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Abstract 

Catullus' Political Satire 

 This study tackles the political characters that the poet Catullus 

adressesd in his poems. The researcher attempts to find an explanation of 

the words and phrases used by Catullus in his attack them expressed their 

nature. In addition, the study highlights the social status, relationship with 

him and how they corrupted his social or emotional life. Thus, the 

researcher attempts to find an explanation and semantic meanings of these 

words in his invective of politicians at the time. Catullus was a patriot and 

jealous of his homeland, customs, and morals of the romans. Sometimes, he 

attacked those who corrupted the roman political or social life. Therefore, 

the invective was addressed to all characters who had a prominent role in 

the political, social, and literary life, as well as those who transcended the 

moral boundaries, traditional, customs and strong principles of the state and 

the roman society. Hence, it is possible to say the invective of Catullus was 

aimed at expressing what was going on in his inner self, and to warn his 

own people of the danger of the unwise policies of military leaders and the 

ruling class, the invective was intended for people who to violate to the 

traditions of the roman society. 

 In addition, the poet doubled the meaning and the semantics of his 

characters or addresses, some of which were mostly inspired by the poet's 

imagination. Perhaps it was  because of the oppression and abuse of the 

political figures. Catullus used phrases and words that express the 

corruption of the political characters or the political and administrative 

systems in that turbulent period in the history of the roman republic. We 

also found out that creativity and exclusivity of Catullus in the use of new 
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meanings and vocabularies. Which express Catullus great awareness of the 

personal errors of romans, which he believed were the cause of the collapse 

and destruction of the roman state.   

 مقدمة:
اعتقد معظـ الباحثيف أف كاتولُّوس كاف شاعًرا غزلًيا وغنائًيا وليس ىجاًء، لما 
امتازت بو قصائده مف التعابير السمسة ذات المغة الموسيقية وكذلؾ مف إبرازه لشعوره 

جعمتو عبًدا ليا، العاطفي والشخصي تجاه امرأة أليبت عواطفو وأحاسيسو والتي قد 
، فمفرداتو تحتوي (ٔ)ولكف كاتولُّوس، كما يقوؿ كوينتيميانوس يعد شاعًرا ىجاًء أيًضا

عمى ألفاظ مشينة ومبتذلة تعبر عف الواقع المرير والحياة القاسية التي مر بيا، سواء 
كانت الحياة االجتماعية والعاطفية أو السياسية فكبلىما نغص عميو حياتو، وعمى أثر 

لؾ يحاوؿ الباحث أف يفسر ويجد لتمؾ األلفاظ داللة عمى ما تحتويو في مكنوناتيا، ذ
الجسارة بعض األحياف ويستخدـ ىذه األلفاظ صراحًة  وكيؼ كاف كاتولُّوس يرتدي ثوب

الذيف أصبحوا خصوًما  ء والمعارؼصدقااألعند مياجمتو الشخصيات السياسية أو 
لو؛ ىذا كما أنو كشاعر مبدع كاف يتبلعب بمعاني أسماء الشخصيات التي يخاطبيا، 
والتي كاف بعضيا مف وحى خيالو. ويبدو أف استخداـ كاتولُّوس ألسماء مستعارة لتمؾ 
الشخصيات، ربما بيدؼ تجنب الدخوؿ في صراع مع الشخصيات ذات المكانة 

طشيـ، وربما يكوف لو العذر في ذلؾ، فكؿ األدباء والمؤرخيف السياسية والخوؼ مف ب
يمجئوف لمثؿ ذلؾ عندما يخافوف مف بطش الحاكـ، فيرمزوف عنيـ بأسماء مستعارة أو 

شارات معين أو فساد النظاـ السياسي تشير إلى فساد ىؤالء األشخاص  ةبرموز وا 
نسبة لو، فالشعر ُيمكنو ة عبلج نفسي بالنزلكما أف كتابة الشعر كانت بم ،واإلداري

                                                           
(1) Quint. Instit.10.1.96.  
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اءة في حممت البذ وقد ؛ضيؽمف التعبير عف مشاعره والتنفيس عما يشعر بو مف 
 .شعر كاتولُّوس طابع فكاىي

وس إلى مدينة روما عبارة عف كتمة مف كانت الفترة التي ذىب فييا كاتولُّ 
يمكننا القوؿ ، لذا ووقعت كثير مف األحداث السياسية آنذاؾ المشاحنات والمتناقضات

وكانت لمقوـ أخبلؽ  اًرا لفساد األخبلؽ في ىذا العصر،إف قصائد كاتوّلوس كانت معي
ؾ شقاؽ ونزاع أف في الوقت نفسو كاف ىنا اكم ،مصقولة وميذبة وأفكار صائبة

ىدار لمماؿ العاـ والخاص ، وكاف ىو الجيؿ الذي يعبر عنو كاتوّلوس بأنو وفوضى وا 
لذا سوؼ يتناوؿ ىذا  غماس في الممذات وال يعرؼ الشبعيسعى في ليفة وراء االن

البحث بعض الشخصيات السياسية التي كاف ليا دوًرا بارًزا في الحراؾ السياسي 
فإف  والمجتمعي في روما وعمى وجو الخصوص العصر الجميوري المتأخر.

 أثناء فترة حياة كاتوّلوس حدثت ففي ت القدح تركز عمى الفساد السياسي،موضوعا
ىذه  الخنوثة، كانت كؿراؼ والتبذير، والنيـ، والُسكر، ومعاشرة النساء، و تيامات باإلسا

 السياسييف.التي قدح بيا خصومو  االتيامات

وعي كاتولُّوس الكبير لؤلخطاء الشخصية  (invectiva)(ٔ)تظير قصائد القدح
كؿ حالة كاف  انييار الدولة الرومانية. وفي ؤدي إلىلمروماف والتي يرى أنيا ست

                                                           

ويعني الكبلـ أو الحديث البذيء،  ،(invehor) ( مف الفعؿinvectivaيشتؽ مصطمح القدح ) (ٔ)
وقت متأخر إلى  نص مكتوب بمغة مسيئة، وقد ظيرت الكممة بيذا التركيب في إلى وىو يشير

 حد ما، فيي لـ تكف معروفة قبؿ القرف الرابع الميبلدي.

Novokhatko, A., (2009). The Invectives of Sallust and Cicero: Berlin, p.12. 
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لمقارئ عيوب الشخص الذي  الشاعر يستخدـ أساليب وصور ببلغية محددة ليوضح
 (1)فالقدح ىو أداة الشاعر المُغوية في تحقير كؿ ما يكره وتشوييو.، يستيدفو

عند كاتولُّوس عمى بحر معيف، فقد طوع في قصائده واليجاء لـ يقتصر القدح  
(، حيث hendecasyllabiيتكوف مف أحد عشر مقطًعا)بحور مختمفة، منيا البحر الذي 
كؿ مف يثرثر أو يحاوؿ العبث بحبو أو بوطنو  ييجواستطاع كاتولُّوس بيذا البحر أف 

واستخدـ كذلؾ  ،روما الدولة التي أرست المبادئ األخبلقية القويمة ألفرادىا وشعبيا
و القدرة عمى استخداـ ، وىكذا نرى أف كاتولُّوس كانت لدي(Iambus)البحر اإليامبي 

أنواع مختمفة مف بحور الشعر ببراعة وأنو قد طوعيا في التعبير عف السعادة والحب 
 الكراىية الشديدة واالحتقار البلذع.كما طوعيا لمتعبير عف والصداقة 

 كاتولُّوس وتقاليد البحر اإليامبي:
مف الفعؿ ( اشتؽ u -) (Iambos) (ٕ)بعض الدارسيف إف القدـ اإليامبي يرى 

(ηαπησبمعنى ) فيو ذو إيقاع سريع "يقذؼ" ألنو بحر كاف يستخدـ في اليجاء ،
ت موضوعا، ومع ىذا فإف سولوف قد استخدمو في اليناسب قذائؼ الكممات اليجائية

كما أنو أصبح أداة الحوار بالمسرح اإلغريقي، ألف ىذا الوزف بإيقاعو  ،السياسية الجادة
                                                           

القدح إلى االعماؿ األولى في األدب الكبلسيكي، حيث ظير شعر القدح عند تعود أعماؿ ( (ٔ
 ,κυνὸς ὄμματ' ἔχωνىوميروس حيف أطمؽ أخيميس عمى أجاممنوف اسـ" وجو الكمب"

Hom.Il.,1.225.)) وقد أثبت جرافرGraver, M.1995, pp. 41-61.) أف اإلىانة بالكبلب )
النتياؾ واالعتداء الجنسي عمى الُمستيدؼ، كما في ممحمة ىوميروس تشير عادة إلي الجشع وا

أف الكبلب في اإللياذة ترتبط بالشراىة والنيـ في  (Dobson, N. 2003,p.33)يرى دوبسوف 
األكؿ، وىكذا فإف إىانة الكمب تعزز وتقوي الفكرة ضمنًيا في اتياـ أخيميس بالثمالة التي يفتقر 

 إلييا أجاممنوف في ضبط نفسو.
أخذ اسمو مف اسـ ىذه الفتاة التي كانت تدعي إيامبي  Iambos (- u)( إف القدـ اإليامبي (ٕ

.Iambe 
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وأشير مف نظـ أشعاره في  ،الحديث العادي في الحياة اليوميةالسريع يقترب كثيًرا مف 
 (2)، وىيبوناكس(Archilocus) (1)خوسو البحر اإليامبي بيف الشعراء القدامي ىما أرخيم

(Hipponax) :والبيت اإليامبي يمكف وزنو كما يمي(ٖ) 
u- u- / u- u- / u- u- 

قصائده القادحة  خوس مبتدع البحر اإليامبي وقد استخدمو فيو يعد أرخيم 
لمتعبير عف ىجومو العدواني ضد خصومو ومنافسيو، حيث ارتبط المصطمح "الكبلـ 

( ويتضمف αηζρξνινγώ( وىى مف الفعؿ "يتحدث ببذاءة" )αηζρξνινγίαالفاحش" )
قوؿ أشياء وأمور مشينة تبعث عمى الخزي والعار نحو اآلخريف، وسار عمى دربو كؿ 

 ( في قدحيما. Callimachusمف ىيبوناكس، وكاليماخوس )

إف وجو التشابو بيف كاتوّلوس وأقرانو اليونانييف ال يقتصر فقط عمى استخداـ  
في استخداـ كذلؾ اإلساءة واإلىانة والتحقير والتشوية، ولكف  اإليامبي بغرضالبحر 

الفكاىة، والتعبير عف مشاعر الصداقة والعداوة، واستخداـ التعبيرات الصريحة وال 
سيما في األمور الجنسية، واألىـ مف ذلؾ ىو أف كاتوّلوس اعتمد عميو باعتباره 

                                                           
1
يعني اسمو قائد الجماعة وىو  شاعر رجاز اشتير بالمراثي مف  : (Archilocus)خوس و أرخيم ((

 مف أمة مف اإلماء.  (Telesicles) ابف تميسيكميس  وىو Parus)باروس ) ةبمد
. القاىرة: الييئة المصرية العامة ٔ( نصوص النقد األدبي اليوناني. جػٜٜٛٔ)لويس عوض، 

   .ٕٔٔ-ٕٓٔلمكتاب، صػ 

اشتير بأنو كاف يختـ  سوس.يفإيامبي مف إؽ.ـ(: شاعر -ٓٗ٘حوؿ ) Hipponax ىيبوناكس( (ٕ
 يأو الخوليامب (ζθαμσλ) الرجز بمقطعيف طويميف وبيذا يكوف أوؿ مف ابتكر بحر السكازوف

(ρσιίακβνο ) (: ٜٜٛٔلويس عوض، ) العامية.وقد نظـ في ىذا البحر ىجائيات بالمغة
 .ٜٗٗصػ

. القاىرة: الييئة المصرية ٔ(. األدب اإلغريقي تراثا إنسانيا عالميا.طػٖٕٔٓ) ( أحمد عتماف،(ٖ
 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔصػ ، العامة لمكتاب
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وكاف الشاعر يستخدـ األسموب اإليامبي إلظيار  ،(ٔ)لمقدح والتوبيخ ارئيسً  امصدرً 
وقد ( ٕ).أو نساءً  الوقت نفسو تيميش خصومو سواء كانوا رجاالً تفوقو المجتمعي وفي 

كاف كوينتميانوس دقيًقا وصادًقا حيف وصؼ كاتولُّوس بأنو شاعر عمى "طريقة 
    (ٖ)اإليامبوس".

 : (ٗ) قصائدهأكد كاتولُّوس عمى الربط بيف القدح والبحر اإليامبي في بعض 
desissemque truces vibrare iambos, (Cat.36.5) 

 أبيات الشعر اإليامبية الشعواء البلذعة"."وتوقفت عف نظـ 

 وفي القصيدة السادسة عشرة بعد المائة يقوؿ:
contra nos tela ista tua evitamus amictu: 

at fixus nostris tu dabis supplicium.(Cat.116.7 -8) 
 لذا سنتفادى وابؿ مف قذائفؾ الموجية تجاىي، "

 لكنيا ستخترؽ )رأسؾ( وستشعر بالخزي والعار".

                                                           
( القدح عمى أنو بيت Πεξὶ πνηεηηθῆοالشعر" ) "فيـ( في كتابو ٕٕٖ-ٖٗٛ( ويعرؼ أرسطو )(ٔ

مف الشعر المييف، ييدؼ إلى إىانة أفراد وجماعات بعينيـ عف طريؽ إظيار آثاميـ وعيوبيـ 
(Aristot. Poet.1448b24-35. ) يذكر أرسطو أف قصيدة المارجيتسو (Margites المنسوبة )

بيا واستعار منيا  أرخيموخوسليوميروس ىي أوؿ قصيدة ُنظمت في البحر اإليامبي، وقد تأثر 
في شعره ولكنو استخدـ البحر اإليامبي في القدح الشخصي بداًل مف اليجاء الرمزي كما في 

 المارجيتس اليومرية.
(2) Dobson, N. (2003). Iambic Elements in Archaic Greek Epic. (Ph.D).University 

Of Texas at Austin, p.V.  
(3) Quint.10.1.9.                                                           

               

ولكنو في قصائد أخرى، عكس كؿ . (ٓٙ، ٜ٘،ٕ٘،ٜٖ، ٖٚ، ٜٕ، ٕ٘( في القصائد اآلتية: )(ٗ
مرة في البحر اإليامبي  ،غير القدح ىاستخدـ البحر اإليامبي في محتو حيث توقعات قراءه، 

   الحب.اإليامبي وشعر  بحروس بالربط بيف الابعة وسمح كاتولُّ الثبلثي في القصيدة الر 

 Manwell, E. (2003). Slips of the Tongue Catullus'oral Aesthetic. (Ph.D). 

University of  Chicago,pp.vi-vii. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=desissemque&la=la&can=desissemque0&prior=essem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=truces&la=la&can=truces0&prior=desissemque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vibrare&la=la&can=vibrare0&prior=truces
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iambos&la=la&can=iambos0&prior=vibrare
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=contra&la=la&can=contra0&prior=preces
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nos&la=la&can=nos0&prior=contra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tela&la=la&can=tela1&prior=nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ista&la=la&can=ista0&prior=tela
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tua&la=la&can=tua0&prior=ista
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=evitamus&la=la&can=evitamus0&prior=tua
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=amictu&la=la&can=amictu0&prior=evitamus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=at&la=la&can=at0&prior=amictu
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fixus&la=la&can=fixus0&prior=at
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nostris&la=la&can=nostris0&prior=fixus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tu&la=la&can=tu0&prior=nostris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dabis&la=la&can=dabis0&prior=tu
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=supplicium&la=la&can=supplicium0&prior=dabis
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االرتباط بأصؿ الكممة  طويؿ شديد( إلي عرؼ tela" )القذائؼوتشير كممة " 
iambos)مشتقة مف كممة  ي( فيηνλ)  أوηαπηεηλ) (ٔ ) وقد تناوؿ كاتولُّوس موضوعات

 (ٕ) مقطًعا.تحتوى عمى القدح في قصائد كتبيا في البحر األحد عشر 

 
 ألعضاء االئتالف الثالثي األول ومعاونيهم: كاتولُّوسهجاء 

 :((Mamurra مامورّا

، لكنو كاف قاسًيا في اأصدقائو ودودً  كثير مف كاف كاتوّلوس في حواره مع 
عف الحياة العامة، وعف المشاركة  األعدائو، فقد آثر االبتعاد تمامً النقد الذي وجيو 

الفاعمة في السياسة وفضؿ أف يعيش حياتو الخاصة، وأف يتمتع بوقت فراغو 
otium) وعبلقاتو االجتماعية، وصحبة األصدقاء، وخفقاف القمب حًبا ولنبض الفؤاد ،)

ف عف التدىور الذي يعتقد أنيـ مسئولو شعًرا. لـ تكف كراىية كاتوّلوس، ألولئؾ الذيف 
الذي ىاجـ االئتبلؼ األوؿ  (Calvus) أقؿ حدة مف معاصره كالفوس حؿ بالجميورية

، الذي استغؿ (Mamurra) وأتباعيـ، واشتد ىجومو بصفة خاصة عمى الضابط ماموّرا
كاف كاتوّلوس يكرىو كراىية  (ٖ) في جمع ثروات طائمة. Caesar)عبلقتو بقيصر )

(، مما دفع بو إلى نظـ أبياٍت ييجو فييا Clodiaاء، ألنو سمبو عشيقتو كموديا )عمي
والزنا والعير والفحش والتخنث والدناءة والنيـ  ىذا الفارس وقيصر، ويتيميما بالشذوذ

   (ٗ)واإلسراؼ وبأنيما غير صالحيف ألي شيء.

                                                           
(1) Manwell, E. (2003): pp.143-144 

-ٓٗ، ٖٙ، ٖٖ، ٕٛ، ٕٙ، ٕٗ، ٖٕ، ٕٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٕٔ، ٓٔ، ٙ )مثؿ القصائد اآلتية: ((ٕ
ٖٗ ،ٗٚ ،ٜٗ ،ٖ٘ ،٘ٗ ،٘ٙ ،٘ٚ ،٘ٛA.) 

( Marcus Vitruvius Mamurraمف المحتمؿ أنو كاف يدعى ماركوس فيتروفيوس ماموّرا ) (ٖ)
 تنحدر أصولو مف مدينة فورمياي.

كاتوّلوس. عبلء صابر)مترجـ(. (. قصائد مف ديواف الشاعر البلتيني ٕٔٔٓكاتوّلوس، )(ٗ)  
 .ٚٗصػ  القاىرة: المركز القومي لمترجمة، مراجعة: عبد المعطي شعراوي.



 
 الهجاء السياسي عند كاتوّلوس 

444 
 

السياسي في أفضؿ صوره في القصائد التي ىاجـ  –يتجمى البعد االجتماعي 
"ماموّرا"، وقد بمغ األمر ذروتو حيف أطمؽ عميو المقب البذيء "منتوال"  كاتوّلوسفييا 

(mentula أي العضو الذكري"؛ وعمى الرغـ مف أف ماموّرا مف الناحية التاريخية ىو" )
 . سكاتوّلو ، فإنو يعد شخصية بغيضة مف وجية نظر (ٔ) قديرضابط 

صورة اعتاد الشاعر االستعانة بعنصر المبالغة الببلغية عند رسمو ل 
عف عبلقاتو الجنسية والمالية، حيث جعؿ منو  تعبرحتى لرجؿ يذا ارية ليكاريكات

مسًخا ساخًرا يتسـ بالمبالغة لشخصية الرجؿ الحقيقي التي يصبو إلييا كؿ مواطف 
روماني صالح وطموح ومفعـ بالنشاط والحيوية، وىو ما يمثؿ النقيض التاـ لشخصية 

تمامو ، أو عمى األقؿ الشخصية التي رسميا الشاعر لنفسو، حيث يعطي اىكاتوّلوس
لمحياة األدبية والفكرية والسعي وراء المتع الشخصية عمى حساب حياة الجندية 

 (ٕ)والمشاركة في الحياة السياسية التي تعبر عف مفيـو الرجولة الرومانية التقميدية.

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو في المقاـ األوؿ ىنا ىو: َمْف ىو ماموّرا، الذي وره  
أحد أفراد طبقة الفرساف ماموّرا رة البغيضة؟ لقد كاف في مثؿ ىذه الصو  كاتوّلوس
، تمؾ المدينة التي تقع عمى طريؽ ) (Formiae)ٗ)، نزح مف مدينة فورمياي(ٖ)الرومانية

                                                           
(1) Plin. HN. 26.48. 

(
2
)  Morales, M. (Class of 2011).The Ponderous, Portentous Prick: Sociopolitical 

Invective in the Mamurra Poems of Catullus. , B.A. History Classics, p.1.   

(3) Plin.HN. 36.7. 
 .قاـ بتأسيسيا الببلسجيوف (Latiumقميـ التيـو )إمدينة قديمة في  يى (Formiae) فورمياي(  (ٗ

( villas) العديد مف النببلء في روما في أف يشيدوا منازليـ مما دفع ت تتمتع بطبيعة خبلبةكانو 
ويبدو أف عائمة ماموّرا كانت  ،(Formianum) ، وكانت تعرؼ عند شيشروف باسـ فورميانـوفييا

مف ضمف العائبلت التي ليا عبلقات وطيدة مع النظاـ السياسي آنذاؾ، فيقوؿ ىوراتيوس إف ىذه 
 .( Hor., Sat. 1.5.37, urbs Mamurrarum)المدينة كاف يطمؽ عمييا اسـ "مدينة آؿ ماموّرا" 

Smith, S. (1899).A Classical Dictionary of Greek and Roman. London: John 

Murray, Albemarle Street, p.346. cf. Ellis, R. (2010). A Commentary on Catullus. 

Cambridge University press, p.75. 
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ؽ.ـ.، وألنو نبيؿ المولد ومواطف  ٖٗوالتي شيدت مصرع شيشروف عاـ  أبيوس
الذي نزح مف ببلد الغاؿ الواقعة أسفؿ جباؿ كاتوّلوس روماني فإنو يمثؿ النقيض ل

األلب، وىي المقاطعة التي لـ تحصؿ عمى المواطنة الرومانية الكاممة سوى في عاـ 
ؽ.ـ.، عبلوة عمى ذلؾ فإف ىذه المقاطعة كانت معروفة بوجود نسبة عالية مف  ٜٗ

 في وسط إيطاليا.  (ٔ)السكاف المتأثريف بالثقافة اإلغريقية
كميندس أثناء حياتو المينية مع اثنيف مف أعضاء االئتبلؼ خدـ ماموّرا 

 (ٖ)الذي حكـ روما فترة مف الزمف، فقد عمؿ في البداية مع بومبي (ٕ)الثبلثي األوؿ
(Pompeiusأثناء حربو مع ميثراديتيس )(ٗ) (Mithradates)  ثـ عمؿ ؽ.ـ ٙٙعاـ ،

ؽ.ـ.، وفي  ٛ٘عاـ ؽ.ـ، وفي ببلد الغاؿ  ٔٙمع يوليوس قيصر في إسبانيا عاـ 
( praefectus fabrumىذه الحممة العسكرية األخيرة اتخذه قيصر "كبيًرا لمميندسيف" )

وقد نجح باقتدار في أف يشيد جسًرا مسافتو ألؼ وخمسمائة قدـ فوؽ نير الرايف في 
، ونظًرا لكفاءتو في العمؿ نجح في جمع ثروة طائمة، ومع ذلؾ فإف (٘)عشرة أياـ فقط

الصورة  ى( وىdecoctor Formianus) اعتاد وصفو بمقب "مفمس فورمياي"كاتوّلوس 

                                                           
في أشعار كاتوّلوس تأثيًرا  قد أثر( أف ىذا التأثير اليوناني Wisemanماف )ز ( يعتقد الباحث واي(ٔ

األخبلؽ التقميدية لممجتمعات الريفية  كما أثرتبالًغا، ليس فقط في األنماط الييممينية التي تبناىا، 
 في القيـ األخبلقية التي اعتنقيا خبلؿ قدحو.

 ،(Trcanus) "الوحش ذو ثبلثة رؤوس" منيا: عمى الحكومة الثبلثية عدة تسميات أطمؽ( (ٕ
 (.Dominatio) "الطغياف" ،(Coniuratio) "المؤامرة"

في  اا مشيورً ببومبيوس األصغر سياسيً  الممقب (Gn. Pompeius) كاف جنايوس بومبيوس( (ٖ
 أي العظيـ عصر الجميورية )القرف األوؿ ؽ.ـ(، وكاف االبف األكبر لبومبيوس ماجنوس

(Pompeius Magnus)           . 
خاض ثبلثة قد ؽ.ـ(، و ٖٙ-ٕٓٔ) (Pontus) بونتوس(: ممؾ مممكة Mithradatesميثرادتيس ) ((ٗ

 . ؽ.ـ(ٖٙ-ٗٚ(،)ٔٛ-ٕٛ(، )ٗٛ-ٛٛ)حروب مع روما 
Mayor, A. (2010). The Poison King: The Life and Legened of Mithradates. New 

Jersy: Princeton University press, p.68. 
(5) Julius Caesar, Commentarii de Bello Gallico 4.17-19; cf. Plin. HN 26.48. 
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تمنى أف يحظى  المخالفة تماًما لمواقع فيو ضابط شاب وثري، لدرجة أف شيشروف
شعر كاتوّلوس بكراىية واشمئزاز شديد نحو تبديد ماموّرا كؿ الثروة لقد   (ٔ)بمثؿ ثروتو.

اء كاتوّلوس مف يوكما ىو واضح است ،ماالتي قد جمعيا خبلؿ الحمبلت العسكرية لرو 
 وعمىوقد اعترض كاتوّلوس عمى سموؾ ماموّرا  ،لو بذلؾ اقيصر وبومبي لسماحيم

(: "أف كاتوّلوس لـ يكف K. Quinnتواطؤ اثنيف مف الجنراالت الكبار، ويعتقد كويف )
مواقؼ سياسية، إال أنو  عفا، وأبياتو ال تعبر عف أفكار سياسية، وال ىجاًء سياسيً 

استنكر بشكؿ عاـ العبلقات مع ىؤالء الساسة آنذاؾ"، أو بوجو أدؽ" اشمئزازه مف 
ىؤالء الذيف يتعامموف مع النخبة السياسية بالتحديد مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ 

بيقورية، وىى إحدى المدارس السائدة في ذلؾ الوقت، قد ، وكانت اإل(ٕ)الخاصة"
 (ٖ)وتافية.رغبات فارغة كموح والجشع السياسي وصفت بكؿ وضوح الط

الذي عمؿ تحت قيادة كاتوّلوس يمثؿ النقيض لشخصية ماموّرا وىكذا فإف 
مميوس بيسو في بيثينيا ولـ يفمح عمى ما يبدو في جمع ثروة كبيرة، كما أنو ظؿ تحت 

كاتوّلوس حتى أثناء وجوده في روما، وفي حيف سمـ  (in potestate)وصاية والده 
نفسو لمفقر، وىو ما يبدو مف دعوتو المازحة في القصيدة الثالثة عشرة الموجية 

إنساف نيـ ال يشبع ويسعي فقط وراء جمع عمى أنو ماموّرا  لفابولوس، فإنو يصور
( أنو مف غير Fordyceالثروات التي سرعاف ما يبددىا، وقد الحظ الباحث فورديس )

لو، في  اأساسيً  اماموّرا كي يعمؿ ضابطً المحتمؿ أف يعيف قيصر رجبًل مبذًرا مثؿ 
الحقيقة أدى ماموّرا واجباتو الوظيفيو في اإلشراؼ عمى العماؿ عمى أكمؿ وجو، وال 

لماموّرا ال كاتوّلوس أف تصوير  ىو قيصر لببلد الغاؿ، وىذا يدؿ عمسيما خبلؿ غز 
كاتوّلوس بعض بأي حاِؿ مف األحواؿ، وال عجب في ذلؾ فقد تناوؿ يتسـ بالحيادية 

 (ٗ).ماموّراميوس بيسو بالقدح، فميس مف المستغرب إًذا أف يياجـ المقربيف منو مثؿ مِ 
                                                           

(2) Cic. Att. 7.7.6. , cf. Cic.Att.7.7.6,13.52.1.                                                                                             

(2) Quinn, K. (1972). Catullus: An Interpretation. London,p. 266. 

(
3
) Skinner, M. (Ed.). 2007. A Companion to Catullus. Malden, Mass.: Blackwell, 

pp.73f. 

(4) Morales, M. (Class of 2011):pp.2-4.                                                               
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 بزوغأف كاتوّلوس أساء توجيو نفسو في حياتو المينية، ومع  (ٔ)يرى فورديس
كاتوّلوس تحديًدا، أي في والية وفي مسقط رأس  في المجتمع الروماني،ماموّرا  نجـ

، فانياؿ ماموّراجعمو يشعر بالغيرة والحقد عمى  (ٕ)،(Gallia Cisalpina) غاليا كيسالبينا
يبدو مف الواضح أف اعتراض . ولعميو بالقدح، وىذا ىو السبب الرئيس في بغضو 

عمى شخصية ماموّرا ينصب عمى حياتو االجتماعية الخاصة، حيث تصور  كاتوّلوس
في  ار في عواقب فجوره، فبل ييدأ أبدً القصائد التي تياجمو أنو شخص شيواني ال يفك

أف ماموّرا أصبح أكثر مف" ُمحدث النعمة"  كاتوّلوسويرى  ،وراء الثروة والجنسسعيو 
 مثاؿ عمى الطموح المدمر.لذلؾ كاف يظير كشخصية رئيسة في القصائد ك

لممرة األولى في القصيدة التاسعة والعشريف التي  اسـ ماموّراكاتوّلوس يذكر   
صاغيا في البحر اإليامبي ووجو حديثو فييا إلى الشعب الروماني الحر الذي ال 

ىما يوليوس قيصر وبومبي باعتبار يرضى وال يسكت عف الفساد، وتناوؿ باليجاء كذلؾ 
 (ٖ):كانة التي يحظى بيا ماموّرامالسبب في ال

Quis hoc potest videre, quis potest pati, 
nisi impudicus et vorax et aleo, 

Mamurram habere quod Comata Gallia(4) 
habebat uncti et ultima Britannia? 

cinaede Romule haec videbis et feres? 
et ille nunc superbus et superfluens 

                                                           

(
1
) Fordyce, C. (1961). Catullus: A Commentary. Oxford: Oxford University Press. 

 في القصيدة الثالثة واألربعين في البيت السادس. (provincia)بكلمة "واليه"  ها الشاعرذكر ( (ٕ

(3) Morales, M. (Class of 2011): p.4. 
ٗ))(Comata Gallia)  ًاتعد جزء ( مفGalia Transpadana ،) اوىى فرنسا حاليً  ،ببلد الغاؿو ،

ا لمروماف المتدربيف تدريبً لممستوى العسكري  ارجاؿ حرب لكنيـ لـ يصمو  واكانو شعوب كمتية، 
الغالييف وأدخموىـ ضمف رعايا روما، وفي  لثالث قبؿ الميبلد ىـز الروماف، وفي القرف ااعاليً 

القرف الثاني قبؿ الميبلد نجح الروماف في السيطرة عمى الشريط الغالي المطؿ عمى البحر 
يد يوليوس قيصر يسيطر الروماف عمى جميع دولة الغاؿ إال في عاألبيض المتوسط، ولـ 

  .ؽ.ـ.( ٔ٘،ٛ٘عامي)
Ellis, R. (2010). A Commentary on Catullus. Cambridge University press,p.77. 
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perambulabit omnium cubilia, 
ut albulus columbus aut Adoneus? 

cinaede Romule, haec videbis et feres? 
es impudicus et vorax et aleo. 
eone nomine, imperator unice, 
fuisti in ultima occidentis insula, 
ut ista vestra diffututa mentula 

ducenties comesset aut trecenties? 
quid est alid sinistra liberalitas? 

parum expatravit an parum elluatus est? 
paterna prima lancinata sunt bona, 
secunda praeda Pontica, inde tertia 

Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus: 
nunc Galliae timetur et Britanniae. 

quid hunc malum fovetis? aut quid hic potest 
nisi uncta devorare patrimonia? 
eone nomine urbis opulentissime 

socer generque, perdidistis omnia?(Cat.29.1-24) 
 "مف باستطاعتو أف يرى ذلؾ، ومف باستطاعتو أف يتحمؿ،

 ،اا، ومقامرً إال إذا كاف وقًحا، وجشعً 
 الغاؿ ما كانت تمتمكو ببلدماموّرا أف يمتمؾ 

 البعيدة؟مف قبؿ بريطانيا  وما كانت تمتمكوذات الشعر المدىوف، 
 الفاسؽ: ىؿ سترى ىذا وستتحممو؟ (ٔ)رومولوسأي 

                                                           

  .(Remus)ريموس روما مع شقيقو التوأـ المؤسس األسطوري ل(: Romulus) رومولوس ((ٔ
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 ،ذلؾ الرجؿ اآلف صار متكبًرا وبديًنا
نو سوؼ   يطوؼ في فراش الجميع، وا 

 ،(ٔ)أدونيستماًما مثؿ ذكر حماـ صغير أبيض الموف أو مثؿ 
 سترى ىذا وستتحممو؟أي رومولوس الفاسؽ: ىؿ 

 إنؾ إذف وقح، وجشع، ومقامر.
 ،(ٕ)الفريدأمف أجؿ ىذاالسبب، أييا القائد العاـ 

 ؟(ٖ)الغربكثت في الجزيرة النائية في أقصى م
 "منتوال" المنيؾ ىذا  لكي يبدد

 مائتيف أو ثبلثة مائة مرة؟
 ما ىذا سوى سخاء منحرؼ؟

 ىؿ بدد القميؿ أـ أنو قد صار خاوي الوفاض؟
 كاف ميراثو ىو أوؿ ما بدد،

 وكاف ما غنمو مف والية بونتوس ثاني ما بدد، ثـ بدد ثالثًا ما حصؿ عميو مف
 إسبانيا، التي يعرفيا نير تاجوس المحمؿ بالذىب:

 أال تخشاه اآلف ببلد الغاؿ وبريطانيا؟
                                                                                                                                                    

. ترجمة وتقديـ: عبلء صابر، ٔ(. ديواف الشاعر البلتيني بروبرتيوس. طػٕٚٔٓ) بروبرتيوس،
 .ٙٗٔصػ، القاىرة: المركز القومي لمترجمة

أصدرت كاليوبي حكميا بأف يقضي  وقدبيرسيفوني، و  أفروديتيكؿ مف أدونيس: ىو عشيؽ  ((ٔ
يتي، أدونيس النصؼ األوؿ مف كؿ عاـ في صحبة بيرسيفوني والثمث الثاني في صحبة أفرود

 يرغب.أدونيس كيفما شاء وحيثما  وأما الثمث الثالث فسوؼ يقضي
الييئة  :القاىرة، ٔ. جػ)أساطير البشر(أساطير إغريقية  (.ٖٜٛٔ، )شعراوي يعبد المعط
 .٘ٙٔ- ٜ٘ٔعامة لمكتاب، صػ صػالمصرية ال

 كاتوّلوس ىنا بيذا المقب المقصود قيصر. ( يقصد(ٕ
 كاتوّلوس ىنا بريطانيا.  ( يقصد(ٖ
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 ىذا الرجؿ الشرير؟ وماذا بإمكاف ىذا الرجؿ  لماذا تدعماف )يقصد قيصر وبومبي(
 يعمؿ سوى تبديد األمبلؾ الموروثة بنيـ؟ أف

 أمف أجؿ ىذا االسـ، يا أسوأ مف في المدينة )روما(،
 ."(ٕ)، دمرتما كؿ شيء(ٔ) أييا الحمو وصيره

خوس أشعاره و بحر اإليامبي الذي كتب فيو أرخيمالقصيدة في الكاتوّلوس كتب  
تعد إحدى القصائد المفعمة بكثير مف القدح عمى نحٍو مباشر؛ و  يوى اليجائية،

بمنزلة مقدمة سواء أكانت لو عمي  ىا، فيالقصيدة األولى التي ذكر فييا اسـ مامورّ 
التي تحمؿ نقًدا صريًحا لمشخصيات السياسية بشكؿ  كاتوّلوسوجو التحديد أـ لقصائد 

باعتباره الشخصية الرئيسة في عاـ؛ وقد وضع كاتولوس اسـ ماموّرا في الصدارة 
 القدح.

 يخاطب كاتوّلوس في األبيات االفتتاحية ضمير المواطف الروماني الشريؼ إذ يقوؿ:
 "مف باستطاعتو أف يرى ذلؾ، ومف باستطاعتو أف يتحمؿ،

 إال إذا كاف وقًحا، وجشًعا، ومقامًرا،"

                                                           
 ابنو قيصر. (Julia) وليا"ي" مف ( يقصد بيما قيصر وبومبي الذي تزوج(ٔ
 perdidistisالعبارة "دمرتما كؿ شيء" )ب كاتوّلوس ربما يقصد أفيرى الباحث أنو مف المحتمؿ  ((ٕ

omnia )يوليوس قيصر، وبومبيوس، ئتبلؼ الثبلثي األوؿلمعارضة السياسية ألعضاء االا(
يشير ىذا و ؽ.ـ.(، ٗ٘و ٘٘) عامي القصيدة بيفىذه ريخ كتابة أتوربما يرجع ؛ وكراسوس(

مؤخًرا؛  وسمف قبؿ قيصر وبومبياألخبلقية واإلدارية عمى حد سواء  المصطمح إلى التجاوزات
 وتبديد األمواؿ العامة والخاصة يبدو أنيا تفسر التجاوزات األخبلقيةظر إلى القصيدة نفسيا وبالن

القصيدة عمى ارتباط وثيؽ مع ماموّرا مف خبلؿ تقمده لممنصب  األحد أتباعيـ، حيث تضعيم
مشينة بؿ مدمرة لكياف الدولة الرومانية  وسأصبحت قيادة قيصر وبومبيلقد  الذي منحوه إياه.

ال تحتاج  (٘٘ـ)رتكبيا قيصر ورفاقو عااالتي سياسية إف رد فعؿ كاتوّلوس لؤلحداث ال، ايبرمت
يدعو الشاعر ىنا ، وليذا لقرائوالتقميدية العامة  األخبلقية إلى وصؼ، حيث يناشد الشاعر القيـ

توقؼ عف ماموّرا مف خبلؿ ىذه القصيدة إلى الرفيقو يوليوس قيصر و القائد السياسي الروماني 
. وتبديد أمواؿ الشعب الرومانيسرقة ونيب   المكمـو
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بيذا الخطاب الذكي يدفع القارئ مف البداية إلى رفض ما سيذكره الحًقا عف  
المشيف، ىنا يبرر الشاعر الدوافع التي جعمتو يكتب القصيدة فيو ماموّرا سموؾ 

كمواطف روماني شريؼ ال يمكنو الصمت وغض الطرؼ عما يراه مف أخطاء ُترتكب 
ية والعسكرية في روما، ألف مف في حؽ المجتمع الروماني مف قبؿ القيادات السياس

يسكت عف قوؿ الحؽ سيصبح شريًكا في الجريمة، بؿ إنو سيصير مثؿ ىؤالء 
، تعبر (impudicus)والصفة  (ٔ)المذنبيف أنفسيـ، فسيصبح وقًحا وجشًعا ومقامًرا مثميـ.

قاموس  ت فيوذكر عف افتقار المرء لفضيمة الحياء، وىي تحمؿ دالالت جنسية، 
ىذه الصفة في وصؼ الرجاؿ تعني "فاسؽ، داعر"، وتشير إلى  (OLD)أكسفورد 

 (ٕ)"المثمية الجنسية".

فيى تشير إلى الجشع والنيـ لدى اإلنساف الذي يصبح  (vorax)الصفة أما  
يعبر عف الشراىة والنيـ، كما يعبر  devorare)عبًدا لشيواتو ونزواتو، والفعؿ المركب )

 .(ٖ) عف التبديد واإلىبلؾ
، فاإلنساف (aleo)عمى ذلؾ المعنى بإضافة الصفة الثالثة  كاتوّلوسويؤكد  

 إف المقامر يمكنو المغامرة بسمعتو وكؿ شيء في سبيؿ الوصوؿ إلى ما يريده،
                                                           

(1) McDermott, W. (1983). Mamurra, "Eques Formianus", RhM, Neue Folge, 126. 

Bd., H. 3/4 , p.297. 
، Am.834: ببلوتوس كؿ مف  عند لمتعبير عف الشخص الفاسؽ والداعر تمؾ الصفة استخدمت( (ٕ

 :الفاحش مشيفالسموؾ كذلؾ لئلشارة إلى ال ببلوتوس استخدميا كما أف، Verr.5.112وشيشروف 
(Plaut.Asin.475) 

 لخ...:إ، والممتمكات، مواؿ والميراث" لػ لؤلؾيستنزؼ ويبدد، ييم"ينيؾ،  يعنيكما  ((3
{BAL.} Dum recéns est 

datór, dum calét, devorári decét iam. 

boní me virí pauperánt, improbi aúgent; 

popló strenuí, mi improbí usuí sunt.(Plaut.Ps.1127) 

مفعـ بالحيوية، حينما كاف ىو، ىذا الُمسرؼينبغي عميؾ ابتبلع  بينما بالو: نعـ،  
تافيا:ً ينا ً بدو  ف فقيرا،ً و وقد جعمني الرجاؿ الخيري في حيف أنو جذاب،   

 الظؿ( لدييـ استخداميـ العاـ، ولكنو تافو". ي)خفيف فإف رفاقؾ الرشيقيف
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سمات شخصية  بشكؿ مجازي يوضح ((impudicus, voraxاستخداـ الشاعر لمصفتيف 
المقامر الذي يخاطر بكؿ شيء في رمية حظ داخؿ الطاولة، وكاف لعب القمار في 

 (ٔ)روما غير قانوني ومحـر وغير أخبلقي؛ بؿ إنو فاحشة ورذيمة.
يتمثؿ األمر األوؿ الذي ال يمكف السكوت عنو أف تصؿ ثروة رجؿ واحد وىو  

      ماموّرا ما تمتمكو دوؿ بأكمميا:
 ما كانت تمتمكو ببلد الغاؿماموّرا  " أف يمتمؾ

 (ٕ)؟"بريطانيا البعيدة مف قبؿ مف قبؿ تمتمكووما كانت ذات الشعر المدىوف، 

يمتمؾ ىذه الثروات ماموّرا وال يتوقؼ األمر عند الفساد المالي الذي جعؿ  
الطائمة، فالرجؿ فاسد الخمؽ، وليذا يخاطب الشاعر رومولوس مؤسس روما، وينعتو 

 :ماموّرابالفسؽ ويطالبو بعدـ الصمت إزاء مستوى الفجور الذي بمغو 
 " أي رومولوس الفاسؽ: ىؿ سترى ىذا وستتحممو؟ "

وىو تعبير معقد مف  (cinaede)في ىذا البيت استخدـ كاتوّلوس الصفة "فاسؽ" 
لى استعداد المرء عف  قاموس السباب الروماني يشير إلى الفسؽ المتعمؽ بالجنس وا 

ويبدو أف المقصود برومولوس  (ٖ)طيب خاطر فعؿ أي شيء مف أجؿ الربح الزىيد،
ىو يوليوس قيصر، وربما يقصد بومبي أو كمييما؛ في حيف يقترح األستاذ "فيميس ينج 

(ٗ)(Phyllis Young أف ىذا النداء الموجو لرومولوس مقصود بو كؿ المواطنيف )
ذات الدالالت الجنسية تزيد  (cinaedus)الروماف، ولعؿ إضافة الشاعر الصفة "شاذ" 

                                                           
(1) McDermott, W. (1983): p.297.                                                                                                            

بومبي أو  ،( Lucullus) وسمف ذلؾ يمكف استنتاج أف ماموّرا قد خدـ تحت قيادة لوكولّ ( (2
(Pompey في آسيا الصغرى، وتحت قيادة ) قيصر(Caesar في إسبانيا قبؿ مرافقة األخير )

 إلى ببلد الغاؿ.
Catullus, (2002). The Complete Poetry of Catullus. Trans. and Comm. Mulroy D., 

The University of Wisconsin press, p.24.  

)
3

  http://rudy.negenborn.net/catullus/text2/e29.htm :انظر  )
(4 ) Young, P. R. (1969). Catullus 29. CJ,64 (7), p.328. 

http://rudy.negenborn.net/catullus/text2/e29.htm
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، اـ االخبلؽ مف ، نجد أف انعدفبالنسبة لمروماف (ٔ)مف طبيعة االزدراء في اليجـو
مواطف. الف يتصؼ بيا واحدة مف أخطر الصفات التي يمكف أ يالناحية الجنسية ى

 ونتيجة لذلؾ، فإف اتياـ شخص بتيـ جنسية يعد عمبًل عدوانًيا في حد ذاتو.
عمى أي حاؿ فالشاعر يعد القارئ لسماع الفضائح األخبلقية التي يرتكبيا  
 والتي ال ينبغي ألي أحد حتى لو كاف فاسًقا السكوت عنيا:ماموّرا 

بديًنا،ا أو "ذلؾ الرجؿ اآلف صار متكبرً   
نو سوؼ  يطوؼ في فراش الجميع، وا   

ا مثؿ ذكر حماـ صغير أبيض الموف أو مثؿ أدونيس!"تمامً   

وىكذا لقد بمغ غرور الرجؿ مبمًغا ال حد لو فيو يستبيح كؿ الحرمات وال يقدس فراش 
الزوجية ألي أحد، ويمكنو بما لديو مف ماؿ أف يقتحـ فراش أي رجؿ آخر، حيث 

 امقدسً  َحَماـالحيث كاف  ،((Adoneusأدونيس و أا بذكر الحّماـ يشبو الشاعر مامورّ 
(؛ ولذلؾ كانت تقؼ َحمامة كبيرة عمى كؿ جوانب معبد Venusعند الربة فينوس)

( وكذلؾ حوؿ حواجز السمـ أماـ المعبد، وربما أف Paphosفينوس في مدينة بافوس)
الطائر أكثر مف مظيره  مقارنة كاتوّلوس لماموّرا بذكر الحماـ يشير إلى شيوانية

الذي عشقتو فينوس ( aut Adoneus) الجميؿ، والدليؿ عمى ذلؾ إضافتو "أو أدونيس"
فالحمامة طائر فينوس المقدس،  (ٕ)،ليؤكد عمى المعنى الذي يريد إيصالو إلى الجميور

وأدونيس ىو محبوب فينوس، وىذه المقارنة تذكر القارئ الروماني بادعاء قيصر أنو 
 .لتالي فيو ينسب إلى الربة فينوسسبللة أينياس، وبامف 

بتكرار نداءه عمى رومولوس مرة أخرى، معبًرا مف وجية  كاتوّلوسثـ يعود  
 نظره أف الروماني الذي يصمت عف ذلؾ فيو بحؽ فاسد:

إنؾ إذف وقح، وجشع، ومقامر.""  
                                                           

(
1
) Morales, M. (Class of 2011): p.8. 

(2)  Ellis, R. (2010):p.78. 
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ومف ثـ يوجو الموـ إلى يوليوس قيصر بشكؿ صريح ومباشر ألنو يولي  
نفاقو ماموّرا  برعايتو، ويتستر عمى انحرافات ضابطو أثناء تواجدىما في بريطانيا، وا 

 (:يسسترسكي)ببذخ أمواؿ طائمة تبمغ العشريف أو الثبلثيف مميوف
 " أمف أجؿ ىذا السبب، أييا القائد العاـ الفريد،

 كثت في الجزيرة النائية في أقصى الغرب؟م
 لكي يمتيـ"منتوال" المنيؾ ىذا 
 مائتيف أو ثبلثة مائة مرة؟

 ما ىذا سوى سخاء منحرؼ؟"
ب خطالسياسة في عصره ليشير ىنا إلى السخاء الذي كاف يتظاىر بو رجاؿ  

ود الشعوب، وذلؾ لضماف الحصوؿ عمى أصواتيـ في االنتخابات العامة، ولكف 
عف  التي تعبر حرفًيا عف جية اليسار لمتعبير (sinister) كاتوّلوس استخدـ الصفة

استخدميا  ىذا كما أف كممة "سخاء" التي (ٔ)االنحراؼ عف السموؾ القويـ.
تعبر عف طريقة تفكير النببلء الذيف يجذلوف العطاء مف باب   (liberalitas)كاتوّلوس

ىنا مف باب التيكـ عمى منتوال الذي كاتوّلوس اإلحساف عمى الفقراء، وقد استخدميا 
صار ثرًيا وىو ليس بنبيؿ األصؿ فبل يعرؼ كيؼ يحسف استخداـ الماؿ، وتجدر بنا 

( أي "العضو mentula) ماموّرا وىوكاتوّلوس عمى اإلشارة إلى المقب الذي خمعو 
ف في عصرنا الحالي كممة " العضو يوىو ما يذكرنا باستخداـ اإليطاليالذكري"، 

لمتعبير عف الشخص أو الشيء المقزز سيء الذكر. يظير لقب  (cazzo)" ريلذكا
"مينتوال" الذي يعبر عف عبلقاتو الجنسية المشينة ألوؿ مرة في ىذه القصيدة )البيت 
الثالث عشر(، ثـ عاد واستخدمو في أكثر مف قصيدة )الرابعة والتسعيف، والخامسة 

 بعد المائة(. وىناؾ مف يرى وصؼ بعد المائة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة
إشارة صريحة إلى شذوذ قيصر الجنسي، فيو  العضو الذكريلماموّرا بأنو كاتوّلوس 

                                                           
(1) OLD, s.v.sinister; cf. Tac.Hist.5.5, Plin.Ep.7.28.3, Juv.2.87. 
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الذي يشبع رغباتو الجنسية الشاذة، وال سيما أنو قد نعت قيصر برومولوس الفاسؽ أو 
 الشاذ جنسًيا.

اتياـ قيصر يريد  كاتوّلوسيرى بعض الباحثيف أنو مف الخطأ االعتقاد في أف  
( تشير cinaede Romule) باإلفراط في تناوؿ الطعاـ، فإف العبارة "رومولوس الشاذ"

 ىوى (voraxالصفة "جشع" أو "نيـ" )كاتوّلوس ، ولكف استخداـ شاذ"إلي قيصر بأنو" 
مف الكممات القدحية الدالة عمى الطعاـ، تؤكد عمى أنو يريد التركيز في قدحو عمى 

ربما ( ىنا vorax) الطابع الجنسي عف طريؽ الفـ؛ وطبًقا ليذا الرأي فإف الصفة "جشع"
( أي الجنس الفموي، وىي بالتالي تعزز اتياـ os impurum) تشير إلى "الفـ القذر"

( ليشير إلى الجماع عف طريؽ vorareالفعؿ "يبتمع" )"، ويستخدـ "شاذقيصر بأنو 
 (.Gellius)(ٔ)(؛ وىو ما نجد صداه في قصيديتيف موجيتيف إلى جيميوسfellatioالفـ)

 الثروات التي أىمكيا ماموّرا مف قبؿ:كاتوّلوس ثـ يعدد 
ىؿ بدد القميؿ أـ أنو قد صار خاوي الوفاض؟"   

 كاف ميراثو ىو أوؿ ما بدد،
غنمو مف والية بونتوس ثاني ما بدد، ثـ بدد ثالثًا ما حصؿ عميو مفوكاف ما   

 المحمؿ بالذىب: (ٕ)إسبانيا، التي يعرفيا نير تاجوس
 أال تخشاه اآلف ببلد الغاؿ وبريطانيا؟"

إف وصؼ ماموّرا كرجؿ شيواني يسعى دائما وراء الجنس وتبديد الثروات  
نفاقيا ببذخ، مع أنو تكبد العناء في الحصوؿ عمييا، يظير بكؿ وضوح في قصائد  وا 

مفمس " و بمقبمف نعتكاتوّلوس ، كما أف عادات ماموّرا البذيئة مكنت (ٖ) أخرى

                                                           
 .الثمانيف والثامنة والثمانيفانظر القصائد:  ((ٔ
 (: نير موجود في إسبانيا.Tagus) ( تاجوس(ٕ

(3) cf. Catul.94,105,114,115.                                                                                                                                          

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Tagus&la=la&can=tagus0&prior=aurifer
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القصيدتيف الحادية واألربعيف ( الذي كرره في decoctor Formianusفورمياي" )
 (ٔ)(:Ameanaوالثالثة واألربعيف حيف كاف يسب عشيقتو أميانا)

 decoctoris amica Formiani (41.4), (43.5) 
 "يا خميمة مفمس فورمياي".

عمى النقد البلذع الذي وجيو مف بداية القصيدة، فالصفة  كاتوّلوسوىنا يؤكد  
(vorax 2;22 التي استخدميا مرتيف لمداللة عمى أف ماموّرا رجؿ مسرؼ يبدد كؿ ما )

يقع تحت يديو مف أمواؿ فيو يمتيـ كؿ شيء، مثؿ أي رجؿ شره يمتيـ كؿ ما تطالو 
يديو عمى مائدة الطعاـ. لقد تسبب إسرافو وتبذيره في أنو بدد الثروة التي ورثيا عف 

ثروات التي غنميا مف الحروب في عائمتو، ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ إنو أىمؾ كؿ ال
سبانيا؛ وىذه إشارة ذكية مف شاعر لبيب، فإشارتو إلى ببلد بونطوس تعني  بونطوس وا 
أنو قد شارؾ في حممة بومبي عمى ىذه األرض الثرية وحصؿ منيا عمى غنيمة كبيرة 

(praeda) وفي ذلؾ نقد غير مباشر لبومبي عضو االئتبلؼ الثبلثي؛ ثـ يذكر أنو ،
الثروة التي حصؿ عمييا مف إسبانيا، مما يعني أنو قد شارؾ يوليوس قيصر، بدد 

العضو الثاني في االئتبلؼ الثبلثي، في حممتو عمى إسبانيا؛ ووصفو أف نير تاجوس 
 يوحي بمدى ثراء ىذه األرض. ولكونو رجبًل  (amnis aurifer Tagus)محمؿ بالذىب 

بلد األخرى التي يحارب فييا قيصر مثؿ يبدد كؿ الثروات ويمتيميا فإف الب امتبلفً 
بريطانيا وببلد الغاؿ تخشى عمى نفسيا مف ىذا الرجؿ المسرؼ، الذي ينفؽ كؿ 
األمواؿ عمى نزواتو وشيواتو، فقد أنفؽ في فترة وجيزة مائتيف مميوف أو ربما ثبلثمائة 

ماموّرا  مميوف قطعة مالية، والرقـ الكبير ىذا مف باب المبالغة ال الحصر، فقد صار
مثؿ الطاعوف تخشاه الشعوب والدوؿ، فيو يجمب الخراب ليا أينما حؿ، عمى حد 

  (ٕ)كاتوّلوس.وصؼ 
                                                           

(
1
) Fratantuono, L. (2010). Nivales Socii, Caesar, Mammura, and the Snow of 

Catullus C.57. QUCC. New Series, Vol.96, No.3, p109.                                                                      

(
2
) Fratantuono, L. (2010): p109. 
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والحؽ أف نقد كاتوّلوس لو لـ يقتصر عمى الفساد المالي فقط، بؿ تعداه  
ليشمؿ الفساد الخمقي، وقد كاف كاتوّلوس مف الذكاء أف يجعؿ نقده البلذع يحتوي عمى 
العنصريف األبرز في االتيامات التي تشوه صورة أي رجؿ سياسي، وىما الفساد 

 جنسي. المالي والفساد الخمقي أو باألحرى الشذوذ ال

االئتبلؼ الحاكـ قيصر  يالقصيدة بتوجيو الموـ إلى عضو  كاتوّلوسوينيي  
 فيما قد دمرا كؿ شيء مف أجؿ ىذا الرجؿ:  ،وبومبي

 بإمكاف ىذا الرجؿ  " لماذا تدعماف ىذا الرجؿ الشرير؟ وماذا
 أف يعمؿ سوى التياـ األمبلؾ الموروثة بنيـ؟

 أجؿ ىذا السبب، يا أسوأ مف في المدينة )روما(، أمف
 أييا الحمو وصيره، دمرتما كؿ شيء."

يبدو أف أسموب كاتوّلوس في القصيدة التاسعة والعشريف يميؿ إلى الدعاية  
الموجية ضد أعضاء مجمس الشيوخ البارزيف الذيف انحرفوا عف السموؾ القويـ، وذلؾ 

 اد الروماني أف يصؼ بيا الفاسديف منيـ مثؿباستخدامو لبعض المفردات التي اعت
"السخاء"  (perdidistis) " تدمراف" ،impudicus) )"الفاسؽ"  (،malus) "الشرير"

((liberalitas (ٔ)  إف استخداـ مثؿ ىذا النوع مف المفردات يؤكد عمى طبيعة القدح في
 (ٕ)ىذه القصيدة، إذ استعمؿ الصفات الرذيمة التي تتسـ بيا طبقة معينة مف المواطنيف.

ومف خبلؿ ىذه األبيات مف األوؿ إلى العاشر التي تمثؿ قصيدة واحدة في  
 cinaedeأنو ) عمىوماني حد ذاتيا، حيث يوجو الشاعر أبياتو إلى كؿ مواطف ر 

Romule نيا تيتـ بأفعاؿ ماموّرا بشكؿ أساسي؛ وبخبلؼ ذلؾ فإف األبيات مف أ(، كما
                                                           

كتاب مثؿ: سالموستيوس وشيشروف في نقدىـ لسموكيات زمبلئيـ بسبب المفردات استخدميا  ( ىذه(ٔ
 .Sall. Cat. 14. 2-3, 35.3; Cic. Att. 14فسوقيـ وجشعيـ الجنسي: 

(
2
)   Read, K. (2015), Catullus the Conversationalist: A Study of the Relationship 

between Narrator and Reader, (M.A.), University of Kansas, pp.19f. 
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صمة تخاطب قيصر وبومبي الحادي عشر إلى البيت الرابع والعشريف تمثؿ قصيدة منف
أي نجازات لرجؿ ذي طبيعة مشابية لمشخص الذي يتحدث عنو كاتوّلوس وتختص باإل

  .ماموّرا
في ذمو لماموّرا بيف النقد األخبلقي والسخرية مف شكمو كاتوّلوس مزج  

ومظيره، فيذا الرجؿ البديف المتعجرؼ يحؿ ضيًفا عمى فراش الجميع، فقد كاف 
ينتقي مفرداتو بعناية بالغة، فمكؿ كممة قيمتيا الداللية المقصودة مف ِقَبِؿ كاتوّلوس 

(، ولكنو كرجؿ جشع "مفرط في superbusالشاعر: فيو كرجؿ سياسي "متعجرؼ" )
( لوصؼ ماموّرا وىي -super) ( عف طريؽ إضافة السابقةsuperfluens) السمنة"

تدؿ ىذه المفردات عمى ثقافة  (ٔ).جماح النفستحمؿ إشارة إلى عدـ قدرتو عمي كبح 
سبب يدؿ عمى كبرياء وغرور المرء ب (ٕ)(superbusالعبث بالثروة آنذاؾ، فالمصطمح )

 صفة "المتغطرس" كاتوّلوس يرى الباحث أف استخداـ و  (ٖ)ثروتو. زديادا
(superbus) توحي بعودة الروماف إلى عصر االستبداد والفساد في عيد الممؾ لوكيوس

روما الذي أطمؽ  ، آخر مموؾ(L.Tarquinus Superbus)( ٗ)تاركوينوس سوبربوس
 ،Superbus)المتغطرس" )" عميو الشعب لقب

                                                           
(

1
) Kubish, A. (2013). The Influence of Contemporary Society and Politics on 

Catullus   51.Constellations, Vol.4.No2, p.339.                                                                            
 نظر:اء بثروتو، ( لمداللة عمى غرور وكبرياء المر superbus( لممزيد حوؿ استخداـ )(ٕ

 Hor. Epod. iv. 5, Sen. Ben. i. 11. 
(

3
)Ellis,R.(2010):p.77.  

ؽ.ـ( الذي ُأطمؽ عميو اسـ ٜٓ٘-ٖٗ٘) L.Tarquinus Superbus( لوكيوس تاركوينوس (ٗ
( نظًرا لتصرفاتو المستبدة التي زاد مف وقعيا عمى الشعب، Superbusالمتكبر أو المتغطرس )

أصؿ إتروسكي. وتـ القضاء كمية عمى الممكية في  حيث إنو كاف ذا أصؿ أجنبي، فقد كاف مف
ؽ.ـ. لذا كاف الروماف منذ ثورتيـ قديًما عمى مموكيـ وىـ يبغضوف المموؾ ويعدوف كؿ ٜٓ٘عاـ 

مف يسعى ألف يكوف ممًكا طاغية ويتوجب قتمو وقد الزميـ ىذا الشعور بالكراىية لمحكـ الفردي 
 الممكي حتى نياية العصر الجميوري.

تاريخ الروماف "رؤية في سقوط النظاـ الجميوري وقياـ النظاـ  (.ٕٛٓٓ) حمداني،الناىد 
 .ٕٓٙ-ٕٔ٘، صػ صػ اآلدابكمية  :عيف شمس جامعة ".اإلمبراطوري
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إلى الفساد األخبلقي لماموّرا مف خبلؿ استعمالو لمفعؿ كاتوّلوس كذلؾ أشار  
( في فراش جميع الرجاؿ والنساء،  (perambulabitفي زمف المستقبؿ "سوؼ يطوؼ"

يعني قدرتو عمى اختراؽ كؿ المنازؿ  (per-ambulabit)واستخدامو لمفعؿ المركب 
 مصطمح "الفراشيعبر عف القدرة. ويمكف اعتبار  والوصوؿ إلى أي فراش، والمستقبؿ

(cubilia)  " ( مجاًزا لمعبلقات الجنسية، (cubareالمشتؽ مف الفعؿ "يضجع لمنـو
األدب البلتيني كمو وعمى وجو الخصوص في  ع فيلمجمافالفراش يرمز في الغالب 

  (ٔ)اإلليجي.عر الش

عمى  لمداللةماموّرا يتنقؿ بحكـ سطوتو مف فراش إلى آخر  كاتوّلوس جعؿ 
في  (omnium cubilia) فإف "جميع مخادع كؿ األزواج" ،تكثرة ما يقترفو مف انحرافا

يتجو اآلف صوب بريطانيا في ، وليذا (vorax)روما ال تكفيو، فيو رجؿ يتسـ بالنيـ 
 (ٕ)أقصى الغرب مع يوليوس قيصر:

 " أمف أجؿ ىذا السبب، أييا القائد العاـ الفريد،
 كثت في الجزيرة النائية في أقصى الغرب؟م

مف أجؿ الوصوؿ إلى فراش جديد، وىو ليس كأي فراش، إنو فراش القائد العاـ لمجيش 
ر لو، وكذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى ثروة الروماني، ذلؾ القائد الفريد الذي ال نظي

تعبر  (ducenties aut trecenties) طائمة، وعمينا أف نأخذ في االعتبار أف العبارة:
عف أف حب الماؿ والتمتع باإلنفاؽ ببذخ ىو الدافع المحرؾ لو، وىو السبب في 
تصرفو الشيواني مثؿ ذكر الحماـ الشاب ومثؿ أدونيس الذي تصارعت مف أجمو 

 الربات:

                                                           
(1) cf.Prop.1.3.35; Marks, M. (1978). Heterosexual Coital Position as a Reflection 

of Ancient and Modern Cultural Attitudes. (Ph.D).University of New York at 

Boffalo, p.117. 

(
2
) Shenkman, A. (2016). Multus Homo ES: Desire, Conquest, and Identity in 

Catullus' Carmina. (M.A). Dalhouse University Halifax, Nova Scotia, pp.39f. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cubilia&la=la&can=cubilia0&prior=omnium
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" مثؿ ذكر حماـ صغير أبيض الموف أو مثؿ أدونيس؟ ا" تمامً   
عف قصد في ىذه القصيدة خمسة أفعاؿ مختمفة لمتعبير عف كاتوّلوس استخدـ  
تعبر عف الجشع " ولكؿ منيا دالالت نفسية الماؿ وتبديده أو استنفاد الجيد "إىدار

يستخدـ الفعؿ  (ٔ)جنسية:اليحاءات مف اإلكثير أنيا تحمؿ في طياتيا  والنيـ، كما
(expatrauit لئلشارة إلى االنيماؾ واالنغماس في الشيوات ويستخدـ في اإلشارات )

 :( لمداللة عمى نتيجة مخيبة وغير متوقعةhelluatus، كما يستخدـ الفعؿ )(ٕ)السياسية
comesset (14),  expatravit (16), helluatusest (16), lancinata sunt (17) 
devorare (22) 

، )mentula diffututa( " لكي يبدد "منتوال" المنيؾ ىذا " البذيئة وحتى العبارة  
تحمؿ فكرة تبديد  )futuo(تعبر عف  فكرة التبديد واإلسراؼ، فجميع مركبات الفعؿ 

األمواؿ عمى الممذات مف خبلؿ التردد عمى المواخير، وقد ورد ىذا الفعؿ عند 
بتبديد لماموّرا  حيث يقوؿ إف قيصر وبومبي قد سمحا )Suetonius) (ٖ)سويتونيوس

حقؽ يوليوس قيصر أربعة انتصارات  الشخصية، بينما ثروات األمـ لموفاء باحتياجاتو
با، وآسيا، وأفريقيا، وقد أقاـ احتفاالت لتمؾ و عسكرية خبلؿ حمبلتو في أور 

ؽ.ـ. فإف القائد العاـ كاف ٙٗاالنتصارات استمرت حوالي اثنى عشر يوًما في عاـ 
  (ٗ).يطوؼ في شوارع روما خبلؿ موكب االنتصار، وكأنو اإللو جوبيتر

                                                           
(1) Lindgren, M. (1983). Non Bona Dicta: Obscenity in the Poetry of Catullus. 

(ph.D)-University of Iowa., p.63.  

(2) Suet.Caes.51. 

حياة ـ( ولد المؤرخ الروماني في إيطاليا، حيث قدـ سير ٕٕٔ-ٜٙ(: )Suetonius) سويتونيوس( ٖ(
نتيى بدوميتياف تحت اىا مف يوليوس قيصر و أاألباطرة الروماف عمى التوالي بدثنى عشر مف ا

 . De Viris Illustribusعنواف "عف مشاىير الرجاؿ" 
Woolf, D. (1998). A Global Enclopedia of Historical writing, Vol.II, (New York: 

Routledge, p.870. 

(4  ( Suet.Caes.51 
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في  "العضو الذكري" أي (mentula)نتوال" "م لقبماموّرا  عمى كاتوّلوسأطمؽ  
 (ٔ)أكثر مف قصيدة، ففي القصيدة الرابعة والتسعيف يقوؿ:

Mentula moechatur. moechatur mentula? certe. 
hoc est quod dicunt, ipsa olera olla legit. (94,1-2) 

"العضو الذكري"؟ بمى. يزني )منتوال(")منتوال( العضو الذكري يزني، أال   
 ىذا ما يقولو الناس: "إف الوعاء نفسو يجمع الخضراوات ".

عمى نحو ساخر والذع فيو يتيمو بالزنا ويقوؿ إف العضو  ماموّرامف  كاتوّلوسيسخر 
الذكري ىو أداة الزنا، فمف غيره أداة الزنا، وىكذا فإف مف نطمؽ عميو لقب "منتوال" أي 

، ثـ يقوؿ مثبًل شعبًيا يبرىف بو عمى ًيازان لذكري البد أف يكوف دوف سواه رجبًل العضو ا
رأيو، حيث يقوؿ " مف الطبيعي أف يكوف منتوال زانًيا مثمما أنو مف الطبيعي أف يحتوي 
الوعاء عمى الخضراوات طبًقا لما يقولو الناس، فماذا غير الوعاء يوضع بو 

التبلعب باأللفاظ بيف المعنى الحرفي لكممة في  كاتوّلوسالخضراوات. لقد نجح 
 .ماموّرا"منتوال" وبيف المقب الذي أطمقو عمى 

ىذه القصيدة تنذر بتغيير الطريقة التي يكتب بيا كاتوّلوس عف ماموّرا، حيث  
اإلشارة إلى طريؽ جراما كاف راضًيا ومقتنًعا بمياجمة ماموّرا عف يببؿ ىذه اإلإف ق
 مف القصيدة الرابعة والتسعيف بدأً لكف و  ،أمثاؿ قيصر الشخصيات ببعض توعبلق

تحت  وياجميو وصار لتجنب كاتوّلوس ذكر اسـ ماموّرا في قدحو  القصائد البلحقةو 
، كما نتوال""م لقبو ئعطاأي لقب أراده وذلؾ عف طريؽ التعتيـ عمى شخصية ماموّرا وا  

 (ٕ)السياسية.النتقادات مف اأعطى لنفسو الحؽ في النقد عمى المستوى الشخصي بداًل 

                                                           
( في القصائد: Mentula( والمقب )mentula( وردت الكممة )(ٔ

29.13,94.1,114.1,105.1,115.1.                                                                 
(2  ( Morales, M. (Class of 2011):p.19. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Mentula&la=la&can=mentula0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moechatur&la=la&can=moechatur0&prior=Mentula
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moechatur&la=la&can=moechatur1&prior=moechatur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mentula&la=la&can=mentula1&prior=moechatur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=certe&la=la&can=certe0&prior=mentula
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hoc&la=la&can=hoc0&prior=certe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=hoc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicunt&la=la&can=dicunt0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ipsa&la=la&can=ipsa0&prior=dicunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=olera&la=la&can=olera0&prior=ipsa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=olla&la=la&can=olla0&prior=olera
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=legit&la=la&can=legit0&prior=olla
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Mentula&la=la&can=mentula0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Mentula&la=la&can=mentula0
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لمعضو  األكثر شيوًعا وانتشاًرا " يى (ٔ) (mentula) " نتوالم تعد كممة " 
( Mentula moechatur) كاتوّلوس العبارةنبلحظ تكرار وس؛ و الذكري" عند كاتولّ 

عمى  اغموضً  ما بيف الجممة الخبرية والسؤاؿ في البيت األوؿ ىذه العبارةلتضفي 
المعنى بيف المقب والكممة، كما أف التكرار لممرة الثانية يشد االنتباه، ويتطمب االعتراؼ 

، ويبدو أف نتوال"م  حوؿ ما يشير إليو كاتوّلوس بػ "بما قالو، كما أف التكرار يثير سؤاالً 
ف يشير إلى أوؿ استخداـ لكممة "مينتوال" كاف كاسـ "كنية"، واالستخداـ الثاني ليا كا

أف يصؿ إلى  القارئومف الممكف أف يكوف الشاعر قد أراد مف  ،العضو الذكري نفسو
فقد حدد كممة توضح أف الرجؿ نفسو زاف  ،ف محتمميف وىو يقرأ باقي القصيدةمعنيي

مف خبلؿ استخداـ تمؾ الكنية، كما أنيا تشير إلى الوسيمة أال وىى "العضو الذكري" 
يستعرض كاتوّلوس براعتو  وىكذااكتسب ىذه الكنية، في ارتكاب الزنا، وبيذه الطريقة 

  (ٕ) الغموض.في إضفاء 

 ةجراميإب أكثر مف في (Mentula) لقب منتوالت كاتوّلوس ماموّرا تحىاجـ  
توال الزنا سيدات مدينة روما؛ لذلؾ يرتكب من ، فيو حبيبالرجؿوذلؾ بسبب فسؽ 

إف الوعاء نفسو ذلؾ، وىذا يؤكد حقيقة المثؿ القائؿ: " كفي لتوضيحواالسـ نفسو ي
جرامة يوىناؾ وجية نظر تقوؿ إف قيصر ىو مف يتحدث في اإلب ".يجمع الخضراوات

 ( الذي يزني وليس أنا"، ويجيب عمى نفسوMentulaالرابعة والتسعيف: "إنو منتوال )
. (، وعمى أي حاؿ فإف صاحب االسـ نفسو ىو مف يرتكب الزناcerte"بمى" )بكممة 

 في التبلعب باأللفاظ:  دور ميـب يقوـل كاتوّلوس السجع استخداـ ويجدر بالذكر
Mentula — mentula 

Olera — olla 
                                                           

ظيرت تمؾ الكممة في القصائد اآلتية: التاسعة والعشريف البيت الثالث عشر، والسابعة والثبلثيف ( (ٔ
بعد المائة البيت األوؿ، والرابعة عشر البيت الثالث، والرابعة والتسعيف البيت األوؿ، والخامسة 

 .بعد المائة البيت األوؿ، والخامسة عشر بعد المائة البيت األوؿ
(2) Read, K. (2015): p22.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=certe&la=la&can=certe0&prior=mentula
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ومف وجية نظر كثير مف المعمقيف القدامى فإنيـ يترجموا ىذا المثؿ كاآلتي: "إف 
  (ٔ)تكبيا قيصر."الوعاء نفسو ينتزع أمور الفسؽ والزنا التي ير 

كاف قاسًيا بعض الشيء في  (Mentula moechatur) عندما كتب كاتوّلوس 
تماما بيف الطبقات العميا  منتشرةإدانة ظاىرة اجتماعية أال وىى ظاىرة الزنا التي كانت 
حيث لقصيدة التاسعة والعشريف افي عصره، وأعتقد أف كاتوّلوس ىنا يجعمنا نعود إلى 

ال وىكذا  (.ut ista vestra diffututa mentula)" المنيؾ ىذا"منتوال"  يبدد لكي"  يقوؿ
 (ٕ) " ىو لقب ماموّرا. منتوال يمكف أف يكوف ىناؾ شؾ في أف "

 :كاتوّلوسوفي القصيدة الخامسة بعد المائة يقوؿ 
Mentula conatur Pipleum scandere montem: 

Musae furcillis praecipitem eiciunt. (105. 1-2) 
 ،(ٖ) برناسوس" يحاوؿ "منتوال" تسمؽ جبؿ 

 بعيًدا بشوكاتيا " (4)الموسياتفتطرده 

                                                           

(1) Ellis, R. (2010): pp.371-373 

(2) McDermott, W. (1983): p.297. 

أصبح بارناسوس وقد ( Pindusجبؿ في سمسمة جباؿ بندوس)  )Παξλαζζόο(( بارناسوس3(
، عوضلويس  .معروًفا بموطف الشعر، والموسيقى، والتعمـ، بوصفو موطف ربات الفنوف

 . ٕٔٛصػ (:ٜٜٛٔ)
ككناية عف الشعراء الجدد، كانت الموسيات أو ربات  (Musaeكممة "الموسيات" ) استخدمت (ٗ)

( بالقرب Pieriaبيريا )ىف بنات منيموسيني وربات اآلداب والفنوف يقع مركز عبادتيف في  الفنوف
( في بويوتيا وعددىف تسع Heliconمف جبؿ األليمبوس في ثساليا، وكذلؾ عند جبؿ الييميكوف )

( لمتاريخ، وأيوتيربي Klio( لمشعر الممحمي، وكميو )Calliopeوأسماؤىف كما يمي: كالميوبي )
(Euterpe( لمفموت وممبوميني )Melpomene( لمتراجيديا، وتيربسيخوري )Terpsichore )

راتو ) ( لؤلغنية المقدسة، وأورانيا Polyhymnia( لمقيثارة، وبولييمنيا )Eratoلمرقص، وا 
(Ourania( لمفمؾ، وثاليا )Thalia.لمكوميديا ) 

 . ترجمة وتقديـ: عبلء صابر،ٔ(. ديواف الشاعر البلتيني بروبرتيوس. طػٕٚٔٓ) بروبرتيوس،
 .ٛ٘صػ ، القاىرة: المركز القومي لمترجمة
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كاف محًبا لؤلدب والفنوف، وأنو كاف  ماموّرايتبيف لمباحث مف ىذه األبيات أف  
الرجؿ أنو شاعر، ىذا  يرفض أف ُيطمؽ عمى كاتوّلوسيرغب في قرض الشعر، ولكف 

نو ال يمكف ليذا الشخص التافو الذي يشبو ا  باءت بالفشؿ، و  ماموّرافيقوؿ إف محاوالت 
برناسوس ويصبح في مصاؼ الشعراء، جبؿ العضو الذكري أف يسمو ويرتقي قمة 

وليذا فإف ربات الشعر والفنوف بنفسيا ىي مف تقذؼ بو بعيُدا عف ساحة الشعراء بما 
 لدييا مف شوكات قصيرة.

المائة يحمؿ معنى  في القصيدة الخامسة بعد (ٔ)(scandereيبدو أف الفعؿ ) 
مزدوج؛ فإف محاوالت منتوال األدبية ستصؿ إلى محاولة  اعتبلء الموسيات 

(، وىكذا furcilis)(ٕ)جبرف عمى الدفاع عف شرفيف بالشوكاتالغتصابيف، البلتي أُ 
 (ٖ)جنسية. ييحمؿ الفعؿ نفسو معان

 وينعتو بمقب "منتوال" في قصيدة أخرى: ماموّراعف  كاتوّلوسيتحدث 
Firmano saltu non falso Mentula dives 
fertur, qui tot res in se habet egregias, 

aucupium omne genus, pisces, prata, arva ferasque. 
nequiquam: fructus sumptibus exsuperat. 

quare concedo sit dives, dum omnia desint. 
saltum laudemus, dum modio ipse egeat. (Cat.114,1-6) 
 " يقوؿ الناس إف "منتوال" صار ثرًيا بامتبلكو لضيعة فيرموـ،

                                                           

-Plaut.Ps.1.1.21( إلعطاء معنى جنسي، كما عند ببلوتوس: scandere( يستخدـ الفعؿ )(1
22. 

وىى كممة تعبر عف  (.Cic.Att.16.2.4مقتبسة مف شيشروف )( furcillisيبدو أف كممة )( (ٕ
أسمحة ربات الفف أو بمعنى آخر أف محاولة الشاعر غير  مف ضمف عدتُ حيث  الطبيعة الريفية.

ماموّرا، أو ربما ل الشعرية محاولةالإلى طبيعة  ي صعوده جبؿ ربات الفف ربما يشيرالموىوب ف
معنة بالنسبة لؤلسموب البمنزلة وكانت عند إنيوس  المتبعة كانت ىذه األسمحة إحدى التقاليد

  (.Enn. fr.208; Prop.4.10.1-4)الجديد: 
(

3
) Skinner, M. (1978). Ameana Puella Defututa. CJ .74.2, p.111.  
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 وال ريب في ذلؾ، فيى تحتوي عمى كؿ شيء بحالة ممتازة،
 صيد واألسماؾ، والمروج، والحقوؿ، والوحوش.ال وكؿ أنواع طيور

 وما جدوى ذلؾ، فتكمفة االحتفاظ بيا تفوؽ العائد منيا.
 ثري، طالما أنو يفتقر كؿ شيء ينقصو، وعميو فإنني أفترض أنو

 فمنمدح إًذا الضيعة، طالما أف مالكيا نفسو رجؿ معوز."

بعد المائة ضيعة منتوال في  ةوالخامسة عشر  ةتصؼ القصيدتاف الرابعة عشر  
(، وُيعد ذلؾ ىو السبب Picenum)وـ بيكينفي مدينة تقع ( وىى Firmum)( ٔ) فيرمـو

أخرى تحت اسـ "مفمس مدينة يياجمو في قصيدة الذي قد جعؿ كاتوّلوس 
"  طبًقا لما وردأحد األقاليـ الخصبة وـ كانت بيكين(. decoctor Formianus)(ٕ)فيرمـو

 كاتوّلوس في البيت األوؿ: وليذا يقوؿ، (ٖ) فارو عند

 "يقوؿ الناس إف "منتوال" صار ثرًيا بامتبلكو لضيعة فيرموـ، "

إلى أف مالؾ ضيعة فيرموـ رجؿ محظوظ، ولـ ينكر كاتوّلوس البيت شير ي  
ال تساوي شىء، فالجزء األكبر منيا غير يستطرد قائبًل إنيا روعة المكاف، ولكنيا 

قعات، ومف ثـ كاف نمستمثمر وعديـ الجدوى، سواء أكاف ذلؾ أحراش أو مياة أو 
اص مف قدر تمؾ الضيعة أف االنتق ويبدونتاجيا أقؿ مف تكمفتيا كما في البيت الرابع، إ

فيى تسمح لو  ،عمى مختمؼ األشياء الجميمة تحتوي يذه الضيعةففيو،  اكاف مبالغً 
صالحة لمزراعة، ورغـ كؿ ذلؾ قطع مروج، و بيا بالتريض، وصيد األسماؾ والطيور، و 

كممة "المراعي"  وماستخدنبلحظ منتوال عمى أنو شحاذ ومتسوؿ. و  كاتوّلوسيصور 
(saltuلمتعبير عف ) فداف ٓٓٛتحتوي عمى  مساحة تمؾ الضيعة التي كانت 

                                                           
 ( اإليطالية.Ancona) حالًيا شماؿ مدينة أنكونا ىوى(  (ٔ
 :رسالة وجييا إلى أتيكوستمؾ المدينة في  شيشروف ذكر(: Formianus( فورميانوس )(ٕ

 Ad Att. IV. 8. 3. 
(3)  Varro R. R. i. 2.7, Colum. iii. 3. 2. 
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(iugeraحيث كانت تمؾ األراضي بم ،)ة أراضي رعي ومميئة باألخشاب، ولـ تكف نزل
 (ٔ)في مجمميا صالحة لمزراعة.

نظًرا المتبلكو لضيعة  ماموّرامما يرويو الناس عف ثراء  كاتوّلوسوىنا يسخر  
، وينكر عميو ىذه الثروة، فكيؼ ليذا المنتوال أف يمتمؾ مثؿ ىذه الضيعة الرائعة  فيرمـو
التي تحتوي بداخميا عمى كؿ شيء مف طيور مف كافة األنواع بحيث يمكف 

مح لو اصطيادىا، وبيا مف المجاري المائية التي تزخر باألسماؾ، وبيا مروج تس
وؿ يانعة صالحة لمزراعة، وبيا غابات ممتمئة بالحيوانات البرية حق وبيابالتريض، 

ويرفض االعتراؼ بثراء  ماموّراالتي يمكف اصطيادىا. ويشعر الشاعر بالغيرة مف 
الرجؿ، فينكر عميو ذلؾ مدعًيا أف العناية بيذه الضيعة سوؼ يكمفو غالًيا مما يجعؿ 

ال  ييا الربح الوفير فيئيجني مف ورا تكمفة العناية بيا أكبر مف العائد منيا، فيو ال
 (ٕ).(modio)وليذا فيو مف وجية نظره فقير ال يمتمؾ مكياؿ قمح واحد  ،تمده بالغبلؿ

عاـ، وتشير ( عمى الرغـ مف أنو مصطمح saltusكممة "المراعي")ذلؾ، فإف  وعمى
مف  عدـ الجدوى االقتصاديةة"، والتي تدؿ عمى وعر ي الراضبشكؿ دقيؽ إلى "األ

 (ٖ).الرجؿإسراؼ إلى ذلؾ  شيرالضيعة، وي
 ويتبلعب كاتوّلوس في نقؿ أقواؿ الشائعات عف ماموّرا بقولو:

quare concedo sit dives, 
 ""وعميو فإنني أفترض أنو ثري،

كاتوّلوس  لو كافا آخر لمتوجو العاـ لمبيت الخامس، ُيضفي البناء النحوي ُبعدً  
"أعترؼ البناء النحوي لمبيت ىو:  لكافالتعبير عف موافقتو بأف ماموّرا كاف ثرًيا،  يريد

ـ كاتوّلوس الصيغة غير اإلخبارية ااستخدلكف ب(، concedo divitem esse" )أنو غنيٌ 
                                                           

(1) Ellis, R. (2010):P.393. 

(
2
) Barbara, P. (2013). Mentula in Catullus 114 and 115. CW.Vol. 106, No. 4, 

pp.601-602. 

(
3
) Morales, M. (Class of 2011):p.22. 
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كاتوّلوس  فإفعمى االفتراض الذي يستخدـ في الشائعات،  لمداللةزمف المضارع  في
سراؼ وتبديد إ عف حالة البلمباالة التي يشعر بيا المجتمع الروماني بسبب عبر

 (ٔ)ماموّرا.

بعد المائة مف تكرار كممة  ةوس في القصيدة الخامسة عشر استفاد كاتولّ  
Mentula/mentula) ) عمى جانب منو  اتأكيدً و بيف اسـ العمـ والكممة نفسيا، لمتبلعب

وتصبح القصيدة أكثر ازدراء كمما تقدمت مف خبلؿ مف جوانب الشخصية المستيدفة، 
 في بداية القصيدة:Mentula) ذكر اسـ العمـ )

Mentula habet iuxta triginta iugera prati, 
quadraginta arvi: cetera sunt maria. 

cur non divitiis Croesum superare potis sit, 
uno qui in saltu tot bona possideat, 

prata, arva, ingentes silvas vastasque paludes 
usque ad Hyperboreos et mare ad Oceanum? 

omnia magna haec sunt, tamen ipsest maximus ultro, 
non homo, sed vero mentula magna minax. (Cat.115.1-8) 

 مف المروج الخضراء، ا" يمتمؾ منتوال حوالي ثبلثيف فدانً 
 مف الحقوؿ: والباقي مستنقعات. اوأربعيف فدانً 

 لماذا ال يكوف باستطاعتو التفوؽ عمى كرويسوس في الثراء،
 فالرجؿ لديو في ضيعة واحدة العديد مف الممتمكات،
 مف مروج، وحقوؿ، وأخشاب، ومستنقعات فسيحة 
لى البحر المحيط؟  تصؿ إلى القطب الشمالي وا 

 مف كؿ ما عداه،كؿ ىذه األشياء عظيمة، لكف المالؾ نفسو أعظـ 

                                                           
(

1
) Morales, M. (Class of 2011): p.22F. 
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 ، بؿ ىو في الحقيقة عضو ذكري ضخـ متوعد."اإنو ليس إنسانً 

مف  اف المروج الخضراء، وأربعيف فدانً يمتمؾ منتوال حوالي ثبلثيف فداًنا م  
بالمستنقعات، ربما يظف البعض و لمزراعة، والباقي مف ضيعتو أشب األراضي الصالحة

( في الثراء مف خبلؿ ما تحتويو ضيعتو Croesus)(ٔ)أف ىذا الرجؿ يشبو كرويسوس
، بؿ ىو في الحقيقة عضو اإنو ليس إنسانً عديدة، وينيي كاتوّلوس قصيدتو بػمف أشياء 

  (ٕ)ذكري ضخـ متوعد".

 و (pratumف، ")يالكممتيرى الباحث طومسوف أف كاتوّلوس استشيد ب 
arvum)" كاستعارات زراعية ) ( "لؤلعضاء التناسميةgenitaliaفي )  القصيدتيف الرابعة

بعد المائة: وفي الواقع ىى مبالغة إطنابية ألفعالو  ةبعد المائة، والخامسة عشر  ةعشر 
ف، و )ثبلث: الجنسية، مع سبعيف امرأة وىو العدد الذي ذكره كاتوّلوس في القصيدة

الذي (، mentula magna minax)األخير بيت الفي ويظير ذلؾ ف فداًنا( و وأربع
كاتوّلوس ف (ٖ).بأنو صار عضًوا ذكرًيا ضخًما يشكؿ تيديًدا لمجميع يصؼ فيو الرجؿ

يشير إلى الجشع الجنسي والمادي لشخصية ماموّرا والذي ينطبؽ عمى اإلمبراطورية 
                                                           

. وقد جمع ثروة ضخمة مف ٙٗ٘ إلى ٔٙ٘(: ممؾ لوديا، وحكـ مف Croesus) ( كرويسوس(ٔ
موراد المممكة، وكاف عمى عبلقات ممتازة مع اإلغريؽ ودعـ بسخاء زخرفة حـر ديمفي بشكؿ 

ولوف الحكيـ، وكيؼ أنو حاوؿ أف يجعمو يخبره سوقد روى ىيرودوتوس قصة لقائو مع خاص. 
خص سعيًدا حتى بأنو أكثر البشر الفانيف سعادة، فأجاب عمى ذلؾ بأنو ال يمكف اعتبار أي ش

تنتيي حياتو. وطبًقا لييرودوتوس فإف كرويسوس وجد أف ىذا الحكـ ىو حقيقي لمغاية، ألف 
ش الثاني، وحكـ عميو بالموت حًيا في محرقة ور قيد  عاصمتو سارديس تـ االستيبلء عمييا عمى

ولوف أماـ سل ذكر األقواؿ المأثورة الحكيمة ولكف تـ إنقاذ حياتو في المحظة األخيرة عندما أعاد
 قاىره. 

عبد معجـ الحضارة اليونانية القديمة، ترجمة وتقديـ: أحمد  (.ٕٗٔٓ) ،پيير ديفانبيو وآخروف
المركز القومي لمترجمة،  :، القاىرةٔى(، طػ-)سٕحسف، مراجعو: فايز يوسؼ محمد، جػ طالباس
 .ٛٚٔصػ

(2) Ellis, R. (2010): p.115.  

(
3
) Thomson, D. (1997). Catullus: Edited with a Textual and Intepretative 

Commentary. Corrected edition. Toronto: University of Toronto Press, p.552.   
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( أف قيادة قيصر وبومبي D. Konstanالرومانية نفسيا. وكما يرى كونستاف )
 ضبط النفسفضيمة ؼ و بالغياب الكامؿ لمبادىء العدؿ واإلنصا ا تتسـوأتباعيم

(continentia) جعموا رغباتيـ الجنسية مبلذىـ فقد ، (ٔ) الروماف اي كاف يتحمى بيتال
 العدوافىذا ينسب  عمى ما يبدو أنوو  ،فعمى اآلخري العدواففي األوؿ واألخير 

 (ٕ) .وماموّراإلى كؿ مف قيصر  جنسيال

( في القصيدة  الرابعة عشرة بعد المائة تساوي التعبير  (non falso, 1العبارة  
sed vero, 8)  في القصيدة  الخامسة عشرة بعد المائة وذلؾ لمداللة عمى أف )

مثمما أف الرجؿ يمثؿ تيديًدا غير عادي لممجتمع ، غير عاديةوقدرات  مميزاتلمضيعة 
اعر الصفة "متوعد" وذلؾ مف خبلؿ استخداـ الشالروماني، وىو التيديد باالغتصاب 

(minax) مع ( "كممة "منتوالmentula ) خبلؿ المفردات الزراعية المستخدمة في مف
 القصيدة، وذلؾ ألف التماثيؿ ذات القضباف المنتصبة كانت صفة سائدة في المناطؽ

يمثؿ خياؿ  الذي( Priapus)(ٖ)تماثيؿ اإللو بريابوس يالريفية في إيطاليا القديمة، وى
. ( ٗ)المائة الذي يخيؼ الطيور، وكاف لو قضيب أحمر طويؿ يصؿ إلى األرض

عديد مف القصائد البلتينية التي تصؼ ال توجد في (minax)أف الصفة  إلىإضافة 
لو القضيب الذي يمثؿ القوة اإلنتاجية وكاف يُ  نظر إليو كحارس لمحدائؽ، القضيب وا 

ومنابت الكروـ، والقبور، وكذلؾ ُيعد رمًزا لمعقاب لمف يقوـ بالسرقة. ويوظؼ كاتوّلوس 
                                                           

(1) Konstan, D. (2000). Self, Sex, and Empire in Catullus: The Construction of a 

Decentered Identity. Diotima, p.3.    

(2) Greene, E. (2006). Catullus, Caesar and Roman Masculine Identity. 

Antichthon.Vol.40, p.53. 
 وكانت كاف ينظر إليو كحارس لمحدائؽ.. ابف أفروديتي مف ديونيسوس :((Priapusبريابوس  ((3

تقاـ لو تماثيؿ حمراء مف الخشب في الحدائؽ يحمؿ اليراوة والمنجؿ ليمثؿ قوتو، وعضو التذكير 
 .اور في الفف عاريً ليمثؿ قوتو اإلنتاجية، وكاف يص

دار  ، القاىرة:ٔطػ .لرومانيةمعجـ األعبلـ في األساطير اليونانية وا (.ٜ٘٘ٔ) أميف سبلمة،     
  ٕٓٔػص العربي،الفكر 

 .Hor.Serm.1.8.5; Hor. Epod. 8.18: ىوراتيوس في إحدى قصائده اليجائية وذكره( (ٗ
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، بؿ ىو اإنو ليس إنسانً ػ"في العبارة: (minor)  مف الفعؿ "ييدد" ي( وىminaxالصفة )
كما أف تحويؿ   (mentula magna minax)في الحقيقة عضو ذكري ضخـ متوعد"

 (ٔ).االعتداء الجنسي ممح إلىي (mentula)  لقضيب" مف اسـ العمـ إلى كممةصورة "ا
ىذه العبارة ليا داللة عند المتكمـ في جعؿ القارئ يفكر في سبب امتبلؾ الرجؿ و 

وس(، بعد ذلؾ ليجيب ، ثـ ينتقؿ الراوي )كاتولّ باليسيرمقاطعة كيذه، فيذا أمر ليس 
بأف الرجؿ لديو مف القوة والنفوذ ما يمكنو مف امتبلؾ واغتصاب كؿ ما  عمى السؤاؿ

 (ٕ).يشتييو

، فيو يمتمؾ ماموّراوىو يعدد ممتمكات  كاتوّلوستبدو لغة الحقد واضحة لدى  
ممتمكات تفوؽ ممتمكات دوؿ بأكمميا، فممتمكاتو تمتد شمااًل حتى أنيا تصؿ إلى 

ىذه أقصى الحدود الشمالية قرب القطب الشمالي، وغرًبا تصؿ إلى المحيط. ورغـ كؿ 
ليس إال عضو ذكري خطير وييدد  ماموّراف عمى أ الممتمكات الكبيرة فإنو يصر

البذاءة الرئيسة بالقصيدة وىي تستيدؼ ماموّرا، وذلؾ  (mentula)كممة تبدو و الجميع. 
مف خبلؿ وضعيا الكممة األولى في القصيدة، فبمجرد أف يقرأ الجميور ىذه الكممة في 
مطمع القصيدة يدرؾ عمى الفور نية الشاعر في ازدراء ماموّرا، لقد صار الرجؿ 

 عضو الذكري.المشيور والذي يعتمد عميو قادة االئتبلؼ الحاكـ مساٍو لم

ىي كممة بذيئة يستخدميا العامة، ولـ يسبؽ أحد  (mentula)ال شؾ أف كممة  
مف األدباء استخداميا، فكاتوّلوس ىو أوؿ مف أدخميا ضمف المفردات البذيئة في 
األدب البلتيني، ولكنيا لـ تتوقؼ عنده فقد وردت كثيًرا في األشعار البريابية، ىذا كما 

قد استخدـ  كاتوّلوسأف أفرط مارتياليس في استخداميا في إبيجراماتو. ويجدر الذكر 
ىذه الكممة البذيئة بمعناىا الحرفي في قصيدة ىجائية الطابع في نقد أحد الساسة 

 وسوؼ نتناوليا في حينيا. (Cat.37. 1-8) الروماف
                                                           

(1)  Barbara, P. (2013): pp.603 604.                                                                             

(2) Read, K. (2015): p.26. 
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ُيمكنو مف  ة سبلحنزلبم يالَقْدِح ىإفَّ وظيفة المفردات البذيئة عند شاعر  
في  mentula)قد استخدـ كممة ) اليجوـ عمى ضحيتو. ويرى الباحث أف كاتوّلوس

القصائد التالية فقط: التاسعة والعشريف في البيت الثالث عشر، والسابعة والثبلثيف في 
البيت الثالث، والرابعة والتسعيف في البيت األوؿ، والخامسة بعد المائة في البيت 
األوؿ، والرابعة عشر بعد المائة في البيت األوؿ، والخامسة عشرة بعد المائة في 

 مف.البيتيف األوؿ والثا
نتوال إلى دعـ ذلؾ، / م يشير كذلؾ الترتيب الخاص بالقصائد الست لماموّرا 

كذلؾ يمكف أف تفسر كؿ القصائد الست عمى أنيا تتعامؿ مع واحد أو اثنيف مف 
المظاىر واألوجو المشتركة لشخصية ماموّرا، ويأخذ الموضوع إما بأفعالو المالية 

اتيامات  يف والخامسة بعد المائة ىو والتسع رابعةتاف الجراميوالجنسية أو األدبية، فاإلب
لسموؾ ماموّرا الجنسي ومحاوالتو في تأليؼ الشعر، فإذا  متتاؿٍ  مباشرة وصريحة بشكؿٍ 

أخذت القصيدة الخامسة عشرة بعد المائة عمى أنيا تحتوي عمى صورة جنسية 
الية بشكؿ واضح م يبعد المائة ى ىذه الحالة فإف القصيدة الرابعة عشرة يتمطيفية، فف

في طبيعتيا، وىكذا يسمح لنفسو استخداـ لغة تمطيفية واستعارية إلخفاء الطبيعة 
 الحقيقية لقدحو.

( إذ ينبغي أف نبحث عف Mamurra( ىو لقب لماموّرا )Mentulaُيعد منتوال ) 
األدبي الستخداـ البذاءات الرئيسة في القدح اإليامبي، فقد استخدميا مف ِقبؿ  األصؿ

نظر إلى القصيدة التاسعة والعشريف يجب أف ن، وعمى ذلؾ (ٔ)وىيبوناكسخوس و يمأرخ
خوس أو و وبعض القصائد البذيئة األخرى عمى أنيا ُكتبت تقميًدا ألسموب أرخيم

فيو يشير بطرؼ خفي ، رومانيةالروح بالكاتوّلوس  ومع ذلؾ تميز ىجاء ،ىيبوناكس
 (ٕ).الشيوخأنو يمثؿ تيديًدا لمجمس بوتصويره قيصر  إلى

                                                           
(1) θέξαο = penis at 247. Μύθεο = penis at 252West, 

(2) cf. Suet. Caes 22.2.; Adams, J. (1982).The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore, 

MD: Johns Hopkins University Press, pp.10f. 
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  :(C.Julius Caesarيوليوس قيصر ) 

( منذ بداية توليو منصب C.Julius Caesar) قيصركتسب جايوس يوليوس ا 
الرذائؿ مف وجية النظر  مف أبغض يسمعة الخنوثة والزنا وى ؽ.ـ. ٜ٘القنصؿ عاـ 

(، وقاؿ C.Scribonius Curio) (ٔ)كوريوسالرومانية، حيث شير بو جايوس سكريبوس 
قنصميتو في فترة ساعد ذيوع شيرة قيصر . رجؿ" إنو "رجؿ كؿ امرأة، وامرأة كؿ وعن

 M.Licinus) (ٕ)كراسوس، وليكينوس سمعة سيئة مع بومبي يذ لتحالؼ سياسي وتكوين
Crassusىتمامات كافة االوقد وجو قيصر . الثبلثي األوؿ"" اإلئتبلؼ  و( وى

أوجد عداوة  اا مروعً نتج عف ذلؾ عنفً الثبلثية، و و في الحكومة ئوالمصالح لنفسو ولزمبل
بيف جميع طبقات الروماف، وأصبحت الحكومة الثبلثية تضعؼ وتتبلشى، وعندما كاف 

 كاف في طريقو إلى شف حرب ضروسقيصر في عمر يناىز الخمسينات مف عمره، 
قت الثروة، وفي ىذا الو ضد ببلد الغاؿ أسفؿ جباؿ األلب، وىناؾ حصؿ عمى المجد و 

وقد صاىرت أسرة  جزًءا منيا. كاتوّلوس مسقط رأس، وكانت فيرونا يياا عمحاكمً  صار
"  ف بومبي وكراسوس القانوف المسمىاستصدر القنصبلو ر، أسرة كموديوس بولكبومبي 

                                                           
ؽ.ـ( السياسي ورجؿ الدولة ٜٗ-ٜٓ) :((C. Scribonius Curio جايوس سكريبوس كوريو ( (ٔ

ؽ.ـ وكاف صديًقا لشيشروف وفيما ٙٚالروماني الذي خدـ تحت إمرة سوال، وانتخب كقنصؿ عاـ 
ؽ.ـ، ٓ٘بعد تحوؿ موقفو وأصبح لصالح قيصر، وكاف ىذا التحوؿ نقطة تحوؿ لقيصر عاـ

مجمس الشيوخ وخصوًصا عندما أصبح تربيوًنا لمعامة وقدـ مجموعة قرارات ٌرفضت مف قبؿ 
وقد  ذلؾ، مف أجؿوقيؿ إف قيصر قد دفع لو رشوة  وبومبي، وبذلؾ تحوؿ إلى نصير لقيصر،

 ؽ.ـ.ٜٗقتؿ في أفريقيا عند تصديو لمممؾ يوبا المؤيد لبومبي عاـ 
Smith, W. (1850).Dictionary of Greek and Roman Biography and 

Mythology.Vol.I. London: pp.902-903. 
ؽ.ـ.(: كاف أبوه قد تولى ٖ٘-٘ٔٔ)  (M.Licinus Crassus) ركوس ليكينيوس كراسوس( ما(ٕ

تؿ عمى يد أنصار ماريوس، أما ىو نفسو فقد خدـ القائد سوال، وقُ  ٜٚمنصب القنصمية لعاـ 
ثناف ى المجد بدأت منذ كاف االف تمؾ المنافسة عمإقاؿ ، ويُ المنافسيف لبومبيكاف مف أشد و 

نتصاراتو المتكررة في الحروب عمى الرغـ مف صغر سنو، اوبروز نجـ بومبي و  يخدماف سوال
 ف يثير حقد كراسوس وكراىيتو لو.األمر الذي كا القائد المظفرفدفعت سوال إلى أف يحيو بمقب 

 .ٚٔٔ، صػمطبعة المحروسة :القاىرة .تاريخ الروماف (.ٜٔٔٔ، )مصطفى صبري
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 Lex Pompiea Licinia) قانوف بومبيوس وليكينوس بشأف حكـ قيصر عمى الوالية " 
De Provincia Caesaris)  طالو مدة بروقنصمية قيصر عمى ببلد إنص عمى  والذي

 عاـالغاؿ لمدة خمسة أعواـ أخرى، وتحقؽ ىذا بانتخاب القنصميف بومبي وكراسوس 
كانت و ، شوكة كبيرةوفي ىذه المرحمة أصبحت قوة الحكومة الثبلثية ذات  .(٘٘)

ت، نيار التي سرعاف ما تفككت واالثبلثية ميمة الحكومة  يالدسائس والمؤامرات ى
( تتصؼ بعدـ االستقرار السياسي والقمؽ العاـ، ٘٘، ٗ٘، ٖ٘) وأصبحت األعواـ

 عدىا، والتي (ٔ)ولذلؾ ألقى كاتوّلوس المـو عمييـ في قصيدتو التاسعة والعشريف
قد كاتوّلوس أف  يذكر سويتينيوسو ء، يلؤلسموب اإليامبي البذ انموذجً  (ٕ)كوينتيميانوس

ماموّرا لكاف عداء كاتوّلوس  . (ٖ)يطمب لقاءهألحؽ بقيصر وصمة عار دفعتو أف 
البارزيف أمثاؿ قيصر أفعاؿ قادتو تشمؿ ل دائرة اليجاءا في توسيع وأخبلقو سببً 

   (ٗ) .ونحرافاو عف تبذير قيصر  يعبرإسراؼ ماموّرا ، فوبومبي

ذىب يوليوس قيصر الشاب الروماني األرستقراطي إلى آسيا الصغرى في  
نيكوميديس الرابع ممؾ بيثينا الذي استقبمو استقبااًل حماسًيا. وأثناء بعثة رسمية لمقاء 

موكب النصر الذي أقامو قيصر احتفاء بفتوحاتو في ببلد الغاؿ كاف يركب عربة 
جرت  كما- النصر في قمة زينتو وأوج أبيتو ومف خمفو جنوده يغنوف أغاني بذيئة

                                                           

 يبدو أف ىوراتيوس قد تأثر بيذه القصيدة في غنائياتو: (ٔ)
Poem 29.7; Cf.Hor.Epod.4.5,17,41,569. 

(2) Quint.9.4.141.           

(3) Valerium Catullum, a quo sibi versiculis de Mamurra perpetua stigmata 

imposita non dissimulaverat, satis facientem eadem die adhibuit cenae hospitioque 

patris eius, sicut consuerat, uti perseveravit. (Suet. Jul.73) 

ا التي أصابتو بوصمة دائمة عمى وس عف مامورّ مف قصائد كاتولُّ  ا"لـ يخؼ قيصر أطبلقً 
عبلقتو الوديو  استمرتالعشاء في اليـو ذاتو،  ىولوس، ودعاه إلعتذر كاتُّ ا لكف عندما ،سمعتو

نقطاع".امع والد قيصر دوف   
(4) Skinner, M. (ed.). (2007). A Companion to Catullus. Malden, Mass.: 

Blackwell,pp.340-341. 
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ا ىذه والعبلقة يلى فضيحة بيثينالعادة وربما درًءا لمحسد، وحدث أف أشار أحدىـ إ
المشبوىة بيف قيصر ونيكوميديس مما أغضب القائد المنتصر ودفعو ألف يغمظ القسـ 
بأنيا محض افتراء. ولكف روما لـ تغفر لقيصر ىذه الزلة حتى بعد أف عرؼ قيصر 

لمنافس النسائي لممكة "ا بيبل يسميواء. فخصمو المدود كورنيميوس دوالكزير لمنس
"عروس نيكوميديس" و"مومس  نوإ ؿ عنو جايوس سكريبونيوس كوريوا"، وقبيثينا
 (ٔ)ا" و"وزوج كؿ امرأة وزوجة كؿ رجؿ".يبيثين

مف بدايتيا كاتوّلوس التـز وبالعودة إلى القصيدة التاسعة والعشريف نرى أف  
في مخاطبة الشعب الروماني ككؿ، (Romulus) ستخدـ رومولوس احيث الغموض 

مع كؿ كممة  الذىف إلى تتبادروكاتوّلوس مشيور بتعدد المعاني واإلشارات التي 
 :يستخدميا أو بيت يكتبو، لذلؾ فإف تكراره لمبيت الخامس والتاسع مف القصيدة نفسيا

cinaede Romule haec videbis et feres? (Cat.29.5; 9) 
 سترى ىذا وستتحممو؟الفاسؽ: ىؿ  "أي رومولوس

لمداللة عمى أنو يفكر في رومولوس مف ناحيتيف مختمفتيف: أوليا مخاطبة قيصر، كاف 
وثانييا مخاطبة الدولة الرومانية، فإف كاتوّلوس في ىذه الحالة يتيـ الشعب الروماني 

استخداـ العبارة إف بارتكاب أفعاؿ مثؿ تمؾ التي يفعميا رجاؿ مثؿ قيصر وماموّرا. 
 (ٕ)نو "شاذ"؛أ( تشير بالفعؿ إلى قيصر عمى cinaede Romule"رومولوس الشاذ" )

تزداد قسوة ىذا االتياـ بمجرد أف يفيـ القارىء أف اسـ رومولوس يشير إلى الحقبة و 
الممكية التي تميزت بالحكـ الفردي واالستبداد إلى حد ما، ففي الوقت الذي كتب 

تعالت األصوات التي نادت بإسقاط الجميورية ؽ.ـ(  ٗ٘-٘٘الشاعر فيو القصيدة )

                                                           

 ،ٖع.، ٙٔمجوآراء، عالـ الفكر،  شخصيات (.سبتمبر-أغسطس-،يوليوٜ٘ٛٔ( أحمد عتماف، )(ٔ
 .ٕٔٔصػ

(2) Morales, M. (Class of 2011):p.10 
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في ذلؾ الوقت تزداد سطوتو كًا عمى الروماف؛ فقد كاف الرجؿ وتنصيب قيصر مم
باستمرار في روما، وفي غضوف سنوات سيتـ اختياره ديكتاتوًرا مدى الحياة. وكاف مف 

لؾ، الواضح أف نفوذه صار يضارع نفوذ المموؾ وقوتيـ، وقد برىنت األياـ عمى ذ
حيث قاـ أنصار الحزب الجميوي باغتيالو في ساحة مجمس الشيوخ، وذلؾ لرفضيـ 

لسمطة وتيميش دور مجمس التاـ العودة إلى العيد الممكي الذي يقوـ عمى االنفراد با
( أف اسـ Kimberly Read) يع حقوؽ المواطنيف. ويري كيمبري ريديضتالشيوخ، و 

عودة لمحكـ الممكي الذي قد يكوف أقؿ فساًدا رومولوس ىنا قد يعني تفضيؿ الشاعر ال
 (ٔ)مف عصره، وال ريب أف اسـ رومولوس لو داللة سياسية ميمة في ىذا السياؽ.

ا حيف وصؼ مامورّ  يرى الباحث أف كاتوّلوس وضح نية قيصر في أف يكوف ممًكاو 
 بقولو:

 ،"وبديًنا (superbus) متكبًرا صارذلؾ الرجؿ اآلف " 
مالؾ مالمموؾ شبو بسمطاف أشير إلى أف سمطاف قيصر صار ت وىي 

الييمنستية رغـ رفض قيصر الظاىر لمقب الممؾ، ولعؿ ذلؾ راجع فقط لمراعاة شعور 
لقد أصبحت كؿ المناصب العميا بيده،  .كاف يكره الفترة الممكية برمتيا الروماف الذي

ولشاغمي المناصب العميا،  شيوخس الصادر كؿ السمطات التي كانت لمجاف ولمجم فقد
ا ال يتحرؾ طارً إوأفرغ ىذه المؤسسات مف سمطاتيا ومعانييا الحقيقية حتى لـ تعد إال 

 وأصبح ىو تجسيد لمحكـ الفردي.  ،فيو إال فكره وارادتو

يبدأ الشاعر القصيدة السابعة والخمسيف بيجوـ قاٍس عمى قيصر وماموّرا  
 رأيناه في القصيدة التاسعة والعشريف: ويأتي االثناف في القالب نفسو الذي

Pulchre convenit improbis cinaedis, 
Mamurrae pathicoque Caesarique. 

                                                           

(
1
) Read, K. (2015): pp.16f. 
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nec mirum: maculae pares utrisque, 
urbana altera et illa Formiana, 

impressae resident nec eluentur: 
morbosi pariter, gemelli utrique, 
uno in lecticulo erudituli ambo, 

non hic quam ille magis vorax adulter, 
rivales socii puellularum. 

pulchre convenit improbis cinaedis.(57.1-10) 
 عمى نحو جميؿ كاف الوفاؽ بيف الفاسقيف الشاذيف، "

 .كؿ مف مامورا المنحرؼ وقيصر
 فبل عجب مف ذلؾ، فكبلىما يحمؿ وسـ الخزي،

 أحدىما مف المدينة، واآلخر مف فورمياي،
 فقد استقر وسـ كمييما عمى اآلخر فبل يمحو الغسؿ؛
 فكبلىما عميؿ بذات العمة، وكبلىما توأـ لآلخر،

 فكبلىما يقرأ مضجًعا عمى نفس األريكة،
 فاألخير زاٍف شره وال يفوؽ في ذلؾ األوؿ،

 فيما حميفاف متنافساف في حب الفتيات الصغيرات،
 نحو جميؿ كاف الوفاؽ بيف الفاسقيف الشاذيف." عمى

يبدأ الشاعر ىجومو في أوؿ بيتيف مف القصيدة بمخاطبة قيصر وماموّرا  
ا اف مف بيف الصفات التي تسبب ضررً ( حيث إنيما يعدpathici( ،)cinaediبالصفتيف )

مغة ( مشتقة مف الpathicusلسمعة ىذا الرجؿ أي قيصر. حيث إف تمؾ الصفة ) ابالغً 
وقوع االعتداء الجنسي  ىييو الذي ( وىو يشير إلى الرجؿ πάσχεινاليونانية مف الفعؿ)

( أف Craig Williams) عميو، فالصفة تحمؿ دالالت متعددة. وكما يرى كريج ويميامز
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 (ٔ).المخنث والفاسؽإلى في المجتمع الروماني ( يشير cinaedusىذا المصطمح )
دعاء أف سموؾ قيصر وتصرفاتو تدؿ عمى اعات قد تزايدت حوؿ وبالفعؿ، فإف الشائ

ذكر سويتونيوس أف ي المثاؿفعمى سبيؿ  ،المجتمع الرومانيأنو شخص ُمخنث في 
 ميتًماكاف  وأنو  (ٕ)،تعمؽ بمظيرىف الخارجيقيصر كاف ييتـ بمظير النساء وكؿ ما ي

بإزالة شعر جسده، وىذه إحدى الدالالت األنثوية في  اوكاف معروفً  ،جسدهبعناية الب
 (ٖ) المجتمع الروماني.

قيصر  عمى ـو جمية واضحة لمحاول يكانت القصيدة التاسعة والعشروف ىإذا  
خفاقو في كبح جماح ماموّرا، فإف القصيدة السابعة والخمسيف تعرفيما  الرتباطو وا 

، حتى في شيواتيما ابعضً واحد ليس فقط مع بعضيما  وتضع االثنيف في مقاـ
ا قيصر وماموّرا ليسفعاف ونيميف، الجنسية المشتركة وتصويرىما عمى أنيما ال يشب

-(cinaedi ومنحرفيف مخنثيف يما( ولكنvoraces adulteri) فقط "زانييف شرىيف"
pathici  التماثؿ بيف صفات الرجميف.مف  خمؽ نوع ييدؼ إلى( وىو وصؼ 

 يخاطب كاتوّلوس في األبيات االفتتاحية قيصر وماموّرا:
 عمى نحو جميؿ كاف الوفاؽ بيف الفاسقيف الشاذيف، "

 ".ا المنحرؼ وقيصركؿ مف مامورّ 
، ومع (pathico) قع بيف االسميف مع الصفةي (que-) الربط حرؼُيبلحظ أف  

االنحراؼ والشذوذ وذلؾ بيدؼ التساوي بينيما في  (Caesariqueاسـ قيصر )
(، cinaediولذلؾ أطمؽ الشاعر عمى قيصر وماموّرا الصفة "شاذيف" ) (ٗ).الجنسي
(، حيث يشير الشاعر  إلى pathicusالصفة تشبة الصفة ) هشؾ فيو أف ىذومما ال 

 في الوقت نفسو، فكبلىما يتـ وصفو عمى أنوالدور السمبي في الجنس بيف الرجاؿ، و 

                                                           
(

1
) Williams, C. A. (2010). Roman homosexuality. Oxford University Press, p.206. 

(
2
) Suet.Caes. 45.2. 

(
3
) Greene, E. (2006):p.51. 

(
4
) Ellis, R. (2010):p.159. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Caesarique&la=la&can=caesarique0&prior=pathicoque
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 لنساء المتزوجات، فكاف المصطمحا حبفي  ة، والمنافسبالممارسة الجنسية مولع
(adulter في المغة البلتينية الكبلسيكية يشير ) إلى رجؿ يمارس الجنس مع زوجة رجؿ

 بمنزلةويبدو أف القصيدة السابعة والخمسيف  .ومع الفتيات الصغيرات، والعذارى آخر،
عمى فكرة كاتوّلوس يركز فالسياسي،  ىمف المحتو  فيي تخموتشويو شخصي بحت، 

نييار الجميورية، حيث كاف الفساد األخبلقي متفشي في عتبارىا مبرر الاالجشع و 
  (ٔ)الحاكمة.قة الطب

في أعماؿ  والميوؿ المشتركةماموّرا بقيصر  مدى ارتباطوصؼ الشاعر          
 ،ambo) ) ، (utrisque, utrique) تكرار الكمماتب وأكد عمى ذلؾ، سوؽ والمجوفالف

gemelli) ) الرابط الوحيد بينيما ىو االنغماس في التي تدؿ عمى التوافؽ التاـ بينيما ف
 (ٕ)الممذات.

كبلىما يقرأ مضجًعا "  صر وصديقو الحميـ ماموّرا عمى أفإف رسـ صورة قي  
( ىو أمر يتسـ بأىمية (erudituli ambo in uno lecticulo"  عمى نفس األريكة،

كممة و التطمعات األدبية عند كؿ الرجاؿ، بر عف عت( erudituli) كممةف خاصة، حيث إ
والنوـ أيًضا، ومف ثـ ينتقد كاتوّلوس االثنيف ( تستخدـ في القراءة lecticulum"أريكة" )

كافة فنوف الحب ب تامةعمى دراية فيما  ،في نطاؽ الحدود الجنسية واألدبية مًعا
، فالتعريؼ السابؽ (pathici - cinaedi) اعمى أنيم اتصويرىمىو ما يؤكد و المشيف؛ 

وقيصر، فإف ذلؾ يشير إلى أف  ( لكؿ مف بومبيdiffututa mentulaنو )ألماموّرا عمى 
يدة التاسعة والعشريف (  في القصcinaede Romule) ربما ىو المقصود بػقيصر 

 قائد( بأنو imperator unice" )الفريد القائد" يرعبتال فإفالشاذ الوحيد. ومف ثـ  هاعتبار ب
ولعؿ الشاعر  (ٖ)لشاعر.ا مف جانبالممارسات الجنسية، وىذه العبارة تعد سخرية 

                                                           
(1) Skinner, M. (2007): pp.76f. 

(
2
) Greene, E. (2006):  p.53. 

(3) Strator, H. (1971). Poetic Technique in Cayullus'satiric Epigrams. (Ph.D). the 

Chio State University, p.128. 
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الجنس الفموي والتي ظيرت في ممارسات ( vorax adulterشره" ) "زافٍ  يقصد بالعبارة
ُتعد البذاءة و عبارة ذات فحش عالي،  ي، وى(ٔ)(os impurumقصائد عدة "فـ نجس" )

تؤكد عمى الييمنة الذكورية المفرطة لمفحش  يفيسمة بارزة في القدح عند كاتوّلوس، 
( أف ىناؾ Marlyn Skinner)سكينر رليف االعدواني في المجتمع الروماني. وترى م

البذاءة، قتصادي، فعبلقة وطيدة بيف الفحش الروماني الذي يرتكب والقمع السياسي واال
الفشؿ  عف بطريقة ال لبس فييا وتعبرفي سياقات معينة، تحمؿ إيحاءات سياسية، 

بومبي ليست فقط ب نزاىة والصدؽ السياسي آنذاؾ، فقيادة قيصر وارتباطوالكامؿ لم
إف رد فعؿ كاتوّلوس لؤلحداث  .إنيا مدمرة لكياف الدولة الرومانيةبؿ مشينة وقبيحة، 

 (ٖ)ينوسو ويذكر سويت( ٕ)و.لقرائالقيـ األخبلقية التقميدية العامة يتمثؿ في إثارة السياسية 
أف قيصر اعترؼ أف أبيات كاتوّلوس عف ماموّرا قد أثرت عمى موقفو السياسي، حيث 

عندما عمـ ف ،موثت مف جراء ىجوـ كاتوّلوس وقدحو لوتاشتكى مف أف سمعتو قد 
قيصر بذلؾ، دعاه في اليوـ نفسو إلى الغداء. ثـ بعد ذلؾ وفي وقت الحؽ مدح 

 تحدث عف أمجاد قيصر.وفييا كاتوّلوس قيصر في القصيدة الحادية عشر 

عندما يضـ كاتوّلوس قيصر وماموّرا بأنيما مذعناف وسمبياف يساوي بينيما  
وبيف "العبيد"، فممف يكوف كؿ منيما عبد؟ لبعضيما بعضا، حيث ظيرت شائعات أف 
يوليوس قيصر كاف يمارس العبلقة المثمية مع نيكوميديس ممؾ بيثينا لكف قيصر نفسو 

ىنا، وىو أف قيصر وماموّرا  هف ذلؾ ىو ما يريد كاتوّلوس إظيار ربما يكو و ( ٗ)نفى ذلؾ؛
ي ال يتحكـ في فالرجؿ الذال يتحكماف في شيواتيما، بؿ تحكميما رغباتيما الجنسية. 

لحكـ الدولة، وليذا كاف ضبط النفس بالنسبة ؤ وغير مناسب غير كفد يع رغباتو
                                                           

: الخامسة، والسابعة، والرابعة والسبعيف، ىد التي أعطت معنى الجنس الفموي ى( القصائ(ٔ
 والثمانيف، والثامنة والثمانيف.

(2) Skinner, M. (2007).p.344. 

(3) Suet. Caes.73. 

(4) Suet. Caes. 49. 
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 ضروريمف ال يتحكـ ويييمف عمى نفسو الذيف ،لمشخصية الرومانية ميزة ال مفر منيا
 والشراىة ربط بيف الجشعيشير كاتوّلوس إلى وجود و  .في الحياة العامة يشارؾأف 

 فإف العبارة "عضو ٘ٔٔففي القصيدة  ،مانيةواإلفراط الجنسي وبيف اإلمبريالية الرو 
ًيا. لروما ضمن الييبطت بوضوح بالتوسع اإلمبر رُ  ( قدmentula minax" )ذكري متوعد

عمى سموكيات وتصرفات  ويرى كونستاف أف العدواف الجنسي والسياسي قد ينطوي
تتعارض مع المفاىيـ الرومانية لمفضيمة التي تفرض وتستوجب ضبط  غير قويمة

 (ٔ)النفس وكبح جماح الشخصية.

( أف تكرار البيت األوؿ واألخير مف Marcia Harvey) ترى ماركيا ىارفي 
ممارسة الشذوذ الجنسي عند  األدوار الجنسية التعتيـ عمى إلىييدؼ القصيدة نفسيا 

لكؿ مف قيصر وماموّرا، ويساىـ البيت الثاني في إيصاؿ ىذا التأثير مف خبلؿ 
 Mamurrae pathicoque Caesarique) ( بيف ماموّرا وقيصر(pathicoإلصاؽ الصفة 

 "  توأـ كانت كػػػػممة "، ولذلؾ (  تنطبؽ عمى أي مف الرجميفpathicus، فالصفة ) (2
(gemelli 6)  فيما ال يمكف التفريؽ بينيما مف حيث  ،في تقديـ قيصر وماموّرا  ةمؤثر

  (ٕ)االتصاؼ بالرذائؿ الجنسية.

عف مقدمة لممجموعة األخيرة مف عبارة  يالقصيدة الثالثة والتسعيف ىيبدو أف   
القصائد، التي خصصيا كاتوّلوس لؤلعضاء المختمفيف لحزب قيصر كأىداؼ لقدحو، 

 وعمى ىذا النحو، فإنو يتبيف بوضوح نية كاتوّلوس:
Nil nimium studeo, Caesar, tibi velle placere 

nec scire utrum sis albus an ater homo. (Cat.93.1-2) 
 ال أىتـ عمى اإلطبلؽ يا قيصر، في أف أرغب في الحصوؿ عمى رضاؾ،  إنني" 

 ".اوال ييمني أف أعرؼ عما إذا كنت أبيض البشرة أـ أسمرً 

                                                           
(1) Greene, E. (2006):p.52. 

(2) Lindgren, M. (1983):p.64.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gemelli&la=la&can=gemelli0&prior=pariter
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جرامة يصراحة، فقبؿ ىذه اإلب اسـ قيصريرى الباحث أف كاتوّلوس تعمد ذكر  
ره المفاجئ يدؿ عمى النية اسمو في أي قصيدة قبؿ ذلؾ، فإف ظيو لـ يذكر الشاعر 

يتجنب انتقاد ل يخبر قيصر أنو ال يعيره أدنى اىتماـ كاتوّلوسفالشاعر،  لدىة بيتالم
 .(ٔ) أريستوفانيسقيصر؛ ويعد ذلؾ عمى أنيا إشارة إلى كوميديا 

 لحكام الواليات:  كاتوّلوس هجاء
   :(C. Memmiusجايوس ِمميوس )

األحواؿ السياسية في عصره، حيث كذلؾ ىاجـ كاتوّلوس بعض رجاؿ الدولة و  
 "بيسو ( و "C. Memmius" )ِمميوس جايوس"الثامنة والعشريف  ةقصيدالىاجـ في 

(Piso)عندما كاف األوؿ حاكًما في إسبانيا والثاني في بيثينيا ،(ٕ)(Bithynia)  وكيؼ
 أنيما نيبا ىاتيف الواليتيف.

، وكاف كاتوّلوس القادـ مف فيرونا صداقات كثيرة مع الميتميف باألدبعقد  
(، وىيميفيوس Calvusكالفوس ) يف مثؿعديد مف الشعراء المجددعمى صمة ب

                                                           

يبدو أف لموف عند اإلغريؽ والروماف دوًرا ميًما في وصؼ العبلقات الجنسية وخاصة المثمية، (ٔ) 
 ((Thesmoph.,33 ؽ.ـ(ٔٔٗ) "النساء في أعياد الثيسموفوريا" مسرحيةونستشيد ب

 ألريستوفانيس:
Μλεζίινρνο:  κῶλ ὁ κέιαο ὁ θαξηεξόο; 

ζὺ δ᾽ εὐπξόζσπνο ιεπθὸο ἐμπξεκέλνο (191) 

قوي ا؟ اوأيض   بالتأكيد هو أسود)عابس(أليس  "منيسيمخوس:  
."و وجه وسيم، أبيض، بدون لحيةأنت ذ  

تجاور بحر مرمرة والبسفور و في شماؿ آسيا الصغرى، تقع  رومانية والية(: ىى Bithynia)بيثينا ( (ٕ
 .والبحر األسود

Catullus, (2002):p.10.  

حاؿ األمور أثناء حكـ تراجاف،  ، وكاف ىذابونطوس واليةتـ توحيدىا ألغراض إدارية مع قد و 
 ؽ.ـ(.٘ٓٔ-ٖٓٔ) عمى المحافظات المشتركة اعندما تـ تعييف بمينوس األصغر حاكمً 

Millar, J. (1810). Encyclopedia: A Dictionary of Arts and Sciences.Vol.XV. 

London: Andreu Bell, pp.3-8. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mw%3Dn&la=greek&can=mw%3Dn0&prior=*mnhsi/loxos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%282&prior=mw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Flas&la=greek&can=me%2Flas0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%283&prior=me/las
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kartero%2Fs&la=greek&can=kartero%2Fs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=e)/xw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=su/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29pro%2Fswpos&la=greek&can=eu%29pro%2Fswpos0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=leuko%5Cs&la=greek&can=leuko%5Cs0&prior=eu)pro/swpos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29curhme%2Fnos&la=greek&can=e%29curhme%2Fnos0&prior=leuko/s
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(، ولكف األمور لـ تسر عمى ما يراـ مع الشاب كاتوّلوس حديث Helivius Cinnaكينا)
ىو العمؿ جعمتو يقبؿ ، طاحنةمالية العيد بمدينة روما، فسرعاف ما مر بأزمة 

 .Cوصديقو ىيمفيوس كينا ضمف ىيئة العامميف في جيش جايوس ِمميوس)
Memmius )الشاعر  وقد أىدى لو مف رعاة األدبمميوس كاف بيثينيا، و  والي

 De Rerum) " في طبيعة األشياءقصيدتو التعميمية " ( Lucretiusلوكريتيوس )
Natura ،)محبي الشعر كزميمو كالبورنيوس بيسو وكاف مف(ٔ) (L. Calpurnius Piso 

Caesoninusأف يجمع ثروة مف ىذه في كاف كاتوّلوس يأمؿ  .( قنصؿ مقدونيا السابؽ
ؽ.ـ  ٙ٘في وظيفتو، ثـ عاد في ربيع عاـ فقط أمضى عاًما واحًدا  ، ولكنوالوظيفة
  (ٖ)سىء.الوقد عزى ذلؾ إلى مسمؾ "ِمميوس"  (ٕ)حانًقا، ساخًطا

في نيب والية ذات سمعة سيئة رىا اعتببا بيثينا واليةتحدث كاتوّلوس عف  
(، M. Aurelius Cottaأوريميوس كوتا ) جمعالوالة الروماف ليا، فقد سبؽ أف 

دانتيما والحكـ إ، وتمت يا( مبالغ باىظة منC. Papirius Carbo)كاربو بابيريوس و 
 (ٗ).مى نيجيماع سارِمميوس  ويبدو أفعمييما بسبب سمبيما ليذه األمواؿ، 

لميجوـ عمى ِمميوس حػاكـ بيثينيػا ووصػفو  العاشرة القصيدة كاتوّلوس خصص 
. يروي الشاعر أنو أثناء سيره في السوؽ العامة التقػى بصػديقو (irrumator)األحمؽ" ب"

بيثينيػا، فاروس الذي طمب منو أف يأتي معو لزيارة خميمتػو التػي عػادت لتوىػا مػف واليػة 
عػف أحػواؿ الواليػة. لػيس مػف الضػروري أف يكػوف ىػذا  كاتوّلوس وفي منزؿ الفتاة سأليا

                                                           
تزوج قيصر كالبورنيا ؽ.ـ.  ٜ٘في عاـ كاتيمينا، و (: ىو أحد المتورطيف في مؤامرة Piso)( بيسو (ٔ

 بيسو، وكاف بيسو قد جمع ثروة طائمة مف االبتزاز والنيب أثناء واليتو في مقدونيا. ابنة
 .٘ٔٔ(: صػسبتمبر-أغسطس-يوليو ،ٜ٘ٛٔأحمد عتماف، ) 

 .٘ٗ-ٗٗصػ صػ (. ٕٔٔٓكاتوّلوس، )( (ٕ
، ٜ.عٔمصر، مج–ديواف شعر كاتولموس. تراث اإلنسانية  (.ٜٗٙٔأحمد عبدالرحيـ أبوزيد، ) ((ٖ

 .ٖٙٚ-ٖ٘ٚصػ صػ 
(4) Ellis, R. (2010):p.24. 
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الموقػػؼ قػػد حػػدث بالفعػػؿ، وأغمػػب الظػػف أنػػو مػػف خيػػاؿ الشػػاعر، وأنػػو يبػػرر مػػف خبللػػو 
 الحديث عف ىذه الوالية وسموؾ الوالي ِمميوس ىناؾ:   

Varus me meus ad suos amores 
visum duxerat e foro otiosum, 

scortillum, ut mihi tunc repente visum est, 
non sane inlepidum neque invenustum. 

huc ut venimus, incidere nobis 
sermones varii, in quibus, quid esset 
iam Bithynia, quo modo se haberet, 

ecquonam mihi profuisset aere. 
respondi id quod erat, nihil neque ipsis 

nec praetoribus esse nec cohorti, 
cur quisquam caput unctius referret, 
praesertim quibus esset irrumator 

praetor(1) nec faceret pili cohortem. 
“at certe tamen,” inquiunt, “quod illic 

natum dicitur esse comparasti, 
ad lecticam homines.” ego, ut puellae 

unum me facerem beatiorem, 
“non,” inquam, “mihi tam fuit maligne, 

ut, provincia quod mala incidisset, 

                                                           
 ،( ؽ.ـٙ٘/ٚ٘بيثينا تحت حكـ جايو ِمميوس)(: خدـ كاتوّلوس في مقاطعة praetor)برايتور ( (ٔ

كانت البرايتورية أو الحاكـ القضائي تمي ويشكو مف تجربتو تمؾ في القصيدة الثامنة والعشريف. 
القنصمية في األىمية والسمطة السياسية، وىى وظيفة ترأس الجياز القضائي وتشرؼ عمى تطبيؽ 

الوظيفة لتخفيؼ األعباء عف القنصميف بترؾ  القانوف خاصة المدني. وفي الحقيقة تـ إنشاء ىذه
 مسئولياتيـ في إدارة شئوف العدالة.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Varus&la=la&can=varus0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me0&prior=Varus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meus&la=la&can=meus0&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad0&prior=meus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suos&la=la&can=suos0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=amores&la=la&can=amores0&prior=suos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=visum&la=la&can=visum0&prior=amores
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duxerat&la=la&can=duxerat0&prior=visum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e&la=la&can=e0&prior=duxerat
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=foro&la=la&can=foro0&prior=e
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=otiosum&la=la&can=otiosum0&prior=foro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=scortillum&la=la&can=scortillum0&prior=otiosum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut0&prior=scortillum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mihi&la=la&can=mihi0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tunc&la=la&can=tunc0&prior=mihi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=repente&la=la&can=repente0&prior=tunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=visum&la=la&can=visum1&prior=repente
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=visum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sane&la=la&can=sane0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inlepidum&la=la&can=inlepidum0&prior=sane
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neque&la=la&can=neque0&prior=inlepidum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=invenustum&la=la&can=invenustum0&prior=neque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=huc&la=la&can=huc0&prior=invenustum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut1&prior=huc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=venimus&la=la&can=venimus0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incidere&la=la&can=incidere0&prior=venimus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nobis&la=la&can=nobis0&prior=incidere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sermones&la=la&can=sermones0&prior=nobis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=varii&la=la&can=varii0&prior=sermones
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=varii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quid&la=la&can=quid0&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esset&la=la&can=esset0&prior=quid
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iam&la=la&can=iam0&prior=esset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Bithynia&la=la&can=bithynia0&prior=iam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quo&la=la&can=quo0&prior=Bithynia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=modo&la=la&can=modo0&prior=quo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=la&can=se0&prior=modo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=haberet&la=la&can=haberet0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ecquonam&la=la&can=ecquonam0&prior=haberet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mihi&la=la&can=mihi1&prior=ecquonam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=profuisset&la=la&can=profuisset0&prior=mihi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aere&la=la&can=aere0&prior=profuisset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=respondi&la=la&can=respondi0&prior=aere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id&la=la&can=id0&prior=respondi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod0&prior=id
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=erat&la=la&can=erat0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nihil&la=la&can=nihil0&prior=erat
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neque&la=la&can=neque1&prior=nihil
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ipsis&la=la&can=ipsis0&prior=neque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec0&prior=ipsis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praetoribus&la=la&can=praetoribus0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esse&la=la&can=esse0&prior=praetoribus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec1&prior=esse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cohorti&la=la&can=cohorti0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cur&la=la&can=cur0&prior=cohorti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quisquam&la=la&can=quisquam0&prior=cur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=caput&la=la&can=caput0&prior=quisquam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=unctius&la=la&can=unctius0&prior=caput
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=referret&la=la&can=referret0&prior=unctius
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praesertim&la=la&can=praesertim0&prior=referret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus1&prior=praesertim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esset&la=la&can=esset1&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=irrumator&la=la&can=irrumator0&prior=esset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praetor&la=la&can=praetor0&prior=irrumator
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec2&prior=praetor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=faceret&la=la&can=faceret0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pili&la=la&can=pili0&prior=faceret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cohortem&la=la&can=cohortem0&prior=pili
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=at&la=la&can=at0&prior=cohortem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=certe&la=la&can=certe0&prior=at
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tamen&la=la&can=tamen0&prior=certe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inquiunt&la=la&can=inquiunt0&prior=tamen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod1&prior=inquiunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=illic&la=la&can=illic0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=natum&la=la&can=natum0&prior=illic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicitur&la=la&can=dicitur0&prior=natum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esse&la=la&can=esse1&prior=dicitur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=comparasti&la=la&can=comparasti0&prior=esse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad1&prior=comparasti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lecticam&la=la&can=lecticam0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=homines&la=la&can=homines0&prior=lecticam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego0&prior=homines
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut2&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=puellae&la=la&can=puellae0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=unum&la=la&can=unum0&prior=puellae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me1&prior=unum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=facerem&la=la&can=facerem0&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=beatiorem&la=la&can=beatiorem0&prior=facerem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non1&prior=beatiorem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inquam&la=la&can=inquam0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mihi&la=la&can=mihi2&prior=inquam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tam&la=la&can=tam0&prior=mihi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fuit&la=la&can=fuit0&prior=tam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maligne&la=la&can=maligne0&prior=fuit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut3&prior=maligne
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=provincia&la=la&can=provincia0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod2&prior=provincia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mala&la=la&can=mala0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incidisset&la=la&can=incidisset0&prior=mala
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praetor&la=la&can=praetor0&prior=irrumator


 
 الهجاء السياسي عند كاتوّلوس 

534 
 

non possem octo homines parare rectos.” 
at mi nullus erat neque hic neque illic 

fractum qui veteris pedem grabati 
in collo sibi conlocare posset. 
hic illa, ut decuit cinaediorem, 

“quaeso,” inquit, “mihi, mi Catulle, paulum 
istos commoda: nam volo ad Sarapim 

deferri.” “Mane,” inquii puellae, 
“istud quod modo dixeram, me habere, 

fugit me ratio: meus sodalis 
Cinna est Gaius; is sibi paravit. 

verum, utrum illius an mei, quid ad me? 
utor tam bene quam mihi pararim. 

sed tu insulsa male et molesta vivis, 
per quam non licet esse neglegentem.”(Cat.10,1-34) 
 " جذبني صديقي فاروس خارج السوؽ أثناء استمتاعي 

 بوقت فراغي وذلؾ لكي نزور حبيبتو،
 إنيا عاىرة صغيرة، ىكذا بدت لي عمى الفور،

 ال تفتقر إلى السحر، وال تنقصيا الجاذبية، فيي
 حديث فيعندما وصمنا إلييا، دار بيننا 

 موضوعات شتى، ومف بينيا أحواؿ
 بيثينيا اآلف، وكيؼ تسير فييا األمور،

 وكـ مف األمواؿ ربحتيا ىناؾ،
 فأجبت بما كانت عميو األمور في الواقع: ال يحصؿ السكاف 

 أنفسيـ عمى أي شيء وال الحكاـ وال حاشيتيـ،
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 وليذا السبب ال يدىف أحد شعر رأسو بالطيب،
 ،وأف مف يتولى أمرىـ برايتور فاسد خاصة

 فيو ال يأبو مثقاؿ ذرة بمرؤوسيو.
 ذلؾ ىو العرؼ السائد ىناؾ، إفُيقاؿ بقوليـ: "لكف عمى أية حاؿ،  فردوا عمىَّ 

 ".أف يكوف لؾ رجاؿ لحمؿ المحفة 
 ، (مف اآلخريف)لمفتاة أنني أسعد حًظا  بدوأف أ تحاول

 معي،  لـ يكف بالغ السوءف األمر إ قمت "و 
 والية سيئة،  بالرغـ مف أف الحظ أوقعني في

 ".)لحمؿ محفتي( الحصوؿ عمى ثمانية رجاؿ أشداء ولـ يكف بإمكاني
 ىنا أو ىناؾ، أحًدا  لكف )عميؾ أف تعرؼ( أنو لـ يكف لديَّ 

 .مكسورةالرجؿ ال ذات قديمةال ريكتيأفوؽ عنقو يحمؿ بإمكانو أف 
 قالت، كما ىو مناسب لفتاة وقحة، عندئذ

رجاؿ )حاممي ىؤالء ال بعض الوقتل أف تمنحنيؾ، يا عزيزي كاتوّلوس، أناشد"
 ، المحفة(

 معبد سيرابيس".إلى  حتاج لمف يحممنيألنني أ
  (العبيد)ىؤالء  لديَّ مف أنو إف ما ذكرتو اآلف عمى رسمؾ، قمت لمفتاة " ف

 إف زميمي )في العمؿ( كينَّا جايوس ؛قد خانني التعبير عنو
 .)يمتمكيـ( مف يجيزىـ لنفسوىو 

  ، فماذا كنت أفعؿ؟كانوا ممكو أو ممكيحًقا وسواء 
 قد جيزتيـ لنفسي.فإنني أستخدميـ وكأنني 

  ، ومزعجة ةسخيف تعيشيف كامرأة بحؽ فإنؾ أما أنتِ 
 ."فعمى مثمؾ ال ينبغي أف أكوف غير مبالًيا
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أثناء التي زارىا مرة واحدة ، نيايمف بيث توىذه القصيدة بعد عودكاتوّلوس  كتب 
فاروس  ةوّلوس، فإف خميمطبًقا لكاتعمييا.  (ٔ)(C. Memmiusِمميوس ) جايوس والية

خبلؿ فترة إقامتو في مدينة  حدث( دفعيا فضوليا أف تعرؼ ما scortillum"العاىرة" )
رجؿ ىناؾ؛ ألف حاكميا  اأف يحقؽ أرباحً  يرد كاتوّلوس بأنو ال يمكف ألي أحدو نيا، يبيث

، فعمى الرغـ مف أف بيثينيا ليست مف مرؤوسيوبأحواؿ ال يأبو و  (ٕ)(irrumator)فاسد 
الواليات الثرية إال أف بيا وفرة مف الحماليف األشداء وطواؿ القامة، وقد ُاشتيرت بحمؿ 

ميوس أف يوفر لو محفة يحمميا يتوقع مف مِ  كاتوّلوسالسادة عمى المحفات، وكاف 
 ثمانية مف ىؤالء العبيد. 

، فالمعنى العامي في القصيدة( irrumatorيختمط المعنى الحرفي لكممة )  
مف القوة الداللية لمفعؿ  كاتوّلوس استفادوقد ". لعؽ القضيب" يعبر عف( (irrumoمفعؿ ل

يستخدـ كاتوّلوس داللة عمى شده الوقاحة، لذا ل irrumo)" )ضع لمعؽ القضيب"يخ
إف عدـ المساواة في القوة  لئلشارة إلى ِمميوس. irrumo) ) "يييف" الفعؿ بمعنى

ىذا سيؤدي إلى  فساد( فالirrumator)كممة ـ اوالسمطة يدفعاف الشاعر إلى استخد
العسكرية بما فييا الجنود، إف القصيدة نفسيا ُتعد إىانة لمقائد وبمنزلة روما تدمير قوة 

 عدـ رضاه عف أداءنقد سياسي واجتماعي، فاستخداـ الشاعر لمقدح والبذاءة يثبت 
 (ٖ)البرايتور.

                                                           
نظر القصائد، األبيات: العاشر إلى الثاني عشر مف القصيدة العاشرة، و التاسع والعاشر مف ا( (ٔ

 القصيدة الثامنة والعشريف. 
(

2
) Sansbury, B. (2011).Missives and Missiles: Catullus as Invective Poet. (M.A). 

University of Florida, p.16. 
(3) Manwell, E. (2003):p.157. 
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 ( Pisoبيسو)
( L. Calpurnius Pisoف ضد بيسو )يالقصيدة الثامنة والعشر  كاتوّلوس ووج        

وس يفيرانصديقيو حمو قيصر، وكانت القصيدة عمى ىيئة خطاب ُمرسؿ إلى 
 وس، الذيف قد خدما تحت قيادة بيسو:وفابولُّ 

Pisonis comites, cohors inanis 
aptis sarcinulis et expeditis, 

Verani optime tuque mi Fabulle, 
quid rerum geritis? Satisne cum isto 
vappa frigoraque et famem tulistis? 
ecquidnam in tabulis patet lucelli 

expensum, ut mihi, qui meum secutus 
praetorem refero datum lucello, 

“o Memmi, bene me ac diu supinum 
tota ista trabe lentus irrumasti.” 
sed, quantum video, pari fuistis 
casu: nam nihilo minore verpa 
farti estis. pete nobiles amicos. 
at vobis mala multa di deaeque 

dent, opprobria Romuli Remique. (Cat.28,1-15) 
 ،ييا الفريؽ المفمسبيسو، أ مساعدي" يا 
 ،الحقائب الخاوية خفيفة الحمؿ ذو

 وس،، ويا عزيزى فابولُّ (ٔ)وسيفيران أفضؿ الناس يا
                                                           

، والثامنة ةوس مف أفضؿ أصدقاء كاتوّلوس، وقد ذكره في القصائد: الثانية عشر يفيراند يع ((ٔ
ال نعرؼ أي شىء عنيما  .وستربطو مع  فابولّ  ف، وكؿ ىذه القصائديربعف، والسابعة واأليوالعشر 

ا في إسبانيا. أنيما كان ة. ويبدو مف القصيدة الثانية عشر المقربيفكاتوّلوس  مف أصدقاءسوى أنيما 
 .ا تحت قيادة بيسويفي بيثينا أنيما قد خدم ربعوفد الثامنة والعشروف والسابعة واألوتوضح القصائ

Catullus, (2002): pp.8-9. 
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 عانيتما بما فيو الكفايةىؿ  ؟كيؼ حالكما
 ؟مع ذلؾ الشخص التافوالجوع و  مف البرد

 ،أـ إلى المصروفاتاألرباح إلى  :كـتر تشير دفا ماذاإلى 
 في معية البرايتور  عندما سافرت، يالحاؿ مع كذلؾ كاف

 ؟كانت الخسائر أكثر مف األرباح
 أي ِمميوس، لقد جعمتني لمدة طويمة العًقا لمقضيب وأنا منبطح

 ومتمقًيا لقضيبؾ كمو عمى نحو جيد وببطٍء. 
 في الوضع نفسو: اكنتم لقد، طبًقا لما أراهلكف 

 و قد ولج بكما قضيب ليس أقؿ انتصاًبا مف ذلؾ ألن
 حث عف أصدقاء نببلء! باالذي تمقيتو. 

  اعميكم تصبالربات و ميت األرباب ف )ِمميوس وبيسو(أما بالنسبة لكما 
 يا عار رومولوس وريموس". ،المصائب

وس تحت قيادتو ىو كالبورنيوس الذي خدـ فيرانيوس وفابولُّ  لياو ما يكوف الرب 
تزوج و (، .ؽ.ـٙ٘/ٚ٘ذي حكـ مقدونيا عاـ )( الL. Calpurnius Piso) (ٔ)بيسو

( وقع ٛ٘) ، وعندما كاف قنصبًل عاـ(ؽ.ـ. ٜ٘في عاـ ) مف ابنتو يوليوس قيصر
شيشروف  واتيموقد . بيسو في عداوة مع شيشروف بسبب صدور قرار نفي األخير

 تأثركاتوّلوس  ويبدو أف، (ٕ)مقدونيا واليتو عمىبارتكاب جرائـ فاضحة وصارخة أثناء 
وس في وس وفابولّ يعاممة بيسو لكؿ مف فيرانسوء م بما كتبو شيشروف عند حديثو عف

 (ٖ)القصيدة السابعة واألربعيف.
                                                           

راعي الشاعر و ؽ.ـ. ٛ٘( قنصؿ عاـ Caesonius) يسونينوسبيسو كالوكيوس كالبورنيوس ( (ٔ
 ( المعاصر ليوراتيوس.Philodemus) والفيمسوؼ اإلبيقوري فيموديموس

(. قصيدة فف الشعر والكتاب الثاني مف الرسائؿ، ترجمة ٕٗٔٓىوراتيوس والنقد األدبي، )
 .ٜٔٔمة، صػالقاىرة: المركز القومي لمترج ،ٔوتعميؽ: عمي عبد التواب، طػ

(
2
) Cic. ProvCon. 3,5-6. 

(
3
) Catullus, (2002):p.22. 

https://books.google.com.eg/books?id=O-VcBgAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233&dq=(De+provinciis+consularibus+3.5%E2%80%936&source=bl&ots=zIYwcIyEEY&sig=ZNJ5y9hBR73DAHcNqbZmEXEU5bU&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiH75-ZmMLcAhVFVsAKHdPKCmYQ6AEwAXoECAMQAQ
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أثناء أممو في جمع األمواؿ  ةوبيف خيب ة صديقيويساوي الشاعر بيف محن 
عمى ُحكاـ  بصب المعنةويختتـ قصيدتو  ،ا تحت قيادة ِمميوسيفي بيثينعممو 

ىذه القصيدة: فالتنديد باألخبلؽ السيئة ليذه الفئة  فيالنظر أف نمعف الواليات. ينبغي 
امتيازات مالية أي  يـميتقد سببو ىو عدـبيسو ومِميوس حكاـ الواليات أمثاؿ أي 

أف لو كؿ الحؽ في  إلى إشارة الشاعرقو، باإلضافة اكاتوّلوس ورف لمعامميف معيـ مثؿ
ربما تكمف و تعاطؼ القارىء معو،  يفقدهربما سكاف الوالية إثراء نفسو عمى حساب في 

ألف تكاليؼ سفره فاقت، المرارة  نتيجة تذوقو طعـاإلجابة عمى ىجوـ كاتوّلوس ليما 
. وفي الوقت نفسو فإف البذاءة حسب وصفو، األمواؿ التي حصؿ عمييا في الوالية

التي ال مبرر ليا التي وصؼ بيا بيسو وِمميوس قد نبعت مف سخط كاتوّلوس 
  (ٔ)خبلؼ.محؿ  ا، مما يجعؿ حقيقة أفعاؿ بيسو وِمميوسمييالواضح عم

وس إلى فيرانيوس وفابولُّ موجو كاتوّلوس عمى ىيئة خطاب  ت قصيدةجاء 
قيادة بيسو، ويتعمد كاتوّلوس تأخير أسماء ىؤالء المخاطبيف في تحت أثناء خدمتيما 

الحالة  البيت الثالث، مف أجؿ أف يأخذ قسًطا مف الوقت ليعزز وصفو عف تمؾ
 .في العصر الجميوريلصغار الموظفيف الروماف في الواليات المؤسفة التي يرثى ليا 
في رفاؽ بيسو  عف حاؿ كؿ تخصيصدوف بكبلـ عاـ مف يبدأ كاتوّلوس قصيدتو 

 cohors) مفمسة خاوية الوفاض، حيث يصفيـ في البيت األوؿ بأنيـ صحبة العمؿ
inanis)،  أنو المسئوؿ عف الحاؿ وضع اسـ بيسو في افتتاحية القصيدة لمتأكيد عمى و

في البيت التالي ما يحممو  وضحي ومف ثـ، الذي وصؿ إليو العامموف معو في الوالية
أصدقائو  الخطاب إلى ينتقؿ بعد ذلؾ إلى توجيو .بيسو مف حقائب خفيفة الحمؿرفاؽ 

تسير إقامتيما في كيؼ و  مايحالسأليما عف وي، وسفابولّ و فيرانيوس  المقربيف ىناؾ أي
ذقتما و  ىذه الوالية بردا حقً  ا: ىؿ تحممتميما بسؤاؿ استنكاري؟ ثـ يسألىذه الوالية

                                                           
(

1
)  Skinner, M. (1979). Parasites and Strange Bedfellows: A Study in Catullus' 

Political Imagery. Ramus, Vol. 8, No. 2, p.138. 
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لو كاف و ربح حتى أي إلى وجود  اميىؿ تشير دفاتر حساباتو ؟ مقابؿ دوفالجوع 
أف مصاريؼ السفر كانت  رحمتو إلى بيثينيافي  أـ حدث معيما ما حدث لو ،ضئيبًل 

آالـ  واجيتيمامشاة الجنود ال ا كانا مفأنيمويبدو  ؟تزيد عف العائد الذي حصؿ عميو
 أىمؿ بأنوشيشروف لمقائد بيسو    باتياـذكرنا ما ي وىو(، frigor, fames) البرد والجوع

  (ٔ)مف قواتو العسكرية فأصابيـ المرض، والبرد، والجوع: اعديدً 
exercitus nostri interitus ferro fame frigore pestilentia, (Cic.Piso.40) 

 مر جيشنا خبلؿ الحرب بسبب الجوع، والبرد، والطاعوف".فقد دُ  "
مشيًرا إلى اغتصاب ىذا الوالي كؿ وس يلنفسو ينتقؿ إلى ِمم هاوبعد أف جذب االنتب

ذاقو مف ذلؾ الرجؿ، حقوقو واستخدـ في ذلؾ تعبيرات جنسية تعبر عف القير الذي 
وكاف الروماف يعبروف عف ضياع حقوقيـ بمثؿ ىذه التعبيرات الجنسية العامية التي 
يفيـ داللتيا كؿ المواطنيف الروماف، فقد أكؿ الوالي حقو مثمما يخضع السيد مف ىو 

وكاف  ،سكات الضحيةإمعؽ القضيب يعني ف أضعؼ منو عمى لعؽ قضيبو واغتصابو،
؛ لذلؾ فإف تسمية كاتوّلوس يعد جريمة في رومالعؽ القضيب  جبار الذكور عمىإ

عمى أنو  فيو يدؿ ،(irrumator)في القصيدة السابقة بأنو برايتور فاسد  لِمميوس
محاكاة ال" يمثؿوفي ىذا الصدد فإف ِمميوس  .الشخص الذي يخالؼ وينتيؾ القانوف

الذكورية،  قمب النخبة السياسية الذي يعد( virtusوالرجولة ) لمفيوـ الفضيمة ساخرة"ال
أعضاء  تيد في العبلقات المتبادلة بيف طبقعمى حالة الفسا افالقصيدة تمثؿ تعميقً 
  .(ٕ)الفرسافمجمس الشيوخ وطبقة 

                                                           
(

1
) Cic. in Pis.40.  

طبقة مف المواطنيف البارزيف الذيف كانوا يقيموف في روما (: ىى Equesterianطبقة الفرساف )( (ٕ
ستقراطية، وقد قاموا بتأدية خدمتيـ العسكرية في نظاـ فروسية ر ينتموف إلى الطبقة األ يـأغمبو 

 خبلؿ القرف األوؿ قبؿو الفيالؽ الرومانية، وقد أطمؽ عمى أعضاء ىذا النظاـ اسـ الفرساف، 
ف، ومع مرور الزمف يستقراطير نتسب إليو عدد كبير مف غير األاالميبلد توسع نظاـ الفروسية إذ 

 تزايدت سمطة ىذا النظاـ عمى حساب سمطة مجمس الشيوخ الروماني.
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عند حديثو عف مميوس  المجازيةالجنسية الوقاحة تعبيرات  كاتوّلوس كثؼ 
االستمقاء في وضع يسمح بالمباشرة ، و (irrumatio) حيث استخدـ كممة "لعؽ القضيب"

، وكذلؾ التعبيرات الدالة عمى العضو (supinum)الجنسية في خضوع وخنوع في كممة 
، كما ضمف فقرتو عف مميوس بتعبيرات تظير استمتاع (trabe ,verpa)الذكري مثؿ 

األخير بيتؾ عرض الشاعر مف خبلؿ تعبيرات توضح طوؿ مدة ىذا االغتصاب 
(diu ,lentus(  وأنو كاف يتـ عمى أفضؿ وجو )bene(  وأنو كاف يدخؿ عضوه كامبًل

(tota ista trape).(ٔ)  

مصابيما أقؿ وس قد عانا مف مصير مشابو، ولكف وس وفابولّ يويبدو أف فيران 
الشاعر و  مف ذلؾ الذي ىتؾ عرضو. رصغالذي اغتصبيما أقضيب مف مصابو فال

، كاف يتحدث ِمميوس معحينما كاف موظًفا فىنا ال يقصد المعنى الجنسي لمكممة، 
معؽ لذلؾ يصؼ تمؾ المعاممة السيئة مجازًيا بػو معو ويعاممو باحتقار شديد لمغاية، 

ميينة الطريقة الف بوس يعامبلوس وفابولّ يحيث كاف فيرانو ، (irrumatio 9,12) القضيب
 وبالتالي، البالغ هواشمئزاز  ئواستيا يعبر عف الشاعر فإفبيسو،  الواليمف ِقبؿ ذاتيا 

وليذا يسخر الشاعر مف ىذه ( ٕ)غير موجود في القصيدة. الحرفيفإف المعنى الجنسي 
الطبقة الحاكمة التي تنتمي إلى النببلء، ومف أقواؿ عامة الناس التي تنصح الشباب 

 : قوؿ الناس بسخريةبالعمؿ مع ىؤالء النببلء، فيردد 
pete nobiles amicos. (13) 

" ابحث عف أصدقاء نببلء!"   

                                                                                                                                                    
Demougin, S. (2010). The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and 

Rome.Vol.I, New York: Oxford University Press, p.34. 

(1) Lindgren, M. (1983).p62. 
(

2
) Adams, J. (1982): pp.129-130. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trabe&la=la&can=trabe0&prior=ista
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bene&la=la&can=bene0&prior=Memmi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pete&la=la&can=pete0&prior=estis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nobiles&la=la&can=nobiles0&prior=pete
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=amicos&la=la&can=amicos0&prior=nobiles
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العبلقة المشوىة بيف الطبقة الوسطى وطبقة النخبة باستخداـ الشاعر إلى مح ل 
ىذا يعني أف و ، فقراء( بيسو الcohorsرفاؽ)في وصؼ ( inanisالصفة "فارغة" )

(inanisت )حيث إف استغبلؿ الجميورية نيايةنظاـ المحسوبية الفاسد في  إلى شير ،
فبعد  ،عديـ الفائدة والقيمة وىوو ىذه الكممة، عنيىو ما ت ىؤالء النخبة لشعوبيـ ربما

كاتوّلوس  درؾ، فقد أوجوده في والية بيثينياأف خاب أممو وأصابو الخذالف خبلؿ 
القائـ عمى النظاـ الروماني فه كيؼ أنيـ في عيوف ُحكاميـ تافييف وحقيريف: ؤ وأصدقا

بقولو إف السخرية ويزيد مف أتوا مف خارج زمرة النببلء. الذيف ب المحسوبية ال يأبو
 opprobria Romuli) وصمة عار لرومولوس وريموس" يمثموف ىؤالء النببلء

Remique) فيذه ، فيؤالء النببلء يستغموف شعوبيـ. المذيف كونا ىذا النظاـ الطبقي
المحسوبية  تعتبر ا بؿسيئة السمعة لـ تعد تحتـر القيـ الرومانية الراسخة،  ةطبقال

 .فقط أنفسيـإثراء ىو فقط  جؿ اىتماميـ منيا، وأف جزًءا

 مف خبلؿ وصؼف، أخطال مفتصؼ كاتوّلوس بأنو معصوـ ال إف القصيدة  
 ،القارىءتعاطؼ  الوالة بغية الحصوؿ عمىو كضحايا بسبب استغبلؿ ئنفسو وأصدقا

 ،الياتتمؾ الو  ثرواتفي الحصوؿ عمى  الحؽكاتوّلوس ل ال يعطيلكف ىذا التعاطؼ 
تضاد لمـ الشاعر ااستخدويؤكد ذلؾ  ف.يحيث إف المواطنيف ىـ الضحايا الحقيقي

" مصروفاتكممة "لالمقابؿ  ىي( lucellum" ) "ربح ضئيؿواضح فكممة المفظي ال
(expensum ) الخدمة في الخارج لـ إف ، فصديقيوالنسبة لو ولبف ،تيكميةداللة يما لو

( ُتستخدـ inanisيشير قاموس أكسفورد أف الصفة )و  وسيمة لكسب الماؿ.سوى تكف 
لذلؾ فإف عبارة  ( ٔ)والموارد.نقص الثروة وز والفقر واإلفبلس و رة إلى العلئلشا

أمميـ في تحقيؽ  واعقدالذيف بيسو أتباع  يشير قطعًيا إلى (cohors inanis)كاتوّلوس

                                                           
(1) OLD., s.v. inanis. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inanis&la=la&can=inanis0&prior=cohors
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inanis&la=la&can=inanis0&prior=cohors
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وجدوا أنفسيـ في السمـ األخير مف الحب  ولكنيـحكـ ِمميوس،  مفمكاسب مالية 
 (ٔ) .(inanes) "ال قيمة ليـ" والتقدير، فيـ قد أصبحوا

وركيوس ب فييا خاطبيقصيدة السابعة واألربعيف، والتي الترتبط ىذه القصيدة ب 
يستيجف دعوة بيسو الدائمة ليذيف الرجميف  ، حيث بيسو المقرباف مف وسوكراتيوف 

؛ ويعتقد كاتوّلوس أف ياو منيقيصدفي حيف أنو يحـر ( conviviumفاخرة ) وليمةإلى 
 :بالدعوةو جديراف ييقصد

Porci et Socration, duae sinistrae 
Pisonis, scabies famesque(2) munda, 

vos Veraniolo meo et Fabullo 
verpus praeposuit Priapus ille? 
vos convivia lauta sumptuose 

de die facitis, mei sodales 
quaerunt in trivio vocationes? (Cat.47.1-5) 

 بيسو  ايد ياوسوكراتيوف،  "أي بوركيوس
 ،العالـجوع و  يا جرب اليسرى،
 ذلؾ  مختوفال (ٖ)بريابوسىؿ فضكمما 

 وس؟وس وفابولّ يفيرانصديقاي عمى 
 ،غاليةوالئـ  في ىؿ تقضياف النيار ببذخ

 "مفترؽ الطرؽ؟ في عشاء عف دعوات بحثافي في حيف أف زميبلي
                                                           

(1) Skinner, M. (1979):p.140. 
(، Scabies, famesالجوع")ب " الجرب( يمكف القوؿ إف كاتوّلوس قدـ لنا معنى طبًيا وىو ربط (ٕ

الذي ال يشبع،  رالمصاب بالجرب الذي يشبو الخنزي فإف الرغبة في الطعاـ تنتج عف حالة
 واإلشارة ىنا تعني أنيما مموثاف أخبلقًيا،

كاف بريابوس إلو البساتيف والذي كانت توضع تماثيمو في الحدائؽ، وُيعد اإللو بريابوس مف أكثر ( (ٖ
 اآللية شيرة خبلؿ العصر الجميوري المتأخر، حيث كاف يصور بقضيبو المنتصب.

Catullus, (2002):p.37. 
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األلقاب باستخداـ  اولعً كاف مكاتوّلوس ( أف Friedrich) فريدرؾيرى األستاذ  
لمفيمسوؼ والشاعر اسـ مستعار  ىو (Socration)اسـ سوكراتيوفوأف المستعارة 
يتوؽ أف يصبح  ي إنوأي "سقراط الصغير" أ( Philodemus) (ٔ)فيموديموساإلبيقوري 

الطفيمي  رجؿثرثار" فالو وىذا يدؿ عمى أنو "متطفؿ يوناني  سقراطفي نفس حكمة 
أف ( Thomas) (ٖ)يقترح توماسو  ؛(ٕ)أصبح شخصية عامة عمى المائدة طواؿ النيار

، كالخنزير نيـ"ال" أو خنزير"ال" يعنيكذلؾ و  ستعاًراماسًما  (Porciusبوركيوس)اسـ 
كانت حفبلت و  (ٗ).ف بالخنازيرف في كثير مف األحيايبيقورياإلالروماف يصفوف كاف و 

                                                           
ا مف كؿ ؽ.ـ: ال يوجد مف ىو أكثر تشويقً ٘٘بيقوري ازدىر عاـ ( األPhilodemus)( فيموديموس (ٔ

دب اإلغريقي، وال مف ىو أكثر استحساًنا مف خبلؿ حوادث المكاف الشخصيات الثانوية في األ
لقد ذكره الشاعر ىوراتيوس باالسـ واستشيد  (،gadaraوالزماف أكثر مف فيموديموس مف جادارا )

بو مرتيف في ىجائياتو، وىذا في حد ذاتو حظِّا جيدا البد مف اإلشارة إليو؛ ألنو ذكر ذلؾ عمى 
الرغـ مف أف الشعراء كانوا أكثر حذًرا بطريقة ممفتة لمنظر في االعتراؼ بالتزاماتيـ. غير أف 

 Deلية" )ي مؤلفاتو ففي عممو "عف طبيعة اآلف الخطيب شيشروف ذىب إلى ما ىو أبعد مف ىذا
Natura Deorum( "يستعير فقرات كبيرة مف فيموديموس، وفي عممو "عف الحدود )De 

Finibus( يقرف بينو وبيف سيرو )Siro معمـ فيرجّميوس المحبوب عمى أنو "أفضؿ الرجاؿ )
-صورة عف الفيمسوؼ اإلغريقي( يقدـ لنا Pisoوأكثرىـ تعمًما". وأخيًرا في خطبتو "ضد بيسو" )

الذي كاف حينئذ قد ضـ إلى أسرة النببلء -ونعرؼ مف مصادر أخرى أنو يتحدث عف فيموديموس
الروماف، كتب فيموديموس، كما يقوؿ شيشروف، نثًرا وشعًرا وبالصدفة المحضة كثير مف كتاباتو 

ميبلدي، كانت  ٜٚ ( الذي حدث عاـVesuviusالنثرية حفظت. وعندما انفجر بركاف فيزوفا )
 ٓٓٛ( تحتوي في مكتبتيا عمى Herculaneum( الكائنة في ىيركوالنيـو )Pisosفيبل بيسوس )

 لفافة، وكثير مف األبحاث عف النظاـ األبيقوري التي ألفيا فيموديموس منذ قرف مضي.
ؽ.ـ حتى ٖٕٖ(. تاريخ األدب اليوناني المتأخر )مف موت اإلسكندر عاـ ٕ٘ٔٓرايت، أؼ. )
. عبلء صابر)مترجـ(. القاىرة: مركز جامعة القاىرة لمغات ٔجػ ميبلدي(. ٘ٙ٘أوجستيف عاـ 

 .ٓٛٔ-ٜٚٔوالترجمة، صػ صػ 
(2) Friedrich, G., & Catullus, G. V. (1908). Catulli veronensis liber. Leipzig, p.228. 

(3) Thomas, R. (1994). This Little Piggy had Roast Beef (Catullus 47). Prudentia, 

26(1), p. 148. 

(4) cf.Hor.Epist.1.4.16. Hor.Sat.2.8.23-24. 
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في إحدى قصائد فيموديموس ف، (ٔ)مبلئمة ألسموب الحياة اإلبيقوريب والوالئـ االشر 
 :(23GP=AP.11.44)ا  إبيقوريً راعيو كالبورنيوس بيسو ليحضر احتفااًل دعو ي هنجد

αὔξηνλ εἰο ιηηήλ ζε θαιηάδα, θίιηαηε Πείζσλ, 
ἐμ ἐλάηεο ἕιθεη µνπζνθηιὴο ἕηαξνο 

εἰθάδα δεηπλίδσλ ἐληαύζηνλ· εἰ δ’ ἀπνιείςῃο 
νὔζαηα θαὶ Βξνµίνπ Χηνγελῆ πξόπνζηλ, 

ἀιι’ ἑηάξνπο ὄςεη παλαιεζέαο, ἀιι’ ἐπαθνύζῃ  5 
Φαηήθσλ γαίεο πνπιὺ µειηρξόηεξα. 

ἢλ δέ πνηε ζηξέςῃο θαὶ ἐο ἡµέαο ὄµµαηα, Πείζσλ, 
ἄμνµελ ἐθ ιηηῆο εἰθάδα πηνηέξελ. 

 يدعوؾ "أي صديقي األعز بيسو، إف رفيقؾ المحب لمموسيات )فيموديموس(
 لمحضور غًدا في الساعة التاسعة )الساعة الرابعة بتوقيتنا( إلى كوخو البسيط،

 )في حفمنا ىذا( سوؼ تشاىد  ؾ( بعيدنا السنوي. فإنلتناوؿ وجبة العشاء معو)احتفااًل 
 ا جد مخمصيف أوفياء، وستشنؼ أذنيؾ بسماع أشعار أكثر عذوبة بكثير مف رفاقً 

 ميروس(. أما إذا التفت إلىَّ وشممتني في لحظة ما بنظره )ىو  )أشعار شاعر( الفياكييف
 (ٕ)مف عينيؾ، يا بيسو، فإننا سوؼ نحيؿ )وجبتنا( البسيطة إلى فاخرة".

وعمى الرغـ مف أف فيموديموس ُيظير لنا في األبيات االفتتاحية حبو لمبساطة  
زاد مف مساندتو  اإلبيقورية، إال أنو في األبيات األخيرة يممح بوضوح إلى أف بيسو لو

                                                           
ؽ.ـ.( ولد ٕٓٚ-ٕٔٗبيقورية عاش في الفترة مف )( ىو مؤسس المدرسة اإلEpicurus) بيقورإ ((ٔ

ًما. ولما بمغ الثامنة عشر رحؿ إلى آسيا الصغرى، معموس مف أسرة أثينية، وكاف أبوه مفي سا
وكاف أكثر اجتماعو ؽ.ـ. ٖٙٓوعمـ في بعض مدنيا، ثـ عاد إلى أثينا وافتتح بيا مدرسة عاـ 

 يتجاذبوف أطراؼ الحديث في األخبلؽ. منزلو حديقةبتبلميذه في 
ية لمنشر الشركة المصرية العالم :القاىرة .األدب السكندري (.ٖٕٔٓ) ،محمد حمدي إبراىيـ ((ٕ

 .ٖٙٔ، صػلونجماف
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فريدرؾ أف بيسو الذي خدـ تحت ويرى  (ٔ)ء.سخالو، فإنيـ سيقيموف احتفاالت أكثر 
، حيث كاف والعشريفىو المذكور في القصيدتيف الثامنة وس، ابولّ قيادتو فيرانيوس وف

 عرؼ بأنوحمو يوليوس قيصر يُ  (Piso Caesoninusوس )ننيو كالبورنيوس بيسو كايس
 Inفريدريؾ أف خطبة شيشروف "ضد بيسو" ) يعتقدكذلؾ . و فيموديموسر لشاعاراعي 

Pisonemشيشروف بيسو باعتباره شخصية يتيـ  يايفو ، وسننيو ضد بيسو كايس ي( ى
 تسعى وراء المتعة المطمقة وذات طبيعة فاسقة، ويصور فيموديموس بأنو فيمسوؼ "

 في معو ليعيش دعاه قدو  ،كاف يمبي رغبة بيسو المتواصمة لممتعةوأنو منزؿ بيسو" 
 وتأتي إشارة (ٕ).( القريبة مف نابوليHerculaneumفي مدينة ىيركوالنيوـ ) منزلو

، لمداللة عمى (verpus Priapusٖ) ("بريابوس المختوف" ) مقبببيسو  إلىكاتوّلوس 
 .verpa)( )ٕٔ.ٕٛدور المغتصب كما في القصيدة ) ه لعباستمرار 

ستولوا عمى اة المصوص الذيف نزلبم بوركيوس وسوكراتيوف في الحقيقة كاف 
مكاف أصدقاء كاتوّلوس الذيف ذكرىـ في القصيدتيف. حيث استخدـ الشاعر كممة "اليد 

السرقة، وتدؿ عمى خيانة األمانة،  فيتستخدـ ما عادة التي ( sinistraاليسرى" )
يصؼ كؿ معاوني بيسو المقربيف  كاتوّلوسومف الطريؼ أف  (ٗ).والفسؽ، والخداع

  باليد اليسرى، أي أنيـ جميًعا لصوص، فبل يوجد شرفاء في دائرة المقربيف منو.

 famesأف يشعرا بالجوع ) وسكاتوّلوس أي فيرانيوس وفابولّ  قايوكاف البد لصد 
 عند نواصي الشوارع، ( (conviviaطرا الستجداء دعوات تناوؿ العشاء(، وأف يض2

مف أي  احرمانيمو بيسو المقربيف مف وس مف دائرة فيرانيوس وفابولّ  قصاءإفإف 

                                                           
أوراؽ كبلسيكية، العدد الثاني  .لفمسفية في اإلبجرامة اليونانيةالنزعة ا(.ٕ٘ٔٓ)( عبلء صابر، (ٔ

 .ٜٗصػ  جامعة القاىرة،-كمية اآلداب عشر،
(2) Cic.in Pis.68–70. 

 الشخص الفاسؽ أو الداعر.إلى ( Priapusكممة ) شيرت (ٖ)
(4) OLD. s.v.sinistra; Cf.Verg. Aen.5.457. Ovid.Met.15.655.13.111. 
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امتيازات ربما كاف متوقًعا مف خدمتيما تحت قيادتو، وىو موضوع القصيدة السابعة 
  (ٔ).يفواألربع

يتعمد ذكر شخصية اإللو بريابوس  وأن قصائد كاتوّلوسبلحظ مف خبلؿ يُ  
(Priapusفي عدد مف قصائده، فكاتوّلوس )  المجوف  إللوبالحياة الجنسية يتبلعب

بوصفو لمحاكـ بيسو بأنو "بريابوس المختوف"، وربطو بالفساد في  والقدرة الجنسية
فقد ( ٕ)الحياة السياسية، فيذا يجعؿ مف بريابوس شخصية مفيدة في القدح السياسي.

بيسو باعتبارىا صورة  سطوة( لتشير إلى verpus) "مختوف" استخدـ كاتوّلوس الصفة
 (ٖ)غتصاب بصورة مجازية.باال ومرؤوسيتتعمؽ بالقضيب المنتصب ألعمى لتيديد 

يفعموف ح عند كاتوّلوس كاف يوجو لؤلشخاص الذيف دْ وخبلصة القوؿ، إف القَ  
 عمميـ السياسيأفعااًل تنافي العادات والمبادئ الرومانية الراسخة سواء كاف ذلؾ في 

إنو يوجو لؤلشخاص الذيف يشتيروف بالتبذير والتبديد ألمواؿ ، كما اإلداري وأ
الشعوب، ونيب الممتمكات العامة والخاصة، كما إنو يوجو ضد اإلفراط في تناوؿ 
الشراب والطعاـ عمى نحو ُمستيجف، وكذلؾ يوجو ضد األشخاص الذيف ليـ عداء مع 

جسدية لؤلشخاص، كما األسرة والعائمة. وكانت تعبيرات القدح ُتصوب نحو العيوب ال
يوجو نحو مف لدييـ الرغبة في الطغياف الذيف يستخدموف القوة مف أجؿ الييمنة 
والسيطرة، كما ُيظير القدح عدـ الكفاءة الخطابية واألدبية لدى منافسيو مف الشعراء، 
حيث كانت ميمة كاتوّلوس الرئيسة ىى أف يجعؿ جميوره أو قراءه يقتنعوف بحقيقة 

ت واإلىانات الموجية ليؤالء األشخاص، وُيظير قدح الشاعر مدى وعيو ىذه االتياما
ف القدح وليذا يمكف القوؿ إ باألخطاء الشخصية وتأثيرىا عمى انييار الدولة الرومانية.

، ولتحذير بني جمدتو مف أغوار نفسويجوؿ في التعبير عما يدؼ عند كاتوّلوس كاف ب
                                                           

(1) Villiers, A. (2016). Catullus Decentred the Poetics of the Periphery. (Ph.D). 

University Of Stellenbosch, pp.233-236. 

(2) Uden, J. (2007). Imersonating Priapus. AJPh.Vol.128, No.1, p.13. 
(3) Adams, J. (1982):p.12-14.  
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كاف القدح ف العسكرييف وأبناء الطبقة الحاكمة.خطر السياسات غير الحكيمة لمقادة 
 ويتنافى مع تقاليد المجتمع الروماني وثوابت يسمكوف مسمًكايوجو لؤلشخاص الذيف 

 ة.الراسخ
وكما كاف متوقًعا أف قدح كاتوّلوس لـ يكف ىيًنا، فيو يعتمد عمى األصالة  

ر معظـ قصائد كاتوّلوس الرومانية والتقاليد األدبية اليونانية عمى حد سواء، حيث تدو 
حوؿ القيـ والمباديء التي كانت موجودة داخؿ األسرة الرومانية وكذلؾ مفيـو 
الصداقة، لذا يركز قدحو عمى انتياكات الوفاء واإلخبلص في جميع طبقات المجتمع 
الروماني المختمفة، فقد استيجف الشاعر األعماؿ السياسية الشنيعة والفادحة التي 

ؽ.ـ.، وىذا الفعؿ عبر عنو كاتوّلوس بنبذه  ٘٘الحكومة الثبلثية عاـ  ارتكبيا أعضاء
ورفضو ليؤالء الذيف انتيكوا القيـ والمبادي داخؿ العبلقات والروابط المجتمعية، وىو 

ؿ موضًعا مناسًبا وس أو قيصر والتي أصبحت تمثيما قد ثبت بعبلقة لسبيا مع جيمّ 
 و كذلؾ رابطة الصداقة مع السمطة السياسية آنذاؾ. لمفيـو الصداقة 

تفوؽ الدوافع الدوافع الشخصية في قدح كاتوّلوس ليؤالء الساسة ىو ولعؿ  
يمثؿ خطًرا روما ومستقبميا السياسي، إال  أنو يرى أف ماموّرا الوطنية، فعمي الرغـ مف

اسي وربح أمواؿ أنو كاف يحقد عميو ألنو مف مسقط رأسو ولكنو نجح في العمؿ السي
طائمة وأصبح بمالو يشكؿ تيديًدا لو سواء في عبلقاتو النسائية أو حتى في مجاؿ 
الشعر. أما يوليوس قيصر فكاف القدح الموجو إليو يرتكز عمى إفساد الحياة السياسية 

بالسمطة، ورغـ  االنفرادوالرغبة في  ،ماموّرافي روما ودعـ الشخصيات المتسمقة مثؿ 
مضمونو سياسي إال إف كممات القدح كميا كانت ذات طبيعة جنسية  أف القدح في

وذلؾ بيدؼ الربط بيف الفساد األخبلقي والفساد السياسي. وكاف قدحو لكؿ مف 
مميوس وبيسو لو طبيعة مختمفة، فقد ارتكز عمى فساد حكاـ الواليات وكيؼ أف ىؤالء 

بناء الطبقة األرستقراطية، وال الحكاـ الفاسديف كانوا ينيبونيا ويحتكروف نيبيا عمى أ
 عزاء ألبناء الطبقة الوسطى.  
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