثاره عمى ذاتو وخاصة عندما كان جنوده عطشى أمام عين الماء.   :انظروا 

      Fantham E., “Lucan's Medusa-Excursus: Its Design and Purpose”, MD., No. 29  

      (1992), p. 96; Cf., Luc. BC., IX, 300-303, 319-347, 493-510. 

وفيما يخص الرياح، والتي تتحول إلى عاصفة ىوجاء فيما بعد، فقد عانى منيا األبطال 
س وقمبيز السابقون أثناء مرورىم بالصحراء من أمثال: ماريوس و  اإلسكندر، و أوفيالَّ

تحدث عن ىبوب رياح عمى جيش أنو حتى يذا األمر، ، وقد اىتم ىيرودوتوس ببالطبع
المنكوب عندما أراد التوجو إلى معبد أمون، فف ق د  خمسين ألف من رجالو بسبب تمك  قمبيز
 :انظر(. Hdt., III, 26)الرياح 

     Maes Y., Op. Cit., p. 665, Note 24. 
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ويعود ما وصفو لوكانوس من  مخاطر وأىوال بالصحراء فى الكتاب التاسع 
صحراء مألت وصفيا عن  والتي،  تأثره بما سبق وأوردتو الكتابات األدبية القديمةإلى 

ليبيا باألعاجيب وكل ما ىو مفزع ومخيف حتى صار الحديث عنيا يعنى الوحوش 
 ديودوروس فى تاريخو عن مواجية  ديونيسوس  قد سبق وتحدثوالثعابين القاتمة. ف
ىناك ورغم عنف ووحشية ىذا األسد إال أن   لوحش يشبو األسد

ἀναζεύγνυμι يتغمب عميو δύναμιρ بفضل قوتوديونيسوس 
أتى أبولمونيوس قد . و (33) 

أبيات )في الكتاب الرابع  "رحمة السفينة أرجو" في ممحمتو تحدثو ىو اآلخر الرودى 
 ثعبان م رعب م خيف سببب Mopsos موبسوس افعن موت العرَّ  (1502-1536

δεινὸρ ὄθιρ فى الصحراء الميبية. وتحدث أيضًا جايوس سالمستوس كريسبوس Gaius 

Sallustius Crispus (86-34 الرومانى فى مؤلفو )ةثر يوغ  حرب " ق.م Bellum 

Iugarthinum "ماريوس عن معاناة Marius بالمنطقة الجدباء المحصنة بموانع طبيعية 
omnia vasta, inculta وغير أمنة   infestaرت و  ، فى الصحراء التى تحيط بمنطقة س 

 egentia  عطشىال شحيحة المياه ومكتظة بالثعابينباء جد اء، فيى صحراء كفر  الميبية

aquae  القاتمةperniciosa serpentes 
(39)

. 

عندما أراد وصف الصحراء  الوصف األخير أثره فى لوكانوس وقد كان ليذا
 يقول لرجالو فور دخوليمحتى أنو جعمو  دخميا كاتو وكان عميو أن يعبرىاالميبية التى 

 :(35) إلييا
'Vadimus in campos steriles exustaque mundi,  

qua nimius Titan et rarae in fontibus undae,  

siccaque letiferis squalent serpentibus arva.'  

                                 (Luc. BC., IX. 382-384) 

                                                           
33

 - D.S., III.72.2-3. 
34

 - Maes Y., Op. Cit., pp. 659-660, Note 9; Cf., Sallust, Jug., LXXXIX.5. 
35

 - Leigh M., Op. Cit., p. 98. 
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 ،نا داخمون حقول جدباء وأكثرىا حرارة فى العالمنإ  "
 ،بار شحيحةالمياه فى اآل، و  يظ الشمسحيث ق

  " الثعابين القاتمة.تسكنيا و  والحقول جافة
فى  كورتيوس روفوسقد سبق وأورده إن ىذا الوصف الدرامي لمصحراء الميبية 

فى بذل اإلسكندر األكبر والذى جاء بو أن  (VII.5.9-12)كتابو عن اإلسكندر 
، Graves deinde avide hausto فى الصحراء ومشقةً  اً جيد معبد أمونطريقو نحو 

لم  exiguum possum حتى عثر عمى عين ماء ضحمة pati sitim العطش وعانى
 reddito nec solus رفض أن يشرب منيا حتى أنو تمأل مياىيا غير خوذة واحدة

inquit bibere sustineo ويوزعوا الماء فيما بينيم قبل أن يروى رجالو ظمأىم 

dividere omnibus
 (36) . 

ضا األدبية التى جاءت بالمصادر لمصحراء الميبية فة إلى األوصاف الدرامية وا 
ارتفاع درجة معاناة العطش و من حيث  وكان ليا تأثيرىا فيوالسابقة عمى لوكانوس 

، كتمك  عن العثور عمى عين ماء وردبما أيضًا تأثر فقد ومواجية ثعابين قاتمة  الحرارة
ولكن لوكانوس عند كورتيوس روفوس الصحراء  سيره عبر أثناءىا اإلسكندر وجدالتى 
أيضًا باألفاعى ممموءة و  ة بالمياهوءممم كاتوعين الماء التى عثر عمييا جعل 

 العطشى:

  inventus mediis fons unus harenis 

 largus aquae, sed quem serpentum turba tenebat 

 vix capiente loco; stabant in margine siccae  

  aspides, in mediis sitiebant dipsades undis.  

                                      (Luc. BC.,9.607–610) 

 "      وتم العثور عمى عين ماء وحيدة فى وسط الرمال    

                                                           
36

 -Maes Y., Op. Cit., p. 660-661. 
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 ، ولكن حشد من الثعابين يسيطر عمييا، مميئة بالمياه    
 العطشى عمى ، تقف تمك األفاعىوبالكاد يتسع المكان ليم     
  " ، وتمك الديبساس تشعر بالعطش وىى وسط المياه.لعينحافة ا     

 ة بالمياه مزيدا من الدرامية عمى الحدثوءعين الممماللقد أضفت الثعابين عمى 
لقد استدعى ىذا الذى عناصره األساسية صحراء وقائد وجنود عطشى وعين ماء. و 

ثعابين ولكنيا  ثعابينوبالمموءة بالمياه مالو  الصحراءالموجودة بماء العين الوصف ل
 ممك فريجيا   رغم وجودىا فى الماء أسطورة تانتالوس عطشى

و اآللية بالوقوف عطشان فى وسط عين ماء وكمما تالذى عاقبذلك الممك عمى الفور، 
 دعىواستنقل  وىكذا يبدو أن لوكانوس قد. (37) حاول أن يشرب من الماء فال يستطيع

، من جية أخرى Aulus ولوسأتانتالوس وعكسو عمى الثعابين من جية وعمى  عطش
عبوره لمصحراء الميبية القاسية مترامية األطراف قد شعر  أثناءفيذا الرجل رفيق كاتو 

 dipsas calcata و أحد ثعابين الديبساسلدغبعد أن  aquas sitiens بشدة العطش

momordit
 ،لمشيد الوصفى بر متو عند لوكانوسعمى ا سيطر العطش ا. وىكذ(38) 
وأخذ الرجل الذى لدغتو يعانى ىو  ت الثعابين عطشيا عن طريق المدغحيث نقم

 اآلخر من المدغ من جية والشعور بالعطش الشديد من جية أخرى. 
لعثور عمى امقارنة ما أتى بو لوكانوس عن وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو عند 

د العطش ومعاناة ارتفاع درجة الحرارة بالكتاب التاسع عين ماء فى الصحراء بع
( مع ما أورده ك تَّاب السير عن تيو اإلسكندر 510-500و   406-369)أبيات 

األكبر فى الصحراء ثم ظيور عين ماء فجأة ، نجد تمتع كل من اإلسكندر و كاتو 

                                                           
37

 - Pi. O., I.54-64; E. Or., 4-11; Pl. Cra., 395d; Apollod. Epit., 2.1; Paus. II.22.3, 

      V.13.7, X.31.12; Ov.  Met., IV.458-459, VI.172-176, 403-411. 
38

 - Leigh M., Op. Cit., p. 100-101; Cf., Luc. BC., IX., 693-708.  
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يثار الذات  و حتى يبث ، خاصة وأن كاتو تقدم وشرب قبل رجال(39)بأصول القيادة وا 
وأخبرىم بأن الماء يكفى  م بشأن سالمة مياه العين وصحتياالطمأنينة فى نفوسي

الجميع ، وفيما يخص اإلسكندر فقد رفض أن يشرب قبل رجالو لقمة الماء فى العين . 
ول إن عناصر التأثير بادية جمية حيث وجود قائد ومجموعة وعمى ىذا النحو يمكن الق

، إال أن عمى عين ماء مصادفة ظ وجدب وعطش والعثوروصحراء وتيو وقي تابعين
فى حين أتى تصرف كاتو  اتسم بالموضوعية وطبيعية األداءتصرف اإلسكندر 

تجديدا أدخمو لوكانوس عمى فتعل . ومن ثم فقد كان ىذا األداء الدرامى الم  مفتعالً 
اإلسكندر االبتعاد عن واقعة خاصة وأنو حاول  قعة مرور كاتو بالصحراء الميبيةوا

كاتو ال يماثل اإلسكندر فى ىذا الشأن وأن  جعلومن ثم  التاريخية المممة ىناك ،
 .(40)اقتدى بو فى شئون ومواقف أخرى

وقال عنو من بين رجال كاتو كانوس ىو الوحيد الذى ذكره لو أولوس ولم يكن 
ضت قو  لدغت الكثيرين أيضاً ولكنيا وسموميا القاتمة  بمدغاتيا الثعابين قضت عميو أن

 noxia( 611أورد فى الكتاب التاسع )بيت  ، كمافى مشاىد موت مرعبة عمييم

serpentum est admixto sanguine pestis (41) ، 
الوقوف عمى محاولة إلى  الموت جراء لدغات الثعابينمشاىد كثرة  توقد دفع
د البحث وبع موسعاً تحقيقًا جرى لوكانوس لذا أبالصحراء الميبية، و  ىاأسباب انتشار 

بصفتو حامى الوطن  واستشارة الوحى laborوالمشقة  curaوالتقصى وبذل الجيد 
parens patriae  فقد توصل إلى أن القصة الخياليةfibula  والتى تداوليا الشعراء

                                                           
39

 - Curt. 7.5.9-I2; Plut., Alex. 42; Arr., Anab. 
40

- Swain S., “Plutarch's Lives of Cicero, Cato, and Brutus”, Hermes, 118. Bd., H. 2 

      (1990), p.198-199; Maes Y., Op. Cit., p.661. 
41

 - Gorman V. B., “Lucan's Epic "Aristeia" and the Hero of the "Bellum Civile"”, 

      CJ., Vol. 96, No. 3 (Feb. - Mar. 2001), p. 279-280. 
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فى ذيوع وانتشار قصص الثعابين القاتمة  causaواألدباء عمى مر العصور كانت سببًا 
من بين تمك األساطير التى تداوليا األدباء  Medusaسا وقد كانت أسطورة ميدو  ىناك،

 .(42)ونشروىا بين الناس
والذى  ول فيما أورده عن تمك الثعابينقد كان أوفيديوس مصدر لوكانوس األو 

طورة الصراع " أسMetamorphoses"مسخ الكائنات ممحمتو ذكر فى الكتاب الرابع من 
المعكوسة أن يجعميا تياجم صورتيا وكيف استطاع بيرسيوس  بين بيرسيوس وميدوسا

، ولكن الدماء المتساقطة عمى األرض عمى سطح الماء ويقطع رأسيا ويقضى عمييا
 :(43) أنتجت ثعابينا كثيرة فى الصحراء الميبية

cumque super Libycas victor penderet harenas,  

Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae;  

quas humus exceptas varios animavit in angues,  

unde frequens illa est infestaque terra colubris.  

                                          (Ov. Met., 617-620) 

 ،ى الرمال الميبيةا تحقق النصر عموعندم  

                                                           
، ومن الناحية المغوية فيو اسم فاعل من الفعل  يعنى االسم ميدوسا الحاكم منفردا - 42
،  عمى تصويرىا فى شكل ىولة مرعبة. وقد جرت األدبيات اليونانية "يحكم "

جعميا  وربطوا بينيا وبين العالم اآلخر منذ ىوميروس. ولكن ىيسيودوس 
 " جورجون"، واالسم  عرفن بالجورجونات، ي   مخموقة فانية ضمن ثالث أخوات

يوس من أوفيديوس وأبولمون كل . وقد كان"م رعب أو م خيف أو م فزع من الصفة "
رض بعدما ذبحيا بيرسيويس ، فأنبتت دماء ميدوسا التى سقطت عمى األ أول من ذكر  

 :انظر ًا.ثعابينعمى األرض الدماء المتساقطة 

       Malamud M., Op. Cit., p. 40-41, note 26; Dexter M. R., “The Ferocious  

        and the Erotic: “Beautiful” Medusa and the Neolithic Bird and Snake”, 

        JFSR., Vol. 26, No. 1, (Spring 2010), p. 25, Note 1; Cf., Luc., BC., IX. 619 

        -699; Ov. Met. IV.614–20; A. R. Argo. IV.1506–1517. 
43

 - Malamud M., Op. Cit., p. 31; Dexter M. R., Op. Cit., p. 30-31. 
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 ،اء كانت تتساقط من رأس الجورجونةفإن قطرات الدم   
 ،بثعابين متنوعة وكثيرةوقد امتألت األرض     
 والتى انتشرت ىناك فصارت األرض غير أمنة بسبب األفاعى. "       

 ولقد تأثر أوفيديوس نفسو ونقل ما قد سبق وذكره بنداروس 

عن قطع رأس ( 21-9)أبيات في أنشودتو البيثية الثانية عشرة ق.م(  993–999)
يد بيرسيوس. ىذا فضاًل عن تأثر  عمى  ميدوسا

العمالق األفريقي مع  ىراقميسلوكانوس أيضًا بما أورده أبولمونيوس عن صراع 
، غمبو عميو في مصارعة قوية وعنيفةوت  ابن األرض جايا  أنتايوس

 أخرج ثعابينًا كثيرة ممئت أرجاءفعمى األرض ثم إشارتو إلى تقطير رأس ميدوسا دمًا 
ق.م( من 347-429) وقد كان الفيمسوف أفالطون . (44) صحراء الميبيةال

                                                           
حاكميا  ،فى ليبيا دائق الييسبيريديس إلى حء ذىابو ، أثناىراقميس يواجو - 44

والذى كان يصارع كل مار بأرض ليبيا وينتصر عميو بسبب  ابن بوسيدون العمالق أنتايوس
قام برفعو  سر قوتو المستمدة من األرض ىراقميسدرك أوعندما  .القوة التى منحتو لو أمو جايا

لقد كانت كتابات كل رت قواه واستطاع القضاء عميو. و رض حتى خاعن األ اً إلى أعمى بعيد
مصادر لوكانوس التى اعتمد عمييا فى حديثو عن  بنداروس وأبولمودوروس وكوينتوسمن 

بالكتاب التاسع من ممحمتو  666-587فى األبيات  ىراقميسولقائو مع البطل  أنتايوس
 :انظر. "الحرب األىمية" 

       Saylor C., “Curio and Antaeus: The African Episode of Lucan, Pharsalia 4", 

        TAPA., 112 , (1982), p. 173; Huber M., Op. Cit., p. 118; Leigh M., Op. Cit.,  

         p. 96; Bruère R. T., “Lucan and Petrarch's Africa”, CPh., Vol. 56, No. 2  

        (Apr. 1961), p. 96.   

فى  الجورجونة ميدوسا عمى يد بيرسيوسإلى قطع رأس  ريشأدبيًا ي اً در مصأقدم  سيودوسىي كان
وذلك عمى الرغم من تجاىل  ،ق.م تقريبًا( 700" )كتبيا ممحمتو "أنساب اآللية" "
شارتو إلىىوميروس ليذه الواقعة و  =  بيرسيوس مرتين فى ممحمتيو. وقد كان بنداروس أول  ا 
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الصحراوية الواقعة بين الكتاب الذين سبق وتناولوا سبب انتشار الثعابين باألرض 
رت،  أشار إلى ما أوردتو المصادر األخرى فى محاورتو تيمايوس و جنوب س 

  بوليبيوس، وتأثر بيا (45) ق.م 360والتى كتبيا عام  
فأعاد نشرىا وقال بإن الصحراء الميبية جرداء بال زرع وما ىى إال  ق.م(200-118)

 .(46)رمال وظمأ ال غير

وىكذا فقد جمع  لوكانوس  كل ما أورده سابقوه عن ميدوسا وثعابين ليبيا 
عن ثعابين الصحراء الميبية سجاًل عن وأعاد صياغتو بأسموبو حتى صارت مدوناتو 

؛ إذ أنو إلى جانب حديثو  صول وسبب وجودىا وليس مجرد وصفًا أو تصويرًا لياأ
قد تناول أصوليا األسطورية وكيف نبتت  عن ثعابين صحراء ليبيا وأثارىا القاتمة

                                                                                                                                                    

ق.م  500الجورجونات عبارة عن حيات تتموى فى أشعاره )والتى كتبيا عام من جعل شعر = 
 .IIتقريبًا(، فى حين كان ىيرودوتوس أول من ربط بين بيرسيوس وميدوسا والصحراء الميبية )

أول م ن تحدث عن وظائف دم ق.م( 405-480) (، وكان يوريبيديس 91
" أن دماء ميدوسا قاتمة وكذا شافية من " الجورجونة، إذ أورد فى مسرحيتو "إيون"

عن عندما تحدثت كريوسا قد أورد ىذا األمر فى مسرحيتو "إيون" وعمى لسان األمراض، و 
عمى األرض من الرأس المقطوعة؛ فكانت إحداىا قاتمة واألخرى شافية  قطرتى دم سقطت

(Ion, 1003-1005 ىذا فضال عن كون ديودوروس الصقمى كان أول .) من ذكر أن ميدوسا
فريقيا والمعروفة أات فى منطقة بحيرة تريتون بشمال وأختييا الجورجونات كانت ممكات حاكم

(، ومن بعده جاء أوفيديوس D. S. Bibliothecae, 3.55.3لدى اليونانيين باسم ليبيا )
 م( وربط بين ميدوسا وليبيا، وقال بإن ميدوسا ىى مصدر الثعابين فى ليبيا17-ق.م 43)

خاصة بعد أن قطع بيرسيوس رأسيا، فقد تحولت قطرات دميا التى سقطت عمى االرض إلى 
 :انظر. (Ov. Met., IV, 617-620ثعابين )

      Dexter M. R., Op. Cit., p. 27-30. 
45

 - FGH 566 f 8 i.  
46

 - Leigh M., Op. Cit., p. 95. Note 2; Cf., Polyb., I 2.3.i-6; Did. Sic., 3.50.I-51.5, 

      Strab., Geog. 17.3.I, Plin., HN 5. 26. 



 ى تصوير الصحراء الميبية فالتأثيرات الكالسيكية  
 

299 
 

فى األبيات واتخذت من ليبيا مسكنًا. وأعطى لوكانوس وصفًا رائعًا ألنواعيا المختمفة 
 ذلك النوع المعروف باسم ديبساسكل خاص بشب اىتمو  سعبالكتاب التا 700-733

dipsas تيا التى تسبب لدغا، والتى تتسم بصغر حجميا و (47) تمك الثعباين العطشى
ر سموميا سريعا فى الجسد فتسبب إحساسا بالحرقان وشدة الظمأ نتشتو  جروحا صغيرة

(9.74I-750 و ،) (.9.736) عديدالت مو تؤدى فى نياية األمر إلىin minimum mors 

contrahit omnia uirus   م م ن يمرون بالصحراء الميبية
(48). 

                                                           
47

 - Gorman V. B., Op. Cit., p. 279-280; Leigh M., Op. Cit., p. 99. 
من الكتاب التاسع مدى الشعور بشدة العطش  572-571يصف لوكانوس فى البيتين  - 48

أن ي مقى بو فى  يتمنى الذى يشعر بو أيولوس بعدما لدغو أحد ثعابين الديبساس حتى أنو
 Ister، أو حتى نير النيل أو استير Poأو البو  Rhoneأو الرون  Tanaisنير تانيس 

 :انظرليشرب منو ويروى عطشو. 
     Leigh M., Op. Cit., p.100,106. 

فى وصفو لصورة الشعور بالعطش الذى تسببو لدغات ثعابين تأثر ويبدو أن لوكانوس قد        
 ذكر أن ىذوالأبولمونيوس الرودى عند  ىراقميسلعطش التى ضربت بصورة ا الديبساس
 ، فقد وصموا حدائق الييسبيريديس أرجو عندما كانوا يتجولون فى الصحراءسفينة بحارة ال

حيث تسكن حوريات الغرب أبناء أطمس، والالئى كن يبكين ذبح الثعبان الضخم الدون 
Ladon  ىراقميسعمى يد (A.R. Arg., IV.1393-1460 وفور رؤيتين لمبحارة أخذن يسردن ،)

 ,.A. R) وقتمو الثعبان الدون ىراقميسعمي مسامعيم سبب بكائين، وشكوا ليم خطأ وعنف 

Arg. IV.1432-1449)ىيمالسخادمو و بعدما فقد تى أصابتال رعونتو وثورتو ، ووصفوا ليم  ،
األرض بيراوتو  فى ثورة غضبوضرب  حتى أنو سعتو ذبابة خيلالذى لثور الك كانف

 ,.A. R)ظمأه عندما شعر بالعطش كى يطفأ التى توجو إلييا ، و  فانفجرت منيا عين ماء

Arg. IV.1441-1449)  ،وانحنى نحو الماء كوحوش الحقول وشرب منو ونيل (A. R., Arg. 

IV.1447-1449) و: =بكثير من الصفات، فقمن عن ىراقميس. ونعتت حوريات الييسبيريديس 
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قد  letiferisقاتمة ليبيا بأنيا  serpentesرغم أن إشارة لوكانوس إلى ثعابين 
، إال تيوس ومن قبمو أبولمونيوس الرودىأظيرت مدى تأثره بما أورده كل من سالموس

فى واقعة مرور كاتو بالصحراء أنيا قد منحت وصفًا دقيقًا لمدى أثر تمك الثعابين 
الميبية خاصة وأنيا استدعت إلى المشيد ليس بحارة السفينة أرجو فقط ولكن أيضًا كاًل 

. وقد أظيرت تمك الموحة التى رسميا لوكانوس مدى تأثره ىراقميسمن اإلسكندر و 
ول شخصية واقعية وذلك ألن األ ىراقميسر أكثر من تأثره بشخصية بشخصية اإلسكند

بينما الثانى بطل أسطورى يسعى إلى الحصول عمى تفاحات ذىبية  ل بطمو كاتومث
. وقد بدا ىذا جميا من تصوير لوكانوس لحدائق ى سبيريديس الجدباء (49)أسطورية 

الم قفرة ، تمك الحدائق التي كانت غنَّاء مثمرة عند أبولمونيوس من قبل
، وعمى إثر (50) 

، وقد بدا (51) قطعة شعرية حزينة عن مجد قديم جاء حديث لوكانوس عنيا بمثابة ىذا
 .IX, 357) ،وغيرىا fuit كانو  quondamأحيانا   :مثل ىذا من توظيف المفردات

quondam; IX, 358. Hesperidum pauper spoliatis frondibus hortus; IX, 360. 

fui; IX, 366. passusque inopes sine pondere ramos.) (99)
.  

                                                                                                                                                    

= A. R., Arg. IV.1433. IV.1436- 1437. 

. 
   .A.R., Arg., I.1261-1272 انظر أيًضاو 

عمى ثالث تفاحات ذىبية عند أبولمونيوس الرودى إلى تحرره  ىراقميست شير رمزية حصول  - 49
 :انظر. من الغضب وحب المال وحب المتعة

      Leigh M., Op. Cit., p. 107. 
50

 - Luc. BC., IX, 357-367  
51

 - Maes Y., Op. Cit., p. 657-658; Leigh M., Op. Cit., p. 108.  
52

 - Maes Y., Op. Cit., p. 664. Note: 20, 21. 
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 وصف ، وذلك مثلمن الماضىمجرد ذكرى  ىوأى شىء جميل ومن ثم فإن 
ثعابين، إال أنيا أآلن عند لوكانوس مجرد كالجنة الفيحاء، ليا بأنيا ىوميروس 

 . serpentes, sitis, ardor, harenae وعطش، وحرارة شديدة، ورمال

   الخاتمة:

عادة صياغ تو وختامًا يمكن القول إن وصف لوكانوس لمصحراء الميبية وا 
ق.م فى صورة أدبية قد أظير  48لمواقعة التاريخية لعبور كاتو الصحراء الميبية عام 

 مدى إلمامو بالتراث اليونانى الرومانى ، التاريخى منو واألسطورى.

 و من اليونان والرومانأوردىا السابقون عمي مم ييمل لوكانوس أية إشارة أدبيةف
؛ فمن مرور يا إال وقد أوردىا أو تأثر بياوما يعانيو العابرون ل الصحراء بشأن وصف

س وماريوس وقمبيز ، إلى مرور تاريخى معموم قام بو كل من اإلسكندر األكبر وأوفيالَّ
 وبيرسيوس وبحارة السفينة أرجو. ىراقميسكل من أسطورى قام بو 

 ووتسجيم هلتصوير  لقد حشد لوكانوس الكثير من الموحات الدرامية المسرحية
، حتى صار وصفو بمثابة المصدر  الميبية الصحراء كاتو ريخى لعبورلحدث التاا

 .وذاك العبوراألىم واألشير عن تمك الواقعة التاريخية 

لقد جعل لوكانوس من عبور الصحراء الميبية ومواجية الموت فييا ل ما تزخر بو 
لقاتمة من شح المياه والعطش وشدة الحرارة والطقس المناخى غير المستقر والثعابين ا

عادة التأىيل لمواجية  الحجأو بمثابة بزيارة مقدسة لمكان مقدس، بمثابة القيام  ، وا 
 أعباء الحياة ومخاطرىا.

، يونانية كانت أو التينية،  وكما اىتم لوكانوس بتجميع كل ما سبقو من إشارات
، فقد اىتم أيضًا بتجميع كل  عن عبور الصحراء ووصف ما بيا من ميالك وأخطار
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، حتى خرج ىو بنتائج جعمت من  تم ذكره بشأن انتشار الثعابين بالصحراء الميبيةما 
ن  مدوناتو المصدر األىم واألشير الموثق عمى اإلطالق لوصف الصحراء الميبية. وا 

كانت ليبيا لديو ىى صحراء جدباء موحشة شديدة الحرارة مميئة بالثعابين والعطش 
 والموت.
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