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تأليف: لوكيوس أبوليوس
ترجمة: عّمار اجلالصي

(أو التحوالت)

خعآلخجمـخؤخلً=



أعده للنشر موحمد ؤمادي 

مالحظة: لقد إعتمدنا نسخة السيد اجلالصي لم فيها من دقة، 
بالرغم من أن الكتاب كان قد ترجم مرتني، األولى: من قبل األستاذ 
علي فهمي خشيم عن اإلجنليزية التي بدورها كانت قد ترجمت عن 

الالتينية،  والثانية: من قبل األستاذ أبو العيد دودو عن الفرنسية التي 
كانت قد ترجمت عن الألتينية،  وبهذا تكون النسخة التي بحوزتنا 

الوحيد املترجمة مباشرة عن الألتينية.
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ألـخل٦صآل ألجل�

األدب لنا خّلفهما روايتني ثانية الّتحّوالت" أو ــّي الّذهب "احلمار
القرن كّتاب ــهر أحد أش ــوس، أبولي لوكيوس ــا مؤّلفه ــّي. الّالتين
تعّلم م. 124 في حاضرا) مدوروش باجلزائر ُولد في مادورة ( ــي الّثان
إلى عاد ثّم بروما. ــا، محامي ــتغل اش ورّمبا أقام، ثّم وأثينا بقرطاج
ــكندرّية اإلس إلى ــفر أثناء س ( طرابلس) ــة بأوي وتزّوج ــة، إفريقي
بتهمة ــه قضّية وعّم أخيه وحمو ــا ابنه رفع ضّده ــة، غنّي ــة أرمل
عن "مرافعة فكتب ــة 159، صبرات محكمة في ــحر الّس تعاطي
ومقاالت خطب ــّدة ع كتب حيث قرطاج ــي ف عاش ثّم ــه". نفس
ــفّية: فلس كتب كذلك له "املنتخبات". ــم اس حتت بعضها جمع
تنسب كما ــقراط"، "في الكون". س إله "في ومذهبه"، "أفالطون
روايته هذه ــب كت أّنه يرّجح ــّدة. ع مجاالت في ــرى أخ كتب ــه إلي
ملّخص من ــي بق يونانّي ــب من كات ــها اقتبس ــه 170، وأّن ــد بع
لكّنه الّسورّي، معاصره الّسموساطّي للقيانوس ــب يُنس قّصته
طابعها الّشّيق بعدا جانب إلى وأعطاها ــلوبه الفّذ بأس صاغها

فلسفّيا.

ــّتى ش ــاليب بني أس فريدة مزاوجته نكهة قّصته يعطي وممّا
وفخامة ــة وفظاع ورعب ــّية جنس ــارة وإث وفكاهة ــويق تش ــن م
فهي مصدر مهّم ملعرفة ثابتة تاريخّية وجالل. ولها كذلك قيمة

ذلك في ــة الّرومانّي اإلمبراطورّية ــي ف ــرة املنتش ــاّرة املس ديانات
ومن إيزيس. ديانة األخّص وعلى املسيحّية، في أّثرت واّلتي العصر
لكّنه حمارا ــخ ُمس ــان إنس باألحرى أو حمار بطلها أّن ــف الّطري
فشارك ــّتى، ش أيد بني الّصدف ونقلته بقدراته العقلّية، احتفظ
بها. ــمع س أخرى أو ــاهد وش مغامرات عّدة في تنّقله ــالل خ من
الّرواية، في وتصف لنا واإلنياذة. ــة كبطلي األوديّس ما فهو بنحو
الّناس، أيدي على احلمار معاناة الهزلّي، الّطابع عليه غلب أسلوب
حتمل عديدة قرائن ــن لك ــني. اجلنس كال ومن وكبارهم، صغارهم
املمتعة حماره مغامرات من خالل أبوليوس أراد االعتقاد بأّن على
األفالطونّية ــى إل باألحرى ــرب واألق األفالطونّية، ــه رؤيت ــا تبليغن

اإلنسانّية. احلياة ملعنى الغنوصّية، وللمذاهب احملدثة

بالّرواية ــا أحلقن أّنا إلى ــارة اإلش نوّد ــاح ألبوليوس اإلفس قبل
الواردة ــن واألماك والّتاريخّية ــة امليثولوجّي ــخصّيات للّش ــم تراج
وهي "وجلّها يونانّية، الّرواية ــخصّيات ش أسماء ملعاني ــيرا وتفس
مشار ) ومالحظات ــي وحواش عنده) الفكاهة ــاليب أس جزء من
أصول حول ــكار وكذلك بعض األف ،" ( ــة ( مواضعها بعالم ــى إل
الّرواية ــى معن وعن ــعوب الّش أدبّيات في ــار وصورة احلم ــة الّرواي
جملها ــني ب ــرات، وفّرقنا للفق عناوين ــا وضعن كما ــفّي. الفلس
لدى الّالتينّي ــى الّنّص إل الّرجوع ــير لتيس × بعالمة أو بالّتنقيط
قدر األصلّي ــّص الّن ــن م قريبة ــدمي ترجمة ــا تق وحاولن ــة). احلاج
الّلغتني، ــير الختالف عس أمر وذلك اجلمل. بنية في حّتى اإلمكان
من البالغّية بالّصيغ ومليئة معّقدة، أبوليوس تراكيب أّن ــة خاّص
وبصفة أحيانا، ــل أبرزها) وحتم وقد ذكرنا ــاز ( ــجع ومج وس جناس
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الّتصغير ــتعمال اس ــرف في يس وهو معنى، أكثر من ــدة، متعّم
واّهللا عندنا). جملة ــوارد ال باحلال ــبيه ( الّش املطلق فيه واملفعول

الّتوفيق. ولّي

اجلالصي عّمار ، 2000 األّول تشرين خٍأل11 خؤئسخز

متهيد 1-1

الّنمط ــى عل املؤّلف ــاب اخلط ــذا ه لك في ــأجمع أنا س ــا ه
بهمس ااملتني أذنيك ــّنف وسأش متنّوعة قصصا امليليتّي(1)
اّلتي خّطتها على ــذه الَطرائف ه إلى النظر تأنف لَم إن ــف لطي
تقّلب معَجبا ــاهد فتش ــراع الّنيل. ي ــذاذة ــردّي املصرّي ح الب ورق
أستهّل كانت. كما فتعود ترتّد ثم تتغّير وهيئاتهم: البشر أحوال
عريقة أسرة ــليل س أنا أنا: من ــؤالك س عن ببضع كلمات مجيبا
ــة* ومنطقة أفوري وخليج ــّي* األّتيك هيمّتوس* ــّل ت ــتوطنت اس
ــس أمجادها أّس ــة كرمية طّيب ربوع ــي وه ــبرطّية، اإلس ــار* التين
الّطفولة ــر فج منذ ــت تعّلم هنالك ــون. األكرم ــا ــدة بنوه اخلال
عكفت حيث ــني مدينة الّالت ــي اغتربت ف ثّم ــّي؛ األّتيك ــان الّلس
يقود معّلم وبدون بجهد جهيد الّرومان القّحة لغة ــة دراس على
خبرتي الّتحّدث ــة ــأت لقّل أس إن معذرة ــتميحك أس لذا خطاي.

على حتتوي ومغامرات ــص قص جمع على يقوم أدبّي لون ــّي: امليليت ــط الّنم (1)
ضاع كتاب ق م، القرن الّثاني مدينة ميليتوس في ــأ في نش عادة، ــّية جنس إثارة

إلى الّالتينّية. فورا اّلذي ترجم ممّثليه أرستيدس أشهر
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ذاته حّد في الّلغة وتغيير . عّني(1) الغريبة ــذه الّلغة األجنبّية به
نحن نبدأ ها ــدده. بص نحن اّلذي البهلوانّي ــّن الف منهج ــق يطاب

وستستمتع(2). القارئ، أّيها فتنّبه اليونانّي؛ الّطراز من قّصة

طريق هيباتة لقاء على 1-2

تنتمي ــا ــالية(3)، فإليه تّس ــة، حاج ــاء لقض ــد، أقص ــت كن
أخيه وابن ــهير الّش أفلوطرخس* أسسها ــاد ش ــرة أّمي اّلتي أس
جباال اجتزت ــا بعدم مجدنا. ــا صانع ــتوس* سكس ــوف الفيلس
مدرة، أركب وحقوال ندّية ومراعي ــطة ــهوال منبس وس ــاهقة ش
وألزيل اإلعياء. ــه من نال قد رأيته ــاض، ناصع البي ــا محلّّي ــا حصان
ــط، وأتنّش ــى ألمتّش قدمّي على نزلت اجللوس، كلل عّني ــك كذل
على برفق ــة، ورّبّت بعناي جبينه ــحا ماس حصاني عرق ــفت فنّش

الّسفر وعثاء من ليستريح الهوينى وقدته نزعت جلامه، أذنيه، ثّم
وبينما ــوف. املأل الّطبيعّي اخلضام ــن م لديه احتبس ــا م ويطلق
عبر الّطريق جانب على ــه ماًدا رأس غداءه، يقتطف ــي حصان راح
يسبقاني سفر كانا بالّصدفة نفسي ثالث رفيقي وجدت احلقول،
يقول أحدهما فإذا بفضول إلى حديثهما أنصّت قصيرة. مبسافة
من األكبر ــخيفة الّس األكاذيب هذه من صاح يا "كفى ــكا: ضاح
فقلت: اجلديد؛ أثار ظمئي إلى حّتى إن سمعت ذلك ما ق". تصدَّ أن
ــُت لس في حديثكما! ــركتماني أش هّال الّدرب! يا صاحَبِي "عفوا

ممكن قدر أكبر أو كّله ــه، ما تخوضان في معرفة أوّد وإّمنا ــا فضولّي
الّتّل وعورة ــّيقة الّش قصصكما طرافة ــف أن تخّف ــى عس منه،

شرعنا في ارتقائه." اّلذي

عجائب الّسحر نقاش حول 1-3

ــات، لعمري، الّتّره هذه ــا "م ــتأنف: اس األّول ــم املتكّل أّن ــر غي
تقلب مجرى أن ــحرّية الّس الّتعاويذ مبقدور بأّن االّدعاء بأصّح من
الّرياح، أنفاس أو تكتم ساكنا، البحر ــك متس أو الّدافقة، الّسيول
الّنجوم تقتلع أو القمر#، ــد زبد تقش أو ــمس، الّش دوران توقف أو
قائال: وتدّخلت فتشّجعت ــرمدا." س اللّيل تلغي الّنهار وجتعل أو
أنفة!" وال غيظ مينْعك وال ــوك؛ أرج حكايتك، الّراوي ــا أّيه "واصل
مقّرا أذنيك ا صحيحة صام أخبارا ــت رفض فرّمبا أنت، "أّما ولآلخر:
اّلتي األمور ــك بتل الّدراية ــل قلي ــؤادك. إّنك لعمري ف العناد ــي ف
تبدو جديدة ألّنها خاطئة، مسبقة أفكار على بناء أباطيل تعّدها
وفوق فهمك على صعبة أو ــرك على بص طارفة أو ــمعك س على
الّتدقيق لوجدتها جديرة من مبزيد تفّحصتها ولو إدراكك. متناول

عند مثله جند تواضع أدبّي طبعا هو بالّالتينّية: جهله ــن ع أبوليوس ــذار اعت (1)
البيان ــان فرس من فهو ــالة املالئكة")، "رس في مثال املعّري انظر ) األدباء ــار كب
املرافعة في ــال مث يؤّكد كما بالّلغتني ــع املواضي ــّتى ش في يكتب بل ــّي الّالتين
At ego tibi البيان: ناصية متّلكه ــا تبّني وحده األولى واجلملة 9؛ املنتخبات ــي وف
sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas benivolas
lepido susurro permulceam, modo si papyrum Aegyptiam argutia
ــجع، الّس إلى ــر انظ Nilotici calami inscriptam non spreveris inspicere
وفي ونعوت ــر وضمائ ــماء أس نوع الكلمات من ــي حّتى ف الّتناظر ــى إل ــر وانظ
ــارة اإلش أتت عبثا فما روايته: مضمون إلى اخلفّية ــارته إش إلى وكذلك طولها،
اليونانّية)، إلى جانب مصرّية إلى مصادر رّمبا أو ) الّنيل يراع وإلى حذاذة مصر إلى

سابق. حلديث تتّمة أتت كأّنها الّرسالة ابتداءه انظر ثّم
نفس جند حيث ترنتيوس مسرحّيات في شبيه مبا جند الّتمهيد ستستمتع: (2)

باملتعة. والوعد االنتباه إلى الّدعوة
ــه نفس عن معلومات إعطاءنا أبوليوس أراد ــم: املتكّل بضمير ــة الّرواي ورود (3)
وجنده الفكاهّية، الّنصوص في مطلوب ــك عليها وذل الواقعّية وإضفاء وفكره،
وكليتوفون لبترونيوس، ليوكيبس ــاتيريكون س ) معاصرة أو ــابقة س روايات في
الهمذانّي، ) ــّي األدب العرب ــي ف ــة املقام ــّن ف ــي ف ــك كذل ــده وجن ــوس). لتاتي

احلريرّي...)
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عملّيا. الّتحقيق سهلة نظرّيا بالّثقة

املشعوذين ألعاب مثال 1-4

شعير قرص جماعة في األماسّي إحدى أتعّشى أنا مثال كنت
ــيئا ما؛ ش ممّا اعتدت أكبر التهام لقمة املراء باب من ــنب فأردت وج
الّدبقة ــي الّلقمة بحلق التصقت بعدما مختنقا أموت ــدت فك
هاتني، بعينّي احلادثة قبيل مؤّخرا رأيت ذلك ــي. مع نَفس ــّدت وس
خّيالة ــيف يبتلع س ــعوذا مش العبا البقيل* رواق أمام أثينة في
بضع مقابل ــث، لب ــم ما ث احلذمة. ــفرته ش من ــا لهذم ــا عريض
وإن الفّتاكة. من اجلهة في أحشائه حربة صيد أغمد أن دوينقات،
في انغرزت اّلتي الّرمح قضيب طرف على برز، حّتى حلظة إّال ــي ه
رقصة ــّض اجلمال يؤّدي غ صبّي قذاله، من لتخرج ــا قناته بطنه
كّل إعجاب ــرا مثي وارتخاء، انعطاف ــي متلّويا ف غنجاء، ــيقة رش
ــياب في انس امللتّفة املباركة احلّية تلك في تثّنيه احلاضرين. كأّنه
وواصل من ذلك دعنا لكن ــذوب. املش إله الّطّب(1) صوجلان حول
مصّدقا نيابة وحدي إليك ــأصغي س بدأتها، أرجوك؛ اّلتي القّصة
أقترح نتوّقف فيها؛ ــة حان أّول غدائي عند في ــركك عنه، وسأش

الّصفقة." هذه عليك

أرسطومانس قّصة 1-5

خاطر(2)؛ وطيب ــرور بس بالّتأكيد ما عرضت ــل: "أقبل الّرج رّد

الّشمس بهذه لك أّوال سأقسم لكن ما بدأت؛ عليك ــأعيد س لذا
عندي ثبت ما ــوى س أذكر أّال الكائنات كّل املّطلعة على اإللهّية
أقرب مدينة إلى ــّك بعد وصولكما ش فيه ــاوركما ولن يس يقينا.
متّت اّلتي الوقائع تلك الّناس ألسنة تتناقل فهناك تّسالية*، في
أنا أقول: أكون، ومن بالد أنا أّي ــن لتعلما أّوال م لكن اجلميع. ــرأى مب
أذرع أّني فاعلما ــا، منه أعيش اّلتي املهنة عن ــا أّم إيجيون*، ــن م
واجلنب بالعسل لالّجتار صوب كّل في وبويتية* وإيتولية* ــالية تّس
بوجود ملّا علمت لذا باحلانات. اخلاّصة ــلع الّس من ــابههما ش وما
هيباتة*، في ــر  مغ ــعر معروض للبيع بس املذاق زكّي ــنب طازج ج
وكما لكن، كّله. لشرائه فورا أسرعت قاطبة، تّسالية* مدن أهّم
، فقد املرجوَّ الّربح أمَل بالّرجل اليسرى انطالقي خّيب عادة، يحدث
تاجر كبير ــابق الّس اليوم في واحدة دفعة ــروض املع كّل ــترى اش
منهكا احلّمام إلى ــاء املس حلول عند توّجهت لذا لوبوس*، يدعى

سدى. ضاعت اّلتي عجلتي من

مفاجئ لقاء 1-6

على األرض، ملتحفا جالسا سقراَط* أشاهد صديقي بي وإذا
يشبه صار الهزال حّتى مالمحه غّير وقد يستره، يكاد ال ممّزقا رداء
في ــّول إلى الّتس احلّظ ــد نك يدفعهم ــن اّلذي ــني البائس ــك أولئ
ــكوك، الّش ــأنه بش داخلتني وقد منه اقتربت العاّمة. ــاحات الّس
عجبا، ما " ــت: وقل احلميمة، ــا وعالقتن ــه ب اجلّيدة ــم معرفتي رغ
اّلذي هذه خزي وأّي ــا؟ هن تفعل ماذا ــقراط؟ س عزيزي ــك يا خطب
وعّني مّدة منذ األهلون األخير الّنداء وناداك ــكاك ب بيتك في أرى؟

إلى مّيتا إعادته ــد بع يوبتر صعقه ــون، أبوّل ابن ــكوالبيوس الّطّب: أس ــه إل (1)
وفي أوية، ــي ف عنه محاضرة ألقى ــه أّن 55 املرافعة ــي ف أبوليوس ــر ــاة. يذك احلي

له. والّالتينّية اليونانّية أّلفه بالّلغتني نشيدا 18 "املنتخبات"
املنعوت كان وطيبة" إن ــة "بلباق aeque أو bonique خاطر: ــرور وطيب (2) بس

"أقبل". ال "عرضت" فعل



خؤخلً= خعآلخجم

1213

الّطقوس لك وزوجتك اّلتي أّدت ألبنائك. كفالء الّناحية(1) قاضي
على اليوم أبواها يُكرهها عيناها، وحذلت ــل الّطوي احلداد وأذواها
يا أراك هنا، ــا ــد، بينم جدي زواج ــراح بأف بيتك ــة ــن كآب ع ــّزي الّتع
أخي " الّسفلّي*." أجاب: العالم غياهب من ــبحا عائدا ش لعارنا،
أحواله وتبّدل احلّظ الّزحالقة تقّلبات جتهل إخالك ال أرسطومان*
وهو اخلجل احملمّر من وجهه اخللق ــه بردائ وغّطى " صروفه وتناوب
فلم أطق واخلاصرة. الّسّرة بني ــمه ما جس عّرى بحيث يقول ذلك،

محاوال إيقافه. يدي إليه ومددت املمّض بؤسه مشهد

سقراط قّصة 1-7

احلّظ(2) ذر كّال، ــال :"كّال قائ وجهه ــتر وس كان لبث كما لكّنه
في جنحت أخيرا أقام لنفسه." الّنصر اّلذي بنصب أطول ــعد يس
ردائي ــّقي ش نضوت أحد الوقت نفس ــي، وفي اّتباع ــه على حمل
فورا األصّح، وحملته ما أدري عريه، ال أو أستر به أكسوه وسارعت
خلدمته، طاقاتي كل مسّخرا وأغسله، أدّلكه فطفقت احلّمام، إلى
جّيدا، وّظبته بعدما األوساخ. من سميكة عنه طبقة أزلت حّتى
أنا لتعبي ــّقة مبش ــدود املك ــمه ــندا جس مس فندق، إلى ــه أخذت
ــته وأنعش الّطعام من ــبعته وأش ــراش، ف على فأرحته ــي؛ نفس
ــاهّيته ش حّتى انفتحت الفكاهات. ــلّيته بطريف وس ــراب، بالّش
لطيف ــتثاره واس الهزل، ظريف ــتخّفه واس والّضحك، للحديث

وضرب حاّرة ــدره زفرة أعماق ص من أن أخرج لبث ــا م لكّنه ــزاح. امل
أَنُشد كنت اّلذي أنا وقال: "يا لبؤسي، جبينه على ــّدة بش بيمينه
الّناس. ــنة ألس خبره تناقلت مصارعة عرض على الفرجة ــة متع
الّتفّرغ مثريا بعد وعدت لالّجتار، ــى مقدونية* ذهبت إل تعلم كما
ــة* بقليل، إلى الريس وصولي وقبل ــهر. أش ــرة عش بها ألعمالي
في هاجمني العرض، ذلك مختصرة طريق عبر أقصد كنت بينما
كّل من بجلدي مجرَّدا ففررت عتاة، منعزل لصوص شعب عميق
ِمروة*، ــرأة تدعى الم في حانة احلال تلك على ــت، وأنا نزل أموالي.
حالتي ــباب أس لها فذكرت بُظرفها، ــت احتفظ لكّنها ــّنة مس
املؤسفة. ــلب الّس وحادثة املنكودة وعودتي الّطويلة رحلتي وأخبار
مريئا ومّجانّيا(1) ــا طعام لي مبروءة، مقّدمة تعاملني ــت فطفق
ــمتني مضجعها. قاس أن ــهوة الّش نار أثارتها وقد تلبث لم ــّم ث ،
تلك ِعشرة في ألقع الوحيد الّلقاء ذاك سوى لبؤسي، يا فلم يكن،
حّتى لدّي، ما كّل عن لها الّتنازل إلى واضطررت ــة. الوبيئ العجوز
جسمي، ــتر الّلصوص الّرحماء لس لي أولئك اّلتي تركها املالبس
ما بفضل ــن العتالة م ــبها أكس كنت اّلتي الّدوينقات ــك وكذل
العروب(2) وحّظي الّزوجة تلك أوصلتني أن إلى من حيوّيتي، بقي

قليل." قبل رأيتني عليها الّسّيء إلى احلالة اّلتي

عليمة ساحرة 1-8

يوجد كان إن األنكال، أقصى مبعاناة ــري لعم جدير "إّنك قلت: أغسطس، عهد منذ وجدت خّطة juridicus provincialis الّناحية: قاضي (1)
ــاعد يس كان مصر في 161-180؛ أورليوس ــس مرق وأعادها االمبراطور ــت ألغي

.proconsul ال praefactus هناك يدعى اّلذي الوالي
حاضر ــنرى س كما وهو احلّظ، رّبة في ــّخصا احلّظ مش هنا املقصود ــّظ: احل (2)
مكيافّلي يعطيه ورجيليوس. إنياذة في للقدر مماثل دور وله أبوليوس، رواية طوال

مماثلة. أهّمية "األمير" في

مضارع. جناس gratae et gratuitae ومّجانّيا: مريئا (1)

مبعنى كاملدح antiphrasis املعنى قلب أبوليوس يستخدم العروب: الّزوجة  (2)
أيضا. العربّية في ذلك الّذّم وجند
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ــهوة الّش مالّذ بيتك وبنيك ــى عل آثرت إذ ــرَت، ذك ممّا ــا أقصى حّق
ــه، فم ــى عل ــّبابته س ــا واضع ــي، صاحب رّد ــة." مترّهل ــا ومومس
حواليه تلّفت أن وبعد ــكوتا"، س ــكوتا، في ذهول: "س ــّمرا ومتس
نفسك على ــبك! "حس تابع: بأمان، الّتحّدث إمكانّية ليتأّكد من
خارقة." ــوى ق متلك ــّق امرأة ح في الّلجوج ــانك لس بفلتة ــي جتن
اجلّبارة الفنادق ــة ــك! أّي امرأة هي، ملك ويح تقول، "ماذا ــت: هتف
الّسماء ورفع إنزال على قادرة وعّرافة "ساحرة أجاب: اّلتي ذكرت؟"
ــباح األش تصعيد على اجلبال، وتذويب الينابيع جتميد على األرض،
قلت: الترتار*." ــدف ُس وإضاءة الّنجوم على إطفاء وتنزيل اآللهة،
وأفصح املسرحّي الّسجف هذا واطو الّتمثيل، ــتار س "أرجوك، نّح
عديد بل ذاك، أم املثال ــذا ه ــماع س "أتوّد رّد: العادّي." لي بالكالم
بل فقط، الّنواحي هذه ــّكان ال في س هواها، إضرام كراماتها؟ إّن
غيض األرض أقاصي ــّكان س وحّتى بفريقيهم واألحباش والهنود
على صنعْت ما ــك إلي عندها: صبيان ــا وألعاب علمه فيض ــن م

من عّدة شهود. مرأى

مروة سحر من أمثلة 1-9

قندسا. بسواها وتعّلق هجرها عاشقا مسخت واحدة بكلمة
مطارديه إلى ــة قبض الوقوع في ــية خش احليوان يلجأ، ــذا ه ألّن
عدوله ــزاء ج األذى ــل نفس للّرج يحصل أن ــأرادْت ــه، ف أنثيي ــر بت
ألّنه ضفدع، خّمارا إلى ــارا لها ج حّولت كذلك ــواها. س إلى عنها
من زقٍّ ــي ف ــبح يس وهو ــيخ الّش هذا يدعو واليوم ــس لها، مناف
في خدماته إلى القدامى حانته رّواد الّثفالة، في متخّبطا خمره،
كبشا، مسخته رافع ضّدها محام ــخص آخر وش أجّش(1). نقيق

زوجة على حكمت كذلك احملاكم. في الكبش ذلك يصول ــوم والي
األبد بإغالق إلى حامال تظّل بأن شتمتها اّلتي احلبلى ــيقها عش
أعوام، ثمانية منذ مثَقل واملسكينة اليوم جنينها. وإرقاد رحمها

فيال. ستضع كأّنها ِحملها مّغطها وقد اجلميع، لها يعّد كما

بأكملها ملدينة تتصّدى ساحرة 1-10

قرار  يوما واّتِخذ ــخط الّس عّم وتكرارا، الكثيرين مرارا ملّا آذت  

فأحبطت اخلّطة ــد. الغ من بصرامة ــا ــّد الّرجم عليه ح ــة بإقام
واحد يوم ــة مهل على احلصول بعد ــي اّلت ومثل ميدية* ــا، برقاه
البيت ( منافستها) تاج من باللّهب املنبعث أحرقت كريون*، من
حفرة(1) ــاحرة في الّس هذه ألقت العجوز، أبيها مع والبنت كّله
ــها نفس هي مؤّخرا لي روت ــا القبور، كم من ــة مجتلب ــم طالس
سحرها بقّوة ديارهم في جميعا ــتهم فحبس ــكر، الّس تأثير حتت
األقفال ــر كس على عاجزين يومني طيلة فيها فبقوا ــة، الّصامت
ضارعني، واحد جأروا بصوت أن اجلدران. إلى ثقب أو األبواب ــع قل أو
وأن ــم إليذائها أيديه أبدا ــوا يرفع أّلن ــان األمي بأغلظ ــمني مقس
هدأت ــوء. إّذاك بس ــها مّس في أحد فّكر إن العون ــا له ــوا يقّدم
املؤامرة، تلك ــر مدّب إّال أهالي املدينة؛ ــن فعفت ع غضبها ــورة س
ــه، بجدرانه وأرضّيته برّمت البيت مع ظلماء ليلة في نقلته ــد فق
بعد على ــع تق أخرى مدينة ــى إل ــه، مغلقا هيئت ــي وف ــه وأسس
وألّن مبانيها ماؤها. ــّح وعر، ومن ثّم ش جبل قّمة على ميل مائة
ألقت جديد، ــاكن لس مجاال ال تدع ان ــكّ بالّس الغاّصة ة املتراصَّ

املدينة وانصرفت." باب أمام بالبيت

مضارع. جناس roncis/raucus أجّش: (1)خدماته/

العالم إلى ــزول للّن املواّد ــرة بعض حف في ألقى ــا أيض ــيوس أوديّس ــرة: حف (1)
53-25 :11 أوديسة الّسفلّي،
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ليلّية اقتحام عملّية 1-11

كانت  وإن ــة عجيب ــياء أش ــقراط يا عزيزي س هتفت: "ذكرت
روعي في لقد ألقيَت ا حق فظاعتها. من شيئا تنقص ال غرابتها
بشوكة، ال برمح ووخزتني ــديدا، ش هلعا بل ــير، يس غير(1) وجال
اخلارقة بهذه األحاديث قواها بعون العجوز تلك تعلم أن ــى وأخش
هنا من فنهرب تعبنا، خّف الفجر يكون قد وفي ننم، فهّيا ــا. بينن
العزيز سقراط كان حّتى نصحي من أفرغ لم ميكن." ما أبعد إلى
غير املعتاد ــكره س جّراء عاليا، ــخيرا ش ــوم، محدثا الّن في ــّط يغ
مفرشي وسّويت املزالج ــقت الباب وعّش فرددت الّطويل. وإرهاقه
فوقه. ــتلقيت اس ثّم جّيدا، ــه املفّصلة ورثدت ــف خل األرض ــى عل
قرابة ثّم الوقت، ــض لبع ــا متوّجس أرِقا لبثُت البداية في ــي لكّن
ُفتح الباب حّتى أغفو ــدُت ك فما عينّي. أغمضت الّثالث ــع الهزي
باألحرى انهّد بل لصوص، عمل أّنه ر أن يتصوَّ أكبر من بقّوة فجأة
من قّوة فوقع عضادتيهما. من وُقلعتا مفّصلتاه بعدما ُهّشمت
ــتقّرا مس قوائمه إحدى من واّرد الّنخر القصير ــريري س الّدفعة

ليغّطيني. علّي منقلبا ودحدرني األرض على

الغادر تدرك حبيب القلب مروة 1-12

تنقلب  قد ــا بطبيعته ــيس األحاس ــض بع ــعرت إّذاك أّن ش
كذلك ــن الفرح، م الّدموع مثال ــد تتوّل ــرا ما كثي أضدادها؛ ــى إل
من سلحفاةً، ــطومان أرس من استحلُت وقد ــي، نفس أمتالك لم
القذارة، ركام ــدث، قابعا في يح قد ما أرتقب أنا وفيما ــك. الّضح

الّسّن. متقّدمتني في امرأتني رأيت مفرشي، تدّبر محمّيا بحسن
مجّردا، وسيفا إسفنجة واألخرى مضيئا مصباحا إحداهما حتمل
ــيف الّس صاحبة ابتدرت ــوم. في الّن ــارق الغ ــقراط بس فأحاطتا
كتميتوس* العزيز، هوذا إندميون* بنثية*، أخّيتي يا "هوذا، ــرى: األخ
لم اّلذي ــوذا الّرجل ــبابي. ه ش بزهرة وليالي أّياما لها اّلذي ــّر األغ
كذلك ــو يهّم ه ها وثلبي، هْلبي ــي ــتخّف بحّب اس بعدما يكفه
مثل الّدهر، أبد وحدتي بكاء سوى ترين، كما لي، يبق فلم بالهرب.
أضافت ثّم ــر"، معدن املك ــيوس* أوديّس بعدما تركها ــو* كالبس
نصيحه األمني "وهوذا ــة: بنثي إلّي منّبهة بيدها، صوبي ــيرة مش
إلى ــريره س حتت على األرض اآلن جاثيا يقبع ــو وه فراره ــذي دّبر اّل
ــعه بوس يظّن يجري، ما الحظا كّل ــاة، احلي إلى منه ــرب أق املوت
يتوب فورا بل قريبا، بل ــأجعله الحقا، س عقاب. دون إلّي ــاءة اإلس

املاضي وفضوله احلاضر." تهّكمه عن

ساحرة انتقام 1-13

على  يسيل باردا عرقا لبؤسي يا ــُت أحسس ذلك ــمعت س ملّا
حّتى أحشائي، انخّضت منها فيه وقشعريرة تسري جسمي، كّل
ظهري. فوق ــّنج تش في يرقص ارجتافي ــن املهتّز م املفرش ــُت خل
أختاه يا بذاك ــرى باألح ال نبدأ "لِم ــا، رّدت: بنثية، بورك فيه ــّن لك
بعد َذكره ــر أو نبت باخوس* ــات غرار كاهن ــى عل ــع أوصاله فنقّط
لي ذكر اّلتي املرأة أّنها فعال أدركت مروة- رّدت × ــد أطرافه؟" تقيي
على جّثة األقّل فيحثَو على هذا ليبق "كّال، قّصته-: في سقراط
اجلهة إلى ــقراط رأس س أدارت ثّم الّتراب." قليال من الّتعيس ذلك
املقبض. حّتى الّسيف ــار عنقه اليس جانب في فأغمدت املقابلة

ويصل litotes أبوليوس: الّتلطيف بكثرة آخر يستخدمه أسلوب ــير: يس (1)غير
الّنفي. نفي أحيانا
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بحيث بعناية ــاخب الّش الّدم منه أدنتها قربة صغيرة في وتلّقت
كّل ذلك بعينّي. شاهدت باخلارج؛ واحدة قطرة منه ــكب تنس لم
الّتضحية، أوجلت من طقوس ــيئا ظّني ش تغّير في وكيال كذلك،
ــتّلت فاس رفيقي ــاء أحش ــابرة س اجلرح في ميينها ــروة الّطّيبة م
الّسيف بطعنة حنجرته نُحرت اّلذي ــكني املس أصدر بينما قلبه،
باإلسفنجة بنثية ضّمدت حشاشته. وسّلم كاحلشرجة شخيرا
إّياك البحر، ــة ابن يا ــفنجة "يا إس قائلة: كاألخدود ــر ــرح الفاغ اجل
انصرفتا ــال، األعم من تلك االنتهاء ــد بع الّنهر!" إلى ــال واالنتق
فأفرغتا وجهي، مفرشحتني على أقعتا ثّم مفرشي، فقلبتا عنه،

املقرف. بولهما بفيض ضّمختاني حّتى مّثانتيهما،

الفرار مشروع 1-14

وضعه في ــوّيا س الباب ــب انتص ــى ــة، حّت العتب ــا اجتازت ا أن
الّترباس ــع ورج مخلعيهما ــي ف ــتقّرت املفّصلتان فاس ــابق، الّس
على أنا فلبثت أّما مزجله. الّتعشيق إلى ــان وعاد لس مزلقته إلى
ــائل الّس ومبّلال بذلك عاريا مقرورا، حراك بال األرض ــح طري حالي
خالفا مّيت  ــبه ش بل من رحم أّمي، لتّوي ــت خرج كما لو ، ــمّ ا
بال لي املَعّد ــب الّصل عذاب مرتقبا برزخّية، ــاة حي ــبه ش ذاتي في
في ــف يُكتش عندما لي ــيحدث س "ماذا ــي: نفس حّدثت ــب. ري
ما حقيقة ــت روي إن يصّدقني ــرى تُ ومن ــح؟ الّذبي هذا ــاح الّصب
تطلب أن األقّل ــى عل بإمكانك "كان × حتما: لي ــيقال س جرى؟
عن الّضالعة، رجل مبثل هذه ــت تزعم، وأن كما عجزت إن ــدة، الّنج
ساكتا؟ عينيك، وتبقى أمام أيُذبح شخص لك، امرأة؛ تّبا مقاومة
تتخّلص لم لِم ــبيهة؟ ش قتل عملّية أيضا أنت ــْم تُزلك ل ــم لِ ×

كشاهد عنها تبليغك خيفة حّتى الفّتاكة ــّية الوحش هذه منك
ذاك ما × إذن!" اآلن إليه فْلتعد املوت، من جنوَت اجلرمية؟ لقد ــى عل
فبدا لي ــح للّنهار؛ يفس اللّيل بدأ بينما ــي مع نفس أقّلب ــت كن
مطلع قبل خفية بالفرار ــرع أس أن حالتي ما أفعل في أفضل أّن
وأدرت املفتاح صّرتي أخذت مساري. اخلطى متهّيب وأواصل الّنهار
في ُفتح ــذي اّل األمني العاقل ــاب ذاك الب لكّن ــزالج. ــحبت امل وس
مرارا. فيه املفتاح بعد إيالج بعسر لي إّال ينفتح لم تلقائّيا اللّيل

فشل احملاولة 1-15

الّذهاب أريد ــدق، الفن افتح لي باب رجل؟ يا ــن أنت "أي هتفت:
مدخل قرب األرض ــرش افت اّلذي البّواب فرّد ــار!" ــل طلوع الّنه قب
بالّلصوص مليئة الّطرق أجتهل أّن ــاذا؟ "م × نائم: نصف الفندق،
قطعا بوزر ــك إلحساس املوت، تبغي كنت إن ــَحر؟ الّس في لتدلج
قلت: أجلك"(1). من أموت حّتى يقطينة رأس لي فما أتيت، ــرم ج
ــزع الّلصوص من ينت ثّم ماذا الّنهار كثير؛ ــع مطل يبق على ــم "ل
مصارعني عشرة أّن جتهل يا أحمق أم مثلي فقير؟ معدم ــافر مس
ــنان، وس خدرا الّرجل رّد × عارٍ؟" ــخص ش ــلب س ــتطيعون ال يس
كنت لو ما أن أعرف لي أين "من ــر: اآلخ جنبه ــا انقلب على بعدم
نزلت اّلذي الّرجل ذاك رفيقك، ذبحت بعدما مخبئ ــن ع بحثا تفّر
حتتي ــّق تنش األرض رأيت ــاعتها س هنا؟" × للمبيت البارحة معه
اللتقافي. ــّرق كربروس* يتح ــب الكل وفيها الّترتار* ــب غياه ــن ع
بي، بل رحمة ما أعفت رقبـتي ــروة الّطّيبة م أّن إّذاك ببالي خطر

لعذاب الّصلب. استْبقتها بالّتأكيد
ــبيهة ش بقّصة الّتأّثر إلى ذلك املوقف وقد يعود ــى مع يتماش ال البّواب: رّد (1)

البّواب على الّنزيل فيها يرّد
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االنتحار محاولة 1-16

طريقة ــي ف أفّكر ــرعت ــي، وش غرفت إلى ــا ــت راجع قفل ــذا ل
ــوى س قاتال ــالحا س لي يهّيئ لم ــّظ احل لكّن ــي. ــل مبوت للّتعجي
معي وحتّملت ــَت عش اّلذي العزيز ــريري س فناجيته: "أي ــريري؛ س
ميكنني وحدك وبك حدث البارحة. على ما ــهد وتش احملن، تلك كّل
ــيلة بوس أمّدني براءتي، ــام، إلثبات االّته محّل وأنا ــهاد، االستش
ذلك، أقول شرعت، وأنا الّسفلّي." العالم بي إلى تعّجل للخالص
على طرفه فقذفت ــي، مفرش منه ُجدل اّلذي احلبل ــحب س في
وعقدت وربطته، اخلارج ــى إل ناتئة تبرز الّنافذة حتت منغرزة ــدة راف
ــاعيا س وارتفعُت ــرير، الّس وارتقيت متينة خرتة في اآلخر الّطرف
لكن بنفسي. وألقيت األحبولة في ــي أدخلت رأس ثّم حتفي، إلى
احلبل، ليعصر عليها، أعتمد كنت اّلتي الّدعامة ــي برجل أزحت ملّا
الّرّث احلبل ــع انقط × ــي، ــّد تنّفس عنقي فيس ــقوط الّثقل، بس
جانبي، إلى الّنائم ــقراط س على من حالق وهويت فجأة، ــق العتي

تدحرجي. في معي فجررته

ساّرة مفاجأة 1-17

يا أنت "أين زاعقا: الّلحظة نفس في بغتة يدخل ــّواب بالب وإذا
واآلن الّتهّور مبنتهى ــل الّرحي جوف اللّيل تتعّجل في ــت كن رجل؟
أو ــقطتنا س ــبب وبس ذلك، عند ثر." بالدُّ ملتّفا ــوم الّن في ــّط تغ
وقال: "ما مستويا سقراط نهض أدري، ــز، ال الّناش الّناطور صياح
دخل لقد الفنادق. املالعني نُدل هؤالء كّل ــافرون املس يكره اجتناًء
اعتقادي، شيء في ــرقة س بنّية إنذار، بدون الّنحس املتطّفل هذا

منهوك القوى." وأنا الفّظ بزعيقه ــق نومي العمي من فانتزعني
وهتفت: بها، أكن أحلم ــي فرحة لم تغمرن خّفا مبتهجا، فقمت
البارحة ــَت كن اّلذي ــي وأخ صاحبي ــني األم البّواب ــا أّيه ــوذا "ه

سقراط على وأقبلُت ــكر"؛ الّس تأثير حتت جزافا، بقتله تّتهمتني
اّلذي املغثي زكمه اإلفراز ــد وق ــّدة قائال بش صّدني أعانقه. لكّنه
بنــنت املراحيض!" عّني "إليك ــعالتان*: الّس ــك تان به ــي ضّمختن
انكسافي ففي أنا، أّما الّرائحة. تلك ــّر عن س يسأل مازحا ــأ وأنش
آخر. إلى موضوع اهتمامه وحّولت ــخيفة س مزحة اختلقت حاال
ثّم َصباحا!" الّسير ــتمتَع بلّذة فنس يدي: "لنذهب اآلن ماّدا قلت
انطلقنا ــدق، الفن لعامل اإلقامة ــرة أج دفع وبعد الّصّرة ــذت أخ

الّطريق. على

ممتعة رحلة 1-18

كّل  مضيئة الّشمس بزغت جّيدة ملّا مسافة قطعنا قد كّنا
ــة اجلانب حيث ناحي رفيقي، رقبة ــول بفض أتأّمل فأخذت ــيء. ش
بكوابيس ــَت حلم أخبل "يا ــي: لنفس يُغرز. وأقول ــيف الّس ــت رأي
ــقراط س هذا ــة األقداح. وغّط ــّراح ال تأثير ــت حت ــت وأن ــة فظيع
تلك أثر أخيرا ــفنجة وأين واإلس اجلرح معاًفى. أين صحيحا ــاملا س
الّثقاة األطّباء "يؤّكد خاطبته: ثّم الّنجالء؟" ــتجّدة الّطعنة املس
مرّوعة يرون أحالما والّنبيذ بالّطعام تقئني ينامون من أّن محّقني
لي ليلتي حملت الّشرب، في مساء أمس إلفراطي مثال، أنا غّماء.
مبّلال الّلحظة هذه إلى نفسي إلخال حّتى مشؤومة، رؤى اللّيالء
بدم، ترّش لم "لكّنك بشرفي مبتسما: بشرّي." فرّد بدم وملّطخا
فعال وأحسست أُذبح، أّني املنام في لي تراءى أنا فقد أّما ببول. بل



خؤخلً= خعآلخجم

2223

الّلحظة هذه ــى وإل ــتّل، أّن قلبي يُس إلّي وُخّيل رقبتي ــي ف ــم بأل
ــيء ش في وأرغب خطاي، وتترّنح ركبتاي ــف ــي وترجت نَفس يضيق
بانتظارك"، جاهزا الفطور قلت: "هوذا قواي." الّطعام ألسترّد من
اخلبز له أمّد ــرعت على عاتقي، وأس املزود من نزعت ــور الف ــى وعل

الّدلبة." هذه حتت جنلس مضيفا: "هّيا واجلنب

ماء شربة 1-19

فرأيته بشراهة؛ يأكل الّزاد ونظرت إليه نفس من شيئا تناولت
لون ويغور قواه. وتخذله ــس البق ــحوب كصفرة ش ويعتريه ميتقع
صورة مستحضرا غصصت خوفي من أّني حّتى محّياه، من احلياة
صغرها، على حلقي ــط وس وتلّبكْت اللّيلّيتني. ــة* الّنقم جّنيتي
الّتراجع وال نزوال ــّي املض ــتطيع تس تناولتها، ال اّلتي اخلبز قطعة
ومبن خوفي(2). تزيد ــها نفس ــالكني الّس ندرة وكانت صعودا(1).
كان × لكّنه اآلخر؟ سوى رفيقي سفر، أحد قتل في ترى ــتبه يُش
ولم ــيئا كثيرا الّزاد ش من أصاب ــا بعدم ظمئ قد احلقيقة ــي ف
وافرا من بنهم حّظا ــم كان قد الته إذ صبرا. ــرب على الّش يطق
ــجرة الّش من أصل بعيد غير الهوينى ــيل يس وكان ــهّي؛ ش جنب
البّلور. أو الّلجني وبصفائه الغدير، ــه بصفحت وديع، يحاكي جدول
احلليب"؛ ــى من األزك الّنبع هذا ماء ــن م غليلك "هّيا ارِو ــت: هتف
ــتواء، اس أكثر ــة الّضّف ــن م ــية حاش قليل بعد ــد ووج ــض فنه

ــفتيه ش بطرف يالمس كاد ما لكن متحّرقا(1). املاء ــرب من واقت
وانبثقت منه غائر، فاغر جرح رقبته في انفتح ــى حّت املاء صفحة
في ــم اجلس وانكّب الّدم. من ــل بقلي مرفوقة ــأة ــفنجة فج اإلس
ــحبته وس قدميه إحدى ــكته من أمس أن لوال هامدة، جّثة الّنهر
املسكني صاحبي ما استطعت قدر الّضّفة مبشّقة. فبكيت إلى
ــي توّجس في إّني، ثّم أبدّيا. مثوى الّنهر قرب رملّيا صعيدا وواريته
وهأنذا الّنائية، املنعزلة ــوات الفل عبر فررت ــي، نفس على وخوفي
قتل نفس بوزر يعّذبني الّشعور واألوطان األهل هجرت بعدما اآلن
حيث بإيتولية* اختيارّيا ــى منًف اّتخذت لي وقد ما، ــرّية بنحو بش

جديد." من عقد قراني بعد اآلن أقطن

تقييم قّصة أرسطومان 1-20

يرفض  اّلذي كان صاحبه ــا أّم ــطومان؛ أرس تلك كانت قّصة
فقال: وتعّنت، حديثه بارتياب تصديق البداية في

من هذه  ــخف وال أس اخلرافة، هذه من أخرف ــا ــيء حق ش "ال

كما ــرمي، الك الّرجل ــت "وأن إلّي: ــا ملتفت ــتأنف اس ثّم ــة"، الكذب
اخلرافة؟" أجبت: هذه ــمتك(2)، أتصّدق وس هندامك من ــم أتوّس
يقع شيء ــتحيال؛ بل كّل ــيئا مس ش ــب أحس يخّصني ال "فيما

يوميا ــدث حت الناس ــك ولكّل ول لي ــيئة القدر. مش وفق ــر للبش
إن مصداقّيتها ــد تفق ولكّنها ــتحيلة، مس ــبه وش عجيبة أمور
أفضاله(3)، ــاكرا ش وأذكر صاحبنا ــّدق أنا فأص أّما ــرو للجاهل. تُ ــجع مع س admodum/modicum, demeare/remeare تلّبكت...صعودا: (1)

ومقابلة. جناس
بأّن تفكيري خوفا ثان: زادني مبعنى اجلملة توحي خوفي: تزيد الّسالكني ندرة (2)

قليل. بعد سيمّرون قادمني
املعجمة. بالباء alliteration صوتّي جتانس نهض...متحّرقا: (1)

مقابلة. مع جناس مطلق habitus/habitudo :وسمتك هندامك (2)

يضيف أن ميكنه ( كان ــف مختل gratas جناس gratias ــه: أفضال ــاكرا ش (3)
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طريقا قطعت بحيث وطرافته، بظرفه َقصصه املمتع ــّالنا س إذ
هي سعدت بل أظّن ضعينتي ــآمة. س وال عناء دون وعرة وطويلة
أن دون ترى اّلذي املدينة ــاب ب إلى وصلُت ها قد ــا بجميله، إذ أيض

أذنّي." على بل ظهرها على ال أرهقها، محموال

ميلون عن الّسؤال 1-21

إلى رفيقاي دار فقد ــترك، املش حديثنا ودربنا منتهى كان ــا هن
رأيته أثناء فندق أّول فدخلت أنا، أّما قريبة. ضيعة(1) اليسار نحو
هيباتة*؟" املدينة هذه احملّل: "هل العجوز صاحبة وسألت مسيري،
أحد تعرفني ميلون، "هل ــتأنفت: اس ــها باإليجاب(2). رأس فهّزت
األّول(3) حّقا ــّد "يَُع ثّم قالت: ــتضحكت فاس هنا؟" القوم أوائل
كلّها." واملدينة ــوار األس خارج ــم يقي اّلذي هذا ــون ميل صاحبك
ومحّل الّرجل عن أرجوك، وخّبريني، أّماه، يا ــخرية الّس "دعي قلت:
املدينة، ــطر املّتجهة ش الّنوافذ تلك هناك "أترى فرّدت: ــكناه"؛ س
يقطن هناك × محاذ؟(4) زقاق على مطّال بابا املقابلة اجلهة وفي
لكّنه وفيرة، ــالك وأم كثيرة ــوال ذو أم وهو رجل ــون، ــك ميل صاحب

مواظب القبيحة. ــته وخّس ــرط املف ــّحه لش اجلميع لدى مرذول
الفّضة، أو ــب الّذه ــن رهن م ــش، لقاء الّربا الفاح ــة ممارس ــى عل
هي وله زوجة ــه، قروش على احلرص دائب بيته الّضّيق، في ومنطو
في دوما ويسير جويرية، يعول لديه سوى ال رذيلته. شريكة كذلك
دميياس* صديقي رعاني لقد ا حق" ضاحكا: رددت املتسّول." هيئة
ضيافته في كهذا لن أخشى رجل إلى بي واعتناء، إذ عهد بتبّصر

شواء." وال طبيخ ُقتار

ميلون لقاء 1-22

إلى البيت، وصلت حّتى الهّمة فاتر متباطئا ذلك وسرت قلت
تقّدمت فتاة عندئذ ــادي. وأن بإحكام املوصد الباب أطرق ــذت فأخ
هذا العنف، بكّل بابنا تقرع من يا "مهال وقالت: العمر خِضر ــي ف
ال أّنا ــواك س دون جتهل تراك أم االقتراض؟ تبتغي رهن أّي ــل مقاب
خيرا بي "تفاءلي ــت: أجب × والفّضة؟" الّذهب ــر غي نقبل ضمانا
"طبعا، رّدت: البيت؟" اآلن في سّيدك هل أجد باألحرى: وأجيبيني
كتبها له ــالة توصية رس إليه "أحمل قلت: ــؤالك؟" فيم س لكن
املكان، ريثما نفس في هنا، "انتظرني ــرّدت: الكورنتّي*"؛ ف دميياس
إلى ودلفت الباب مجّددا ــدت أوص حّتى كالمها تتّم ولم ــه." أبّلغ
ــّيدي "س قائلة: البيت باب لي وفتحت عادت أن تلبث ولم الّداخل؛
ــرط الّصغر مف ــريرا(1) س ــا مفترش فوجدته تقّدمت، يطلبك."
ُوضعت إلى وقد زوجته، جتلس قدميه وحذو ــاء. العش أهبة وعلى
"شكرا"؛ أجبت: إليها قائال: "تفّضل." ــار أش فارغة، ــفرة ُس جانبه

ــيما س َقصصه، أجر للّرجل ــع ليدف حانة ــي ف يتوّقفوا ــم ل ــم gratuitas ألّنه
يحّب الّتراكيب الّثالثّية!) وأبوليوس

املقترن املعنى بدون ــن لك الّتصغير أبوليوس ــتخدم يس الّنّص في ضيعة: (1)
مواضع في ــّيا أساس معنى للّتصغير لكن ــا. غالب يفعل كما ــادة بالّتصغير ع

يعني الّتحبيب. حيث 7 الّطعام 2: وهي تعّد فوتيس مثال وصف أخرى،
ــرد الّس مضارع إلى املاضي من هنا أبوليوس ينتقل باإليجاب: ــها رأس هّزت (2)
فّنّيات مع األسلوب ( هذا وجند أمامنا، حاضرة األحداث ليجعل اجلملة نفس في

أخرى. مواضع عّدة في القارئ) انتباه جلذب أخرى
هنا أّما الوجيه، تعني: فهي "األّول" ــة كلم حول تالعب لفظّي األّول: ــّد يَُع (3)

وحتقيرّي. مكانّي فمعناها
جناس مختلف. الباب) إلى اخلارج/ ) fores/foris مطّال: بابا (4)

والّنساء مائدة أمام على سرر مّتكئني يأكلون والّرومان اليونان كان الّسرير: (1)
أقدامهم. عند واألبناء
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مدين "أنا وهتف: ــل بعج فقرأها فورا. دميياس ــالة رس له وقّدمت
مثلك." إمدادي بضيف دميياس بفضل لصديقي

حاّر استقبال 1-23

ــي مكانها،  ف اجللوس إلى ــي ودعان ــه بالّتنّحي زوجت ــر أم ــّم ث
ــتحياء، اس في مترّددا ــم أزل ل إذ وجذبني، ــي ثوب بطرف ــك وأمس
ــا إحضار ميكنن ال ــوص الّلص ــن م ــا. فلخوفنا ــس هن "اجل ــال: قائ
ــيم سأش "كنت خاطبني: ــّم ث ــت. كاف"، ففعل ــاث وأث ــد مقاع
أرومتك. كرم ــن خفرك وحدهما وحس مظهرك ــامة وس بحّق من
بنفس ــالته علما رس ــي ف زاد فأحاطني ــاس ــي دميي صديق ــّن لك
ــتكون لك س املتواضع. بيتنا ضيق تزدري أّال ــو فأرج ــن؛ احملاس تلك
اإلقامة ــتطب فلتس ــاك ُمقاما مقبوال؛ هن احملاذية الغرفة ــك تل
أكبر ــرف َمقامك بش البيت هذا ــتجعل س لعمري وإّنك ــا. عندن
اّتساًء الّصغير ببيتنا ترض إن مجيدة منقبة ــب وستكتس وأرفع،
قرى عن يترّفع لم اّلذي والدك(1)، ــمّي العظيم، س ــيوس* بثيس
"فوتيس*، وقال: اخلادمة دعا ثّم تواضعه." هيكالة* على ــوز العج
في وأخرجي ضيفنا. متاع الغرفة هذه من أمني موضع في خّبئي
بها ليمسح ومناشف به ليّدهن زيتا املؤن خزانة نفس الوقت من
أقرب إلى ضيفي ــذي خ ثّم الغرض؛ ــس ذلك ممّا يصلح لنف ــر وغي

الّطويلة." الّشاقّة رحلته من تِعٌب فهو حّمام،

املؤن سوق في 1-24

وراغبا وبخله، ميلون مفّكرا في طباع قلت، ذلك سماعي عند

الفاضل ــّيدي س يا بنا(1) ــة حاج "ال ــو أوثق: بنح ــتمالته اس في
ــى احلّمام الّطريق. وحّت ــوال صحبتنا ط ــد فق ــياء األش هذه إلى
حصاني األولوّيات عندي بصراحة أهّم بسهولة؛ عنه سنسترشد
كأل له ــتري واش فوتيس يا الّنقود هذه فخذي بعزم، اّلذي حملني
تلك في ــت أمتعتي وُخّبئ الّترتيبات ــذه ه أُمتّت بعدما ــعيرا." وش
أمر ألتدّبر أّوال الّسوَق احلّمام إلى طريقي في وأنا قصدت الغرفة،
عن معروضا، وبعد االستفسار وفيرا رأيت هناك سمكا ــائنا. عش
درهم(2). مبائة ُعرض ما دينار بعشرين اشتريت واملساومة، الّسعر
بأثينة ــة الّدراس في قريني ــاس*، ــوق بيثي الّس أغادر وأنا ــي لقين
ــا هاّش علّي فأقبل الّطويل، األمد بعد تعّرفني ــذي ال األّتيكّية*،
لوقيوس*، "عزيزي × ــوّدة: مب ويقّبلني ــي يحتضنن وهو وقال ــا باّش
عند املعّلم ــة الّدراس مقاعد غادرنا منذ نرك ــم ل لعمري ــّر دهر م
أرى؟ ماذا لكن تعرف؛ "غدا أجبت: رحلتك؟" غاية فما ــوس*. كليتي
القضاء." شارات وكّل وااصر الّدرك معك املنى: أرى أهّنئك بنيل
شراء تبغ وإن ــب(3)، احملتس خّطة ــغل وأش بالّتموين قال:"أعتني
بالّنفي إذ ــي برأس ــرت فأش حني"؛ كّل ــي ف فأنا بخدمتك ــيء ش
رأى بيثياس للعشاء. لكّن يكفي ما من الّسمك اقتنيت أن سبق

اسم أب إلى ــارة اإلش تؤخذ أن ينبغي ال بالّطبع والدك: ــمّي س ــيوس ثيس (1)
مأخذ و2: 3 2 :1 بلوتاركوس ــرة أس إلى ــابه انتس أو وطنه 2 أو أّمه 2: أو لوقيوس،

11 الكتاب انظر للكاتب. الّذاتّية الّسيرة

ألّنه رّمبا املفرد، عن أيضا تعّبر قد اّلتي اجلمع، بنا: استخدام صيغة حاجة ال (1)
معه. خادمه يقصد

denarius والّدينار ونصفا دانقني ــاوي تس فّضّية عملة sestertius الّدرهم: (2)
دينار ــّن لك ) ــميهما اس من يظهر كما ــق، دواني ــرة عش ــاوي تس فّضّية عملة
أّما عادة). ذهبّيا كان العملة ــمه من هذه اس اشتقاق رغم ــالمّية اخلالفة اإلس

100 درهم. أي دانق، 400 فيساوي aureus املثقال الّذهبّي
رومية في كان ــوق، الّس أمني ــبة، احلس بصاحب ــبيه ش aediles ــب: احملتس (3)
وكذلك عن تنظيم األسواق ومراقبة والّتموين البلدّية ــرطة الّش عن ــؤوال مس

الّشعبّية. الّطبقة سجّالت األلعاب وحفظ بعض
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دفعت "كم سألني: ــمك ليتفّحصه ثّم الّس الّسّلة فخضخض
البائع غالبا ــن "انتزعته م أجبت: ــباك هذا؟" ــقط الّش مقابل س

دينار." بعشرين

كيلة؟ وسوء أحشفا 1-25

ــوق،  إلى الّس وأعادني بيدي ــك أمس حّتى ذلك ــمع إن س  ما

ــرت أش ــف؟" الّسفاس هذه ابتعت ــؤالء ه من ــن أّي "وم ــأل: وس
صارمة ــورا بلهجة ف ــة؛ فازدجره زاوي في يجلس كان ــويخ ش ــى إل
تراعون ــودوا تع لم × "ويحكم، ــابّية: االحتس ــلطته س مبقتضى
مبثل هذه ــّعرون تس مدينتنا! ضيوف حّتى وال بل ــا، أصحابن حّتى
مدائن زهرة حتيلوا أن أتريدون الّرديء، هذا احلشف املشّطة األثمان
تفلت لكّنك لن صفصفا؟ جلمودا ــة املعيش غالء ــالية* من تّس
ونثر سلطتي"، يُقمع الغّشاشون حتت سأريك كيف عقوبتي، من
وسحقها ــها بدحس يرافقه دركّيا أمر ثّم األرض، على ــماكي أس
راضيا عن ناحيتي بيثياس صديقي التفت ذلك بعد ــت قدميه. حت
اإلهانة تكفي شيخنا هذه لوقيوس، "عزيزي موّدعا: وقال صرامته
متاما، أذهلني ــل ب جرى ما ــني أدهش وقد ــعني، لم يس ظّني." في
والعشاء الّنقود اليدين من صفر احلّمام سيري إلى متابعة سوى
فأويت إلى مضّيفي ميلون بيت إلى االغتسال بعد عدت ثّم معا،

مباشرة. غرفتي

ميلون مأدبة 1-26

اعتذرت يطلبك"؛ لكّني ــّيدي "س تقول: فوتيس ــة باخلادم وإذا
إلى ــال بحاجتي متعّل ــفّية، الّتقّش ميلون بتقاليد لعلمي ــأدب، ب

بلَّغْته ــا ملّ باملنام. ــام بل بالّطع ال ــفر الّس وعثاء من ــتراحة االس
رأى وملّا ــق، برف جّري محاوال ــده ي إلّي ومّد ــه، بنفس ــذاري، أتى اعت
تتبعني"، مردفا حّتى الغرفة أبرح "لن قال: وأدب ومتّنعي بلني ترّددي
إلى وتبعته مكرها، إلحلاحه ــلمت فاستس األميان. أغلظ قوله إلى
دميياس؟ ــا حال صديقن "كيف ــألني: وس ــني أجلس ــريره حيث س
أخبارهم عليه فقصصت × ــمه؟" وحش وخدمه وأبنائه؟ وزوجته؟
له ــردتها فس رحلتي؛ أغراض عن بالّتدقيق ــتخبر اس ثّم ــا؛ جميع
واليه ثّم ــه وأعيان بلدي أخبار ــن ع ــتوضح يس طفق ثّم ــام. بالّتم
القصص تالحق من تعبي شّدة من رآني، وملّا الّتفاصيل(1) . بأدّق
الكلمات مثقال وسط أتوّقف املضنية، رحلتي مشّقة إل مضافا
ــتعصية، بالكلمات املس مغمغما عّي في بل وأتلجلج بالّنعاس،
مأدبة أخيرا من أفلّت إلى فراشي. هكذا آوي يدعني أخيرا أن قبل
مثقال ــى الّنوم، إل طعاما والهزيلة ــا اجلزلة كالم ــا املزعج عجوزن
غرفتي ــدت إلى وع القصص، على فقط ــيا ــر طعام، متعّش بغي

للجمام املنشود. املكدود جسمي سّلمت حيث

وجمله أهله ــن صاحبه ع ــأل يس كنادرة األعرابّي الذي راح ــون: ميل ــئلة أس (1)
فعل لعّله أو ــندّي)، القلقش ــي ظّننا ف أوردها ) طعامه إلى ــوه يدع ــه وال وكلب
متّام: ألبي ــة احلماس ديوان ــب ما جاء في حس ضيفه عن بن جبير القائل كعتبة
لعمري ــع"، وذاك يهج ــوف س أّنه ــي نفس القرى/ وتعلم من إّن احلديث "أحّدثه

اجلود! منتهى
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املسحورة املدينة 2-1

من فنهضت ضياء الّنهار ــدة جدي ــمس ش وبعثت الليل توّلى
األخبار. ومعجب نادر من هناك ما ــّوقا ملعرفة متش قلقا ــي فراش
كامل في ــن األلس ُجتمع اّلذي ــالية* تّس أدركت مركز أّني مفّكرا
رفيقي قّصة وأّن ــحر الّس فنون كمولِد ــه ب ــادة اإلش األرض على
حتديدا، مشلوال املدينة هذه موقع من أتت ــطومان الفاضل أرس
بفضول. ــياء األش كّل إلى أنظر وأخذت معا؛ والفعل اإلرادة ــن ع
ا حق هو إليه ــر أنظ إذ ــة يبدو لي املدين تلك ــيء في ش يكن ــم فل
إلى نحس ــت(1) بنبس حتّول قد ــياء األش كّل لي بدت ــا هو، بل م
من ــخت ُمس أالقيها اّلتي ــارة احلج خلُت حّتى ــة. ــورة مختلف ص
الّطيور ــبت اكتس الّنحو وبنفس الّصالبة، إلى ــرّية البش الهيئة

ومياه أوراقها، باألسوار احمليطة ــجار واألش ريشها، أسمعها اّلتي
أّن لي بدا بل ــرّية. بش ــام أجس احلقيقة من في تدّفقت ــع الينابي
من وغيرها والّثيران ستتكّلم واجلدران ستمشي الّتماثيل والّصور
وقرص نفسها ــماء الّس ومن بنبوءات، تنطق أن ــك توش البهائم

إلهّي مبني. وحي بغتة سينزل قّبتها املتهادي حتت الّشمس

لقاء قريبته 2-2

برغبة ــوال بل مذه ــدوها مش ــياء، األش ــكّل ب أطوف ــذت أخ
أرغب فيه. كنت ــا مل أثر أدنى وال بداية أرى أن دون ــي تعّذبن ــة عاتي
ــّكع، املتس ــل ــبه كس يش ما باب، في إلى باب من أهيم بينما أنا
هناك ــير تس فإذا امرأة ــدى، ه غير على ــأة فج ــوق الّس دخلت ×

كان ــا. ألدركه ــاي خط فحثثت ــدم اخل من ــر ــم كبي طاق ــة برفق
من ــّيدة س عن ينّم جلبابها ــي ويوّش حلّيها يرّصع اّلذي ــب الّذه
ما الّسنون، أثقلته عجوز بجانبها بالّتحقيق. وكان ميشي الّنخبة
علّي وأقبل ــماء." الّس وحّق لوقيوس "إّنه ــف: هت ــي حّتى يران كاد
"أال وخاطبني: املرأة أذن في أتبّينه لم بكالم ــوش وش ثّم يعانقني
لي سبقت ــى أّال تكون أّمك؟" أجبت:" أخش على ــّلم تتقّدم وتس
اخلجل. بحمرة مخّضبا ــي رأس مطاطئا لتّوي وتأّخرت معرفتها"،
ــتقامة اس ذي "هي وقالت: الّنظر فّي ممعنة إلّي فالتفتت هي أّما
تطابق أّي بل وجهه؛ ــي ف أخالقها الفاضلة ودماثة ــْلوية* س أّمه
والقامة ــيق املش القّد × ــم: أعضاء اجلس بقّية ــي ف ــق تناس وأّي
والعينان دون خضاب، ــقر األش ــعر والّش اخلفيفة واحلمرة الهيفاء
كّل في املتأّلق ــه والوج ــر، الّنس كعيني اليقظتان، ــان الّزبرجدّيت

املتكّلفة." غير األنيقة واملشية قسماته

الّسحر بفعل حيوانات بشر إلى حتّول أمثلة على القدمي األدب في (1) الّتحّوالت:
صنع من فهو جماد إلى ــّول الّتح أّما ــيوس، أوديّس بأصحاب فعلت كرخية ــا كم
أختيون، ودفنية صخرة وكذلك إلى حّولت اّلتي أسطورة نيوبية في اآللهة: كما
احلورّية كيانة أو مّر، شجرة وسمرنة اّلتي حّولت إلى غار ــجرة ش إلى حّولت اّلتي
لفرانتس "الّتحّول" قّصة تعّد ــث األدب احلدي وفي غدير. إلى هادس حّولها ــي اّلت
خلفّية اعتبرنا معنى فلسفّي إذا الفقرة لهذه اال. هذا في أثر أدبّي أهّم كفكا
ــطورة أس في كما املتغّيرة الّظواهر عالم في لوقيوس ــة: األفالطونّي ــوس أبولي

الّثابتة. احلقيقة عالم إلى سيصل 11 الكتاب وفي ألفالطون. الكهف
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له استضافتها 2-3

قريبة فأنا لوقيوس؛ يا هاتني بيدّي اّلتي رّبيتك أضافت: "أنا ــّم ث
ــرة من أس ــوّيا ننحدر س أيضا. بالّرضاعة فقط بل بالّدم ال ــك أّم
تآلف في معا وترعرعنا ــة نفس املرضع ورضعنا ــس(1) أفلوطرخ
أحد الّشخصّيات هي تزّوجْت املنزلة إذ بيننا إّمنا فّرقت األختني(2)،
فال ــمها اس قد تذكر بّرينة(3) اّلتي اخلواّص. أنا أحد ــا وأن العاّمة
في بيتي بل حرج بال فانزل ترّدده. مرّبيك ألسنة سمعت أّنك شّك
حديثها: زايلني اخلجل أثناء دعوتها وقد رددت على منزلك." اعتبره
لكّني ــبب. س بال ميلون أغادر مضّيفي أن خالة اآللهة يا ــاذ "مع

لن سفرتي، دافع جتّدد وكّلما كاملة. على أداء واجباتي ــأحرص س
احلديث وما ــذا ه نتجاذب أطراف ــا كّن وبينما ــواك." س عند ــزل أن

بّرينة. بيت إلى خطوات، بضع في وصلنا شابهه،

بّرينة بيت في 2-4

في منتصبة أعمدة حتمل على طراز، ــى أبه من كانت الّردهة
ــعفها الّنصر*) بس إللهة ( متثاال × األربع زواياها ــن م واحدة كّل
ــة ــتقّر، مالمس لتس ال وانتصبت ــردت جناحيها، أف ــد وق ــز، املمّي
من لتخالها حّتى ــكاد جتّرها، ت كرة املهفهفتني قدميها ــفل بأس
ديانة*، صورة ــا في منحوت باروس* رخام وهذا ــوطء تطير. خّفة ال

نسمات بثوبه معارضا متأّلقا، املمّهد، متثاال ــط الّردهة يحتّل وس
مجّلال بفخامة الّداخلني، يالقي مشيته باحلياة، في ينبض الّصبا،
رخام، لكّنها كالب بجانبيها، محيطة اإللهة تتبع وكالب األلوهة.
وتكّشر ــيم، اخلياش وتنتفخ اآلذان، وتنتصب العيون، منها تتوّعد
احلناجر ــك تل ــه يخرج من خللت كثب، ــن م ــو أتى نباح فل ــواه؛ األف
للعمل الفّنّي؛ منوذج أرقى الّنّحات املبدع فيه وقد أظهر ــة. احلجرّي
القوائم تربض املتينة، لّباتها على من املتحّفزة الكالب تلك ففي
صخرة ترتفع ــة اإلله ــر ظه ووراء ــا(1). العلي ــب ــفلى وتتوّث الّس
واألفنان: واألوراق ــاب واألعش الّطحالب ــط كهف وس نحو ــى عل
بأزهار من محّملة جنبات ــاك وهن بعناقيدها، مثقلة عرائش ــا هن
ــناه؛ الّتمثال س على ظّل املتأّلق الّرخام الّداخل يلقي وفي ــر. حج
وإتقان، بتفّنن ُصقلت وأعناب فواكه تتدّلى الّصخرة، حاّفة ــت وحت
باحلقيقة. حّتى ــبيهة ش فجاءت الّطبيعة منافس الفّن عرضها
اخلريف عليها يلقي ــا ملّ لألكل منها بعض جني ــعك بوس لتظّن
وهو الّنبع وتأّملت ــت انحني ولو الّنضوج. ــون ل الّلواقح ــه بنفحات
ــبطّر فيس اإللهة قدم ــن حتت م صوب كّل ــي ثّجاجا ف ــس ينبج
في املتدّلية ــب العن خللتها حّبات ــة، الوديع الّلّجة في ــا مرتعش
وبني احلركة. وال ــة الواقعّي ــا تعوزه ال الكروم ــش عرائ بني ــل احلق
ــرئّبا مش أختيون* يُرى ــهد، املش ــط تتوّس اّلتي احلجرّية األغصان

إلى ــارة اإلش أبوليوس يريد ــة، فهل الّثاني ــس: للمّرة ألفلوطرخ ــاب االنتس (1)
األفالطونّية؟ الفلسفّية خلفّيته

الّصيغة استخدام أخرى كثيرة مواضع في كما هنا، نرى انحدرنا...األختني: (2)
. Trikolonاملتدرّجة الّثالثّية

مبثابة وهي طبعا معقول ــر غي هيباتة: في ووجودها ببّرينة لوقيوس ــل (3) جه
إيزيس؟ إلى ترمز هل أّمه؟

عالم لوحشّية الكالب ترمز كثيرة مواضع أخرى في كما هنا الّتمثال: (1) كالب
ــف وص ــن ع ــال 9-2 9-36 فض 31-8 17-8 4-8 22-7 32-6 20-4 3-4 ــة: البهيم
ــارات إش جند ــهد. املش ــّية وحش إلى هنا الكهف صورة 6-19 وتضيف ــروس كرب
:7 الّدّب ،16 :8 ،31 :6 ،17 :3 ــر والكواس الوحوش احليوانّية: ــّية الوحش إلى أخرى

35 :10 ،16 :8 الّسرك: سباع ،22 :8 الّنمل ،21 :8 الّتّنني ،5 :8 اخلنزير البّرّي ،26
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راقبا رخام، من لكن ظبيا وقد أحيل فضولّية، بنظرة اإللهة ــو نح
الّنبع(1). في لالغتسال تستعّد وهي ديانة*

مضّيفه زوجة من حتّذره بّرينة 2-5

بينها ناقال مبهورا تلك الّتماثيل ــاهدة مبش أستمتع أنا بينما
ثّم أوعزت لك"(2)، هو ترى ــة: "كّل ما قالت بّرين ــتزيدا، مس الّنظر
"بحّق قالت: ــم، كلّه انصرفوا وملّا ــراف. باالنص ــّرا س إلى اآلخرين
أوّد عليك ولكم خوفا أتعّذب ــا م ــّد لش العزيز، لوقيوس يا اآللهة،
فاحترس أرجوك قريب غال! على خشية احليطة تدابير أشّد اّتخاذ
مضّيفك زوجة ــة*، بنفيل ارمة ــك تل وإغراءات ــرور ش من كثيرا
عليمة(3) بفنون ــى األول الّدرجة من ــاحرة س أّنها يُعتقد ميلون.
وسفاسف مماثلة وحًصى وبعيدان املوتى، برفات والّتعزمي ــحر الّس
العلوّي العالم ضياء ــس تغّط عليها بتمتمة تعرف كيف ــخ تنف
الّطلعة بهّي شاّبا ترى وملّا األصلّي. ــدمي والّس ــدف الّترتار* ُس في
ــر وتنش نحوه. وفؤادها ــا عينه ــّول حت ما ــرعان وس ــنه حس تهوى

وتقّيده ــه على عقل ــتولي وتس لتغويه ــه حول من ــا(1) إغراءاته
يثيرون أو ــا معه إّذاك جتاوبهم ــر يفت من األبدّية. ــوى اله ــراك بش
بهائم أو أنعاما حجارة أو بعضهم حاال بغضها متسخ بإعراضهم
من وأرى مكرها من عليك أخاف لذا متاما. اآلخرين ــي وتالش أخرى
بسّنك وأنت الّدهر، أبد ــتعر فإّنها تس ــّرها؛ ش من االحتراز واجبك

جزع. في به بّرينة حّدثتني ذاك ما على إثارتها": قادر ووسامتك

خوان" "دون خّطة 2-6

احملّبب الّسحر ــم اس ــمعت س حاملا الفطرّي، لفضولي لكّني
رغبة اّتقدت بل فقط، × بنفيلة من أدع احلذر نفسي، لم دوما إلى
عجلى بقفزة واالرمتاء ثمن ولو بأبهظ خبرتها مبثل في تلّقي دروس
بغيض كقيد يدها ــن م ــّية هوس فتخّلصت بعجلة الهاوية. في
ميلون. بيت ــى ــرعة إل الّس جناح على وطرت ــال، متعّج ــا ووّدعته
لوقيوس ــا ي ــي جنون: "تيّقظ ف اخلطو ــرع أس وأنا ــي قلت لنفس
قلبك من إشباع ــعك اآلن فرصتك وبوس ذي اجلنان. هي وكن ثبت
وبادر الّصبيانّية، ــك مخاوف عنك فدع بالعجائب. الّدائم ــغفه ش
ربط في تفّكر ــذار أن ح ــعى. تس إليه اّلذي ــأن الّش إلى ــاس بحم
إكراما الّزوجّية عّش قداسة واحترم مضّيفتك، مع غرامّية عالقة
حلوة إّنها بخادمته فوتيس. للّظفر ــد اجته لكن الفاضل، مليلون
قادتك لتنام، البارحة ــحبَت انس ملّا ا؛ حق ــّذكاء ال ومرهفة لعوب،
وغّطتك ــة متلّطف ــراش على الف فوضعتك ــك غرفت إلى ــة برّق
تنصرف وهي محّياها على ــدت أب ــك، رأس قّبلت وبعدما مترّفقة،

ــكيلّي وعالقته الّتش بالفّن كتاباته ــي ف أبوليوس ــّم يهت الّتمثال: ــف وص (1)
ومنتخباته 8-3 :14 مثال مرافعته انظر املعروفة: أرسطو نظرّية وفق بالّطبيعة
مبثابة حتذير فهي ــة: خاّص داللة هنا بالّذات ــون أختي ــار قّصة الختي ــّن لك 6 :15
ــات الّنصر آله ــير ــقراط. وقد تش س مثال بعد فضوله ــة عاقب ــن م ــوس للوقي
يكون بفضل إيزيس. قد الّنهائّي ــوس لوقي انتصار أختيون إلى بتمثال ــات احمليط

والوهم. رمزا لعالم الّظواهر أيضا الّتمثال
كّل أّن يعني قد 2-5 ــية بسيش قّصة في املعنى ترى هو لك: نفس ما كّل (2)
بالّنحو األلوهة ــم بعال مّتصال ــان اإلنس بقي ــان طاملا لإلنس هو األرض في ــا م
اّلذي من جنس ــا هن والّتمّلك ــالم)، اإلس في ــتخالف كاالس تقريبا الّصحيح، (
واألرض معدم/ ــك وتقول أّن ــتكي في بيته: كم تش ماضي أبو إيليا إليه ــير يش

واألجنم. والّسما ملكك
maga primi nominis et omnis ــجع  س ــع م ــاس  جن ــاحرة/عليمة: س (3)

.carminis sepulcharis magistra
كثيرا ما وأبوليوس ــا، مكايده حتبك أو: serit blanditias :ــا إغراءاته ــر تنش (1)

املعنى. مزدوجة كلمات يستخدم
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إليك مرارا. ــة ملتفت وتلّكأت مببارحتك ــا ضيقه مدى عندك ــن م
امليمونة، ــعيدة الفرصة الّس هذه ــك نفس على تفّوت أن يجوز ال

فوتيس." لتْغِو

رقصة الِقدر 2-7

راكبا مع نفسي، األمور هذه أناقش وأنا ميلون باب إلى وصلت
وجدت زوجته، وال ميلون بالبيت ألق لم لكّني يقال(1)؛ رأسي كما
مفروما سجٍق حلم لسّيديها حتّضر كانت احلبيبة مبفردها. فوتيس
ــب األفاويه، وحس بذكّي متّبل مرق في مقّطعا وحلما ــّوا ومحش
نظيفا ــدي مئزرا ترت كانت ــهّيا. ش قّديدا منخرّي ــى إل تناهى ــا م
الّنهد ما حتت ــه إلى رفعت أرجوانّي بزّنار عليه ــت حتّزم ــن الكّتان م
دائرّية لّيات ــي وتقلقله ف احللوتني، ــا القدر بيديه وتدير ــرة، مباش
برفق هاّزة برّقة، أعضاءها الوقت نفس في ثانية متالحقة، برّجات
مفتونا أمام ــا مبهوت ــّمرت تس خصرها. بلطف وممّوجة ــا جذعه
أخيرا قبال(2). هامدة أعضائي التي كانت وانتصبت املشهد هذا
وأنت تدّورين ــك ألطف وما أحالك ما فوتيس، ــي "عزيزت خاطبتها:
ــعد س ويا بخت يا لذيذ تعّدين! أّي مرق ردفك! مع الّطنجرة ــذه ه
املرحة ــرّدت تلك البنت ف فيه إصبعه."  يغمس بأن له تأذنني ــن م
ــان لس لفحك لو تّنوري! عن ــكني مس يا ــك بنفس "انء الّطروب:
أحد األوار إخماد ــتطيع يس ولن الّصميم حّتى الّتقدت ــاري من ن

القدر الهّز أعذب ــّز أه كيف وأعرف أنا اّلتي أجيد الّطبخ، ــواي س
والّتخت."

الوجه مديح 2-8

أنصرف ــي لم أّن غير وضحكت؛ ــك وهي تقول ذل ــّي إل ــرت نظ
البقّية عن أقول ماذا لكن كّله. ــا مظهره أتفّحص جّيدا أن قبل
فيهما ــه: أنّعم والوج ــعر الّش الّدوام ــى عل الوحيد كان ــي وهّم
الّثابت واملبّرر الحقا. في البيت وأتنّعم بهما سابقا باخلارج الّنظر
بّني في محّل والكائن ــم اجلس البارز من اجلزء هذا ــو أّن ملذهبي ه
اّلذي هو وحده احلسن الفطرّي وأّن ألعيننا، منه يبدو ما أّول وجلّي
رونق ــوب عنه ين حيث ــة األعضاء بخالف بقّي الوجه ــي ف ــا يبهرن
يخلعن الّطبيعّية، ــّن جاذبّيته ــات إلثب الكثيرات، إّن ــل ب ــاس. الّلب
ــنهّن يتقّدم حس أن ــنب ويحب ــة، غالل ــن كّل م ــّردن ويتج رداء، كّل
الّذهب بسنا يبهرن ممّا أكثر املتوّردة ــرتهّن بش بنضرة عاريا، ليفِنتّ
قوله فإّن اّلذي سأسوق، لفظاعة املثل ويا لكن– ــهّن. مالبس في
وعّريت رائعة اجلمال غادة رأس ــعر الّش من جّردت لو الُكبر- إلحدى
الّطبيعة، وْلتكْن بها حبتها اّلتي البديعة احللية هذه من وجهها
الّلّجة، من خرجت أو البحر، من انبثقت أو لتّوها الّسماء من نزلت
الّرواء* بأمتّهّن مبوكب رّبات محفوفة × نفسها فينوس* لتكْن بل
البديع، حزامها ــة مننطق حواليها، مرفرفني ــّب* آلهة احل ــكّل وب
تعجب فلن صلعاء، تتدرّج املّر، بأريج عبقة الكافور، ــذا فّواحة بش

زوجها فلكان*. كان، حّتى أّيا
ــي أمش ــا: حرفّي pedibus in sententiam meam vado ــي: رأس ــا راكب (1)
مجلس في الّتصويت عند تقال مأثورة لعبارة استخدام لرأيي: منضّما بقدمّي

في صندوق. ببطاقة لإلدالء واحد كّل يذهب حيث الّشيوخ،
"قْبال" أي معنيني: ذات كلمة quae jacebant ante قبال: هامدة التي كانت (2)

إلى األمام. أي "ُقُبال" أو سابقا
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مديح الّشعر 2-9

وتأّلق ــرق، مش ورونق ــن فات لون ــعر بالشَّ ــّع أش لو ــاذا م لكن
على تدرّج أو ــناها، س دعة في ــا عاكس أو ــمس الّش معارضا أياة
في ومنغمرا الوّهاج الّذهب ببريق تارة ــعا سّلم األلوان، مشعش
ُورقة ــراب كالغ ــواد بس أخرى تارة ومحاكيا ــاحت، الف ــل العس فيء
بالد العرب ــغ ُدهن بصم أو ــم، أجياد احلمائ في ــاء الغبش ــف الّنت
لعني فتراءى مشط رقيق دقيق، وألقي وراء العنق بأسنان ــّرح وُس
لو ماذا ورواء؟ ــالوة وح بهاء كلّها صورة كاملرآة ــا عاكس ــق، العاش
ــرحا منس انحدر الّرأس، أو أعلى مكّلال كثيفة ــة عقص في ُضفر
أّن ــعر الّش ــأن ش عظم من ناعمة؟ خصلة مديدة الّظهر ــى عل
لئ والّآل بالّذهب ــاة املوّش باحللل واّزّينت زخرفها أخذت مهما املرأة
لم ما متزّينة تعتبرها أن ــن ميك ال تختال، وتدرّجت ــّتى احللى، وش
عذوبة ــعر الّش زادها فقد حبيبتي، فوتيس أّما ــعرها. ش تصّفف
فقد بإهماله وفوضاه. ــل ب ــريحته املتفّننة، ال بتس العذوبة، على
تنساب وتركتها املتالّفة خصلها ــها رأس أعلى في عقدة جمعت
ناعمة متمّوجة نحرها على وتنحدر القفا أعلى من فتتدّلى برّقة

أطرافها. إزارها منعقفة حاّفة ياقة على وتستقّر

احلّب نشوة 2-10

فاقتربت منحنيا، أطول. الّشهوة عذاب ــتطع مقاومة لم أس
ــعرها إلى قّمة ش يصعد حيث من خصلها، محّط على وطبعت
تلتمعان بعينني وغمزتني رأسها أدارت إّذاك قبلة. أعذب ــها، رأس
تتناول ــت أن ها ــاغب! ــا الّتلميذ املش أّيه ــه :"انتب ــت وقال ــراء، إغ

مرارة املفرطة ــل العس بحالوة تثير أن فحذار ومّرة. حلوة مقّبالت
مستعّد أنا بهجتي، يا تقولني :"ماذا ــتدمية!" أجبت املس الّصفراء
فوق ممّددا ــى أُصل ألن حّتى مهجتي، ــي حتي واحدة قبلة ــل أج من
صدري. إلى بحرارة وأضّمها ألثمها ــذت وأخ ذلك الّنار"، قلت هذه
التحام في ــي مع مّتحدة اضطرامي، ــع م جتاوبت أن ــْت لبث ــا فم
ــرج، وزغزغة املنف ثغرها ــن م املتضّوع ــها أنفاس ــذا وش ــرام، الغ
هلكت بل أهلك، ــُت: "إّني هتف بالّرغبة. ينبضان العذبة ــانها لس
مثل فبي ــّجع "تش وقالت: تعانقني ــادت فع ــعفيني." تس لم إن
آتي ــق الغس عند أطول؛ متعتنا ل تؤجَّ ولن ــك، ل أمة وأنا بك، ــا م
ببسالة منازلتك اللّيلَة ألّني ــك، نفس فاذهب وهّيء غرفتك؛ إلى

خاطر." وبطيب

في انتظار املوعد 2-11

لي ــلت أرس الّزوال وعند افترقنا؛ الّنأمات ــذه تبادلنا ه ــا بعدم
خمر ــة فراريج ودّنا من وخمس ــمينا س خنزيرا ترحاب، هدايا بّرينة،
باخوس* ذا وقلت: "هو ــس فوتي فدعوت صنف. من أجود ــة معّتق
كّل اليوم ــرب يسبقها. لنش ــالحها س وحامل فينوس* ــّجع مش
ــهوة الّش وتبعث فينا جرأة ــمة احلش وجل عّنا ــل لتزي اخلمر ــذه ه
اللّيل ــهر مركب فينوس* لنس يحتاج لهذا الّزاد فقط ــة. املتلّظي
بقّية قضيت ــا." أقداحن وباملدام مصباحنا بالّزيت ــح ويطف كّله
ألشاركه عشاءه، ميلون طلبني إذ ــاء، ثّم العش احلّمام الّنهار في
وصايا بّرينة، ــرا ذاك زوجته، نظر متجّنبا ــوان اخل أمام ــتلقيت فاس
أِورنوس*، فّوارة في الوقوع ــى أخش وجهها كأّني عن بعينّي ونائيا
خلدمتنا أتت اّلتي فوتيس إلى بالّنظر مهجتي أنعش كنت لكّني
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املصباح، إلى ــة ملتفتة بنفيل هتفْت فجأة ــة والفينة. بني الفين
زوجها سأل ــيأتي غدا(1)." وملّا س غزير مطر "أّي ــاء: املس حّل وقد
ميلون ــق فعّل املصباح. ــا ــا أنبأه م أّن ذلك ــت ــتوضحا أجاب مس
بعّرافة ــذه ه ــرجتنا مس ــخص في ش نحتفظ حّقا ضاحكا: "إّنا
بل ــماء، ــؤون الّس ش كّل ــكاتها مش مرصد من ــيبلّّية* ترقب س

نفسها!" الّشمس

ميلون وبنفيلة سهرة مع 2-12

عجب ــّن العرافة. ال ف أّولّيات ــال فع "تلك ذلك: ــد عن ــت تدّخل
ال محالة، ــرّية بش بأيد واملصنوعة املهينة الّذبالة ــذه ه ميكن أن
اّلذي مصدرها ــماوّي األعظم الّس اللّهب ذلك ذكرى ــة مع احلامل
وإلهاما ــة ِعراف وتنبئنا ــم تعل أن ــى ستتالش وفيه انبثقت ــه من
ــي كورنتوس*(2) ف عندنا يوجد ــال، فمث األثير. ــي أعال في دُّبر ــا مب
للجماهير ويعلن بأكملها املدينة بكهاناته يثير ــب عّراف(3)عجي
زيجة، روابط ــت يثّب مثال ــوم ي أّي دوينقات. ــل مقاب األقدار ــرار أس
أو ــافرا، مس ــرا، أو يواتي تاج ــب يناس أو مدينة، ــس ــخ أس يرّس أو
أنبأني ــفرتي س عن نتيجة ــألته س ملّا أنا مثال البحر. ركوب يالئم
رائعة وقّصة ــاطعة س بأمجاد الباهرة. املتنّوعة األمور من بكثير

الكتب." من وكثير العجب في غاية ومغامرات

عليم عّراف 2-13

وما ذاك أوصاف عّرافك ــا "م كالمي: على ميلون ضاحكا ــال ق
يدعى ديوفانس*." فهتف: فارع أسمر "هو رجل اسمه؟" فأجبت:
وقّدم ــا عندن الّرجل ــذا ــواه! لقد أقام ه س أحد وال ــه بعين ــو "ه

أمواال بل دوانيق ال ــه صنعت من ــبا كاس كثيرة نبوءات للعديدين
أو منكود أأقول أدري ال ــرك حّظ ش في وقع ــكني املس لكّن وفيرة.
يقّدم ــور غفير، جمه ــط وس مضى، بينما ــوم، ذات ي ــوم(1). غش
مستفسرا كردون* يدعى تاجر أتاه تكّهناته، به املتحّلقني للجمع
يطرح وها هو اختاره، يوما ينويه. حّدد له لسفر املناسب اليوم عن
ــاّب بش وإذا الكهانة، هي أجر دينار ويعّد مائة الّنقود فينثر هميانا
من ــا، ويجذبه صاحبن وراء ــّلل يتس محتده كرم عن ــه هيئت ــّم تن
إلى ــه وأجلس حتّيته فرّد بحرارة. يعانقه التفاته ولدى ثوبه؛ ــرف ط
الّلقاء من ــته دهش فرط من ــيا وناس ــدوها مش جانبه، وخاطبه
أهال نزلَت × "متى ــا: إبرامه بصدد كان ــي اّلت الّصفقة ــئ املفاج
لكن متاما؛ ــاء املس "عند ــاّب: الّش فرّد ــوقنا؟" ش طول بعد ــا بينن
بعد وبّرا بحرا رحلتك ــت متّ كيف الكرمي، األخ أّيها ــدورك، ب حّدثني

أوبويا*." من جزيرة املفاجئ إبحارك

عّراف نباهة 2-14

وذهوله: ــه غياب في يزال ــو ال وه ديوفانس ــم العلي ــا عّرافن رّد
ــة الّنحس ــفرة الّس مبثل تلك أدعو وخصومنا أعدائنا كّل ــى "عل

تالعبت بالّسفينة فقد شؤما! أوديّسيوس* رحلة على أربت اّلتي

اآلتية. لوقيوس مغامرة إلى تلميح بالعاصفة، أي باملطر: بنفيلة تكّهن (1)

أثناء إليه خفّية ــارة إش بعد لوقيوس وطن هنا نعلم كورنتوس: في ــا عندن (2)
22 دميياس 1: عن احلديث

أوحت وإن جغرافّيا معنى دوما حتمل ال والكلمة "كلدانّي" الّنّص في (3) عّراف:
شرقّي. بأصل 13 :2 أوصافه

فكرة كذلك وهي scaevam/saevam لفظّي تالعب غشوم: منكود أو حّظ (1)
عند أبوليوس. تتكّرر
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على جنحت دّفتيها ثّم كلتا وفقدت عاتية ــا عواصف أقّلتن اّلتي
القاع؛ ــي ف ــت وانغرس بعنف مرتطمة الوعورة ــديد ش ــاحل س
بعد ضياع بأنفسنا ــاطئ ناجني الّش سبحنا إلى ــّق األنفس وبش
صدقات من سواء بعد جمعه، من ما استطعنا وكّل أمتعتنا. كّل
أخي إّن بل مّنا، الّلصوص انتزعه اإلخوان، مساعدة األجانب أو من
ذُبح األبطال ــجاعة بش جلبروتهم تصّدى اّلذي أرغنوتوس* األوحد
الّتاجر ــتولى اس احلزينة ينهي قّصته أن قبل هاتني." عينّي ــام أم
حينذاك فورا. وفّر للّنبوءة أجرا دفعه قد كان اّلذي املال على كردون
حوله ينفجرون املتحّلقني ــور احلض يرى وهو ديوفانس، أفاق ــط فق
غفلته(1). اّلتي أوقعته فيها مدّوية، وتفّطن للكارثة ضحكة في
ذاك أّن بّد ال الفاضل لوقيوس، ــّيد الّس وحدك، أّيها أنت لك ــن لك
رفيَق واليمن ــك بصحبت ــعادُة الّس كانت صدقا(2)، قال ــّراف الع

مسيرتك."

حّب للية 15-2 االستعداد

داخلّيا ــم أتأّل كنت ــث، في هذه األحادي ــون ميل ــا مضى بينم
الّسلسلة هذه أثرت اّلذي أنا ــي على نفس وأحترق نقمة بصمت
جزءا ــي نفس على مفّوتا املوافق، ــر الوقت غي القصص في ــن م
حيائي وقلت ــت غلب ــرا أخي الّرائق. ــها وأنس ــهرة من الّس ــا هاّم
إلى بدوره ــّلم وليس حّظه، له قّدر ما ديوفانس ــاِس "فلُيق ــون: مليل

زلت فما أّما أنا ــاس. الّن من عليه ــتحوذ ما اس ــوّية س والبحر البّر
ذلك ــي باكرا." قلت فراش إلى آوي بأن فائذن أمس تعب من خائرا
ــاء للعش أّن ترتيبات الحظت هناك غرفتي؛ ــى إل وذهبت ــه وغادرت
على الغرفة ــارج خ للغلمان(1) ــرش ُف فقد ــه. وج ــن بأحس دُّبرت
ــماع نأماتنا ليال، س عن لي بدا ــبما إلبعادهم حس ومبنأى، األرض
طّيبة. وُوضع ببقايا عشاء حفلت نُصبت مائدة ــريري س وبجانب
الّنصف خمر إلى فيهما ُسكبت ــط وس صنف من قدحان عليها
ــد قّنينة رُفعت ــا، ورُكزت في متناول الي مذقه انتظار في ــط فق
كّل لالغتراف: ميّسرة املفتوحة فوهتها سّدادتها، األكواز بفّتاحة

ملنازلة عاشقني. املعّدات

حّب ليلة 2-16

طلقة فوتيس حبيبتي ــت أت حّتى ــرير الّس على أمتّدد كدت ما
منظوما وردا دّسْت وقد فراشها، إلى سّيدتها إيواء بعد األسارير،
وطّوقتني ــرارة بح عانقتني وبعدما ــا. صداره في ــر مفروطا وآخ
فيه ــكبت قدحا وس تناولت الّزهر، نثار علّي ــة الورد وألقت بجديل
برفق أخذته متاما أفرغه أن ألشرب. وقبل لي قّدمته ماء ساخنا ثّم
دار بيننا ثّم ــّي. إل ورانية ــفتيها ش زاّمة مّزت البقّية رويدا، ــدا وروي
وكمل تئقُت خمرا حّتى ــرى، تت األقداح بيننا وتنّقلت فثالث، ــان ث
كذلك بالبدن، وانتشيت بل فقط، بالّروح ال ــبق، للّش استعدادي

توّقع ــا على صّحة م ــكوكا ش ــي تلق ــس: لديوفان ــت ــي وقع الت ــوارث الك (1)
ــن املنّجمني ع احلديث في ــة ازدواجّي ــد أبوليوس عن نالحظ ــا عموم ــوس؛ للوقي

97 "املرافعة" في أو و 9: 8 انظر مثال: 8: 24 والعّرافني؛
الّالتينّية سخرية في الّصيغة plane ille vera dixerit :صدقا قال أّنه بّد ال (2)
ماضي ) dixerit الّتأكيد، وصيغة الفعل فالّتمييز plane يعني نقلها، ــب يصع

الّتشكيك. من تخلو ال املستقبل)

،31 :2) له واحدا عبدا بال خدم ويذكر الحقا ميلون أّن الكاتب ذكر الغلمان: (1)
وقّصة لقيانوس اجلمع/املثّنى، صيغة ــتخدم 20 يس :11 ــي وف (2 :7 ،27 :3 ،8 :3
قّصة عن ــل نق أو الّتعميم ــاب ب من اجلمع ــتخدم اس ــدا، فرّمبا واح عبدا ــر تذك
ــب املعطيات حس يغّير واألرجح أّنه ــك الّتماس لتحقيق ــا يغّيره ولم ــعبّية ش

حاجته.
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مبديا الّرداء، طرف العانة حّد إلى فأمطُت خفيف. خدر ــي واعتران
"وعّجلي ــي"، قلُت، "ارحمين ــهوتي. ش صبر نفاد احلبيبة لفوتيس
ــة للمعركة األهبة بحماس أّمت ــى عل ــا ترين كم فأنا ــعافي، بإس
حاملا األصول. ــب حس إعالن حرب دون لنا ــي قّررتِها ــيكة اّلت الوش
كوبيدون* الغشوم ــّدده س سهم أّول قلبي ــويداء س في تلّقيُت
أن ــى ألخش حّتى ــّد، الّش بأقصى ــدوري ب ــي قوس وّترُت ــي، صوب
ــلي أرس أّمت، بنحو رغبتك لكن لتبدي املّد. ــّدة من ش الوتر ينقطع

العذاب." ضّماتك مهفهفا فوق انسياب في شعرك

احلّب صراعات 2-17

كّل من ــّردت وجت بخّفة، الّطعام ــاق كّل أطب أْجلت ــال احل ــي ف
صورة إلى بروعة فتحّولت مثير دّل في ــعرها ش ــها وحّلت مالبس
بخفر، مخفية ال بغنج، الّلجج، مغّللة من ــرج تخ لفينوس* وهي
قالت، الّنزال"، ــى "إل الّصغيرة. القرمزّية ــا بكّفه األملود أنوثتها
قفاي؛ وال موّلية ــلمة مبستس أنا لك فما ــالة، ببس الّنزال ــى "وإل
واهجْم الّرجال ــزم حتمل ع كنت إن ــه لوج وجها أمامي ــد فاصم
وهي طلعت ملعركتنا." الليلة توّقف فال مستميتا، وقاتل بحماس
وبهّزات متالحقة، برّقة، فوقي ــت وجلس ــرير على الّس ذلك تقول
من ــروت ظمئي ف ــيق، الّرش ظهرها حتّرك أخذت ــرة ــات مثي وتثّني
فتهاوينا جهودنا وكّلت ــا هّمتن فترت حّتى املعّلقة فينوس* ــّذة ل
ــهر الّس بنا وامتّد روحينا. ــّلمني ومتحاضنني مس منهكني، ــا مع
ــتعينني مس الفجر، حدود إلى وأمثالها الّصراعات هذه في ونحن
ــهوتنا وجتديد وتأجيج ش هّمتنا ــحذ لش وأخرى بني فينة بالقدح

مماثلة. أخرى ليال بعّدة تلك ليلتنا وشفعنا لّذتنا؛

بّرينة دعوة 2-18

ــاء عندها؛ عش مأدبة حضور بّرينة بإحلاح مّني طلبت يوم ذات
فكان علّي اعتذاراتي. ــل تقب لم الّتعّالت ــّتى بش اعتذرُت لها وملّا
ــتيائها ورغم اس ــتفتائها؛ واس ــتئذانها لس فوتيس إلى أذهب أن
هذه خاطر بطيب ــرا أخي قبلت أمنلة، ــدر ق ولو عنها ابتعادي ــن م
من تعود أن حاوْل "لكن أضافت: الغرامّية. حلربنا الوجيزة ــة الهدن
أرقى إلى املنتمني ــبابنا ش من ــعورة مس فئة فإّن باكرا، ــاء العش
على متناثرين قتلى وهناك هنا سترى العاّم؛ األمن تشّوش األسر
عن مدينتنا ــا لبعده إقليمنا ــي وال فحامية ــة، العاّم ــاحات الّس
مظهرك اخلطر لك ــد يجلب وق األذى. هذا من إراحتنا عن ــزة عاج
تنشغلي "ال أجبت: باألغراب." االستخفاف وكذلك بالّثراء املوحي
عند الوالئم كّل معك على لّذاتي تقدميي عن ففضال عزيزتي؛ ــا ي
أذهب لن إّني ثّم باكرا؛ إليك ــودة بالع مخاوفك كّل ــأزيل س الغير،
حامال وإلفي، دربي ــيفي رفيق س جنبي على ــأتقّلد س بل مبفردي،

باملأدبة. الّنحو بهذا مجّهزا التحقت ثّم سالمتي"؛ وسيلة

املأدبة 2-19

بالّضرورة، كما يُتوّقع هم املدعّوين من غفير حشد هناك كان
فخمة موائد ــرى ت وكنَت ــة؛ املدين زهرة ــة، الّنخب من ــرأة ام لدى
ــّجاة بأغطية مس ــّرة وأس والعاج، ــرو(1) الّس ــب بخش ــة متأّلق
في اّحتدت وإن بداعتها في متنّوعة كبيرة وأكوابا بالّذهب، موّشاة
ــات الّنب ــاء علم ــوه thuya يدع articulata ــجر citrus ش ــرو: الّس ــب خش (1)
كولع به الّرومان ــع ول كان إفريقية ــمال ش من ــه وأصل callitris quadrivalvis
بيعت أقدام 5-4 طاولة دائرّية بقطر أّن 29 ذكر بلينيوس 13: باجلواهر، ــائهم نس

12 :18 رؤيا يوحّنا في الّثمني باخلشب املعنّي شّك وهو ال كبير. بثمن عقار
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البّلور الّنقّي وهنا اإلتقان، املنقوش مبنتهى الّزجاج هنا نفاستها.
والكهرمان املتأللئ ــب والّذه الّصافية الفّضة وهناك ــية، ش بال
وكّل كلّها. للّشرب أُعّدت الكرمية، واألحجار ــوم، الّرس بأروع احملفور
ــى كس ارتدوا نُدل عّدة راح ــاك. كان يوجد هن ــوده ال ميكن وج ــا م
وولدان األطعمة، بأشهى حافلة أطباقا بكياسة يعرضون فاخرة
للمدعّوين يقّدمون جميلة ثيابا ــوا ولبس ــعرهم باحلديد ش ُجّعد
بعدما اخلندريس. املدام من أكوابا ُشّكلت كرمية أحجارا بال توّقف
هنا من ــدة وانطلقت املائ ــمر حول الّس تعالى ــاعل، املش أُدخلت
بّرينة: خاطبتني ذلك عند والّدعابات. والّنكات الّضحكات وهناك
ــأو بش أعلم، نتقّدم ــن، فيما نح بالدنا؟ ــي ف العيش ــف جتد "كي

املدن، ونتفّوق كّل على العاّمة ــق املراف مبعابدنا وحّماماتنا وبقّية
إن كان احلّرّية للّزائر حّقا فهنا تتوّفر املنزلّية. املعّدات كذلك بوفرة
إن الّريف وراحة شغل، في يسعى أتى إن رومية وحيوّية عاطال(1)،
مستطاب ــاطة؛ باختصار مدينتنا منتجع ببس لالستجمام جاء

اإلقليم." لكّل

الّسمر 2-20

حّرّية ِخلتني أكثر فما تقولني، ــا على كالمها: "صدق رّدا قلت
مكايد في مدينتكم(2) أخشى هنا؛ لكّني أنا ممّا أخرى بالد أّية في
قبور إّن ــال يق محيد. ــاء وليس منها اخلف حتاك في اّلتي ــحر الّس

احملرقات في يُبحث بل ــّرها، ش من ــت مبأمن ليس ــها نفس املوتى
لألحياء. لتدبير املهلكات البقايا واملزع ــّتى ش عن الّرموس ونشوز
ــاحرات الّس بعض ــتبق املأمت تس ــوس طق إقامة ــاء أثن حّتى ــل ب
أحد عّقب ــرى(1)." األخ الّدفن ــة طريق الّطير ــرعة بس ــز العجائ
ممّا ــلمون يس ال ــهم األحياء أنفس أّن "احلّق كالمي: على ــور احلض
وُشّوه الّنوع فقد بُتر تعّرض ألذى من هذا ــخص ش وهناك ذكرَت؛
اّتزان، بال ــني مقهقه احلضور كّل انفجر ــال، احل متاما." في ــه وجه
على ركن في منزو ــخص ش ناحية اجلميع وجوه وأنظار ــّلطت وُس
وهّم اجلماعّي باالهتمام سيء وقد فغمغم مستنكرا(2) سريره.
أن تليفرون*، عزيزي يا ــوك، "أرج ــتوقفته: اس بّرينة لكّن بالّنهوض.
أدبك حسن وفق على مسامعنا، وتعيد قّصتك معنا، تبقى قليال
الّلطيف." ــالوة حديثك بح لوقيوس هذا ابني ــتمتع ليس املألوف،
ال جدل، لكّن ــك وإخالص ودادتك على دوما ــّيدتي س يا "أنت ــرّد: ف
في ذلك يقول وهو حتتمل." بدا أن ــن م أكبر هنا البعض ــة صفاق
يحّدثنا أن بإحلاح ــده تناش راحت التي بّرينة إحلاف إّال أّن الّتأّثر غاية

ما أحّبت. لها حّقق بحياتها بحكايته، وتستحلفه

الريسة في تليفرون: قّصة 2-21

مّتكئا ثّم ــراش على الف ــتوى واس في كومة األغطية كّدس

ــت كان ــن إن لك ...libertas otioso et negotioso ــل: للعاط ــة احلّرّي ــر تتوّف (1)
شغل وشاغل). كّل من احلّرّية اخللّية ( تتوّفر يصير املعنى: negotiosa

نفس العبارة ترد كثيرا، أخشى أو: oppido formido مدينتكم: أخشى في (2)
وقول حولها. لفظّي تالعب 62 "املرافعة" وفي 25 للكلمة في 2: الّثاني باملعنى

بالّسحر. اهتمامه عن قال ما يناقض لوقيوس

كما alienam sepulturam antevortunt األخرى: الّدفن طريقة ــتبقن يس (1)
املعنى قد يكون ــن لك ــخرية)، ــبيل الّس س على ) أحد البدائل املتاحة كانت لو

أهلَه). عنهّن ( غريٍب دفن يسبقن إلى أيضا:
qui cunctorum obstinatione confusus indigna ــتنكار...: باس ــم غمغ (2)
) اجلماعّي ــام لالهتم نعتا indigna تكون أن ــا أيض ــن ميك murmurabundus

االسم). قبل الّطبيعّي موضعه كان وإن الّالئق"، ="غير
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إصبعيها ثانيا ــاء، اخلطب طريقة على ــّكلها وش اليمنى؛ ــّد يده م
يقول: وأنشأ سّبابته، برفق ورافعا األصابع بقّية ومبرزا األسفلني،
ملشاهدة الكفالة طور ال أزال في وأنا ميليتوس* من "انطلقُت ×

إقليمكم من الّربوع كذلك هذه أزور أن فعّن لي األوملبّية ــاب األلع
طيور نحس جّراء وصلُت تّسالية أرجاء جبُت وبعدما ذائع الّصيت.
مواردي، عن نضوب ــد بع باحثا، أتنّقل ــا رحُت وفيم ــة*؛ الريس إلى
فارع شيخا ساحة وسط شاهدت ُعدمي، لتخفيف ــيلة وس كّل
ملن أّن معلنا ــورّي صخرة يهتف بصوت جه ــى قد اعتل × ــوام الق
املاّرة: أحد األجر. فسألت يراجعه حول أن مّيت ــة حراس في يرغب
× أجابني: الفرار؟" البلد املوتى في هذا عادة أمن ذلك؟ معنى "ما

أّنك وجتهل شّك، بال وغريب ــيم، غش غالم أّنك واضح ــكت! "اس
يجدن ــث املوتى حي ــوه وج ــواحر الّس ــّزع تتم أين ــالية* تّس ــي ف

الّسحرّية." وصفاتهّن مستحضرات

املوتى حراسة 2-22

التي ــة املوتى حراس تتمّثل ماذا في أرجوك ــل "ق ــائال: رددت س
كامل ومنتبها احلارس متيّقظا يظّل أن يجب "أّوال فأجاب: ذكرَت."
باله ينشغل وأّال اجلثمان على ومرّكزا باستمرار عينيه فاحتا اللّيل،
يغّيرن املَريدات الّسعالى أولئك ألّن بلفتة ولو سواه شيء بأّي عنه
لَيخفني متسّلالت حّتى ويزحفن ــئن حيوان ش أّي ــكالهّن إلى أش
وكالب طيور يتقّمصن أشكال العدالة*. أو رّبة الّشمس عني عن
بأخذاتهّن. عميق ــوم ن في احلّراس ويغرقن ذباب وحّتى ــل ب وفئران
يستنبطن من كّل ما يعرض باستيفاء أن ــتطيع أبدا يس أحد وال
يتعّدى ال العمل لهذا املقّدم األجر ثّم إّن غاياتهّن. لتحقيق احليل

أّن أغفله كدت ــا م وهو أيضا اعلْم وي! ــل*. مثاقي ــّتة س أو أربعة
ما ترقيع على ألهله مجبر كامال الّصباح في يعيد اجلثمان ال من

من وجهه." تُقتَطع مماثلة منه بخزعة أُنقص أو أُتلف

الفقيد أرملة مع 2-23

من وتقّدمت شجاعتي ــتجمعت ذلك، اس بكّل بعدما علمت
لي ــتعداد؛ فقل االس أّمت على حارس أمامك "توّقف! قائال: املنادي
فتى! احتط جّيدا لكن مهال يا ألف درهم. ــُتعطى "س رّد: أجرك"؛
أحد البن ــي، فإّنه الّدواه احلربياوات* ــك من أولئ اجلثمان ــة حلراس
أمامك سخافات! ومحض لي تروي "خرافات قلت: أعيان املدينة."
لنكيوس* بصرا من أحّد الغمض، جفنه يعرف ال ــد حدي من رجل
قادني حّتى قولي أّمت ما كدت أرغوس* كّله أعني يقظى." نفسه أو
صغير، باب خلفّي من الّدخول ــى إل بابه، فدعاني أوصد بيت ــى إل
ــار العتمة، فأش عليها ورانت نوافذها أغلقت غرفة واقتادني إلى
منها: يقترب قال وهو احلداد. ثوب تلبس الفؤاد محزونة امرأة ــى إل
فأزاحت أمانة." ــكّل ب زوجك ــة حلراس ــتؤجر اس رجل حضر قد "ها

ميح لم وجه ــن ع ــفة كاش محّياها، أمام املتدّلية ــعر ُخصل الّش
على أرجوك، ــا: "احرص، نظره إلّي محّولة وقالت نضرته، ــى األس
سّيدتي، ــغلي بالك يا تش "ال فأجبت: اليقظة". مهّمتك بأّمت أداء

مناسبة." مكافأة فقط حّضري

باملستلمات جْرد 2-24

أماطت ــاك أخرى. هن ــة غرف فقادتني إلى ــت ونهض ــا اّتفقن
أدخلت بعدما فاخرة، بأكفان ــّجى مس جثمان عن الّلحاف بيدها
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وتعرض ــال، طوي ــوع الّدم ــه فوق ــذرف ت وأخذت ــهود، ش ــبعة س
أحدهم مسبقا سّجل وقد احلضور؛ وتستشهد تفصيال، أعضاءه
خّصيصا ــواح أُعّدت على أل املعمول بها بالّصيغ ــرد اجل ذلك ــود بن
واألذنان صحيحتني وتان العينان كامال األنف "هذا قالت: للغرض.
فاشهدوا نقصان، بال متّا الّذقن وهذا وافيتني والّشفتان سليمتني
األلواح ُختمت حّتى قولها من تنته ولم األفاضل"؛ أّيها املواطنون
ما كّل لي ــب يُجل بأن ــّيدتي س يا عندئذ: "ُمري قلت ــْت. وانصرف
من يكفي ــاح كبير، وما حتديدا؟" أجبت: "مصب "ماذا رّدت: ــزم." يل
الّنبيذ، من نياطل ــع م ــاخن س وماء الفجر، حّتى لإلضاءة ــت الّزي
وقالت: ــها رأس فهّزت ــاء." عش ببقايا ــة وصينّية محّمل ــدح، وق
بيت في ــات ومخّصص ــاء انون! تطلب عش أّيها ــي عّن ــرب "اغ
ــك جئت للقصف؟" أّن ــب أحتس أّيام. به دخان منذ يُر لم ــوع مفج
حاال "مّرينة*، اجلبي وقالت: خادمة إلى ذلك وهي تقول نظرت ×

فورا." وانصرفي احلارس على الغرفة باب وأقفلي وزيتا مصباحا

ينام ال من سبحان 2-25

ــال طوي ــّي عين ــت ففرك ــان، اجلثم ــة ملؤانس ــردت أُف ــذا هك
مدندنا ــي قلب أثّبت مضيت ــّم ث الّنعاس، ــة ملقاوم ــّلحتهما وس
فاللّيل اللّيل الّساجي فغسق الغروب، غبش أن حّل إلى باألغاني.
تلّبد ومع ــع، اخلاش اللّيل همود ثّم الهاجع، اللّيِل ــي ثّم هدأُ الّداج
منس الغرفة ــل داخ إلى ــّلل تس فجأة، رهبتي. ــت ادلهّم ــة الّظلم
من ــعاعا ش قلبي فطار ــزراء، ش بنظرة وحدجني قبالتي انتصب
عّني "إليِك خاطبته: ثّم ــه. بنفس الّصغير احليوان ذلك ثقة فرط
اجلرذان من ــك أمثال اختفي عند ــة، هّيا ــة الّنجس اخلشاش أّيتها

ظهره ــأدار × ف ارحتلِت؟" ــّال ه ــريع! الّس ــي بطش أن تخُبري ــل قب
نوم بي ــى ألقى حّت وإن هي إّال حلظة ــة؛ الغرف من ــى لتّوه واختف
ما نفسه دلفي* إله أّن حّتى ــحيقة، س هاوية غياهب في عميق
هجوع في أكثر إيغاال ــن املمّددْي االثنني نحن ِمّنا ــن َم ــز ليمّي كان
لم وكما لو غيري، ــة حراس إلى وبحاجة هامدا كنت ــد فق املوت.

هناك. موجودا أكن

املكافأة 2-26

صياُح مؤّقتا، جحافل اللّيل ــحاب بانس مؤذنا عال، لبث أن وما
ــديد، ش هلع متّلكني وقد وهرعت، أخيرا فأفقت املقنزحات. كتيبة
أتفّحص وأخذت عنه، ــفت وكش الّضوء منه فقّربت اجلثمان؛ إلى
باكية تدخل املنكودة ــة بالّزوج وإذا باجلملة. ــي أتان ما بالّتفصيل
اجلثمان فتضّمه على احلال تنكّب مبلبلة وفي البارحة شهود مع
ثّم أعضائه، كّل ــتعرض املصباح تس ضوء طويال بحرارة، ثّم على
يسّلم بأن فتأمره فيلودسبوتوس*. أعمالها وكيل وتطلب تلتفت
بعد وتخاطبني بالّتمام والكمال، ــره أج األمني للحارس احلال في
من لنعّدك وإّنا االمتنان؛ جزيل الفتى، أّيها "لك مّنا، ــّلمنيه: س أن
ــى." رددت وأنا خدمتك املثل جزاء ــد خلصائنا أح هرقل، ــّق اآلن، وح
الّذهبّية بالقطع مشدوها املؤّمل املكسب غير بهذا فرحا أتهّلل
ــّيدتي؛ س يا أتباعك أحد قولي ــل "ب يدّي: بني ــا أقّلبه ــي رحت اّلت
ذلك أقول كدت ما ــري بفائق الّثقة." ُم خدمتي وكّلما رغبت في
مدّججني ــؤوم، املش فألي من متطّيرين رجالها، علّي انهال ــى حّت
ــم بلكماته فّكّي، هذا يهّش حتت أيديهم. وقع ما وكّل ــّي بالعص
في الفّتاكتني ــه قبضتي يطلق وذاك ــّي، كتف بزنديه ــر يدّق واآلخ
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من ُطردت ــّم ث ثوبي. وميّزق ــعري ش ويقّلع ركال ــبعني ويش جنبّي
أو كذلك ــرس املتغط األونّي ــى الفت ــا كذلك ممّزقا مخّرق ــت البي

املغرور(1). املعّلم املوسيقار

خطيرة تهمة 2-27

بتأخير وأستعيد ــي أنفاس ألتقط ــاحة قريبة س في أنا بينما
أستحّق زيادة كنت أّني على موافقا ــة، الّطائش الّنحسة أقوالي
بعدما البيت ــن م أُخرج قد ــت باملي × إذا ــرا، كثي جْلدا ــُت نل ــا عّم
له وفق نُّظمت ــراف األش من واحدا ــه ــادوه، وبصفت ذووه ون ــكاه ب
شيخ فبرز املدينة. مركز ــّق تش سارت ــمّية رس البالد جنازة عادات
الوقور؛ ــيب األش ــعره ش وميّزق ــار انكس في يبكي ــواد، الّس يلبس
ــهيق: الّش متهّدج يقّطعه بصوت بيديه وقال الّنعش ــك فأمس
تتصّدوا أن املواطنة ورباط باألمانة املواطنون أّيها ــدكم "أناش ×

عقابا الغادرة، ارمة ــك بصرامة من تل وتنتقموا مواطن، ــل لقت
أختي ابن بالّسّم قتلت سواها، أحد وال هي، املنكرة. جرميتها على
وأخذ في امليراث(2)." وطمعا زنا عالقة بسبب املنكود الفتى هذا
فأثار املؤّثرة؛ ــكاواه باّثا ش آخر، واحد إلى ــن م ينتقل ــيخ الّش ذلك
الوقائع إلى ــتالحة اس ــم اجلمهور ودفعته نقمة ــيئا ــيئا فش ش
األحجار الّنار وتلتمس ــب تطل أصواتهم فعلت الّتهمة. ــق تصدي
اجلرمية، إنكار على ــي ه أصّرت بينما الّصغار. الّزوجة ــّد ض وحتّرض

املقّدسات. بأقدس ومقسمة مهّيأة بدموع وعيدهم مقابلة

احلقيقة ملعرفة املصرّي العّراف إحضار 2-28

لتبّني اإللهّية العناية ــى إل إذن "لنحتكم ــيخ: هتف الّش إّذاك
اّتفق اّلذي ــرّي القدير املص العّراف بيننا زتكالس يوجد ــة: احلقيق
ملّدة الّروح إعادة على ضخمة(1)، مكافأة مقابل قليل، قبل ــي مع
إلى املوت ــتدراك واس ــد اجلس وإحياء ــفلّي الّس من العالم وجيزة
إزارا يلتحف الّرأس حليق فتى اجلمع وسط وقاد إلى ذلك حني." قال
ــح ومتّس طويال فلثم يده ــعف. الّس من خّفني وينتعل الكّتان من
الّسماوات، بنجوم ناشدتك العّراف! أّيها "حنانيك قائال: بركبتيه
اللّيل ــوع بخش الّطبيعّية، وبالعناصر ــفلّي، الّس العالم ــة وبآله
منفيس* آلهة وأسرار الّنيل بفيضانات القبطّية، املعابد وحرمة
األبد إلى املغمضتني العينني هاتني هب فاروس*. جزيرة وصّناجات
ننازع وال الّضرورة، حكم اعتراض لنا على ال برهة. نعمة الّشمس
الّثأر في عّلنا جند من احلياة نْزرا ضارعني نسأل وإّمنا مْلكها؛ األرض
في عشبة فوضع حلاله العّراف رّق الّسلوان." من شيئا اجلاني من
ــا ــرق ملتمس املش ِقبل وجهه وّلى ثّم صدره. في وأخرى فم املّيت
ــالل، فأثار وج مهابة ــي ف املتهادية ــمس الّش بركات ــت صم في

الكبرى. اآلية يرتقبون متزاحمني اشرأّبوا اّلذين احلضور حماس

وأرملته بني امليت 2-29

بجانب الّنعش عالية صخرة وارتقيُت داخل احلشد اندسسُت
رغم ألّمه، ــّده ج ــها قدموس مؤّسس ــد بع طيبة ــك مل ــوس بنثي ــّي: األون (1)
في صورة إليها ــدم ق ــوس ملّا ديونيس بألوهة يعترف ــياس لم إنذار العّراف تيرس
املغرور املعّلم وأخواتها. أّمه أيدي على خطأ فُمّزق اآلسيوّية، رحلته ــان بعد إنس
تلميذه أو لتطاوله الغنائّي قتله أبوّلون كليوبة رّبة الّشعر ابن لينوس املوسيقار

لضربه. هرقل
بنتيانوس ربيبه تهمة قتل ألبوليوس ــه توجَّ "املرافعة" 2 في الّزوجة: ــام اّته (2)

امليراث. في طمعا

ــعوذين واملش ــحرة بالّس تعريض ــا فيه ــارة إش ــة: ضخم ــأة مكاف ــل مقاب (1)
بعبادة إرهاص العّراف وابتهاالته، هندام ــي ف هناك، الوقت في نفس والعّرافني.

11 الكتاب في سيعرضها التي إيزيس اإللهة
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أعضاء كّل بعينني ملؤهما الفضول إلى أتطّلع وأخذُت ــرة، مباش
عروقه ــّز وه انتفاخ، ــدرَه ــال ص ش حّتى حلظة إّال هي وما ــت. املّي
وتكّلم اجلثمان، ونهض احلياة، ــمه جس كامل في ــرت وس نبضان،
ليثية*(1) كؤوس شربُت بعدما الّسماء بحّق أعدتَني "لِم الفتى.
احلياة متاعب ــتكس* إلى مستنقعات إس في سابحا وانطلقت
تكّلم بهذا ــة!" األبدّي راحتي ــي ف دعني أرجوك! ــى كف ــة؟ الفاني
احلّدة: من ــيء قال بش لكّن العّراف ــم؛ اجلس من الّصادر ــوت الّص
تظّن أَوال باألحرى؟ موتك أسرار بالّتفصيل ــف للّشعب تكش "أال
الّتعبى؟" ــّي أطرافك ول الّنقمة* جّنّيات ــار إحض ــع صلواتي بوس
عميقة: ــى اجلمهور في زفرة إل متوّجها الّنعش من امليت ــرّد ف ×

بها، اقتراني ــى عل قليل مضى اّلتي زوجتي ــد مكائ ــد أردتني "لق
دافئا ما زال الذي فرلشي فتركُت ــموم بكوب مس علّي وحكمت
وبال ــجاعتها ش الفاضلة ــرأة ــتجمعت امل اس ــيقها." إّذاك لعش
ــعب الّش فضّج زوجها؛ جتادل راحت املوت حرمة انتهاك من ــل وج
في زوجها مع حّية ــرة الفاج املرأة بدفن بني حاكم اآلراء ــت وتباين

اجلثمان. مزاعم تصديق ومستقبح اآلن،

املفاجأة .2-30

من إذ تنّهد مجّددا اجلدال؛ ــم حس الّتالي الفتى لكّن تصريح
خالص صدقي، على ــاطعة س أدّلة لكم ــأقّدم "س وقال: أعماقه
ــيرا وتابع مش غيري." ــّن يذكر أحد يتظ يعلم أو لم ما ــف وأكش

البصير ــى الفت ــمي هذا جس حارس كان ــا "بينم ــه إلّي: بإصبع
طامعات عجائز ــاحرات س حاولْت علّي، ــّددة مش ــة حراس يضرب
ــتمّرة املس يقظته مغافلة ــهّن لهذا الغرض أنفس ــخن مس فّي
غبار الّنوم عينيه في ذررن ما وبعد أخيرا، جدوى. دون الّسهرى مرارا
ولم يكففن ــمي باس ينادينني أخذن عميق، ــبات س في وطمرنه
في تتململ ــاردة الب وأطرافي ــدة الهام ــدأْت مفاصلي ب ــني ح إّال
هذا الّشخص لكّن ــحارهّن. ألس ــتجابة لالس متخاذلة محاوالت
عند أفاق ــمّيي، س فقط، ألّنه ــت بالّنوم(1) واملّي الواقع في ــّي احل
كشبح تلقائّيا فمشى املعنّي. ــخص جاهال بالّش اسمه ــماع س
خالل من ُجدع بإحكام مغلقا الغرفة كان باب أّن ورغم حياة؛ ــال ب
املذبحة االستبدالّية هذه إلى فتعّرض األذنان؛ ثّم أنفه فيه ثقب
على ُشّكل شمعا له ألصقن خطئهّن آثار ــتدركن مكاني. فلِيس
بديال كذلك لألنف وجّهزن كامال ــبها ش املصلومتني أذنيه صورة
ال جّده." جدعه ثمن نال وقد معنا، حاضر هنا اآلن واملسكني مماثال؛
مددت أتبّينه؛ وجهي إلى هلعا ــارعت قوله حّتى س ينهي ــا كاد م
باحلضور وإذا فتبعها وجذبت أذنّي فانفصلتا. أنفي وأمسكت يدي
مدّويا وينفجر ناحيتي مومئني بأصابعهم ويلتفتون يشيرون إلّي
وعرق بي احمليطني املتفّرجني أرجل بني ــّلال ففررت متس ضحكهم؛
لم ــكل الّش بهذا مضحكا ــخا مس ــرُت ص بعدما ــي. يبّللن ــارد ب
على ــعري ش أطلقت ــت آبائي وأهلي بل بي إلى العودة ــتطع أس
يكفي ــا مب خزي أنفي ــت وأخفي ــني، األذن ندبة ــي ألغّط ــني اجلانب

بدل اإلضافة، الّنعت ــتخدم يس الّنّص في Lethaea pocula ليثية: كؤوس (1)
Romana رومية: ــة حيوّي 19 :2 ــال مث أخرى ( مواضع في ــلوب األس ــد نفس وجن

.(frequentia

الّدين وجالل 42 :39 ــرمي الك القرآن انظر صغرى. موتة ــوم ــت بالّنوم: الّن (1) املي
معنى ( إّن أين ــت املوتس أخ الّنوم ــّر ززين/س كند عاري را جانها ــب اس ــّي: الّروم

في الّنوم عيان). املوت وخفاء مبان/ الّنوم في املوت
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بإحكام"(1). الّلثام عليه هذا بإلصاق

بّرينة دعوة جتديد 2-31

الّندامى عاد حّتى القّصة هذه رواية من تليفرون انتهى إن ــا م
مطالبة أصواتهم ــت تعال وبينما ــك؛ الّضح إلى خمرا ــون املترع
بّرينة توّجهت إلّي نخب ريسوس*، × املعتادة على الّنوبة ــرب بش
ال كانت ملّا املدينة هذه ــيس بتأس االحتفال يوم غدا قائلة: "يحّل
اليوم إلى في هذا نتقّرب ــاس الّن وحدنا بني ونحن املهد؛ ــزال في ت
فلتجعْله واملرح؛ ــرح الف ملؤها بطقوس ــوس* ريس املعّظم اإلله
ــيئا ظريفا ش ــتنبطَت لو اس وأزهى. وحّبذا أبهج عندنا بحضورك
أفضل ــترضيه بنحو نس عّلنا اإلله هذا لتكرمي اخلاّص ابتكارك من
هل ــعري ش ليت أال ليكن كما تأمرين؛ ــنا، "حس أجبت: ــل"؛ وأكم
ــث بعدما ألب ــّم لم ث ــعيد." لس إّني إذن ــه ب تليق ــرة فك ــّنب أصي
باخلمر(2)، ــا تقئ أن نهضت ــل اللّي ــّدم إلى تق ــي خادم ــي أخطرن

اخلطى ثمال. البيت مترّنح إلى توّجهت عجال ثّم بّرينة ووّدعت

بطولّي صراع 2-32

ــعل املش الّريح أطفأت حّتى ــاحة س في أّول ــرنا س إن ما لكن
العودة ــّق األنفس من بش إّال نتمّكن فلم عليه كّنا نعتمد ــذي اّل
على العثار مدماة من أرجلنا وأصابع منهكني مضّيفي ــى بيت إل
منه نقترب نحن الغّرار. فبينا اللّيل من ظلمة والّتخّلص األحجار

بكّل ــالظ ينهالون غ ــراض ع صعاليك ثالثة ــا لن الح ــني، مترافق
كّروا بقوى ــل وجودنا. ب ــم بتاتا يخيفه أن دون ــى بابنا، عل ــم قواه
ال خصوصا، ولي بدوا لنا، بحيث في العنف، متنافسني مضاعفة
سيفي انتضيُت احلال في صنف. ــرس ومن أش لصوصا مبّرر بغير
وبدون ــوارئ. الّط هذه ملثل ــبا حتّس ثوبي حتت ــده أتقّل كنت ــذي ال
تلو واحدا ــم فيه ــوص فأغمدته عميقا الّلص ــط وس وثبُت ــرّدد ت
ــهم أخيرا أنفاس لفظوا أن إلى يقاومني. من ــحق كّل اآلخرألس
من ــذا انتهيُت وبليغة. هك عديدة ــراح بج مثخنني قدمّي، ــام أم
ففتحِت البيت فدخلُت ــس، فوتي ضّجتها أيقظت اّلتي ــة املعرك
صراعي من منهكا نفسي، ــّلمُت وس عرقا؛ أتصّبب مرهقا، الهثا
للفراش والّنوم قتل جريون*(1)، الّثالثة، سْوغ الّلصوص أولئك مع

معا.

 

حصل ما يدّل ــرى كيف ن ال قارئه إذ ــتغفل أبوليوس يس هنا املّيت: ــهادة (1)ش
الّزوجة. خيانة على لتليفرون

كما في ــام، الّطع متأّخرين ــاب عند كّت ــي تعن ــة الكلم crapula :ــر باخلم (2)
أغسطينوس. القّديس عشر.اعترافات االثني هرقل* أعمال بأحد لوقيوس يشّبه جريون: قتل (1)
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خؤش�خؤش خؤئسخز

اجلديد الّصباح 3-1

على ارتفعت أن ــة األرجوانّي ــح الّصفائ ذات ــت أورورة* لبث ــا م
من اللّيل فانتزعني ــوّردة؛ ذراعها امل ــة نافض ــماء الّس في جيادها
أتذّكر اضطراب وأنا بنفسي ألّم للّنهار. ــّلمني وس اآلمنة راحتي
أصابع شابكا رجلّي، ثانيا ــرير الّس على ــت فجلس البارحة؛ جناية
متمّثال ــوع، الّدم أذرف ــت ورح ركبتّي ــى عل بهما ــا ضاغط ــدّي ي
قاض ــض لي ــّالد. "أيقيَّ ــم وحّتى اجل احلك بل ــاة ــة واملقاض احملكم
مجازر، ثالث وأنا مضّرج بنجيع احلكم ببراءتي حّد إلى ــم رحي رؤوف
اّلتي ايدة الّرحلة ــي ه املواطنني؟ أهذه أولئك كّل ــدم ب ملّطخ
حّظي ــا أندب أن بينما × بإصرار؟" ــس العّراف ديوفان بها ــرني بّش
هرج وسط بعنف يُقرع بالباب اخلارجّي إذا مصيري ــائال عن متس

ومرج.

إلى احملكمة 3-2

األرجاء كّل ــألْت وامت ــديد، ش ــف بعن البيت ــح ُفت احلال ــي ف
ــور ألقى الف وعلى ــاء؛ الّدهم ــن م ــط وخلي ــم وأعوانه ــاة بقض

يجّراني، وأنا ــذا وأخ القضاة ــن م بأمر ــان(1) فائس علّي ــض القب
حّتى الّزقاق في ــرنا س إن ما ممانعة. ال أبدي أّية ومطاوعة بتعّقل
وتبعونا ــن حولنا ــق العاّم، متجمهري الّطري في ــّكان الّس انصّب
األرض إلى مطرقا، أنظر حزينا ــي كنت أمش أّني ومع ازدحام. ــي ف
أمرا خفّي طرف من أرمق ــا ــفلّي، الحظت وأن العالم الّس إلى بل
بي، احمليطني املواطنني من ــك اآلالف تل الغرابة. فبني منتهى ــي ف
بي جابوا وبعدما من الّضحك. ــو يتلّوى وه إّال أحد هناك يكن ــم ل
ــاحات الّس على يطّوفون كما الّزوايا كّل ــي ب ــوا ولّف ــن امليادي كّل
به أنذرت ــا ودرءا مل ــا اخلطاي عن ــرا تكفي الفداء، ــني قراب ــة العاّم
ميدان القصبة أمام ــى إل أخيرا أحضروني الباليا، ــّر من ش خوارق
املنادي وطلب ــوا؛ وجلس املنّصة القضاة اعتلى احلال في احملكمة.
ُجترى أن واحد ــوت بص اجلميع طلب فجأة ــت؛ الّصم اجلمهور ــن م
احلشد نظرا إلى كثافة ــرح، املس في مبثل تلك األهّمّية محاكمة
إلى فورا الّشعب فهرول خلطر احلزق. االكتظاظ فرط من املعّرض
وغّص بالّزحام كلّها. ــة عجيب ــرعة بس واحتلّها بفوضى املدرّجات
وآخرون األعمدة حول متراّصون كثيرون املنافذ، وكّل ــى املدخل حّت
ال والّنوافذ ــوى الك ــوا على تكّدس وبعض ــل ــون بالّتماثي متعّلق
ــاهدة املش على حلرصهم ذلك مع والكّل ــزء، ج ــوى س يُرى منهم

سالمتهم. على مستهينون باألخطار

عريضة االّدعاء 3-3

إلى العاّم املّدعي ــو يدع صوت املنادي هدر الّركح ــرة من مؤّخ

شارات. ويحمل القاضي يرافق lictor الفائس: ب1إ
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املاء من ــض تُفي زجاجة ــت وبينما مض ــيخ، ش فنهض ــكالم؛ ال
حتمله ــتدّق مس أنبوب ــالل خ من قطرة ــرة قط فيها ــكوب املس
"أّيها وقال: ــعب حّيى الّش كالمه(1)، مّدة لتحديد العنق ــكان م
تتعّلق بل الهّني، ــال باألمر احل قضّية ــت ليس األفاضل، املواطنون
يعتبر. عبرة ملن مستقبال وستصلح كلّها، مدينتنا ــا بأمن أساس
ــامية الّس الوظيفة وباعتبار وجماعّيا ــا فردّي عليكم، ــّني يتع لذا
األثيم ــّفاح هذا الّس يكون أّال ــى عل أن حترصوا ــم إليك ــة املفّوض
مدفوعا حتسبوني ال أن يعاَقب. ــّية دون مجزرته الوحش ارتكب قد
رئيس فأنا ــخصّي؛ لغّل ش ــاء إرض خاّصة بحوافز ــة الّصرام ــى إل
يقظتي في يطعن أن أّي ــع بوس إخال ــة وال ــة اللّيلّي نوبة احلراس
حصل وما ذاته ــع ــأروي الواق باختصار س اليوم. هذا إلى ــة احلازم
كنت بينما تقريبا، الّثالث(2) ــع الهزي بصدق وأمانة. في ــة البارح
املدينة في ــيء ش كّل من باب إلى باب متفّحصا ــي بدورّيت ــوم أق
ــقا ممتش املتوّحش ــاّب هذا الّش × رأيت الّتدقيق، مبنتهى بأكملها
بطشه ضحايا من وثالثة ــعواء ش غارة في الّردى ــر ينش ــيفه س
دمائهم. ــي ف ــّحطني ومتش ــرجني محش ــام قدميه أم ــوا ُجندل
وفّر فورا تلقائّيا، فداحة جرمه إذ أدرك طبيعّيا، كان ــرب كما اضط
اللّيل كّله. داخله مختفيا ظّل بيت في الّظالم جنح حتت منسّال
باإلفالت للمجرمني ــمح تس ال اّلتي اآللهة عناية بفضل ــي لكّن
الباب، على ــاح الّصب حّتى ــرت انتظ بعدما تدّبرت، ــاب، العق ــن م

ــة قداس أمام ألقتاده ــتترة، املس الّطرق بعض من يهرب أن وقبل
قتل بجرائم ــم ملّطخ مّته إذن أيديكم بني املوّقرة. ــم محكمتك
ــم غريب؛ مّته ــهود، املش باجلرم ــا متلّبس ُضبط ــم ــدة، مّته عدي
ستعاقبون كنتم جرمية على حكمكم بشّدة أجنبّي على فأنزلوا

مواطنيكم بصرامة." حّتى أحد عليها

الّدفاع 3-4

فطلب  املريع؛ ــه صوت خرس ثّم ذلك الفظيع ــي مّتهم ــال ق  

األقوال. تلكم على إن كنت أوّد الّرّد أن أبدأ  احلال املنادي في ــي مّن
وحّق الّسماء نظرا ال البكاء، سوى إّذاك ــتطيع أس أكن لم لكّني
أخيرا ضميري؛ ــب تأني ــبب هو بس ما ــهير بقدر الّتش ذلك لعنف
يصعب على كم أجهل × "ال ــة: اآلله ألهمنيها ــجاعة بش رددت
قال وإن مواطنني، ــة ثالث ُعرضت جثث ــد وق قتل، بجرائم ــم مّته
لكن ببراءته. ــذا كه ــد حش إقناع تلقائّيا بالوقائع ــرف واعت احلّق
لكم ــأثبت فس برهة، إلّي رحمُتكم فرصة اإلصغاء ــي منحْتن إن
بل على إجرامي، حّق ــه بوج اإلعدام أواجه خطر أّني ال ــهولة بس
غضب مبّرر نتيجة صدفة، حصل فعل على عنيفة باخلطإ نقمة

منكر. أمر من

املّتهم رواية 3-5

ما، ــرة نوعا متأّخ ــاعة س في ــاء العش عائدا من كنت ــا بينم
باب أمام رأيت أنكره، لن ُجرم جرَم ال وهو ــكر، من الّس ــيء وبي ش
بعض الفاضل ميلون- ــم مواطنك عند نازل فأنا مضّيفي- ــت بي
ــف الباب بنس خللع ويجّدون الّدخول ــون العتاة يحاول ــوص الّلص

لقياس تُستخدم التي كانت clepsydra املائّية الّساعة هو املوصوف: (1) اإلناء
اخلُطب. وقت

الّثالث هو فالهزيع أجزاء. سّتة إلى اللّيل يقّسمون الّرومان كان اللّيل: (2) هزيع
اللّيل. منتصف حوالي
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شرعوا بإحكام، مثَبتا كان اقتلعوا املزالج اّلذي وبعدما مفصلتيه.
بأسا وأضخمهم أشّدهم انبرى البيت. سّكان قتل يتداولون حول
نهجم ــباب، ش يا بنا "هّيا × األقوال: بهذه ــن اآلخري يحّرض ــة جّث
ترّدد كّل قلوبنا من ــزُْل لي األبطال؛ وقّوة الّنيام على الّرجال ــزم بع
الّنائم فأّما البيت. أرجاء وْليُجب املوت سيوفنا لنسّل تهّيب؛ وكّل
إن ساملني ــحب املقاومة فلنجزْر؛ فإّمنا ننس يحاول من وأّما فلننحْر
األفاضل، أّني، املواطنون أّيها أعترف، ــاملا." س أحدا بالبيت ندع لم
مواطن كّل لواجب ــارا واعتب ــي، وعلى نفس مضّيفي خوفا على
اّلذي ــيفي األرذلني بس ــوص الّلص ــك أولئ ــت على هجم ــح، صال
لكّن أولئك وتهريبهم. لترهيبهم كهذا ألخطار حتّسبا أصطحبه
ــيفي، س ــاهرا رأوني ش أّنهم ومع يفّروا، ــم ل ــني املتوّحش الهمج

بجسارة. قاوموا

مقنعة مرافعة 3-6

بكّل اآلخرين عريف القائد ــّي عل فهجم للمعركة؛ ــوا اصطّف
مزمعا الوراء إلى ولواني من شعري، يديه بكلتا فورا جذبني قواه؛
واثقة؛ بيد جندلته احلني في لكّني بإحضاره، بحجر أوعز ــحقي س
وأرديت شّقت كتفيه؛ ضربة برجلّي بعنت آلخر تعّلق ــّددت س ثّم
هكذا ــدر. في الّص بطعنة ــر تبّص ــدون ب نحوي ــع ــث املندف الّثال
ظّني وكان واألمن العاّم؛ مضّيفي بيت وحميت ــت الّنظام حفظ
أنا ــمّي كذلك، الّرس الّثناء أنال أن بل فقط، العقاب من أن أجنو ال
عند مقّدرا كنت ــل ب أبدا بأقّل جنحة، ــاء للقض لم أُطلب ــذي اّل
حّقا ميكنني ال ــا. املزاي ــى كّل عل ــتقامة أوثر االس ــّي دوما مواطن
الّلصوص أولئك من ــروع املش النتقامي اآلن ملاذا أواجه ــم أفه أن

أّية ــود إثبات وج كان ألّي ــن ميك ال ــا للحّق. بينم ــا غضب ــرار األش
قبل من لي بهم معرفة حّتى وال ــبقا، بل مس بيننا عداوة خاّصة
تلك مثل إلى فيه دفعتني رغبتي أّن يُظّن ُغنم قد أّي وال مطلقا،

الفعلة."

غير املتوّقع املرافعة تأثير 3-7

رأفة ــتدّرا مس يدي ــددت وم أذرف الّدموع، ــدت وع ذلك ــت قل
باسم هؤالء وتارة هؤالء تارة بائسة ضراعة في مناشدا ــعب، الّش
رثاء ــفقة، وتأّثروا ش اهتّزوا أّنهم قد لي بدا ــا وملّ لديهم. ما ــى أغل
أمري وفّوضت ــة*، ــمس والعدال الّش ــني أع ــهدت ــي، أش لدموع
يتمالك ال الّشعب كّله فرأيت قليال ورفعت بصري اآللهة. لعناية
ميلون يتلّوى حّتى مضّيفي ووالدي الفاضل من الّضحك، نفسه
لنقاوة ويا للوفاء ــي: "يا لنفس قلت إّذاك كبرى. ضحكة ــس ليحب
كمّتهم ــر ــالمة مضّيفي وأُحَض س أجل من أقتل ــا أن ــر! الّضمي
عزاء منحي عن امتناعه يكفيه ال وهو رقبتي، قد تكّلفني بجناية

شدقيه من نكبتي." ملء ذلك فوق املساعدة، بل يضحك

باحلكم الّنطق 3-8

مّتشحة باكية املسرح امرأة وسط إلى هرعت األثناء تلك في
متخافقة ــوز عج وخلفها ــرا، صغي في حضنها ــل حتم ــواد، بالّس
زيتون. فوقفتا بغصن تلّوح وكلتاهما مثلها، بحزن األطمار تبكي
باكيتني وقالتا القتلى، ــث جث ــّجيت ُس حيث الفراش على جانبي
ــانّية اإلنس املواطنني وحّق ــني ــم ب الّتراح ــم "باس × ــني: ملتدمت
لثكلنا ــا، وقّدموا ظلم املغدورين الفتية ارحموا هؤالء ــترك، املش
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اّلذي هذا الّصغير ــّل األق على أغيثوا لهم. بالّثأر ــا العزاء ووحدتن
ــّفاح الّس هذا دم ــورد وقّدموا م ــدون ب أظفاره نعومة ــذ من ــرك تُ
ــّنا س األكبر القاضي قام ثّم العاّم." والّنظام ــارة لقوانينكم كّف
املطلوب عقابها بحزم اجلرمية "إّن األقوال: بهذه الّشعب وخاطب
فرعّية ــألة مس بقيت لكن إنكارها. ــه نفس اجلاني ــتطيع يس ال
احلجم. بهذا ــرم ج في مواطئيه عن البحث ــي ه ــغلنا واحدة تش
قّوتهم؛ مبثل شّبان ثالثة قتل مبفرده شخص أن يكون فمستبعد
الذي غالمه خفية فقد فّر احلقيقة بالّتعذيب. ــف كش يجب لذا
لُيقّر تعذيبه ــن م فيه بّد وضعا ال ــألة ووصلت املس ــه يرافق كان

الفئة الباغية." هذه إرهاب األساس من ويُجتّث شركائه، على

املقلب 3-9

أنواع  وشّتى والّدوالب الّنار اليونان عادة وفق أحضروا احلال في
على يُسمح لي حزَني أّال ا بل ضاعف وزاد حق والقضبان. الّسياط
كّل ــدت أفس تلك العجوز اّلتي ــدن. لكّن الب كامل باملوت ــّل األق
تسّمروا قبل أن األفاضل، املواطنون "أّيها قالت: بدموعها ــيء ش
جثث بكشف ائذنوا ــني، قاتل بنّي البائس هذا ارم على الّصليب
ــتنكار االس جذوة ــبابهم وش بهائهم ليذكي مرأى × ــن، املغدوري
الّشنيع." فهتف الّناس جرمه ــّية وحش أمام وأكثر أكثر املشروع
عن بيدي ــف بالكش احلال ــي القاضي ف وأمرني ــوال، ــذه األق له
ــري أمام لقس القضاة من وبأمر ــراش. الف على املطروحة ــث اجلث
جديد، اجتذب من بكشفه الّسابق جرمي إعادة عن متّنعي العنيد
يخلعونها ــى كادوا حّت جنبي إلى ــة املقبوض يدي عنوة ــان فائس
الّضرورة، حلكم ــا مكره أخيرا ــلمت اجلثث. فاستس فوق ــا ومّدوه

ــماء! الّس آلهة يا اجلثث. ــف لكش الّلحاف أمطت مضض وعلى
مقالب ــن م مفاجئ ــب منقل أّي ــذه؟ أعجوبة ه ــة أّي أرى؟ ــاذا م
أركوس*، فإذا ومماليك بروسربينة* ممتلكات عداد في كنت حّظي؟
أن حّقا ال ميكنني مختلفة. صورة حيال مشدوها بغتة أتسّمر بي
كانت جثث قتالي إذ مناسبة. بألفاظ ــهد اجلديد ــر سّر املش أفّس
عن أذكر حسبما وفاغرة شّتى بثقوب مرّقشة منفوخة ِقرب ثالث
الّلصوص. أولئك حيث طعنت املواضع نفس في البارحة معركة

جبر اخلواطر 10-3

البعض ــها احتبس التي الّضحكة تلك بحّرية ــرت انفج إّذاك
من يقرقرون ــؤالء كاللّهب: ه ــعب الّش في ــرْت وس حني مبكر إلى
لتخفيف بطونهم على بأيديهم يشّدون واآلخرون بهجتهم، فرط
علّي وملقني ــراح انش ــرح في املس من اجلميع انصرف ــم؛ ثّم أمله
كاحلجر الغطاء تسّمرت ــحبت س فحاملا أنا أّما ــتمالح. اس نظرة
الّتماثيل من ــرح املس في عّما ــيء أختلف في ش ال كاجلليد، باردا
مّني يقترب قبل أن ــفلّي الّس العالم أْطُف من ولم ــد. والعوامي
و أمتّنع وأنا رفيق(1)، ــر بقس ويجّرني يده إلّي وميّد ميلون مضّيفي
اّلتي الّطريق خلّو وإذ الحظ ويرّجع شهيقي. مجّددا دمعي يطفر
بشّتى األحاديث، ــلّيني يس بيته، طفق إلى منعرجاتها عبر قادني
ــتطع يس لم لكّنه مخضوض. الوقت ذلك وحّتى بل مكروب ــا وأن

صميمي. في اإلساءة الكظيم من تلك تخفيف غيظي بحال

تكرمي 3-11

يحملون وهم ــأة، البيت فج ــهم يدخلون أنفس ــاة بالقض وإذا

املعنى. لفظّي oxymoron لتأكيد تضاّد clementi violentia :رفيق بقسر (1)
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أّيها جنهل "ال خاطري: ــب تطيي محاولني بي فيهيبون ــاراتهم، ش
أرجاء ــوى ط فقد أرومتك؛ ــرم وك مقامك ــّو عل لوقيوس ــّيد الّس
ملا تعّرضَت ــك ملضّرت ــا وم ــهير(1). الّش ــرتك أس ــرف ش ــا مصرن
ــك نفس وأزْل عن الهّم صدرك عن فأْجل ــديد الّتأّثر؛ ــكو بش تش
ــاركة كاّفة مبش عام بعد عاما نحييها اّلتي الّدعابة فهذه الغّم.
جديد بكّل دوما تزدهر احلميد ــوس* ريس باإلله املواطنني احتفاال
ــبغا مس في كّل مكان وممّثلَه مبتدَعه اإلله هذا ــر. ويرافق مبتك
ــفا أس ــك نفس تبخع أن أبدا يرضى وال ــه؛ وألطاف بركاته ــه علي
قّدمت هذا وقد وبْشرا. بشاشة دوما محّياك بل لُيطفحّن وبْسرا،
ضمن ــّجلتك فس ــاطعة، س أمجادا بفضلك اعترافا مدينتنا لك
خطابهم: على فرددت البرنز." من لك متثال إقامة ــا وقّررت ُحماته
اليتيمة عرفانا يوازي ودرّتها ــالية* تّس مدائن زهرة يا لِك ــأكّن "س

تخصيص الّتماثيل األفضل من أرى كنت وإن الّرفيع، الّشرف هذا
وأعظم شأنا"(2). مّني أجدر ملن هم والّصور

إلى احلّمام 3-12

انصرافهم ــد عن القضاة وّدعت ــل قلي بأدب، وبعد ذلك ــت قل
من مزيدا ــر أُظه أن طاقتي ــدر ق ومحاوال ــارير األس طلق ــة بلياق
بّرينة "أّمك وقال: مهروال اخلادم الّلحظة دخل نفس في االبتهاج.
في البارحة وعدتها ــي الت املأدبة موعد القتراب وتنّبهك ــك تطلب

اخلوف من قشعريرة فّي دّبت وقد فرددُت بحضورها." ــهرة الّس آخر
لي االمتثال ألوامرك لو أتيح يا خالة أوّد "لكم بيتها: من ــور والّنف
ــاركه ألش ميلون مضّيفي تدّبر فقد عهدي. إخالف دون ــل أن أفع
هو وال ــرح بيته يب فال هو ــوم الي هذا رّب ــّزة ــما بع مقس ــاءه عش
مأدبة بحضور تعّهدي أخرى ــبة مناس فلنؤّجل إلى أخرج؛ أن يقبل
وقادني كالمي، أنهي ــل أن قب حازمة بيد جذبني ميلون ــة." اللّيل
ــي أمش فتئت فما لوازم احلّمام؛ أمر بإتباع بعدما قريب حّمام إلى
َضحك من وهربا الّناس ألعني حتاشيا مستخفيا، بجانبه ملتصقا
كيف اغتسلت أذكر ال خجلي نفسي. فمن أنا صنعت الذي املارّة
الّذهن ذاهال شارد بقيت إذ البيت؛ إلى عدت كيف وال ــفت، وتنّش

وإشاراتهم. اجلميع وغمزاتهم عيون مرمى وأنا

فوتيس زيارة 3-13

في ــترخصته اس ثّم ــل، الهزي ــاء ميلون عش ــل بعج ــت تناول
الّدموع ــّببته لي س شديد بصداع متعّلال ــي، إلى فراش الّذهاب
وأنا ــذت، وأخ ــهولة وانصرفُت؛ بس إذنه ــى عل فحصلُت ــرة، الغزي
ــداث ــر األح اخلاط ــوف مكس ــتعيد أس ــريري، س ــى عل ــتلق مس
ــّيدتها إيواء س بعد أخيرا، فوتيس حبيبتي أتت ــل. حّتى بالّتفصي
الّضحوك مبحّياها تتكّلم تكن لم كثيرا: تغّيرت وقد فراشها إلى
الغضون. ــت جبينها عل وقد وجتّهم بجّد بل الفكهة، ــا ولهجته
اّلتي ــي أنا أّن ــي نفس تلقاء من "أعترف ووجل: ــرّدد ت في ــي فاحتتن
ــت من حضنها وأخرج ذلك قالت ــدر." الك ذلك في لك ــّببت تس
من امرأة أرجوك وانتقم "أمسك إلّي: متّده وهي واصلت ثّم ــْيرا، س
أرجوك، حتسبني، ال لكن أقسى؛ عقاب أّي ــّلط عليها س بل غادرة

hysteron قلب inclitae vestrae familiae nobilitas الّشهير: أسرتك (1)شرف
الّنبيلِة". أسرتك "شهرة فاألصّح anastrophe/ anaphrase أو proteron

ورّمبا قرطاج من ــه، حيات في بهذا الّتكرمي ــه أبوليوس نفس حظي ــال: الّتمث (2)
كذلك نحوه. ته ــيّ حساس ما يبّني 16 و"املنتخبات" 14 "املرافعة" وفي أخرى، مدن

له. قرطاج سّكان تقدير عن أغسطينوس قرنني حتّدث وبعد
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بسببي أدنى ــك أن ميّس لآللهة ــا حاش عمدا؛ ذلك احلرج لك دّبرت
عليك ارتّد ــا فإّمن ضّراء؛ عليك رّفت إن ــداك ف دمي أهريق ــل ب أذى.

آخر." ما أُمرت بفعله لغرض حّظي لسوء

األلفة واألالّف أدب 3-14

سّر اكتشاف إلى متحّرقا ورددت املعتاد فضولي إّذاك استفاق
تُعّدين ذاك اّلذي وأسفهها شّر األشياء الّسير "شاه حصل: × ما
ــرتك البّضة بش ميّس أن قبل ــا ــرميا وتفتيت ــيّنه تش ألالش جلَلدك.
فعلت عّما جنم ارتباك أّي ــوك، خّبريني أرج بصدق، لكن، ــة. الغّض
أحدا، أصّدق أن ميكن ال أّني الغالي برأسك أقسم علّي؟ وباال فرّده
أذّية أّية إحلاق في أبدا لي أّنِك فّكرِت أّكد إن نفسِك، أنِت حّتى وال
ال للقصد حّتى املضاّدة بل غيراملطابقة العرضّية الّنتيجة إّن بي.
على انكفأُت كالمي حّتى أنهيت ــا م الّطّيبة"(1). الّنوايا ــّرم ذا جت
أغمرهما صبابة ــني الّذاويت ــتني الّرامش اضّلتني حبيبتي عيني

منهما. بنهم وأنهل بقبالتي احلّرى

بنفيلة أسرار 3-15

أوصد باب أن أّوال ــمح "اس ــا: بهجته ــتعادت اس ــد وق ــت قال
ناكث العهد لساني الّنزق بتفّلت أرتكب مخافة أن الغرفة جّيدا
القفيز في وأوجلت بسّكته املزالج وعّشقت قالت كبرى." مخزية
بصوت وقالت يديها ــا بكلت فطّوقتني عادت إلّي ثّم ــي نهايته، ف
البيت هذا خفايا كشف من وأفرَق "أخاف متاما: كتيم بل خفيض

نهج حياتك مخايل فيك وفي أشيم وإفشاء أسرار سّيدتي. لكّني
أنت تعلم، ــى، الّنه ــامي وتس املنبت عن كرم فضال ــر؛ فإّنك، اخلي
لذا املقّدَس. الكتمان واجب املقّدسة، ــرار األس عديد على املطلَع
فؤادك الّطهور محراب ــتودع أس ما الكتمان طّي حتفظ أن أرجوك
بسّرّيته. ــاكك باستمس به لك أبوح إذ طوّيتي ــالمة س جتزي وأن
أنت ها مبفردي. أعلم ــارّتك مبا مس علّي يفرض اّلذي هو لك فحّبي
العجيبة، ــّيدتي س ــرار أس على ــتّطلع وس بيتنا أوضاع ــتعرف س
وتُرضخ الّنجوم، مساراتها عن وحتّول املوتى، أرواح بها اّلتي تُخضع
سلطان في استخدام تكون ما وأنشط وتسّخر العناصر. اآللهة،
كثيرا يحدث ما ــو وه ــكل، الّش بهّي بوله إلى فتى رنت إذا ــا فّنه

لعمري.

عر الشَّ 3-16

حّبا، ــغفها ــن ش احلس رائع بيوتّي* ــاّب بش مفتونة اآلن ــي ه
في ــتمالته. الس ــه(1) ــا وحيل فّنه ــوى ق كّل ــاس بحم ــف وتوّظ
ــمس الّش تتوّعد ــمعتها س ــني هات ــّي ــمعتها، بأذن س ــل األصي
باإلفساح وتعّجل الّسماء في انحدارها تسرع لم ألّنها ــها، نفس
وظلمات حالك بضباب بحجبها ــحرها، كي متارس مكائد س للّيل
ذلك من احلّمام، إيابها عند صدفًة، أمس الحظْت وقد ــرمدّية. س
من قبضة ــالس باخت فأمرتني ــن، مزّي دّكان في ــا جالس ــاّب الّش
وفيما األرض. ــى عل ملقى زال ــا املقراض وم ــّزه ــعره اّلذي اجت ش

و"املنتخبات" 48 "املرافعة" في عند أبوليوس جندها فكرة بنواياها: ــال األعم (1)
احلديث وفي 9 :3 ــطينوس أغس القّديس ــات" "اعتراف ــك في وكذل ــك، كذل 20

كنط. أخالقّيات أسس إحدى وهي الّشريف

وتّتصل احلربّية الوسيلة تعني أبوليوس كلمة ــتخدم يس machinas حيله: (1)
الّلفظة نفس جند يسّمونه. العرب كان كما علم احليل أو امليخانيكا بعلم اآللة،

ابنته. لتزويج رجل حيل عن احلديث في "املرافعة" 97 في
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ــيئا ما ش ولعلمه املزّين، ــفني اكتش وتخّف، بعناية ــه أجمع ــا أن
ــكني وقّرعني بفظاظة: أمس األسحار تعاطي من عّنا ــهر مبا ُش
من لشعر املتكّرر اختالسك عن ــة خسيس يا أخيرا تنتهني × "أال
اإلجرامّي، العمل هذا عن أخيرا تكّفي لم إن الّشّبان؟ من تنتقني
يديه داّسا بالقول، الفعل وأردف القضاة"؛ إلى بحزم فسأسّلمك
اّلتي أخفيتها. الّشعر فانتزع مغَضبا خصل نهدّي للّتفتيش، بني
شّدة من اّلتي اعتادت، ــّيدتي طباع س في وفّكرت حدث، تأّثرت ممّا
الفرار فأخذت أفّكر في بقسوة؛ تضربني لفشل كهذا، أن الغيظ

ببالي. خطرَت ألّنك في احلال عنه عدلُت لكّني

سحرّية مستحضرات 3-17

صفر أن أعود ــية خش هناك حزينة من انصرفُت بعدما ــن لك
رأيتها ثّم جلد املاعز. من ِقربا بجلم ــخصا يجّز ش الحظُت اليدين
من قبضات ــت فالتقط ومعّلقة، ــة ــكام ومنفوخ ــة بإح مربوط
الفتى، ذلك بشعر ــبيه والّش األرض على امللقى األشقر ــعرها ش
بداية منذ هكذا احلقيقة. ــا عنه مخفية ــّيدتي س إلى فحملتها
بالّشعر بنفيلة صعدْت سّيدتي املأدبة، من انسحابك اللّيل، قبل
متسّورة مستمّر، جنون احلّب ومن وحّر لها وبها لهب جلبُت اّلذي
صوب، من كّل للّريح معّرضة املقابل، البيت بجانب ــقيفة س إلى
املكوث فيها تعّودت ــوّيا، س األخرى واجلهات ــرق الّش على مطّلة
سحرها. فأقامت أفانني ملمارسة متاما ــبة مناس جعلْتها إذ خفية
احلاوي ــغلها املشؤوم، مش املعتادة، إعداداتها ــب حس بدءا، فيها
وما ــتغلقة، مس ــم طالس وصفائح حتمل العقاقير، أصناف كّل
من معروضة ــرة كثي منكوبة، × وأجزاء ــفن س حطام من ــى تبّق

علقت ــر ُدُس وهناك وأصابع مناخر هنا ُدفنْت: وأخرى بُكيْت جثث
وجمجمة محفوظ قتلى دم وهنالك مصاليب جثث من ِجذم بها

غالبا. الوحوش أنياب من انُتزعْت منهوشة

حّل الّلغز 3-18

اختالجة تبارحها لم ــاء أحش على تعاويذ تلْت بعدما هي ــا ه
حليب إلى ــر، من ماء من ــّتى، ــربة ش أش عليها ــكب تس األنفاس،
مضفورا ــعر ذلك الّش ــّدم ــٍل. ثّم تق عس وبِتع جبٍل ــاذّي فم ــر، بق
لتأكله متأّججة ــذى جلُ البخور، من ــّتى ش أنواع مع ومعقودا(1)،
ــوى العمية الق وجبروت ــرة القاه ــحر الّس بقّوة احلال، في ــار. الّن
اجلمر جززها على ــق تطقط اّلتي القرب تلك ــتعير ــّخرة، تس املس
حيث تقودها وتأتي ومتشي وتسمع فتحّس بشرّية. روحا ــوّية، مش
الّدخول، ــّي*، البيوت الفتى ــدال من ب وحتاول، رفاتها، ــواء ش رائحة
ومخدوعا باخلمور فجأة، مخبوال تصل وإذا بك بابنا. على ــم فتهج
في كأياس* وتشهره بعزم ــتّل سيفك فتس بظلمة اللّيل الغرور،
أغنام من قطعانا جنونه في هو مّزق بينما لكن هياجه املسعور.
منفوخة قرب ثالث أنفاس بكثير أكبر بشجاعة أنت أزهقَت حّية،
بعدما جندلت ــي، بطل يا فيك إّذاك فعانقُت ــز(2). املاع جلد من

قراب." باقر بل رقاب باتر ال لطخة دم، بدون العدا

غزِل طلب 3-19

ــتطيع "أس بدوري: ممازحا ورددُت فوتيس ــة فكاه من ضحكُت
من الوصفات الّسحرّية، كثير في وجندها الُعقد للَعقد تُستخدم معقودا: (1)

الفلق. سورة في ذلك جاء وقد
وكذلك "قتل" تعني exanimo ألّن لفظّي تالعب قرب: ثالث (2) أزهقت أنفاس

الهواء. أو الّنَفس" "أخرج
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نظير ــورة مآثري، الّنصر باك هذا أعّد ــة، أن الّلحظ هذه ــذ من إذن،
ثالثّية جريون* بجّثة أعدل فإّني ــر. هرقل* اإلثني عش أعمال أحد
ــال من القرب مماث عددا الّرؤوس ــة كربروس* ثالثّي ــة أو قام ــذوع اجل
اّلذي ــأك خط خاطر ــب وبطي ــا طوع ــر لك ألغف ــن لك ــى. القتل
مناي. أريني بأقصى أطلبك ــا م امنحيني ُكرب كبرى في ــي ألقان
أراها أن ــوّدي ب اخلوارقّي؛ علمها ــن م ــيئا ش وهي تعمل ــّيدتك، س
فإّني نفسها، ــخ عند مس األقّل أو على اآللهة، ــتحضار اس عند
نفسِك أنِت كنِت وإن عيانا. ــحر الّس االّطالع على في رغبة أّتقد
ذلك أدرك ــور. األم بهذه اخلبرة ــة عدمي أو قليلة حّقا ــي ل ــن تبدي ال
مضى ما في كنت أنا اّلذي ــكينني، متس إذ بكّل وضوح، ــه وأحّس
املزغللتني$ لعينيك برّقي، راضيا عبدا الّنساء، أحضان عن أنكف
املتلّظيتني وشفتيك ــعانّي الّشعش املتوّردتني وشعرك ووجنتيك
ــيئا ش أوثر ال وبّت وأهلي، في بيتي زهدت حّتى املتأرّجني. ونهديك

معك." ليلتي على

الوعد 3-20

لكّنها، زيادة ــّب؛ حت ما أمنحك أن لوقيوس أوّد يا ــم "ك ــت: أجاب
اجلميع، عن مبعزل ــا، مبفرده اعتادت االختالء جفاء طباعها، ــى عل
خوفي على سأقّدم مطلبك أّني غير ــّرّية. الّس ــطتها أنش ملزاولة
لكن، مواتية؛ ــة فرص متحّينة ــذه، ــأجتهد لتنفي وس اخلطر، ــن م
األمانة اخلطير ــر األم هذا جهتك من أعط ــدء، الب في قلُت ــا كم
املتبادلة الّصبوة أيقظت أن إلى نتسامر، بقينا هكذا والكتمان."
وأطلقنا ثيابنا كّل ــا فنضون معا. ــدينا وجس روحينا في ــوق الّش
وقد علّي فوتيس مّنت حّتى الهوى املتلّظي، جماح أجردين عاريني

ثّم ــتدمي؛ املس الفتّي جودها من املرجتى، باحللوان اإلعياء، مّني أخذ
أخذتنا إلى الّنوم من ــنة ِس الّسهر الّذاوية من عيوننا في ــرْت س

الّنهار. سراة

بنفيلة حتّول 3-21

الّنحو، هرعت بهذا ــتنزل الّلّذات بضع ليال نس قضينا بعدما
فأخبرتني أّن ــا، باد عليه واالضطراب منفعلة ــا يوم فوتيس ــّي إل
تقّدم لم األخرى وسائلها ألّن الّتالية، اللّيلة في ــّيدتها عازمة س
لتطير طير إلى والّتحّول ريش اّتخاذ على حّبها، ــأن ش في ــيئا ش
هذا لرؤية ــا مرصدا آمن ــي لنفس أعتد أن إذن ــّي وعل ِحّبها. ــى إل
إلى خلسة ــها بنفس قادتني اللّيل، حلول وعند ــهد الفريد. املش
ما بالباب. من شّق ما يجري مبراقبة وأمرتني ــقيفة الّس مقصورة
عندها وفتحت سفطا ــها مالبس كّل من جتّردت بنفيلة أن لبثت
منها فأخرجت ــا، ــدادة إحداه س نزعت علب ــّدة ع منه ــحبت س
كّل كثيرا ــّم عركت ث طويال كّفيها دهنت به مرهما ــّرات على م
وأسّرت للمصباح رأسها، قّمة إلى قدميها من أخمص جسمها
متتابعة. رجفاٌت أطراَفها وهّزت فجأة، انتفضت ــّم كثير؛ ث بكالم
أخشن، ريش منا ثّم زغب ناعم، ونبت عليها ورخْت، فمرنت وماعت
صارت معقوقفة. ــر األظاف ــت وتيّبس ــا، متقّوس األنف ــب وتصّل
عّدة األرض على من نّطت ثّم عاليا ــا نعيب بنفيلة بومة! فنعبت
أعالي اجلّو إلى مرتفعة طارت قليل وبعد ــا الختبار طاقته نّطات

جناحيها. باسطة
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بنفيلة تقليد يريد لوقيوس 3-22

إرادتها؛ بينما تسّمرُت ومبحض طيرا نفسها ا حق مسخت لقد
عينّي، بل ــام أم يجري مبا ــدوها ــحر مش س أّي يفتّني لم اّلذي أنا
غير مصعوقا كنت لوقيوس. إلى مّني ــيء ش أّي إلى أشبه كنت
فأخذت عيناي نائما؛ مفّتحًة ــا، غائب مّس، به كمن حولي، ــا واع مب
عدُت إلى أخيرا اليقظة. حالة في أّني ألتأّكد وأعيد جفنّي ــرك أف
وقلُت: عينّي على وأدنيُتها فوتيس يد فأمسكُت حولي، مبا الوعي
من باالستفادة تدعوني، الفرصة دامت ما أرجوك، ــمحي، × "اس
الّدهان، ذلك من شيئا والّرائعة، وبإعطائي العظيمة موّدتك ثمار
تقّدر ال اّلتي املّنة بهذه واضمني، ــي؛ حلوت يا ذينك نهديك ــاة بحي
كيوبيدا* ــك أالزم واجعليني ــد، األب ــى إل ــّل عبدك أظ أن ــن، بثم
زير ويا ثعلبان يا ويحك، تقول "ماذا رّدت: ــي*." مرفرفا حول فينوس
بالكاد بنفسي؟ رجلّي في فأسي إعمال إلى أتدفعني ــوان! الّنس
ــأبحث ــالية* فأين ترى س تّس ذئبات(1) من أعزل وهو به ــظ أحتف

سأراه؟" ومتى طيرا، استحال إن عنه

فوتيس ويطمئن 3-23

أمتنع، أن اجلرم الّنكر، أرتكب مثل هذا أن اآللهة أجبت: "معاذ
ليوبتر* أمينا رسوال كالّنسر، الّسماء في عاليا أحّلق بعدما حّتى
إلى مرفرفا أخيرا ــزول عن الّن ــر، البْش بادي ّنه حامال أو األعظم
بها أّلن روحي سبيِت اّلتي احللوة ــعرك ش ــم بعقصة أقس وكري.
باملناسبة خامرتني ولقد غيرها. امرأة حييُت ما فوتيسي على أوثر

كّل أن أجتّنب الّطير هيئة وأتقّمص أّدهن ــا علّي بعدم أّن خاطرة:
الغواني تقضي ــيقا عش البوم أبهى وما أظرف ما ــرك دار؛ فلعم
اللّيلّية ــور ــذه الّطي ه ــاك على إمس نحرص ــنا ألس ــرا. وط ــه من
أسرتنا الباب، لتفتدي على ــميرها وتس البيوت، أحد دخلت كّلما
كدت لكن، املشؤوم؟ طيرانها به يهّددها اّلذي اخلطر بعذابها من
لوقيوس وأعود الّريش أفعل ألخلع ذلك أو أقول عّما سؤالك أُغفل
عّلمتني فقد الباب، هذا ــي ف عليك خوف "ال جديد." أجابت: ــن م
الّصور تلك ــرّية البش الهيئة ــى يعيد إل ما ــل ــّيدتي بالّتفصي س
رّدها ليمكنني وإّمنا منها، ــًة طيب ذلك فعلت تظّنها ال ــيخة. املس
مهينة تافهة عشيبات بأّية انظر األولى. سيرتها الّناجع بالعّقار
ممزوج الغار من أوراق مع الّشبت من قليل اخلطورة: أمر بهذه ن يؤمَّ

وشرابا." مغتسال يعطى منير، ماء في

لوقيوس حتّول 3-24

داخل غاية االضطراب في وهي ــّللت مرارا، وتس ذلك أّكدْت لي
أّوال وقّبلُتها ــا فاحتضنُته الّصندوق. من ــة علب وأخرجت الغرفة
غمسُت ثّم مالبسي كّل خلعُت وبسرعة طيراني، تبارك داعيا أن
بها دلكت الّدهان ــن م وافرة كّمّية منها فاغترفت ــة، بلهف يدي
محاوالت ــي ف بذراعّي كالّطير ــرف أرف ــذت أخ ثّم ــي. أعضائ كّل
ــعر ش ــن بالعكس اخشوش حّتى. زغب وال ريش ال لكن متتابعة:
إلى جلد ــة الّرقيق ــرتي بش ــت وتيّبس ــبائب، س إلى متاما ــي بدن
لي في حوافر ونبت األصابع كّل اّحتدت أكّفي أطراف وفي ــظ غلي
عريض ــم وفم ضخ اآلن بوجه أنا ها ــر. كبي ذنَب العصعص ــي ف
مع مسبسبتني وأذنني متهّدلني ــفرين ومش فاغرين وخيشومني

صّيادات ــاء الّنس هنا واملقصود بغّي، أيضا الّالتينّية تعني في ذئبة ــات: ذئب (1)
عموما. الّرجال
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سوى منّو الّتعيس الّتحّول عزاء على هذا من لي أرى وال مفرط. مناء
احلبيبة. احتضان فوتيس عن عاجزا اآلن بّت وإن أعضائي، بعض

في متناول...الفم الّدواء 3-25

بدني، أعضاء في كّل وسيلة للخالص، وال أخذت أقّلب البصر
فوتيس فعلت ممّا ــكوى بالّش فأهّم ــارا(1)، حم ــال أراني طيرا بل ف
سوى أستطيع البشرّيني، فما والّصوت احلركة ــلبت ُس لكّني بي.
ــكاتي إليها ش موّجها دامعتني، بعينني إليها والّرنّو ــفتي ش مّط
وهتفت: لطمت وجهها الّصورة تلك على ملّا شاهدتني ــاء. اخلرس
وخدعني واضطرابي، ــي تعّجل أضّلني ــقّية! من ش لي ــحقا "س

هذا ــدارك لت عالج ــد يوج احلّظ ــن حلس لكن، ــني. العلبت ــابه تش
لتخرج الورد ــن م ــيئا متضغ ش أن إّال عليك ما ــهولة. بس الّتحّول
فتعود لوقيوس اإلنسانّية، صورتك فورا ــترّد صورة احلمار وتس من
من ــرطة أش بعض كعادتنا ــاء املس هذا ــي. ليتني أحضرت حبيب
مطلع فأّول ال عليك، واحدة! لكن، لتنتظر ليلة إذن كنت ما الورد!

الّدواء." لك أحضر الّنهار

طّيبة بداية 3-26

ــخي مس أنا فاحتفظت، رغم ــي تذّمرها؛ أّما ف ــذا مضت هك
ــرّي. البش باإلدراك بكماء، ــة داّب إلى لوقيوس ــن م وحتّولي ــارا حم
تلك على أنهال أن ــي(1) ب أحرى كان إن ــائال متس طويال، ــرت فّك
أعدل جعلني أصوب ــا لكّن رأي ــا حّتى أقتلها. وعّض ــا رفس ارمة
عاقبُت فوتيس إن أزيل ــيتي أن خش هو ــروع املتهّور، املش عن هذا
ــي رأس وقلقلت فدلدلت ــالص(2). باخل ــعفني يس ما كّل باملوت
العصيب؛ ــرف للّظ راضخا املؤّقت ــي هوان من غيظي ــت وكظم
ــطبل في اإلس الوفّي، الطّيب جوادي راحلتي، إلى جانب ــت وذهب
إلى مضّيفي مليلون، هناك(3)، آويا آخر حمارا كذلك ــث وجدت حي
عهد البكماء للّدواّب كان إن حصاني، أّن أخّمن كنت قريب. عهد
الِقرى، ــان، والعرف ــفقة الّش لي، بدافع ــيقّدم س مضمر، ــرّي فط
عن املعتزلة الوفاء* رّبة ويا لكن، وايوبتر* املضياف! ومنزال. ــأكال م
العْير، ذلك الوفّية مع زاملتي االثنان، علّي تآمر البشر! لقد عالم
ال وخلوفهما ــور. الف على إيذائي على ــا واّتفق ــيهما، مقّربني رأس
آذانهما خّفضا مذودهما، من أدنو رأياني حاملا على علفهما، شّك
عن الّشعير دُحرت هكذا نحسات. برفسات ذلك مغضبْني، وأتبعا

الّشكور! لذاك اخلادم مساء بيدّي وضعته اّلذي

قدرته إلى يعود ــوس، أبولي ــه اقتبس اّلذي احلمار، اختيار حمار: إلى ــّول الّتح (1)
مغامرات في عّدة رواية فيها كتابة يسّهل ممّا لإلنسان ومالصقته الّتنّقل على
الّديانة في فاحلمار داللة فلسفّية تكون له قد لكن شّتى أبطالها بشر، أماكن
اليونانّية/ ــا امليثولوجي في البومة ــا بينم ــّر، والّش للحمق القدمية رمز ــة املصرّي
احلّق ــفة فلس مبادئ مقّدمة في ) احلكمة أثينة/مينرفة إلهة ــر طي ــة الّرومانّي
في اللّيل"، إّال الّطيران في ينطلق اّلذي ال مينرفة "بطير الفلسفة هيغل شّبه
اإلسالمّي الّتراث في كذلك بحمامة، القدس الّروح ُشّبه 16 :3 مّتى إجنيل وفي
أبي أخ ــّي- الغزال ألحمد ــالة الّطيور ورس وعينّيته ــينا س البن الّطير ــالة كرس
القرآن عن الّنفس وفي بالّطير يُكنى العّطار الّدين ومنطق الّطير لفريد حامد-
"كليلة في املطّوقة احلمامة قّصة في املعنى بنفس احلكمة وتقترن 27: 16 عن
بني الّشبه أيضا ذلك يفّسر وقد الّالحقة). ــية بسيش قّصة ذلك وتؤّيد ودمنة"،
وامليثولوجيا والّلغة وأُرنِطوس) ــوس أُن ) اليونانّية الّلغة في وطير حمار ــي كلمت
األوسط. الّشرق ثقافات جذورا في للقّصة أّن صّح وأنزو) إن أنسو ) ــومرّية الّس

الكتاب 11 في سببه سنفهم فضوله على عقاب حمار مسخه إلى

صوتّية. مجانسة deliberavi an deberem :بي أحرى كان إن تساءلت (1)

morte/ مقابلة ــالص: باخل ــعفني باملوت ما يس فوتيس عاقبت إن ــأزيل س (2)
جناس استخدام كذلك أبوليوس وكان بإمكان multata/suppetiasو salutares
ــطبل...آويا: temerario. اإلس عوض ــرق" األخ ــروعي "مش أي incepto inepto

.stabulum/stabulantem مطلق جناس
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االجتراع تثنية 3-27

ــوى س وإفرادي ونبذي الّنحو بذلك معاملتي إزاء ــعني يس لم
ــفاهة أفّكر في س أنا ــا وبينم ــطبل؛ اإلس من ــي ركن ف ــزواء االن
أعود، ــا ملّ غداً ــود، اجلح احلصان ــك ذل من ــام االنتق ــي وف ــّي، زميل
املنتصف ــى عل رأيت × ــد، جدي من لوقيوس ــورود، ال ــْور ن ــل بفض
متثاال ــطبل اإلس ــقف س املركزّي الذي يحمل العمود من ــا تقريب
ورد بأكاليل ــّنن بتف زُّين ــه، منّصت على منتصبا ــة* إيبون ــة لإلله
فمددت خالصي، ــيلة وس أمتّيز وأنا األمل راودني بالّتحقيق. ــّي جن
ممّططا بقّوة وانتصبت ــني، األمامّيت قائمتّي ــي طاقت قدر جاهدا
جهدي بكّل ــرأببت واش حّد، أقصى إلى ــفرّي مش وممّغطا عنقي
ذلك أحاول وأنا ــأة فج رآني حّظي لنكد ــن لك ــاف األكاليل. اللتق
مستنكرا فنهض حصاني؛ أِكل له تعّهد أن اعتدُت اّلذي خادمي
ــاعَة بعلف الّس املتحّرش ــرذون الب هذا نتحّمل ــام "حّت ــاح: × وص
عرجا هذا األقداس ألورثّن مدّنس × اآللهة؟ واآلن بتماثيل الّدواّب
على فعثر لضربي، أداة عن يبحث فورا والتفت مستدمية"؛ وعاهة
فيها، ما ــى أغلظ بالّصدفة هناك. فانتق ــت ُوضع ــة حطب حزم
يُرَّج الباب ــمع س حّتى ضربي عن يكّف ولم كّثاء، فلعاء ــَطبة ش
منّبهني صخب شديد، واجليران يلغطون وسط عنيفة قرقعة في

فزعا. الّلصوص؛ ففّر إلى

األثافّي ثالثة ثّم 3-28

من زمرة ــت واحتّل ــّوة، بق الباب ــى ُفتح حّت حلظة إّال ــي ه ــا م
أقسام كّل ــلَّحة مس مجموعة فطّوقت الّلصوص كّل الّنواحي؛

صوب كّل من للّنجدة ــّب ه اّلذي للمدد ــت، وتصّدت بضراوة البي
أضاؤوا ومشاعل بسيوف كانوا مجّهزين حركة األعداء احملمومة.
الّسيوف. ها وفرند عل الشُّ سنا الّشمس كضوء فبرق الّدجى بها
بأمنت وموصد(1) مغلق ــط الّدار، وس مقام مخزن إلى يهّبون هم
ــهم بفؤوس فيفلقونه عليه فيميلون ميلون، بكنوز ــّص يغ الّرجت،
الّثروات، ــون كّل يخرج ــه، أقفال ــمون بعدما يهّش ثّم، ــوارم. الّص
ربت األحمال كّمية ــّن لك يتوّزعونها. رزم في بعجلة ــا فيحزمونه
املفرطة في الّثروات وفرة فاضطّروا، وهم من ــني؛ احلامل عدد على
ــطبل. اإلس وحصاني من احلمارين نحن ــا إخراجن إلى حرج، ــّد أش
متوّعدين وأخرجونا ممكنة، طاقة ــى أقص ثقاال إلى رزما فحّملونا
ــم ليراقب أحده ــا، تاركني خالي ــات ب الذي البيت ــن ــّي م بالعص
ــعاب ش وقادونا على اجلرمية، في ــق الّتحقي عن مجرى ــم ويبّلغه

متتالية. بزّخات علينا من هراواتهم موجفني منعزلة جبلّية

واقيصراه! 3-29

أيضا الّطريق ــول وط اجلبل انحناء ووعورة احلمولة ــل ثق فمن
ال محالة وخطر ببالي، بتأخير شيء؛ املّيت في عن أختلف صرت ال
نفسي جندتها فأخّلص إلى الّسلطات طالبا أجلأ أن لكن بجّد(2)،
حاولُت املبّجل(3). اإلمبراطور ــم باس مستغيثا تلك املتاعب من

استهاللّي. ناقص جناس obseptum obseratum"que وموصد: مغلق (1)

مختلف. جناس sero/serio بجّد: لكن بتأخير (2)

ففي الفترتني ــة، الّرواي كتابة إلى تاريخ ــذا ه ــير يش قد االمبراطور: ــم باس (3)
ويروس "أخاه" ثانيا: امبراطورا أورليوس معه مرقس ــرك أش و180-176 169-161
"حمار" لقيانوس لكّن يرّجح تأليفه في الفترة 176-169، ممّا كوّمودوس، ابنه ــّم ث
الذي األصل وال أّنه هو يثبت ــيء ش ال أّن مع واحد امبراطور إلى أيضا ــير هو يش
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طلع وقد ــهورة بسوقها، مش ــّكان بالّس حافلة بقرية مرورنا عند
ــان نادبا بلس اليونان، األهالي ــود حش بني عقيرتي، أرفع الّنهار، أن
وصحيحة، فصيحة ب"وا" ــت فلهج قيصر املعّظم. ــم اس البالد
الّلصوص فانهال ــي. قيصر املتبّق ــم اس نطق عن عجزت ــي لكّن
كّل من ــود املنك جلدي على ــز الّناش الّنكر ــي صوت ــتهجنني مس
أخيرا لي هّيأ يوبتر* لكّن غرباال؛ حّتى بعد ال يصلح فتركوه صوب
من الّضياع بعدد مرورنا أثناء حملت، به. فقد أحلم أكن لم ــا خالص
ــاب بني أعش فيها، أينعت رائقة، غّناء ــة حديق الفخمة، ــازل واملن
اقتربت ــاح. الّصب بندى ــألأل تت أبكار، ورود ــرى، نضيرة أخ ــرة غضي
يستخّفني اخلالص، بأمل ومنتعشا ــهوة الّش من مرتعشا منها
رأي لي عّن حني ــا لتناوله ــتني املرتعش ــفتّي ش أمّد وبدأت الفرح.
مجّددا، لوقيوس احلمار صورة سلخ بعد فلو ظهرُت عقبى. أسلم
ــواء الرتيابهم س ــدا، مؤّك هالكا ــوص أيدي الّلص ــى عل ــدت لوج
بهم. ــاية الوش ــي نّيت ــي ف ــتباههم الش أو ــحر، الّس ــتي مبمارس
احلاضرة محنتي متحّمال ــرار، اضط عن إّذاك عن الورود ــكت أمس

حمار. كّل كدأب الكأل ألوك ورحت باصطبار،

خؤحم�خره خؤئسخز

املرعى في 4-1

عند ببلدة ــا ــّده، نزلن أش على ــمس الّش ووهج ــّزوال ال ــة قراب
فعال ــهد بذلك تش وخلصائهم. الّلصوص أصحاب ــن من عجوزي
الّطويلة واحملادثة ــتقبال االس ــاوة حف إدراكه حلمار يتاح ــا م وقدر
ــض األمتعة بع ــن على ظهري م أنزلوا ــد فق ــة. املتبادل ــل والُقب
لهما ــم يبّينون ــدوا كأّنه ب خفّية ــات وبوشوش لهما ــا وقّدموه
رفعوا بعدما ــا، ثّم حملون ــطوهم. س من غنائم نصيبهما ــا أّنه
لنا؛ فلم ــا بدا أينم قريب لنرعى طلقاء ــى ــا أحمالنا، إلى مرع عّن
احلشائش شّدي إلى وحلصاني للحمار كمؤاكل صحبتي تستطع
قرب بُصرت لكّني حميتي. في ــوم الي ذلك حّتى أعتدها لم ــي اّلت
بخطوة واثقة؛ ــوع، اجل أهلكني وقد بحديقة دخلتها، ــطبل اإلس
ــاهية، وأجيل منها بش آكل ــا نيوءته رغم ــر اخلض على ــت فأقبل
في عّلي أجد ــة اآلله ــال إلى جميع مبته ناحية، كّل ــي بصري ف
مينحني ذاتُه املكان خلّو كان متأّلقة. تسطع ِمْوردة ااورة اجلنائن
ــات دوائي، باجلنب ــى ومخف ــق الّطري ــن ع مبنأى ــت تناول إن ــة، ثق
وضع إلى ــع الّداّبة احملنّي قائما من وض راء، بال ــّددا مج فانتصبت

تعكس ال روائّي ــل في عم ــارة ثّم إّن هذه اإلش الفترة، نفس في أّلف منه ــل نُق
في وال خصومه ــوس أبولي ــير يش ال أخرى من ناحية ــا. تاريخّي ــا ــرورة واقع بالّض
اهتمامه في مسألة لكال الّطرفني كدليل أهّميتها مع ) الّرواية إلى "املرافعة"
بعد أّلفت أّنها ــد يؤّي ممّا "املنتخبات"، في صريح ــكل بش يذكرها وال ــحر)، بالّس
في عهد تأليفها إلى 6 :1 في الّناحية" "قاضي عن حديثه يشير قد 169، كذلك

أورليوس. مرقس
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الّسوّي. اإلنسان

أريجها ...وطاب سطعْت وردة يا 4-2

ُجُنب بواد ــن بُصرت ع الِفكر، ــك تل بحر في ــا أتأرجح أن ــا بينم
وخضرته ــابه املتنّوعة أعش بني تتأّلق غلباء، ــة غاب تظّلله صغير
يتلّبد لم اّلذي فؤادي إلّي فأوحى ــراء. حم متأللئة الّضاحكة ورود
الّرواء* لفينوس* ورّبات مقّدس غاب بأّنه أو يتبّلد البهيمة كفؤاد
امللكّي ــناها بس جذلى وردة الكمداء ــة املنعزل جوانبه بني ــّع تش
في واندفعت الّتوفيق ــّي ول الّرضّي إَونتوس* ــتخرت فاس ــّألالء. ال
اآللهة وحّق حمارا ال بالّتحقيق، أحسستني حّتى محموم ركض
ذلك اهود ــة لكّن روع ــرعة. الّس بأقصى أُطلق ــباق س فرس بل
املكان من اقترابي ــد عن أر لم إذ ــي املنكود. حّظ رعونة ــم تغلب ل
بني انبثقْت رائقة ندّية بقطرات الّطّل ورحيق اآللهة، طرّية، ورودا
نهر محفوفة ضّفة فقط واد بل أّي وال × احلاملة، ــواك اجلذلة األش
تتوّرد الغار، شجيرات أوراقها بكثافة حتاكي × ــجار األش من بكثير
بلغة الّريف العاّمة ــّميها ــذا، × يس ش بال املديدة زهورا أكمامها

وردى. لكّل داّبة سّم الّدفلى، وهي ورود

الّنباتّية احلِمية مزايا 4-3

ــالمتي س حفظ حّتى أرفض ــّت ب املتتالية ــا البالي ــار غم في
مترّددا أنا أدنو ــاّمة. بينما الّس الّزهرة تناول تلك عمدا في ــب وأرغ
له أتلفت ــب اجلنينة اّلذي صاح يبدو كما هو إذا بفتى ــا لقطفه
وحامال مغضبا ــار، الّدم ــم بذلك عل بعدما يهرع × ــار، اخلض كّل
كاد حّتى بدني كّل ــى عل وينهال بها ــتلمني فيس غليظة، هراوة

قَطنّي رفعُت لذاتي. العون قّدمُت بحكمة أّني بحياتي، لوال يودي
الّرمحات. من ــال واب اخللفّيتني(1) بقائمتّي ــه علي وأطلقت ــا عالي
خّلصُت ــواري، أكمة بج ــى منحن على ــا مهيض يثوي ــه رأيُت ــا وملّ
مجندال رأته جدل، زوجته بال هي امرأة، ــي الئذا بالفرار. لكّن نفس
لتجعل في احلال، بأسى مولولة إليه فهّبت من عٍل، مّيت ــبه وش
كّل الفّالحني، أثار نواحها إذ لي. بدا علّي حسبما وباال به رحمتها
ناحية كّل من يحّمشونها وراحوا مغضبني، كالبهم فورا فأطلقوا
الكالب تلك أرى وأنا حّقا املوت ــفيت على أش بوحشّية. لتمّزقني
الّدببة ــال لقت لعمري ــب واألنس عددا والكثيرة ــا جثث الّضخمة
وأقلعت ــب أمري للخط فحزمت ــّدي. ض وتهيَّج ــب تؤلَّ ــد واألُْس
فمنعوا نزلنا. ــد ق حيث كّنا املأوى إلى ــي أدراج وعدت الهرب ــن ع
حْلقة بسْير إلى وربطوني ــكوني، أمس بصعوبة ثّم عّني كالبهم
لوال أّن يقتلونني. كادوا ــى حّت يضربونني جديد من وأخذوا ــني مت
واملمتلئة بتلك ــة، املبّرح ــم ضرباته ألم من ــّنجة املتش ــي معدت
عبر قذفت فجاجتها، من وإسهال ــاء مبُش واملصابة الّنّيئة، اخلضر
ــاش برش بعضهم اتَذم، عن ظهري ففّرقتهم املعي مبجاجتها،

الّزِخم. املغثي بنتنه واآلخرين الوِخم، الّسرجني ذلك

فرصة ذهبّية 4-4

اإلسطبل، من أخرَجنا الّلصوص مع العصر، الّشمس زالت ملّا
ــوطا قطعنا ش كّنا قد حمل. بأرزن ــا خصوصا أن ظهري ــني مثِقل
ظهري وانقصم ــافة طول املس ــد هّدني وق الّطريق من ــرا معتب
ااز من نوع pedum posterioribus calcibus اخللفّيتني: بقائمتّي (1) رمحات
للّرمحات تابعا إعرابه في نعت "اخللفّيتني" أبوليوس يجعل إذ hypallage املرسل

األرجح). على الّسجع لضرورة )
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فصرت حوافري ــت وتآكل العصّي لطعات ــي وأوهنتن ــل ِوزري بثق
تتثّنى ــدول ج حذو ــي أمش كنت وفيما ــيري. س في وأتعّثر أظلع
فّكرت دقيقة: ــة فرص احلّظ ــن حلس لقيت رقيقة، رقراقة ــه مياه
ــمي، × جس بكّل على األرض ملقيا ــا مبهارة قوائمي ثاني أن أبرك
ملواصلة ضربا ــبعوني أّال أنهض مهما أش بإصرار على ــا مصّمم
حّتى بل فقط ــا ال بالعص الّضرب من للموت ــتعّدا مس ــير، الّس
من واثقا ــت كن واإلرهاق، ــز العج من احلال تلك ــي فف ــيف. بالّس
لنفاد ــوّية، س ــّك ال ش الّلصوص وأّن مرضّية إجازة ــتحقاقي اس
سيفّرقون الفرار، في اإلسراع على وحرصهم من الّتأخير، صبرهم
ويتركونني األوزار، ــن ــري م على ظه ــا م األخريني ــني الّداّبت ــى عل

والّنسور. الّذئاب جزرَ بي شماتًة

لكم شّر وهو حتّبوا شيئا وعسى أن 4-5

ُ احلمار حدس فقد ــروعي اجلميل؛ مش عرقل اخلذول القدر لكّن
من عليه ــا م فهوى بكّل تنفيذها، ــى إل ــبقني وس فكرتي ــر اآلخ
ورغم حراك. بال كاملّيت ــوى وث ــّدة اإلنهاك، متظاهرا بش األحمال،
كّل إلى وقوائمه ــات، وجذب ذيله وأذنيه والّنخس العصّي ضربات
رجاءهم، منه أخيرا حّتى أعيوا وقطعوا أن ينهض. رفض ــات، اجله
مات حمار على ــهم بِرهن أنفس ــروا فرارهم يؤّخ وكيال ــاوروا فتش
ــتّلوا احلصان، واس وعلى علّي أحماله وّزعوا × زمان، ــن م بل حتّجر
ودفعوه الّطريق عن قليال جّروه ثّم كّل عراقيبه، به قطعوا ــيفا س
رفيقي مبصير فاّتعظت ــحيق. الّس جرفه على القريب الوادي في
ــي نفس وأُظهر الغّش والّتدليس، أتخّلى عن أن ــّررت وق الّتعيس،
أّننا أحاديثهم من فهمت فقد الّرشاد. طريق على حمارا ألسيادي

الّسبيل، نهاية بلغنا بعدما ونستريح قليل، بعد الّرحال ــنحّط س
بعد فعال، لبثنا وما ومقاما. مقّرا لهم يّتخذون ذلك املكان وأّنهم
هناك املقصود؛ املكان إلى وصلنا أن الّصعود، خفيف مرتفع عبور
األثقال حّرا من فرُحت وأخفوها بالّداخل، كّل األحمال، عّنا وضعوا

في احلّمام. االغتسال مبثابة الّرغام، بالّتمّرغ في تعبي أزيل

الّلصوص كهف 4-6

للموقع وصف عرض لزاما أرى والّظرف مبقتضى املوضوع هنا
قريحتي ــأضع س فبذلك الّلصوص. أولئك يقطنه اّلذي وللكهف
بالوجه تقّدروا ــه أن نفس اآلن في وأمّكنكم االختبار، محّك على
جبال كان واألفكار. ــن بالّذه أيضا حمارا إّذاك ــت كن ــح إن الّصحي
ويرتفع داكنة ــالال ظ امللتّفة ــات الغاب أغصان عليه ــي تلق كاحلا
تكتنفه صخور اّلذي الوعر منحدره وعلى اجلبال؛ أعلى بني شاهقا
بغياض مرّقشة ومجّوفة، مخّددة أودية تتناثر بلوغها، يتعّذر ناتئة
ومن طبيعّيا. حتصينا ــّكلة مش كّل جوانبه، به من حتيط ــرة، كثي
متقّيئا املنحدرات، ــى عل متوّثبا مدردرا ــارم ع ــيل يتدفٌّق س قّمته
من ــدا حش ــرا عّدة جداول، ناش ــّرق إلى يتف ــة، ثّم الفّضّي ــه جلج
خنادق طاميا أو بحرا ــبه يش الوهاد، ويحتصرها مبا تلك بني األضى
املنيع؛ الكهف ينتصب حصن اجلبل، شفا على هناك، راكدة. مياه
من ــياج س لألغنام، كحظيرة ــبة املناس العتيدة ويحمي القلعة
ــى ضّيق مدخل ممش أمام اجلوانب كّل ــى عل متينة ممتّدة ــز حواج
لقلَت ذاك ــه رأيَت ــو ل أّنك ثقة ــكّل أراهن ب ــا. مبنّي ــورا س ــبه يش
مغّطى صغير ــوخ ك ــوى س جانبه إلى ــيء ش وال لصوص. مخبأ
كما اللّيالي، كّل في منه ــب يراق ــابك، متش بخوص اّتفق كيفما
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الّلصوص. من بني بالقرعة يعّينون الحقا، عسس اكتشفت

املغارة الّلصوص في 4-7

بحبل ربطونا بعدما أطرافهم حازقني نزلوا لواذا زاحفني هناك
حناها عبء بغلظة عجوزا فانية نادوا أمام املدخل رأسا. ثّم متني
ذلك كّل ــالمة وخدمة س وحدها كما يبدو إليها ُوِكلت ــنني الّس
حثالًة يا وثفالة احلياة، القبر ــاءة غث لك يا "تّبا من الفتيان. ــدد الع
البيت عاطلة في ــني تعيش العاَملني، هكذا دون أركوس* ــا يعافه
إذ اجلّلى أعمالنا اخلطيرة عن ــينا يؤس ما لنا تقّدمني وال ــلى كس
ــوى س نهار هّم لك ليل ال وأنِت ــة. الّراح من ــطا قس أخيرا ــذ نأخ
وبصوت العجوز مرجتفة رّدت الّرهيب." جوفك في أتون اخلمر قذف
وأولياء ــال، األبط ــل أبس فتيتي يا "رويدكم ــار: وصغ تهّيب ــه في
حافلة شهّية أطباقا أعددت لكم ها قد نعمتي دائمي األفضال،
بعدما األكواب خمرا ومألت وفيرا، وخبزا الّطبيخ، أصناف ــّتى بش
حلّمامكم ماء ساخنا وحّضرت العناية، وفركتها بفائق ــلتها غس
فأنعشوا ثيابهم، نزعوا حّتى كالمها أنهت إن ما املعتاد." الّسريع
لهب، ذات ــار ــى ن عل ــن م ــد املتصاع ــار بالبخ ــى الّتعب ــم أبدانه
موائد أمام اّتكــؤوا ثّم واّدهنوا بالّزيت ــاخن، باملاء الّس ــلوا واغتس

وطاب. لّذ مبا عّجت

الّلصوصّية فروع 4-8

ميكن احلكم عددا، ــر ــّبان آخرون أكث ش قدم اّتكؤوا حّتى ــا إن م
غنائم مثلهم يحملون كانوا إذ مثلهم. لصوص بأّنهم ترّدد ــدون ب
ــى حرير موّش من ــاء وكس وفّضّية ذهبّية وأواني نقودا ــة: متنّوع

ــاخن، س بحّمام كاألوائل ــامهم أجس ــوا فأنعش بخيوط الّذهب.
للخدمة. بعضهم بالقرعة واختير رفاقهم؛ أرائك بني ــوا جلس ثّم
ــا أكداس مزدردين الّطبيخ ــدال وال اعت لياقة بال ــربوا وش ــوا فأكل
وغّنوا لغط، في وتفّكهوا صّفا. صّفا اخلمر وأكواب ــز أكواما واخلب
ــة الفاحش وعربداتهم الفّجة ــم فكاهاته وتعالت ــب، صخ في
أشباه القناطير* أو الوحوش ــباه الّالبثّيني* أش مجون من القريبة
بيت اللّيلة "داهمنا بينهم. األقوى يبدو أحدهم، انبرى ثّم ــر؛ البش
ثروات من ــجاعتنا ش بفضل غنمنا عّما وفضال الهيباتّي؛ ميلون
ذلك، ذكر يجدر كان إن بل، عددنا، بكامل قلعتنا إلى عدنا ــة، طائل
فعدمت بيوتية*، ــدن م قصدمت اّلذين أنتم ــا أّم أرجل. ثماني ــادة بزي
أفدي اّلذي ــوس* الماخ املقدام قائدكم ــدان بفق منقوص بعدد
لكّن جلبتم. ــي اّلت الغنائم ــذه ه بكّل ــه، ل أهل هو ــه، كما حيات
ذلكم األّيام ذكرى ولتخّلدّن ــّردى؛ ال اّلذي أورده هو ــجاعته فرط ش
سوى فلستم أّما أنتم، احلروب. وقادة امللوك ــاهير مش بني البطل
احلّمامات وغرف إلى ومتخّوفني متخّفني تتسّللون ــّطار ش سرَقة
اختالس عملّيات ــي أيديكم ف ــه علي تقع ما ــون فتنهب ــز، العجائ

والعبيد." تليق باخلدم صغيرة

سهلة غنيمة 4-9

أكبر أّن جتهل ــع اجلمي دون "أتراك األخير: ــق الفري من ــد رّد واح
يقطنون اخلدم ــن م كان عديد ــا؟ فلئن اقتحام ــهلها أس البيوت
ثروات قبل ــده ــم الّنجاة بجل منه كّل هّم أّن ــر، إّال ــت الكبي البي
مبفردهم يعيشون اّلذين احلريصون األشخاص بينما يذود ــّيده. س
أتقنوا ــي الكبيرة، واّلت ــا ورّمب ــرة، بل الّصغي ثروتهم ــن ع ــالة ببس
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لنا حدث ما قولي مصداق فداءها؛ دماءهم ويبذلون إخفاءها(1)
شرعنا في الّسبعة، األبواب طيبة* ذات حاملا وصلنا أنفسنا. نحن
مهنتنا. متطّلبات أّول فذلك املواطنني، ثروات بدّقة عن االستخبار
يخفي خريصروس*، يدعى طائلة أموال صاحب بصيرفّي فعلمنا
والفروض ــاء األعب من تهّربا ــعة الواس ثروته الّدهاء ــن م بأفانني
لكن صغير ــي بيت ومنطويا(2) ف يعيش منفردا ــكان العاّمة. ف
مقّترا ــماال رّثة، أس مرتديا ذاك، بعيشه راضيا الّتحصني، ــن حس
ــى، نغش من أّول أن يكون فرأينا أكياس الّذهب. حاضنا مزر، بنحو
على االستحواذ ومستسهلني واحدة، يد مقاومة ــتصغرين مس

أمواله.

واحليلة القّوة 4-10

ــتصوب نس لم اّلذي أمام بابه اللّيل بالّترّبص بداية منذ بادرنا
قرقعة ــب علينا أن تؤّل ــة مخاف عنوة، ــه فتح ــه أو خلع أو ــيله ش
إّال ملاخوس العظيم ــا زعيمن إّذاك من ما كان ــران. اجلي ــه مصراعي
بالّتدريج ــده ي إلى إيالج ــهودة املش ــجاعته في ش بثقة ــد أن عم
ــحب س يحاول وراح ــاح املفت ــالج إلي ــح املفس القفل ثقب ــى إل
يرقب كان حّقا، قدمني على ــن دّب م ــرّ ش خريصوس، املزالج. لكّن
تاّما، صمتا مالزما الهوينى ــّلل فتس منذ فترة كّل حركاتنا يقظا
على فردة الباب. قائدنا ــد وبكّل قواه ي فجأة ثّبت غليظ ــمار ومبس
فأخذ يصيح الّدار سطح املردي وصعد إلى بقيده مشدودا وتركه

باخلطر منذرا ــمه، باس كّال داعيا جيرانه، ــتنفرا مس صوته بأعلى
فهّب بيته؛ في فجأة شّب حريقا أّن مّدعيا اجلميع، ــالمة س على

الّداهم. اخلطر من مذعورين لنجدته, اجلميع

الّسقم أذهب الذي الّسقم من أشّد 4-11

وإّما يداهمونا أن إّما مّر: أحالهما أمام خيارين ــنا أنفس وجدنا
مأزقنا من ــا ناجع َمخرجا برضاه ــا رفيقنا؛ فارتأين ــن ع ــى نتخّل أن
والعضد اليد ــني ب الواصل زعيمنا لعضو ــة ــّددنا بدّق س الّطارئ.
فتركناها ذراعه؛ األوسط^ فصلت ــتوى املفصل مس على ضربة
قطرات تكشف أثرنا كيال القماش من بقطع اجلرح هناك وضّمدنا
كان وبينما ملاخوس. من بقي ما حاملني ــراعا، س وانسحبنا الّدم،
من واخلوف صاحبنا، على قلقنا في ــتحّثنا يس املتعالي الّضجيج
ذلك ــتطع يس لم × هلع، في الفرار ــى إل يدفعنا املقترب ــر اخلط
وال الّتخّلف مسايرتنا الفّذة والّشجاعة العالية الهّمة ذو الّرجل
ــالت، الّتوّس وعديد اخلطب بعديد مّنا يطلب فمضى بأمان، ــا عّن
العذاب من نخّلص أن ميثاقنا، ــة وبحرم مارس* ــدنا بيمني ويناش
بعد ــل باس لّص إبقاء ــا جدوى م مخلصا. إذ رفيقا ــا ــر مع واألس
وإّنه ــلب والقتل؟ على الّس وحدها القادرة ــي ه التي يده ــدان فق
أّي مّنا إقناع ملّا عجز عن ــه. رفاق أيدي على برضاه ــعيد باملوت لس
طويال، ــيفه وعانقه س املتبّقية باليد أخذ بإرادته، عليه ــاز باإلجه
بإجالل ــا فحّيين ــط. الوس في ــدره ص ــاء صّم ــّك بطعنة ــّم ش ث
حلاف في ــمه جس بقّية بعناية ولففنا ــام الهم زعيمنا ــهامة ش
عنصرا مّتخذا اآلن، يثوي حيث البحر إلى به ــا وألقين الكّتان، من

بأكمله حلدا.

تقريبا. مترادفتان الكلمتان dissimulanter obditos إخفائها: في تفّننوا (1)

وجناس تقريبا، مترادفتان ــان كلمت solus ac solitarius ــا: ــردا ومنطوي منف (2)
سجع. مع مطلق
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الّشجعان شجاعة قبل الّرأي 4-12

رفيقنا ــا أّم ــه. مبناقب ــال ــق فع يلي حلياته ــّدا ح ــع وض ــذا هك
لصّفه يجلب أن ــة ــه الّذكّي بخطط ــتطع يس فلم ألكيموس*،
إلى وصعد نومها أثناء عجوز دويرة اقتحم الغشوم. احلّظ مشيئة
ــها، أنفاس فيكتم عنقها يعصر أن به األْولى وكان العليا، الغرفة
ــّباك واسع ش آخر من تلو واحدا بإنزال األمتعة البدء فّضل لكّنه
األثاث، ترحيل من متاما انتهى وملّا طبعا. لنحملها اخلارج في ــا إلين
فدحرجها الغارقة في الّنوم؛ العجوز حّتى عن مفرش يعّف أن أبى
فجثت الّطريقة. إنزالها بنفس ــّية بنّية احلش ــحب وس فوقه من
أسمال لِم تعطي بنّي، يا ــتعطفة: "قل مس ركبتيها على املاكرة
الّنافذة هذه تطّل اّلذين األثرياء جليرانها ــة بائس عجوز ــقاط وأس
واثقا ودهاء وبات ــرا مك املمتلئ كالمها خدعه ــم؟" × بيته على
بعثه ينوي وما ــابقا س بعث ما إلقاء طبعا ــي فخش خطئه، من
وتعّلق الّنافذة بيت اجليران. فاعتلى إلى بل ــركائه، ش ال إلى الحقا
احملاذي البيت ــى عل ــيما س حواليه، متفّحصة ملقيا نظرة ــا، به
ال بعزم ذلك، يحاول هو ففيما ــْت. زعم اّلتي الّثروات على ــع ليّطل
ضعيفة العجوز املاكرة، بدفعة به احتراس، ألقت بدون لكن شّك
ــتقّر مس غير وهو يحملق منتَظرة، مباغتة وغير ــن لك محالة ال
الّشاهق، وقع العلّو ذلك مثل من سقوطه عن الّلّب. وفضال شارد
ضلوعه ــمت وتهّش ملقاة قريبا؛ فاندّق صدره صخرة مذّببة على
احلياة وفارق من الّدم؛ أسرية فمه من وهو ينفث حدث ما لنا وروى
ــالفة بالّطريقة الّس لدفنه ــاه حملن إّذاك ــه. عذاب ــول يط أن دون

رديف. خير ملاخوس وأعطيناه

املنتصرين انسحاب 4-13

عن تخلّينا قاصمة، بضربة املثّناة اخلسارة هذه أصابتنا بعدما
إلى تناهت هناك بالتية* القريبة. ــا طيبة*وقصدن في محاوالتنا
عرض تقدمي وشك على دميوخريص* ــهرة رجل يدعى ش أسماعنا
ثرائه ــعة بس واملتمّيز كرمي احملتد الّرجل ــذا ه دأب وقد ــن؛ مجالدي
بثروته. ــه الّالئقة عروض بفخامة ــعب الّش على إحتاف ــخائه وس
يصف أن والفصاحة الّنباهة ــن م بلغ مهما فعال، ــتطيع يس من
مجالدون املعّقدة؟ هؤالء إعداداته أوجه ــّتى ش مناسبة بكلمات
ببراعتهم، وحوش مشهود مصارعو وهؤالء بقّوتهم، ــهورون مش
احملّقق(1)، الهالك أَمنة ــي ف بوجباتهم، يوّفرون مجرمون ــك وأولئ
مجّمعة ألواح من مرّكب برج محالة وتلك الّسباع. لتسمني غذاء
زاهية األلوان، برسوم مزدان متنّقل، بيت ــاكلة ش على ومترابطة
عددها الّسباع، ــكيلة تش عن أّما الّصيد املوعود. ــهد مش محّل
اخلارج ــرص من احل بفائق جلب ــد حرج: فق وال ــّدث فح ــا، وأنواعه
لكّنه باإلعدام. عليهم للمحكوم املثاوي الكرمية ــك تل قوافل من
خاّصة ثروته كّل ــّخر س الّرائع، لعرضه الّتجهيزات ــة بقّي ــب بجان
صاده بعضها ــة. الّضخم ــة الّدبب من كبيرة ــة مجموع ــاء القتن
أصدقائه من أخرى على ــل باجلملة، وحص ــترى اش وبعضا عبيده،
ــي بتغذيتها يعتن وكان ــا؛ الهداي ــل هذه مبث إحتافه في ــن املتباري

حساب. عليها دون وينفق

ــل مرس مجاز فيها موجزة عبارة perdita securitate الهالك احملّقق: ــة أمن (1)
بأّييكم املصدر: مقام املفعول يقوم قد أيضا العربّية لألمنة. في نعت فالهالك

مصنوعه. أي اهللا أو العكس ُصنع املفتون أي الفتنة
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ذكّية خّطة 4-14

لعرضه ــة الباذخ ــرات والّتحضي ــهرته لش ــج، ــم ين ل ــه لكّن
تلك مّلت ــد فق املَريدة. ــد احلس ــون عي من ــّيق، ــرّي الّش اجلماهي
الّصيف، الوقت قيظ نفس في وصهرها أسرها الّطويل، الوحوش
عددها قّلص مفاجئ بوباء فأصيبت طول اجلمام، وأضّر بجسمها
احملتضرة ــباع الّس ــك ــرى جثث تل ت فكنت تقريبا. ــيء ال ش ــى إل
الّرعاع اّلذين لبث وما العاّمة؛ ــاحات وهناك على الّس هنا متناثرة
أغذية عن ــاء انتق بغير ــث البح إلى العيش ــظف ش ــم اضطّره
املآكل تلك إلى هرعوا أن مّجانّية وأطعمة صّحّية غير ولو إضافّية
ذلك هذا، من وإيبولوس* أنا ــتوحينا، فاس األماكن. كّل في امللقاة
تلك من واحدا ــا مخبئن ذكّية. حملنا إلى ــرة فك الّطارئ، ــع الوض
طعاما. ــد إعداده لنا كّنا نري لو قواما، كما أضخمها هو ــة، الّدبب
مخالبه، على مبهارة محافظني بإتقان، حلمه عن جلده ــلخنا فس
رمادا عليه وذررنا اجللد جّيدا وكشطنا حّد العنق، إلى رأسه وعلى
تيّبسه انتظار وفي لتجفيفه. للّشمس ــرناه نش ثّم لدبغه ناعما
ــا وقصفا، ثّم الّلحم خضف ــى عل بهّمة ــا أقبلن ــمس الّش بوهج
األقوى ال أحدنا، يتطّوع أن القادمة. للحملة ــة هذه اخلّط وضعنا
والّتنّكر في تلك ــّدّب ال جلد لتقّمص عزما، األمضى بل ــما جس
لنا ليؤّمن إلى بيت دميوخريص الّظالم جنح حتت فُندخله الهيئة،

بسهولة. الّدخول

البطل 4-15

ألداء الفريق رفاق من عّدة بني تنافسا الكّيس البطل أثار مثال

فتقّدم ثراسليون*، كّل الفريق بينهم باختيار من فانُتقي املهّمة.
اجللد داخل احملّيا طلق واختفى الّتمويه اخلطير، ذاك ــا بإجناز مجازف
طرفيه، دقيقة بخياطة طابقنا إّذاك ولدانة. مرونة اكتسب اّلذي
حواليه. ــد املتلّب الكّث ــر بالوب ــا الّدقيق ملتقاهم ــّق وغّطينا ش
حيث ُحّز الّنحر بأعلى ثراسليون رأس حشرنا العسف وبشيء من
للّتنّفس صغيرة ثقوبا ــه وعيني أنفه حول وأحدثنا ــش. الوح عنق
دّب إلى ــر الّتنّك حّوله ــد وق الّصنديد، برفيقنا ــرنا وحش ــر والّنظ
بعزم داخله زهيد؛ فانسّل بسعر قفص اشتريناه وسط بالّتأكيد،
عملّيات بقّية واصلنا ــكل، بذلك الّش اإلعدادات إجناز بعد ــة. وخّف

يلي. كما الّتزييف

معتبرة هدّية 4-16

تربطه ــور*، ــى نيقان يدع ــة* تراقي ــن م رجل ــن ع ــتخبرنا اس
افتراء ــه ــالة تنبئ رس فاختلقنا ــة، حميم ــة صداق ــص بدميوخري
وملّا ــه. عرض لتجهيز ــده صي ــر بواكي ــه يهدي ــودود ــه ال صديق أّن
قفص ــّدم لدميوخريص لنق الّظالم ــتر س اغتنمنا ــاء، املس تقّدم
الوحش بضخامة إعجابه فمن ــة. املدّلس ــالة ــيليون والّرس ثراس
بأن أمر ــب املناس الوقت في ــت أت اّلتي صديقه ــة ــه بعطّي وفرح
إّذاك كانت ــة ذهبّي مثاقيل ــرة عش خزانته ــن م فورا ــا لن ــرف تُص
يدفع ــا وكم فرحته. ــبب س ــي الّتحفة حلامل ــوان ــه، كحل بحوزت
عديد الوحش على ــد تواف ــتحدث، كّل مس إلى الّناس حّب اجلّدة
بهجماته ــم منه الفضولّيني ــذّب ي ــيليون ثراس وكان املعجبني؛
على مجمعني ــص بدميوخري املواطنون ــاد أش ــّررة. املتك ــدة املتوّع
ما بنحو صمد وحوشه نفوق كارثة فبعد ومحظوظ، ــعيد س أّنه
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فورا وبعناية إلى بنقل الّدّب احلّظ(1)؛ وأمر أمام اجلديد الرِّفد بهذا
فرددت: احليوانّية؛ لثروته مخّصصة أراض

املوقف إنقاذ 4-17

ــمس الّش حّر من الّدّب املنهك تضّم هذا أن ــوالي م يا "حذار

ما على ــدة والعليلة العدي ــك وحوش مجمع إلى ــول الّطريق وط
بجوار ببيتك، ــعا ومهّوءا باألحرى مكانا واس له توّفر ال لِم ــال. يق
احليوانات الّنوع من هذا أّن تعلم منعش؟ أال جّو وفي ــكإل وال املاء
واجلداول العذبة؟" ــة الّرطب املغلولبة واملغاور احلراج دوما ــكن يس
في نفسه ــتعرض واس دميوخريص، مخاوف هذه الّتحذيرات أثارت
القفص بوضع لنا ممانعة، وأذن بدون فوافق خسائر، به من ُمني ما
واقفني أمام اللّيالي ــاء لقض ــتعّدان "إّنا مس قلت: أعجبنا. أينما
واحلركة واملضايقات احلّر من املتَعب احليوان لهذا لنقّدم القفص،
نحتاج "ال ــاب: فأج بدّقة وانتظام." ــاد امليع ــرابه في وش طعامه
مدرَّبون تقريبا ــدم اخل فكّل ــّقة، هذه املش ــيمكما جتش إلى البّتة

الّدببة." املمارسة على تغذية طول بحكم

مرّتبة سطو عملّية 4-18

تقع مقبرة املدينة، ــن باب م خروجنا عند فرأينا، وغادرنا ــا وّدعن
بعض ــوائّيا عش فتحنا هناك عن الّطريق. ــاء ن منعزل مكان ــي ف
ما بداخلها، تغّطي والِبلى، الِقدم من تكاد، ال الّنخرة اّلتي الّتوابيت
ــل منها مخابئ لنجع ــادا، ورم غبارا ــتحالوا اس ــكنها موتى يس
أفول فترة أصول احلرفة، وفق اللّيل، من حتّرينا مستقبال. لغنائمنا

ــقت فامتش ــر؛ البش قلوب كّرة أّول من الّنوم ــي يتغّش ملّا القمر،
حسب مواقعها دميوخريص باب أمام واّتخذت ــيوف الّس كتيبتنا
أيضا هو ثراسيليون: عّنا ولم يشّذ لها. املوضوعة ــطو الّس خّطة
القفص، خارج واندفع ــرقة للّس املواتية اللّيل الّلحظة ــن آنس م
بقريه سبات في املضطجعني ــس العس كّل في ــيفه س فأعمل
على الباب ــح لنا وفت املفتاح منه ــتّل واس ــه. نفس البّواب في ثّم
على ودّلنا ــتقبلنا اس داخل البيت حيث إلى فاندفعنا مصراعيه؛
فيه. يوَدع الورِق من كثيرا األريب، الّلّص بفطنة املساء، رأى مخزن
فأوعزت واحد فاقتحمناه؛ رجل شّدة على الباب ــددنا ش احلال في
طاقته، ــدر ق على والفّضة ــب الّذه ــن م كّل ــل يحم أن ــي لرفاق
لتهريب ــرعة بس يعود ثّم األمناء، بيت املوتى في بعجل فيخفيه
أرقب البيت ــة عتب على واقفا ــدي وح أبقى بينما ــحنة أخرى؛ ش
دّب ــهد أّن مش لي وكان يبدو إيابهم؛ حني إلى ما يطرأ كّل بانتباه
ــتيقظ يس اخلدم من أّي في الّرعب بإلقاء كفيل صحن الّدار يذرع
اإلقدام من بلغ مهما اللّيل، في ــّص وباألخ بالفعل، ومن صدفة.
على الفور، الفرار ــم، إلى احلج بذلك وحش ملرأى يندفع ال ــزم، والع

الّذعر؟ من مرجتفا فيها لينزوي غرفته وإيصاد

نقصه بدا شيء متّ إذا 4-19

أفسد حدث ما الّسديدة، الّتراتيب هذه كّل رغم اّتخاذنا لكن،
مبشيئة الّضجيج، أيقظ رفاقي، عودة قلقا أنتظر أنا بينما خّطتنا:
وملّا رأى الوحش الهوينى. ل ــلّ فتس اخلدم أحد األرجح، على اآللهة
وأخبر الّصمت، ــا مالزم وذهابا، عاد أدراجه ــة جيئ فناء الّدار ــذرع ي
امتأل الفناء في احلال ــتطاع. اس كيفما الّدار، في من رأى كّل ــا مب

novo proventu quoquo modo احلّظ: أمام اجلديد الّرفد بهذا ما ــد بنحو صم
احلّظ. من جديد برفد ما نهض شيئا ممكن: ثان fortunae معنى resisteret
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وشّتى والقناديل والّشموع املشاعل الظلمَة وأنارت اخلدم، بعديد
عصّيا كلّهم شاهرين تقّدموا عّزال، بل يأتوا لم اإلضاءة. ــائل وس
الّصيد كالب وأطلقوا املنافذ. ــة حلراس سيوفا وممتشقني وقسّيا

شعرها. وقّف آذانها انتصبت وقد فتأّلبت الّدّب في للّتحّكم

كروبروس شدقْي بني 4-20

رويدا رويدا الّتراجع ــي ف املتزايد، الّضجيج ــط وس إّذاك، أخذت
الباب، خلف ــي من مخبئ جّيدا ــاهدت ش لكّني ــت؛ ــت البي وبارح
على كان أّنه ــم فرغ عجيبة. ــالة الكالب ببس يقاوم ــيليون ثراس
ــالفة، ــالتنا الّس ــالته وبس بس ينس لم القصوى، ــاة احلي ــة حاّف
متّسك لنهشه. ــرة املكّش كربروس* ألشداق ــتميتا مس وتصّدى
ومقاوما كّرة كّرة متقهقرا يراوغ وظّل وبصمته؛ االختيارّي ــدوره ب
لكن، البيت؛ خارج أخيرا ــّل انس حّتى شّتى، ــيرات وتكش بحركات
ــد الّنجاة أن ينش ــتطع يس لم العاّم، الّطريق ــة بحّري فوزه ــم رغ
وعددا الّرهيبة ضراوة ااور الّزقاق كالب كّل انضّمت فقد بالفرار.
الوقت ذلك في ــت كان التي الّصيد كالب ــرى إلى تلو أخ ــل جحاف
مؤّثرا ــرا منظ إّذاك ــاهدت مثلها. ش تتعّقبه ــت خرج ــدا قد حتدي
من بجيوش ومحاصرا ــا مطّوق ــيليون ثراس أخينا وفظيعا، منظر
ذلك املشهد أحتّمل لم املتتالية. بنهشاتها وممّزقا الّضارية الكالب
ولم األحداث، مسرح حول املتجّمعني فاختلطت باجلماهير املؤلم
اإلهابة ــوى س × افتضاح أمرنا، ــي دون رفيق إلنقاذ ــيلة وس ــد أج
هائال حيوانا نضيع أن العظيمة! للفضيحة "يا الكالب: ــّواس بس

القيمة!" تلك مبثل

البطل مصرع 4-21

إذ هّب من ــا؛ نفع ــود املنك ــد جت لم ــة ــي اخلطابّي أّن حيل ــر غي
ــرّدد، غرس رمحه ت وبدون ــة، متني البني الّطول ــارع ف ــت فتى البي
وقد حشد، ما اجتمع عليه ــرعان س ثّم آخر وتبعه في صدر الّدّب،
بطعنات قريب ــن م ــني على إثخانه عنهم، متنافس اخلوف ذهب
الّساطع فريقنا زين ــيليون ثراس ظّل املتالحمة. هكذا ــيوفهم س
اجلديرة باخللود روحه أخيرا أُزهقْت حّتى له، مثيل ال بنحو ــدا متجّل
حّتى متحّمال ــّدس،(1) املق عهدنا توّجع أو بصرخة ــون يخ أن دون
يَصدر أن دون بالءه احلاضر الّسيوف ومّزقته الّنهشات خّرقته وقد
حياته ــّلم فس الوحوش، تفعل ــا كم ومتلمل ــة دمدم ــوى س عنه
قذف وقد ــرمدّي(2). س مبجد ــه محتفظا لنفس احملتوم ملصيرها
مّس على يجرؤ لم أحدا أّن درجة الّرعب،إلى ــدين احملتش قلوب في
مطلع إلى ــه بإصبع ولو األرض، ــى عل ملقى وهو حّتى ــش، الوح
الباقني من أشجع جّزار تقّدم أخيرا الّضحى. وضح حّتى بل الفجر
الّدّب الّلّص من ــلخ وس الوحش بطن فبقر وترّدد، بوجل ما ــيئا ش
مات لكن ما ــر، اآلخ هو ــيليون ثراس رفيقنا مات ــم. هكذا العظي
املوتى حفظها لنا ــي اّلت ــنا احلال أكياس في فجمعنا مجيد؛ غيرَ
في خطواتنا، متفّكرين طويال حاّثني ــة* بالتي وارحتلنا عن األمناء،
فقد حياتنا، ــي ف أثرا ــد لألمانة جن ال ــبب وجيه لس أّنا ذاتنا ــرارة ق
عدنا منهكني هكذا ــم. وأرواحه املوتى إلى كارهة غدرنا ــا هجرتن
وجلبنا من رفاقنا ثالثة ــص الّطريق بنق ووعثاء األحمال ثقل ــن م
فينيي: قصيدة في الّذئب مصرع أو قيصر باغتيال يذّكر ثراسيليون: مصرع (1)
ميتة ميوتون لكّنهم ــم املالح أبوليوس أبطال لصوص ــبه يش نرى ــا كم ،50-49

والّساخر. الواقعّي جانبه وهذا وغير كرمية فظيعة
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ترون هنا." الغنائم اّلتي

جديدة حملة 4-22

الفقيدين ــم رفاقه نخب ــى عل ــربوا ش الّتقرير، ــاء بعد انته
لإلله ــيد األناش وغّنوا بعض الّذهب، أكواب من في أصيلة خمرا
العجوز ــن، فأعطتنا نح أّما خفيفة. ــوة نش في غفوا ثّم مارس*،
أمام حصاني ظّن حّتى كيل، وبال بسخاء الّطرّي احلول ــعير ش من
يحضر أّنه فيها، له ــريك ش ال وحده له هي اّلتي اخليرات تلك كّل
منّخال دقيقا إّال الّشعير اعتدت اّلذي ما أنا أّما للّسالّيني*. مأدبة
على إحدى الّزوايا في فعثرت الغليان، × طول خاثرة من ــة وُطباخ
طول من املوهن بلعومي بعزم فيها أعملت ــة، س مكدَّ خبز بقايا
وقد الّلصوص أفاق فجأة العنكبوت. بخيوط بل املفروش الّصيام،
الُعدد أنفسهم بشّتى مجّهزين للّرحيل، ــتعّدوا واس اللّيل، تقّدم
األرواح ــاء أزي في آخرون ــر ــيوفا، وتنّك فحمل البعض س ــاد، والعت
إلى انصرفت ــي جهت ــن م اخلطى. ــون يحّث ــوا وانصرف ــة، الهائم
يداهمني. بدأ اّلذي الّنعاس حّتى ــه يفّل لم بعزم واجلرش القضم
الّطعام عن يدي ــع أرف أن لوقيوس كنُت زمان ــدُت اعت ــم أّني فرغ
الكرش ــذا به ُدهيُت ــد وق مضيُت، ــرتني، والكس ــرة الكس ــد بع
منهمك وأنا وباغتني الّسّلة الّثالثة؛ جرش في أخدمه، ــحيق الّس

الّنهار. مطلع العمل هذا في

الّرهينة 4-23

احلمير وأطفأت مضض يحدوني تعّفف على ــه عن فانصرفت
متكّدرين عادوا ــث الّلصوص أن لب وما قريب. جدول في ــي عطش

لباس، أبخس حّتى واحدا وال كيسا يجلبوا معهم لم ومنشغلني؛
× فتاًة طاقمهم، ــراد أف وكّل قواهم وبكّل ــيوفهم بس فقط ــل ب
إلى علية عنه هيئتها، تنّم كما ــي بالّتحقيق، األصل تنتم كرمية
مثلي، حمار حّتى لعمري يشتهيها فتاة املنطقة، تلك القوم في
املغارة أدخلوها ــا ملّ لها قالوا وثوبها. ــعرها ش تنتحب ومتّزق ــي وه
فامنحينا وحياتك، ــك عرض على بأمان "أنت هنا عليها: ــني مهّون
فقرنا. احلرفة هذه إلى فإّمنا اضطّرنا ــا، أناتك لنتدّبر رزقن من قليال
بحر قريبا من الّشّح سُيحضران من مهما بلغا أبويك شّك أّن وال

ثرواتهما فدية دمهما."

الّسبّية شكوى 4-24

غرو وال ــاة؛ الفت روع ــابهها ش وما الّتخاريف هذه ــّكن تس لم
دون ــكاء الب في ــت وانخرط ركبتيها ــني ب ــها رأس ــْت وضع ــد فق
اجللوس منها وطلبوا ــف الكه داخل ــوا العجوز من فدع اعتدال.
إلى عادوا ثّم األحاديث؛ ــذب بع اإلمكان قدر ــاتها ومؤاس بجانبها
العجوز ــوال أق ــتطع تس املعتادة(1). لكن لم جماعتهم ــال أعم
ــهيقها ش وزاد نحيبها عال ــل ب البكاء مواصلة ــن ع الفتاة ــي ثن
تقول باكية: مضت لها. تأّثرا دمعي فَهما ضلوعها ــّزت منه وانه
ــم واحلش اخلدم طاقم بني ومن عّز بيت من ــردُت أُف ــقائي، "يا لش
ــة اختطاف أنا ضحّي وها ــة، األجّل وأهلي ــوّي أب ــن بني وم ــة األحّب
من محرومة الّصخرّي، الّسجن هذا في ومعتقلة سبّية مشؤوم
وجْزرا حياتي في مهّددة × ــُت فيها وترعرع التي ُولدت ــم الّنع كّل

seque ad sectae sueta conferent ــادة: جماعتهم املعت أعمال إلى ــادوا (1) ع
بالّسني. صوتّي جناس
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فكيف الّسّفاحني، الّرهيبة من وهذه العصابة الّلصوص لهؤالء
هكذا استمّرت العيش؟" مبواصلة حّتى بل عن البكاء بالكّف لي
وإرهاق حلقها ــاب والته روحها ــى أس أعياها حّتى ــكواها ش في

فأسلمت للّنوم عينيها الّذاويتني. جسمها

األسيرة تزجر العجوز 4-25

ِجّنة، بها كأّن غفوتها من فجأة صحت إذ مّدة تنم لم ــا لكّنه
والطمة ــّدة بش صدرها ــة، قارعة مضاعف بقّوة ــع فبدأت تتفّج
ــباب أس عن بإحلاح العجوز ــألتها وملّا س ــة. الوّضاء بلوع ــا وجهه
أيقنت اآلن "أّواه، وقالت: من األعماق تنّهدت واملُعاد، اجلديد أساها
احلبل سوى ا أمامي حق يعد ولم الّنجاة؛ هلكتي وقنطت من من
العجوز ــت غضب اجلبل." ــفا ش ــي من نفس ــاء إلق أو ــيف الّس أو
هذه مبثل ــكوى والّش ــى البكاء إل عادت تّباً ــاذا بحّدة ِمل ــألتها وس
فتيتي حرمان "لعّلك تنوين وقالت: ــا الهادئة. نومته بعد الغلواء
فضال حّية ألتدّبرّن لُتحرقي واصلت لئن × فديتك الباهظة؟ ــن م

خاطفوك(1)." بها يستخّف اّلتي الّدموع تلك عذاب عن

األسيرة قّصة 4-26

يا "عفوا قائلة: يديها تقّبل فأخذت الفتاة، فزع الوعيد هذا أثار
العصيبة. محنتي احللم والّرحمة إلى من بقليل انظري أميمتي،
مشيبك فقدِت في أنضجك اّلذي سّنك كبر ــبب بس إخالك فما
أّن اعلمي نكبتي. مشهد إلى لتعذري انظري للّرأفة؛ أثر كّل املوّقر
املواطنني، بإجماع ابنها املدينة واعتبرته بني لداته متّيز وسيما شاّبا

وترعرع ترّبى سنني، × بثالث ويكبرني ابن عّمي عن ذلك فضال وهو
البيت، بل نفس في الغرير، الّصبا منذ حميمة وّد عالقة في معي
املقّدس احلّب رباط جمعنا ثّم ــرير؛ الّس نفس وعلى الغرفة، نفس
وأعلن برضا أهلنا، عقد قراننا وقّرر مؤّخرا × خطبني ــبابنا؛ في ش
األقارب موكب يتوّسط العرس يوم ــار فس ــمّي؛ بعقد رس زواجنا
العمومّية؛ ــاكل واملعابد الّذبائح في الهي ــّدم يق وراح ــار واألصه
ــاعل املش بأضواء واملتأللئ الغار بأغصان املزدان البيت في ــْت وعل
لي ــّوي تس وأخذت صدرها أّمي بتأّثر إلى ضّمتني ــة. الّزّف ــج أهازي
بدعواتها تعّزز مضْت العذاب بقبلها غمرتني وبعدما زفافي، زينة
ــّلحني مس بجماعة املنال. وإذا قريب بات اّلذي ــة الّذّرّي أمل ــارّة احل
البطش بوحشّية تتلّهب ووجوههم فجأة، البيت علينا يقتحمون
أو لقتل أيديهم فلم ميّدوا بالويل؛ تومض منذرة اّردة وسيوفهم
أّي وبدون مخدعنا. على صّفا متراّصا انقّضوا احلال في بل سرقة،
أّمي حضن من أخذوني واخلدم ــل األه من مقاومة أدنى ــاع وال دف
وتفّرق كما زفافنا حفل تشّوش هكذا الفزع. من بائسة أرجتف وأنا

برُتِسالس*. أو ألّتيس* حدث

مفزع كابوس 4-27

حلم ــي بؤس ضاعف بل مصابي ذكرى ــاعَة أعاد إلّي الّس وقد
ومخدعي ــي غرفت من ــل ب بيتي، من ــوة عن ــي أُنتزع رأيُتن ــع. مري
هّب ورأيُته قد املنكود. زوجي الّنائية الفلوات منادية في وأستغيث
بأكاليل ــب ومزدانا بالّطي مضّمخا يزال ال وهو عناقي ــرم ُح حاملا
ــكو وأخذ يش خاطفّي. أقدام حتملني حيثما أثري يقتفي ــور الّزه
مالحقته فانزعج من ويستنصره، زوجته اجلميلة للّشعب خطف الّنّص "الّلصوص". خاطفوك: في (1)
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ضرب به ــرا كبي حجرا ــام قدميه أم من ــوص والتقط الّلص ــد أح
من فزعة فأفقت ــهد املش رّوعني فأرداه؛ الّتعيس ــاّب الش ــي زوج
"هّوني لبكائها: ــرت وقد تأّث قالت العجوز إّذاك ــؤوم." املش ــي نوم
الّنهار حسب فرؤى أحالم، أضغاث من ترتاعي وال سّيدتي يا عليك
الواقع. بعكس اللّيل قد تنبئ أحالم حّتى ــل ب كاذبة العارفني كّل
بينما وُغنم. بشائر خير أحيانا القتل أو والّتعّرض للّضرب فالبكاء
بلّذة اجلماع واالستمتاع احللوّيات ــهّي بش البطن الّضحك وملء
أن لكن أرجو من الباليا. ذلك وغير ــد للجس ــقم للّروح وس ترح نُذر
العجائز"؛ وحكايات القصص الِشّيقة ببعض حاال خاطرك أطّيب

وأنشأت تقول:

رّبانّي جمال العجوز: حكاية 4-28

بنات ثالث رُزقا وملكة ملك املدن الّزمان بإحدى في قدمي "كان

بديع جمال محالة على ال الكبريني وإن كانتا لكّن اجلمال. رائعات
مناسب. بنحو اإلشادة بحسنهما ــر البش كالم بوسع أّن يُعتقد
عن حّقا ــر البش لغة فتقصر ــق الفائ الباهر ــرى بهاء الّصغ ــا أّم
واألغراب من املواطنني كثير فكان كاف. به بنحو واإلشادة وصفه
البديع الفائق ذلك املشهد شهرة اّلذين حشدتهم بأعداد هائلة
ويضعون ــن كّل حس الفائق ــنها حلس إكبارا ــدوهني مش يقفون
كما املرفوع ــر بإبهامهم اخلنص أفواههم جامعني ــام أم أميانهم
املدن في ــاع ش وقد ــها. ــة فينوس* نفس ــالال لإلله إج ــون يفعل
البحر ّجلة بها متّخضت اّلتي اإللهة املتاخمة أّن واملناطق القريبة
األلوهة عظمة عن تخّلت املزبدة، أمواجه ندى الفيروزّية، وأخرجها
تزينها أخرى فينوس* إّن بل الّشعب؛ بعاّمة واختلطْت خّطة بغير

بذرة من على األرض البحار، بل خضّم ــي ف ال ُولدت، البكارة، ــرة زه
الّسماء. مّن من جديدة

شنيع خلط 4-29

ــع أوس على ــذا االعتقاد ه معدودات ــام أّي ــر في انتش ــذا هك
واألقاليم. ــي األراض من وكثيرا ــة القريب ــح اجلزائر واكتس نطاق،
وأعماق أرجاء البّر الّطويلة في األسفار متجّشمني الّناس وتوافد
إلى يبحر ــد أح يعد ــدة. ولم الفري ــر العص آية ــهدوا ليش ــر البح
هكذا فينوس*؛ ــة اإلله لرؤية ــرة* كوث وال كنيدون* ــوس* وال باف
وأُهملْت ــا وثائره ــْت وديس معابدها وُهجرْت ــها طقوس ــْت أُغفل
ــة برد الّرماد اخلالي هياكلها وفي لتماثيلها، ــل أكالي فال ــا، أعياده
ــر زّي بش الّصلوات وفي ه توجَّ باتْت الفتاة لتلك حرمتها. ــا مدّنس
الفتاة صباحا، ــرج تخ وّملا العظيمة؛ ــة اإلله تلك بركات ــتدّر تُس
ولها الغائبة؛ ــوس* فين ــم باس تيّمنا واألطعمة ــح الّذبائ م ــدَّ تق
العاّمة، ــاحات الّس ــي ف ــى تتمّش ازدحام ملّا ــي ف ــاس الّن ــّرب يتق
حتويل أثار ــد وإجالل. تعّب في ومنثورا منظوما بالّزهر ــا فيغمرونه
هذا الغلّو، ومبثل فتاة فانية ــادة عب إلى لإللهة الّتقديس الواجبة
وانفجرت، ــداد باحت ــها رأس فهّزت ــوس* احلقيقّية؛ ــة فين حفيظ

الغيظ: من تتمّيز وهي لنفسها قائلة

اإللهة غضب .4-3

ومغّذية  األّول، العناصر أصل العتيق، الّطبيعة منشأ "تّبا! أنا
من ألوهتي فتاة في ــرك تُش إلى حّد أن أُهان فينوس* أنا األكوان،
ــماوات. الّس في ــبَّح املس ــمي اس األرض أدران في ويدنَّس الفناة،
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الّتقديس الواجب السمي في ك ــرَ وأن تش اخللط هذا حّتام أحتّمل
ضاع لقد ^ فانية؟ فتاة راحْت حيثما صورتي وحتمل ثانية، معبودة
نفسه العظيم يوبتر* عدالَته أّيد اّلذي الّراعي* ذلك حكم سدى
لن كّال، اإللهات؛ على أعظم ــق الفائ جلمالي قّدمني ملّا ــه، ونزاهَت
ــّيات؛ اإلنس بني تكن أّيا الفتاة تلك البال ناعمة ــرفي ش تغتصب
احلال بالّذات!" وفي هي املشروع غير عن حسنها تكّفر ألجعلّنها
اللّيل كامل ُميضي اّلذي الوقح، الّنزق الولد ذاك ابنها اّنح، دعت
مستخّفا ــهام، والّس ــّلحا باألقباس الغير، مس ديار خالل يجوس
عقاب بال يأتي األسر، مدّمرا كّل بالّنظام العاّم، الّشائن بسلوكه
فضال ــه بأقوالها فحّرضت خير. أّي ــّط ق وال يعمل ــر ونُك ــّر كّل ش
عيانا وأرته ــة املدين تلك إلى ــه واقتادت أصال، ــة املاجن طباعه ــن ع

الفتاة. فعال كانت تدعى تلك بسيشية*- كذلك

ابنها تستنصر فينوس 4-31

على ــة املنافس تلك عن ــال والكم ــام بالّتم ــة القّص ــه ل روت
وترتعد: ــّن وتئ ــب الغض ــن م تّتقد ــي وه وقالت ــال، اجلم ــرش ع
ــهامك العذبة س بجراح ــة، األمومة املقّدس برابطة ــدك "أناش
وتنتقم × بالكامل؛ ــا ثأره ألّمك تأخذ أن احللوة ــك أقباس وحرائق
لقاء واحدا ــيئا ش تفعل لي أن املتطاول، اجلمال هذا من حلرمتها
منتهى في ــخصا أن يتعّلق قلب هذه الفتاة ش ــي: × جمائل كّل
إلى ــزل والّصّحة، ون ــال وامل ــاه اجل في ــّظ احل عليه ــا ــة، قس احلّط
يضاهيه من ــا كلّه األرض في يجد ال ــى ــة حّت خساس احلضيض
مّتقدتني. شفتني طويال ابنها على ــّدت وش ذلك قالت ــة." تعاس
فاعتلْت الّلّجة؛ ترتّد حيث ــاطئ على الّش قريبا مكانا قصدْت ثّم

على عائمة تتهادى هي وها الهفهاف املوج زبد بقدميها املوّردتني
وكما لو تريد، كادْت، وما بدأْت، ما الّصافي. ومبجّرد الّلّجة ــطح س
أتباعها موكب ــال في احل بها التّف أمد بعيد، ــذ من األمر ــرت تدّب
وبُْرتونوس* ــات، هازج نيريوس* ــات بن البحار. حضرت ــّكان س من
املليء بصدارها ــة املثقل الّالزوردّية، وصالقية* ــة الكّث ــة ذو الّلحي
ــني الّدلف ــوة ــى صه عل ــون* بالمي ــر الّصغي ــوذّي ــماك واحل باألس
البحر صفحة على وهناك ــا متوّثبني من هن ــات الّتريتون* وجماع
ــة، وذلك يقي اإللهة صدفّي األحلان في ــذا ينفخ أعذب ه مرحني.
عيني ــام أم يحمل مرآة ــر واآلخ حريرّية، ــة بغالل ــمس الّش ــج وه
ــار س مرحني؛ مركبتها ــت حت مثنى ــون يتماقل ــرون وآخ ــّيدته، س

أقيانوس*. للقاء طريقها في فينوس* يرافق املوكب

بسيشية آالم 4-32

من نفع أّي ــية رغم جمالها الوّضاء بسيش ْجتِن لم األثناء في
أو ملكا كان ــد، أح ال لكّن يتأّملونها وميدحونها، ــكّل فال ــا؛ بهائه
وقلبه يخفق تقّدم يطلب يدها ــواد الّشعب، س حّتى من أو أميرا
اجلميع يعجب كما لكن الّرّبانّي، ــنها يعجبون بحس الّناس باحلّب.
لم الّلتان ــا أختاه ُخطبت أمد ــذ من بديع. بفّن منحوت ــال بتمث
بزيجتني ــا وفازت مللكني، ــاس الّن ــواه أف العادّي ــنهما بحس ــج تله
ــتها عنوس أبويها، تبكي دار بكرا في هي بينما تُركْت ــني. موّفقت
نفسها في الفؤاد، وباتت تكره ــم عليلة اجلس سقيمة املوحشة،
ــتها لتعاس فتأّلم األمم. ــاب إعج ــّل مح كانت وإن ــن، احلس ــك ذل
غضبا علوّي وخشي الّسماء، من ضغائن في شّك ــاوره وس أبوها،
يدعو أخذ العتيق. عّراف إله ميلتوس* ــر يستفس املصدر؛ فذهب
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البنته زيجة طالبا ــني والقراب بالّصلوات ــال متوّس العظيم اإلله
اعتبارا لصاحب رّد، وإيونّيا*، إغريقّيا كونه مع أبوّلون*، وبعال؛ لكّن

الّالتينّية: بالّلغة الّنبوءة بهذه امليليتّية، القّصة هذه

مشؤوم زفاف 4-33

مزّينة الغالية، ــك عن ابنت العالية، تخّل ــل اجلب صخرة ــى "عل

بل ــانا، إنس الفناة ــل نس من صهرا تنتظر ال القاضية. ــا لزيجته
األثير، ــوق ف محّلقا ــر، ينش أفعوانا. ــا شرس ضاريا ــا وحش ارتقب
يوبتر* ــاه يخش باحلديد والّنار؛ الكائنات كّل ويعّذب الّدمار، ــوأ أس
مياهه ويعتري إستكس* ــدف ُس وتخافه األرباب، يرهبه الذي ذاته
شقاء سعادته تلك الّنبوءة، انقلبت امللك ــمع س ملّا االضطراب."
بأوامر زوجته ــى إل وأفضى ــر اخلاط ــير حزينا كس آثاره على ــّد وارت
ال والّتفّجع أّياما؛ لكن ــكاء احلزن والب املدينَة اجلائر؛ فعّم ــاء القض
جهاز فأُعّد فظاعة تنفيذه. بلغت مهما املّر، القضاء ذ ينفَّ ــّد أن ب
مشعل نار بهتْت احتفال! وأّي ــة، الّتعيس الفتاة بزفاف لالحتفال
شكوى ــبه يش إلى ما نغم اوز وحتّول ــخام، الّس ــّودها وس الّزّفة
وراحت ــة كاجلنائز، ولول إلى ــّزواج ال هذا ــج أهازي وانتهت ــّرج، امله
شاطرت عبراتها بطرحتها. متسح أن تُزّف، وشك على وهي الفتاة،
وفقا وأُعلن املأساوّي، قدرها من املنكوبة األلم األسرة املدينة كّل

الّرسمّي. احلداد عن لذلك

بالقضاء الّرضا 4-34

بسيشية تقتضي كانت ألوامر الّسماء االنصياع ضرورة لكّن
بعد ــعها، يس لم لذا لها؛ املعّد العقاب ــى الّتوّجه إل ــكينة املس

جنازًة ــها عريس للقاء تتقّدم أن املأمتّي، إّال زفافها إجراء احتفاالت
في الباكية بسيشية متش لم ــد؛ حاش ــعبّي موكب ش حّيًة، في
ــار أبواها في انكس وقف وفيما ناووس. موكب عروس بل في ــة زّف
ــر، تقّدمت اإلم األمر ذلك ــاز في إجن مترّددين ــى األس ــا يعصرهم
الّدموع البائسة في ــيخوختكما ش تُغرقان ^ "لِم بهما: مهيبة
ــكاوى بالّش روحي هي ــي اّلت ــان روحكما تعّذب ــم لِ ــلة؟ املسترس
جتديكما؟ بدموع ال أجّل الّلذين وجهيكما تشّوهان املتواصلة؟ لِم
املهيبة؟ ــيبتكما ش تقّطعان لِم عيونكما؟ في عينّي جتّرحان لِم
الّرائعة الّثمار هي هذه احلبيبة؟ املقّدسة أحضانكما تلطمان لِم
أدركتما أنتما ها األوان فوات وبعد الفّتان؛ حسني من جتنيان اّلتي
والّشعوب تعّظمني األمم ملّا كانت بطشت بكما. وحشّية غيرة أّن
كان اجلديدة، يدعونني بفينوس* جميعا ملّا كانوا األلوهة، بأمجاد
لو كنتما كما ــيا، أن تأس أن تبكيا، إّذاك تأملا، إّذاك أن إّذاك عليكما
الّردى. أوردني فينوس* ــم اس أّن أرى اآلن أدرك، اآلن ثكلتما. ــّذاك م
أتعّجل إّني ــي؛ ذران األقدار ــا حّددته اّلتي ــى الّصخرة ــي وعل خذان
احلميد؛ لِم زوجي لرؤية ــوقا ش وأحتّرق ــعيد، الّس القران هذا لعقد

أجمع؟" العالم لدمار ُولد لقاء من أدفع أن أحاول لِم أؤّجل،

احملتوم املصير إلى 4-35

في واثقة بخطوة ــت ثّم صمتت ودخل تكّلمت الفتاة، ــذا هك
الكالح، اجلبل ذلك من احملّددة الّصخرة إلى املشّيعني. ذهبوا موكب
مبقني عندها مشاعل واقفة بأعلى قّمتها، الفتاة كّلهم فتركوا
دموعهم، أطفأتها قدومهم وقد عند ــتضاؤوا بها اس التي زّفتها
ــان، البائس األبوان ــهم. أغلق رؤوس ــني ناكس البيوت إلى ــادوا وع
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ناذرين ظلمته، ــي ف وانطويا بيتهما الّرزّية تلك حتت ــحوقان املس
على فبقيت ــية بسيش أّما ــرمدّي. س لليل العمر ــى من تبّق ما
ثوبها يهتّز أحّست وبعد حني ــة، باكية، خائفة، مرتعش صخرتها
فشيئا ــيئا ش ــه أنفاس ونفخت الّرقيقة، زفيروس* برفق بنفحات
عبر بلني ــماته الّلطيفة نس وحملتها ترتفع، فأخذت ــاء ثوبها أثن
على كحفيف اخلمائل برّقة وتضجعها عميق، ــاد واد رواهص ووه

نضير. من عشب مزهر ناعم بساط

خعخألجي خؤئسخز

العجيب القصر 5-1

املفرش ذلك العذبة على ضجعتها بسيشية في كدر ــكن س
ــط قس قواها جّدد وبعدما بفتور؛ وغفْت الّندّي الغّض الكإل من
نبتت غابة ــا فرأت حوله الّذهن. ــة صافي قامت ــوم ــن الّن كاف م
ووسط ماء زالل؛ فيه يتألأل نبعا ورأت فارعة فينانة، ــجار فيها أش
ــرّية بأيد بش ال بني ملكّي قصر ــيد ش الّنبع رأس قرب ذاك الغاب
اآللهة ألحد منزل أمام أّنك تعلم ــن املدخل إلهّية. م بصنعة بل
وخشب بالعاج املزخرفة بفّن تسقيفته وحتت فخامة وبهاء؛ يزهو
من نقوش جدرانَه ــي وتغّط الّذهب؛ من ــدة أعم ــرو، تنتصب الّس
الّداخلني. ألنظار تبرز شّتى وأليفة وحشّية حيوانات متّثل الفّضة
على تلك أضفى إله أّي بل إله، نصف أّي بل ــّذ، فّنان مبدع ف ــأّي ف
من ــاء بفسيفس زُركش البالط حّتى ــل وحتّفزا^. ب حياة ــة الفّض
وألف نعمى فطوبى ــوم؛ الّرس ــّتى ش لت بها ــكّ ُش احلجر الكرمي،
اّلتي القصر ــام أقس وكّل واحللى. اجلواهر تلك أقدامهم تطأ ــن مل
اجلدران وكّل بثمن، تقّدر ال نفيسة حتفا الّطول والعرض متتّد على
حّتى لَيشرُق ذاتّي، بضياء تتألأل بالّذهب املصمت اخلالص امللّبسة
ــرف واألروقة والغ بضياه؛ نورها ــال ــمس إرس الّش أبت ــر لو القص
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ناذرين ظلمته، ــي ف وانطويا بيتهما الّرزّية تلك حتت ــحوقان املس
على فبقيت ــية بسيش أّما ــرمدّي. س لليل العمر ــى من تبّق ما
ثوبها يهتّز أحّست وبعد حني ــة، باكية، خائفة، مرتعش صخرتها
فشيئا ــيئا ش ــه أنفاس ونفخت الّرقيقة، زفيروس* برفق بنفحات
عبر بلني ــماته الّلطيفة نس وحملتها ترتفع، فأخذت ــاء ثوبها أثن
على كحفيف اخلمائل برّقة وتضجعها عميق، ــاد واد رواهص ووه

نضير. من عشب مزهر ناعم بساط

خعخألجي خؤئسخز

العجيب القصر 5-1

املفرش ذلك العذبة على ضجعتها بسيشية في كدر ــكن س
ــط قس قواها جّدد وبعدما بفتور؛ وغفْت الّندّي الغّض الكإل من
نبتت غابة ــا فرأت حوله الّذهن. ــة صافي قامت ــوم ــن الّن كاف م
ووسط ماء زالل؛ فيه يتألأل نبعا ورأت فارعة فينانة، ــجار فيها أش
ــرّية بأيد بش ال بني ملكّي قصر ــيد ش الّنبع رأس قرب ذاك الغاب
اآللهة ألحد منزل أمام أّنك تعلم ــن املدخل إلهّية. م بصنعة بل
وخشب بالعاج املزخرفة بفّن تسقيفته وحتت فخامة وبهاء؛ يزهو
من نقوش جدرانَه ــي وتغّط الّذهب؛ من ــدة أعم ــرو، تنتصب الّس
الّداخلني. ألنظار تبرز شّتى وأليفة وحشّية حيوانات متّثل الفّضة
على تلك أضفى إله أّي بل إله، نصف أّي بل ــّذ، فّنان مبدع ف ــأّي ف
احلجر من بفسيفساء البالط زُركش حّتى بل وحتّفزا. الفّضة حياة
ملن نعمى وألف فطوبى ــوم(1)؛ الّرس ــّتى ش بها ــّكلت ُش الكرمي،
متتّد القصر اّلتي ــام أقس وكّل واحللى. اجلواهر أقدامهم تلك تطأ
اجلدران وكّل ــن، بثم تقّدر ــة ال نفيس حتفا والعرض ــول على الّط

و"املرافعة" 4 :2 ) ــكيلّي الّتش بالفّن أبوليوس اهتمام يرينا ــوم: الّرس (1) وصف
.(5 :16 و"املنتخبات" 14
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حّتى لَيشرُق ذاتّي، بضياء تتألأل بالّذهب املصمت اخلالص امللّبسة
ــرف واألروقة والغ بضياه؛ نورها ــال ــمس إرس الّش أبت ــر لو القص
بقّية وتتجاوب ــناه. س باألبصار يذهب نورا ــّع تش األحواض وحّتى
بغير وما ظّنك حّقا، ــه لتظّن حّتى املنزل، فخامة مع ــزات الّتجهي

بالبشر. لالّتصال العظيم يوبتر* شاده إلهّيا املبّرر، قصرا

مفاجأة 5-2

الّثقة، من ومبزيد اجلّنة، تلك بهجة تدعوها ــية، بسيش اقتربت
ما كّل في ــا بصره أخذت جتيل ــّم ث العتبة؛ تخّطي ــى عل ــرؤت ج
على جانبي ــر البهاء، وتنظ ــع الّرائ املنظر ــذاك ب مبهورة ــا، حوله
ال حتصى؛ بكنوز مألى ــاء وكلّها اإلنش البديعة احلجرات في البيت
تلك الكنوز ــب ما في أعج لكّن هنا. يوجد ال ما الّدنا ــي ف ــس فلي
تتأّمل هي فيما ــا. إطالق ــا وال حارس قفال وال يحميها ــا وثاق ال أّن
يقول من اجلسم مجّردا صوتا سمعت قصوى، مبتعة تلك الّتحف
ما كّل الّثروات؟ هذه ــى إل ــدوهة مش موالتي يا تنظرين "لِم لها:
على عنائك من ــتريحي واس غرفتك إلى فتفّضلي ــت؛ أن لك هنا
أصواتنا تسمعني اّلذين نحن شئت. متى ــتّحمي اس ثّم الّتخت،
ببدنك، العناية وبعد طلباتك. لتنفيذ املسارعات خادماتك طاقم

احلني لك." في ملوكّية مأدبة سُتحضر

سحرّي عالم خدمات 5-3

إلى ــت ــّي، وأصغ اإلله ــف الّلط ــم نعي ــية بسيش ــت أحّس
عناء كّل مزيلة استحّمت ثّم فنامْت الهاتف الّالمرئّي؛ توجيهات
منها، ــت قريبا دائرّية ُوّظب نصف ــال مائدة في احل فرأت × ــا، عنه

في طرفة حيالها. بطيب خاطر ــت فجلس لها أعّدت أّنها أدركت
بدون مختلفة، ــة حافلة بخمر رحيق وأطعم ــاق أطب لها ــت ُقّدم
رؤية ــتطيع ال تس كانت متلّطفة. بنفحة إليها مدفوعة بل نادل
خدم لها وال حولها، تصدر الكلمات، اّلتي تلتقط فقط وإّمنا أحد،
وغّنى، تره لم ــخص ش املأدبة الفاخرة، دخل األصوات. بعد ــوى س
ــاد ــمَعها إنش س ثّم بلغ األخرى، هي المرئّية قيثارة آخر أوتار ونقر
لفرقة أّنه ــر، بش أّي يظهْر(1) لم وإن البّني، ــة من جماعّي قطعة

غنائّية.

والّسعادة العادة 5-4

ــاء، املس لدعوة ــتجيبة مس ــية، بسيش أوت ــالّذ، امل تلك ــد بع
خفيفة هفهفة ــل، اللّي وقد تقّدم ــا، وصلت أذنيه ــها؛ فراش إلى
عذرتها على خشية من وحشة الوحدة وارتعشت فخافت رفيفة.
ــها أتى عريس قد ها جتهل. ــروه، ممّا مك أّي من ــر أكث توجل، ــي فه
طلوع وقبل ــية ببسيش زواجه وأّمت قربها الّتخت فاعتلى ــول اه
املنتظرة ــوات األص الغرفة ــي فهّبت ف ــال. باالرحت ــرع أس ــار الّنه
ذلك على مّدة األمور وتكّررت ــال؛ احل في العروس املفترَعة ــة خلدم
الّرتيبة ــادة الع بتكّرر ــذْت أخ الّطبيعة ــّنة س هي وكما ــوال. املن
وحدتها عزاء الّالمرئّي ــوت الّص وكان الغريبة، بوضعّيتها ــق تتعّل
البائسة شيخوختهما يُفنيان أبواها كان األثناء في الّرهيبة(2).
الكبريني ــا ــاق فبلغ أختيه اآلف ــوى اخلبر وط ــى؛ واألس احلداد في
ترادف. مع سجع مع مضارع جناس pareret/pateret يظهر...: لم وإن بّني (1)

sonus vocis incertae solitudinis :وحدتها الّرهيبة الّالمرئّي عزاء الّصوت (2)
تبعث ال مأمونة، غير ــدة ( للوح incertae نعتا أن تكون ــن ميك erat solacium

مجهول) ( خفّي، للّصوت االطمئنان) أو على
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أبويهما ــا لتري ــرعتا وأس باكيتني حزينتني بيتيهما ــاال ح ــا فتركت
إليهما. وتتحّدثا

الِعرسني بني 5-5

تكن تدرك حضوره ــم ل اّلذي زوجها ــية بسيش خاطب ليلتها
احللوة زوجتي ــية بسيش "أي أو يديها: ( بأذنيها إّال ــا عينيه ــام أم
منه حتترسي أن ــيم، أرى جس بخطر يهّددك ــوم غش قدر احلبيبة:
ــك وش مّت على أّنك لظّنهما املفجوعتان فأختاك عظيم. بحذر
ال ترّدي شكاتهما سمعت ألثرك، فإن اقتفاء الّصخرة إلى القدوم
ويال مريرا ولنفسك أملا لي وإال سّببت قّط ناحيتهما؛ تنظري ال بل
لكن زوجها؛ رأي حسب واعدة بالّتصّرف موافقتها فأبدت وثبورا."
الّدموع ــكينة في أمضت املس ــرام اللّيل ــد انصرافه مع انص بع
وقت أّي ــن م أكثر ــا اآلن أّنه ــرّددة م ^ الّنهار ــل كام ــكاوى والّش
الهنيء، محرومة من سجنها حبيسة هي إذ متاما، انتهْت مضى
ألختيها املساعدة يد مّد تستطيع ــر، ال البش ومخالطة محادثة
بحّمام جسمها إنعاش حّتى رؤيتهما. وبدون بل عليها املتفّجعتني

هتنا لتنام. أوْت ذارفة دموعا شيء يجّدد قواه، أّي طعام، أو أو

بشاشة عندهّن حديث لكّل 5-6

فاضطجع املعتاد موعده عن قليال أتى مبّكرا أن زوجها لبث ما
تبّلل تزال ال ــا ودموعه بحنّو، ــا واحتضنه بجانبها ــراش الف على
حبيبتي؟ ــا ي وعدتني ما (1) "أهذا ــا: مترّجي ــا به ــا، وأهاب وجهه
ال تكّفني طول ــت أن ها أرجتي؟ ــاذا وم زوجك منك أنا ــر أنتظ ــاذا م

افعلي نفسك. تعذيب زوجك عن أحضان وحّتى في واللّيل الّنهار
لنفسه! يطلب الويل اّلذي لفؤادك ــتجيبي واس ــائني تش إذن ما
فوات بعد ــدم الّن في تبدئني ملّا ــط فق احلازم نصحي ــتذكرين س
حّتى ستموت بأّنها مهّددة إليه تتوّسل أخذت ذلك عند األوان^."
ــاهما أس أختيها وتخفيف رؤية في على رغباتها موافقته ــت نال
ذلك فوق وافق عروسه بل لتوّسالت فاستجاب معهما. والّتحّدث
حّذرها بإحلاح لكّنه واحللّي. الّذهب من شاءت ما تهديهما أن على
إلى ــا الّضارّ، برأي أختيه ــرا تأّث ــعي، الّس مغّبة من مرارا ــا وحّذره
علياء من األثيم الفضول ذلك جّراء هوت وإّال زوجها، صورة معرفة
الّلذيذ. بعناقه بعد حتظى ــض ولن احلضي في لتقع الّنعيم ذّياك
لي أحّب ــّرة م مائة ــرحة: "بل املوت منش زوجها وقالت ــكرت فش
مهجتي، كياني وكحّبي فبكّل املشتركة؛ حياتنا لّذة حرماني من
متّن أن أرجو ــن لك كوبيدون*. حّتى ــك ب أعدل ــا تكون وال أّي ــك أحّب
ــاط بس على أختّي خادمك زفيروس* بإحضار مر أخرى: مّنة ــّي عل
مرّددة الّتحضيض ملؤها وطبعت عليه قبال عليه." كاّلذي أقّلني
املالطفات إلى تلك مضيفة بذراعيها معسولة وطّوقته كلمات
ــية بسيش روح يا األزواج، وأحلى أغلى يا الكلمات املتحّببة:" هذه
بتنفيذ ووعد الهوى ــلطان مكرها لقّوة وس فأذعن الّزوج احلبيب."
زوجته بني أحضان من اختفى الفجر اقتراب مع ثّم ــا؛ طلباته كّل

أخرى. مّرة

لقاء األخوات 5-7

واملكان حيث الّصخرة إلى فورا وذهبتا فاستخبرتا األختان أّما
فرّدت صدريهما، ــان وتقرع تنوحان أخذتا هناك ــية؛ بسيش تُركت

29 :3 في ــا رأين الذي ــاظ الّتالعب باأللف ــس نف األوان: ــوات ف ــد بع ــازم/ احل (1)
.seriae/sero
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باسمها، املنكودة أختهما تناديان وأخذتا بكائهما. الّصخور صدى
من أذني بسيشية فخرجت عبر الوهاد نحيبهما وسقط في ودّوى
نفسكما تهلكان "لِم وهتفت: صوابها طار وقد مضطربة البيت
ــحا وامس العويل عن تبكيان. كّفا أنا اّلتي ها داع؟ ــال ب ــب بالّنحي
من عناق فبوسعكما ــلة؛ املسترس بدموعكما املبّللة خدودكما
فورا ــتجاب فاس زوجها؛ بأمر وذّكرته زفيروس* ــت دع ثّم تبكيان."
بساطه على ــه الّرقيقة بأنفاس أختيها حاال إليها حامال ألمرها،
وعادت ــهّن، أنفس الُقَبل بعديد وطابت فتعانقن طويال ــم. الّناع
"هّيا قالت: أفراحهّن. ــا حتدوه جراحهّن، ــّن بعدما هجعت دموعه
بسيشية الكسيرة مع مهجتكما إلى البهجة بيتنا، وأعيدا إلى

حبيبتكما."

بسيشية األختان في بيت 5-8

ــمعت وأس الّطائلة، قصرها الّذهبّي ثروات وأرتهما ذلك قالت
ــّم جّددت قواهما ث ــّخرين لها، املس اخلدم طاقم أصوات ــا أذنيهم
بشر. قلب يخطر على ال ما حوت ــفعته مبأدبة مفتخر، ش بحّمام
ــويداء س في دّب اخليرات الّرّبانّية الفّياضة، تلك ــبعتا من ش فلّما
عن وتدقيق ــاح ــألها بإحل تس إحداهما ــذت أخ ــد. ــا احلس قلبهم
لكّن صفته. زوجها، وما يكون عّمن ــة، اإللهّي الّنعم تلك صاحب
في أخرجت ما ــا، وال وجه وصّية زوجه بأّي ــف ــية لم تخال بسيش
ــباب الّش زغب بدأ ــيم وس فتى أّنه ارجتاال ولّفقت صدرها؛ ــا خفاي
واحلقول. اجلبال في بالّصيد الوقت جّل ــغول مش عذاريه ــح يوّش
ــّرها س احلديث ذلك ــي ف ــال ــفتاها باالسترس ش تفضح وكيــال
واجلواهر واحللّي، ــغول املش الّذهب من املكنون، حّملتهما قناطير

إلرجاعهما. إليه وعهدت بهما زفيروس* دعت ثّم

الغيرة 5-9

إلى البيت أخذت الودودتان األختان عادت وملّا فورا؛ األمر ــذ فنّف
تتبادالن ــا وهم ــال لغطهما وع تكويهما الّالذعة ــرة(1) ــار الغي ن
املتعّثر اجلائر ــّظ احل "أّيها إحداهما: قالت ــدا؛ حس تنضح أحاديث
وقد ُولدنا ــذا احلّد ه تتباين مناباتنا إلى أن لك أيطيب ــوم، الغش
أجنبّيني لزوجني خادمتني نُعطى الكبريان نحن األبوين؟ نفس من
في عن أبوينا بعيدا العمر ــي لنقض وأرض آبائنا بيتنا من ــزع ونُنت
العنقود، حّبات ــر آخ الّصغرى، أختنا حتظى ــا الغربة. بينم ــى منف
ال تعرف وهي إلها وتتزّوج اخليرات تلك بكّل املكدود، ــاج الّرحم ونت
من الفيض ــك من ذل ــلم األس على الوجه ــتفيد كيف تس حّتى
حلّي، وأّي احللّي، من ــا بيته ــر في ينتش كم أختاه أرأيِت يا األنعم.
ــر املنتش الّذهب وكّل املتأللئة، ــر واجلواه املتأّلقة ــس املالب ــت أرأي
ــامة بالوس زوج ا حق لها يكن وإن × لألقدام؟ ــا موطئ أرضه ــى عل
يصل قد بل منها؛ ــعد أس األرض على اليوم امرأة فال تقول، اّلتي
إلهة جعلها إلى بينهما واستحكام األلفة العشرة تطّور بزوجها
كان الّصورة وبتلك ــل* لكذلك، هرق وعّزة وإّن األمر ــها؛ نفس هي
مّتخذة أعلى، ــى تتطّلع إل غدت ــد ق ها وتصّرفها(2). ــلوكها س
كان بينما ــا. أوامره ــاح الّري ــى وملقية إل ــا له ــوادم خ ــواَت األص
ذلك من أبي، وفوق أكبر ــداًء ابت هو زوجا حّظي، لنكد ــي، يا نصيب
على دليال (7 :1 اعترافات ــطني ( أغس القّديس فيه يرى اإلخوة: بني الغيرة (1)
قابيل قّصة املوضوع: الّشعوب هذا شّتى وأديان تناولت آداب وقد ــّر، الّش تأّصل

"ألف ليلة وليلة" احلاسدتني في األختني قّصة وهابيل،
إتباع. (gerebat ferebat(que وتصّرفها: سلوكها (2)
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كّله البيت األطفال، وضع ــن أّي م من وأقصر كاليقطينة، ــرع أق
واألقفال." األغالل خلف حراسة مشّددة حتت

املؤامرة 5-10

يكاد ال وحناه، عّرجه الّنقرس بزوج أنا فُبليُت "أّما ــرى: األخ رّدت
أصابعه متسيد في العمر أُفني فأنا جّراه. ــبابي ش زهر إلى يلتفت
الّنتنة بالّضمائد ــني الّناعمت ــدّي ي وأُثفن ــة، املتكّلس احملقوقفة
الّزوجة بدور ــه لدي أقوم ال العفنة؛ والّلصائق ــذرة الق ــادات والكم
يا أختاه ــك يبدو أّن ــّدؤوب. الكدود ال املمّرضة ــل ب العروب ــودود ال
إن بخناعة، ــرى باألح أو بجلَد ــبيهة ش وظيفة أداء ــي ــة ف ماضي
مرأى تلك أحتّمل أن ــتطيع أس فال أّما أنا، بصراحة؛ أحّس قلُت ما
ِكْبر وأّي ــو زه بأّي تذّكري ــوَل. أط أهلها غير ــى آلت إل ــة البحبوح
ــها نفس كانت تنفش تبّجح نّفاج ــاه وأّي تب وبأّي ــت تعاملنا، كان
خيراتها، فيض من بغْيض نفسها غصب لنا رمْت وكيف أمامنا.
بل بالّصفير ــا بترحيلن فأوعزت ــا معه وجودنا ــت ــرعان ما مّل وس
من أنزلها لم إن ــاة باحلي جديرًة وال ــرأًة ام ــًما ما أنا قس بالّنفيخ!
كما حتّسني، أنت أيضا كنِت وإن ــفل؛ األس الّدرك األّبهة إلى تلك
ــة فيما بيننا. ناجع خّطة عن فلنبحْث ــا، حقرّيتن حرقة ــرض، يُفت
حّتى ــواهما، وال ألّي س أو ألبوينا ــل نحم نبدي ما أّال ــدءا ب ــب يج
ــفا أس الّلتان منوت نحن أّنا رأيناها يكفي حالها. ــيئا عن ش علَمنا
أبوينا الّسعيد بني اخلبر ــر ــنا كمدا بنش نفس نزْد فال مرآها؛ على
ولتعلْم راء. أّي ــم ثرواته ال يعلم ــعداء من فما بالّس الّناس؛ وكّل
وبيتينا زوجينا إلى ــْع لنرج خادمتاها؛ واآلن ال الكبريان ــا أختاه أّنا
ــتعّدتني مس ولنعْد قطعا من القصوف؛ اخلاليني لكن ــن الفقيري

غرورها." ملعاقبة عزما املتأّني وأصلب امللّي الّتفكير بعد

جديد حتذير 5-11

الّنفيسة الهدايا كّل فأخفتا مكرهما ــوء س ــّريرتني راق للّش
ــتني ــعرهما وخادش ش قاطعتني بالّرياء، إلى البكاء املليء ــا وعادت
أبويهما أوجاع بذلك ــني مؤّججت فعال، ــتحّقان تس كما خدودهما
بيتيهما ــني قاصدت بعجل وتركتاهما ــال. قْب قليــال ــكنت اّلتي س
ماكرة مكيدة البريئة ألختهما ــرا لتدّب غيظهما، نار من ــزان تتمّي
الذي زوجها ــّددا مج ــية بسيش حّذر األثناء في ــل جرمية منكرة. ب
أّن ها يهّددك؟ خطر أّي ــن "أتري أبدا: ــمارهما اللّيلّية في أس تر لم
لم لوجه إن يصارعك وجها وعّما قريب من بعيد، ــك يناوش احلّظ 
مداجيتان جتتهدان إلعداد مكيدة جّيدا. ذئبتان ــك حتتاطي لنفس
تريها اّلتي، إن صورتي ــتطالع باس ملّخصها إقناعك لك، فظيعة
تأتيك ملّا لذا ــابقا. س وكّررت لك قلت كما مطلقا، بعد تريها فلن
وإّني لك شّرا، مضمرتني املاكرتان، ــعالتان* الّس تانك ــتقبال مس
تعّذر وإن معهما، حديث ــي ف تخوضي فال ــتأتيان، س أّنهما لواثق
منهما تسمعي األقّل ال فعلى طوّيتك، لسالمة ذلك حتّمل عليك
فإّن ستزداد ــرتنا أس واعلمي أّن ترّدي عليه. أو زوجك عن ــؤال س أّي
آخر، طفال لنا يحمل الّطفولة ــور ط في زال ما اّلذي هذا ــك رحم
فبهيئة هتكِتها الكتمان، وإن طّي حفظِت أسرارنا إن خالدا إلها

اإلنسان."

أخير وآخر 5-12

ألمل ارتياحا وصّفقت ــرى، انشراحا بالبش ــية بسيش تهّللت
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وابتهجت ــي، احلبيب اآلت ــد مبج فرحا ــّزت واهت ــّي، اإلله ــليل الّس
من مضى ما تعّد(1) هي في شوقها وها األمومة. اسم ــرف بش
مميزة غير من بُداءات حملها تطّور معجبة والّشهور، وترقب األّيام
الّنقمة* جّنيتي وجيزة. لكّن مّدة لرحمها في ضخم انتفاخ ــى إل
تنفيذ متعّجلتني إليها أبحرتا الّناقع سّمهما الّنافثتي احلاقدتني
اليوم أزف ــد ق "ها ــية: بسيش حتذير ــّزوج إلى ال فعاد ــا. خّطتهم
ــك جنس من هو اّلذي ــدّوك هذا ع ــر. األخي ــان واالمتح ــل الفص
واستنفر صفوفه وسّوى مواقعه واّتخذ ــالحه س ــق امتش ودمك
ــيف الّس أختاك الغادرتان ــّردت ج لقد ــْل أج عليك؛ ــاض لالنقض
العذبة؛ ــية يا بسيش بنا حتّل أن ــك توش كبرى أّية كوارث لنحرك.
املقّدس عّشنا ونفسك وْلتقي بصيانة سّرنا وبنا، بنفسك فرحمًة
ارمتني الّلتني تينك وال تسمعي تري ال داهم. دمار ــّر ش وصغيرنا
أن ــّدم ال روابط ــهما ودوس ــوّي الّدم ــا حقدهم إزاء ــك ب ــدر يج ال
البحر* كعرائس الّصخرة، أعلى من تطلقان ملّا أختيك، تسّميهما

الوادي." جالميد بها فتدّوي املشؤومة نداءاتهما

املرأة سالح 5-13

لك أتيح "لقد وعبراتها: ــا بغصصه مختنقة ــية رّدت بسيش
ــتثُبت وس وتكّتمي، أمانتي مدى تقدير أعلم، ما على ــّدة، م منذ
زفيروس* بأداء خادمنا فقط ُمر نفسي. صالبة املّرة أيضا هذه لك
احملّرمة اإللهّية ــك طلعت عن رؤية ــي وعّوضن أخرى، مّرة ــه خدمات
الفّواحة ــعرك ش بُخصل ــدك أناش أختّي. برؤية األقّل على ــّي عل

ــيلني األس الغّضني وبخّديك جبينك، على املتدّلية الّطيب بذكّي
ألتعّرف غريبة بحرارة ــض احلضن الّناب وبهذا بوجنتّي، ــبيهني الّش
امرأة حائرة ــالت لتوّس ــتجْب اس صغيرنا. في األقّل على محّياك
ــية بسيش روح وأحِي أختّي، تقبيل نعمة احلاّرة مبنحي وتضّرعاتها
فحّتى صورتك، ــن ع بعد املزيد ــن أطلب ل املتفانية. لك ــة الص
ُفنت عيني." ــا نور ي معي أنت دمت ما تزعجني، ــل ال اللّي ــات ظلم
دموعها ــعره بش فكفكف عناقها وبغنج الكلمات ــذه به الّزوج

الّصباح. يدركه أن قبل وراح يفعل أن ووعد

نفاق 5-14

املؤامرة وّحدته ثنائّيا املتالزمتان، األختان توّجهت الّسفينة من
أن ودون بسرعة؛ لالندفاع إلى الّصخرة رأسا رؤية أبويهما دون اآلن،
األعماق. إلى جنونّية بجسارة قفزتا حلملهما حضور الّريح تنتظرا
في كرًها، وإن ــا، تلّقاهم مواله ينس أمر لم ــذي اّل زفيروس* ــّن لك
الفور وعلى األرض. ــى وهبط بهما عل ــة ــمته الّلطيف نس حضن
ــتهما وعانقتا فريس ــة، بخطى حثيث ــت البي دخلتا ــرّدد ت ــدون وب
كنوزا أعماقهما في مخفيتني ومتّلقتاها زوراً، ــا أختيه بصفتهما
تعودي لم ــية، "بسيش ــرورا. س يفيضان خلف وجهني الغدر ــن م
استدارة لنا في حتملني ــرى أّما؛ أّي بش صرت قد كأمس؛ ها صبّية
هنيئا × كّله! بيتنا في أفراح ستبعثني الّصغير! وأّي بطنك احللو
بهاء به، يحرى كما ــابه، ش احلبيب! إن طفلك ــئة تنش لنا ونعّما

يقينا!" سيولد فكوبيدونا* أبويه،

مضارع الوصف(=الّطمأنينة) إلى ماضي من أبوليوس ينتقل هي تعّد: وها (1)
والقلق). (=الّشوق الّسرد
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يكون ال أو فّن الكذب 5-15

أختهما؛ ثّم ــّب ل ــيئا فش ــيئا ش خلبتا رياء املليء الّتوّدد بهذا
بحّمام ــتا وانتعش الّطريق وعثاء من ــتراحتا فاس ــتا إّنهما جلس
األطعمة عليها ُصّففْت ــرة فاخ مبائدة الّروح لهما ورّدت ــاخن، س
فعزفت، تتكّلم ــارة أن القيث أمرت ثّم املقلّية. ــهّية والّلحوم الّش
فأنشدت؛ ــد تنش الغناء أن وفرقة ــدت، فش ــتغل تش أن واملزامير
في نفوس ــكينة الّس تبعث ــدر املص خفّية ــام حلوة ــت أنغ فكان
غّل ــم تلّطف ل العذاب األنغام تلك ــة رّق حّتى لكن ــامعني. الّس
الذي ــرك الّش إلى احلديث ــا حّولت بل ــتني، الّشرس ــني القهرمانت
صفته زوجها ــن ع ــأالنها تس وأخذتا ــرة ــا املاك ــا بخّطتهم حّددت
روايتها(1) سابق نسيْت ــذاجتها غايتهما. ولس مخفيتْني وبلدته
ــن بلد ــدود، وم مم ذو مال ــر ــه تاج ــة أّن زاعم ــد، جدي ــكالم ب ــت وأت
ــيب، مش بدايات ــعره ش وخطت العمر ــط أوس في وكهل قريب،
محّملتني ــاط الّريح بس على أعادتهما ــّم ث حديثها. ــرت واختص

الهبات. بأنفس

بسيشية بكذبة األختني ارتياب 5-16

راحتا رُخاء، ــروس* ــمة زفي نس على محّلقتني عودتهما، ــاء أثن
احلمقاء ــذه ه ــي أكاذيب أختاه ف ــا ي نقول ــا "م ــرارة: ــاوران مب تتح
كهل واملّرة الّتالية بلحيته، غّض زغب يزهّر فتى مّرة ــة؟ الفاحش
تُرى ــون يك فمن ــه؛ بهامت ــيب املش ضحك ــر العم ــط أواس ــي ف
املدى؟ هذا ــى إل مفاجئ ــيب ش قصيرة في مّدة غّيره ــذا اّلذي ه

كذبا تفتري الّسوءى املرأة هذه أّن سوى أختاه يا لذلك ــير تفس ال
من نخرجها أن ــب احلالتني يج ــا كلت ــورة زوجها؛ وفي ــل ص جته أو
زوجها، وجه جتهل أّنها صّح وإن ميكن. ما ــرع بأس الّرخّي ــها عيش
ــّني، متس وإّما ــا إلها؛ بطنه وحتمل في ــا إله تزّوجت ــا أّنه بّد ــال ف
نفسي احلال في ــنقّن ألش إلهّي(1) لطفل أّما األقدار، ــاءت ش ال
أكاذيب لهما ولنختلق هّيا نعد إلى أبوينا األثناء، في حبل. بخرتة

قالت(2)." ما قبيل من

ماكر افتراء 5-17

مؤّرقة وليلة ــا أبويهم عجلى مع بعد كلمات ــا، حرقتهم في
إلى صوابهما ــاش ط ــد ــاح الباكر وق الّصب ــي ف ــا طارت ــّدرة، مك
وبدموع ملح البصر؛ املعتاد في الّريح بعون هبطتا ومنها الّصخرة،
الفتاة إلى اجلفون توّجهتا ــّك ح فرط من من العيون ــا اغتصبتاه
هانئة سعيدة ــني جتلس "أنت الّناضح مكرا: ^ بهذا الكالم الغّرة
بينما ــك، ب املترّبص ــر باخلط آبهة ــم، غير العظي ــّر بالّش ــك جلهل
العذاب من ــوء حوائجك نذوق س ــهر حرصا على نس الّلتان نحن
محنتك ــاك طبعا إّي ــاطرتنا وملش يقينا، ــا لقد علمن ــك. مصائب
أثناءه جاّرا ضخما يزحف ثعبانا أّن أن نخفيك نستطيع ال وأساك
عن فاه ويفغر ا ذعافا، ــمّ س أوداجه من وينفث املتمّوجة، املتعّددة
تذّكري كّل ليلة. يضطجع معك متخّفيا هو اّلذي سحيقة، جوف

بالكاذب يحسن يقول: مثال املرافعة في الكاتب يذكر كذبتها الّسابقة: نسيت
جّيدة. ذاكرة ذا يكون أن

والّرومانّية عديد األمثلة ــة اليونانّي امليثولوجيا في هناك إلهّي: ــل لطف أّم (1)
والبشر. اآللهة بني زواج على

exordio sermonis huius quam :ــت قال ــا م قبيل من ــب أكاذي ــق لنختل (2)
حيال) أو أكاذيب ( حلديثنا ــق تتّمة لنختل أو: concolores fallacies adtexamus

سنقول لبسيشية. ما إلعداد رّمبا: أو توافقه؛
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ــرس؛ ش بوحش للّزواج معّدة ــك اّلتي ذكرْت أّن ــّراف(1) الع ــوءة نب
كثيرون ان ــكّ يصطادون وس باجلوار عديدون ومن فّالحون رآه ولقد

القريب. مياه الّنهر في ويسبح مع الغروب مرعاه من يعود

الوحش نوايا فضح 5-18

األطعمة ــمينك بلذيذ تس في ــتمّر يس لن أّنه يؤّكدون الكّل
ــته فريس يلتهم حّتى حملك ينضج إن فما ملّيا، الّدلع ــف ولطي
أختيك موافقة ــني ب واخليار ــك ل والّرأي ــا. ورِّي ــن رئيا أحس ــرة كثم
من مبنأى في أمان معنا والعيش الغالية ــى حياتك عل احلريصتني
هذا ــة أعجبتك وحش وإن وحش ضار. جوف في أو دفنك ــار، األخط
واملليئة املقرفة ــتخفية املس اخللوة وهذه املأهول باألصوات، اخلالء
حال أّية ــى عل ــنكون فس أفعوان، ــاّم س ثعبان باملهلكات، وعناق
ــكينة املس ــية بسيش على أرجت بارّتني." كأختني علينا أّدينا ما قد
صوابها وطار الّنقّي، ــا قلبه ــذاجة لس أقوالهما املريعة هول من
الهاوية؛ في ــها بنفس وألقت ووعودها. ــا حتذيرات زوجه ــيت ونس
كلمات مهمهمة ــاحبة، ش الّلون غائرة ــة، مرتعش ــا عليهم رّدت

يبني. يكاد ال متلعثم بصوت متقّطعة

املصيدة الوقوع في 5-19

عليكما ــي ميل ما أداء ــى عل الغاليتني ــّي أخت ــا يا دأبتم ــد "لق
يؤّكدون من أّن لي يبدو ــل ال وبالفع يحرى بكما؛ كان كما ــا بّركم
أّي من أدري وال زوجي، وجه لم أر أبدا ــال أنا فع يكذبون. ــك األمور تل
غامض زوجا متقّبلة ــته ليال، هسهس ــمع فقط أس إّمنا هو، بالد

تقوالن ــا ــا كم وحش ــاء، ومرتضية بحّق الّضي ــن م ــة يفّر الهوّي
ــّرا ش رؤيته، وينذرني مغّبة من يخّوفني ال ينفّك وهو ــدق(1). بص
ــتطيعا تقدمي تس إن واآلن ــه. ــاهدة طلعت مش حّب من ــا عظيم
دون ــاعدتي مس إلى فبادرا لألخطار، املعّرضة أختكما عون إلنقاذ
هذا يفسد اخلطر من اإلنذار املساعدة بعد عن فاإلحجام انتظار،
لهما مفتَّحة عارية أختهما ارمتان نفس لقيِت هكذا اجلميل."
ــيف س وجّردتا ــة املدسوس آلة احلرب تخّفي عن فتخّلتا ــا، أبوابه

بااوف. املليء الّساذجة الفتاة فكر على وانقّضتا الغدر

الّنصيحة الّدين 5-20

نضع نصب أّال ــى القرب ــائج وش "تقتضينا ــا: إحداهم ــت قال
طريق على سنطلعك لذا ــالمتك، س ــبيل س في خطر أّي أعيننا
بّر إلى ــة بإيصالك ــي وحدها الكفيل ه طويال، ــا طويال به فّكرنا
مسّن ثّم أخفيها لوحة على واشحذيها ذربة األمان. خذي مطواة
ــي فيها، ودّس الّنوم اعتدت ــي اّلت اجلهة ــي ف الفراش، ــي ف جّيدا
خّبئي مكيال. في قعر وّضاح ضوء ذا مليئا بالّزيت صغيرا ــراجا س
إلى مضجعه فيرتقي أذياله، ــاحبا س زاحفا وملّا يأتي جّيدا، العّدة
يغّط أن يلبث الّنعاس، وال خدر عليه ــتولي يس ثّم ويتمّدد، املعتاد
الهوينى من الفراش وامشي ــّللي حينذاك تس × عميق، في نوم
من حتّررين ــا م بعد ثّم ــاك؛ ــني، مخّففة وقع خط القدم ــة حافي
هدي على ــي حتّين ــراج(2) بالّس ــك نفس البهيم الّظالم ــجن س

معبد عّرافة بيثية، اسم أبوليوس يستخدم sortis Pythicae العّراف: نبوءة (1)
عاّم. معنى في دلفي،

bestiam(que) aliquam recte ــدق: بص تقوالن ــا كم ــا وحش بحّق أرتضي (1)
أّنه على مبّررا، أعدم وال أوافق، ثان: تأويل dicentibus vobis merito consentio

تقوالن صدقا. كما وحش
حتّررين الّسراج. أو: بعدما liberata lucerna نفسك بالّسراج: حتّررين بعدما (2)
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بعزم اخلنجر ــذي خ البطولّية. ــك(1) فعلت لتنفيذ فرصة ــه ضوئ
الهامة ــع مجم ــديدة ش بضربة ــا فاقطعي عالي ــدك ي ــي وارفع
فحاملا حتّققني العون مّنا؛ تعدمي ولن املَريد. ــان الّثعب والعنق من
اجلمر، من أحّر ــتجديننا بانتظارك على س ــك لنفس اخلالص مبوته
مناك وفق سُنزّوجك معك(2)، بسرعة الكنوز هذه كّل أخذ وبعد

مثلك." إنسانا

بسيشية ترّدد 5-21

اّلتي أختهما ــاق أعم في حريقا األقوال ــذه به أّججتا ــا بعدم
على ــيتهما خلش بعجل تركتاها للخّطة متاما ــة متحّمس غدت
على فورا ــا ُحملت الّرهيبة. ــاة املأس موقع من ــرب الق ــيهما نفس
فوقها ُحّطتا إن ــا وم الّصخرة إلى ــوف املأل وبالّدفع الّريح ــاح جن
وارحتلتا. ــفينتهما س فورا ــتقّلتا من اخلطر فاس بالفرار الذتا حّتى
إذ أتت كذلك كانت حّقا وما وحيدة، ــا تركتاه اّلتي ــية أّما بسيش
كربها في ــرب تضط ــها، فكانت نفس يكّدرن ــة* الّنقم ــات جّنّي
بل تصميمها، ــة وصالب ــود عزمها صم ورغم املتالطم، ــر كالبح
تتنازعها حيرى تتأرجح ظّلت بيدها للجرمية، ــدأت تُعّد ب وقد حّتى
ُمحجمة، ُمقدمة متمّهلة، متعّجلة شّتى، مشاعر مأساتها في
مبغضة وحشا اجلسم نفس وهو أدهى، في بل، حانقة(3)، قانطة

فأعّدت الّدجى، في أعقابه املساء، حامال ضّمها ثّم زوجا؛ ومحّبة
بعد لبث وأتى زوجها فما اللّيل حّل عّدتها بعجلة متهّورة. للجرم

نوم عميق. في غرق أن الهوى األولى مناوشات

الوحش 5-22

ــية بسيش ــتجمعت اس ــمة، الغاش ــدر الق ــيئة ومبش إّذاك،
وحملت قواها ــا وعزم ــما الّلحظة جس تلك غير في ــة الّضعيف
ما الّذكران. لكن ــجاعة ش فيها وسرت املدية واستّلت ــرجة املس
أعذب ــى رأت حّت تختها ــرار أس ــرجة املس ضوء على ــت اّتضح إن
ببهاء؛ ذاته ينام ــدون* كوبي البهّي اإلله رأت كلّها، ــوش الوح وأرّق
وخجل اخلنجر سّراء، مّسته وقد ضوء املسرجة ــهده فتنامى ملش
وقعت فقد ــية بسيش أّما األلوهة. ــالل ج على ــه املتطاول بذباب
ــيها وغش وخذلتها قواها، ــة، رهب ــهد املش من جالل روعها ــي ف
بإخفاء ــت وهّم ــا؛ ركبتيه ــى عل جاثية ــّرت وخ ــول، وذه ــحوب ش
املدية، لو لم تنّط حتما ستفعل كانت لكن في صدرها. الّسالح،
خائرة طويال تتأّمل ظّلت األثيمة؛ ــا يده لهول اجلرمية، مفلتة من
ــيتها. غش من ــتفاقت اس لبثت أن ثّم ما اإلله، بهاء وجه مبهورة
واجليد ــق اآللهة برحي املضّمخ ــّي الّذهب الّرأس ــعر ش إلى نظرت
بعضها تدّلى الّذوائب، ــواس بأق املزدانني املتوّردين واخلّدين ــّض الب
ضوء له اهتّز ــنا بس ــّعت وأش الوراء، إلى وارتّد بعضها إلى األمام
املبّللة كالّزهرة ريش تأّلق اّنح اإلله وعلى كتفي نفسه. الّسراج

بالفعال ــادة ع تختّص كلمة ــوس أبولي ــتخدم يس tui facinoris ــك: فعلت (1)
العربّية. في كأفعولة تقريبا الّذميمة،

ومعك نأخذك ــوز معك، أو الكن ــك: تأويالن ممكنان: تأخذين مع ــذ الكنوز أخ (2)
الكنوز.

أفعال مع صيغة ــي ف املتضاّدة الّثنائّيات ــذه ه ــت أت ــة...: (3) متعّجلة/متمّهل
ــتخدم يس حيث ) العربّية إلى نقلها يصعب قّوة ــا ــل asyndetonيعطيه فص

أعْد/ ــلِّ س علِّ احمْل أقطِع أنْل أقْل املتنّبي: كقول األمر أفعال مع أكثر الفصل
تُسْل/ ُفْه اْسرُ اْنه ُمرِ ُقْد ُجْد ــُم اّس ابَق أو: ِعِش ــرّ ِصِل؛ ُس أدِن تفّضْل بشِّ هشِّ زْد
مقبل واحلال: مكّر مفّر الّنعت أو مع نْل اْثِن ِل ِد ــِب رُْع اّس اغزُ اْحِم ِصِب اْرِم ِغِظ

معا). مدبر
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ناعم غّض زغب كان ــاكنني، الّس اجلناحني وعلى حاّفة بالّندى(1)،
ال تخجل أملود نّير اجلسم وباقي لطيفة. ــة رعش في يهتّز مرتّدا
ــم الّتخت وأمام قوائ ــوس*؛ فين ــورة حّتى الّص تلك على ــه بإجناب

املباركة. اإلله والّسهام والكنانة، أسلحة القوس أُلقيت

اجلرمية... 5-23

يشبع، ال بفضول قسماته ومتعن في تتأّمل ــية بسيش لبثت
ــهما. الكنانة س من ــتّلت ثّم اس زوجها، ــلحة أس من وتعجب(2)
عميقا ــا فيه فغرزته ــا، إبهامه ــة أمنل على ــه حّدت ــار اختب أرادت
تلك الّلحظة، جعلت املرجتفة حّتى ــالماها ُس من قوّية بضغطة
أدمي على ــورود تنبجس ال بلون ــرب املش دمها دقيقة من ــرات قط
أن وبدون ــها تلقاء نفس ــن م ــية بسيش وقعت هكذا ــرتها. بش
وأكثر كوبيدون* أكثر بهوى تّتقد فأخذت احلّب؛ إله حّب في ــدري ت
املتلّظية(3) ــة العريض القبل من بجحيم ــره تغم عليه وانحنت
تضطرب هي فيما ــه. لكن نوم ــار ابتس خائفة من بنهم وتعّجل،
ــالت أس ــكرى، الّس ــعادة الّس تلك ــي ف حيرى الفــؤاد ــقيمة س
حتّرقا أو وإساءة ــدا حس أو ودناءة غدرا ذبالتها، أعلى من ــرجة املس
احملرق زيتها قطرة من بدورها، ما بنحو اإلله ولثمه ــم جس للمس
اجلسورة األثيمة ــرجة املس أّيتها لك، فيا اليمنى. اإلله كتف على
يكتوي اجلميع، بنارك من بناره أحرقِت للهوى، ها قد خادم َكّل من

اللّيل ظالم بك ليقهر ــق عاش البدء ابتدعك يقينا في اّلتي ــت أن
ــف كيف واكتش احلرقة من منتفضا هّب اإلله ميكن! وقت أطول
ويدي ــفتي ش بعيدا عن احلال في ــّره فطار س وُهتك عهده نُكث

بكلمة. أن ينبس البائسة دون زوجته

...والعقاب 5-24

اليمنى رجله نهوضه، فورا، حلظة ــكت أمس ــية بسيش لكّن
يّصّعد راح بينما للّرثاء ــرة مثي ــكنة مبس به يديها وتعّلقت بكلتا
حّتى العلى، الّسحاب متشّبثة إلى طبقات وتبعته ــماء، في الّس
بتركها ــق العاش اإلله يرض لم الّثرى. ــى عل قواها فهوت ــارت خ
بتأّثر:^ أعالها من سروة قريبة، خاطبها على فهبط األرض، طريحة
فينوس أّمي عصيت تعليمات أجلك من الغريرة، أنا بسيشية "أي
في وأوقعك ــان، إنس وأتعس أخّس حّب أعّلقك أن أمرتني اّلتي *

فعلت لكّني بك ولهان. طرت إليك صّبا من ذلك ــّط قران؛ بدال أح
بسهمي، الّرماة أبرع اآلن، ونفسي رميُت أنا أدرك كما طيشا، ذلك
اّلذي ــي بخنجرك رأس ــا وتطعني فّي وحش لتري زوجة فاّتخذتك
وجميَل وحّذرتك أنذرتك مرارا حّبا. عينيك في تذوبان عينني يحمل
حاال مّني الفّذتان مستشارتاك ستتلّقى لكن محضتك؛ الّنصح
قوله ينه ــأعاقبك"؛ ولم س فبهجري أنت أّما بك، تغريرهما ــزاء ج

اجلّو. في أعالي انطلق حّتى

الّرعاة إله نصيحة 5-25

البصر امتداد تشاهد على األرض على جاثية بسيشية ظّلت
ــاب عنها، لطول غ وملّا ــرات؛ ــها حس نفس وتُذهب ــران إلفها طي

في الّنّص pinnae roscidae micanti flore :ــة الّندّي ــرة ــّراق كالّزه ب ــش ري (1)
بني الّنعتني. مبادلة

معكوس. جناس rimatur/miratur متعن/تعجب: (2)

ناقص جناس patulis ac petulantibus saviis ــة: املتلّظي العريضة ــل (3) القب
استهاللّي.
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من حاّفة لترمتي جرت من ريش، على مجاذيف احملمول املدى، زوجها
اّلذي اإلله ومخافة مهابة ــا، ــارع مترّفق س الّنهر نهر قريب. لكّن
املتلّطفة على موجته من برّقة فوضعها املياه، حّتى ألهب ــا طامل
بان* الّريفّي اإلله ــة كان بالّصدف وأّبا. ــبا عش املزهّرة ضّفته على
اجلبال حورّية ــا معانق الّنهر، ضّفة ــى عل هناك من قريبا ــا جالس
كثب وعلى ــا، ليعّلمه األنغام ــذب مزماره أع ــى عل ــو* عازفا إيخ
من وهناك هنا قاطفة الّرحب، املرعى في ومترح عنزاته ترتع كانت
الكسيرة العليلة ــية بسيش الّتيس اإلله دعا الّنضير. الوادي كإل
بهذه والطفها ــا، قّصته يجهل الواقع ــي ف كان وما برفق، ــه إلي
بلغت لكّني ريفّيا، راعيا احللوة، لست إّال صغيرتي "يا × الكلمات:
ظّني، صدق عديدة؛ وإن جتارب الّسنون وأكسبتني عتّيا العمر من
خطوتك من أحدس فإّني عرافًة، احلكماء ــوه ما يدع بالّذات وهذا
الّذابلتني، وعينيك املستمّر، وتنّهدك جسمك، املترّنحة، وشحوب
تهلكي وال ــي، نصح ــى إل فأصغي ــار. جّب هوى ــن م تعانني ــك أّن
عن كّفي ميتة أخرى؛ بأّية أو جديد من الّنهر باالرمتاء في ــك نفس
أعظم كوبيدون* باألحرى ــتعطفي واس ــجان األش ودعي البكاء
والّطاعة، ــات باملالطف ــترضيه واس والّضراعة، ــل بالّتوّس اآللهة

واخلالعة." الّدالل في مفرط غالم فهو

األولى أختها عند بسيشية 5-26

واكتفت ــية ــرّد بسيش ت ــم ــي؛ فل الّراع ــه اإلل ــم تكّل ــذا هك
بني ــير، املس أعياها حّتى ــت، ثّم هام ــدا أللطافه؛ حم ــجود بالّس
اّلتي املدينة إلى ــروب الغ مع الّطريق عرضا بها ووصلت ــّدروب، ال
أختها إخبار ــت طلب بذلك ــت علم ملّا أختيها. ــدى إح ــا زوج عليه

مجيئها ــبب س عن ــئلت س ــالم الّس وبعد ــت، فأُدخل ــا؛ مبقدمه
ــأن الوحش اّلذي بش لي ــا نصيحتكم "تذكرين ــول: ــأت تق فأنش
مبدية ذات ــّي بقتله عل ــرمتا إذ أش الّزوج، صفة منتحال معي ــام ين
الّرهيب. ــره الّش في بلعومه يا ويلتي، يلتهمني، أن قبل ــفرتني ش
كما أحمله كنت اّلذي املصباح، ضوء قسماته لي كشف ملّا لكن
يسطع مهابة إلهّيا مشهدا بل عجبا منظرا رأيت ــرمتا أيضا، أش
دعة ينام في ــه نفس كوبيدون* أجل فينوس*، اإللهة ابن وجالال،
مضطربة الّنعيم، ذّياك مشهد أمام مخطوفة أنا فبينما وهناء.
ــتمتاع االس على صبري أتعّذب لقّلة(1) الّلّذة، فرط من ــس الّنف
حارقة زيت قطرة الّسراج من وقعت احلّظ بحسنه الفّتان، لسوء
صاح ونارا خنجرا أحمل رآني وملّا نومه من فورا على كتفه. فنهض
وخذي من فراشي حلالك فورا اذهبي ــوءى، الّس فعلتك "جزاء فّي:
من ــرع يوبتر* ش على عازم على الّزواج فإنّي متاعك. كّل من هنا
خارج ينقلني بنفخه أن زفيروس* فورا وأمر ــمك، اس وذكر أختك"،

قصره."

االنتقام 5-27

أختها حوافز على استولت كالمها، ــية بسيش تنهي أن قبل
لّفقتها بكذبة زوجها فخدعت احلقود؛ واحلسد املسعورة الّشهوة
وفور وصولها حاال، أبويها، وأبحرت بتلّقيها نعي متذّرعة للّظرف،
أعماها إّذاك، كانت تهّب أخرى ريحا أّن الّصخرة. ومع إلى توّجهت
قائلة: الفضاء هائلة في بقفزة ارمتت لهفتها الكاذب، ومن األمل

املبالغة صيغتا ــّوة ق تزيدها مقابلة مع ــاس جن copia/inopia ــة: فرط/قّل (1)
.tanti,nimia الّسابقتان
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يا زفيروس* تعال وأنت بك، تليق ــة زوج كوبيدون* يا إليك ــي "خذن

حّتى املكان ذلك إلى الوصول تستطع لم لكّنها احمل سّيدتك."
حيث الّصخور كتل على وتبعثرت أوصالها ــت تقّطع مّيتة؛ فقد
تستحّق كما وهكذا هلكت والّطيور؛ جزر الّسباع أشالؤها بقيت
ــية بسيش عادت إذ الّثانية؛ عقاب يتأّخر ولم والّثبور. الهالك ــّر ش
مماثل بنحو فيها تقيم أخرى مدينة وصلت حّتى األرض تضرب في
مدفوعة بنفس ــا، بدوره الّصخرة إلى ــرعت فأس الكبرى. ــا أخته
هوت ومنها ــراء، نك زيجة في ــة مماثل وبرغبة أختها، ــن م ــة الكذب

شنعاء. ميتة إلى كاألولى

ابنها على فينوس غضب 5-28

أّما ــدون*؛ كوبي عن ــذرع األرض بحثا ت ــية بسيش مضت ــّم ث
حرقة من ــا ــه يئّن متوّجع أّم فراش ــى مضطجعا عل ــكان ف هو
الّلّجة، فوق بجناحيه ــابح الّس ــرع الّطائر األبيض فأس املسرجة.
وجد هناك أقيانوس*. مملكة أعماق إلى للموجة، املالمس ــورس الّن
ُحرق ابنها أّن بعيد وأخبرها فمكث غير وتسبح تغتسل فينوس*
ضعيف األمل في ــّرح، اجلرح املب وجع من يئّن طريح الفراش ــو وه
يتناقلها اّلتي األقاويل وشّتى الّشائعات عبر الّشفاء. وأّنه سمع،
على هو ــوس*: فين ــرة أس في القدح ــوأ أس كّل مكان الّناس في
ــباحة. اللّهو والّس وأنِت في البحرفي اخلالعة، في منغمس جبله
الّالمباالة ــت وعّم ــة، والّلطاف ــة واألناق ــهوة الّش ــت اختف ــذا ل
الّصداقة وعالقات ــة الّزوجّي روابط ــونة واجلالفة؛ واختفت واخلش
لعالقات ــث مغ ــرف وق ــة مفرط ــذارة ق ــادت وس ــة، الّذّرّي ــّب وح
ينقنق املهذار الفضولّي الّطير راح البشرّية(1). بني مستوحشة

إذن "اّتخذ × حلينها: غضبى فهتفت ــا؛ ابنه عرض ممّزقا أذنها ــي ف
بحّب دون تخدمني اّلذي ــت أن أنبئني، الفاضل خليلة؟ هّيا ــدي ول
واحدة األجرد الفــؤاد، أهي ــّر الغ ولدي غوت اّلتي ــم ــواك، باس س
أم الفصول* ــات حورّي من أم واألنهار* ــروج امل عرائس ــعب ش من
لم الّرواء*؟" إلهات تابعاتي طاقم من أم ــون* الفن رّبات من فرقة
ــّيدتي، لكن س يا يقينا "ال أدري وأجاب: ــّر، الّس الَثرثار الّطير يكتم
يهوى اّلتي ــي ذاكرتي هي صدقتن إن ــية بسيش أظّن فتاة تدعى
ــاطت وقد استش فينوس* ــت ــبما يروى." هتف حس كيانه ــكّل ب
ــمي اس ومنتحلَة ــني حس ــَة حّقا مختلس ــيَة "أبسيش غضبا:
تعّرف القّوادات إحدى اعتبرني ــد إّال هذا الول إخال ال ابني؟ يهوى

الفتاة." تلك على بِداللتها

ابنها توّبخ فينوس 5-29

مسرعة؛ البحر من وخرجت مغضبة الكلمات بتلك جمجمت
كما ــقيما هناك ابنها س لتّوها تختها الّذهبّي، لتجد ــدت فقص
تصّرف ــذا "أه ــا: × صوته بأعلى ــة العتب ــن م ــا؛ زعقت له ــل قي
تعليمات ــل تتجاه ــك؟ بدءا أرومت وبطيب ــبنا بنس يليق ــريف ش
رغبتي. فوق وفق ــائن ش بهوى عدّوتي فال تعّذب ــّيدتك، وس أّمك
ــرة مبتس عالقة ــّن هذه الّس مثل عّيل في وأنت معها ذلك تربط
ــفيه الّس أتظّن أّيها كّنة. عدّوتي أرى ــا كم علّي لتفرض ــة ماجن
فلسفّي: ذات مضمون الهزلّي طابعها رغم الفقرة هذه احلّب: غياب نتائج (1)
تبعد عن وال ــاس للمدنّية؛ وأس ــرّية البش للّنفس قوّي احلّب كحافز تقّدم فهي
ــفة إنباذقليس فلس األذهان إلى تعيد قد كذلك ــد، فروي ــة مدرس حتاليل بعض
يذكرها اّلتي ــة" "املأدب في أفالطون أفكار بعض ــة أو كونّي قّوة منه جتعل ــي اّلت
ــم القاس ألبي الفّنان" ــرة "فك قصيدة ــي ف وجند ــة"12؛ "املرافع ــي ــوس ف أبولي

رومنسّي. شعرّي قالب في ما، حّد إلى يشبهها ما الّشاّبّي



خؤخلً= خعآلخجم

132133

أعد لم مقالت وأّني األوحد، ــاللة الّس خلف أّنك ــد، املفس الّنكد
إجناب أنوي أّني إذن اعلم × البنني؟ على إجناب قادرة الّسنني بسبب
عنك، عوضا خدمي بك أحد نكاية بل سأتبّنى منك، خير آخر ولد
وكّل ــهام والّس والقوس األقباس وهذه ــني اجلناح ــه هذين وأمنح
من منها ُقّدم لك ــيء ش فال الغاية؛ لهذه أعطك لم اّلتي العّدة

لتجهيزك. والدك ممتلكات

معاقبته وتقّرر .5-30

تكّف ال الّتربية، ــّيء س أظفارك منذ نعومة كنت الواقع أّنك
منك، أكبر من هم بوقاحة ولطاملا آذيَت واخلدش، عن اخلمش يداك
أعّق يا مبضايقاتك يومّيا تالحقني أنا أيضا، حّتى نعم أّمك، ــى حّت
تزدريني كأرملة أّنك واضح بل ضربي، عن ــوّرع لم تت ومرارا البنني،
قّدمت له ــم ك ويلك ــرم. الق ــّيد البطل الّس ــي ــى زوج تخش وال
من وتتجّرع عبثك على تندم ــك إلغاظتي! لكن ألجعلّن ــراري الّس
أضحوكة بّت وقد اآلن أفعل ماذا لكن غصصا(1). العذاب زواجك
األفعوان؟ ــذا ه على ــيطر أس وكيف أتوّجه؟ ــن أي وإلى ــع؟ اجلمي
أغظُتها طاملا اّلتي سوبريتاس) ) الّرزانة عدّوتي من العون أأطلب
يا ــمجة؟ الّس أيجب أن أالقي تلك ــه؟ نفس هو ــقه فس ــبب بس
مأتاها. كان ــا أّي الّثأر ــوة عن أس اإلعراض ــب ال يج لكن ــرف! للق
ــتطيع وحدها تس فهي ــواها؛ س دون هي ــأ إليها أن أجل لي ــّد ب ال
ــه ونزع نصال جعبت وإفراغ ــفيه الّس بهذا العقاب ــى أقس إنزال
على جسمه إرغام وحّتى مشعله وإطفاء قوسه وإرخاء سهامه

اّلذي شعره تزيل ملّا لي إساءته عن كّفر أّنه ــأعتبر وس األدوية. أمّر
وجتّز ريشه الّذهبّي، الّسنا ذاك عليه ملقية بيدّي، ــته طاملا المس

من كوثر ثديي العسلّي(1)." صبغته اّلذي

عتاب 5-31

من واحدة في غضبى، ناقمة البيت خارج واندفعت ذلك قالت
احتقان رأتا وإذ ويونون* فلقيْتها كيريس* الفينوسّية(2) الّسورات
االحتداد ذاك مبثل حاجبيها بتقطيب تشّوه ملاذا ــألتاها س وجهها
ــب لتعيناني املناس الوقت في "أتيتما رّدت: عينيها. ــحر وس فتنة
جهدكما في ــارى أرجوكما قص ــذال فاب صدري: ــّل ــفاء غ ش على
إخالكما جتهالن مّني؛ ال الّطائرة بل ــية الفارّة بسيش عن البحث
اّلذي فعال ابني وال األلسن، كّل على غدت اّلتي أسرتي فضيحة
فحاولتا مبا حدث، علم على كانتا مّني." ــم هذا االس ــتحّق ال يس
اإللهة أّيتها فعل ابنك ــوء س "أّي قائلتني: األهوج غضبها تهدئة
إهالك إلى ــرار ــعي بإص لرغبته، بل وتس بصرامة ــّدي تتص ــى حّت
بات أّنه أجتهلني ــناء؟ حس لعينيه غادة إن راقت أأجرم ــه؟ محبوبت
الّسنني ألّن لك دوما طفال يبدو أم ترى؟ أم نسيت عمره شاّبا بالغا،
ــتظّلني س فهل عاقلة، وامرأة أّم أنت × الّصبا؟ طراءة تفقده ــم ل
ــباب، الّش نزق على ــبينه وحتاس ابنك لهو على ــني دوما تتجّسس
ابتدعتها أنت بالّذات؟ اّلتي والّلّذات اللّهو أفانني على ــه وتؤاخذين
غواياتك الكون في تنشري أن يرضى ــر من اآللهة أو البش × وَمن

حديثها في بقّية مارس. ــيقها عش بل فلكانوس إذن املقصود ليس ــي: (1) زوج
نفسها. مخاطبة إلى تنتقل

أو: من ــل، مرس مجاز gremio nectarei fontis ــلّي: العس كوثر ثديي ــن م (1)
العسلّي. الكوثر ذي ثديي

الّظرفّية ــّر ج بدل accusativus الّنصب ــتخدام اس ــّية: فينوس ــورة س في (2)
في الّشعر. ablativus كما
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وتغلقني ــك، بيت أهل ــّب(1) ح على ــّض بنحو مم ــني ــا تضّيق بينم
راحت بهذا الّدفاع ــي؟" حّب الغوان لتعليم خطايا ــاّم الع املعهد
ــهامه؛ س ــية خش غيابه في الفّتان كوبيدون* تتمّلقان اإللهتان
األدنى اإللهتني ــتنكرة أخذ مس قفاها، لهما أدارت فينوس* لكّن

إلى البحر خطاها. وحاّثة مأخذ الهزل شكواها، منها
خختحي خؤخن� خؤئسخز

املعبد في 6-1

أّياما ــّدروب، ال بني ــة قلق تهيم ــية بسيش ظّلت ــاء األثن ــي ف
ــترضاء بعلها اس في قلبها راغبة بكّل الّدؤوب، بحثها في وليالي
غضبه توّدد الّزوجة يخّفف ــم إن ل ــتعطفة املس األمة بتضّرعات
يدريني "ما فقالت: وعر جبل قّمة على معبدا رأت حّتى املتلّطفة.
حتدوه غدت حثيث بخطو فورا وقصدته هناك"؛ يقيم لعّل موالي
قّمته إلى بعزم فارتقت وأمانيها. آمالها الّطويلة اجلهود ضنى بعد
مكّدسة القمح من سنابل رأت الهيكل؛ من واقتربت الّشاهقة،
الّشعير. كانت هناك من ورأت سنابل إكليال ُضفرت غّضة وأخرى
أيدي عادة ترميها وكما مبعثرة، شّتى حصاد وأدوات مناجل، أيضا
بعناية ورّتبتها بسيشية فخّلصتها الهجير. قيظ احلّصادين عند
أّال تهمل معبد وال بالّتأكيد عليها أّن مفّكرة نسق، ــن أحس على

ووّدهم كلّهم. رحمتهم تستجدي أن بل اآللهة من أّي طقوس

دعاء 6-2

املغّذية، ــس* كيري ــان بتف ــي الّترتيب ف ــاّدة ج ــا وهي فاجأته
جتوب األرض فينوس* ــكينة. املس ــية بسيش "واها! فورا: وهتفت

مختلف. ممّض/حّب: amores/amare جناس (1)



خؤخلً= خعآلخجم

136137

ــّد أش إنزال في وترغب ــال ب لها يهنأ ــرك، ال أث ــي لتقّص ــى غضب
وأنت ــام لالنتق ــا اإللهّية قّوته ــات طاق ــّخرة مس ــاب بك، العق
جناتك." غير ــيء ش في وتفّكرين معبدي ــاث أث بترتيب ــغلة منش
قدميها ــا بدمعه مبّللة ــا رجليه أمام ــاجدة س ــية بسيش خّرت
ــتعطفها: أخذت تس عديدة وبأدعية ــعرها بش األرض ــحة وكاس
ــاد البهيجة، احلص وبأعياد ــخّية، الّس بيمينك ــك إلي ــل "أتوّس ×

اّنحة ومبركبتك ة ُطرفك القدسّية، ــلّ س املكتومة في باألسرار
باملركبة صقلّّية، ثرى في الّذلوالن؛ ^ باألتالم تّنيناك ــي يجّرها اّلت
إلى ونزولها ــا ــي أخفته اّلت واألرض ــربينة* بروس ــت خطف اّلتي
ــافها إلى اكتش بعد وعودتها ــا، لزّفها خلاطفه الّظلمات ــم عال
في معبدك ــت صم يلّفها اّلتي ــرار األس وببقّية ــاء، الّضي ــم عال
إليك ــّرع تتض اّلتي ــية بسيش ــاعدي س ،* ــة األّتيكّي ــية* إليوس
الّسنابل بني ركام هنا باالختفاء ــمحي لي البائسة. اس ــها نفس
اجلّبارة، أو اإللهة ــك تل غضب ــورة س ريثما تهدأ أّيام، لبضعة ولو
عنائي من املنهكة قواي الّراحة من بقسط األقّل ألستعيد على

الّطويل."

حاسمة إلهّية مساعدة 6-3

ــوّدي وب ــك، ودموع ــك لتضّرعات ــرت تأّث ــد "لق ــس: كيري رّدت
قريبة ــدة ــي ملوج نفس تعريض ــتطيع أس ال لكّني ــاعدتك؛ مس
عن فضال ــا، وأصونه ــا أجلّه ــدم صداقة الق منذ ــا به ــي تربطن
ــكك أمس أّلم لي ــكري واش املعبد هذا من فاذهبي فورا طيبتها.
ــوى صّدها وتخييب رجائها س ــية بعد بسيش ــع يس عندي." لم
غبش الوادي ــي ف فلمحت قلبها؛ ــي ف ــا وغّمتان أدراجه ــوع الّرج

أّال على حرصها وفي البناء، من بارع طراز على معبدا املمتّد حتتها
تلتمس وأن االحتمال من األمل ولو ضعيف بصيص ــل أدنى تهم
ــة وأقمشة نفيس عطايا فرأت احلرم. مدخل من دنت إله، أّي عون
األشجار وكتف على أفنان معلَّقًة بالّذهب عليها كتابات ُخّطت
فضلها؛ ــكر لش لها أُهديْت ــي اّلت اإللهة ــم باس ــهد تش الباب،
وبعدما بذراعيها؛ ــئ الّداف املذبح وطّوقت ــا ركبتيه على فجثت

تدعوها: شرعت دموعها كفكفت

عون يونون 6-4

ذلك تقطنني ــت كن ــواء س العظيم، يوبتر* ــة وزوج أخت ــا "ي
وكركرِت ُولدت فيها بأّنك ــر تفاخ اّلتي ــاموس* العتيق بس البيت
تعّظمك اّلتي ــامخة الّش قرطاج منتجعات ترتادين وترعرعِت، أو
حتفظني أو ــدا. أس ممتطية ــماء الّس جتوب أقطار ــورة غادة في ص
كزوجة بك ــيد اّلذي يش ضفاف اإلناخوس* ــرب أرغوس* ق ــوار أس
كّله حتت ــرق الّش يعّظمك اّلتي أنت اآللهة. وملكة الّرعد(1) رّب
جانبي في إلى كوني لوقينة*! كّله الغرب ويدعوك ــم زوغية* اس
مكدودة أمامك ــا ها أن ــعفة(2)، املس يونون* العظمى ــي محنت
ــيك، الوش اخلطر ــوف خ من ــة، فخّلصيني املنهك ــودي جه ــن م
غوث احلوامل إلى ــك نفس تلقاء من املبادرة فيما أعلم، ــك، فعادت
كّل في فورا يونون* لها جتّلت إزاء تضّرعاتها، للخطر." ــات املعّرض
تقديري لكّن دعائك. إجابة بعّزتي أوّد "لكم وقالت: ألوهتها، أّبهة

يوم تسمية أتت هنا من ــمال، ــعوب الّش ش عند ثُور يوبتر/زيوس، الّرعد: رّب (1)
في لغات أوروبة. اخلميس

االمبراطورّية إطار في ــة الّتأليفّي الّنزعة ترينا ليونون: ــية بسيش ابتهاالت (2)
أبوليوس. أدب وفي الّرومانّية
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لي ــمح يس ال ابنة مبثابة ــا دوم أحببتها ــي اّلت ــوس* ــي فين لكّنت
معبدي في ــتقبالك اس من كذلك متنعني ــوف في وجهها؛ بالوق
عن رضا بدون اآلبقني ــراب األغ العبيد حتظر إيواء ــي اّلت ــني القوان

أسيادهم."

االستسالم قرار 6-5

إدراك عن ــا وعجزه أخرى، ــّرة م حّظها كبوة بعد ــا جزعه ــن م
اخلالص، قالت في ــل أم كّل وفقدانها ــماء، الّس في ــا احملّلق زوجه
أو تُطلب أن أخرى ميكن ــاعدات مس "أّية × ــها: ــية لنفس بسيش
× العون؟ تقدمي في رغبتهما رغم تأييد إلهتني لم يُجد تُلتمس ملن
الّشراك؟ كّل هذه في تلجلجُت وقد أخرى خطوي مّرة ــل أرس أين
أنظار فينوس* من هربا أختفي ظلمات أّية في بل أّي مخبئ وفي
ــجاعتك ش ــتجمعِت اس هّال فكاك؟ وال منها ال مالذ اّلتي اجلّبارة
ملوالتك واستسلمت طوعا اخلّلب األمل بصيص عن وتخلّيت إذن
جتدين من يدري، لعّلك بل تأّخر. وإن سورة غضبها بإذعانك مهّدئة
مضت بيت أّمه!"؛ هكذا في هناك، أمد طويل ــدين منذ من تنش
وهي محّققة، هلكة ــى إل بل مؤّكدة، غير ملغفرة ــها نفس تهّيئ

املعتزمة. الّتوبة لدعاء استهالل في تفّكر

إلى الّسماء فينوس ترقى 6-6

واّجتهت األرض على البحث ــائل وس فتخّلت عن فينوس* ــا أّم
يدا صنعها أحكمت اّلتي ــا مركبته ــماء؛ فأمرت بإعداد الّس إلى
حفل في البدء ــل قب لها وقّدمها فريد بفّن ــغ ــوس* الّصائ فلكان
مبا وقيمة ــأنا ش فزادها ــا املبرد وبراه ــا هّذبه زواج ــة هدّي ــاف الّزف

حول املقيم ــام احلم بني من ــرزت الّنضار. فب خالص ــن م ــا أفقده
حانيات جذلى، ــى بخط وتقّدمن ــض بي حمائم أربع ــت اإللهة بي
وبعدما باجلواهر، ــع املرّص الّنير في فأوجلنها ــة، املرّقش ــّن أطواقه
في اإللهة، ــة مبركب ــت حّف ــات. فرح طرن ــّن، موالته ــتقبلن اس
بأحلانهّن مؤذنات ــدين يش طراب أَخر وطيور ــحارير ش مرحة، جلبة
الّسماء وانشّقت الغيوم ــرت فانحس اإللهة. عن مقدم العذاب
ومضى بغبطة؛ اإللهة عليائه في األثير وتلّقى ابنتها، الستقبال
اعتراض ــى ال يخش العظيمة فينوس* مرافقا ــادح الّص ــب املوك

والكواسر. الّنسور

مركوريوس خدمة وتطلب 6-7

يضع أن ــموخ بش وطلبت يوبتر* عرش نحو اّجتهت الفور على
تقتضيه. حلاجة اجلهورّي ذا الّصوت اإلله مركوريوس* خدمتها في
فينوس* ونزلت اللّيلكّيان؛ اآللهة كبير حاجبا بالّرفض ــار أش فما
هذه وألقت إليه منتصرة مركوريوس* برفقة ــماء الّس لتّوها من
أختك فينوس* أخا األركاد* أّن يا "تعلم جّيدا × مترّجية: الكلمات
أستطع لم أّني عليك يخفى وال عونك؛ بدون شيئا أبدا تفعل لم
أن تعلن في ولم يبق سوى مختفية، ــاف أمة لي اكتش مّدة منذ
وبّني أمرتك، ــا م ــرعة بس فافعل يجدها. ملن مكافأة عن ــوم العم
وأنذر ــخصها، ش على بوضوح الّتعّرف ــا به ميكن اّلتي ــمات الّس
لن بنفسه احملظور في بذلك موقعا عليها ــّتر يتس من أّن اجلميع
ُكتب بطاقة تقول ذلك وهي له ومّدت الّتذّرع بجهله." يستطيع

فورا. بيتها إلى ثّم غادرته وبيانات أخرى بسيشية اسم عليها
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حاّر استقبال 6-8

كّل أفواه خالل من ومضى، االمتثال عن لم يتوان مركوريوس*
إليه: املوكولة ــداء الّن مهّمة منّفذا مكان كّل يجوب ــعوب، الّش
املدعّوة فينوس ــة أم الهاربة، امللك بنت ــد يعي أن ــتطاع اس "من

ــر مركوريوس* فْليلق احلاش مخبئها، ــى عل أن يدّل أو ــية، بسيش
تبليغه، جزاء شخصّيا، فينوس* من وسينال ُمرتية*. صوى خلف
حلو لسانها عسلّية مزغزغة من عذاب، وواحدة أخرى ُقبل ــبع س
الورى كّل ــّب حّتى ه نداءه ينهي ــا كاد مركوريوس* م ــاب." الّرض
ترّدد كّل متاما ذلك ــأزال ف املعتبرة، املكافأة في طمعا ــني متنافس
قصر ــاب ب على ــفْت ــة. ها قد أش القانط ــية بسيش نفس ــي ف
تهرع العادة) ) كنسويتودة تدعى لفينوس* بخادمة وإذا موالتها
أّن تدركني ــدأِت اإلماء ب أخّس يا "أخيرا × ــا: صوته بأعلى ــة هاتف
وسوء سفاهتك ــبب بس تكّبدنا، ما تتجاهلني أوتراك موالة؟ لك
أنِت ها ــعدْيِك، س لكن عنك؟ البحث في ــاّق من مش ــلوكك، س
كالليب بني بتِّ ــك أّن فاعتبري ــخصّيا؛ ش أنا في قبضتي ــِت وقع

متّردك." عقاب حاال، كما سترين أركوس*، ومنه ستنالني،

والكّنة احلماة 6-9

مقاومة؛ أقّل تبدي ال وهي بالّناصية ــفعاً س جتّررها واندفعت
انفجرت ضاحكة حّتى ــاق وتقّدم إليها تس فينوس* رأتها إن فما
فاركة ــها رأس مرجرجة وقالت الغضب، أعماهم يفعل من ــا كم
باألحرى أتيت ــى حماتك، أم عل ــالم بالّس "أخيرا تفّضلت × أذنها:
ــأعاملك ــك؟ اطمئّني فس جرح ــن م ــقيم الّس ــك ــودي زوج لتع

ــة :"أين خادمتاي ملتفت وأردفت مثلك." ــة صاحل بكّنة ــا يحّق كم
وسّلمتهماها حضرتا، × واألسى)؟" ــتية ( الهّم وترس مّلوكيتودة
ــكينة ــية املس بسيش جالدتني أمرها، نّفذتا ــا وبعدم ــا؛ لتعّذباه
ــا ملوالتهما ــكال رّدتاه األن ــّتى ش عليها ــّلطتني ومس ــياط بالّس
تستثير بإغراء هي وقالت :"ها من جديد فينوس* لتراها. ضحكت
ما أرى، ستجعلني، على العظيم ضنوه فمن املثقل رأفتنا؛ بطنها
في شرخ وأنا جّدة أدعى قريبا سعدي! ويا بختي فيا جّدة سعيدة.
غبّية كنت وإن فينوس*. حفيد حقيرة جارية ابن ويدعى ــباب الّش
املتكافئ واّلذي غير الّزواج فهذا حّق؛ وجه ــدون ابنا ب أدعه إن حّقا
يعّد أن بحال ميكن ال األب موافقة وبدون ــهود ش ّمت في ضيعة بال
أصال لها سمحُت لقيطا، هذا إن ــيولد س ثّم ومن ــرعّيا؛ ش زواجا

الوضع." غاية إلى حملها بإمتام

األّول االختبار 6-10

ــعرها وقّطعت ش ثوبها فمّزقت عليها ــك وانقّضت قالت ذل
من مكاييل إحضار طلبت ثّم بعنف؛ وبطحتها ــها رأس ورجرجت
والفول، والعدس واحلّمص ــم والّزّوان والّسمس ــعير والّش القمح
× "تبدين لها: حثرة وقالت في ثّم جمعتها فخلطتها وكّدستها
أهال تصيرين ــة اخلدمة املتفاني ــر بغي فما ــا، حّق دميمة أمة ــي ل
اخلليط هذا بفرز آمرك بنفسي. شطارتك سأختبر لذا ــاقك؛ بعّش
عملك إحالة ثّم الغروب، قبل حدة على فئة كّل وجمع احلبوب من
اّلتي احلبوب ــة تلك بكوم إليها عهدت بعدما فيه." ألنظر ــّي عل
ــية بسيش متّد فلم ــة زفاف؛ حفل إلى ــت ذهب ــى، حتص وال ــّد ال تُع
الّطلب من ذهولها وفي الفرز، عن املمتنع الكدس ذلك إلى ــا يده
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الّدقيقة احلقل الّنملة، ساكنة بالّصمت. أشفقت الذت ــّط املش
اإلله زوجة ــكأداء، على املهّمة ال صعوبة لعلمها مبدى ــاء العجف
حماتها، ــة شراس ــا وأثارته ــاّق، الّش ــل العم ذلك ــن م ــم العظي
جميعا: ــوع، الّرب ــك تل ــّكان س الّنمل، ــل جحاف ــرعت تدعو فأس
رحمة ــطات؛ الّنش اجلميع- اخلفاف أّم األرض- ــات بن يا ــًة "رحم ×

ــاعدتها ملس فورا وهلّمنا الّرقيقة ــاة الفت هذه الهوى إله ــة بزوج
ــر معش تتلو أمواجا من أمواج خطر عظيم." فتدّفقت في فهي
حّبة الكومة فّرقن كّل الوصف تفوق األرجل، وبعناية سداسّيات
ملح في عن األنظار توارين ثّم حدة، على ــف صن كّل حّبة ووّزعنها

البصر.

الّثاني االختبار 6-11

ثملة ــّزواج ال حفل من اللّيل ــة بداي فعادت مع ــوس* فين ــا أّم
فلّما ــورود؛ ال ألالء من ــود ــمها عق جس وتغّطي ــوح بالعطور تف
عملَك هذا × "ما قالت: ــاب، العج ذلك العمل أُجنز إتقان ــأّي رأت ب
ــاّرة له ج أغويِت من ــل إّال عم هو إن ــة، لئيم ــا ي ــك، يدي ــَل فع وال
إلى وأوت األحرش اخلبز من ــرة إليها بكس وألقت ــقاء!" الّش ولك
البقاء بالبيت بصرامة على كوبيدون* األثناء أُرغم في ــها. فراش
شغبه، من اجلرح ينغل أن مخافة ــيئا أنيس، ش بال الفراش حبيس
مفصولني ــى احلبيبان، قض هكذا مبحبوبته؛ يجتمع كيال ــيئا وش
فدعت على جيادها، ليالء. ثّم أتت أورورة* ليلة واحد، ــقف س حتت
ذلك يعدو الغابة أين ــك تل "أترين لها: وقالت ــية بسيش فينوس*
ــجارها أش جذول وتتحّدى ضفافه طول على فيرويها دافقا الّنهر
صوفها ــنا بس تزدهي غنم رقيب بال ترتع هناك × ــة؟ القريب ّجلته

فورا هناك من لي وجتلبي طريقة بأّية ــي آمرك أن تلتمس الّذهبّي.
الّنفيس." صوفها جّزة من ندفة

امللهمة القصبة 6-12

متاعبها من لتستريح األمر، بل لتنفيذ ال ــية، بسيش هرعت
مخضوضرة قصبة الّنهر من لها فانبرت الّنهر؛ شفا من باالرمتاء
الّرقيق ــيم الّنس هفيف إلهام رّبانّي مع ــا أنطقه األحلان ــادية ش
تدّنسي الّرزايا، إّياك أن بألوان املبتالة بسيشية "أي × الوحي: هذا
هذه تقتربي في أن أو الّطهور، مائي تنوين اّلتي ــنيعة الّش باملوتة
حني يتمّلكها، يوم الّرهيبة. فكّل األغنام البّرّية تلك من ــاعة الّس
احلاّدة وجباهها الّصلدة، وبقرونها أهوج، هياج الهجير، وهج يشتّد
مردية. بجراح اقترب منها من كّل تثخن املوبوءة أحيانا وبعّضاتها
الّنهر ــمة نس وتهّدئ ــمس الّش أوار يلّطف األصيل ــن بعدما لك
ــحوق الّس الّدلبة هذه حتت االختفاء ميكنك األغنام، تلك العليلة
ثائرتها وتلني تهدأ فلّما وعروقي. عروقها املاء نفس ــقي يس اّلتي
ممّا ذهبّيا، وبرا ــك ــاقط علي تس الغابة بفروع إليك عريكتها، هّزي

األغصان امللتّفة بها. على وهناك هنا مصالتها من علق

الّثالث االمتحان 6-13

الّرحيمة بسيشية البائسة ــيطة البس البوصة هدت هكذا
إليها ــدى املس ــح الّنص عن ــرض تُع ــم فل ــاة، ــبيل الّنج س ــى إل
أن وما لبثت لتعليماتها، امتثلت بل ــرات، يورث احلس باستخفاف
منفوش من عهن جمعتها خلسة جالبة لفينوس* فيلجة عادت
الّثاني ــذا اإلجناز ه حّتى فينوس* لدى يلق فلم ــقرًة. ش كالّذهب



خؤخلً= خعآلخجم

144145

"ال قالت: كاحلة ــمة وببس حاجبيها، قّطبت بل ، ــنا(1) حس قبوال
لكّني أيضا؛ ــة املهّم هذه ــا أجنز عنك غّش غيرك أّن ــّي يخفى عل
فطنة ذات ا حق كنِت إن ــديدة ش حتت مراقبة ــأختبر س املّرة هذه
الّصخرة من تلك ــس املنبج الفّوار أترين فريدة. ــجاعة وش فائقة
من سحماء سيول منه تنحدر الّطود األشّم، ذلك الّشامخة على
لتصّب القريب، الوادي ذاك جوف في فتتجّمع األحّم، ــر العك املاء
كوكيتوس* جلج الّرهيب، وتغّذي املوتى عالم نهر * ــتكس إس في
في فورا، هناك من هات لي × اعتسافها الّصخوب؟ في اعجعة
أعماق من تغترفينها ــق املتدّف املاء ذاك من غرفة الّزجاجة، ــذه ه
الوعيد بادي بوجه عل، ــن م ومّدت لها ذلك قالت الّثّجاج؛" ــه نبع

من الّزجاج. صقيلة واالهتياج، قارورة

مستحيلة مهّمة 6-14

ــامخة، الّش اجلبل قّمة خطاها إلى حاّثة بحماس، ــت فانطلق
فلّما ــرعة؛ س بأقصى هناك ــة البائس حّد حلياتها وضع في رغبة
صخرة كانت ــكأداء. ال مهّمتها ــول ه أدركت ــا من تخومه ــت دن
سيوال احلجر جوف من تقذف املدّبب، جرفها يتعّذر تسّلق ملساء،
منه فتزِب االنحدار، ــديد ش جرُف أخاديد لتّوها فتبتلعها ــة. رهيب
عبرها ــاب تنس ضّيقة حفرتها، في قناة ــق تندل ثّم منحدر ــى عل
ُحفرت الّصخور ــمال اليمني والّش وعلى قريبة. قيعة في ــّب لتص
ــلت استرس الّطويلني، ماّدين عنقيهما ــان، مخيف تّنينان ــّل وأط
تتلّقيان حدقاتهما ال تكّل، وجحظت يقظة حراسة في عيونهما

بها، تهيب ــق الّنط على ــادرة الق ــذت تلك املياه األبدّي. أخ ــور الّن
مب ماذا تفعلني؟ انتبهي، "ابتعدي! ما أضمرت: شّر ــها نفس لتقي
فاستحالْت بسيشية أّما ــتهلكني." س وإّال فّري، احذري، تهّمني؟
جسمها وإن كان الّلّب غائبة ولبثت حجرا، استحالة مهّمتها من
جتد ال مجير، وال منه مخرج ال حتت وطأة خطر منسحقة حاضرا،

األخير. مالذها الّدموع، عزاء حّتى

الّنسور نسر جاللة 6-15

تلك الّنفس بؤس ــة احلفّي اإللهّية العناية ــن عني ع يخَف لم
ملُك الكبير، ــر* يوبت ــول رس جناحيه ــطا باس أتاها فجأة الّزكّية:
اختطف يوم ــة، خدمة قدمي تذّكر ــور. الّنس ــر نس جاللة ــور، الّطي
جميل رّد في ولرغبته الفريجّي*، مواله ــاقَي س بإرشاد كوبيدون*
مرفرفا الّشّماء مخدومه علياء من نزل زوجته، كربة بتفريج اإلله
أّيتها ترجني ا أحق" ــات:̂  الكلم هذه وقال لها ــاة، الفت وجه ــام أم
هذا من ــدة قطرة واح حّتى ــالس اخت ــيمة الغش الغّرة ــة الّصبّي
أما × بكّفيك؟ ــه ملس بل حّتى حتت قدميك، الّناضخ الّطهور املاء
ــتكس*، إس مياه ــه، يرهبون نفس يوبتر* اآللهة، حّتى أّن ــِت علم
أنتم اآللهة بعّزة تقسمون كما الّنهر هذا بجالل عادة ويقسمون
أمسكها احلال وفي القارورة؛" تلك لي هات لكن × البشر؟ معشر
الّشمال، وذات اليمني ذات مرفرفا جناحيه، ناشرا وحّلق وكمشها
املتلّظية من الّثالثة ــن واأللس الفّتاكة، الّتّنينني أنياب صّفي بني
باالنصراف وتأمره وتنذر تتمّنع وهي املياه، من فامتاح كليهما. فم
بأمر من غرفة منها يلتمس أتى بأّنه متذّرعا ميّسها بسوء، أن دون
ــيئا ش له باالقتراب اإلذن ــر يّس ممّا مأمورا، إّال عبدا وليس فينوس*

secundus واحدة كلمة ألّن ــر تالعب لفظّي آخ مواتيا): أو ) ــنا الّثاني/حس (1)
املعنيني. تعني
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يسيرا.

الّرابع االمتحان 6-16

ــّلمها تس وعادت ــة فرح ــألى امل ــة القّنين ــية بسيش ــت تلّق
عنتا. إّال ــة الّشرس ــة تزد اإلله ــم ل لكّنها ــرعة؛ مس ــوس* لفين
تطفح بسمة ــفتيها ش على ــمت ارتس وقد متوّعدة، خاطبتها
إذ ضليعة ــّريرة ش ــاحرة س ا حق اآلن ــي ل "تبدين ــدة: وموج ــّرا ش
يا نور ــد املزي منك ــي أطلب لكّن ــريعة. س إجابة مطالبي ــت أجب
إلى حاال "وامضي العلبة مّني،"– ومّدتها لها- هذه خذي ــي! عين
فقّدميها الّسوداوّي. أركوس* بيت إلى ــا رأس ــفلّي*، الّس العالم
من قليال لها ــلي ترس أن فينوس* "توّد لها: وقولي ــربينة* لبروس
مذ بحوزتها ــا ــتهلكْت م اس فقد ــد. واح يوم ــدر ولو ق ــنك حس
إّياك لكن كّل ذخيرتها"؛ ــْت وأفن املريض ابنها عالج على ــْت عكف
حفل للّظهور في منه أّدهن أن ال بّد إذ إجناز املهّمة، قبل ــودة والع

لآللهة."

العرافة أوتي برج 6-17

املراد، أّن هي القاضية، وأدركت متاما أّن تلك بسيشية أحّست
وموالتها كيف ال محّقق؛ موت إلى فورا دفعها ودون قناع، ــالء بج
الّترتار* ــر نه إلى ــا، إلى حتفه ــا بظلفه ــعي الّس على ــا تُرغمه
لتلقي عال برج ــو نح توّجهت تلّكؤ ودون × ــباح املوتى؟ أش ــاء ولق
ــي الّطريقة املثلى ه تلك أّن ببالها خطر إذ ــه، فوق من ــها بنفس
من ــا وناداها ناطق انفجر ــرج الب لكّن ــى. عالم املوت ــى ــزول إل للّن
هنا؟ من باالرمتاء ــك حتف تلقي أن ــقّية، ش يا تريدين، "لِم ــا: حتته

مبجّرد × والعمل األخير؟ اخلطر هذا مبّرر أمام بال ــلمني تستس لم
في الّترتار* نهر إلى شّك ال ــتذهبني س بدنك، عن روحك انفصال
منه العودة إّذاك تستطيعي لن لكّنك الّسفلّي*، العالم غياهب

جّيدا. إلّي فأصغي أبدا؛

البرج... تعليمات 6-18

على ابحثي ــهيرة؛ الّش ــة* مدينة أخاي ــة* قريبا خلدمون ــع تق
يوجد هناك ــار*. الّتين ــن ع منعزلة أماكن ــي ف افّية ــا تخومه
ــر؛ عِس ــرداب س يبدو لك املنفرج املدخل خالل ومن ديس*، منفس
إلى قصر ــرة بك مباش اجتزت العتبة التقفتك قناة تفضي ــإذا ف
بل اليدين؛ الّسدف فارغة تلك في تتوّغلي فال بالّتحديد. أركوس*
الِبْتع، في الّشعير منقوعة عصيدة لقمة من كلتيهما في خذي
سراط من تقطعني شوطا بعدما أيضا دانقني. فيك واحملي في
حّماره مع ــب، حط حزمة يحمل أظلع ــار ــيعترضك حم املوت، س
وقعت عيدانا  ــه متّدي ل أن ــك من ــيطلب مثله واّلذي س ــرج األع
أن تلبثي لن ثّم ــي بكلمة. تنبس وال األرض فمّري على حمله من
العبور أجر فورا الّرّبان خارون* ــب يطل حيث إلى نهر املوتى تصلي
من اّمع األخرى البعيدة على قاربه الّضّفة إلى املسافرين ويأخذ
خارون* يفعل وال املوتى يبقى الّشّح حّيا؛ بني فحّتى األسل. قسّي
للفقير إذن ــّد ب وال مّجانا؛ ــيئا ش ديس* جابي العظيم ــه اإلل ذاك
أحد فال دانق يكن بيده أن لم اّتفق ــزّود وإن يت ــه املوت أن إن حضرت
الّلذين الّدانقني أحد املقرف العجوز أعطي ذلك باملوت. له يسمح
ترّجاك ومهما ــده. فيك بي من ــه بنفس يأخذه ــرط أن حتملني بش
ــطح، الّس على يعوم ــلى عجوز مّيت نخر الّلّجة الكس عبور عند
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رحمة، به إّياك أن تأخذك القارب، إلى ــليه تنتش أن يده، إليك ماّدا
محّرمة. فهي

الّسفلّي العالم ...لزيارة 6-19

حوائك ــتترّجاك س قليــال، وتتقّدمني ــر الّنه ــن ــا جتتازي بعدم
ذاك أيضا ملساعدتهّن، متّدي يدك قليال أن ــاء كس ينسجن عجائز
لك نصبتها ــراك ش غيرها وكثير ــياء األش هذه كّل عليك؛ ممنوع
الّلقمتني. ــن م ــى األقّل واحدة عل يدك ــن م لتضّيعي ــوس* فين
واحدة أضعت فلو ــيرا يس أمرا الّلقمتني ــدى فقدان إح ــي تظّن ال
بثالث مخيفا ا ــيّ وحش كلبا فإّن الّنور. إلى العودة األبد حلُرمت إلى
يستطيع ال اّلذين املوتى حنجرته على ينبح ملء هامات ضخمة
مترّصدا اخلالي، ــس* دي بيت يحرس ــدى س يرهبهم وإّمنا إيذاءهم
إحدى قّدمي له متاما. بروسربينة* بهو أمام العتبة على باستمرار
بروسربينة* إلى ــا رأس فتدخلي ــالم، بس ومتّري تتأّلفيه الّلقمتني
على اجللوس بلطف إلى وتدعوك ــة ببشاش ــتقبلك ستس اّلتي
علي األرض ــي اجلس يل تفعلي فاخر. فال غداء وتناول وثيرة أريكة
ما وخذي زيارتك ــة غاي اعرضي ثّم ــيب جش من خبز ــي جلفة وكل
ــة شراس املتبّقية بالّلقمة ــادي تف العودة، طريق ــي وف تعطيك.
الّنهر وبعد عبور املتبّقي، الّدانق الّشّحيح الّنوتّي الكلب، وأعطي
في الّسماء كواكب جديد من ــترين الّسابقة وس اقتفي خطاك
الّتقّيد منك أطلب كّل الّتعليمات، بني من لكن، البديع. محفلها
نظرة أو إلقاء ــني حتمل فتح العلبة اّلتي ــي حتاول خاّصة: أّال ــذا به

ابوء بها." اإللهّي احلسن كنز على االّطالع ّرد داخلها، ولو

باهر... إجناز 6-20

املكنونة العرافة موهبة البصير املنيف البرج ذلك أبان ــذا هك
فأخذت وفق ــار* الّتين ــى ــية إل بسيش توّجهت ــال احل وفي ــه؛ في
نفق إلى ــزول بالّن ــرعت أس ثّم ــني، والّلقمت ــني الّدانق ــوس الّطق
وأعطت دانقا ــرج األع بصمت باحلّمار ــّرت فم ــفلّي*. الّس العالم
ــالت توّس وجتاهلت الّطافي، املّيت عن ترّجي وتغاضت الّنهر، لرّبان
بيت دخلت ــّم ث العقور، الكلب ــان هيج اادعة، وهّدأت ــك احلوائ
اّلتي الفاخرة األطعمة وال الوثيرة تعر األريكة ــربينة*. فلم بروس
أمام األرض ــى عل ــت جلس بل اهتماما، مضّيفتها لها ــا قّدمته
تراخ بال فينوس*. ثّم رسالة وأبلغتها خبز وقنعت بكسرة قدميها
لتخرس واحتالت ــاء، اخلف في وأُغلقت ملئت اّلتي ــة العلب أخذت
ثّم املتبّقي الّدانق ــّلمت الّنوتّي وس نباح الكلب، الّتالية بالّلقمة
هذا نور وعادت إلى نشاطها(1). زاد وقد * العالم الّسفلّي بارحت
استولى إلنهاء املهّمة، تعّجلها ورغم ــاجدة؛ س له فخّرت العالم
أحمق أن ــا ــها: "م ــور؛ قالت لنفس ذهنها فضول آثم جس ــى عل
أعجب فقد ــي لنفس ــيئا ش منه آخذ اإللهّي وال ــن احلس أحمل

البهّي." حبيبي إّذاك

الفضول ...لوال 6-21

وال شيء ــن حس بها كان ذلك، فما تقول وهي العلبة فتحت
) القدمي ــّي واليونان ــّي الّالتين األدب ــه تناول ــوات: موضوع األم ــم عال ــارة زي (1)
ــعوب، الّش ــّتى ش وميثولوجيات وأرفيوس) هرقل ــطورتا أس اإلنياذة، ــة، األوديس
الّزوابع ــالة ( "رس ــالمّية اإلس ــد العقائ ــق طب ــّي العرب األدب ــك كذل ــه وتناول
اإلبليسّية" "املقامة تكون للمعّري وقد "رسالة الغفران" ــهيد، ش البن والّتوابع"
"الكوميديا اإللهّية" احلديثة في العصور ــتهرت واش العملني). للهمذانّي أصل

عربّية. تأثيرات حتمل قد اّلتي لدانتي
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انفلت اّلذي األبدّي إستكس* نوم ــفلّي*، الّس كرى العالم سوى
غيمة متلّبدة ــا ومتّلكته عليها، ــتحوذ واس من الفتحة احلني في
متداعية مكانها فُقبضت أعضائها، كّل في سرت ــبات من الّس
هامدة بال جّثة ــاك وثوت هن إنهاء خطوتها. الّطريق قبل ــط وس
ــفاء؛ للّش ومتاثل جرحه التأم ــاء ففي األثن ــدون* كوبي أّما ــراك؛ ح
نافذة عبر صبرا، فأفلت الّطويل غياب بسيشيته على يطق فلم
ــتجمام االس أعاد وقد ــرعا مس وطار غرفته. حبس من ــامقة س
عنها فنفض ــة احلبيب ــية بسيش إلى قواهما، ــل جلناحيه الّطوي
المس بطرف ثّم بالعلبة؛ األصلّي إلى موضعه وأعاده برفق الكرى
ها املسكينة، بسيشية "أي × قائال: ــية بلطف، بسيش ــهمه س
اّلتي املهّمة أمتّي . كاألّول(1) ــول فض ــبب بس ثانية، تهلكني أنت
خفيف اجلناح العاشق طار تبّقى." ما وسأتوّلى أّمي، كّلفتك بها

لفينوس*. هبة بروسربينة* حتمل بسيشية وأسرعت

شكوى كوبيدون 6-22

ملرأى وجه واخلائف اجلارف وجده ــح بتباري املدنف كوبيدون* أّما
عاداته ــى إل عاد األثناء ــي فف مفاجئ ــور(2) فت من ــر الباس ــه أّم
ــكا فش ــماء؛ الّس مناط إلى اجلناح ــف خفي ونفذ ــابقة(3) الّس

وجنة يوبتر* ــك أمس االّدعاء. إّذاك ــّف وقّدم مل العظيم ــر* ليوبت
بنّي أّنك يا "مع × فلثمها وقال: إلى فمه بيده ــا وقّربه كوبيدون*
أثخنت بل اآللهة من به ــّلم لي املس ــرف الّش حرمة أبدا لم تراع
ــوى العالم وق قوانني العناصر ــّر مق قلبي ــة املتالحق ــقاتك برش
وآذيت × ــّيات؛ إنس مع متكّررة غرامّية مبغامرات العلوّي وأخزيتني
مبا فيها للقوانني زنا شائنة مخالفة بفضائح ومقامي ــمعتي س
إلى املهيبة ــي طلعت ــخا ماس العاّم، وللّنظام ــوس* ــون يولي قان
؛ وبهائم مبتذلة(1) وطيور وسباع ولُهب ثعابني من رذلة، كائنات
ما طلبَت، كّل نشأَت، فأجنز هاتني ذراعّي بني وأّنك سأذكر ِحلمي ×

األرض على تكن وإن خصومك، ــّر ش تعرف كيف تّتقي أن ــرط ش
احلاضر." جميلي على بها تكافئني أن باهر جمال ذات غادة

العدل! يحيا 6-23

منذرا مؤمتر، إلى حاال اآللهة كّل ــتدعاء باس مركوريوس* وأمر
درهم؛ آالف ــرة عش قدرها ــة بغرام ــاع االجتم عن ــف يتخّل ــن م
من يوبتر* ــماء، وأعلن الّس ــرح مس الغرامة، من ــأل، للخوف فامت
رّبات لوح في ــّجلون(3) املس اآللهة "أّيها (2) الّرفيع: ــه عرش فوق

لوقيوس ــا بالي ــل أص ــو وه (23 :5 ــّم ث 6 :5 ) ــرى ــّرة أخ م ــول: الفض ــم (1) تأثي
كأبوليوس، فيلسوف من نستغربه قد وتليفرون، وأرسطومانس قبله ــقراط وس

11 الكتاب احلّل في جند قد بالّدهشة. حتديدا تبدأ فالفلسفة
ترجمناها اّلتي الكلمة نفس أبوليوس يستخدم sobrietas فتور: من اخلائف (2)

بالّرزانة. .3 :5 في
قارورته، أو ــى عاد إل حرفّيا ad armillum redit ــابقة: الّس عاداته ــى إل ــاد ع (3)

قدحه.

ثعبان دمييتير؛  ومع يوروبة ثور مع كائنات خسيسة: إلى نفسه يوبتر مسخ (1)
وقواق إيجينة، مع نسر ليدة، مع بجع دية، مع حصان برسيفونة؛ منها ابنته مع
ودناية ألكمينة غوى: الّالئي دناية...ومن اإلنسّيات مع ذهبّية ــذرات ش هيرة، مع

وماية... ويو وكاّليستو وسيميلة وإيجينة ونيوبة وليدة ويوروبة وإلكترة
مجلس ــي ف اخلطب لصيغة ــاخرة س ــاكاة مح ــّجلون: املس ــة اآلله ــا أّيه (2)
أعضاء ــّجلون واملس ــراف األش من اآلباء ــّجلون": "واملس ــل األص ــي ف ــيوخ: الّش
عبارات وجند م. 6 ق ــرن الق آخر ــتورّية منذ دس بإصالحات ــعب أضيفوا الّش ــن م
لقيانوس ــاخر الّس ــورّي الّس للكاتب اآللهة" "مجلس حوار في ــبيهة ش هزلّية

الّساموساطّي.
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بيدّي؛ اّلذي غّذيته ــالم الغ هذا تعرفون ــّك ش بال كّلكم الفنون*،
دمائه؛ في املضطرمة ــة املراهق نزوات الّالزم كبح ــن رأيت م لقد
بّد املذّمات. ال وشّتى زنا من ازيات، من يومّيا يترّدد عنه كفى ما
لقد الّزواج؛ بقيود الّنزق فجوره وتكبيل ــاء الفحش ــّد ذرائع س من
وينعم األبد إلى بها ويحتفظ ــتحللها فليس وافترعها: فتاة اختار
أنت "أّما قائال: فينوس* إلى والتفت بسيشية." حضن في بهواه
أسالفك وشرف مقامك على ــي تخش وال ــي تبتئس فال ابنتي، يا
ــرعّيا وش متكافئا ــا زواج ــأجعله فس ــّية بإنس القران ــذا ه ــن م
ــية بسيش املدنّي." وأمر فورا مركوريوس* بأخذ ــون القان ويطابق
وقال: رحيق اآللهة من بكوب إليها فمّد ــماء؛ الّس إلى وإحضارها
كوبيدون* بعد يهجر ــن، ولن باخلالدي واحلقي ــية، بسيش يا "خذي

إلى زواجكما ــيبقى س بل رباطك، من أو يفلت ــك مضجع ــوم الي
األبد."

الّسماء في زفاف حفل 6-24

العريس ــدا باآللهة: فب ــّج وع ــاف الّزف حفل ــأم الت احلال ــي ف
وكذلك يوبتر* ــية، بسيش محتضنا ــال ع على تخت ــتلقيا مس
ــكب ليوبتر* س الّترتيب. ــب اآللهة حس كّل يونون* ثّم زوجته مع
بينما اآللهة خمر اتوم الّرحيق من كوبا الّراعي الفتى ــاقيه س
على فلكانوس* وانكّب املدام كأس اآلخرين على يدير باخوس* راح
بدثار ــيء كّل ش يخّضنب الفصول* آلهات وراحت الّطعام. طهي
الّطيب ــن يرشش الّرواء* الّزهور وآلهات ــّتى من الورد وش أرجوانّي
قيثارته، على أبوّلون* األحلان؛ وعزف بأعذب يغّنني وآلهات الفنون*
وتخويد، بخطو ارتخاء في فينوس* املوسيقى أنغام على ورقصت

الفنون* رّبات فكانت بنفسها العرض رّتبت وقد كالّنشيد؛ موّقع
وجّنّي الّرعاة* مزماره، في ينفخ الغابة* وعفريت في فرقة، يغّنني
ــية وفق بسيش صارت هكذا ــام. األنغ أعذب ــّبابته ش في ينفث
ندعوها بنتا ووضعت وحملت كوبيدون*؛ عصمة(1) في ــنن الّس

الّلّذة)(2). فولبتاس*(

جديدة أسالب 6-25

أّما الّثملة؛ اخلرفة العجوز تلك ــناء احلس لألسيرة روت ما ذلك
وإزميال فأكتب تلك لوحا أجد أّال ــرا متحّس بعيد، أنا، فمكثت غير
بالغنائم الّلصوص محّملني وصل تلك اآلونة في الّرائعة. القّصة
بعضهم ــدا وب ــا، معركة ضروس بدا لي على ما ــوا خاض ــا بعدم
لتضميد الكهف ــي اجلرحى ف فورا تاركني االنطالق ــي ف يرغبون
potestas patria األب كسلطة املطلقة الّزوج ــلطة س manus العصمة: (1)

أبوليوس. عصر في اختفت
وتأّثر والّرومان ــان اليون وميثولوجيا أدب تناوله ــوع موض اآللهة: ــات اجتماع (2)
"زواج كتب ــذي اّل كابّال ــوس مرتيان ــّي اإلفريق الكاتب 5 ــرن الق ــي ــوس ف بأبولي
ويلتحقون ــماء الّس إلى ــر البش بعض ــة". وقد يصعد وفيلولوجي ــوس مركوري
فقّلما ــاة احلي في أّما ــرة، األباط أو ــوس كرومول ــم: موته ــة بعد اآلله ــاّف مبص
يوحي جمهورّية شيشرون- وإّمنا من اإلفريقّي" شبيون "حلم في كما يصعدون-
فكرة صعود الّثالث ــماوّية الّس الّديانات في وجند لهم. يظهرون أو اآللهة إليهم
موسى ،2 امللوك2 إلياس/إيلّيا: ،5 تكوين أخنوخ: إدريس/ مثال ــماء: الّس إلى بشر
1؛ حزقيال: ،6 أشعيا: ملوك1 22، ميخا: ،24 إسرائيل: خروج بني ــيوخ وش وهارون
،4 رؤيا يوحّنا: ذلك)، األخرى ال تذكر األناجيل ) ــل 1 الّرس وأعمال 24 لوقا ــوع: يس
اإلسراء عليه وسّلم: اهللا صّلى محّمد صعود القرآن وذكر 12؛ بولس: كورنتوس2

 -57 وإدريس 19: 158 :4 1 وعيسى
ــر امليثولوجيا عناص من على كثير ــّك ش ال حتتوي ــدون: وكوبي ــية بسيش قّصة
بعد عاشقني انتصار اإلخوة، غيرة املقّدمة لوحش، البنت ــعبّية: الّش واحلكايات
ــفّي مضمون فلس لها وقد يكون ــك... املهل الفضول امللغز، ــّزوج ال ــات، امتحان
رياضات. عبر األرفع محلّها ــى إل الّنفس لعودة رمز ــية صعود بسيش أفالطونّي:

.(12 أواخر القرن ) الفرنسّية بلوا دي قّصة بارتنويبوس وتشبهها
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كالمهم. ــب حس مغارة في افاة الباقية ــّرزم ال جللب جراحهم
الّطريق ــى حصاني إل ــع م ــاقوني وس ــم بعجل غداءه ــوا التهم
عّدة مرتفعات عبر قادونا . ــيّ بالعص موجفني تلك األمتعة حلمل
منه ما أعادونا ــرعان س كهف إلى وصلنا ــاء املس ومع ومنعرجات
كانوا لنستريح؛ مهلة أدنى إعطائنا دون حتصى ال بأثقال محّملني
املتواصل ضربهم ــن م حّتى أّنهم ــديد ش واضطراب عجلة ــي ف
الّطريق. ــة قارع على ــب تنتص حجارة ــى عل ــي أوقعون ــم ودفعه
وقد مّثاقال ــض أنه أن املوجعة ــات الّضرب ــن م ــي بوابل فأرغمون

شديد. أذى األيسر واحلافر اليمنى بالّساق أصابني

الفرار لوقيوس يفّكر في 6-26

اّلذي الكليل ــرذون الب هذا ــدى س نعلف "حّتام أحدهم: انبرى
وطئت ــماء مذ "إّنا وحّق الّس ــر: آخ وقال ــك؟" ذل فوق يظلع ــار ص
غير ننل ــم بال ول ذا مغنما ــب بيتنا لم نكس ــة ــه الّنحس قوائم
يوصل حاملا أّني، "ثقوا ثالث: فعّلق األقحاح." أبطالنا وموت اجلراح
للعقبان." مريئا طعاما عٍل من به ــألقي األحمال، س هذه مرغما
هي إّال ــي؛ وما حول مهلك ــون يتناقش ــيادي الّرحماء أس ومضى
أجنحة حوافري اخلوف جعل الكهف، فقد إلى وصلنا حّتى ساعة
حّتى وال ــالمتنا بس ودون اهتمام أوزارنا بعجل، عّنا وضعوا خفافا.
ثّم ــاعة، الّس بقوا هناك اّلذين اجلرحى ــم رفاقه ــي، طلبوا مبهلك
قولهم على حّد متأّففني بأنفسهم، ــالب األس بقّية حلمل عادوا
باملوت يعّذبني لتفكيري بات ــير غير يس هاجسا لكّن بطئنا. من
لوقيوس، يا ــراك ح بال تقف "لِم ــي: يهّددني؛ فقلت لنفس ــذي اّل
ميتة. وال ــّر الّلصوص ش ــؤالء ه أعّد لك لقد ــر؟ ــد تنتظ جدي أّي

وهذه الّصخور قريبا، هذه أترى ــّقة: مش كبير منك يتطّلب األمر
على تقع أن ــل قب إربا فتذروك ــّكك اّلتي ستش املدّببة ــوءات الّنت
مع لكن ومتاعبه شكل احلمار سحرك الّرائع أعطاك األرض؟ لقد
في لك وترتئي عزمك تشّد ال فلِم العلقة؛ ــاء غش ــرة برهافة بش
ما رائعة للفرار، فرصة اآلن ممكنا؟ لديك األمر ما دام حيلة، ــك جنات
وأنت الفانية، العجوز تلك ــة حراس ــى مبنأى؛ أتخش دام الّلصوص
لكن عليها؟ ساقك العرجاء اإلجهاز واحدة من بلبطة ــتطيع تس
حمير! إذ وتفكير هذا سخف أّي املأوى؟ لك ومن سيقّدم املفّر، أين

مطّية سائبة؟" معه يأخذ ال مسافر أّي

فرار محاولة 6-27

يربطني كان ــذي اّل ــام الّزم قطعت ــار جّب وبجهد ــال احل ــي ف
من اإلفالت ــتطع أس لم ــي لكّن ــع للّريح؛ األرب ــت بإطالق وهمم
رأتني ملّا ــزاة؛ الب عيون من ــة األمضى الّداهي ــك العجوز عيني تل
وسّنها، في جنسها ال يوجد بعزم شجاعتها استجمعت طليقا،
ذكرت لكّني مربطي. إلى ــني تُركس حتاول أن ــكت الّلجام فأمس
وبوابل رأفة، ــا به تأخذني فلم ــوص، الّلص يعّد لي ــذي ــالك اّل اله
رغم أّنها أرضا. غير طرحتها اخللفّيتني ــّي من قائمت الّرمحات من
اندفاعي في فتبعتني بعناد، بالّزمام ــّبثت تش األرض على جثّوها
يد عون طالبة صوتها فورا تولول بأعلى وشرعت ما؛ ــافة مس جّرا
لم يكن يوجد إذ الّضّجة، تلك تثير بعويلها مضت أقوى. لكن عبثا
أيقظها اّلتي ^ األسيرة، الفتاة ــوى س مساعدتها قادر على أحد
لعمري ــهدا مش لترى األمر، ــة ــتطلع جلّي تس فهرعت ــاح الّصي
ــا يجرجرها حمار جحمرش الّدهر: درخية* مدى على بالّذكر جديرا
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انتزعت × خير الفعال: املقام صنعت في الّرجال وبعزم الّثور؛ بدل
ــرعة ثنتني وامتطتني بس رقيقة ــات وبهينم الّزمام، يديها ــن م

الّركض. إلى ألعود واستحّثتني

األسيرة فرار 6-28

بتأثير وكذلك الفتاة، ــرار وحترير الف في تلقائّية أنا فبرغبة ــا أّم
باألربع خيرا أربع ــت انطلق ــات، الّنخس من وأخرى فينة بني ــات زّخ
رقيقات. بكلمات الفتاة أن أّرّد على ــاوال اخليل، محمحما مح ــن م
في حّك ظهري ــرا بالّرغبة متظاه عنقي أدير أحيانا كنت ــي لكّن
ووّلت األعماق من ــدت تنّه إّنها ثّم الّصمعاوين؛ ــا قدميه فألثم
أعينوني آلهة الّسماء "يا × ودعت: وجها مهموما، الّسماء شطر
أعاني ما وحسبك ــّية، وحش كفاك احلّظ وأنت أّيها نكباتي، على
ــاملة س توصلني إن وحياتي، حّرّيتي منقذ يا وأنت ــات؛ العذاب من
ــألهج فكم س عيني، وقّرة وخطيبي أبوّي إلى بيتي وتعدني ــى إل
إلى سأبادر املآكل(1). لك ــأجزل س وكم ــأعّزك، س وكم بحمدك،
ــأفرق العذارى، وس حلّي من لدّي مبا وتزيينها بفّن لبدتك ــط مش
ُهْلب ذنَبك عناية بكّل ــأصقل وس بذوق وتأّنق، الّشعثاء ناصيتك
لتشّع الّذهب من بخرز وسأزّوقك ــل. الغس قّلة من املتلّبد اجلعد
وهتافهم، اجلماهير بهجة وسط وتختال الّسماء جنوم تشّع كما
ــر املفّتقَة احلري من ــالة مخ في منقذي ــا ي يومّيا ــك ل ــأحمل وس

مريئا! هنيئا املكّسرات وأصناف

نقصان متّ شيء إذا ما لكّل 6-29

املقيم، الهنيئة والّنعيم والّراحة املآكل الّلذيذة وسط لكّنك

ــّرائي س ذكرى ــأخّلد فس والّتكرمي. ــر الّتقدي من ــك كذل ُحترم ــن ل
هذا صورة مرسومة لفرارنا وأخّصص اآللهة، عناية وعون احلاضرة
األخبار رواة ــمع من وتُس فُترى بيتي. بهو في أنصبها لوحة ــى عل
على ــر األس من الفارّة الكبار قّصة "األميرة األدباء بأزاميل وتخلَّد
وخوارق ــب عجائ بني ــك مكانا جهت من ــتتبّوأ احلمار." وس ــر ظه
ــوس* فركس رحلة مأثرتك، ــى عل ــا قياس ــنصّدق، وس األقدمني،
الّنائمة وأوروّبة* ــني الّدلف منت على ــون* وأري الكبش، ظهر ــى عل
خوار، فال ذي ــكل عجل ش حّقا يوبتر* اّتخذ وإن الّثور. صهوة ــى عل
وبينما في حماري." إله صورة أو ــان إنس وجه أن يختبئ ــتبعد يس
مناها بالّزفرات، وصلنا مخّللة اخلواطر هذه في مستغرقة الفتاة
توجيهي ــة بإصرار محاول باخلطام ــكت فأمس طرق؛ ــى مفترق إل
أّن لعلمي ــا أبويها. وأن بيت ــى إل الّطريق هي ــك تل ألّن رّمبا ــا، ميين
أمانع غنائمهم، من تبّقى ــا جللب م قبل من ــلكوها س الّلصوص
الفتاة ــا أّيته تفعلني ــاذا "م بصمت: ــي نفس ــّج في وأحت ــاد بعن
أركوس*؟ أمام ــخوص تتعّجلني الّش لِم تريدين؟ ــقّية؟ وماذا الّش
تسعني فقط ال إّنك بأرجلي؟ الّشقّية أّيتها تفعلي أن تنوين ماذا
اّجتاه، في كلٌّ ننزع لبثنا هكذا مثلك." هالكي إلى بل حتفك، إلى
باألحرى أرض، أو مللكّية حدود ــيم ترس قضّية في كما ونتنازع(1)
احملّملني ــوص الّلص ــا بأصحابن وإذا ــة، ترك ــم تقاس ــد عن ــى ممش
يتعّرفوننا، ــر القم ــوء ض على ــن بعيد ــا، وم ــم يبغتونن بغنائمه

يحّيوننا. خبيثة وبضحكة

سجع. perhibebo/habebo/exhibebo سألهج...املآكل: فكم (1)

مطلق. جناس tendentes/contendentes ننزع/نتنازع: (1)
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أحمد والعود عدنا .6-30

هذا بكّل ــرى بالّس تقصدان ــن "أي الفريق: ــن م واحد ــا ابتدرن
الهائمة واألرواح ــباح األش تخافان أال الّطريق؟ هذه على ــل العج
لعّلك الفضلى، اآلنسة أّيتها وأنت العميق؟ اللّيل هذا وحشة في
أنيسا لوحدتك، لك سنقّدم عليك، ال لكن أبويك؟ لزيارة تتعّجلني
القول بالفعل وأردف أسرتك." إلى اتصر املسلك على وسندّلك
املألوفة بالّضربات ــّي عل يبخل ولم الّدبر، فوّليت زمامي، ــكا ممس
أنفي رغم أعود وأنا ــرت ذك عندها كان يحملها. عجراء ــن عصا م
فانفجر مدلدال رأسي. أظلع فأخذت حافري ألم وشيك هالك إلى
تترّنح عدَت قد ــي: "تّبا لك! ها عقب على أنكصني اّلذي ــي صاحب
قبل ــير؛ املس تعرف ال الفرار القادرة على الّنخرة ــك وأرجل ــر، وتتعّث
واستمّر اّنح(1)." ــوس* بيغاس ــرعًة س تبّز لعمري كنت حلظات
إلى وصلنا حّتى بدني، بالعصا ــدا ميازحني، ممّس الّلطيف صاحبي
من بحبل تتدّلى ــوز العج تلك لنا فالحت ــم؛ بيته ــياج أطراف س
اجلُرُف مشنوقة حرف على فورا وألقوا بها أنزلوها سروة. فرع على
أطرافها، مفّرقني وثاقها، فشّدوا الفتاة إلى ــرعوا أس ثّم بحبلها،
الّشقّية من العجوز لهم املعّد الّطعام على وانقّضوا كالوحوش

املنّية. حدود جتاوز بتفان

اشتطاط وال وكس بغير 6-31

عقابنا حول يتشاورون بشراهة الّطعام يلتهمون وهم شرعوا
فمن تنّوعت األحكام، مائج اجتماع في يحدث مّنا؛ وكما ــم وثأره

وثالث الفالة، برميها إلى وحوش ــير مش إلى الفتاة، بإحراق ــاض ق
الّتعذيب. بدوالب ــع أوصالها بتقطي حكم ورابع صلبها، إلى ــا دع
انبرى إّذاك على إعدامها؛ ــم كلّه أجمعوا حال، أّية على ــم، لكّنه
"ال × ــة رزينة: يقول بلهج ــأ أنش ثّم ضوضاءهم ــّدأ فه ــم، أحده
فردّيا، ــة فينا الّرحم نزعَة وال ــّي جماعّيا، األساس نظاَمنا ــق يواف
املناسب للجرمية، تتعّدوا احلّد أن ــخصّيا ش كذلك اعتدالي أنا وال
خرقا أو صلبا أو ــباع للّس رميا باإلعدام هذه الفتاة فتقضوا على
شئتم إن عندي، الّرأي تعّجل بظلمة املنّية. طريقة أّية أو متزيقا أو
تكون احلياة اّلتي أن ــرط ش حياتها، للفتاة توّفروا أن نصحي، اّتباع
قليل قبل ــّررمت ق عن ذاكرتكم ما ــب قطعا يغي لها؛ وال ــي أهل ه
املتظاهر اآلن ــاً، ملّ أكال واألكول دوما ــول الكس احلمار ذاك ــأن بش
ــريك خير ش قبل حني الفتاة ــرار لف وكان ــؤور، واخل ــز بالعج ــّزور بال
ــائه، ودمق وتفريغ أحش ــدا غ ذبحه ــن يحس ــذا ل معني. ــل وأفض
بحيث اليبرز واخلياطة عليها. باطنه عارية علينا آثرها اّلتي الفتاة
جسمها، ثّم باقي في جوف الّداّبة ــر ويُحش ــها، ــوى رأس س منها
للظى وتركه مسّننة صخرة فوق ومخيطا ــّوا محش احلمار عرض

احملرقة. الّشمس

قريب غداً لناظره إّن 6-32

بها: ــي قضيتم اّلت العقوبات كّل ــا مع ــان الّنحو يلقي ــذا به
حني الوحوش ــي نهش زمان؛ وه منذ ــتحّق يس املوَت اّلذي ــارُ احلم
بأوارها ــمس الّش حني توقد الّنار ــرق وح أعضاءها، الّديدان ــر تنخ
ــاءها. أحش والعقبان الكالب تنوش حني الّصلب وعذاب ــا، جوفه
بطن حّيًة ــكن ستس واملُثالت: ــالت الوي بقّية ــي مع ــّدوا واآلن ع

pinnatam Pegasi vincebas celeritatem ــح: اّن ــوس ــرعًة بيغاس س تبّز (1)
مرسل. مجاز
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ولن الّطوى، طول وتتحّلل من النّنت، فرثها ويزكم منخريها جيفة،
االستماع لدى الّطليقتني." بيديها نفسها حّتى قتل ــتطيع تس
بكّل بل بأقدامهم^ باإلجماع، ال الّلصوص وافق األقوال هذه إلى
الكبيرتني، ــّي بأذن التقطته ــذي اّل احلكم هذا ــى عل ــامهم، أجس
اّلتي إليها أؤول جّثتي الّدمع؟- سوى لي كان فأخذت أبكي- وهل

الغد. خرهمن خؤخن� خؤئسخز

مثير صحفّي تقرير 7-1

الّشمس مركبة وأضاءت اللّيل ظلمة مبّددا الّنهار طلع إن ما
الّلصوص: عصابة من واحد بغتة أتى حّتى شيء كّل ــاطعة الّس
جلس ــالم بينهم. الّس ــادل مجامالت عليه تب ــدّل ي ــال ما فع ذاك
أبلغ ــه، أنفاس التقط وبعدما ــف الهثا، الكه مدخل في ــادم الق
اّلذي الهيباتّي* ــون ميل ــوص بيت "بخص الّتقرير. ــذا ه اموعة
فإثر بعد. للخوف داعي وال ــان، ميكننا اآلن االطمئن مؤّخرا ــاه نهبن
ــكم بأس بفضل فيه ما كّل ــذ بعد أخ ــكرنا معس ــم إلى عودتك
ورحت ــن. املتجمهري ــّكان الّس ــات مبجموع ــُت اختلط ــجاع، الّش
بشأن اّتخذ اّلذي القرار عن بالّرثاء واالستنكار متظاهرا ــتخبر أس
تتّبع نحو مدى، أّي اّجتاه، وإلى هناك كان وإن احلادث، الّتحقيق حول
طلبتم. كما ــل الّتفاصي بكّل ــم أخبرك وهأنذا جئت ــوص، الّلص
على مبّررات راجحة، ــل ب ظّنّية قرائن على بناء ال ــاق اجلميع، باّتف
فقد البّني، اجلرمية كمرتكب لوقيوس، يدعى ــخص ش في يُشتبه
ميلون وبالّظهور عنده إلى مزّيفة توصية ــالة برس أّيام قبل متّكن
حّد إلى × به صلته وتوثيق ــتمالته اس من الّرجل الفاضل مبظهر
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أّيام عّدة هناك واملقّربني؛ فلبث اخللصاء واعتباره من ــتضافته، اس
أقفال ــص بدّقة وتفّح ميلون، ــة خادم خلب لّب متصّنع ــّب وبح
اعتاد مضّيفه إخفاء ــي اّلت األماكن بعناية على ــس وجتّس الباب،

فيها. أمواله

مورّطة قرائن 7-2

اجلرمية وساعة ليلة نفس في فّر أّنه يدينه قوّيا دليال ويظهرون
ــه لنفس ــر قد يّس وكان مكان، أّي في ــر مّذاك يظه ــدا ولم حتدي
معه جلب إذ باّطراد، سريعا عن مطارديه واالبتعاد للفرار ــيلة وس
في معه كان اّلذي خادمه وجدوا وقد المتطائه. ــه األبيض حصان
على معلومات ــي ليعط ــه بحبس وأمر القضاة ــه، مضّيف ــت بي
وشّتى الّتعذيب حتت الغد اسُتجوب ومن ــّيده؛ س وخطط جرائم
ــيء؛ بش لم يبح األوصال. لكّنه ــع مقّط ميوت حّتى كاد ــكال األن
املّتهم عن ــث للبح ذاك لوقيوس ــالد ب إلى ــال رس بعثوا ذلك ــع م
مقارنا داخلي في أتأّلم ذلك يروي وهو كنت اجلرم." معاقبة قصد
وحمار الّراهن الّسعيد بالّشقاء األمس ولوقيوس الّسابق الّنعيم
ملّا اعتبطوا ما املاضي بخاطري أّن حكماء الّتعيس، ويجول ــوم الي
توّزع اّلتي هي عينني متاما. بال بل ــاء احلّظ عمي رّبة وتصّوروا ــوا متّثل
بأدنى وال تصطفي يستحّقونها ومن ال األشرار على خيراتها دوما
أوتيت بصرا لكان لو من ــدا حتدي الّناس بل تصاحب من أّيا ــر تبّص
خّصتنا ــك أّنها ذل كّل من ــدا. واألدهى بعي منهم تفّر أن ــا عليه
أّن درجة إلى للحقيقة، ــا متام مضاّدة بل غير مطابقة ــمعات بس
فعال على ــريء الب يعاَقب بينما اخلّيرين ــمعة بس ــّرير يفخر الّش

ارمني.

رائعة مرافعة 7-3

أدنى ومن ــة بهيم ــّي الوحش ــي خبطها مّن جعل ــذي اّل ــا وأن
جديرة الّناس ــى ألقس حّتى بحّق، حالي وتبدو ــع، األرب ذوات ــات فئ
مضّيفي ــا ضحّيته ــرقة س بجرمية فّي ــتبه يُش والّرثاء، ــة بالّرأف
بل فقط ال سرقة ــر من البش جرمية يدعوها أّي علّي. وهي العزيز
نفسي عن بوسعي الّدفاع يكن لم ثّم إحدى الكبر، أصّح بتعبير
وأنا ــكوتي، يبدو س وكيال واحدة. بكلمة ــة الّتهم ــى إنكار حّت وال
واعترافا الّرضا ــى عل عالمة الّنكراء، اجلرمية بتلك ــا حضورّي أّتهم
على ذرعا بتلك الّتخّرصات ضقت ــت بعدما عزم ضمنّيا بالّذنب،
من األولى أكثر بالّلفظة جلجلت وبالفعل ــُت". فعل "ما أقول: أن
نطقها ــتطع إلى ولم أس بالّتالية لكن تلجلجت ناب وبنحو مّرة
ماءات جهار ــّدة ع ــحجت وش األّول املقطع بقيت في بل ــبيال س
لِم لكن ــا. وتدويرهم ــهما وترعيش املتهّدلني ــفرّي مش مّد ــم رغ
خلادمي يتوّرع عن جعلي لم وهو ــّظ احل رعونة من ــكواي ش إطالة

العبودّية؟ في ورفيقا قرينا ذاك، حصاني ومطّيتي،

تكتيكّي حتّول 7-4

إذ لم آخر أقوى، ــس هاج اخلواطر، هذه ــا نهب وأن ــي، يراودن كان
مثوى، فأراني الفتاة لروح وجعلي نحري ــى الّلصوص عل عزم أنس
حامال ــة، بّت بنظراتي احلزين ــي بطن إلى أرنو ــرى، أخ تلو ــا مّرة وأن
تلك علّي كان ينقل الّساعة اّلذي ــكينة. لكّن الّلّص املس بالفتاة
ردائه، طّي من ــال* ألف مثق أخرج لبث أن الكاذبة ما ــاعات اإلش
يحيلها ألمانته وهو املسافرين شّتى من عليها ــتولى اس أّنه ذكر
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سالمة عن االهتمام ببالغ يسأل أخذ ثّم املشتركة، إلى خزينتهم
بطرق حتفهم لقوا خيارهم بل بعضهم بأّن أخبروه بعدما رفاقه.
عليهم بأن ــار أش األحوال، كّل في ــالة األبطال ببس لكن ــّتى ش
كّل عن ويتوّقفوا معّينة، ــّدة مل الّطرق على ــتتّب يس يَدعوا األمن
ويعيدوا أقران ــن ع للبحث ــتغّلونها يس بهدنة، ملتزمني املعارك
جدد مبجّندين ــالف عددها س ــترّد لتس كتيبتهم صفوف تنظيم
وحفز بالّترهيب ــني ذلك إجبار الكاره ــبيل س في ميكنهم ــّبان. ش
ــيؤثرون س من بقّلة ــا وم مغرية، ــأة مبكاف ــب بالّترغي ــتهني املش
إلى فريقهم، واالنضمام الّذليلة الوضيعة ــم حياته عن الّتخّلي
في فتى ــرا مؤّخ لقي جهته ــن م والبطولة. وهو ــؤدد الّس ــال مث
ينصحه ظّل اليد فاره البنية عريض القوام فارع ــباب الّش ريعان
اجلمام بّلدها طول اّلتي قواه ــتخدام باس الّنهاية في أقنعه حّتى
دام ما اجلّيدة صّحته نعمة من واالستفادة أفضل مثمر في عمل
الستجداء الّصحيحة يده واالمتناع عن مّد × أن يفعل، ــعه يس

بالّصناديق. الّذهب لّم في باألحرى واستعمالها الّدوانيق،

لّص محّنك 7-5

مرضيا بدا اّلذي املرّشح قبول وقّرروا على أقواله صادق اجلميع
عددهم. ــتكمال الس آخرين ــن ع والبحث صاحبهم، ــف وص من
وعد، كما البنية ــوّي ق ــاّبا ش برهة يصطحب بعد وعاد ــق فانطل
قامة ــم كلّهم يفوقه إذ مقارنته، ــن احلضور ميك من ــن مب أدري ال
كان عذاريه. ــى عل ــارحا س يطّر غّض زغب ــدأ ب وقد ــدار رأس، مبق
يلتمع سّيء لُّفقت بنحو متباينة ببساطة بِخلق ــّو مكس نصف
الهيئة هذه دخل في بارزين من البدانة. صدره وبطنه خاللها ــن م

منذ الصني ورفاقي مارس*، ــل اإلله الباس موالي "حّييتم، وقال:
هّمة يزخر راضيا أتاكم من راضني ــم بينك فاقبلوا الّلحظة؛ هذه
بيده، الّذهب تلّقي(1) على بجسمه اجلراح تقّبل يفّضل وحيوّية،
ــبوني حتس ال ــا. حماس أكثر يرهبه اآلخرون ــذي اّل املوت ــه ويجعل
ــذه األطمار؛ من ه ــيمي ش على ــا وال حتكموا خسيس أو ــوزا مع
ــرت الّدمار ونش البأس ــديدة ش كتيبة مضى ــا فيم قدت ــد فلق
اّلذي الّتراكّي* الّشهير هيموس أنا الّلّص ــرها. بأس في مقدونية
ثيرون* مثله املشهور الّلّص ابن الّذعر، من األقاليم السمه ترجتف
سرّيته، فصائل بني ورّباني الّصغر، في البشرّي بالّدم غّذاني اّلذي

شجاعته. وِقْرُن وريُث جنله أنا نعم

كألف امرأة 7-6

الّصناديد، ــاق الّرف ــدد العديد من الع ذلك كّل فقدت ــي لكّن
هاجمُت ــد فق ــدود؛ مح ــن جّد زم في ــدود، ــال املم ــك امل وكّل ذل
وفقدان إقالته قبل درهم ألف ــي مائت يتقاضى كان أميرّيا وكيال
سأروي لكن يوبتر*؛ نفسي سخط مثيرا على مّر، عندما حظوته
معروف ــل رج ــالط قيصر بب كان ــا. لتعلموه ــب ــع بالّترتي الوقائ
بالّذات. ــور االمبراط لدى خاّص ــار باعتب يحظى اخلدمات ــد بعدي
العدا؛ بعض نعمته إلى املنفى بوشاية من ــد حاقد حس فأخرجه
العّفة في املثال ــادرة ن أفلوطينة* تدعى امرأة ــه، وهي زوجت لكّن
األبناء، صاحبته من ــرة عش قوامها أسرة لزوجها ــادت ش والوفاء
املدينة ــاة حي عن ــة معرِض ــّراء، ــاركه في الّض لتش املنفى ــى إل

األّول والفعل ــق مطل ــاس جن suscipientem/excipientem ــي: تقّبل/تلّق (1)
املشّقة. فكرة يتضّمن
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زّي في وتنّكرت ــعرها ش قّصت بها. ــتخّفة ومس ومالّذها املرّفهة
وأنفس املسكوكات الّذهبّية من ثرواتها زّنارها في ودّست الّرجال
مشاركة ذاتها، املرافقة الكتيبة صفوف في ودخلت مجوهراتها،
مجابهة باستمرار، سالمته على ساهرة األخطار، كّل في بإقدام
ــاّق مش من العديد مكابدة بعد الّرجال. بعزم ــالت املتواصلة الوي
قضى اّلتي جزيرة زاكنتوس* نحو تتوّجه البحر، بدأت وأهوال ــّر الب

املؤّقَت. زوجها مقام تكون بأن احملتوم القدر

هيموس عصابة نهاية 7-7

إّذاك كّنا نعمل ــاحل أكتيوم* حيث س على سفينتهم رست
من قريبا تقع بحانة اللّيل جّن وقد فنزلوا مقدونية، بارحنا بعدما
عليهم وسلبنا فهجمنا الّلّجة؛ وجتّنب للّنوم والّسفينة الّشاطئ
مهني. إذ لم غير خطرا ــني مواجه لكن وانصرفنا ــا لديهم؛ م كّل
وسط الغرفة إلى هرعت قرقعة الباب حّتى تسمع املرأة تلك تكد
وتابعيها باجلنود على ساكنيها، مستغيثة الّدار بصراخها قالبة
لبدوا اّلذين اجلميع ولوال ذعر ااورين؛ ــّكان وبالّس بل ــمه باس كّل
أّن إّال ــاملني. س ــحب ننس أن لنا ّمت ــا مل ــه، نفس على ــني، كّل خائف
وفائها ــال في نادرة املث يقال، أن ــّد ب الفضلى، واحلّق ال ــرأة امل تلك
املبّجل، قيصر قداسة إلى التماسا وّجهت فعالها بكرمي واحملمودة
لها ويُثأر العاجل، القريب ــي ف يعود زوجها على أن منه ــت وحصل
الّلّص عصابة ــزول أن ت قيصر ــاء هكذا ش اعتدائنا بالكامل. من
أمير من إشارة تقدر ذلك مثل على أجْل، احلال؛ في فزالت هيموس،
وتعّقب فرقتنا احملاربني ــرة خي من فيلق ــحق س فعالً اجلالل؛ بذلك
الّنحو بهذا ناجيا ــد اجله بأجهد وحدي ــللت وانس وأبادها فلولها

بلعوم أركوس* املردي. من

بأعجوبة جناة 7-8

ــعة، واس كثيرة وجيوب زاهية ألوان ذي ــائّي نس برداء التفعت
أبيض نسائّيا حذاء وانتعلت القماش، من بخمار ــي رأس وغّطيت
حمار على األدنى زّي اجلنس في الّنحو متخّفيا بهذا وركبت رقيقا،
اجلند صفوف ــط وس وعبرت ــعير؛ ــنابل الّش س من حزمة يحمل
فقد املعابر، كّل حّمار، امرأة أّني ظّنا لي، أفسحوا اّلذين املتنّمرين
أّني الّصبى الّناضر. بيد ــنا بس يتأّلقان يومئذ األمردان خّداي كان
ــا متوّجس ــرت س ــخصّي: صيتي الّش وال مجد والدي عن لم أحد
ذلك املْصلَتة ومع ــد اجلن ــيوف س محاذيا الّتنّكرّي، زّيي في خفارة
تيّسر"؛ فتزّودت منها مبا والقرى الّضياع مبفردي عددا من ــيت غش
خاطر وقال: "بطيب ــال. مثق ألفي ناثرا احلال، في ــماله أس وفتح
ــي، ونفس حّبي، عربون باألحرى أو املهر الهدّية هذه للفرقة ــّدم أق
وإّني جلاعل ــم، بثقتك جديرا ــدا ــن لديكم اعتراض، قائ ــم يك ل إن

الّذهب. من اآلجال، أقصر في هذا، احلجرّي بيتكم

حملاولة الفرار أنسب عقاب 7-9

وقّدموا باإلجماع؛ ــم أمره يوّلونه ترّدد بدون اللصوص ــرع أس
الّتحّول ــد هذا بع بأّبهة بعد خلع أطماره؛ ــداه أليق ارت ــا لباس له
احتفاال وأقيمت مّتكئ أعلى ــى عل ونُّصب فردا، فردا رفاقه ــق عان
فرار بخبر أحاديثهم من أقداح دهاق. علم صحبتها مأدبة بتأميره
ــأل فس لنا؛ أعتدوها اّلتي الفظيعة ــة وامليت ظهري على ــاة الفت
مقّبضا فانصرف ــود بالقي مكّبلة رآها ــد إليه؛ واقتي مكانها عن
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قّررمت، ما ألنقَض ــفيه س أو بأهوج أنا "ما وقال: بامتعاض ــه عرنون
الّصواب لي يبدو ما أخفيت إن ضميري توبيخ من سأعاني لكّني
ثّم مصلحتكم، أّوال ثقتكم بحرصي على امنحوني لكن عنكم.
احلمار. إلى ــكاري، أن تعودوا أف لكم ترق لم إن ــتطاعتكم، إّن باس
أّي منفعتهم على مثلكم عقالء شخصّيا أّال يقّدم لصوص أرى
إن أهلكتم على صاحبه بالّضّر: عاد طاملا ــذي اّل الّثأر حّتى اعتبار،
دون ــن نقمتكم ع الّتنفيس ــدوا عن تزي احلمار لن داخل ــم فتاتك
ــة وتبيعوها، املدين ــى إل تأخذوها أن ــدي عن ــّرأي وال ــم. لك ــدة فائ
ــخصّيا أعرف العمر. وأنا ش رّيق في تباع فتاة مثلها مغر ــعر فبس
يقني اعتقادي أن في ألحدهم ميكن ــواري ّجتار اجل بعض منذ فترة
لبني بغّيا شّك وكما تستحّق فيسوقها ال عال الفتاة بثمن تلك
ــُتمتهن س إّنها ثّم أخرى، مّرة البراري في ركضا تفّر فلن بلده(1)؛
لكم، الّنصح أسديت أنا كامال؛ ها ثأركم لكم فتدفع املبغى في

نظركم." إلى أمركم والقرار عائد أولياء وأنتم

الّنساء جنس على حكم احلمار 7-10

منقذ جلمعّية الّلصوص، العاّمة اخلزينة وكيل عّنا رافع هكذا
قلبي فكان الّتداول، اآلخرين أطالوا لكّن ــهم. الّش واحلمار الفتاة
الّتراقي؛ ــّروح ال بلغت اجلمر، بل ــى عل يتقّلى قرارهم ــار انتظ ــي ف
القيود. من ــاال ح الفتاة وخّلصوا ــد، اجلدي الّلّص رأي ــوا تبّن ــرا أخي

واملبغى اجلواري ــر تاج عن ما ذكر ــمعت وس الفتى ذلك رأت ــا فلّم
على ــروعة مش فداخلتني نقمة ــر ضحكها وانفج فرحا ــّزت اهت
تتظاهر اّلتي كانت الّساعة الفتاة تلك جنسها، وأنا أرى بنات كّل
تبتهج الّطهور ــّزواج ال في عّفة والّرغبة ــى الفت ــّب خطيبها بح
بأسرها الّنساء مّلة إّذاك والفجور. كانت ــة والّنجاس املاخور لذكر
ــتأنف الفتى اس ذلك أّن ــد بي ــم حمار؛ بحك ــة معّلق ــّن وأخالقه
نفس الوقت في والبحث الفتاة بيع على عازمني "مادمنا حديثه:
مارس* ــى اإلله إل ــه ابتهاالت بتوجي نبادر ال ــم فلِ جدد رفاق ــن ع
ــرب للّش وال نََعم للّتضحية أرى، ــا كم عندنا، ــس لي لكن ــا؟ ولّين
يكفوني منكم، ــرة بعش معي فابعثوا وافية. حّتى وافرة أو ــر خم
وليمة بإقامة يفي ما منه لكم ــب حصن، فأجل أقرب على ــر ألغي
وأقاموا الّنار أوقد الباقون بينما نفر منهم، في وانطلق سالّية*!"

أخضر. من عشب مارس* مذبحا لإلله

غياهبه في ضيـاء فالغواني الغواني خبـر ومن 7-11
ظالم

الّنعم ــون ويلّف اخلمر ــاق زق يحملون ــل األوائ عاد ــا م ــرعان س
ليقّدموه العثنون ــّث ك ودكا بالغا ــا منها تيس فاختاروا قطعانا؛
غداء مفتخرا. انبرى ــورا ف وأعّدوا قربانا، والّرفيق الّصديق ــارس* مل
فقط ال ــدرا مقت قائدا ــدوا فّي جت أن "أرجو ــة: الوليم ــم مول إّذاك
يعّد وراح ــم"؛ ولّذاتك ــكم ألنس كذلك بل ــم، وغزواتك ــم لغاراتك
أطباق وحّضر اخلوان، وطها ورّتب فكنس، فرهة. ويد بخّفة ــة املأدب
فردا فردا ــقيهم يس باألخّص طفق لكن بفّن، ــا وصّففه الّلحم
متظاهرا يترّدد، اخلمر تترى؛ بيد أّنه كان أثناء ذلك من كبرى أقداحا

magnis بلده: لبني بغّيا فيسوقها تستحّق وكما شّك ال عال بثمن يقنيها (1)
equidem talentis praestinare condigne suis natalibus fornicem
ميكن إذ لفظّي تالعب ثّمة درهم ــة =6000 ــاالن عملة أّتيكّي الّت processuram
أداتّيا ال ــا نعتّي ablativus ــّر اجل باعتبار الكبرى" ــب املواه "ذات ــا: أيض ــم نفه أن
لكّن الّرفيع" نسبها يناسب "مبا مبعنى: إيحاء وثّمة ــتحّق"، تس كما ــوقها و"يس

الفاعل. يخّص suis امللكّية ضمير
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لها فيقّدم ــاة الفت على احلاجة، ــه تقتضي ما إلحضار ــاب بالّذه
وأكوابا املأدبة من خلسة سحبها الّطعام من حصصا ــة ببشاش
ُقبله وتَقبل ــم بنه تأخذها فكانت قبلها. منها ــّز ــراب م الّش من
يزعجني حّقا. بني فينة وأخرى؛ وكان عبثهما ــاء ش كّلما العجلى
وحتّبني، يحّبك ــن زواجك وم ــيت أنس البكر، الفتاة أّيتها ــك "ويح
عمرك ــريك ش أبواك أعرفه واّلذي اختاره ال اّلذي ــك عريس وعلى
أما امللّطخ بالّدم والغريب؟ ــّفاح الّس هذا تؤثرين القريب باألمس
الّدعارة واستطبِت عاطفتك على ــت أدس ضميرك؟ وخز ــني حتّس
بنحو ما ــوص الّلص ــن بقّية تفّط لو ماذا ــيوف؟ القنا والّس ــني ب
جديد ومن ــذاك، آن احلمار ــتلجئني إلى س لعّلك بينكما؟ ــا م إلى

تلعبني!" غيرك بجلد يقينا أنت توردينني الهالك؟

ذكّية خّطة 7-12

ــديد، ش ــتنكار باس مثل هذا الّتنديد داخلي في أرّدد أنا ــا بينم
حمار على ــى تخف ال واّلتي املريبة ــات الّتلميح ــض بع ــت التقط
هو وما ــوس، ــهير هيم الّش الّلّص ليس ــه أّن منها ــت أدرك ــب، أري
وبصوت كالمه مواصال ــال تليبوليموس*. فقد ق خطيبها ــوى س
حبيبتي ــّجعي، "تش كنت مّيتا: كما لو ــودي بوج المباليا ــر، أجه
عاد ثّم يديك." بني ــارى أس أعاديك كّل قريبا يكون احللوة، خريطة*
اخلُمار طاقاتهم، ــتنفد واس ــهم، برؤوس املدام لعبت وقد ــم إليه
هو ممتنعا ــم، قليال له فّترها ــة مذيق ــر غي صرفا خمرا ــم يترعه
بأّنه خلط الّشّك لدّي ا حق أثار ولقد معهم. ــرب الّش عن ــه نفس
مكّفنني ــوون يث ــتثناء بال اس كلّهم كانوا مخّدرا، إذ ــم بأقداحه
ــّد ش ــهولة الّس ومبنتهى ذلك عند ــية. سواس أمواتا كلٌّ باخلمر،

ظهري على فتاته أركب ثّم رغبته، وفق وقّيدهم بإحكام، وثاقهم
بلدته. نحو وساقني

الّنصر موكب 7-13

ــهد املرجتى؛ هرع املش لرؤية ــا كلّه املدينة ــت خرج وصلنا، ــا ملّ
ــر والِبْش واخلدم، والّصبيان ــي واملوال ــار واألصه ــارب األق ــا للقائن
من موكبا ترى فكنَت ــم. قلوبه تفعم والبهجة وجوههم، ــو يعل
مدى بالّذكر ــرا وجدي لعمري ــدا جدي ــهدا ومش وعمر، جنس كّل
ــي غاية الغبطة ف كنت عْير. على نصر ــب موك في فتاة ــر: الّده
معنّي، اجلّو كغريب غير عن ــز أنش أّال جانبي(1) وحرصت على من
بل كهزمي عاليا نهيقا وأطلقت ــومّي خيش ونفخت أذنّي فمددت
أقبل عليها حيث غرفتها إلى الفتاة اقتيدت وبينما ــد مدّويا. الّرع
من غفير جمع في تليبوليموس أعادني يهدهدانها، مبحّبة أبواها
كنت إّذاك إذ أعقابي. على وأنا غير كاره، احلال، في والّدواّب ــاس الّن
وبالفعل، أولئك الّلصوص؛ ــر أس مشاهدة أوّد فضولي عن فضال
ــن قيودهم. م حّتى أكثر ــر وثاقهم اخلم ــّدت ش ــد وق ــم داهمناه
أّما أخرى؛ وأثقاال والفّضَة الّذهَب فُحّملنا األخباء، كّل اسُتخرجت
الّصخور إلى كانوا كما ــن مقّيدي بعضهم دُحرج فقد ــوص الّلص
قطع بعد ــرون اآلخ ــرك وتُ األجراف، ــفا ش على ــوا وألق ــة القريب
بهذا مسرورين فرحني املدينة إلى عدنا ثّم ــيوفهم. بس رؤوسهم
لتليبوليموس ورُّدت العاّمة اخلزينة إلى األموال فأحيلت االنتقام؛

املستعادة. الغادة بالقانون

ــي "بجزئ ــش: ــاء فاح ذات إيح ــارة عب pro virilem partem ــي: جانب ــن م (1)
الّذكرّي".
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حميٌد... قرار تكرمي 7-14

إّياي داعية املوّدة مبنتهى بي االعتناء العروس على دأبت مّذاك
شعيرا وأمرت مبلء معلفي تنسني، لم يوم زفافها حّتى منقذها؛
ذلك بكتريانة*. مع من ما يكفي بعيرا الكإل اّفف من وإعطائي
ــختني مس اّلتي ــؤومة املش فوتيس رقى محّقا ألعن ــت كن كم
وفيرة وجبة بطونها ببقايا حتشو الكالب كّل أرى وأنا كلبا ال حمارا
متهيدّية نُتفا فيها واحدة تلّقت بعد ليلة ــا. اختالس تلتقف مبا أو
أبويها لدى جمائلي ــن ذكر ع العروس تكّف لم فينوس*، ــن فّن م
ذوو أخيرا ُدعي األكمل. ــه الوج على بإكرامي حّتى وعدوا ــا وبعله
ملكافأتي األمثل الوجه في رأيهم فأعطوا األصحاب من ــورة املش
كّل من وأُعفى ــت بالبي أُرجن أن أحدهم رأى ــي؛ فضل ــب يناس مبا
مراعاة أشار آخر لكّن وبرسيم. وفول منتقى بشعير وأُسّمن عمل
احلقول في وأعبث ــرح أم باألحرى يدعوني ــأن ب وأقنعهم ــي حلّرّيت
من على األفراس فأعطي مالكّي ألنزو اخليل، قطعان ــروج مع وامل

األغراس. طّيب شعبا البغال

أحمد وتنفيذ 7-15

بعدما استوصوه إليه ــّلموني وس اخليل ــائس س فورا لذا دعوا
من أُعفيت ورأيُتني ــرا، وبْش فرحا أهملج أمامه ــُت فرُح خيرا؛ ــي ب
وواجدا مع احلّرّية على وحصلُت ــال اتلفة، واألحم األكياس نقل
وكان يدور ــبة. املعش املروج ــورود بني ال بعض حتما ــع الّربي ــة بداي
احلمد وهذه ــذا ه بكّل ــارا يخّصونني حم ــوا دام ما ــي أّنهم ببال
هيئتي تلّقي وأعظم عند أجزل بأنُعم فسأكرم العلّية، األشراف

لم املدينة، عن بعيدا لكن بعدما اقتادني مرّبي املواشي البشرّية.
حريصة امرأة وهي زوجته، بادرت إذ حّرّية؛ أّية وال ــل ب مالّذ أّية تتبع
ال فكانت ــة؛ طاحون إلدارة رحى ــاف الّن بارتهاني في ــوء، س ــذرة وب
جلدي اخلبز حساب على معّدة مشذوبة، غير بعصا تنفّك تلّطني
ــرتها، أس إلعداد طعام إنهاكي يكفيها كان ما بل وألهلها. ــا له
كّل لهم؛ ولقاء ــتمّر بتأجير دوراني املس ــران اجلي حنطة ــن فتطح
ــعيري فش املقّررة لي. للغنب، حّتى األعالف يا لي، تقّدم ــي ال عمل
لألجوار تبيعه كانت الّرحى، نفس حتت بدوراتي وطحنه قْليه ــد بع
املنهكة ــك اآللة تل الّنهار إلى ــّدي كامل ش وبعد القرى، ــّكان س

باحلصى. مليئة مغربلة غير خشنة نخالة املساء، لي مع حتمل

العمومة أبناء ضيافة في 7-16

الّرزايا تلك حتت ــحق منس وأنا ــية القاس احلّظ رّبة ــّلمتني س
الكامل بالّداخل وانتصاري مبآثري ال شّك ألفخر جديدة أنكال إلى
أمر بتأخير وإن ــا يوم ــي صاحب ــد نّفذ فق يقال؛ ــا كم ــارج(1) واخل
حمارا ــذا أخيرا هأن اخليل. ــان مع قطع بدمجي ــمح وس ــياده، أس
ــهوة، بالّش نابضا متباطئا، أقترب ثّم مرحا، أنّط ــعيدا س طليقا
ــي املهالك أوردن تفاؤلي ــّن لي؛ لك ــل حالئ األفراس ــب أجن ــر ألتخّي
ــي املرعى منذ ــّرحون ف املس فالفحول ــي. وكاد يردين ــرى، أخ ــّرة م
ــداد ش زمان، من ــون ويْودك ــبع الّش حّتى ــون يرتع ــفاد ــد للسِّ أم
مزاحمتي ــوا خش حمار، أّي من ــكّ ال ش واألقوى بطبعهم البأس
مراعاة قوانني فأخذوا، دون بنجائبهم من زناي ــاللتهم س وتهجني

بحرف صوتّي جتانس domi forisque fortibus factis واخلارج: (1) مآثري بالّداخل
الفاء.
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رفع أحدهم ــعور. املس بحقدهم غرميهم يتابعون املضياف، يوبتر*
بهامته، مشمخّرا عاليا، وانتصب فهدته، موّترا العريض حيزومه
املفتول املتني بردفه آخر لي واستدار األمامّيني؛ بسنبكيه فوكزني
اخللف، إلى أذنيه ممّددا متوّعدا، ثالث ــي؛ وصهل العضالت فرمحن
علّي وانهال الّالمعة، ــة القاطع الّنواجذ من صّفني عن ــرا مكّش
يقّدم كان تراقّي*(1) ملك عن قّصة في قرأُت كاّلذي ــا. متاما عّض
ويقال وتفترسهم، فتمّزقهم ــة املتوّحش خليله الّتعساء ضيوفه
جوع لسّد مقّدما ــعير، الّش في يُكدي كان القوّي احلاكم ذلك إّن

الّتوفير. باب من بشرّية أجسادا الّشرهة خيله

جديد رفيق 7-17

املتنّوعة ــاد اجلي تلك بهجمات اآلخر ــا أن الّنحو ُمّزقُت ــس بنف
محن من لقيت ما احلظَّ يكف لم لكن واملدار؛ الّرحى أطلب فبتُّ
لنقل حطب ــلُت أُرس فقد أخرى. داهية جديد من لي فأعّد كبرى
لم لو فكما ــرّ الغلمان بال جدل. ش هو غالم وُكّلف بي من اجلبل،
اجلبل ذلك قّمة ــى إل الّصعود صعوبة من ــي اإلرهاق يكفين يكن
فوق كنُت الّصخرّية، ــوءات بالّنت االصطدام من حوافري ــراء واهت
أوجاعي فتتغلغل ــة املتتالي العصا ضربات بوابل من ــرَّق أط ذلك
بفخذي دوما ضرباته يوقع ــاع. وكان الّنخ حّتى فّي ــن الكدمات م
وغار نفس املكان، على الّضرب تتالي من جلدي حّتى تقّرح اليمني،
لطع اجلرح عن ينفّك ال ــو وه كّوة، أو بل حفرة فصار ثقبا، ــرح الق

من احلطب تخالها ظهري بزنة يُثقل ذلك مع كّل دما؛ وكان ــاّز الّن
كّلما أّنه من ذلك واألمّر لعْير. ال لفيل حمولة أُعّدت ــا لضخامته
من ــيء ش إنزال عوض في امليالن، ــذ وأخ جانب من ــظ احلمل أبه
يفترض فيريحني كما بالّتداعي املنذر الّراجح اجلانب من ــب احلط
لتحقيق اآلخر اجلانب إلى منه جزء نقل أو حملي، قليال يخّفف إذ
بهذا معاجلا املقابل ــب اجلان إلى أحجارا يزيد ــّل، على األق ــوازن الّت

الّثقل. اختالل الّنحو

الّريف حياة مالّذ 7-18

املفرط، حمولتي ــل ثق أضراري، كّل ــد بع يكفيه، كان ــا م ثّم
حلفظ مداسه يثب طريقنا، عْرض عرَضا يتدّفق نهرا عبرنا فكّلما
ثقالة، فوق وثقال على إّبالة، ــب ضغثا البلل على عُجزي ويرك من
وطأة حتت وأنا أرزح ــت زلل أن حدث وإن محالة. ال ــا كان طفيف وإن
ــن الّطمي، وكبوت متهافتا م املزلقة الّضّفة حاّفة على ــي حمل
وجذبي من ــده ي مّد ــاطر الّش ــي سائس على فكان األمام، ــى إل
جزء من حملي ــحب س األقّل على أو من ذيلي، ــْيلي أو ش ــني، رس
عجزي، وبدءا ــي ف لي أّي عون تقدمي عن × ميتنع ــض، ألنه ــرط املف
بعصا ــمي جس في كّل مكان ــى ينهال عل باألذنني، ــل ب ــّرأس بال
لي ابتكر ــش. كذلك منع ــير كإكس الّضرب فُينهضني ــة غليظ
برم الّرؤوس، الوخز ساّمة ــواكا الذعة أش لّف املهلكة: هذه احليلة
ــكل دّبوس، وربطها بذنَبي منخاسا متدّليا شديد ش على عليها
ــة بُحماها مؤمل غزغزة لي ــّببة مس ــيت مش إذا لتتحّرك ــّرة، املض

املردية. بطلب من هرقل قتله األجانب. عّود خيله افتراس ديوميدس الّتراقّي: امللك (1)
اخليل. وحمل له يورست
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وظريفة طريفة حيلة 7-19

من هربا أعدو ــت اندفع إذا مزدوجا: ــا أذى منه ــي أقاس فكنت
وإذا املضّرة، ــّد أش األشواك ــارع تس من أصابني ضرباته املوجعة،
إلى مكرها ــرب الّض أعادني ــة، األذّي قليــال الجتناب تلك تباطأت
كما شُغل، ا من ــرّ املتوّقد ش الغالم لذاك يكن هكذا لم الهرولة.
آلى من مّرة أكثر بل الّسبل، بكّل الّسعي في هالكي سوى يبدو،
محاولة إلى يدفع مكرَه مّرة أن له الّردى. وبالفعل تسّنى ليوردّنني
رمحات له وأزجيت من فرط اضطهاده، يوما صبري عيل إذ ــى، أده
املشاقة من رزمة حّملني املكيدة. هذه فابتدع لإليقاع بي شدادا؛
من الّطريق، فاختلس ــى عل ــاقني س ثّم بحبل، جّيدا علّي ربطها
الّنار تلبث فما ــط احلمل. وضعها وس مّتقدة جذوة قريبة ضيعة
من مارجة ــنة ألس وتثّج الّدقيق، ــود ــذاك الوق ب مغّذاة ــى حتم أن
هذه من مالذ لي يلوح أن حريق، دون ــمي جس في ــّب ويش اللّهب
أو االنتظار يحتمل ال ــق واحلري الّنجاة؛ في ــل أم بارقة وال ــاة، املأس

قرار. أنسب الّتخاذ الّترّوي

اخلالص 7-20

وّضاحا املهلكة، الورطة ــذه ه في وأنا احلّظ لي، التفت ــرا أخي
الّلحظة ــك تل في لكّنه ــة، آتي ملهالك ــتبقائي ــا الس رّمب ــما، باس
بالقرب صدفة ــت موت مبرم محّقق. حمل ــي من أنقذن األقّل ــى عل
بقفزة فيها ــت فغطس األمس، مطر تركها عكر ماء بركة ــي مّن
حملي من أُرحت أخيرا وقد خرجُت متاما، الّنار إطفاء مرجتلة، وبعد
بفعلته فرماني ذلك على زاد لكّن ذلك الّلعني الهالك. ــوت من وجن

مروري عند ــي نفس تلقاء من أّني ــاة الّرع لكّل مؤّكدا ــوءى، الّس
في الّنار ــدت فأوق وقعت ــران للجي مواقد ــذو ح متعّثرة ــى بخط
أبا لهب سدى "حّتام نعلف ضاحكا: إرادتي؛ وأردف مبحض نفسي
أنكى: فقد عمد يوما مكيدة لي دّبر ــة قليل بأّيام ذلك بعد هذا؟"
عجزه مّدعيا فارغا، وأعادني قريب كوخ في حمل احلطب بيع ــى إل
املهنة تلك في االستمرار ورفضه ــتي، شراس الّسيطرة على عن

القبيل: من هذا تهما ومضى يلّفق الّنكدة؛

احلقيقة األطفال تخرج من أفواه 7-21

اإلمكان؟ في ــا ممّ أكثر واحلمار ــالن، الكس املّثاقل هذا ــرون "أت
مخاطر يوقعني في هو ها العديدة، ــائنة األخرى الّش فعاله بعد
غالم أو يافعة بنت أو مليحة امرأة من املارّة، جديدة. كّلما رأى أحَد
سُعرٍ؛ في عليه أحيانا وانقّض بل والوكاف ألقى حمله حاال نضر،
فاه، فاغرا أرضا ويدهمهم ــر، يطرحهم للبش ــته مش ــقنا فعاش
الّنهمة الوحشّية وغرائزه احملّرمة الّشاّذة ــهواته ش إرضاء محاوال
في محاولة البشع، وبفيه بل فينوس*. قران متقته إلى ويدعوهم
صّدقوني، عّضا: ويشبعهم قسرا ميسكهم اإلنسان حملاكاة قبلة
هّينة، غير ومشاكل خصومات بالّتأكيد األمر ــّبب لنا هذا سيس
محترمة فأوقع رأى شاّبة مثال رّمبا. قبل حني وقضايا يدري، بل، من
وما باّجتاهها؛ ــعور مس ــاج هي في واندفع ــره ــب وبعث احلط حمل
ــاخها، بأوس على األرض املرأة تلك أن طرح املرهف ــقنا عاش لبث
املاّرة بعض ــّب يه لم اعتالئها. ولو ــي الّناس ف ــاك أمام هن ــا راغب
كاد بعدما ــره حواف ــني ب من ــا فيخّلصوه ــا، ــتجابة لصراخه اس
تاركة لنا شنيعة، كارثة إلى ــكينة املس لتعّرضت عظامها، يدّق
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جنائّية!" قضّية

اجلرم يناسب حكم 7-22

ازي صمتي متّض كانت أخرى بأقاويل األكاذيب ممزوجة ــذه به
بنا يجدر "أال أحدهم: قال بحّدة. الّرعاة مشاعر ضّدي أثار ــّدة، بش
من بكّل هذا الّزاني بل الّزوج العمومّي، هذا أن نقّدم الّرفاق ــا أّيه
وأضاف: يستحّق؟" ــه املنكرة كما فواحش لآللهة عن كّفارة يجد
الّلحم ببقّية واحتفظ لكالبنا، احلوايا وارم انحره فورا، ولد، "هّيا يا

فنقول ــيادنا أس إلى بالّرماد مدبوغا جلده ولُنعد للعّمال؛ طعاما
املاكر مّتهمي أسرع ترّدد بسهولة." وبدون يصّدقونا الّذئب، أكله
تلك متذّكرا ملصائبي ــامتا ش فرحا فّي معا، الّرعاة ومنّفذ حكم
ــحذ يش ِد نفعاً- ُجتْ لم ــماء الّس وحّق أّنها اّلتي يؤملني ــة- الّرفس

املسّن. حجر على سّكينا

باملعنيْني) ) معجزة جناة 7-23

وحّق ــرام قائال: "ح انبرى ــان الّرعي مجموعة ــن واحدا م ــّن لك
ــنا أنفس مثله، ونحرم الّنحو حمارا جّيدا نتلف بهذا أن ــماء الّس
ــهوانّي الّش مزاجه مجّرمني احلاجة، ــّس بأم إليها ونحن ــه خدمت
أبدا بعد الّتحّرش أمكنه ملا بخصيه لو اكتفينا أّننا ــن. واحلال املاج
ــطة ودكا وبس وزيد فوق ذلك ااوف ــذه من ه ــم حينئذ وخلّلصك
احلمير ناهيكم عن الّشرسة، من اجلياد العديد أعرف ــم. اجلس في
خصيها بعد عادت طباعها ثّم الغلمة من فرط احتّدت املساملة،
من ذلك غير ــل وتتحّم األثقال ــل حم عن تتأّبى ال ــة ــة لّين سلس
ــوق القريبة إلى الّس خاللها ــأذهب س أّيام بضعة بعد ــال. األعم

البيت من ــذ آخ أن فكرتي، ــم قبلت إن ــي، حاجتي، ميكنن ــض لبع
الفّظ ــقنا عاش فخذي بني من ــتّل فأس فورا إليكم وأعود ــي عّدت

احلمل." من أودع وأجعله ذكورته املنّفر

وسهال أهال 7-24

ليستبقيني لكن أركوس *، يدي بني من احلكم هذا ــلني انتش
في الوشيك الكّلّي هالكي على باكيا فلبثت أتأّلم أنكى؛ لعقاب
لالنتحار باإلضراب ــي طريقة ف أفّكر أخذت مّني(1). جزء ــى أقص
تلك في هاوية؛ ــفا ش من ــي نفس أو بإلقاء املتواصل عن الّطعام
األقّل. ــال على كام ــأموت ال محالة لكن س ــأموت أيضا س احلالة
ذلك جّالدي، الّصباح في عاد حّتى ميتتي اختيار ــي أترّدد ف زلت ما
إلى ربطني املعتادة. ــل اجلب طريق على ــوقني ليس الّلعني، الغالم
الّطريق عن قليال تنّحى ثّم فارعة، بّلوط ــجرة ش من يتدّلى غصن
مغارة من علينا فجأة طلع احلطب؛ من حمولة ــع بالبلطة ليقط
نكصت رأيته ــا حامل رهيب. ــة، دّب الّضخم بهامته مطّال ــة، قريب
ــمي جس كّل ثقل راكزا املفاجئة، هذه اإلطاللة من فزعا مذعورا
فقطعت ــوح، جم في هامتي ــا رافع ــني(2)، عرقوبّي اخللفّي ــي ف
عبر سرعة بأقصى دافعا املهول، اخلطر من هذا فورا وفررت زمامي
أركض وانطلقت ــمي. جس كامل بل فقط، قوائمي ال ــعاب الّش
هاربا ــاح رحيبة، بط متتّد حيث اجلبل ــفح س إلى جنونّية ــرعة بس

األسفل تعني فقد املعاني، متعّددة novissimus كلمة مّني: جزء أقصى (1)
األبعد. أو األعّز أو

corporis pondus in postremos ــني: اخللفّي ــّي ــمي في عرقوب جس ــل ثق (2)
بالباء. صوتّية مجانسة poplites
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منه(1). األسوإ والغالم الّدّب املتوّحش من طاقتي بأقصى

أخيرا اخلالص 7-25

وامتطاني ــّي عل ــتولى فاس ــائبا س ــافر مس قليل رآني ــد بع
علّي ضاّن غير ال أعرفها، منحرفة طريق ــاقني على ــرعة، وس بس
ــواره، ملش ممانعة دون فامتثلت ــا. يحمله كان عصا ــن م بجلدات
يقال، واحلّق ــت، كن وما املريعة، ذكورتي ــزرة مج عن ــي بنفس نائيا
قالبه. في وُشّكلت الّضرب ألفت فقد ضرباته، من كثيرا أتضايق
ــريعا س ينّغص علّي إّال أن اضطهادي في املتمادي احلّظ أبى لكن
ــراكا ش لي فنصب فريدة، فرصة أتاحته اّلذي ــحابي انس كعادته
عن ِعجلة بحثا البالد ــاء أنح يجوبون الّرعاء أولئك بينما ــدة. جدي
محاولني بزمامي وأمسكوا حاال فعرفوني فجأة القونا أضاعوها،
الّناس مستشهدا وحزم، بجرأة لهم تصّدى صاحبي أّن غير جّري.
تعتدون علّي؟" فرّدوا: ــوة؟ وملاذا عن تغتصبون حّقي ــة: "ملاذا واآلله
ال تقول حمارنا؟ لِم ــرقت س وأنت معاملتك أنغلظ تقول؟ ــاذا "م

ــّك." ش قتلته بال اّلذي ــه سائس الولد أخفيت ــن باألحرى أي ــا لن
يصيح من واملنكود ــا، ورفس لكما ــبعوه أرضا وأش تّلوه احلني وفي
ــائبا س وجدني بل ــا ير سائس لم ــما أّنه مقس والّرّج، الّضرب ألم
إلى رّده ــد عن حتما ــينالها س ــارة اّلتي البش في ــي طمعا فأخذن
رأيته أبًدا ما ليتني اّلذي ــار هذا احلم ينطق "لوال ــه. ويقول: صاحب
ــاءتكم." إس على هرقل لتنُدمّن إّذاك وحّق براءتي، على ــهد فيش
من اجلفاة الّرعاة ــك أولئ أخذه إذ بنتيجة، ــأت ت تأكيداته لم ــّن لك
الغالم ــث اعتاد حي الكثيفة ــراج اجلبل به إلى أح ــادوا فع ــه خناق

االحتطاب.

الكرب في إذا ألقاك شـّر والّصدق ويصـدق وعده 7-26
العظام

ــوهدت ش لكن أّي مكان في البّرّية في يُعثر عليه فلم هو أّما
بال ذاك أّن أدركُت متفّرقة. أماكن في مبعثرة ممّزقة جّثته كأشالء
لو أسعفني أدري مبا ــأدلي وكنت لعمري س الّدّب، أنياب فعل ريب
بصمت أن أتلّذذ ــو ه فعله ــتطيع أس كّل ما كنت لكّن ــق؛ الّنط
الّنهاية في عثروا املتناثرة ــالء األش جمع وبعد تأّخر. وإن الّثار ــذا ه
على عني الّثرى وواروها ــديد املشّقة اجلّثة ورفؤوها بش على كامل
الّدموّي والقاتل ــت الّثاب ــارق الّس بلّيروفون*، صاحبي أّما ــكان؛ امل
أخذه في انتظار ــم إلى دياره اقتادوه مقّيدا ــد فق اعتبارهم، ــي ف
أقوالهم. حسب عقابه لينال القضاة إلى الّنهار مطلع عند غدا
الغالم إلى أن على ــى أس ويلتدمان األبوان ينتحبان بعد ذلك ظّل
العملّية إجراء طالبا غير مخلف وعده الّراعي ــك ذل عليهما قدم
غدا لكن احلاضر(1)، مصابنا من ذلك "ما ــا: أحدهم املقّررة. فقال
خصيتيه ال ــني ــار الّلع احلم لهذا ــل تفص أن ــق ــك بالّتحقي ميكن

جماعتنا." عون تعدم ولن رأسه وحّتى بل فحسب

اإلنسانّية ضّد جرمية 7-27

للولد معروفه أحمد ــى الغد؛ فرحُت عذابي إل ّمت تأجيل هكذا
لكّنهم تعذيبي. على يوم مهلة منحني األقّل على الودود فمّيتا
إلى أّمه هرعت فقد بالي؛ راحة وال لعرفاني نفس املهلة لم يعطوا

مختلف. جناس pejorem puerum األسوإ: الغالم (1)

جملة non est indidem praesens jactura nostra ــا: مصابن ذلك من ــا م (1)
أو ليس الّسبب خصيتاه ــت ليس أو ــبب، الّس هو ليس تعني: فقد فيها غموض

اجلملة. بقّية به كما توحي يشغلنا اآلن ما ذاك
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بثياب ــنيعة، مّتشحة الّش ابنها ميتة باكية شاكية ــطبل اإلس
ــاد، مولولة ورافعة املعّفر بالّرم ــيبها ش يديها بكلتا ممّزقة احلداد،
تقول: ــأت صدرها أنش لطمت وأدمت ــا وبعدم صوتها، ــل بالعوي
العنان ــراهته لش يطلق على املذود ــّب مك اآلن الّدنيء ــذا "ه ×

وال يذكر بأساي يبالي ال مستزيدا، الّسحيق البربخ جوفه حاشيا
ويستخّف يستهني بالعكس أّنه واضح بل املغتال. سّيده فاجعة
على العقاب ــن م اإلفالت ــعه بوس ويظّن وعجزي، ــيخوختي بش
ــب املناس فمن بريئا، ــه نفس يتصّور ما بنحو لكّنه ازي؛ ــه جرم
َمن إذ بالّذنب. ــعور ــوءى لكبت الّش س مبحاوالت البال ارجتاء راحة
حلظة، الكالم لك أتيح لو حّتى ــتطيع تس الّدواّب كاّفة، ــوأ يا أس
بحّق اجلرمية املنكرة، ــذه ه من ببراءتك غفلة، مهما بلغ ــع، تقن أن
بقوائمك صغيري تدافع عن أن ــك بإمكان كان بينما ــة، كّل اآلله
أفما الّنحاس، برمحاتك عليه اعتديت لطاملا × بأسنانك؟ وحتميه
كان ــس احلماس؟ × بنف املوت يجابه ــو وه عنه ــتطعت الّذود اس
من ــاله وانتش احلني، في ظهرك على حمله األقّل على ــعك بوس
تاركا وحدك، ــرب ته أن بدل الّزنيم، ــوّي الّدم الّلّص ذلك يدي ــني ب
يرفضون من أّن ــّيدك. أجتهل وس وراعيك ورفيقك قرينك ــائبا وس
ضّد إّذاك ألّنهم ــون يعاَقب املوت خطر ــون يواجه ــخاص أش إغاثة
شّر يا طويال بنكبتي تلّذ لن لكن ^ يتصّرفون؟ ــانّية اإلنس القيم

سالح." وأّي الّطبيعة أملا فاجعا قوى تهب أّية سّفاح، فسأريك

واألخيرة!) ) اآلخرة بالوسيلة الّنفس الّدفاع عن 7-28

ــا وربطت كلتا  زّناره ــت فحّل ذلك، ــي تقول يديها وه ــت  دّس
وسيلة لي تبقى كيال ــّك ش بال بإحكام، معا ــّدتهما وش قائمتّي

بواسطته، اإلسطبل باب عادة قضيبا ميّسكون تناولت انتقام. ثّم
وأفلت ذراعاها، وخانتها قواها خارت حّتى به تضربني انفّكت فما
وهن ساعديها، املوقد شاكية إلى فجرت × من يديها؛ وزنه بفعل
آخر إلى فلجأت ــذّي، فخ بني أوجلته مّتقدا ــطاما س منه وحملت
بطني بجهد ــت حزق ــدّي: ل بقيت ــي عن نفس ــاع للّدف ــيلة وس
× ففّرت ــا، ووجهه عينيها ــخ لّط ــاء املُش من ــا رشاش فأطلقت
ملياغرا* احلمار لهلك ــّرها، وإّال ش وكفتني منخنقة معماة أخيرا

مسعورة. ألثاية* بقبس
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سّيئة أخبار 8-1

ااورة من املدينة قدم اللّيل، رحيل عن صياح الّديكة أعلن ــا ملّ
قاست معي عند اّلتي الفتاة خريطة، خدم أحد أّنه شاّب بدا لي
بني مجموعة قرب الّنار جالسا يروي، محني. فأخذ مثل الّلصوص
ــرتها. أس كّل ودمار ــا هلكته عن وفظيعة ــة غريب ــارا أخب ــه رفاق
خريطة، ــا موالتن قضت ــارة، لقد والبّق والّرعاة ــّواس الّس ــا "أّيه
إلى تذهب لكّنها لم ــا؛ نحبه مرّوع حادث في ــكينة قضت املس
لكم كّل سأروي ــيء ش كّل لتعلموا لكن وحدها. ــباح األش عالم
واحد في يدّونها ــتحّق أن تس إّنها ولعمري ــداث من البداية، األح
ملكة ــّظ احل منحهم ــن ــل األدباء اّلذي فطاح ــير كتب الّس ــن م
جاها محتده كرم ــاّب آتاه ش ااورة املدينة في يوجد كان الكتابة.
معاقرة وفي واون ــف القص ــد في مفاس منغمس لكّنه وماال،
وملّوث بل ارمني، عصابات من سّيئني برفاق ومرتبط نهارا، اخلمر
وشاع كان ثراسّلوس*؛ كذا يدعى كذلك، ــرّي البش بالّدم اليدين

ذلك. عنه

واحد جانب من حّب 8-2

والتمس  خّطابها ــني أبرز ب الّزواج، كان ــّن س بلغت خريطة ملّا
اخلّطاب بقّية ــى عل تفّوقه ورغم طلبه؛ على ــرص احل ــّد بأش وّدها
سوء بسبب تعّرض الّسنّية، بالهدايا أبويها ــتمالة اس ومحاولته
الكرمي، إلى تليبوليموس أسيادنا بنت آلت وملّا رّده. ــمعته إلهانة س
تزويجها رفض من وغيظه املمّض املندحر هواه بإصرار يغّذي ظّل
فرصة وجد أخيرا إجرامّي. بعمل إليها للوصول ــعى يس فأخذ به،
طويال. لها خّطط ــي اّلت جلرميته يعّد منها فبدأ ــّو له الّدن ــت أتاح
الفّتاكة الّلصوص ــيوف من س فيه الفتاة حّررت اّلذي ــي اليوم ف
مبالغا ــع املهّنئني بجم اختلط ــجاعته، وش حيلة زوجها ــل بفض
احلاضرة ــالمة الّس ــى عل ــني العروس فهّنأ ــه. بهجت ــار إظه ــي ف
إكراما املبّجلني الّضيوف ــني ب بيتنا في ــُتقبل اآلتية، واس والّذّرّية
ــّره س في مبّيتا الص الّصديق دور ــل ميّث الّالمعة؛ وراح ــرته ألس
وأحيانا أحاديثهما، عليهما ومشاركته إّياهما ترّدده وبكثرة الغدر.
ينزلق أخذ ــيئا فش ــيئا وش املوّدة، توّطدت ــرابهما، وش طعامهما
في فنار العشق غرو، وال ــحيقة. الهوى الّس هاوية في ــعورّيا الش
إذا اضطرمت حّتى ــذب الّلطيف، الع خافتة تلّذ بدفئها ــا بدايته
وال تذر. تبقي فال بحّرها املستعر حترق البشر األلفة بوقود مغّذاة

وضع مسدود 8-3

بها، لالختالء مواتية فرصة يجد لم إذ طويال، ثراسيلوس فّكر
ال أّنه وأدرك زنا معها، عالقة دون وأكثر ــر أكث مغّلقة األبواب ورأى
واملتزايدة بعد استحكامها اجلديدة عاطفته قيد فّك ــتطيع يس
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وافقت، وإن لو حّتى الّزوجّية، ــة باخليان الفتاة خبرة عدم وأّن ــه؛ من
غاشم قضاء كان ذلك مع يعوقه. توافق، أن في احلقيقة استحال
أّول املستحيل كما لو كان يستطيعه. فما يبدو إلى عنيد يدفعه
انظروا لكن ــرا؛ متيّس األّيام مبّر الهوى مع توّثق يبدو متعّذرا وهلة
هواه حوافز ــقّي بالّش لتروا إلى أين دفعت جّيدا وانتبهوا أرجوكم

اجلنونّي.

صيد مشهد 8-4

وهو الّصيد، ــى إل ــّلوس معه ثراس تليبوليموس أخذ ــوم ي ذات
وكانت ــش، توّح من ــو األراوى تخل ال إذ ــوش، الوح ــاردة مط ــوي ين
أو القرون. وعند ــاب ــد ذوات األني بصي لزوجها ــمح تس ال خريطة
األراوى ُحجبت ــابكة، املتش أغصانها بظالل ومعتمة مورقة ربوة
األصيلة ملهاجمة ــد الّصي كالب فأُطلقت ــن، املطاردي ــرأى عن م
كّل وطّوقت ــت توّزع احلال وفي ــي مخابئها؛ ف الكامنة ــد الّطرائ
في الّصمت على محافظة الّذكّي، تدريبها أسلوب ذاكرة املنافذ
نباحاتها بجلبة كّل شيء فلغط إشارة أُطلقت فجأة ثّم البداية؛
أّيال وعال أو ــن لم يك علينا طلع ما ــّن لك ــّية. الوحش املصطخبة
لم ضخما خنزيرا ــل ب الفال، وحوش كّل من ــا أودع رمي وال ــورا، مذع
ــحما، ُطّبق ش وقد حلما اكتنز قد اجللد، ــثن ش البالد، في مثله يُر
احملقوقف ــره ظه على وتزبئّر ــر وض وبر ــن اخلش جلده على ــّف يق
الّشرر يزبد هائجا مكّشرا صاّرا بأسنانه، يقدح كّثاء، وهو سبائب
املرتعش ــه خطم دافعا ــا مزمزم ويرعد ــني، املتوّعدت ــه ــن عيني م
وراح عليه املتأّلبة ــكالب إلى أجرئ ال فبادر ــّية. بوحش من الغيظ
شباكنا دحص ثّم الّشمال؛ وذات اليمني ذات ميّزقها ــته بفنطيس

منها. فمرق األولى اندفاعته عاقت اّلتي

كاملة جرمية 8-5

من على أمناط واملعتادون الّذعر من كّلنا املصعوقون نحن ــا أّم
يقينا، فلذنا باأليك ما بدون إّذاك والعّزل اخلطر من خالية ــد الّصي
فرصة ــّلوس ثراس وجد هنا فيها. لالختباء ــجار واألش ــابك املتش
الّذهول ــدهنا "أيش × بتليبوليموس: ــر مبك فأهاب لغدره ــة مواتي
هلع في ــذل ننخ أو األرّقاء ــؤالء ه ــتخذاء كاس ــرق ــر األخ الّذع أو
منتط هّيا × أيدينا؟ ــني ب من بهذا احلجم طريدة مفّوتني ــاء الّنس
رمحا وسآخذ احلربة معك بهذه خذ بالّلحاق بها؛ ــرع ونس جوادينا
وانطلقا جواديهما ــى عل وثبا انتظار، وال ترّدد ــي." وبدون جهت من
لديه ملّبيا ليواجههما وإصرار. فنكص بحماس الوحش يالحقان
ويبحث ــّية، ووحش غيظا وهو يّتقد نابيه ــع ورف فطرّية، ــة شراس
على حربته ــي برم تليبوليموس ــادر فب يهاجم أّوال. ــن عّم ــرّددا مت
عرقوبي وقطع برمحه ووكز اخلنزير أعفى ــّلوس ثراس لكّن ظهره،
دمه، من بركة ــدال في مجن قفاه على فهوى تليبوليموس. ــواد ج
في اخلنزير انقّض ــال احل في بصاحبه. األرض على مكرها ــى وألق
إّياه ثّم ثيابه، باألرض فمّزق اجلاثي املسكني على ــعور مس هيجان
ــّيء س عن الودود الّصديق يندم لم بأنيابه؛ ممّزق ــّر ش فور نهوضه
كذلك ضحّية خطر في أن يرى غليله حّتى ــف يش لم بل خّطته،
للملمة قضيضا مهيضا ــل يتحام وهو إليه، وّجه بل ــّيته. وحش
ــّكت ش برمحه طعنة ــفقة، الّش يثير بنحو ــتغيثه ويس ــه جراح
األسنان. كجراح ستبدو ــنان الّس جراحات أّن واثقا اليمنى فخذه

اخلنزير. على أجهز القدير بيد ثّم
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الّشاّبة األرملة لوعة 8-6

اخلدم متفّجعني نحن خرجنا الّنحو، ــذا به الفتى مصرع بعد
فرحه رغم ــادر الغ ــر أّن غي ــرعني. مس إليه ــا وهببنا مخابئن ــن م
عبوس وراء بهجته أخفى خصمه، ــن م منيته وتخّلصه بتحقيق
جثمان على ــا وانكّب متصّنع أملا مظهرا ــه جبين وقّطب وجهه،
كّل ــل ببراعة متلّوعا، وافتع ــه يعانق يده صنعت ــذي اّل صاحبه
اّتخذ ــذا هك ــيل. تس ــوع فقد أبت أن الّدم ــدا ع األلم، ــر مظاه
يده وزرت وما ــا، صادق حزنا املنفطرين نحن حلزننا ــا موافق ــا لبوس
أّول ما وبلغ اخلبر ذاع ــى ما كاد اجلرم يتّم حّت ــنده. يس للوحش راح
جاءها أن فلّما ــودة. املنك زوجته ــي أذن في ووقع القتيل ــت بي ــغ بل
وانطلقت ــار صوابها وط ُجّنت ــدا أب مثله ــمع تس لن ــأ اّلذي الّنب
وحقول املدينة ــاحات س بني ــوس* باخ ككاهنات ــعورة جتري مس
املواطنون ــع إليها فتجّم زوجها. فجيعة هذيان ــي ف نادبة ــف الّري
ــاطرينها مش محزونني طريقها على ــت لقي وتبعها من ــات زراف
هي ــاهدتها؛ وها ملش يأت لم املدينة أحد في ــي بق ما ــجونها؛ ش
سّلمته حّتى عليها، مغشّيا فوقه فتنهار زوجها جثمان نحو جتري
فأبقت ذوو قربتها، انتزعها ــّقة ومبش له. نذرت اّلتي كادت الّروح أو
يشّيعها كّل املغتال لدفن اجلنازة سارت بينما حياتها؛ على كرها

األهالي.

آالم األرملة 8-7

ال الفرح ــن م ويذرف اآلن، ــكاء الب في ــغ يبال ــيلوس ثراس كان
بل األولى، ــى األس في متثيلّية امتنعت عليه اّلتي الّدموع ــّك، ش

× داعيا باسمه حّتى، احلقيقة يخدع احملّبة مظاهر غلواء كان من
في مهمل أخاه، غير بل ــيره وعش ولِدته صديقه فيه راثيا القتيل
ويخّفف صدرها ــم لط عن خريطة ــدي ــك ي أن ميس الوقت نفس
لوعتها ــاح جم رقيقة ــات بكلم ويكبح ــا نحيبه ويهّدئ ــا حزنه
وهو العشوائّية. القدر ضربات من األمثلة شّتى بذكر ــيها ويواس
األرملة ليالمس واجبات بّر متصّنع احلرص على أداء ذلك إّمنا يبدي
إن انتهت لكن ما عاطفته البغيضة املنكرة. آثمة مبتعة ــّذي ويغ
بزوجها، وجتّرب الّلحاق تتعّجل العروس أخذت حّتى املأمت ــيم مراس
ــالح الّس الغنّية عن ــيرة الّرفيقة اليس تلك حّتى ــرق، الّط ــّتى ش
جسمها وتعّهد الغذاء الّنوم. انقطعت عن بهجعة ــبيهة والّش
لكّن بيتها. ظلمة في معتزلة الّنور عن وأعرضت احلياة بضرورّيات
بقّية خالل من أو ــخصّيا ش بالّتدّخل اإلحلاح، ــديد بش ــّلوس ثراس
إرادتها ــر قس منها أخيرا انتزع ــطة أبويها، وذويها وبواس صحبها
بالغذاء من اإلهمال املنهار تقريبا بل املوهن ــمها جس تتعّهد أن
البّر لواجب وامتثاال أبويها ــيئة ملش احتراما فأقبلت ــال. واالغتس
ــيئا لكّن فيه ش البهجة من وبوجه خال على مضض وإن املقّدس
بني في صميمها أّما ــرت؛ أُم كما ــؤون احلياة ش على من الّصفاء
وتقضي ــدا، وكم ــرة فظّلت تُزهق روحها حس ــوع والّضل ــا احلناي
صورا بالّتقديس فاجع محيطة ــف أس في بأكملها وليالي أّياما
ــها نفس معّذبة ليبر* اإلله هيئة في متّثله بإجنازها أمرت للفقيد

ذاته. العزاء بهذا

رؤيا 8-8

بالّذات اسمه من واملستمّد بطبعه ــّلوس، املندفع ثراس لكّن
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ــكن أملها وتس الّدموع تروي قبل أن يخش، لم ــارة، من اجلس مزيدا
× وهي الّزمن، ــّر مب املفرط جزعها ويخفت املهيضة ــا روحه لوعة
يدها يطلب أن ــعرها، ش وتقّطع ثيابها ومتّزق زوجها تبكي تزال ال
افى. وغدره قلبه خبايا شفتاه تصّرح لم وإن بتهّوره ــفا كاش ×

لو وكما ــيء، عرضه الّدن ــن ــمئزازا م واش نفورا خريطة ــّزت فاهت
انهار يوبتر* الّساحق مجّن من بل ــماء الّس من بها صاعقة نزلت
استعادت أن تلبث لم لكّنها نفسها. الّضباب وتغّشى ــمها جس
متثيلّية أخيرا تتبّني وهي ــّية وحش زمجرات فأطلقت وعيها قليــال
حّتى خاطبها طلب ــى الّرّد عل لكّنها أّجلت البغيض ــّلوس ثراس
زوجته لوجه ــوس تليبوليم ــراءى طيف ت املهلة ــاء أثن فيه. ــر تنظ
"أي × وخاطبها: شاحبا مشّوها بدمه مضّرجا املنام في الّصافي
إن غيري، الّنعت ــذا به أن يدعوك حّقك ــن م بات احلبيبة، ــي زوجت
املوّدة املرّوع أواصر موتي حادث فصم أو ذكراي صدرك ــي ف اّمحت
حذار تختارين. من لك وهنيئا ــائني، تش تتزّوجي من أن ــا، فلك بينن
تخوضي في أو األثيمة ــّلوس ثراس ليد ــّلمي نفسك فقط أن تس
عن انأْي مضجعه. في تنامي مائدته أو إلى جتلسي معه أو حديث
واستأمنه؛ آخاه من بقاتل والّزواج وإّياك بدمي، امللّطخة قاتلي يد
أنياب عمل كلّها من ليست دموعك دماءها اّلتي غسلت فاجلراح
وأضاف ــي عنك"؛ فّرقتن ــيلوس املاكر هي اّلتي ثراس رمح ــر: اخلنزي

اجلرمية. صورة موّضحا أخرى، تفاصيل

بواحدة واحدة 8-9

الفراش، إلى وجهها كاّبة محزونة اضطجعت أن منذ فظّلت،
نومها من دموعها. وهّبت خّديها بفيض ــل تبّل في نومها، وحّتى

إلى ــادت فع مضجعها، ــس ــّض هاج أق لو ــا كم ــرب(1) املضط
اجلميلني. زنديها ــيتني قاس الطمة بيدين  جيبها ــاّقة ش الّنحيب
أُبني ما متاما وكتمت اللّيلة ــك رؤيا تل على ــا لم تُطلع أحدا لكّنه
الّزنيم ــل القات من ــام االنتق ــّرها س في وقّررت ــة، اجلرمي عن ــا له
املتهّور الّلّذة طالب لبث ــقاء. وما كلّها ش حياة من ــحاب واالنس
هذا عن ــدودتني أذنيها املس الّزواج يزعج بحديث عاد أن ــض البغي
ممّثلة الّلحوح، نقيقه ــه، وأجابت على طلب بلطف املوضوع. فرّدت
احلبيب ــك وزوجي طلعة أخي ــت زال × "ما عجيبة: ــة ــا ببراع دوره
الكافور ــذا ش زال وما ــّي، الّرّبان ــنها حس في ــّي عين أمام ــة ماثل
يعيش انفّك وما ــّي، اإلله ــمه جس من متضّوعا أنفي في يفوح
بترك تفعل ــنا حس لذا البهّي. ــخص تليبوليموس ش فؤادي ــي ف
وإنهاء ــروع، املش إلمتام حدادها مفجوع امرأة لقلب الوقت الّالزم
وكذلك يصون عرضي ــهور. ذلك ش بضعة في احلول من تبّقى ما
روح زوجي العّدة انقضاء ــل قب بزواج أثْرنا فرّمبا مصلحتك؛ ــي يراع

هلكتك." في فسعت املشروع واستنكارها

ارم استدراج 8-10

الوعد هذا حّتى يكف ولم ــّلوس، األقوال ثراس هذه ل تعقِّ ــم ل
جنواه حّتى الّتخمة بإحلاح واصل لسانه بل إلنعاشه، لهواه ااري
إذن "ال بّد ــالم: باالستس متظاهرة يوما، ــه أجابت أن إلى ــة. األثيم
أن لي: ــبة بالّنس املهّمة الّرغبة ــذه ه لي حتّقق أن ــّلوس ثراس ــا ي
ــم الّتاّم. كيال ــّر مع الّتكّت الّس في الوقت لبعض لقاءاتنا ــد نعق
من بقي ــا م احلول ــتوفي يس أن إلى ــيئا ش ذوّي ــد من أح ــظ يلح

مع مقابلة. مطلق جناس inquieta quiete املضطرب: نومها (1)
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وسارع الكذوب، املرأة لوعد مغلوبا ثراسّلوس ــلم فاستس األّيام."
هبوط منتظرا يتحّرق وها هو ــّرّية، الّس ــرة املعاش على باملوافقة
ــيء على كّل ش ــهوته ش الّظالم، مقّدما ــتر س ركابه وفي اللّيل
إلى الباب اللّيل أّول ــال تع ــة: "لكن رويدا! خريط أضافت ــواها. س
وصّفر أحد، ــة رفق بنحو جّيد، وبدون ــك بثوب ــتخفيا مس بصمت،
املوصد ــاب الب ــتقف خلف س اّلتي مرّبيتي ــر وانتظ واحدة، ــّرة م
تقودك ثّم وتُدخلك، ــذ حينئ الباب لك ــتفتح قدومك. س مترّقبة

بنا." يشي بدون ضوء قد غرفتي إلى

املصيدة في 8-11

بأّي يْرتْب ــم ول اجلنائزّي، الّزواج ــذا ه ــّلوس متثيلّية راقت لثراس
الّطويل الّنهار ــي متّط من معّنى ــر مضنى بقي ينتظ بل ــيء، ش
متنّكرا حضر حّتى للّيل، الّشمس أفسحت إن وما العشّي. وتأّخر
إلى فدلف ــة الّزائف املرّبية ــة وأضّلته حراس ــا تعليماته ــب حس
إلى ــّيدتها س ــوز إّذاك بأمر العج ــارعت س األمل. يحدوه ــة الغرف
ممزوجا حتوي مخّدرا ــارورة وق أكوابا ــة خلس وأخرجت بتوّدد؛ خدمته
وهي وطمأنينة، ــم بنه ــا، تباع األكواب ــي يحتس فظّل ــر؛ باخلم
والدها ــت لزيارة ذهب أّنها زاعمة ــّيدتها، س تأّخر اخلبر عن ــه تكذب
على ثاويا تركته إّذاك الّنوم. غيهب في ــهولة حلدته وبس املريض؛
فدخلت ــة، خريط ودعت ــاب، العق فيه ــذ ــا لينفَّ معروض ــره ظه
على وقفت إّذاك ــرّي؛ ذك ــزم بع جتيش ــة ــّي مرجتف وحش ــاع باندف

وهتفت: القاتل جسم

اجلريحة الّلبؤة 8-12

والّزوج الّصّياد األريب ــوذا ه الّصدوق، زوجي إذن صديق ــوذا "ه

حبك الّصدر اّلذي وهوذا دمي، ــفحت س اّلتي اليد ذي هي احلبيب؛
لهما، ــقائي لش رقُت الّلتان العينان هما تان بي؛ لإليقاع ــد مكائ
ــتبقان تنتظرهما وتس ــات كاّلتي ظلم في تغرقان ــا بدأت قد ــا ه
أبتغي فما األحالم؛ بهنيء وانعم العني قرير من أتى. اّلذي عقابهما
بإعطائك بزوجي أعدلك أن عّني بعيدا ّم؛ الصُّ والقنا الّسيف لك
بعُد ولن ترى ــّي، وأنت ح لتموتّن عيناك له؛ بل مماثلة ــة ميت ــه مثل
خصمك ترى موت ــك ألجعلّن عمرك؛ مدى ــالم األح في إّال ــيئا ش
مرافق يد ــتحتاج إلى وس الّنور، ترى لن كّال، ــك. عيش من ــعد أس
لن بها؛ ــّزواج بال ولن تنعم ــني ذراعيك خريطة ب تأخذ ــودك؛ لن يق
مملكة بني منبوذا ــبحا ش لتهيمّن احلياة؛ بلّذة وال املوت براحة تهنأ
عينيك؛ اّلتي فقأت اليد عن طويال ولتبحثّن الّضياء املوتى وعالم
قبر ــقّني ألس ــكو. تش لن تعرف حّتى ممّن أّنك ــقائك ش واألمّر في
العينني تينك الّطاهرة ــه وألقّدمّن لروح ناظريك، ــن دم م حبيبي
أّية تربح وأدعك العادل ــك لِم أؤّخر عقاب لكن جرميتك. ــارة عن كّف
إلى املنام ظلمة فلتدْع عناقي املردية؟ ــات بضّم رّمبا وحتلم حلظة،
وجهك ارفع لك. هّيا عقابا يقظتك حييَت ستلّف ما أخرى ظلمة
راقت كذا أرزاءك؛ وعّدد نكبتك وأدرك عقابك وتعّرف ضياؤه املطّفأ
الّزفاف؛ ــاعل مش مخدَعك أضاءت وكذا عيناك، ــرة اخلِف لزوجتك
ضميرك ووخزُ ــك وعاهُتك وصيفات عرس الّنقمة* رّبات ــتكون س

الّدهر إشبينك." أبد
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االنتقام 8-13

فغرزته شعر مشبك رأسها ــتّلت من وعيدها، اس إنهاء وقبل
الّنوم صحا من عينيه، إلى أن نور حدقتيه، وتركته وقد انطفأ في
اّلذي ــيف انتضت الّس ــّم ث مأتاه. يجهل ــم أل وبه معا ــكر والّس
ــط وس إلى جنون في جتري واندفعت يتقّلده أن اعتاد تليبوليموس
إمرا. أمرا ريب، بال مضمرة، زوجها ضريح ــرة مباش قصدت املدينة؛
أن بصاحبه ــب كّل يهي وتبعناها، ــعب، الّش كّل ــا، ومعنا فخرجن
من اقتربت ــة خريط لكّن ــني. انونت ــا يديه من ــيف ــزع الّس ينت
وملّا رأت ــع. يدها اجلمي امللتمع في ــيف بالّس ــا، وأبعدت زوجه إران
األسى وهذا الّنابية الّدموع هذه "كفاكم قالت: الهنت دموعهم
من وانتقمت ــه من قاتل ــي ثأرت لزوج ــد لق ــيمي. ش عن البعيد
إلفي الّسيف درب هذا بحّد ألجد األوان وآن املشؤوم ــي هادم عّش

تليبوليموس."

فظيعة نهاية 8-14

زوجها به أخبرها كّل ما ذاكرة ــع بالّترتيب، لهم الوقائ روت ثّم
ثّم انتقامها؛ ــرك ش إلى القاتل ــتدرجت اس وكيف منامها، ــي ف
مضّرجة ــوت وه األمين، ــا ثديه ــفل أس جنبها ــيف بالّس ــّكت ش
ــّلمت روحها س أن لبثت وما مبهمة. بكلمات مغمغمة ــا، بدمه
احلني في جثمانها ذووها ــل فغّس حازمة. رجولّية بعزمية ــدة املتوّق
أّما ــه األبدّية. قرينت ــا راّدين إليه زوجه مع واحد قبر في ــا ودفنوه
ــب أنس عقابا لن يلقى ــه أّن أيقن ــرى، مبا ج درى ــا فلّم ــّلوس ثراس
فعلته ــزاء ج يكفي ال ــيف وأّن الّس ــه، في ــذي هو اّل ــه من جلرميت

هي "ها هتف: ــاك هن ضريحهما. إلى ــل يُنق أن فطلب ــراء، الّنك
على أقفل ثّم الغضابى!" األرواح ــا أّيته طوعا، تأتيكّن ــة الّضحّي
يُفني بالّطوى أن إرادته، مبحض وقّرر، الّضريح بإحكام باب ــه نفس

ذاتها." هي بحكمها للعذاب املوسومة نفسه

اآلبقون العبيد 8-15

مواضع عّدة في ــق يطل وهو الّرعاة، القّصة على ــى الفت روى
ــفهم أس وفي كثيرا، لها فتأّثروا العبرات، ويغالب ــة طويل زفرات
إلى االنتقال ــن م وخوفهم ــّيدهم، س دّمرت بيت ــي اّلت ــة للكارث
تسّلمني اّلذي ذاك الّدواّب ــائس س لكّن الفرار. جديد، قّرروا مالك
ما ــّدواّب كّل ال بقّية وظهور ــري ظه حّمل ــد الّتوصيات أوك ــع م
ــن احملّل م وارحتل ــت، البي في ــوءة اب ــن الّنفائس م به ــظ يحتف
والفراخ واجلراء الفراريج ونقّل والولدان ــوان نقّل الّنس كّنا القدمي.
ــي ميش فرارهم ــيره س ما يعّطل ببطء كّل كان بحيث ــان؛ واجلدي
أخّلف ليكّدني، وأنا ثقله، على حمولتي، وزن يكن أرجلنا. ولم على
اجتزنا ذكورتي امللعون. جّزار امليمون، الفرار هذا بفضل ظهري، وراء
رُحبا؛ جديد سهوال من طوينا ثّم ــجر، بش ــّو مكس وعر جبل قّمة
سّكانها منعنا غنّية، آهلة بلدة وصلنا دربنا يعّتم الِعشاء بدأ وملّا
عديدة ذئابا ــوا أّن زعم فقد اإلبكار. في وحّتى ليــال ــن مغادرتها م
ــّية الوحش ــة مفرطة ــام وشرس األجس ضخمة ــة القوام فارع
حّتى غزت الفساد، بل فيها وأكثرت كّل البالد في اخلطف اعتادت
اجلوع شّدة وتدفعها كالّلصوص، تهاجم املسافرين وغدت الّطرق
هياج في البلدة أرباض الّضياع الواقعة على مهاجمة إلى أحيانا
العّجز. البهائم عن فضال الّناس بويالتها تهّدد ــعور، فصارت مس
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الّلحم من هياكلها وُجّردت منها أجزاء نُهشت ــرّية، جثثا بش وأّن
فال ــلكه؛ نس أن ينوون اّلذي الّدرب على ناصعة ــر تنتث ــاء واألحش
الّطريق. على ــير للّس االحتياطات أوكد ــذ نّتخ أن تلك واحلال ــّد ب
ــمس الّش ــطوع وس الّنهار ــراة س حّتى باالنتظار خاّصة ونتقّيد
هيجان الّضياء، بانتشار يخبو، فقط إّذاك الّسماء: كبد في عاليا
شراذم، بل متفّرقني ال فنجتاز تلك األهوال، الّضارية، الّسباع تلك

صّفا مرصوصا(1). ملتّفني

معركة مع الّذئاب؟ 8-16

غير  ــّورة املته عجلتهم ــي ف اآلبقني األوباش ــّواقنا س ــّن لك
استهانوا بالّتحذير مالحقة غير محّققة، من وخوفهم املتبّصرة،
على ساقونا بل الّشمس، بزوغ ينتظروا فلم ــالمتنا، لس األضمن
فكنت، اللّيل. ــن م في الهزيع الّثالث ــا بأحمالن مثَقلني ــق الّطري
الّسرب وسط املستطاع قدر أنحشر املذكورة، من األخطار خلوفي
الوحوش، ــات هجم دبري ألقي ــة، املتصاقب ــّدواّب ال بني ــى وأتخّف
سابقا مجلوّذا أهملج يرونني وهم مّني العجب أشّد في واجلميع
صرت حّتى حيوّية، ال خوف كانت أمارة سرعتي لكّن اخليول. بقّية
ــّك ش ال ــب اّلذي أكس هو أّن اخلوف ــي نفس فيما بيني وبني أفّكر
وحباه بجناحني الّطيران، على العجيبة قدرته بيغاسس* الّشهير
ويرتّد الّسماء حّتى اجلّو في يقفز فصار لذاك الّشان، ينبغي كما
تسّلح سّواقنا وقد الّنيران. قاذفة خيمارة* عّض من بال شّك خوفا

بسهام واآلخر بحربة وذاك برمح هذا للمعركة، ــتعدادا الّرعاة اس
ــّيا قس ــقون ميتش بعضهم وكان بها. احلِصب دربنا يعّج وبحجارة
ــباع. الّس لتخويف ــاعل مش يحملون وأكثرهم ــرف، ــة الّط مذّبب
ــير؛ تس الهيجا إلى كتيبة ــن ع الّنفير ــوى س ينقصنا ــيء ش فال
مصيبة في وقعنا ــرق إذ اخلوف األخ ذلك تعّرضنا إلى ــا(1) ومّجان
ضوء من أو املتآزر، ــبابنا ش ضجيج من خلوفها رّمبا فالّذئاب، ــى. أده
لم آخر، مكان ــي ــادا ف فس تعيث كانت ألّنها أو الباهر، ــاعل املش
لقافلتنا. بعيد حّتى من منها الئح الح وال مهاجمتنا، قّط حتاول

هجمة وقائّية 8-17

لصوصا، جْمَعنا ــبوا حس عرَضا بها مررنا ضيعة فّالحي لكّن
ضّدنا ــون مّنا، يحّرض ــا ــم وتوّجس أمالكه على ــة ــذوا، خيف فأخ
ضخمة ــا كالب الهتافات ــّتى وش ــادة ــش املعت ــات الّتحري بصيح
ــة. ــغال احلراس ألش بعناية رّبوها والّدببة، الّذئاب من أضرى ثِغمة
ــتها شراس فضال عن ــن صراخهم م مهتاجة، ــا علين ــت فانقّض
والّناس الّدواّب تهلب جانب، كّل ــن م متوّثبة وطّوقتنا ــة، الفطرّي
ترى فكنَت الّطريق. على العديدين بكّراتها وتوقع تفريق، دون معا
ضراوتها هي في أبابيل كالبا أحرى: وبالّرثاء بالّذكر حرّيا ــهدا مش
الّصرعى، وتعلو الواقفني على وتُغير الفاّرين تنوش ــرى، الّش أْسد
لم لو قافلتنا. وكما ــداد على امت أنيابها ــبة منش وجتول وتصول
فمن الكبرى: ــة الّطاّم جاءت ــد ق ها ــيم، اجلس اخلطر هذا يكف
رشقا الفّالحون انهال علينا قريبة على ربوة ومن ــقوف الّس أعلى
الكالب خطر أكثر: ــي نّتق ين ــرّ الّش ندري أّي ال حّتى بتنا باحلجارة

صحراء في الّسباع عن حديث كذلك 72 "املرافعة" في الّطريق: في الّذئاب (1)
تقترن عموما قامتة القدمي األدب في الّذئب صورة على املسافرين. وخطرها سرت
فيها للّذئب صورة إيجابّية برسم األزدّي ــنفرى ينفرد الّش وقد وااتلة، بالبطش

فينيي. عند ومثله للبحترّي في قصيدة منه شيئا من الّتعاطف، جند مرّكب.كثير جناس nec quiquam/nequiquam:شيء/مّجانا ال (1)
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رأس املرأة إحداها نقرت فجأة البعيد(1). احلجارة أم خطر ــب القري
زوجها ــم وتنادي األل من وتصرخ تبكي فأخذت ــري ظه املمتطية

مستنجدة. الّراعي ذلك

بسالم البلّية ومّرت 8-18

ــحا كّل اآللهة وماس ــهدا مستش صوته بأعلى يصيح فأخذ
ــاكني مس بأناس وتفتكون ــّية بوحش تعُنفون حّق "بأّي زوجته: دم
ــاءة تثأرون؟ إس أّية من تبغون؟ غنم أّي × منهوكني؟ ــافرين ومس
ــج لعمري الهم كهوف ــباع وال الّس ــرُن ُع ــكنون تس ــم ال لكّنك
كّفت ــى حّت ذلك ــول يق كاد ــا ــر." م البش دم ــفك بس ــّذذوا لتتل
بعد ــتعرة املس الكالب ــرة زم وهدأت ــرة، املنهم احلجارة ــآبيب ش
ــّكان: الّس أحد خاطبنا ــروة س رأس أخيرا من أصحابها. إلى إيابها
نفس جانبكم من نصّد نريد سلبكم بل طريقكم نقطع "لسنا
ــيركم أن تواصلوا س فلكم ــم قصدك عرفنا ــد أما وق ــدوان، الع
جراح يشكون هؤالء جرضى، طريقنا ــتأنفنا فاس األمان." مبنتهى
بعدما قطعنا ومرضى. الكالب والكّل كلمى هلب وأولئك احلجار
تزدهي ــجار ــقة األش باس غابة إلى ــا وصلن الّطريق ــن م ــوطا ش
هناك الّتوّقف ــّواقنا س ــتطاب فاس الّنِضرة: اخلِضرة ــا بتفاريجه
استلقوا اجلريحة. أجسامهم بتضميد قليال لالستراحة واالعتناء
األدوية بشّتى يعاجلون وأسرعوا أرواحهم ليستعيدوا األرض على
يضّمد ــه، وذاك دم قريبا يجري نبع ــاء مب يكفكف هذا ــم، جراحه
على جراحه ــرطة بأش ــّد يش وآخر كدماته، مبّللة باخلّل ــد بكمائ

الّشاكلة. تلك على نفسه يطّبب كّل ومضى الفاغرة

الّراعي الّشيخ 8-19

قريبة، وحواليه يرتع ــوة رب فوق يرقب من ــيخ ش ذلك كان أثناء
ــأله أحدنا إن كان س الّراعي؛ بأّنه ينبئ ــز واملاع من الغنم ــع قطي
"ويحكم! وقال: طويال ــه رأس فهّز طازج للبيع. جنب أو حليب عنده
استجمام؟ أال أو شراب أو في طعام تفّكرون الوقت هذا أفي مثل
ــويهاته ش على وهّش ذلك قال توجدون؟" أنتم مكان أّي في تدرون
وبينما ــديدا. ش روعا وفراره كالمه جماعتنا فراع بعيدا؛ ــاقها وس
يكون، املكان ماذا ذاك ــاءلون وال مجيب عن فزعهم يتس في ــم ه
منحنيا على أثقلته الّسنون، كبير ــيخ آخر ش الّطريق على أقبل
رآنا اقترب فلّما ــاً؛ هتن وذارفا دموعا ــاً وهن قدميه مجرجرا ــّكازه ع
واحدا الفتية برُكب ــحا متمّس الّتأّثر، بغاية ــا باكي ــل يتوّس وأخذ

اآلخر: إثر

الّثاني الّشيخ 8-20

أن داعيا ــم* بك املوّكلني واجلّن ــم بأقدارك بَنّي يا ــدكم "أناش
األّيام ــه خانت ــيخا ش تعينوا أن ــعداء، س ــاء أصّح ــّني س تبلغوا
رفيق حفيدي، ــإّن ف احلِمام. ــة قبض صغيري من ــيبتي لش ــرّدوا وت
حّسونا ليمسك قليل قبل ــج خّش العوس ــيبي، ش دربي ومؤنس
اجلنبات أسفل ميتّد قريب خندق في فوقع صدفة؛ يزقزق ــمعه س
ونداءاته بكائه من أعلم فإّني خطر. في وحياته اآلن ــابكة، املتش
ترون، كما صّحتي، لوهن لكّني ــا؛ زال حّي ما أّنه جّده إلى ــّررة املتك
وقّوتكم، بفضل سّنكم عليكم، يسهل إسعافه. بينما عن عاجز nequimus/cavemus,comminus/:ــد القريب/البعي ــتطيع/نّتقي، نس ال (1)

ومقابلة. جناسان eminus



خؤخلً= خعآلخجم

200201

وخلفي كبدي فلذة وتنقذوا ــا، بائس ضعيفا شيخا ــاعدوا تس أن
ساللتي." حلقات آخر األوحد،

حدث؟ اّلذي ما 8-21

ونهض من ــه، ل اجلميع ــرّق ــيبه، ف ش ــا ــل باكت ــى يتوّس مض
هو ــما جس وأصّح ــّنا س وأصغر البقّية من ــجع فتى أش ــم بينه
اّلذي عن املكان ــأله فس املعمعة؛ ساملا من ــاعة خرج الّس وحده
على بإصبعه ــه ــذي دّل اّل ــيخ الّش لتّوه وصحب ــده، ول ــع فيه وق
باملرعى ــن نح قواه كلٌّ ــترّد اس وملّا بعيد. غير ــابك متش ــج عوس
فنادوا وأرُحل؛ مطايا لطّيات وُشّدت أمتعتهم أخذوا بالّدواء، وهم
بعثوا تأخيره ولقلقهم من طول مرارا في البداية، باسمه الفتى
ــول الّرس لبث ما به. والعودة ــل للّرحي بتأّهبهم ــاره أحدهم إلخب
رآه أّنه ــه: صاحب عن األخبار معجب ــروي مرجتفا ي ــاحبا ش عاد أن
عليه واقف وتّنني ضخم معظمه، افُترس وقد ــاه، قف على ملقى
كّل بعد في ــد يب فلم ــكنة، املس بادي ــيخ أّما ذلك الّش يلتهمه؛
كان يحّذرهم اّلذي الّراعي وقارنوه بكالم ذلك سمعوا ملّا األمكنة.
ــواه أحد س ال البراري، هاتيك ــاكن س الوحش نفس من ــّك ش بال
األشراء املشؤومة، مستحّثيننا تلك عن نائني بالفرار، سريعا الذوا

احملمومة. عصّيهم بضربات

زوجته خائن العبد عقاب 8-22 

ــى قرية ووصلنا إل ــة، طويل ــافة مس ــرى كب ــرعة بس ــا طوين
هناك، وقعت أروي حادثة أوّد أن ــا هن اللّيل؛ ــل كام فيها ــترحنا اس
اّلتي نزلنا فيها ــعة احلوزة الواس يدير كان بالّذكر(1). ا ــرة حق جدي

زوجة من له اّتخذ وقد ــرة؛ األس أمالك كّل على مواله وّكله ــد عب
بيت خارج ــن م حّرة امرأة بحّب ــغف ش لكّنه رفاقه، ــد العبي ــني ب
في الّنار ــعلت ــه فأش ــة من خيانت بالّزوج األلم ــتبّد اس ــّيده. س
بذلك تكتف ــم ول ازن. ــه في ب يحتفظ كان ــا م وكّل ــجّالته س
إهالك إلى تعّدته بل ــا، زوجّيتهم عّش من تدميره ــار انتقاما الّدم
له صغيرا ــدا ول به وربطت ــمها جس حول حبال ــّدت ش ذّرّيتهما:
صغيرها. بنفسها، جاّرة معها عميقة في غيابة بئر ورمت منها،
ــك العبد املتسّبب بفسقه وأمس مبيتتها، كثيرا ــّيدهما س فتأّثر
تني شجرة إلى ــل، ومطلّيا بالعس وثاقه عاريا ــّد فش الكارثة، في
الّدبيب عن تنفّك طوابيره منل ال بنخاريب ــر الّنخ جذعها يزخر ×

ــل الّلذيذة املنبعثة العس رائحة ــممن ش فما إن واخلارج. بالّداخل
بقرصاتهّن ــنه ينش فتئن ــا عليه، وم ــن جتّمع حّتى ــمه جس من
ــتمّرة، واملس الوقت نفس في ــدة لكن العدي محالة ال ــة الّدقيق
الّرجل، مستنفدات حلمه على العذاب املمّض هذا بعد أتني حّتى
من الّلباب مجّردة وحدها اّلتي بقيت عظامه وأحشاءه، ومعّريات

املشؤومة. الّشجرة إلى مشدودة الّناصع ببياضها تتأّلق

أخرى الّسوق مّرة لوقيوس في 8-23

نهب ــني الفّالحني تارك امللعون، ــام املق هذا عن أيضا ــا تخلّين
بالكمال، ــوم ي طوال ــّدروب ال طاوين ــير الّس ــا ــجون، وتابعن الّش
طاب حّط هناك بال. ذات ــة آهل مدينة إلى منهكني وصلنا ــى حّت
مبنجى آمنا ــأ مخب لهم بدت إذ ــاة، ألولئك الّرع ــال واإلقامة الّرح
وفرة من ــه ب ــتهرت اش ملا بها العيش إلى ــات، وتدعو الّتتّبع ــن م

الّربط ضعيفا. يبدو هنا زوجته: خائن قّصة العبد (1)
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أصلح لنبدو ــام أّي ثالثة ــّدواّب ال ــام أجس أراحوا ــا بعدم ــرات. اخلي
سعر عن اجلهورّي بصوته الّدّالل وأعلن ــوق الّس إلى قادونا للبيع،
مذؤوما أثرياء، وأُفردت ــراة لش احلمير وبقّية فبيعت اخليل مّنا. كّل
املقيت بتلّمسهم ضقت ازدراء. وقد معرضني في علّي كثيرون ميّر
بالّروث ــة املمّرت أحدهم بيد ــئت وس ــناني، أس من ــّني س لتقدير
فعضضتها الّنتان، بأصابعه وتعيد نواجذي تقشط ظّلت بعدما
ابتياعي، بي عن احمليطني احلادث أسحقها. رّغب وكدت فمي ملء
أصيبت ــا ــّدّالل بعدم ال فأخذ ــاع؛ الّطب ــة شرس ــة داّب ــاري باعتب
املزاح: بفكه ــابي حس على أجّش بصوت يتنّدر بالبحاح، ــه حنجرت
منحّت احلوافر ــّي، البرذون اخلص للبيع هذا ــدى س نعرض × "إالم
وبالدة، كسل مع والوحشيَّ األسقام من ه ــوّ املش هرّي، الدُّ العاجز
ملعطيه وإّني حجارة؟(1) أال منفضة من لعمري أكثر يساوي فما

على شغافه إتالف أعالفه!" طبعا لم يحّز فيه، إن يرغب ألّي

مبثله الّدهر يجود ال شارٍ 8-24

حولي؛ من ــور ضحك احلض يثير ــكل الّش الّدّالل بهذا ــى مض
منه(2) الفرار بعد فراره ــتطع أس لم ــي اّلذي القاس لكّن حّظي
لي عينيه أدار الّسابقة، بكّل نكباتي إرضاءه وال املنطقة، كّل في
عجيب، ــو عليه بنح ــر عث ــارٍ فدهاني بش جديد، ــن م ــني املطّفأت
ــن هو: مخّنث، م اعلموا العصيب. لوضعي ــخص ش ــب أنس هو
متدّلية ــل خص بضع لكن مع ــرع، أق ذلك ــوز، وفوق ــث عج ومخّن

ــّحاذين الّش أولئك الّناس، ثفالة ــن م واحدا ــيب(1)، الّش وخطها
على قارعني ــورّية* الّس اإللهة وامليادين املدن عبر يطّوفون اّلذين
عن الّدّالَل سأل الّتسّول(2). على حلملها والّشقشاقات الّصنوج
ومتني من كبادوقية* أّني فأجاب شرائي؛ حرصا على مبديا أصلي
املكر: من بكثير متظارفا الّدّالل فرّد عمري، عن ــأله س البناء؛ إّذاك
املعنّي لكّن لعمري، سنني حّدد برجه خمس اّلذي املنّجم "قّدر له

املواليد. ومع ــجّالت س في بالّتقييد ــه لعلم باألمر، أدرى ــه نفس
مواطنا بعتك ــو ل كرنليوس* قانون طائلة ــت حت بأّني أقع ــي علم
ــد الّصالح العب ــنت هذا اق أقول: ــد، العبي من ــه أّن ــى عل ــا رومانّي
بالّتأكيد." وخارجه البيت في ــيخدمك س طّيب املردود، استثمارا
عن كّل إيضاحه بعد ــؤال الّس في ــتمّر اس املقيت ــاري الّش لكّن

كنت سلسا. إن طبعي عن متوّجسا سأل أحوالي، أخيرا

والّدالّل الّشاري بني 8-25

كّل في ــا وديع ــارا، حم ال أمامك ــرى ت "َحمالً ــع: البائ ــاب فأج
لعمري ــّنب لتحس ــى ــح، حّت الّرم وال ــّض الع ــرف يع ال ــال، األعم
ــك بنفس تتأّكد ــر أن أيس وما العْير. جلد تقّمص ــال عاق ــانا إنس
صبره ــهولة مدى بس تختبْر فخذيه ــني ب ــك رأس أولْج األمر: ــن م
لهفته. مدركا ممازحته ــو الّنح بهذا الّدّالل واصل صدره." ــعة وس
لك "تّبا بالّسخط: فقال متظاهرا ــخريته س صاحبنا فهم لكّن
اإللهة أعمتك األبكم، األصّم األحمق والّلؤم، أّيها الّشؤم يا دّالل

فعل ألّن خفّي، ــّي لفظ ruderarium تالعب cribrum ــارة: حج ــة منفض (1)
"نهق". يعني rudere

مطلق. جناس fugiens/effugere منه: فراره/الفرار (2)

cinaedum calvum quidem cincinnis semicanis ــيب:  مخّنثا...الّش (1)
صوتّي. جناس capillatum

فعال ــّولون يتس اخلصيان ُقبيلة كّهان كان أترغاتيس): ) ــتار بعش ــّول الّتس (2)
اآللهة. بأّم



خؤخلً= خعآلخجم

204205

* وبِّلونة القّدوس، وسبازيوس* الكون، كّل أصل ــورّية* اجلّبارة الّس
حبيبها مع وفينوس* ــس*، أّتي قرينها مع ــة* اآللهة(1)اإليدّي وأّم
ــمج الّس ــتنوكني بتهريجك تس ــت وأن ــاعة س ــذ من ــس*! أدوني
أستودع أّني يا غبّي أتظّن ــابي. حس على ــخيفة الّس وفكاهاتك
فأضطّر القّدوس، متثالها بغتة وتلقي لتقلقل شموسا، داّبة رّبتي
إلهتي يصلح بحثا عّمن الّشعر محلولة منكودة احلّظ للجري أنا
راكضا أنطلق أن ــك(2) ذل ــمعت إذ س لي باألرض؟" عّن ــة الّثاوي
لكّن ــموس. الّش قّمة في يراني إذ ــرائي ش عن ليعزف كاملهووس
ــي، إذ دفع الّثمن فكرت حال دون تنفيذ الّلهفة ــن م ملا به ــاري الّش
قرفا بيسر ــرورا مس قبضها دينارا، ــر عش ــبعة س حاال، لصاحبي
مالكي ــّلمني لفيلبوس* وس بِنْسع فورا ــّدني وش مّني بالّتأكيد،

اجلديد.

والّرنك الهنك اشتراكّية 8-26

هتف وهناك البيت؛ يجّره إلى اجلديد وانطلق هذا عبده استلم
انظرن اشتريناه، لكّن خادما بنات يا جلبنا قد "ها العتبة: أّول من
اّنثني، في احلقيقة فرقة من املعنّيات البنات ــت أحياله!" كان ما
ــتطيرون يس وهم لغط ــة متغّنجة، في أصواتا خنث ــورا ف ــوا رفع
أُحضر حّقا ــا لطيف فتى أّن ــم بخاطره ــّك ش ال دار ــة، وقد بهج
فتاة(3)، عن نيابة أتت مبهاة يتعّلق ال األمر رأوا أّن فلّما خلدمتهم.

على من الّنكات بسيل وألقوا عبسوا اإلنسان، بدل أتى بحمار بل
خادما ال بالّتحقيق ــه ل بعال قولهم حّد على جلب ــان، إذ القهرم
ــيق املش الغندور بهذا ــتأثري تس أن إّياك "مهال، ــوا: ــم. وأضاف له
ومضوا ــا فيه." نصيب لصويحباتك ــا دعي أحيان بل ــتنفديه وتس
معلف؛ إلى ــي فربطون ــات، ثّم أدنوني الّتّره هذه مثل ــادل تب في
اقتنوه ــزف الع في ماهر ــة البني قوّي ــاّب ش معهم ــد يوج وكان
اإللهة يحمل كان من مائدة الّتبّرعات، احملّصل ــترك املش املال من
ــاركهم يش البيت وفي بوقه، ــي ف ــاحات، نافخا الّس بها ــوب يج
في البيت، رآني فلّما لهم. ــراكة بالّش خدنا ــتغل ويش أعمالهم
أتيَت أخيرا أنت ــا "ه بحبور: وقال ــرور وس ــخاء بس العلف لي قّدم
ورقَت، ألصحابك فدمَت املضني؛ الّتعيس في عملي ــوب عّني لتن
احملن في أسمع كالمه وأنا فأخذت أفّكر، املنهكني!" حقوّي وأرحَت

ينتظرني. اّلتي اجلديدة

اّنثون الّدراويش 8-27

ولّطخوا ــة ــا مبرقش قمصان ــدوا ارت ــد وق ــوا خرج الغد ــن م
ووضعوا باألصباغ، ــم عيونه وزّوقوا ــة، طينّي بطالءات ــم وجوهه
جالبيب بيضاء بعضهم ــس ولب من احلرير. ــا وتنانير ومروط ُعُجرا
اجلانبني، على متدلدلة اخلاصرتني بُهدب حمراء زُّينت على مستوى
أركبوا ثّم جادّية. صفراء أحذية وانتعلوا ــر، بزناني عليها وانتطقوا
وشّمروا عن ألحملها، حرير من بوشاح ملّحفة اإللهة ظهري على
في وبلطات ووثبوا كبيرة سيوفا وامتشقوا األكتاف، إلى زنودهم
وصلوا ُدويرات، بعّدة مّروا بعدما على إيقاع املزمار. جنونّي شطح
صاخبني عقيرتهم رفعوا املدخل وطئوا األثرياء، فحاملا أحد ضيعة

ُقبيلة. اإليدّية: أّم اآللهة (1)

بصيغة الّتأنيث. نفسه عن يتحّدث الكاهن ذلك: ألّن سمعت إذ (2)

أغاممنون ملّا استعّد برمي أرمتيس/ديانة افتدتها اّلتي إيفجينية قّصة في كما (3)
قربان تكفير. لتقدميها لها
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رقابهم ويلوون رؤوسهم يقّعسون ردحا ظّلوا ــعور. مس في هوس
ويهوون ــة، املتهّدل ــعورهم ويديرون ش متواترة ــريعة س بحركات
بسيوفهم زنودهم أخيرا ــرطون ويش عّضا، العضالت على أحيانا
فأخذ اجلذب، ذروة بلغ أحدهم تلك الغوغاء، وسط ذات الّشفرتني.
في بالّدخول متظاهرا متالحقة، صدره أنفاسا أعماق من يصّعد
ــرة الّرّبانّية، ذاته باحلض ملء ــّرب والّتش اإللهّي، الهوس من ــة حال
ال للورى واخلبل ــقم جلب الّس اإللهّية احلضرة ميزة كانت لو كما

وأرقى(1). أفضل جعلهم

الّصوفّي اجلذب نوبة من 8-28

الوحي ــة نوب في ــماء: ــة الّس عناي من ــال ــزاء ن ج أّي ــر فانظ
الّرجس ــه بارتكاب نفس ويّتهم يقّرع وأخذ كذبا الّصاخبة، افترى
بيديه لذاته ــادل الع كذلك العقاب ويطلب ــدس، الّدين الق ضّد
من ُقّد سوطا الّشواّذ، بأولئك خاّصة أداة أمسك ثّم فعالته. جزاء
من عدد على ولُّفت ُسحلت صوفه يجّز لم جلد من أشرطة عّدة
بعفقاته العنقودّية، وقد ــرارا جلده م يلطع فأخذ الغنم، ــام عظ
الّضربات. حّتى ألم ضّد عجيبة حصانة املرجتاة الّلّذة من اكتسب
خة مضمَّ ــياط، وجلد الّس ــيوف الّس فصد من األرض، ترى ــرَت ص
بغزارة ينزف الّدم أرى ــا وأن روعي فوقع في اخلبيث. اخلنث ــم بدمه
اإللهة األجنبّية بطن ــتهى اش لو ماذا ناغز: هاجس جراحهم من
توّقف أخيرا × أتان؟ حليب الّناس بعض ــتهي يش مثلما دم حمار
متزيق ــن ــباعا م ش ــّك ش بال وكذلك تعبني ــزرة، ا ــن ع ــة اجلماع

الّدراهم وحّتى الّدوانيق نثار مفتوح كيس في وجمعوا أنفسهم،
وأُعطوا كذلك ــا، به الّتبّرع في املتفّرجني ــن م عديد تبارى ــي اّلت
وقّدم واحلنطة، ــق الّدقي من ــيئا وش وأجبانا وحليبا اخلمر ــن دّنا م
وحشوها العطايا كّل بلهفة سحبوا الّرّبة. ملطّية شعيرا البعض
على وحّملوها املهنة، أصول وفق لعائداتهم ــا أعّدوه أكياس في
في ومعبد أطعمة كمخزن املزدوج، بحملي مثقال فسرت ظهري.

واحد. آن

الّدّجالني املنحرفني فضح 8-29

قّرروا، القرى إحدى وفي بأسرها؛ املنطقة ينهبون مضوا هكذا
وتهنئة. تبريكا مأدبة، يقيموا أن ــّدروا، ق ممّا األوفى بالعائد ــني فرح
ــمينا ــا س كبش الفّالحني أحد من وطلبوا كاذبة، فاختلقوا نبوءة
وبعد ــبعى؛ به ش تبات قربانا ــى اجلوع ــورّية* الّس لإللهة م ــدَّ يق
منه عادوا لبثوا أن توّجهوا إلى احلّمام. وما بالّتمام، الوليمة إعداد
لشغل احلقوين االستعداد أّمت على خدّجلا متينا قروّيا مصطحبني
من شيئا تناولوا وبعدما طعامهم. ــاركهم ليش وأسفل البطن،
الّداعرة ــم رغبته ــفرة الّس أمام عليهم ــتولت اس ذواقا، ــر اخلض
ــتثيرون يس وأخذوا فتحّلقوا ــرام، احل ــبق الّش ــات ممارس أحّط في
على ــطهم وس ــتلقي املس العاري ــاّب الّش ــة الّرجس بأفواههم
طويال، فانبريت املنكرة ــال الفع رؤية تلك عيناي لم تطق ــره. ظه
املقاطع ــة بقّي من مجّرد واو ــرج فخ ــّي!" "وامواطن ــتصرخا: مس
احلمير، به يختّص الذي ــراز الّط ومن حّقا وجهير، واضح ــروف، واحل
الكفر ــّب من ه إذ محالة. ال ــب مناس غير ــي وقت ف أتى ــه أّن إّال
لهم حمار عن ــون يفّتش بالّتحديد كانوا ان ــبّ الّش من جمع ااور

باطنه في هزل أبوليوس كتاب أّن تبّني ــة اللُّمع هذه ميزة...: كانت لو ــا كم (1)
جّد.
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ــبوا فحس وجر، كّل في عنه بحثا األرض ــني قالب اللّيل، في ــرق ُس
تلك الّدار، ــي ف مبخبئ مخفاة ضاّلتهم أّني ــي نهيق ــماع س لدى
رؤوس ــى عل ــترداد متاعهم الس ــة بغت ــني متزاحم ــا فاقتحموه
ــهم املقيتة؛ فواحش ــة مبمارس ــني متلّبس وفاجؤوهم ــهاد؛ األش
ــهد مش لهم ــفوا وكش مكان كّل من اجليران الفور على ــوا فدع

احلصور. الكهنة تبّتل على بسخرية مثنني الفجور، ذلك

اضطرارّي ِحلم 8-30

بألسنة ــرت انتش ما ــرعان الفضيحة اّلتي س اجلماعَة هالت
البغض مثار ــع اجلمي لدى ــتحّقون يس كما فجعلتهم ــور، اجلمه
اللّيل منتصف حوالي القرية ــادروا أمتعتهم وغ لذا ملّوا والّنفور؛
ومع جّيدة؛ مسافة قطعوا قد كانوا ــمس الّش مطلع قبل بغتة.
طويال حولي، ــاوروا تش ــا وبعدم منعزلة، ــازة مف بلغوا ــى الّضح
وطرحوها ــري ظه عن اإللهة فأنزلوا ــي. على قتل رأيهم ــتقّر اس
ربطوني، وانهالوا ــنديانة س وإلى جّردوني، عّدتي كّل من ثّم أرضا،
توّعد يقتلوني. أن أوشكوا حّتى بالعظام املزرود ــوطهم بس علّي
ــويه صفحة تش في ــّك ش ال لنجاحي ببلطته ــري ــم بعق أحده
حّيا، بي االحتفاظ آثروا اآلخرين ــمعته؛ لكّن وس الّناصعة ِعرضه
ثّم األرض. على ــاوي الّث للّتمثال اعتبارا بل حياتي، ــى حرصا عل ال
بسيوفهم، حّتى متوّعدين وساقوني األحمال يحّبقون علّي عادوا
الّصنوج ونقر قرع سماع عند هّب، هناك شأن. ذات وصلوا مدينة
َسراة من رجل دّين العذبة، الفريجّية* ــيقى املوس الّدفوف وأنغام
ــتقبال اس اآللهة، وخّف للقائنا راغبا في ــرمي على تك دأب ــوم الق
لإللهة متزّلفا ــع بيته الواس داخل ــتضافنا كّلنا فاس عنده؛ الّرّبة

والّذبائح. بالّصلوات

واحلمار والكلب الّظبي 8-31

ــل أرس فقد ــيم: جس ُمرد خطر إلى هناك ــر أّني تعّرضت أذك
ظبي ــده، فخذ صي من ــًة حّصة هدّي تابعيه ــن فّالح م ــا ملضّيفن
ارتفاع على املطبخ، ــاب قرب ب بدون احتراس الّطّباخ ــه عّلق ودك،
ملح وفي ــله وانتش الّصيد ــن كالب م واحد فوثب عليه ــيط؛ بس
علم ملّا ــّراس. احل ــني أع عن بعيدا ــه بغنيمت ــا فرح ــت أفل ــر البص
ــبب إهماله، بس بالّالئمة ــه نفس على ــه، أنحى بضياع ــاخ الّطّب
يطلب ــّيده س بدأ وملّا جدوى؛ والبكاء بال ــر الّتحّس ــتغرق في واس
وأخذ موّدعا، ــده الّصغير ول فقّبل ــي غضبه، وخش جزع طعامه،
الوفّية؛ زوجته على يْخف اخلطب لم لكّن ــه. ــنق نفس ليش حبال
أيُطيش "ويحك! وقالت: املردية، اخلرتة يديهاعلى ــت بكلتا فهجم
وضعته عناية اّلذي احلّل إلى تنتبَه من مصابك فال اجلزُع ــك صوابَ
حّظك، فاصُح كبوة بسبب ــك يأس من تثْب إن × أمامك؟ اآللهة
فاذبحه ناء إلى مكان الغريب احلمار خذ هذا وأصغ إلّي: ــك لنفس
في املروق ــدا جّي واطهها ــا، أضعته كاّلتي ــذا فخ منه ــع واقتط
راقت الّظبي."(1) ــذ فخ بدل ــّيدنا لس وقّدمها ــهّية، الّش املتّبلة
رفيقته حكمة على كثيرا وأثنى مبوتي حياته ــم فكرة افتداء لّلئي

للمجزرة. سكاكينه يشحذ وأخذ

الفخذ للقيانوس، املنسوبة القّصة في حمار: بفخذ فخذ الّظبي استبدال (1)
وحشّي. حلمار املهدى
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املفّر؟ أين 9-1

يديه األثيمتني؛  لنحري يدّجج الّزنيم ــّفاح الّس ذلك راح  هكذا

عزمُت، دون ــريع، س قرار إلى والّداعي ــع، املري الّداهم ــر أمام اخلط
بالفرار. ــيكة الوش املذبحة تفادي على واالنتظار، ــر الّتفكي طول
مطلقا واندفعت ــّدني يش كان ــذي اّل القيد ــت قطع احلال ــي ف
ملح ــات؛ في الّرمح من ــات بزّخ ــالمتي س حاميا ــي، ــح قوائم للّري
رّب كان ــث حي الّطعام ــى غرفة إل ركضا ــّرواق قطعت ال ــر البص
فاقتحمتها لإللهة؛ مقّدمة ذبيحة حلم الكهنة مع يتناول البيت
ــاعل. واملش املائدة وكذلك املواعني بل اندفاعي قالبا في ترّدد، ــال ب
ــل احلاص ــويش والّتش ــاث األث ــرة بعث ــن م ــت رّب البي ــض فامتع
في مكان موثوق، لنزقي بحبسي آمرا اخلدم ألحد برفق ــّلمني وس
بهذه وليمتهم. ــو صف مماثلة بفورة من جديد عليهم ــّدر أك كيال
اجلّزار، يدي من بني وأفلّت سالمتي، بكياسة حميت املرجتلة احليلة
ال أمني. لكّن سجن يضمن حمى في بّت الفرح إذ فاستولى علّي
عاكسه إن خططه لإلنسان وفق يحدث أن ميكن بالّتأكيد ــيء ش
قضاء عناية تعديل أو ــرّد ل وال عّقار تعّقل وال تدّبر من ــّظ، وما احل
مؤّقتا مالذا ــي، ل كما بدا منحتني، ــي اّلت فاحليلة ــرم. املب اآللهة

دافع. له من واقع، ما بهالك بل الفع، دهتني بخطر

الكلِب احلمار 9-2 

املقصف رافعني ــي ف يتحادثون ــه ــت وضيوف البي رّب ــا فبينم
على وجهه، ــاٍد واالضطراب ب ــالم، غ دخل فجأة ــم، بينه ــة الكلف
من ودخل قريب، زقاق من الّساعة أتى كلِبا كلبا بأّن سّيده ليخبر
على فورا هياجه، هجم ــورة غريب. وفي س باندفاع ــاب اخللفّي الب
ــة بشراس فوثب القريب ــطبل اإلس اّجته نحو ثّم ــد، كالب الّصي
إذ راح يوّزع البيت. حّتى سّكان منه ولم ينج دواّب، مماثلة على عّدة
الهّجان، وهيفايستوس* مرتيلوس* فخدش وشماال ميينا عّضاته
وعّدة الّطبيب، ــوس* ــّراش، وأبولوّني الف وهبنوفيلوس* ــاخ، الّطّب
بعض إلى ــت انتقل ــدوى ــّك أّن الع ش وال إخراجه؛ ــوا حاول ــدم خ
من ما أبديت أّن ببالهم وخطر احلاضرين، كّل فهال األمر ــّدواّب. ال
مبا كّل ــّلحوا، فتس العّلة؛ بنفس إصابتي إلى يعود هياج قبل حني
مّس وبهم وهرعوا املشترك، اخلطر متحاّضني على ــر، وتنادوا تيّس
برماحهم شّك، أدنى دون ــيقضقضونني كانوا س ــبوا لي. ممّا نس
اخلدم عليهم ــا وزّعه ــي اّلت ــفرتني الّش ذات والفــؤوس ــم وحرابه
بالويل، فأقتحم ــذرا من فجأة يقترب أر اإلعصار لم لو ــهولة، بس
املكان وحاصروا الباب علّي أوصدوا إّذاك ــّي. مالك احلال غرفة في
رويدا أفنى أن ــي، ب االلتقاء من عليهم خطر أّي ــدون ب منتظرين،
وجدُت بذلك ــدي. جس من ــتحكم الفّتاك املس ــّداء ال ــدا من روي
على وتهالكت ــدة الوح نعمة باألحضان ــت أخيرا، فتلّقي ــة احلّرّي
لم أذق ــرّي نوم بش إلى راحة األغطية، مخلدا عليه ُوضعت فراش

ألي. منذ طعما له
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احلمار في االختبار 9-3

كلل كّل عّني أزالت قد ــراش الف ونعومة طلع قد ــار الّنه كان
ضاربني باتوا ــن اجلمع اّلذي إلى فأصغيت ــيطا؛ نش أفقت خّفا ــا ملّ
زال أما "ترى مصيري: حول يتناقشون بابي، على مشّددة ــة حراس
انفثأ من الّداء أّن األرجح بل " هيجانه؟" ــي ف ذلك احلمار الّتعيس
أن رأوا اآلراء، ــّتى ش بني للفصل بلغ أوجه." أن ــد ــه بع نفس تلقاء
في واقفا فرأوني ــاب بالب ــّق ش من ونظروا العيان؛ ــوا إلى يحتكم
أّني ليتحّققوا ــاب أكثر الب بفتح جازفوا ثّم معافى؛ ــليما س دعة
ــماء الّس من ــال مرس ما إخاله إّال ــم، أحده لكّن ــا. سلس ــرت ص
ــالمة س من للّتأّكد ــار املعي ــذا به الباقني ــى عل ــار أش ــاذي، إلنق
ــإن أقدمت ف قراحا، ــاء ــطال ملئ م س ــي ــوا ل أن يقّدم ــي: طباع
إن صددت ــالمتي. وبالعكس لهم س بانت منه كعادتي ــربت وش
ما اخلبيث الّداء ــوا أّن علم ــه وملس املاء مرأى عن مذعورا وصدفت

ُكتب األقدمني(1). في أيضا وارد شائع معيار يالزمني: ذلك زال

الّترحال إلى عودة 9-4

من وبقيا ــرّدد ت فورا، في ــي وقّدموا ل الّرأي، ــذا ه ــنوا استحس
ــع قريب: نب من ــرات ُجلب ف عذب ــاء م من ــرا كبي ــاء وع ــس، توّج
ــوق ــي بش رأس موجلا إلى املاء، اخلطوة تائقا واثق فورا، ــت فتقّدم
لبثت ثّم ــا. حّق ــافي املاء الّش ذلك من ــّب أع وأكببت ــتهاء، واش
ولّي أذنّي ــي، على يافوخ أيديهم ــت تربي الوداعة ــى مبنته ــل أحتّم

ظّنتهم، أفّند حّتى االختبارات، من ذلك وغير زمامي، وجذب برفق،
من جنوت هكذا مجاال للّشّك. يدع مبا ال ــتي سالس للجميع وأبّني
ال بالكشاكيل محمَّ الّطريق على ساقوني الغد ومن مزدوج، خطر
الّشنشانات إيقاع على املتنّقل الّتسّول جديدة من جلولة اإللهّية
ــيدت ش ببلدة نزلنا عديدة، وقرى ــوت ــوج. بعدما مررنا ببي والّصن
ذكر الّسّكان حسبما املاضي في غنّية كانت مدينة أنقاض على
طريفة قّصة سمعنا وهناك خان، أقرب في فنزلنا متاما؛ تندثر لم

تعرفوها بدوركم(1). مخدوع أوّد أن زوج فقير عن ا حق

ادوع الّزوج عودة 9-5

كفاف ــش حياة ويعي معمل حدادة ــي ف ــتغل يش الّرجل كان
أصلها رغم ــتهرت، اش زوجة له ــّن لك عمله، لقاء ــد الّزهي ــره بأج
يغدو كاد الّزوج ــا م يوم، ذات ــى. تضاه بخالعة ال ــه، مثل ــر الفقي
ــيقها عش ــة خلس بيَته عمله حّتى دخل إلى الباكر الّصباح في
التحامات في بطمأنينة منهمكان ــقان وبينما العاش ــور؛ اجلس
يكن اّلذي لم ــّزوج املغّفل ال البيت إلى عاد غّرة حني ــرام، على الغ
الباب رأى إذ يرتاب مبثله. ُسّر الّرجل حّتى وال ذلك من ــيء بش يدري
ليخبرها وصّفر الباب على فطرق زوجته، بعّفة الّداخل من مغلَقا
من الّنوع هذا في ــة الّضليع الّذكّية املرأة خّلصت إّذاك ــه. بعودت
داخل خابية وأخفته ــاّرة احل ضّمتها من ــيقها عش الفجور أفانني
بهم فارغة وما لكّنها مخفاة، نصف الغرفة من في ركن ــاة ملق
يدخل بفجاجة: وهو وابتدرته لزوجها فتحت ــّم ث حاجة؛ من إليها

بالّتاريخ يهتّم ــوس وأبولي املاء؛ برهاب يقترن الكلَب ألّن ــب: الكل داء ــار معي (1)
مرض ــخيص تش في ــتفيض يس مثال "املرافعة"52-49 في والّطّب؛ ــّي الّطبيع

الّطّب. في كتاب وينسب له وعالجه. الّصرع
دمج أبوليوس ــكان بإم وكان أيضا ــا ربط ضعيف هن ادوع: ــّزوج ــة ال قّص (1)

في نسيج روايته. القّصة
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في اليومّي ــغلك ش ــّكع ببطالة، وعن ــتبقى تتس إذن س "هكذا

لطعامنا؟ شيء إحضار وال معاشنا تدّبر دون اليدين خلو عطالة،
الّصوف عمل ــي ف ونهاري، وأقّطع ــي ليل املنكودة أكّد ــا ــا أن بينم
أسعد تعيش كم الّدار. في القنديل األقّل على ألستصبح أوتاري،
مع ــمة بش الّصباح منذ تتمّرغ اّلتي دفنية* جارتي منّعمة مّني

متخمة." والّشرب باألكل عّشاقها

عظيم مكرهّن إّن 9-6

فإّن ــذا: ه في تقولني ــاذا "وم ــذاك الّنحو: ــور ب املزج ــّزوج ال رّد
رزق يومنا. تدّبرت ذلك ومع ــا، صرفن له، بقضّية ــغاله النش َعرفنا،
تلك جدوى بال وحتتّل دوماً، الفارغة اخلابية ــك تل إلى لطفاً انظري
بيتنا في حركتنا عوق لغير الواقع في تصلح الكبرى، وال املساحة
حضر قد وها ــاعة، الّس دنانير ــّتة ألحد بس بعتها لقد ــع. املتواض
على قليال ــاعدتني وس حتّزمت ويأخذ متاعه؛ فهّال ــن ليدفع الّثم
وهي بديهًة اخلبيثة قالت للّشاري؟ فورا من الّدار، ألسّلمه إخراجه
علّي اّلذي جاد والّتاجر األحّذ الفّذ "يا للّزوج جريئًة: تطلق ضحكة
دنانير بسبعة الّدار، قعيدة املرأة أنا ــاعة الّس بعُت حّظي! فما به
بزيادة ــر طافحا بالبْش هتف الّزوج ــار." بدين فيه علّي ــو ه أرخَص
سّيد يا "نزل فيها رّدت: املقدار؟" بذلك لها الّشاري ومن ــعر: " الّس
زْين البعولة أّول الّنهار." 7-9 ــذ من من متانتها للّتثّبت ــّطار الّش

الّرجولة ومتام

املصباح 9-7

"أتريدين توان: قام يقول دون خذالن، ودون مرادها اآلخر فالتقف

مخّددة عتيقة، ــّد ج ــة؟ خابيتك هذه احلقيق معرفة ــّيدتي س يا
يجهله: كأّنه له يقول زوجها إلى والتفت عميقة"؛ بشقوق كلّها
ــدادي مبصباح، بإم تفّضلت ــاح، هّال ص يا تكون ــن أّيا م ــت "وأن ×

إذا معرفة ما يرام، داخله كما األوساخ من كشط بعد ألستطيع
× حرام؟ مال من أدفع ترى حتسبني أم لالستخدام، حّقا صاحلا كان
املصباح وقال العرسان ذبالة سّيد أشعل أو توان، ريبة أدنى وبدون
أنا أعطيكها حّتى هنا دعة في وابق أّيها األخ أنت "تنّح ــي اآلن: ف
املصباح، وحمل ذلك وهو يقول نضا ثوبه حسنا." كحتا مكحوتة
الغندور زيرنا انكّب بينما الُقالح. الّنخر جداره على من ــو يجل وراح
وسحجا دعكا فيها ــتغل يش اخلابية على احلانية احلّداد امرأة فوق
اخلابية فوق من ــها هي فمضت تطّل برأس أّما راضية. بطمأنينة
قلحاء بقعة إلى مشيرة الّداهية، املومس زوجها مبكر مستنوكة
حّتى ــطها، ليقش مجّددا ــك تل ثّم بإصبعها ــاك هن وأخرى ــا هن
الّسبعة رضّيا دنانيره احلّداد ــتلم سوّيا، فاس شغلهما من انتهيا
إلى ويوصله رقبته على اجلّرة يحمل ألن الّتعيس واضطّر ــا، مرضّي

عشيق زوجته. بيت

احلّظ قراءة 9-8

يَودكون من ــام، األّي من ــددا هناك ع األطهار ــا كهنتن ــث مك
ابتكروا وقد ــدة، عدي عرافات مقّدمني ويتمّولون العاّم، ــخاء الّس
يخدعون األحوال، لعديد ابتدعوا جوابا واحدا جديدة. ارتزاق وسيلة
وقد املشاريع واألعمال، شّتى حول للّسؤال، عليهم املتوافدين به
ليزدهي األرض، حلراثة مقرونة "الّثيران هذا املنوال: على الّرّد ــغ صي
إّن قالوا الّزواج، بنّيته من ــأل جاء يس فإن ــّر ويرضي." يس زرع غدا
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وإن ــّزرع للولدان؛ للقران، وال ــرن املق ما يحتاج: ــط ــم بالّضب لديه
ــرى بش واملقرن والبذار الّثيران في كان أرض ــراء ش عزم ــأل من س
قيل ــفار الّس قاصد اإللهة وحي تلّقى وإذا واالزدهار. اخلير بعميم
احملض. بالّربح يعد األرض ــت نب وأّن باالنتظار، الّرواحل ــني إّن أل له
لصوص عصابة تعّقب أو ــروس ض معركة خوض ــزم يعت وإذا كان
نبّوتهم بشرى الّنصر كانت نوى، ما في عن جدوى مضّيه ــأل وس
باملغنم منهم ــيظفر األعداء للّنير، وس رقاب ــتنحني فس املقّدر:
الباطلة، كهانتهم بحيلة الّشاكلة، هذه على ملّوا الوفير. الّطّيب

الّطائلة. األموال من حتويشة

لسارقون إّنكم العير أّيتها 9-9

في استنفدهم االستشارات املستمّرة على اجلواب تكرار لكّن
اّلتي الّطريق من كّل ــوأ أس فكانت الّطريق، ــتأنفوا واس الّنهاية
من املاء غدران هنا حتت غرِقة ــر، واحلُف مليئة باملناقع ليال: ــلكنا س
قوائمي وتضعضعت املذر. الّطني من من طبقة هناك وزجلة القذر،
أخيرا منها تخّلصت ثّم املتوالية، والكبوات املتتالية العثرات من
ــّلحني املس اخلّيالة من بكوكبة وإذا ــهلّية. س أرض في ــة إلى ثنّي
مطّيهم اندفاع الفرسان ويوقف غّرة، حني على اخللف من تدركنا
ــكون وميس ــّرة. بِش وصحبه فيليبوس على ــون ُمّرة، ويثب ــّقة مبش
لكما عليهم وينهالون ــرة الفج إّياهم بالكفرة ناعتني ــم تالبيبه
يُخرجوا أن لهم أْولى أْن × ــّددين مش وينذرونهم أيديهم ــون ويغّل
على من اختلسوه اّلذي الّسوءى، جرميتهم الّذهبّي مغنم الكوب
في ميارسونها اّلتي طقوسهم بأداء تظاهرهم أثناء اآللهة أّم وثار
سّرا، الجتياز العقاب بالّسرى من اإلفالت بوسعهم ظاّنني اخلفاء،

سَحرا. األسوار

ُخلسة؟ أم هدّية 9-10

اإللهة ــن حض في ــها يده، ودّس ــى ظهري عل أحدهم ــى ألق
ما األوباش ــّن لك أخرجه. اجلميع ــام وأم ــد الكوب فوج ــه، ليفّتش
قالوا بل ــراء، الّنك ــد افتضاح اجلرمية بع حّتى ــوا، وجل وال ــوا انخذل
أكثر ما ــقاء! ويا للّش مليئة بالّرياء: "يا للعيب ــني بضحكة مماحك
اآللهة أّم ــه قّدمت صغير ــوب ك × ّرد ــاء! باألبري املترّبصة ــن احمل
أولياء ــل يعاَم ضيافة، ــة ــورية* هدّي اّلس ــا الّرّبة ألخته ــة بلطاف
ــون." ومضوا يُّتهم ــم اجلرائ ــون وبأخطر مجرم ــم كأّنه ــون صاحل
القهقرى، القروّيون ــم رّده جدوى، إذ لكن بال ــالت اخلزعب هذه ــي ف
الكوب وأعيد الّسجن(1) سرداب في باألغالل مكّبلني وحبسوهم
ــا وُكّرس العطايا منضدة إلى ظهري على احملّمل ــال الّتمث وحّتى
ــتراني فاش أخرى. مّرة للبيع ُعرضُت ــد الغ فمن أنا أّما ــد، للمعب
فّي دفعه اّلذي الّثمن بسبعة دراهم فوق مجاورة قرية من طّحان
كبيرة من احلنطة استالمي كّمّية فور قبل، وحّملني من فيلبوس
مليئة وعرة ــق طري على ــاقني س ثّم الوقت، ــي نفس ف ــتراها اش

عمله. مقّر الّطاحونة(2) إلى األشجار شّتى وجذاء باألحجار

اآللة اجلهّنمّية 9-11

ــّتى ش في أرحاء ــر تدي لّلّف ــت ــّدة دواّب ُقرن ع ــت كان ــاك هن
حركة في ــل أيضا اللّي وآناء بل فقط ــار الّنه كامل ال ــات االّجتاه
لسجنه ــرون)، ( شيش إلى توّليوس ــبة نس Tullianum ــجن: الّس ــرداب (1) س

سراديب. كاتلينا في شيعة
معكوس. استهاللّي جناس stirpibus/pistrinum اجلذاء/الّطاحونة: (2)
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وال تقّر ال اآلالت اّلتي ــدوران ب اللّيلّي الّطحني ــي، فتحّضر تنته ال
تنّفرني كيال بالّتأكيد ــي، اجلديد وفادت مالكي أنا فأكرم ــا أّم تني.
ومأل مذودي إجازة األّول ــوم الي أعطاني اخلدمة: فقد في ــي بدايت
الغد ــر، فمن أكث يدم لم واجلرش ــة الّراح نعيم لكّن ــة. باألطعم
األَُخر، وغّم من كّل تبدو أكبر رحى الّصباح الباكر، إلى منذ شّدني
باستمرار، زيغ دون ألدور دائرّية، قناة مجرى فورا إلى ودفعني وجهي،
أُْبد لم لكّني املدار. محّددة متكّررة دائرّية حركة في ــا خطاي قافي
رغم بل رصانتي وحكمتي؛ ناسيا املهنة، فّنّيات لتلّقي استعدادا
آالت تدور ــان، بني اإلنس بني أعيش كنت ملّا ــّرة، م ــي أكثر من رؤيت
أمّثل مكاني، في البدء متغابيا ــّمرت في تس نفس املثال، × على
معرفتي لقّلة سيحيلني بالّشغل، معتقدا أّنه اجلاهل الغْفل دور
ــّك ش ال آخر ــغل ش إلى ــابهها ش وما للوظيفة وعدم صالحّيتي
أعملُت ــدى ُس لكن أعمل. أن دون ــف أعل قد يدعني بل ــهل، أس
عّمال عّدة احلال ــي ف طّوقني علّي، إذ وباال عاد ــل ب الّذكّي ــري فك
معصوبتان وعيناي األمان، ــة غاي في أنا وفيما العصّي. ــون يحمل
وانهالوا ــا، ولغطوا مع ــأة فج ــارة إش أعطيت األوان، ــك ذل حّتى
والّلطعات، الّضجيج موجعا، حّتى عمهت من ضربا علّي ــم كلّه
جسمي بكّل فورا وضغطُت ــروعاتي، مش سوى إلغاء أملك فلم
بتغّير فأثرت الّدوران، بخّفة في اإلتقان، مندفعا بفائق الّلّبة على

الفتيان. أولئك ضحك املفاجئ سلوكي

العبيد ُسخرة 9-12

ــه مّني، مبلغ الّتعب ــغ وبل اليوم، ــم ــا انقضى معظ م ــد بع
املعلف وإلى حّرروني، ــؤومة املش اآللة ربقة ومن عّني، الّلّبة فّكوا

إلنعاش احلاجة وبأمّس اآلخر، إلى مرهقا ــت كن أّني ومع ربطوني.
املعتاد فضولي ــن م لبثت ــغب، الّس من وتلفُت ــر، ــمي اخلائ جس
اّلذي ــي، طعام ــاول تن ــأُت وأرج والعجب، ــاش ــة االنده غاي ــي ف
من ــيء وش الّتفكير، باهتمام إلى أمامي، وانصرفت أُحضر غدقاً
أّي ــماء! آلهة الّس يا املعنت. املقيت املعمل هذا نظام في املتعة،
ــت ورّقش الكامدة، العفقات آثار جلودهم ــت اختّط ــاس ُعْجف أن
تخفي ممّا ــر أكث تظّلل ــمالهم الكادمة، أس الّضربات ــم ظهوره
فقط، ــول األربية قصيرة ح ــملة ش بعضهم ــامهم. وضع أجس
ــمت ُوس وقد خاللها ُعريهم، ــن م يظهر ــدون أطمارا مرت ــكّل وال
ــوى سبد، س منها يبق فلم ــعورهم ش وُحلقت جباههم بحروف
القتام الكاوي ــّرأ هزالهم، وه ــاعة بش وزادهم أقدامهم وُحّجلت
البيضاء الّطحني بأغبرة ودرنت أبصارهم ــيت عش حّتى أجفانهم
الّنزول قبل باألتربة، املصارعون يعّفر كما ــامهم، أجس املتراكمة

احللبة(1). إلى

الّطاحونة دواّب 9-13

حالتهم؟ أصف وكيف عنهم ــول أق فماذا رفاقي الّدواّب، ــا أّم
مستديرين × العجزة الُوّهن، واجلياد الُعُجز البغال جمعا من كانوا
وقد الّتنب؛ أكداس ــون ــهم يجرش رؤوس ــني فيه مغّطس باملعلف
والّضبح الّنخير ووارب ــرى، الّدب أعناقهم املتقّرحة ــراح اجل تأّكلت
بالّلّبة ــتمّر املس االحتكاك ــن م وتقّرحت ــى، الّتعب ــيمهم خياش
أجنابهم، املتواصل ــرب الّض من ــى الّضلوع إل وتعّرت ــم، فهداته
in بالوتوس عبارة ــتخدم يس عليهم. محكوم عبيد ــا رّمب الّطاحونة: ــال عّم (1)
جند الّشاّقة. باألشغال ــخص ش على مبعنى: احلكم تقريبا pistrinum dedere

2 :3 نفسه" "معّذب في مماثلة ترنتيوس عبارة عند
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الّدبَر من واخشوشنت حوافرهم(1)، الّلّف طول من ــت وتفّطس
بؤس أرى وأنا ــي نفس على فخفت جلودهم. احلبس وطول والهزال
اخلوالي، ــام األّي لوقيوس ــّز ع وتذّكرت ــآل، امل نفس األرّقاء ــي رفاق
لي يبق لم حلالي؛ أرثي فأطرقت نفسي اخلالص من اليأس وتغّشى
سيما فضولي، جبّلة قليال سوى يسلّيني املعّذبة حياتي في عزاء
بحضوري. بحّرّية مستخّفني أمامي واجلميع يتصّرفون ويتكّلمون
لنا يقّدم أن أراد ــا ملّ قدميا، اخلالد اليونان ــاعر لعمري ش أخطأ ــا وم
زيارة من عظيما وفضال ُخلُقا ــب يكتس فجعله أريبا حكيما، رجال
بكثير أتذّكر شخصّيا شعوب متنّوعة. أنا ومعرفة متعّددة، مدن
هيئتي حتت ستار جعلتني فقد احلمارّية، حياتي فترة االمتنان من
أقل لم احلياتّية، إن األحوال ــّتى بش الّتمّرس خالل ومن البهيمّية،

علما. أوسع األقّل فعلى حكما، أحصف

الّطّحان زوجة 9-14

الّلطيفة القّصة هذه مسامعكم إلى أنقل أن باملناسبة قّررت
الّطّحان ذلك كان من بداياها. وهأنذا أبدأ ــواها، س قبل الّظريفة
قد ومفضال، صالح ــال، رجل يق واحلّق وهو، مباله، امتلكني ــذي اّل
في منها يقاسي فكان ــّيئات، الّس ــاء ــّرة الّنس ش هي بزوجة بُلي
رثاء أتأّلم الوقت، كنت كامل أّني الويالت؛ حّتى أمّر ــرفه وبيته ش
في جتّمعت بل مذّمة أّية من ــو تخل الّلئيمة لم تكن بصمت. ــه ل
املقّمة. في احلشوش كّل سيول كما تنصّب الّرذائل كّل ــها نفس

ما نهب جشعة في حقود، عنود سّكيرة، شكسة، شّريرة شرسة
تناهض ماال طائال، ــا فيه تنفق في ازيات ــخّية س للغير باطال،
وأبدلت قاطبة، اآللهة ــّفهت وس ازدرت وقد احلياء. وتناوئ ــاء الوف
خادعة ــدا(1)، واح زعمته ــه عن إل ــوى باطلة، دع الّثابت ــن بالّدي
ــكني املس زوجها وخائنة ــاس، الّن كّل مختلقة ــاء جوف ــوس بطق

الّنهار. كامل الفجور وفي من اإلبكار، اخلمر في باالنغماس

سّيده وزوجة لوقيوس 9-15

وال تتناهى، ــب غري ــا بحقد بأذاه تالحقني ــرأة امل تلك ــت كان
احلمار ــّد الفراش بش في ــزال ت ما ــار، وهي الّنه طلوع ــل قب ــرة آم
من تخرج ــا حامل وتطلب الّرحى. ــى إل ــرا للخدمة مؤّخ ــذي أتى اّل
الّدواّب بقّية جلدا بحضرتها؛ وملّا تُسرَّح ــع يوَس أن ملّحة غرفتها،
إّال أمدا إلى املعلف بربطي ــر تأم وال تبقيني موعدها في ــألكل ل
على الفطرّي اّطالعي ــّب ح فّي باضطهادها وقد زاد بعدها. ــن م
في أرغب وكنت ــا؛ غرفته على يترّدد ــاّبا ش أّن ــيرتها؛ فأدركت س
حّتى ــي الِغمامة لطرف ــمحت س لو ــوى، قص رغبة وجهه ــة رؤي
تلك فجور لفضح ــدم حيلة كنت لوالها ألع وما عجلى، ــة بلمح
قّوادة، وكيلتها عجوزا أّن أيضا علمت بأخرى. أو ــة بطريقة الّلئيم
وتظّل ترافقها، ــوم كّل ي حتضر الّزناة، مع ــيطتها للُمخزيات ووس
وتباريها على الفطور على جتالسها تصل، حاملا تفارقها. ال معها
والّدسائس. ــوأ املكائد أس البائس، للّزوج تدّبر ثّم اخلمور، ــاء احتس
الّطير بدل حمارا فوتيس اّلتي حّولتني غلطة على نقمتي ــم ورغ

الّدواّب معروفة في صفائح تكن ــم ل حوافرهم: الّلّف طول من ــت تفّطس (1)
اجلوفّية الفحم مناجم املستخدمة في اخليل بوصف الفقرة تذّكر العصر. ذلك

جرمينال. زوال: رواية في عشر الّتاسع القرن في
القرن في أواخر ترتلّيانوس ــير يش اّلتي ) ــيحّية املس رّمبا الّطّحان: زوجة دين (1)
وصفا وجند الّتثليث، على عقيدة أقّل تشديدا وهي إّذاك الواسع)، انتشارها إلى

57 "املرافعة" في يستخّف باآللهة لرجل شبيها
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هو الوحيد: العزاء بهذا املنكود عن مسخي ــى كنت أتأّس املوعود،
من حّتى تآمرهما ــمع مجهود، أس أّي الّطويلتني ودون بأذنّي ــي، أّن

بعيد.

الّشيطانّية العجوز 9-16

مثل احلاذورة ــك القهرمانة لتل أذناي التقطت األّيام، أحد ــي ف
دون ــارك باختي باملالم، ــال أه موالتي ــا ي لي "تبدين ــكالم: ــذا ال ه
ــمج الّس زوجك غّضن إن ــف يرجت اخلرع، اّلذي ــك لذل ــارتي استش
الواقد. دمك ــهوة ش البارد حّبه ببالدة ويطفئ من الهلع، حاجبيه
الهّمة ذو الكرمي ــيم القس الفتى ذاك ــتروس* فيلِس يفُضله كم
عدمية فيجعلها ــات األزواج الحتياط ــزم بع ــّدي واملتص ــدة، املتوّق
الّنساء، كّل بوصال لينعم ــماء، الّس أهل، وحّق هو وحده الفائدة.
األقّل على الّذهب، من تاجا ــه رأس يحمل على وحده أهل ألن هو
لزوج األخيرة، اآلونة في الّنباهة مبنتهى اّلذي ابتكره املقلب، لذاك
العاشقني ذكاء بني وقارني، ــمعي اس هاك ــديد الغيرة؛ ش هصور

املتبايِن.

وأريتة بربروس قّصة 9-17

ويكنيه ــس، بال ــو عض مدينتنا ــي ف هو ــروس*: ــني برب تعرف
رفيع حسب ذات امرأة تزّوج ــرس؛ ــعب بالعقرب لطبعه األش الّش
البيت في ــا واعتقله عجيبة ــة بحراس ــع، فأحاطها بدي ــن وحس
الّطّحان زوجة ــت هتف األخيرة، ــذه الكلمات ه وريبة." لدى ــذر بح
في زميلتي أريتة*، عن ــدة؛ معرفة جّي أعرفها ال؟ "وكيف ــدة: مؤّي
مع قّصتها تعرفني فأنت "إذن العجوز: قالت ــة، تتكّلمني"؛ املدرس

أرجوك ملعرفتها؛ أحتّرق لكّني "أبدا، أجابت: برّمتها؟" ــتروس فيلس
عجوزنا تلّكأت فما الّتفاصيل." كّل بأّول احكي لي، أّوال أميمة ــا ي
أن منه، بّد ال لسفر يستعّد بربروس هذا، وهو "أراد وأنشأت: الّثرثارة
باألمر فنّبه عنه، والّذّب زوجته عفاف لصيانة ــاط احتي كّل يّتخذ
إليه وأوعز الوالء، بأوثق عنده املعروف مرمكس* عبده ــي اخلفاء، ف
والقيود بالّسجن وهّدده ووجه كامل. شامل بنحو سّيدته مبراقبة
ماّرا ــها المس إن املمات، حّتى جوعا البطيء وبالّذّي احلياة، ــدى م
األميان. أغلظ اآللهة بكّل وأقسم على ذلك ــان، إنس أّي بأمنلته ولو
اليقظة لزوجته، ــب دائ تبيعا للخوف ــا نْهب مرمكس ــذا ترك هك
من مرمكس إّذاك ــتحال فاس وجهته(1)؛ ــى إل مطمئّنا ــق وانطل
حّد إلى ــوج، وجل ــارس مهووس ح إلى الّناغز ــه بهاجس ــغاله انش
جلس الّصوف بغزل خروج؛ وإذا جلست تتلّهى أّي من سّيدته منع
ضرورة احلّمام ــى إل ــاء مس تروح عندما يفارقها؛ وحّتى ال ــا عنده
يرعى باختصار، كان ردائها. أطراف بيده ويالصقها ممسكا يالزمها،

إكبار. كّل يستحّق بأرب إليه األمانة املوكولة

األقفال مفتاح املال 9-18

لتخفى عن ــة(2) املرأة الكرمي تلك ــة لفتن كان ميكن ما ــن لك
ــهورة املش العّفة هذه ــل إّن ذات ب ــة؛ الّضرمي ــتروس فلس ــة يقظ
ــق تالص ــه يقّوي ــارع مض ــاس جن secutorem/securum ــا: تبيعا/مطمئّن (1)
ــب الكلمات ترتي ــرة في كبي حّرّية ــي تعط ــّص، فالّالتينّية الّن ــي ف ــني الكلمت
من هذا أمثلة وجند الفاعل ــدل ب االنطالق بالّطمأنينة نعت اجلملة، وقد ــل داخ
إذا حّتى ــيْت ترعى إذا نس ــاء: اخلنس كبيت العربّية ــي وف الّنّص ــي ــلوب ف األس

وإدبار. إقبال هي اّدكرت/فإّمنا
املرأة ينعت "الكرمية" matronae nobilis pulchritudo الكرمية: املرأة ــة فتن (2)

أرجح) الفتنة ( أو
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على وألهبتاه، فبات أثارتاه دة، ــدّ املش املشّطة ــة واحلراس املمّجدة،
ــّد وش ــداد، الّش كّل واحتمال الّصعاب كّل لفعل ــتعداد االس أّمت
املمتنعة. ولعلمه بيتها نظام قلعة لفتح اتمعة، بقواه حيازميه
كّل تذليل على املال وقدرة ــانّي، اإلنس الوفاء بهشاشة اليقينّي
لقاء فرصة اغتنم ــواب، األب أصلب فتح الّذهب ــادة الّصعاب، وع
من ــه نفس ــفاء ش ــه بحّبه ورجاه ففاحت ــراد انف ــى عل ــس مرمك
في باحملبوب ــر يظف لم إن بعجل، ــوت امل وأزمع قّرر فقد ــذاب. الع
األمر ــي هذا ف ــيء ش من العبد يخاف ألن داعي وال ــل؛ أج ــرب أق
بجنح ــتخفيا مس اللّيل، ــي ف ــّلل وحده الّتس إذ ميكنه ــهل، الّس
إلى من الوقت. برهة االنصراف بعد ثّم البيت، داخل ــى إل الّظالم
على قادرا إسفينا أضاف والّتوّدد، اإلقناع ــاليب أس من ومثله هذا
صلبة ذهبّية، ــل مثاقي مّد يده وأراه ــّدد: املتش ــف عناد العبد نس
لزوجة ــرين عش جملتها من أعّد جّدتها، فرط من حقيقّية، بّراقة

إّياه. بطيب خاطر وعشرة يهبها مواله،

املآل سوء وخوف املال حّب 9-19

في مبثله ــَمع يُس لم ــر، اّلذي اإلم ذلك من ــس مرمك ــعّر اقش
لم املّتقد ــب الّذه بريق ــّن لك أذنيه، ــاّدا س فّر الفور ــي ــر، وف الّنك
ما اخلطى، ــرع مس البيت إلى وعاد نأى بعدما حّتى عينيه؛ ــارح يب
باملكسب خياله في ــك تلك الّنقود، وميس ــنا س أمامه يرى انفّك
من متالطمة ــج جل ــكني املس تتقاذف ــت وظّل ــود؛ املوع ــل الّطائ
املال، وهنا األمانة هناك ــة: املتعارض والّنزعات املتناقضة ــكار األف
خيفة غلب الّنهاية في الّذهب لكّن العذوبة. وهنا العذاب هناك
أقّض بل عنده، الوبيُء ــن حّب املال وه ما الوقت، مبّر فحّتى ــوت، امل

يستبقيه، لكّن البيت في ــّيده س وعيد كان ليله؛ وأّرق مضجعه
وتخّلص ذّمته ــى عل أخيرا داس ــه. ينادي ــى اخلارج بقّوة إل ــب الّذه
عن حادت املرأة ــّيدته؛ فما س أذني منه طلب ما مبلغا ــرّدده ت من
ــرع فأس عرضها. تأجير فورا قبلت املقيت ــدن ــغ طبعها وللمع زي
فقط ال متحّرقا ــه، غبطت ــع ال يس وهو أمانته، ــون يخ ــس مرمك
ــارته، بل خس أّن فيه ــل يجه ــو وه رأى ــذي اّل املال ــذ يأخ أن ــى إل
باذال رغبته، ــذ أّنه نّف ببهجة ــتروس فلس وأخبر ــته، حّتى مالمس
ــكت وأمس املوعود؛ باحللوان ومطالبا ــى اجلهود، أقص املهّمة في
حّتى قبل ــت عرف ما اّلتي ــي ه الّذهبّية، ــل املثاقي ــس مرمك ــد ي

الّنحاسّية(1). املسكوكات

الّلّذات هادم أتى حّتى 9-20

أتى اّلذي ــورَ اجلس ــَقنا عاش بيده، البيت إلى قاد اللّيل جّن وملّا
ــقان العاش وبينما ــّيده. س زوجة غرفة إلى فأدخله مبفرده، متلّثما
ــتبكان، ويش الّطقوس، الّطارف للحّب يؤّديان العناقات ــي أولى ف
بغتة يحضر بالّزوج إذا فينوس*، نزاالت أولى مصارعْني عاريْني، في
بحجر ويدّق ويصيح فيطرق اللّيل. فرصة منتهزا البيت، باب أمام
مرمكس فيتوّعد االرتياب، ــه يزيد في نفس وبالّتأخير الباب، على
االضطراب، في املفاجئ اخلطب فأوقعه أّما هذا العذاب؛ بأقسى
يستطع سوى ولم والعقل، الّرأي سليب حيرته في املسكني وغدا
بكّل أخفاه اّلذي املفتاح جّراه يجد لم يكن إذ اللّيل، بظالم الّتعّلل
التحف الّضّجة سمع فحاملا فلستروس أّما دعواه. ــب حس عناية
فرط من ــني القدم حافي ــرعا مس الغرفة ــن م ــرج وخ ــاب، باجللب

تاّما. يكون يكاد مختلف جناس aureos/aereos الّذهبّية/الّنحاسّية: (1)



خؤخلً= خعآلخجم

226227

ــارع وس القفل في أخيرا املفتاح مرمكس أولج إّذاك ــراب؛ االضط
ويستشهد كّل يرعد يزل لم اّلذي سّيده ــتقبال مس الباب، بفتح
ــيق عش خفية هّرب هو ــرعة إلى غرفته، بس اّجته ــاب؛ وبينما األرب
إلى الّنوم وعاد البيت أغلق العتبة، أمام به خلص وحاملا ــّيدته؛ س

الّدعة. مبنتهى

مواله عني على عبد فعل يخفى 21-9 ال

نعلني ملح الّنور، انبالج ــع م الغرفة من بربروس خروج عند ــن ك
داخل البيت ــتروس فلس ــّلل تس هما الّلذان ــرير، الّس حتت غريبني
ــّرها فأس ^ مرآهما، عند ما حدث في ريبة فداخلته ــا، منتعلهم
فدّسهما والتقطهما أرّقائه، أّيا من وال زوجته يفاحت ولم ــه لنفس
مرمكس ــّد بش عبيده، إلى فقط ــز وأوع ردائه؛ ــة ثني في ــة خلس
ينفجر يكاد مسرعا توّجه حيث وسط امليدان، إلى وجّره وتقييده،
إلى اخلّفني مقاس ــن ــهولة م بس الوصول من واثقا ــن الفوران، م
مقّطب ــاحة في الّس ــي ميش بربروس ــا بينم لكن ــي. الّزان ــدم ق
ــف يرس مرمكس وقربه الوريد، منتفخ الوجه ــن محتق احلاجبني
نفسه املشهود، لكّن باجلرم متلّبسا جرم ال ميَسك لم القيود، في
ــكوى الّش ومّر ــون الّدمع بهت ويثير ــديد، الّش ندمه ــن م تنفطر
يقصد كان ــه، حيال يأتي ــتروس إذا بفيلس × ــدوى، ج بال ــفقة ش
ذهنه حاال استعاد هاله. وما ــهد املفاجئ املش فساءه ــأنا آخر ش
املعهود، جأشه وبثبات تبعته؛ كّل بفطنة وحدس ــرعته، س خطأ
برفق يديه، بجمعي مرمكس على وانهال العبيد، إزاحة إلى عمد
حانث ــقّي الّش أّيها "ويلك × صارخا: خّديه، يقّرع املظاهر ــالف خ
آلهة اّلذي أرى وكّل سّيدك لعنة بك حّلت أال الّلئام، شّر يا األميان

بعدما الكاذبة بيمينك حرمتهم انتهكت اّلذين العظام، الّسماء
حّتى قيودك بالبقاء في احلّمام؛ إّنك ألهل من نعلّي أمس سرقت
انخدع الّسماء." وحّق فوقها ــجن ظلمات الّس ومعاناة االهتراء،
اجنّر ووثوقه، ثباته فرط ومن للموقف، املوافق الفتى ــر مبك بربروس
مرمكس إليه، ــا بيته دع إلى عاد وحاملا ــه، تصديق إلى ــذاجة بس
إلى يرّد بأن عليه ــار وأش خاطر بطيب عنه عافيا الّنعلني فقّدم له

سلبهما." إلى عمد الّلذين اخلّفني صاحبهما

فأر غاب القّط فالعب يا 9-22

الّزوجة: "يا هتفت هذرها، من هذا احلّد ــى إل العجوز وصلت ملّا
وقعت أنا اّلتي ــي لتعس ويا ذاك! بصاحب مثل ــى حتظ بخت من
األدبر احلمار ذاك ووجه الّطاحونة جعجعة حّتى يخاف محّب على
اجلنان، الّثبت ذاك العاشق سأقنع عليك، ال ": العجوز هناك." رّدت
أّما × مساًء؛ بالعودة ثّم ذهبت واعدة توان!" دون وأحضره ملوعدك
كّل حفل مبآكل من عشاًء فأعّدت في احلال العفاِف مثال الّزوجة
طازج األمراق، ــي ف الّلحوم ونقعت اخلمور أجود ــت ورّوق األصناِف
إله كمقدم ــاق؛ باختصار، األطب عديد مصّففة ــوان اخل ووضعت
الّدار، خارج زوجها كان أن ــادف ص إذ ــاق، العّش ــّيد س تنتظر كانت
الّنهار، آخر اقتراب مع الُهدية من ُفككُت ملّا لذا قّصار. له جار عند
من باحلّرّية لعمري أفرح لم ــتراحة، لالس املعلف إلى بدعة وأُعدت
بكامل أرى أن لي إذ أتيح الغمامة، فرحتي بإزالة قدر الّشغل عناء
أقيانوس* ــف خل ــمس الّش ارمة. توارت تلك ــال فع كّل ــة احلّرّي
تلك في اإلّبان مصطحبا فوصل ــفلى، الّس العالم لتضيء رُْحب
غّض زال ما غالم، إّال هو وإن الّنساء املقدام. ــوءى زير الّس العجوز
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األملود، ــدود والوجه اخل برواء يزدهي ــباب، الّش مقتبل في اإلهاب
الّطّحان بجحيم زوجة فاستقبلته للّزناة؛ فتنة بالّذات، يزل هو لم

حّضرته(1). العشاء اّلذي إلى دعته وباألحضان ثّم القبل من

في اخلشـبة غيره وال يرى في عـني القـذى 23-9 يـرى

عينه

املقّبالت ويالمس االفتتاح، شراب من ذواقا ميّز الّشاّب كاد فما
كان ممّا ــر بكثي أبكر ــا راجع الّزوج ــل حّتى وص ــفاه، الّش ــراف بأط
عليه ــوأ الّلعنات أس ــتنزل تس الفضلى الّزوجة فراحت ــا. متوّقع
هلعا، يرجف ــو وه ــيقها عش وأخفت ــر كلتا رجليه؛ بكس وتدعو
البرغل عادة ينّقون فيها خشب، من حتت قصعة ممتقعا، ــاحبا ش
الفطرّي مبكرها ــت طمس بعدما كثب. ــى عل ملقاة ــة وبالّصدف
الّثقة ــن م بقناع ــا وجهه ــت ومّوه ــعة، البش ــا جرميته ــم معال
قبل خّالنه وحضر ــدة أعّز مائ غادر ملاذا زوجها ــألت س املصطنعة،
جرم امرأة أطق "لم × ينقطع: ال وتنّهد بقلب يتوّجع فأجاب أوانه؛
دهى ماذا األخيار، اآللهة ــّق فبح بالفرار، فلذت ــار، اخلس طريق في
نفسها؟ األرجاس ــع أبش في لتمّرغ مثلها عاقلة فاضلة ــّيدة س
رأيت ما أصّدق ال أّني القدسّي، وجاللها هذه ــهد كيريس* أستش

تكّف فلم الوقاح، الّزوجة فضول كالمه أثار بعينّي." املرأة تلك من
منذ بالّضبط احلكاية، كّل لها يروي أن اإلحلاح، ــؤاله مبزعج عن س
بيت بالوي يعرض وأخذ الّنهاية، في رغبتها عند نزل حّتى البداية،

داره. عن مصائب غافال جاره

الّلبابيدّي زوجة حيلة 9-24

عرضها ــت ــار، اّلتي أحصن القّص ــي صديق ــة زوج إّن ــل! "أج
كزوجة ــمعة، س بأطيب دوما وحظيت ــتمرار، باس يبدو كان كما
ــهوة ش بدافع ــيق عش أحضان في ارمتت بيت زوجها بعّفة، ــر تدي
أّنها حّتى ــاع، انقط بال ــّرا به س لقاءاتها ــّررت وك ــة، بخّف ــة خفّي
جماع. في ــه ــاء مع للعش من احلّمام عدنا ــاعة س ــوم كانت الي
حتت تخفيه أن مضطربة، بعجلة فقّررت املفاجئة، عودتنا بلبلتها
ــطوانة إس ــكل ش أعواد خيزران محّدبة، ومجّمعة في من قفص
الكبريت ــان دخ م ــمَّ وتش ــيج، الّنس قطع عليه ــرون مقّببة، ينش
مبنتهى العشاء تشاركنا أتت العيان، من رأته مبأمن وملّا للّتبييض؛
مختنقا يتلف ــى واملغّش اُفى الفتى كاد األثناء االطمئنان. في
ذلك ــعوط س لديه ــى أثار حّت الّنّفاذ، ــني الّثخ ــت الكبري ــوق بنش

العطاس. من نوبة متواصلة احلّماز، املعدن

العّشاق سّيد اكتشاف 9-25

اخللف، ــن م زوجته ناحية ــن م آتيا ــاس الّزوج العط ــمع س ــا ملّ
العرف، وأعاد مّرة حسب املعتادة بالعبارة فشّمتها مصدره ظّنها
وتكرارا، وفي تواترا حّتى استغرب عطاسها املفرط مرارا، بل أخرى
على القفص ونّحى املائدة فدفع يجري. ما في ارتاب األمر، ــة نهاي

اقتران أبوليوس عند نالحظ ــرى وفي مواضع أخ هنا الّطّحان: ــاء زوجة (1) عش
كيريس "بدون املثل: جند هذا 5 لترنتيوس :4 اخلصّي في والفرج. البطن ــهوتي ش
كان "إذا عربّي: ــاعر ش قال غرام، وقد وخمر ال بدون طعام أي باردة" وليبر فينوس
إن حّبي ويزداد ذكر// على تكن لي لم جعت يوما وإن ذكرتها/ ــام طع ــي بطني ف

فكري". فؤادي وعن عن غابت جعت جتّددا/ وإن شبعت
بالّسعر مقارنة ونصف) دينارا 12 ) معقوال يبدو ذلك مع اجلّنان استغلى الّثمن:
للقيانوس). املنسوب اليونانّي 3. في امللّخص بل دينارا 17 فيلبوس ( دفعه اّلذي

جّدا. سنرى فقير اجلّنان كما لكّن
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ــر؛ العس مبنتهى األنفاس متقّطع يلهث وهو الّرجل وأخرج الفور،
ــد اإلجهاز يري باخلنجر ــك اإلهانة وأمس ــن م غضبا ــاط فاستش
ــّقة مبش فأمنعه ــترك، املش باخلطر أبُصر لم لو × ــر، احملتض ــى عل
القريب مائت في غرميه له أّن العرك، مؤّكدا األخرق اندفاعه ــن م
ــل الكبريت املهلك. ــه بفع نفس تلقاء أيدينا على غير ــك، املوش
إلى وأخرجه ــّذات، بال ــات املوقف ملتطّلب بل ــي لنصح ال ــل فامتث
زوجته ونصحتها، إلى ــررت فأس واحلياة. املوت بني وهو قريب ــاق زق
إحدى إلى ــوء والّلج قليال ــّدّكان ال ــا، بترك أقنعته الّنهاية ــي وف
شّدة في كان فقد حياتها. ــريك فورة ش تنفثئ ريثما صديقاتها،
وبزوجته؛ ــه بنفس أذى ــاق إحل في ــّك ش بال يفّكر ــه، وفورت ــه حنق
الّدار. عشاء صاحبي ولذت بالفرار، وعدت مقرفا إلى في فزهدت

اخلائنة الّزوجة نفاق 9-26

تخونه اّلتي الّصفيقة ــه زوجت طفقت الّطّحان، ــة طوال رواي
وتنعتها ــتائم، الّش أقذع الّلّباد لزوجة تكيل من الّزمان، أمد ــذ من
اّلتي ــي ه العالم، ــي ف ــها جنس بنات ــني ــرة ش الفاج ــادرة بالغ
بعلها بيت ــت وّجنس الّزوجّي، ــاق امليث على ــت وداس احلياء خلعت
ــم باس الّزوجة ــرف العمومّي، وقايضت مختارة ش املبغى ــزي بخ
بأن جديرات ــبيهات الّش ــاء الّنس كون إلى أيضا ــيرة مش البغّي،
جرحها بوخز ــعر تش كانت الوقت نفس في لكّنها حّيات. يحرقن
ولتعّجل بتخليص خدنها ــم؛ األثي فعلها برجس ووعيها ــم الكتي
إلى باكرا ــاب بالّذه زوجها على ــرارا م ــارت أش مخبئه عذاب ــن م
ظّل الّطوى، على وفّر ــاء العش اّلذي قطع زوجها ــه. لكّن مضجع
على كره فبادرت وإن ــاءه باألحرى، عش له تقّدم بلطف أن يطلب

أنفطر كمدا فكنت أّما أنا لسواه. أعّدته كانت قد إذ تعطيه إّياه،
جنانها وثبات الّسابق املاكرة تلك جرم في أفّكر اخلاطر، وأنا كسير
بفضح ُخدعها لسّيدي العون ــداء إلس طريقة باحثا عن احلاضر،
ــلحفاة كالّس القصعة حتت القابع ــى الفت ــف وكش عينه، أمام

مكمنه. بإزاحة للجميع

احلمار انتقام 9-27

في ــّيدي س هوان من وأنا أخيرا إلّي اإللهّية العناية ــت تطّلع
واّلذي الّدواّب، بتعّهد املكّلف األعرج ــيخ الّش أتى العذاب: ــّد أش
لي فقّدم األّيام، كّل الوقت هذا مثل ــي قريب ف إلى حوض يوردنا
مروري عند ــت حلظ لالنتقام. املرّجاة ــة الفرص احلدث ــذا ه عرَضا
حتت من ــي، بارزة اتف ــيق العش أصابع أطراف ــب القصعة بجان
ــّد بأش ــتها ودعس بخّفي عليها فملت األجوف، الّضّيق ــه مخبئ
ملرأى وبدا بعيد، عنه إلى القصعة األلم ودحرج من فزعق العنف؛
الّدنيئة. املرأة ــك تل ــفا عن حيلة كاش جديد، من أمره يجهل من
وللغالم ــه، يجدر ب ممّا ــر أكث ــرفه ش ألذى يتأّثر لم ــان الّطّح ــّن لك
احملّيا طلق يقول ببشاشة ــأ أنش واجفا، الوجه ــّمر ممتقع تس اّلذي
بالهمجّي أواجللف ما أنا أّي أذى مّني؛ يا ابني تخف "ال × مالطفا:
القاتل على الكبريت ــان بدخ مبرديك أنا وال ــار، الّطباع اجلّب ــي جاف
الّزنا حّد ــة إقام وطالب مبقاضيك وال ــار(1)، القّص فظاظة ــرار غ
أساس على ــأعاملك س بل والّنعومة، هذه احلالوة على غالم مبثل
املشاع، صيغة وفق األسرة عيش سأطلب مع قرينتي. ــراكة اّلش

القّصة لم وفي جناس. nec ad/naccinae/necabo ــار: (1) وال...مبؤذيك...القّص
ادوع. بتدبير الّزوج القّصار عشيق زوجة اختناق يكن
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واحد بال فراش ثالثتنا للمتاع، بحيث يجمع األطراف ــم دون تقاس
والّسواء، الوفاق أّمت في دوما زوجتي مع عشت لقد نزاع؛ وال حجاج
واحلال احلكماء، ــب مذه من ــياء األش نفس كلينا تعجب ــث بحي
حّظ أكثر من ــة للّزوج يكون أّال ــرض ــدل تف والع ــاواة املس روح أّن

البعل."

بالعني العني 9-28

مضجعه ــدا مضى قاص ــوّدد والّت ــزاح ــن امل م اجلّو ــذا ه مبثل
غرفة في ــرد أف وبعدما يتبعه؛ أن ــا مكره ــّر اضط اّلذي ــالم بالغ
مع لوحده ــع اضطج أنثى، عّفة تضاهيها ــي ال اّلت زوجته ــرى أخ
االنتقام. أعذب ــه الّزوجّي عّش النتهاك ــتمتعا بالّثأر مس الغالم،
دعا اجلديد ميالد اليوم معلنا الّساطع ــمس الّش قرص طلع ثّم ملّا
على يلطعه وأخذ بالفتى، عاليا ــكا ليمس العبيد، أقوى من اثنني
اإلهاب، غّض رخوا ــال طف زلت ما "ويلك، × وقال: ــا، بالعص ردفيه
واحلرائر بل ــاء وتتشّهى الّنس ــباب، الّش زهرة ــاق فيك العّش حترم
الّزاني األوان صفة قبل وتّدعي قانونّيا، الّزواج عقد ما سوّيا، وحتّل
ذلك فوق وأوسعه سّبا، الّنحو بهذا أشبعه بعدما ــوان!" الّنس زير
الّسالمة موفور واألزيار ــّيد الّزناة س ففّر الّدار؛ خارج رمى به ضربا،
البّضني في اللّيل كفليه نال ملا ذلك مع ــم ويأل غير ما يأمل ــى عل
لزوجته الّطالق ــيمة بعث قس من ذلك الّطّحان مينع ولم والّنهار؛

دويرته. من فورا وطردها

االنتقام حتاول الّزوجة 9-29

غضبت إلى ــا جبّلته في املرّكب ــّر الّش عن هي فناهيك ــا أّم

أجيج نقمتها، وفي عني العدل، تكن وإن إهانتها، من حّد ــى أقص
عجوز طلب في ــّدت × ج ــاء: الّنس ــاليب أس من املألوف إلى جلأت
ــاء تش ما تصنع وأُخذاتها بعزائمها ــا إّنه يقال ــاء الّده عظيمة
الهبات، عليها وأغدقت الّتوّسالت فترّجتها بعديد ــياء، األش من
بينهما، وتصلح زوجها ــّدئ إّما أن ته أحد أمرين: منها ــة طالب ×

به للفتك القوى خوارق إحدى أو شّريرا روحا عليه ــّلط تس وإّما أن
إّال القادرة والعّزامة املاهرة ــاحرة الّس تلك من كان فما هو أبى. إن
تليني محاولة املاكرة، ــا صنعته فّنّيات بأولى املناورة في ــدأت ب أن
أتت وملّا ــه؛ زوجت حّب ــى ــه إل نفس ودفع إهانته من ــق ــّزوج احلان ال
احلدود، أبعد إلى من جّنها ــيئت س توّقعت، ما احملاولة بغير نتيجة
ــتنزال اس املكافأة املرصود، إلى مبلغ عن فضال ــا جتاهلهم ودفعه
بعنف امرأة ُقتلت روح فحّرضت ذاته، بالّزوج املسكني الويالت شّر

حياته. ضّد

انتقام فظيع .9-30

وحتّقق: وتعترض ــي روايت ــتؤاخذ س املدّقق القارئ أّيها ــك لعّل
حتيكان كانت املرأتان ــا م مبعرفة الفطن، حمارنا يا ــك، ل أين ــن "م

هاك طاحونتك؟" ــدران ج حبيس وأنت روايتك، ــب حس اخلفاء في
صورة احليوان في املتشّكل لَعة الطُّ ــان اإلنس أنا علمُت كيف إذن
ظهرت الّنهار، منتصف حوالي الّطّحان. صاحبي ضّد ــر دُّب ما كّل
احلبس ــن أثر م ــحنتها س امُتقعت امرأة ــل الّطاحونة داخ ــة بغت
للّرثاء، ــرة مثي رّثة خرقة ــترها تس تكاد ال املأفونة، ــها وحزن نفس
ذبول كلون ــاعة زادها بش الوقاء، من نوع بدون أّي القدمني حافية
خصل معظمه، ــًة مخفي وجهها، ــام أم تتدّلى ــول، ونح البقس
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تلك وهي في فألقت الّرماد. من عليها ُحثي ممّا ــة مغّبش متفّرقة
الكالم، ببعض مسارّته تريد كأّنها الّطّحان، على برفق يدها احلال
لكن أليا بصحبته. ومكثت الباب ــدت فأوص غرفته، إلى واقتادته
ــدت، ولزم طلب نف قد للَعملة ــّلمت اّلتي ُس ــة كانت احلنط ــا ملّ
ــّيدهم س العبيد، وأخذوا ينادون من أمام الغرفة نفر وقف ــد، املزي
وبأعلى مرارا نادوا بعدما الَعملة. شغل ملواصلة الّتكملة، لطلب
الباب يقرعون ــذوا أخ نداءاتهم، على ــّيدهم لس رّد وال أصواتهم،
حصل يكون أن وخلوفهم فائقة، بعناية موصدا وحيث كان بقّوة،
ــوه، وهكذا خلع محوره أو ــوا فزحزح دفعوه، ــة ــروه، بكّرة قوّي مك
املرأة، تلك مكان على أّي في يعثروا فلم أخيرا منفذا. لهم فتحوا
ففّكوا ــة#؛ من العارض حياة ــال ب ــنوقا مش ــّيدهم يتدّلى س ورأوا
ثّم والّلوعة، ــى األس ــّد بأش منتحبني العقدة، ونقلوه من ــه رقبت
من حاشد موكب في حملوه، املأمت ــيم مراس أداء وبعد ــلوه، غّس

ليدفنوه. املشّيعني

للحمار بالّنسبة الكارثة نتيجة 9-31

قبل فيها ــت تزّوج ــاورة مج ــن قرية م بنته هرعت ــد الغ ــن م
على ــعرها احمللول والطمة صدرها ش ــافعة س حزينة بفترة، ذلك
بها ناع أّي أن يخبرها دون ــرتها أس بنكبة ــرة. علمت متوات ــات نوب
وعنقه يرثى لها، ــة حال صورة أبيها في ــام في املن لها ــرت إذ ظه
بكلّّيتها: جرمية زوجته لها فكشف خرتتها، في ــدودة مش تزال ال
إلى عالم األرواح أحد احلياة ــلبه بعدما س راح وكيف زناها ورقاها،
اجتمع بالّنواح، ــها نفس تعذيب في وملّا متادت ــباح. الّظالل واألش
الّنحيب عن ــجانها، فكّفت من أش فخّففوا أقرانها بعض إليها

عند الّطقوس ــع الّتاس ــي اليوم ف أنهت وبعدما ــر، األم آخر ــي ف
املنزلّي واألثاث ذلك العبيد مبا في املزاد في الّتركة وضعت ــر، القب
واحد، وفق ــت بي الّدهر ــروف ــّرق بفعل ص ُف ــذا هك ــّدواّب. ال وكّل
يخّصني، أحد؛ فيما الّتنّبؤ بها ــتطيع يس اّلتي ال البيع مصادفات
لكّنه قوله حسب وبالغالء^ درهما بخمسني جّنان فقير ابتاعني

يومه. كفاف على املشترك احلصول بعملنا يبغي كان

اجلنائنّي عند 9-32

خدمتي هنا ــة عرضا لالئح مّني ــام يقتضي املق أّن لي ــدو يب
ألنقلها اخلضرة، من صباح كثيرا يحّملني كّل ــّيدي س كان أيضا؛
الّسعر، واستالم للباعة ــليمها تس بعد هناك ااورة؛ املدينة إلى
محنّيا على ــّب يك وبينما ظهري. ــا جّنته راكب إلى ــا راجع ــل يقف
مخلدا ــغل ش بال الوقت طوال أظّل وبقّية األعمال، والّرّي ــزق الع
ومرور بانتظام، األفالك لكن بانصرام دورات البال؛ ناعم الّراحة إلى
اخلريف مستلّذات بعد ومال من توّلى احلول هوذا والّشهور، األّيام
والّزمهرير. القّر ذي ــتاء اجلدي والّش صقيع برج العصير، إلى طّيبة
في مربوطا كنت ــّرة، الق اللّيالي وجليد ــتمّرة، املس األمطار وحتت
بلسع البرد أتعّذب يوّقي(1)، سقف بال في مربض الّطلق، الهواء
لنفسه الفقر، أن يجّهز لشّدة مالكي مبقدور يكن لم إذ املستمّر،
بقضاء كان يقنع بل كّن، أو أصغر اخلوص من سقفا ناهيك عّني،
أعاني كّل صباح ما ذلك على زد الّشجر. أوراق من حتت ظّلة العمر
البرد، قارس وحال العارية ــري بحواف أخوض وأنا املردي، العذاب ــن م

بيتي/ وسقف الفضاء منزلي ــمقمق: الّش أبو قال كما ــقف: س بال (1) مربض
الّسحاب. قطع أو اهللا سماء
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بغذائي ــلء بطني م حّتى ــتطيع أس وال اجلليد من مدّببا ــدرا وم
متاما؛ ومتشابها سواء ــّيدي ولس لي طعاما يتوّفر أّن املعتاد؛ ذلك
ــتغلظ اس ــليخ مليخ، س رّث، عتيق خّس غّث: أُُكل خمط ــه لكّن
املّر املِذر نسغه طعم وتسّنه كاملكنسة، ــطئه لتقادم العهد بش

املتيّبسة. أوراقه في

املزارع ضيافة في 9-33

ظالم أربكه مجاورة، قرية أّن مزارعا من اللّيالي إحدى في اّتفق
ــبيل الّس هامرة، فضّل أمطار ــآبيب ش وبّللته مقمرة، ــر غي ليلة
ميلي مبا وونى. فاسُتقبل وقد كّل حصانه على جنينتنا عاج وى، السُّ
الّرفاهة، من خلّوه له، على وّفر كّنا ووجد لدينا من احلفاوة، الّظرف
مضّيفه الَبّر، رّد جميل ــي ف ورغبة احلاجة؛ بأمّس إليها كان ــة راح
ودّنني من أراضيه ــن غّلة م والُبّر، الّزيتون ــداده بأمداد من وعد بإم
ــس ومعه غرارة بال حل ظهري صاحبي ــى امتط توان، ــال وب اخلمر.
تلك قطع بعد ــوطا(1)؛ ش ــّتني س ــيرة ملس وانطلق فارغان وزّقان
بسّيدي البيت رّب فاحتفى املذكورة، املزرعة إلى وصلنا ــافة، املس
األكواب، وبينهما ــان يترافث ــا هما وبين وفرا. غداء له ــّدم فورا، وق
جتري الّدجاج جمهرة ــن م واحدة أخذت العجاب: األمر هذا ــدث ح
تبيض. أن تريد كأّنها املألوف قواقها وتقوق فناء الّدواجن ــط وس
البيوض! الّطّيبة حلوتي ــا ي "مرحى وقال: البيت إليها رّب ــر فنظ
في أرى كما تفّكرين أيضا واآلن مبنتجاتك اليومّية؛ غّذيتنا لطاملا
ضع غالم، يا "هّيا هاتفا: ــت التف ثّم ــهّية!" الّش بلمجتك إمدادنا

الغالم فأحضر املعتاد." ــا ركنه في الّدجاج إلنتاج املعّدة ــّلة الّس
ومتّخضت املألوفة، ــا صدفت عن أدحّيته ــة الّدجاج لكّن ــر؛ أُم ما
لم يكن إذ بحرج مريج، يرهص خديج، صاحبها بنتاج ــام قدمي أم
وبراثن ــن، بريش الّتكوي مكتمل ــا صوص بل نعلم، اّلتي ــة البيض

في احلني. أّمه يرافق شرع الّصوت وعينني وحّتى

نُذر سماوّية 9-34

اجلميع ــعّر يقش حرّية بأن ــى، وأده أكبر عجيبة ــرت ظه لكن
الغداء، ــا ببقاي احملّملة ــدة املائ حتت األرض ــّقت ــد انش فق منها؛
مرتّدة قطراته الّثقال ترشرشت ثّجاج دم جوفها فّوار من وانبجس
في متسّمرون وبينما احلضور الّلحظة، في نفس املائدة. فضّرجت
اخلمور مخزن من خادم الّنذر الّسماوّية، هرع هذه من ورهبة عجب
االختمار من الّدنان في ــار ف منذ زمان فيه اّزن الّنبيذ أّن ــا معلن
عرس ابن رئي ــه اآلن نفس في الّنيران. من أتونا حتته كأّن والغليان،
من تنّط ــنانه وضفدعة خضراء أس بني مّيتا ثعبانا اخلارج من يجّر
عليه يثب الكلب ذاك ــا واقفا جانب وكبش راع، كلِب ــدقي ش بني
في مثلها وأخرى العجائب تلك أثارت واحدة. بعّضة خنقا ــه فيردي
تقدميه يجب ما حول وحيرة ــديدا ش ذعرا البيت واخلدم رّب نفوس
يضّحون الغضاب، مب الّسماء آلهة لتهدئة وكيفاً قرابني كماً من

يقّلون. وّمم ّمم يكثرون بعد، ومباذا قبل،

يداس الّضعيف فيها صراع احلياة هذي 9-35

هرع راهبون، ــم وه فظيعة كارثة يترّقبون ــوم وج الكّل ــا بينم
فقد متلك يده. مبا الكوارث وأكبر ــوإ أس بحلول ــّيده س ليخبر عبد mille وامليل ميل، ثُمن passus، أي خطوة ــاوي 125 stadium يس ــوط: (1) الّش

كلم. 1،5 حوالي
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فخار؛ مصدر له وهم وُخلُق أدب ذوي ــار، كب بنني ثالثة ــل للّرج كان
بيد ــيطة. بس له عزبة فقير برجل صداقة تليدة وكانت جتمعهم
قوّي، جار بحوزة العزبَة تتاخم اّلتي اخلصبَة الّشاسعة أّن األمالك
آبائه، استغالل مجد ــيء يس لكّنه أصيلة، أسرة من وثرّي، ــاّب ش
يشاء(1) ما بسهولة كّل ويفعل شيعته، عنجهّية من ويستمّد
جاره على أمالك العدّو املتعّنت، ــأن ش فكان يتعّدى، مدينته. في
الّنضج قبل ومتلفا ثيرانه، ومغتصبا ــه، أغنام مقّتال املتواضعة،
من إخراجه في ــب يرغ بات غّلته، كّل ــلبه ــه؛ وبعدما س محصول
فما باطلًة. حدود ــألة مس مثيرا كاملًة باألرض ويطالب حويزته،
الغنّي جشع جّرده وقد أحواله، كّل في الّرزين الفّالح من إّذاك كان
إّالّ اجلدود، أرض على األقّل ــى لقبره عل وللحفاظ أمواله، جّل ــن م
فأتى احلدود. إلثبات ــن صحبه جمعا م ــديد، الّش قلقه في أن دعا
شّدته العون لصديقهم في حاملني جملتهم في الّثالثة اإلخوة

طاقتهم. قدر

احلميدة املساعي 9-36

حّتى أزعج وال ــني املواطن ــك أولئ كّل ــور حض ــاف أخ ما ــن لك
على أو ــه أطماع غلواء ــف يخّف أن ــوج، وأبى األه قليــال خصمه
مترّفقني، ــدونه يناش ــم ه بينما بل ــول؛ الق في ــه ــّل إغالظ األق
فجأة أّكد ــني، ومتلّطف متوّددين ــن األرع مزاجه ــني ــون تلي ويحاول
ال يعير أّنه ــه علي عزيز كّل وحياة ــه بحيات األميان أغلظ ــما مقس
أيدي على أذنيه ــن م جاره ــيجّر س ــطاء وأّنه الوس كّل حلضور باال
هذه الّسامعون ــتنكر فاس كوخه. خارج بعيدا به عبيده، ويقذف

عبثا أّنه ــّدة، بح الّثالثة اإلخوة أحد ــرّدد رّد ت وبدون ــّدة، بش األقوال
أُتيح أيضا فطاملا املستبّد، كما يفعل الّناس لُيرهب بثرواته يعتّد
للّنار فكالّزيت األغنياء. غطرسة من الّثأر القوانني بعون للفقراء،
لهوِج خطابه كان ــة الّنقمة* جلّنّي ــوط والّس للحريق الكبريت أو
ــداه، فأرعد م به الغضب وبلغ ــه جنون ــذاء. ُجّن الغ ــل أمثل الّرج
بكالب وأمر ــم، قوانينه مع ــا جميع ــنقهم باإليعاز بش ــدا متوّع
اجليف تخاطف اعتادت ضوار ضخام ضياعه، ــة حلراس معّدة رعاة
أرضه على ــّر مي عّض من ــك على كذل ورُّبيت احلقول، ــي ف ــاة امللق
لُتعمل حتريشها عليهم مع وتُطلق ــّرح تُس أن ــبيل، الّس أبناء من
وحّمستها، إن حّمشتها إشارة الّرعاة املعهودة فما فيهم. الفتك
الهرير، ــى من فوض في مرّوعة ــعور، هيجان مس في ــى تأّلبت حّت
جراحا بهجماتها ــم احلضور، فأثخنته ــى عل ــة بشراس وانقّضت
مضاعفة ــّية بوحش بل أعفتهم، ــا م الفاّرون وحّتى ــم، ومّزقته

تعّقبتهم.

إجرامّي تعّنت 9-37

أصغر ــر عث املتدافع، ــع ــي اجلم ف ــعواء ــزرة الّش ا غمار ــي ف
مقّدما ــّض األصابع، مرت األرض على ــّر فخ بحجر الّثالثة ــوة اإلخ
حاملا وجدت ــي ــّية الّضارية اّلت الوحش ــكالب لل ــة فظيع ــة وليم
صراخه أخواه سمع ملّا إربا. مّزقته ملقاة ــة الّتعيس فريس الفتى
برداءيهما فلّفا ــني، مفجوع إلغاثته هرعا ــوت امل غمرات في وهو
تلك الكالب لذّب احلجر من وابال وأخذا يقذفان اليسريني، يديهما
دفع وال قمع ــتطاعا اس ما لكّنهما وإبعادها. أخيهما ــر عن العق
األخير، الّنزع وهو في ــرج أن حش ــكني املس لبث ــّيتها، وما وحش مطلق. جناس facile faciens بسهولة: يفعل (1)
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بدماء امللّوث الغنّي من الّصغير ــا أخيهم ملقتل ينتقما أن طالبا
ــوان الباقيان األخ إّذاك اندفع احلني. ــي مات ممّزقا ف ــن، ثّم الكثيري
ــهما ليأس ال اجلنونّي، وإقدامهما ــهما حماس وفي ــّي، الغن نحو
احلجر. من ــقانه مبطر يرش أخذا الالمباالة، ــرط لف الّنجاة بل ــن م
عّدة، قذف ــة مماثل بجرائم ــن قبل م املتمّرس ــّفاح ــّن ذلك الّس لك
يهو فلم ــّدة. بش ــدره ص ــط وس ــجبه بحربة فش أحدهما ــى عل
ليخرج القناة ــه إذ اخترقت الفور، ــى عل الّطعنة ــه أردت وإن ــى الفت
في األرض ــتقّرت اس ومن قّوة ارتطامها الّظهر، من األكبر جزؤها
هّب قوّيا فارعا إّن عبدا ثّم بها. املشكوكة لصالبتها اجلّثة حاملة
على ذراع ثالث حجرا من بعيد العون، فرمى ــل القات لذلك حامال
على أطراف محفحفا دفعه قّوة فقدان بعد فمّر الفتية اليمنى،

يده. بدون إيذاء لظّن اجلميع خالفا وسقط أصابعه،

حزينة نهاية 9-38

في أمل بارقة ــس الكّي للفتى الّطّيبة ــة الّنتيج هذه ــت قّدم
بإفناء "تلّذذ ــه: بخصم وأهاب يده بتعّطب فتظاهر ــأره، بث األخذ
من دم ترتوي ال اّلتي ــة املتعّطش ــّيتك وحش واسق ــرتنا، أس كّل
مهما أّنك ــْم لتعل لكن مواطنيك. ــل بقت مبجٍد  ــا، وانتصر ثالثتن
ــيكون س ظلما، الفقير ــوال أم ــلب بس أراضيك ــوم ــعت تخ وّس
ــك رأس ــتقطع اّلتي كانت س مييني على ــفي أس دوما. ما جار لك
مسحوقة." فزاد لقوله الّظالم القدر ــقطت ضحّية س حقيقة،
على بعنف وهجم اجلنون، وهو في سورة خنجره وشهر عنتا ارم
ما فخالف أتى. رخاًء رهواً ما هيهات، هيهات لكن املسكني؛ الفتى
وأدار يده أمسك له الفتى، وبقبضة شديدة تصّدى وتظّنى انتظر

املتواترة عّجل ــات الّطعن وبعديد جتاهه؛ قوّية ــالحه بضغطة س
عبيده أيدي ــه من الغنّي القذرة. وليخّلص نفس ــروح ب إلى املوت
ما ذاك خصمه. ــدم ب امللّطخ اخلنجر نحره إلى رّد إليه ــارعني املس
األب ــمع مس إلى وذاك ما نُقل اخلطوب، من به تلك اخلوارق أنذرت
كّل هذه الكوارث ــه ب أملّت وقد ــيخ، ــتطاع الّش اس فما املنكوب؛
ــّكني بالّس ــك أمس صامتة. بل ــكب عبرة س حّتى وال كلمة قول
حني. قبل ضيوفه بني األخرى الغداء وأطعمة اجلنب به قسم اّلذي
وانهار على رأسه املسكني، ابنه مثل طعنات نحره عّدة إلى فوّجه
الّدم من بسيل الّشؤم نذير الّنجيع لطخات غاسال الّسفرة، فوق

اجلديد.

واجلنائنّي اجلندّي بني 9-39

بهذا ــي أبيدت اّلت ــرة األس هذه حّظ يندب ــا حين اجلّنان ــث لب
لقاء دافعا ــى، األس ــديد بش نكبته راثيا حلظة عجلى، في الّنحو
على ــا رأس بنا ــري وانطلق ظه امتطى ــّم ث حّرى، ــا أدمع ــداء الغ
لكن بأخرى. كّفا الفارغتني يديه ضاربا عليها، ــا أتين اّلتي الّطريق
هو ــارع القوام، ف رجل فقد اعترضنا ــالم؛ متّر بس لم عودتنا ــى حّت
االمبراطورّي، ــش اجلي من جندّي والّزّي، ــة الهيئ من يبدو ما ــى عل
من الفارغ احلمار يقود ــن أي إلى وخيلة بلهجة متعجرفة ــأله فس
واجلاهل اآلالم، وطأة ــت حت زال ما اّلذي صاحبي لكّن حمولة. ــة أّي
قحته كبح اجلندّي ــتطع يس فلم الكرام؛ مّر مّر أصال ــة بالّالتينّي
فنّحاه موصوفة؛ ــه كإهانة صمت من ــاط غضبا واستش املألوفة،
اجلّنان ــاب أج إّذاك بيده. ــت كان بزرجونة ــده بجل ظهري ــن على م
رّد فكان كالمه؛ ال يستطيع فهم ــانه بلس جلهله ضراعة أّنه في
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أجاب احلمار؟" بهذا تسير أين "إلى اليونانّي: ــان بالّلس العسكرّي
بحاجة "لكّني األّول: ــال ق باجلوار. ــة اّلتي املدين يقصد ــان أّنه اجلّن
ــا أكياس القريبة القرية من ينقل أن باألحرى يجب ــه: إلى خدمت
الّزمام من ــكني وأمس يده مّد احلال وفي أخرى." دواّب مع لقائدنا
أحدثها اّلتي الّشّجة الّنازف من اجلّنان الّدم ــح مس يجّرني. وأخذ
ابن ــل إلى العسكرّي يتوّس وأخذ العصا ضرب ــاعة الّس ــه برأس
إّنه "ثّم ــاف: وأض مناه. ــى بأغل ــده ويناش برحمة بالّتصّرف ــده بل
األدواء، من أخبث األشياء، متداٍع من لشيء يصلح ال َكّل حنطور
من اخلضرة من بضعة بُزم اإلجهاد ــّدة ش من الهثا يحمل بالكاد

أثقل." أحماال لينقل أمثل قّط يبدو وال ااورة، اجلنينة

اجلّنان حيلة 9-40

عنتا بالعكس وازداد ضراعة، ــة ألّي يلن لم اجلندّي أّن ــا الحظ ملّ
كعبرة، جلأ بأغلظ ــه رأس ــّج ــرجونة ليش الّس قلب بل عنت، على
متمّسحا استدرار رحمته يريد كأّنه وانحنى ــيلة. نزل وس آخر إلى
األرض أدمي ــى عل من ورفعه ــه، رجلي ــض على كلتا فقب ــه، بركبتي
وعّضا وصّكا لكما من فوره ــعه ويوس عليه، ثقله بكّل ليبطحه
وجهه كامل الّطريق على من أخذه بحجر وكذلك ضربا ــه، مبرفقي
أن قفاه ــى عل بُطح ــد وق ــتطاع اآلخر ــا اس فم ــه. وجنبي ــه ويدي
نهض إن أّنه مداج غير ويعيد يتوّعده راح لكّنه يتوّقاه؛ أو يقاومه
انتزاع إلى نّبهه اإلنذار وقد فعمد اجلّنان جذذا؛ بسيفه ــيفرمه س
فإّن لذا العنف. مبزيد من ضربه إلى عاد ثّم بعيدا ورميه ــيف، الّس
يجد لم واّلذي اإلفالت، عن جراحه من العاجز الّطريح العسكرّي
كان ما متاوت؛ الباقية: الوحيدة الوسيلة استخدم للّنجاة، وسيلة

ــا رأس بي وانطلق وامتطاني، ــيفه س حمل أن إّال اجلّنان ــن م إّذاك
عند االكتراث بالّذهاب إلى اجلنينة، فنزل دون املدينة إلى ــرعة بس
ــّدته، في ش ــاعدته مس رجاء مع قّصته، كّل وروى له رفقته ــد أح
القضّية من يفلت حماره، حّتى مع ثالثة أو يومني عنده ــه وإخفائ
إلجارته؛ وهّب ــدة الّتلي صداقتهما ــس ين فلم باختبائه. ــة اجلنائّي
ونزل ــاللم، الّس على العليا املقصورة إلى القوائم مثنّي ــُت فرُفع
فتحتها. سّدت سّلة في كمن حيث الّسفلّي الّدّكان إلى اجلّنان

اجلاني البحث عن 9-41

األمر، ــة نهاي في ــام الحقا ق ــت علم فكما ــكرّي العس ــا أّم
ما ألم من ووهن ترّنح، في لكن ــكر، الّس ــتفيق من تعتعة كاملس
إلى عصاه على يثبت يكاد ال ــو مبّرح، ووصل وه ضرب ــه من أصاب
ظّل بل خَوره، جّراء له ممّا جرى بشيء ألحد لم يبح وحلرجه املدينة؛
لقي من لبعض مصابه برواية واكتفى َغلَِبه هوان بصمت ــّر يجت
خوفا، الّثكنة، ــي ف الوقت لبعض يختفي أن ــرأوا أصحابه. ف ــن م
العسكرّية، اخلدمة قانون من ــخصّية، الّش الفضيحة جانب إلى
عّنا بالبحث أوصافنا بعد أخذ ويعتنوا هم سيفه، إضاعة بسبب
مبخبئنا؛ فورا وأنبأ بنا، ــى وش غادرا جارا أّن فحدث مّنا. بثأره واألخذ
إناء الّطريق في أضاعوا أّنهم مّدعني القضاة اجلنود ــتحضر فاس
يعطيه أن فأبى لقيه جّنانا وأّن احلامية، لقائد نفيسا من الفّضة
ــم بالّضرر وباس القضاة ــم عل حاملا ــه. ليخفي صديقه ــى إل وجلأ
ــليمنا، بتس مجيرنا منذرين ــا، ملجئن ــاب ب أمام حضروا ــد، القائ
فلم ــه. اإلعدامرأس حلكم عّرض ــده، وإّال عن يقينا اتبئْني ــن نح
يبح لم ــق أّمنه، صدي ــالمة س على وحلرصه معه، الّترهيب يُْجد
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املقابل منذ عّدة أّيام. في اجلّنان ذلك لم ير أّنه مّدعيا ــيء، بش عّنا
هنالك؛ يختفي أّنه قائدهم بحياة ــمني مقس يؤّكدون اجلند ظّل
ــك املتمّس املّتهم القضاة إجراء تفتيش لفضح رأى الّنهاية ــي ف
وأمروهم واملوّظفني ــرطة الّش أعوان من عددا أدخلوا لذا باإلنكار.
إنسانا أحد بالبيت أّن ال فأخبروهم البيت بدّقة؛ زوايا كّل بفحص

حمارا. أو كان

وظّله احلمار 9-42

كأمر وجودنا يؤّكدون اجلنود الّطرفني، وطيس املشاّدة بني حمي
إنكارا إّال يزيد ال قيصر ومعيدين، وهو ــم ــمني باس مقس محّقق
والّضّجة املشاّدة سمعُت ملّا مرارا. عّزة اآللهة ويستشهد وإصرارا،
أطّل أن القلقة، ــس الّنف احلمار الّطلعة ذي لي أنا ــّن ع املتعالية،
أّن فاّتفق ــة، اجللب ــك تل ــّر س ــتجالء باجلدارالس كّوة من ــي برقبت
ــهد اجلميع واستش ظّلي ينظر ناحيتي ملح بالّصدفة كان جندّيا
ــاللم البعض الّس وارتقى ضّجة كبرى، احلال فعلت في باملعاينة.
ذلك أزيل أنزلتني. عند وكاألسير ــكتني أمس يد لي وامتّدت فورا؛
كشفوا وملّا ركن؛ كّل في الّتحّري من مبزيد يبحثون وأخذوا ظّن كّل
سّلموه، وللقضاة فأخرجوه املسكني اجلّنان وجدوا ــّلة الّس غطاء
ولم الّظّن؛ أغلب حسب بانتظار شنقه علنا ــجن الّس في به فزُّج
ثّمة من ــداقهم؛ ملء أش ضاحكني ــرآي ــخرّية مل عن الّس ــوا يكّف

وظّله(1). احلمار الّسائر عن مرأى املثل نشأ كذلك

خؤئسخزـخؤهخخيحم

احلربّي بالّزّي احلمار 10-1

فاقتادني ــا أن ــد، أّما اجلّنان من الغ ــي ــل صاحب فع ــا م أدري ال
تأديب تلّقى خير ــدّي اّلذي ذاك اجلن أحد، اعتراض بدون املذود، ــن م
بأمتعة له ــق محّمال الّطري على ــاقني فس هوجه(1)، على فرط
بالّطريقة ــاد، والعت اجلهاز ــل وبكام لي، ــدا ب ما على ثكنته، ــن م
بريقها يبدو ــا دالص ملّاعة، ودرعا خوذة أحمل ــت فكن ــكرّية. العس
العّدة هذه رّتب وقد قناتها، بطول تلفت األنظار ورمحا بعيد، من
الّزّي جزءا من لكونها ال احملاربني، غرار على ــى كومة األكياس، بأعل
ــاكني. املس ــافرين املس لتخويف األرجح على بل آنذاك، الّنظامّي
نتوّجه فلم بلدة، إلى وصلنا وعرة غير ريفّية طريقا اجتزنا ــا بعدم
خادم إلى ــاال ح بي فعهد ؛ ــر(2) خفي ــا ببيت نزلن بل ــدق فن ــى إل
إمرته. عسكرّي حتت ألف ينضوي اّلذي قائده وانطلق عجال إلى

"في ــثينس دميس خطاب في كذلك جندها ــوب، إليس قّصة ــه: وظّل ــار احلم (1)
أّجر حمارا ــل رج عن 1 :3 ألريجينس ــوس" كلس على "الّرّد في ــا والحق ــلم" الّس
وفيما ظّله، ال احلمار أّجر ــه أّن بدعوى صاحبه فنازعه ظّله نام في الّظهر ــد وعن

احلمار. يتنازعان فّر هما

واخلور. العجز كذلك تعني إذ املعنى، كلمة مزدوجة impotentia هوجه: (1)

كذلك الّصّف حالّيا، يساهم كضّباط تقريبا باجليش، رتبة decurio (2) اخلفير:
للمستعمرات. احمللّّية اإلدارة في
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ربيبها عاشقة 10-2

من أّيام بعد هناك ــت ــعة اقترف ذكرى جرمية بش هنا لي تعود
ــاّب ولد ش لرّب بيت كان بدوركم^: لتقرؤوها وصولنا، أدّونها لكم
أو أجنب أجنبه ــو ل يوّد كّل واألدب، ــّر الِب مثال فكان ــه تربيت ــن أحس
وأجنبت جديد، ــن م فتزّوج ــد، بعي أمد ــده منذ ول أّم ــه. ماتت مثل
مؤّخرا. لكّن ــرة عش الّثانية ــدوره ب أدرك آخر ــدا ول الّثانية ــه زوجت
ــنها بحس العقد واحلّل صاحبة زوجها بيت غدت في اّلتي ــه زوجت
وإّما ــي طبعها مرّكب ف ــفه لس إّما عينها، ــت ــا، حّط بُخلُقه ال
هنا أّيها فْلتعلْم ــاب1إ. ربيبه على اازي، أرذل إلى ــة بقدر مدفوع
إلى نعل امللهاة من ال طرفة، وسترتفع ستقرأ فاجعة أّنك القارئ
طور في الّناشئ حّبها بقي ــاة. قاومت تلك املرأة طاملا خّف املأس
خفيفة حمرة ــة مخفي ــتفحل بعد تس لم اّلتي قواه ــة، الّطفول
وأضرمه بناره ــا فؤاده احلّب أتون اجتاح ــّم ملّا ث ــهولة. الّس مبنتهى
باملرض فتظاهرت اجلّبار، لإلله ــلمت استس اعتدال، بال ــتعرة املس
أعراض ُذوّي أّن فعال يجهل ال أحد اجلسد. بسقم الّروح جرح ممّوهة
شحوب من والعّشاق: املرضى عند متاما ــابه تتش والوجه الّصّحة
عليه االضطراب يغلب ونوم تعبى، ــب ذبلى، ورُُك وعيون وامتقاع،
ببساطة لتخالها حّتى حرقته الّسقام؛ يزيد العذاب ملؤه وتنّهد
األطّباء ــول عق ــخَف فواس ــا. بكاؤه ــوال ل احلّمى ــات لنوب ــا نهب
اللّهاث لِم االمتقاع، ــذا وه الّنبض املضطرب هذا لِم ــم، وجهله
ــخيص تش ــر أيس وما انقطاع؟ اجلانبني بال على ــى والّتقّلي املعّن

لزاما، الّنطاسّي الّطبيب على ال ــماء، الّس آلهة يا ذلك مع الّداء
ــمه جس في ير ولم يلتهب أحدا رأى إن الغرام، يعرف من بل على

اضطراما!

باحلّب بوح 10-3

حشاها، يخّض كان اّلذي هواها جنون احتمال عن عجزها في
كم كان اسم وهو ابنها، إحضار طالبة الّطويل، قطعت صمتها
لّبى الفتى ــوان ت ودون بخزيها؛ يذّكرها عنه كيــال أن تزيله ــا بوّده
ــيخ من كالّش اجلبني مغّضن ــا غرفته وقصد املريضة، ــه ــر أّم أم
أخيه. وأّم ــه أبي لزوجة ــتحّق املس الّطاعة ــب واج مؤّديا ــزان، األح
في حيرتها ــتمّرت واس الّطويل صمتها ــذاب ع فأعياها ــا هي أّم
ــبا مناس لفظ لها بدا ــا كّلم ــواج متأرجحة، األم ــني ب ــق كالغري
من بقيا بها ــزل ت إذ لم ــتقبحة؛ مس ــتبعدته فاس للّظرف عادت
ــاّب اّلذي الّش أين تبدأ. أّما مترّنحة؛ وظّلت تترّدد من تقاوم ــاء احلي
مرضها. سبب عن مطرقا سألها فبعفوّية ريب، يخامره يكن لم
املشؤومة، خلوتهما شجاعتها، وانتهزت فرصة استجمعت إّذاك
وجهها ومغّطية ودمع مدرار، بصوت مرتعش باختصار له ــت وقال
الوقت نفس ــدره، وفي احلاضر ومص دائي ــبب "س ^ اإلزار: ــرف بط
عبر نزلتا ــاك عين أنت؛ منه هو ــي ل الوحيد ــن اآلم ــى واملنج دواؤه
التهمني حّتى ــا حريق ــّي لتضرما ف ــؤادي ف ــم صمي إلى ــّي عين
بأبيك ــّر البّتة الب ــك يزْع ــببك وال بس من تتلف ــم فارح ــاع. الّنخ
وما أرى صورته فأهواك محّياك في احملتضرة؛ زوجته ــتنقذ س اّلذي
مواتية فرصة ولديك ــن أنت مبأم ذاك؛ ها في احلياة ــّنة س أخالف

يعلم." أحد ال يقع ما لم ما ففي عداد ما يلزم! لفعل

ــطورّية األس األمثلة أيضا. من ــا هن ضعيف ربط ــا: ربيبه ــقة عاش ــة قّص (1)
أكثر وهي ) ــدس تراجيدية يوريبي ــي ف هيبوليتوس ــع م فيدرة ــة ــهيرة قّص الّش

79 "املرافعة": في أبوليوس إليها ويشير رومنسّية)،



خؤخلً= خعآلخجم

248249

والكراهية احلّب 10-4

من ذلك فورا نفوره ورغم ــّي، الفجائ من اخلطب الفتى ــق ُصع
رفض بصرامة صبابتها تأجيج ينبغي ال أّنه قّدر اإلجرامّي، الفعل
لذا ف. تخفَّ حذر حّتى بوعد ــا إرجاؤه ــن يحس بل املوقف، ال توافق
نضرتها وتسترّد ــّجع تتش أن ــّددا مش ونصحها متلّطفا، وعدها
في وانقلب الهوى، للّذة ــّو اجل أبيه بغياب يخلو أن إلى ــا، وعافيته
بحاجة الكبرى ــرته أس كارثة أّن رأى عن مرآها األثيم. بعيدا احلني
بالّرأي له املشهود ــيخ الّش مرّبيه إلى فتوّجه فورا أحكم، رأي إلى
من ــلم أس حّل لهما من ــُد لم يب املداولة ــول ــديد، وبعد ط الّس
لم اّلتي لكّن املرأة اجلّبار. القدر ضربة من لإلفالت بالفرار اإلسراع
وأقنعت ذريعة باختالق ــارعت س تأجيل أدنى حتّمل ــعها بوس يكن
فلّما له بعيدة. ضياع إلى حاال باملضّي عجيبة ــاليب بأس زوجها
ــهوة للّش األجل، موعدا بحلول جّنت ــد وق بتلّهف، ــل طلبت فع
متجّنبا بآخر ــورا وط بعذر يتعّلل تارة ــّل ظ الفتى لكّن ــودة؛ املوع
ــّوع معاذيره إخالفه تن ــت بوضوح من أدرك حّتى املقيت، ــا لقاءه
ــّر ش حقد إلى اآلثم ــّية حّبها عكس حركة في إّذاك حّولت وعده؛
طويل مخّصصات مهرها، من ــا له إلى عبد احلال في جلأت ــه. من
تبّيت مبا وأخبرته ــّر، ح اليد مطلق ــرم ج ولكّل ــّر ش كّل الباع في
ــاّب الّش من إزالة حّل أفضل من يبد لهما والغدر، فلم املكر ــن م
الفور على ــوء الّس عبد ــلت أرس ثّم الوجود؛ من كلّّيا من ــود املنك
القاتل الّشراب وأعّدت جّيدا باخلمر؛ خلطته فّتاكا ــّما س فأحضر

الغافل. ربيبها لتقتل

ابنها القدر وأراد ربيبها أرادت 10-5

له م لتقدَّ ــبة املناس ــول الفرصة ح ــاوران يتش الغادران بينما
الّتعليم حّصة ــن البيت، م إلى ــع يرج أن الّصدفة ــاءت اخلمر، ش
ألّم ــد ــة، فيجد، وق ارم تلك ــن اب ــر، األصغ ــد الول ــة، الّصباحّي
فيه، ــّم الّس ُدّس اّلذي ــذ قدح الّنبي ــه، غدائ تناول ــش إثر عط ــه ب
قدح ــرب ش إن وما يخفيه. ــذي اّل بالكيد ــال جاه فورا ــه فيجترع
فانفطر ملصرع ــردى؛ م األرض على هوى ــه حّتى ألخي املَعّد ــوت امل
مناديا أّمه ويولول يصرخ حاال ــذ معّلمه، وأخ الولد املفاجئ قلب
املسموم بحادثة الّشراب علموا أن اجلميع لبث وما ــرته؛ أس وكّل
املرأة تلك لكّن ــم. العظي اجلرم بذلك يّتهمون ــن م في ــوا واختلف
ابنها ــة مبيت تتأّثر ــم ل األب زوجة ــر ــد ملك الفري ــال واملث ــة الّشرس
اّلتي بالكارثة وال ــا، ــّببة فيه املتس أّنها ــا بعلمه ــنيعة، وال الّش
استغالل هّمها كان إذ املأمت، بألم زوجها، وال برزّية وال ببيتها، حّلت
بخراب ليخبر رسوال أوفدت الفور وعلى لالنتقام؛ ــرة األس مصاب
ــارة جس وبكّل ــرعة؛ بس على عقبيه فعاد ــافر، البيت زوجها املس
ذلك متاما، في كذبت وما ابنها. بقتل ــا ربيبه علنا اّتهمت ارمة
أّن تّدعي كانت لكّنها له؛ املعّد الّشاّب للموت ولدها ــبق س فقد
الّدنيئة مراودته ــا تلبية لرفضه ربيبها يد على ــر ُقتل األصغ األخ
بل الّنكراء، األكاذيب ولم تكتف بتلك عرضها. انتهاك ومحاولته
املنكود األب فجزع ــه؛ خزي لفضحها ــيفه بس أّنه هّددها أضافت
الكرب أمام تلك ــه باآلالم نفس ــت وجاش جنليه، في كال املنكوب
اآلخر أّن عينيه، ويعلم األصغر يُدفن أمام ــه ابن يرى كان العظام.
أبيه وقتل أخيه؛ بزوجة الّزنا حملاولة باإلعدام حتما، عليه سُيحكم
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تأجيج جنحت في الكذوبة شكاواها في احملبوبة زوجته وباستمرار
ولده. ضّد حقده

ابنه ضّد يرفع قضّية الّشيخ 10-6

من املنكود ــيخ الّش انطلق حّتى الّدفن تتّم طقوس كادت ما
املسترسلة، وممّزقا بدموعه وجهه مبّلال احملكمة، إلى ــا رأس احملرقة
والّتمّسح بل وبالبكاء، بالّتوّسالت هناك بالّرماد. املعّفرة ــيبته ش
وبكّل حماس ــرة، املاك زوجته ــد مبكائ جهله ــي وف اخلفراء، ــب برُك
الباقي، ــه بابن األذى ــّر ش إلحلاق ــد مضى يجته ــرة، الفائ ــه نفس
في الّساعي القريب وقاتل والده، فراش في مبحرمه الّزنا مستحّل
تعاطف فأثار أبيه. زوجة ــيفه بس املتوّعد ــّفاح والّس أخيه، هالك
ضّجوا ــكّل ال أّن ــة درج إلى ــا مع ــور واجلمه ــاة القض ــتنكار واس
في جرم املّتهم ــع م والّتحقيق ــة احملاكم ــراءات إج بطول ــا ضيق
على هذا العقاب توقيع طالبني ــة املدروس الّدفاع جلّي وتعميات
دفع باألحجار. ــحقه بس العموم من مرأى على ــر العمومّي اخلط
ــعبّي الّش الغليان تطّور في حال ــالمتهم س على اخلوُف القضاَة
العاّم، بالّنظام ــغب يخّل ش إلى بداياته في ــيط بس سخط من
وفق القضّية في لُيبّت ــعب الّش وتهدئة تدّخل اخلفراء طلب إلى
وبفحص محاكمة، ــالل خ من متحّضر ــو بنح واألعراف ــون القان
نحو على ــتماع إليه االس دون املّتهم يدان أن ال الّطرفني، ــج حج
لألجيال فُتترك ــتبّدين، املس الّطغاة ــّلط تس أو الهمج ــّية وحش

وسلم. زمن أمن في فظيعة تتّم سابقة

حاسمة شهادة 10-7

اُحملضر من ــال ُطلب احل وفي القبول، ــديد الّس الّرأي هذا لقي
كّل وجلس ــاال ح فأتوا ــيوخ؛ الّش لس ــة جلس عقد اإلعالن عن
من وبطلب جديد مقامه؛ قانونّيا يخّوله اّلذي املعتاد ــه مكان في
بدوره؛ وأهاب فاقتيد املّتَهم على نودي ثّم دخل املّدعي أّوال. احملضر
أن مارس*(1) ــون وقان * األتيكّي ــريع وفقا للتش باحملامني، ــر احملض
اجلمهور. عواطف ــتثارة واس اخلطابّية ــات عن االفتتاحّي ــوا ميتنع
في ــوا يذكرونها كان ــّدة أناس ع الّتفاصيل من ــذه ه كّل ــت عرف
على املّدعي ــا به حمل ــي ــارات اّلت العب ــا أّم ــي. أمام ــم أحاديثه
واحملاّجات، واخلطب الّدعوى، بها املّتهم فّند اّلتي ــم، والوقائع املّته
ميكنني وال معرفتها ــد معلفي، عن بعيدا ــتطيع، لوجودي أس فال
ما ــالة الّرس هذه في ــأدّون س لكّني مبا لم أعلم؛ إخباركم بالّتالي
احملكمة حّتى قّررت الّطرفني، مرافعة ــت إن انته ما يقينا. علمُت
وال ثابتة، بوقائع احلّجة وصدق اجلرائم حقيقة من تبيني ال بّد ــه أّن
أّوال يجب لذا تلك اخلطورة. مبثل في حكم للّظّن والّشبهات مجال
ما جرى. حقيقة يقال ما يعلم وحده على اّلذي العبد إحضار ذلك
مرأى من وال وحجمه، احلكم فداحة من وجل أدنى الوغد بدون بدأ 
ويؤّكد(2) يّدعي ــناعة جرمه، ش إدراكه من وال بأمتّه، املوّقر الس
من غيظه ــي ف ــاّب الّش أّن × اختلقها: ــة أكاذيب ــق ثابت كحقائ
وعده ــل ابنها مع وأمره بقت دعاه إلهانته ــأر وليث ــّد زوجة والده ص
على ينعقد كان Areos Pagos ــة أثين حكماء مجمع قانون ــارس: م ــون قان (1)
لقتله األوملب ــة آله أمام مارس/أريس ــطورة األس ــب حس حوكم فيها هضبة

ببراءته. وحكموا ابنته اغتصاب حاول اّلذي هليروتيوس
جناس. adseverare et adserere ويؤّكد: يّدعي (2)
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وأّنه ــض بقتله، الّرف حالة وهّدد في صمته، ــزاء ج ــنّية س مبكافأة
بأّنه الرتيابه ثّم مزجه بيده، أخاه بعدما ليعطيه ــّم الّس ــّلمه س
قّدمه ــى جرمه دليال عل به ويحتفظ القدح ــدمي تق ميتنع عن ــد ق
بتأّثر ــهادة بتلك الّش ــوء الّس عبد بيده. بإدالء للغالم في الّنهاية
انتهت باحلقيقة متاما ــبيهة ش جتعلها اّلتي ــل وبالّطريقة مفتع

احملاكمة. إجراءات

مسار القضّية منعطف في 10-8

على الفتى عطف ــه لدي بقي من بني اخلفراء ــن يوجد لم يك
في كيس يخاط ــأن ب ويحكم إليه، ــاع باقتن ــب اجلرمية كيال ينس
ــم املتماثلة احلك بطاقات أخيرا ــزة باتت جاه ملّا ــه. علي ــن اجلِلد م
لُتلقى العبارة، نفس ــاع باإلجم القضاة كّل خّطت أزاميل ــث حي
ــّي، الّنحاس االقتراع صندوق في القدم منذ املّتبعة ــادة الع وفق
بنحو املّتهم مصير في بُّت يكون قد ــت بحصى الّتصوي وباإلدالء
إلى املدان ــّلم يُس بل ــيء، ش أّي بتغيير بعدئذ ــمح يُس وال نهائّي،
لدى يحظى طبيب شيخ وهو الس، أعضاء أحد تقّدم اجلّالد، يد
الّصندوق فتحة ــّد فس ومصداقّية فائقة بثقة مطلقة ــع اجلمي
× "في وأعلن للهيئة: ــه، ببطاقت روّية بدون أحد ــي يدل كيال بيده
بكّل ــتمرار باس لديكم حظيت ــي أّن حّقا ــعدني يس ــّني س مثل
على مّتهم بإدانة قتل محّققة جرمية أسمح بارتكاب ولن اعتبار؛
اليمني حتت وأنتم تصدرون يجرمكم، أن وال ــاس تهم ملّفقة، أس
شخصّيا ــمكم. قس على أن تنكثوا ــقّي ش عبد كذب حكمكم،
حكم بإصدار ضميري وأخادع حرمة اآللهة أنتهك أن أستطيع ال

جرى. ما حقيقة مّني فاعلموا جائر،

الّطبيب شهادة 10-9

قّتال، ــّم س مّني إحضار ــا ــام، طالب أّي قبل الوغد ــذا ه ــي أتان
ــكو يش مريضا أّن زاعما مثقال، مائة ــا عين ذلك مقابل ــا وعارض
عذاب ــن م الّتخّلص ــي ف لرغبته ــه إلي ــة بحاج ــال عض ــن داء م
يكذب كان ــم الّلئي ــوء الّس عبد أّن إلى ــت فطن لكّني ــه#. حيات
ــه يدّبر أّن يقني على ــا وأن ــادرت فب وجه، ــح بأقب ــل الّتعالي ــق ويلّف
على أقبل لم لكّني إّياه. أعطيته نعم، ــراب؛ جرمية، بإعطائه الّش
له: وقلت املتوّقعة، ــاءلة للمس احتياطا قّدمه اّلذي الفور الّثمن
بني أو منقوصة الوزن قطعة مغشوشة عدم وجود "لنتحّقَق من
بخامتك، ولتمهْرها الّصّرة هذه في لنضْعها الّذهبّية، املثاقيل هذه
إلى استدرجته هكذا سالمتها." من غدا مبحضر الّصّراف فنتأّكد
أحد للّشهادة، احملكمة أمام أرسلُت مبجّرد مثوله الّنقود اّلتي ختم
أمامكم. وهأنذا أعرضها العيادة، من ــرعة بس إلحضارها أعواني
بالّسّم اّلذي األخ ختمه؛ فكيف يجوز اّتهام على وليتعّرف فليرها

العبد؟" هذا اشتراه

شاهدين بني مكافحة 10-10

محّل ــت وحّل ــديد، ش اضطراب ــد العب ــى عل إّذاك ــتولى اس
× أعضائه، كلَّ ــارد ب عرق ــر وغم األموات غبرة ــه في احلياة ــرة نض
مّرة، وتلك مّرة الّناحية رأسه هذه يحّك وأخذ ساقاه، واصطفقت
شفتاه؛ انفرجت وقد مفهومة غير بكلمات يغمغم وهو وتلعثم
أن استجمع لبث ما لكّنه براءته؛ ا حق يصّدق أحد يعد لم بحيث
ــك والّتمّس اإلنكار اإلصرار على مع ــي ينف وأخذ ورباطته، ــره مك
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وفي كقاض نزاهته ــي الّطعن ف ــب. إزاء الّطبي ــهادة بتكذيب ش
مزاعم لتفنيد جهده قصارى الّطبيب بذل العموم، أمام ــه صدق
يديه، القضاة من ــر بأم األمن أعوان فحص ــم. أخيرا الّلئي العبد
الّصّرة ــى عل بالّدمغة اّلتي ــوه قارن لديه ــا حديدّي خامتا ــدوا فوج
واملنصبة الّتعذيب دوالب أحضر وعّززتها. الّشبهة فأّيدت املقارنة
ولم عجيب بعناد على موقفه رسخ لكّن العبد اليونان عادة وفق

حّتى الّنار. اجلَْلد وال عزمه يفّل

إضافّية حّجة 10-11

ــاّب الّش هذا بإعدام ــمح أس لن "ال قائال: الّطبيب انبرى إّذاك
بعدالتنا هذا الّشقّي يتالعب بأن الّسماء، وال نواميس ضّد البراء
على دامغا برهانا ــأقّدم س الّنكراء؛ لذا جرميته ــاب عق من مفلتا
ــقّي الّش هذا مّني طلب ملّا الّراهنة. في القضّية البّينة احلقيقة
إحضار في تتمّثل ال مهنتي غاية أّن رأيت الفّتاك، ــّم الّس حتضير
إلنقاذ يُحتاج إليه أّن الّطّب ــت تعّلم فقد أحد، ألّي املوت ــباب أس
أوّفر أن طلب ما إعطائه عن ــت امتنع إن وخفت ــر(1)، حياة البش
الّشراب ذلك ــتري يش فقد للجرمية؛ فرصة ــب املناس غير برفضي
ما الّنهاية في ينّفذ قد قتل رحيم، أو لغرض أّنه زاعما ــري من غي
العّقار، فأعطيته آخر؛ ــالح س بأّي أو بخنجر الغدر نوايا من ــت يبّي
اّدرة بقّوتها ــة املعروف ــاح الّلّف ــبة عش وهو منّوما، كان ــه لكّن
أن في غرابة ال ــوت. بامل ــبيها جّدا ش إغماء ــي ُحتدث ــة، واّلت الّثابت
ينتظره اّلذي وعلمه بالعقاب يأسه بيسر في الوغد هذا يتحّمل

منه. أهون ــي ترون فه اّلتي ــب الّتعذي ــوان األجداد، أل ــنن وفق س
فهو بيدّي ــذي خلطت اّل ــراب الّش الولد تناول إن أخرى، جهة من
ويعود سباته من يخرج أن يلبث ولن الّنوم، في وغارق حّي بالّتأكيد
ــباب أس عن ذلك، فْلتبحثوا املوت من منعه إن أّما نور الّنهار؛ ــى إل

لوفاته." أخرى

متوّقعة غير نهاية 10-12

ــرعة س وبأقصى احلال وفي ــيخ، الّش رأي ــور احلض ــتصوب اس
من أحد ــق الغالم؛ فلم يب ــم جس ُوضع ــث حي ــدوا الّضريح قص
هناك وانصّب إّال ــعب من الّش وال حّتى ــراف من األش وال ــس ال
فوجد بيديه؛ الّتابوت ــاء األب أزاح غط هو وها باهتمام. ــا متطّلع
وينهض إغمائه من بالّذات الّساعة تلك في يخرج كان اّلذي ابنه
الّشعب أمام ودفعه أحضانه، بني بحرارة احلياة؛ فضّمه عائدا إلى
احملكمة إلى أخذه ثّم ــانه. لس على الفرح متوّقفة والكلمات من
جرائم ــفت انكش إّذاك أكفانه. في ملفوفا زال ــا م وهو ــرَض لُيع
فُحكم احلقيقة عارية؛ وتبّدت جلّية الغادرة والّزوجة العبد الّلئيم
الّذهب مثاقيل وتركت صلب العبد، وّمت املؤّبد بالّنفي الّزوجة على
أخذت هكذا ــب. املناس لرقاده ثمنا الطّيب اجلميع للّطبيب برضا
نهاية ــنة كّل األلس تناقلتها اّلتي ــيخ العجيبة الّش ذلك ــة قّص
عاد مدى الهنيهة في بل وجيزة مّدة ففي اآللهة، عناية ــا ترضاه

العمر. زهرة لشاّبني في أبا املّر الّثكل جتربة بعد

في صحبة األخوين 10-13

منقلب. كّل ــي وتقّلبن بي تلّف ــر الّده صروف فراحت ــا أن أّما الّدولة علمنة بعد ) ــة الغربّي اتمعات في تزال ال الّرحيم: ــل ــة القت (1) قضّي
واسع. جدل مثار فيها)
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وامتلكني باعني، وال أحد ابتاعني اّلذي العسكرّي ذاك حمل فقد
رومية موّجَهة ــى إل ــالة رس ــه امللزم، رئيس بأمر الّثمن، دفع بدون
اجليرة من ألخوين ــارا ــر دين عش بأحد فباعني األميراألعظم؛ إلى
أقراص خبز يحّضر حلوانّيا أحدهما كان الّثروة. ــع واس رجل عبدي
أمراق في منقوعة حلوما ــو يطه طّباخا واآلخر ــل، بالعس وكعكا
واحد؛ بيت معا في يعيشان كانا ــذّية. ش بأفاويه ومتّبلة ــهّية ش
ــّيدهما لس الّالزمة العديدة الّطبخ أواني ألحمل ــترياني اش وقد
هكذا اتلفة. الغذائّية ــادات الع املناطق ذات ى ــتّ ش بني املتنّقل
وقت أّي في أحظ الّتعاونّية، ولم في ــريكا ثالثا ضّمني األخوان ش
صاحباي اعتاد فقد ــة. الهنّي األّيام تلك في عرفت ــذي كاّل بحّظ
طاقم أوانيهما ــتخدام واس فاخر ــاء عش بعد إعداد ــاء، مس كّل
من وفيرة بقايا ــذا ه غرفتهما مؤنا كثيرة: إلى أن يحمال ــاذخ، الب
وكعكا ــف قطائ وهذا ــّتى، ش ــمك وحلوم وس ودجاج ــر خنزي ــم حل
وحلوّيات أخرى. ولوزينجا ــّبكات ومش وكبيبات وكنافة ــا مقرمش
وقعُت ــتجمام االس بنّية احلّمام إلى وتوّجها الغرفة أغلقا ما فإذا
نصيبا؛ منها ــب ــماء فأصي الّس من إلّي ــلة املرَس الوليمة ــى عل
وأتناول ــهّيا كذاك ش أكال ألدع حقيقّيا حمارا وال كنت غبّيا ــا فم

جشيبا. حشيشا

صريحة محاسبة 10-14

ــت أختلس ظلل إذ ــن الّزمن؛ م ردحا ــي ــت بنجاح غزوات تواصل
كيال الوفيرة، األطعمة تلك من بسيطة كّمّيات واحتشام بتعّقل
بتنامي لكن حمارهما. من جانب أّي غّش في ريبة إليهما ــّرق تتط
ــيء الكثير الّش منها ــم ألته صرت ــة، العملّي ــاء خف في ــي ثقت

ــهاها؛ فدّبت أش على وآتي وأبهاها، ألّذها ــر وأتخّي الوفير، ــّظ واحل
ــّكا يش أّنهما لم ومع بها؛ ــتهان ال يس ريبة ذهنيهما ظالل ــى إل
ــّبب في املتس ــاف الكتش يجتهدان أخذا القضّية، تلك ــي ف فّي
بأخيه كليهما ارتياب ــى إل األمر بهما ووصل ــحوب اليومّية. الّس
فائقة عناية األمر يوليان فصارا الّدنيئة، االختالسات تلك ــأن بش
متناهية؛ أخيرا ــة دّق قطعهما عّد في ويُبديان يقظة، ــة وحراس
أن املروءة وال العدل من "ليس × باآلخر: أحدهما احلياء وأهاب نّحى
بالّتجزئة، سّرا ببيعها أرباحك لتزيد أطعمتي، خيرة يومّيا تختلس
تكن راضيا عن املتبّقية. إن لم ــول ــّم تطالب بحّصتك من األص ث
األخرى عالقاتنا إبقاء كّل مع تعاونّيتنا، فبإمكاننا حّل ــراكتنا، ش
ــّد املفقودات أش ــأن بش اخلصومة بيننا ــئ فستنش وإّال كأخوين،
على هرقل وحّق اّلذي أهّنئك ــا أن "بل اآلخر: فرّد والبني." ــقاق الّش
اّلتي وتستبق شكايتي مؤني من يومّيا تختلس الّسفاهة، إذ هذه
اختالسات أخي حول أخاصم كيال آهتي، وكتمت كظمتها طاملا
العبارة، بصريح بيننا املسألة أثيرت أن حسٌن الّتفاهة. لكن بهذه
بيننا الّشحناء، فّجرت وإّال عن وسيلة إلنهاء اخلسارة، البحث وبدأ

إتيوكليسّية*(1)." صراعات سّرّية، بقيت لو

الّسارق اكتشاف 10-15

كالهما ــم أقس املتبادل، الّظّن ــوء وس الّتعاذل من كثير ــد بع
البحث على واّتفقا حّق اآلخر، في أو سرقة أّي غّش يقترف لم أّنه
ظّنا ــا فم ــائل. بكّل الوس ــترك املش الّضرر ــّبب مس ــّص ــن الّل ع

األخوين ــني ب ــطورة األس ــب حس انفجرت كاّلتي ــّية: إتيوكليس ــات صراع (1)
وبولنكس. إتيوكليس
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مع املآكل؛ لتلك باال ــر يعي الوحيد أن ــاكنهما احلمار مس بإمكان
الغرفة يدخل وال ــام، األّي كّل تختفي األطباق أفضل ــت ظّل ذلك
فينيوس* ينهنب مائدة كّن الّالتي احلربياوات* بحجم ذباب ــا قطع
من ــراهة بش بطني ــو أحش ظللت األثناء في ــان. الّزم قدمي ــي ف
ــهّية، الّش الوافرة املآكل ــك تل إلغراء منقادا ــرّية، البش ــة األغذي
وزها ــمن، الّس من ونُعم ِجلدي ــق وطلُ بدني، ــخ وانتف وِدك ــى حّت
ُغنمي البدنّي ــن م لي حصل لكن ــن. من مأكلي احلس ــون وبري ل
ــمي جس انتفاخ من ــد عجب صاحباي فق املعنوّي؛ ــرم الغ أفدح
إلّي ــا، فوّجها يومّي حاله على ــي بقاء علف والحظا ــادّي، الع ــر غي
ذاهبان كأّنهما الباب أقفال املعتادة، ــاعة الّس في ملّيا. انتباههما
فرأياني ــرة، صغي ــّوة ك من يراقبان ــذا وأخ ــادة، كالع احلّمام ــى إل
وليمة أمام ــرة؛ وقفا كبي ــة بحماس املتناثرة على األطعمة أقبل
لبثا وما آبهني، غير وبخسارتهما ــدوهني، الّطريفة مش حمارهما
رفاقهما من فالعديد فآخر، بواحد، دعوا ــّم ث انفجرا ضاحكني؛ أن
فاستولت البليد. باحلّس ُشهرت لداّبة الفريد الّذوق مشاهدة إلى
املاّر من ــّيدهم س ــمع س بلغت صاخبة ضحكة إّذاك اجلميع على

هناك.

عظيم 16-10 إجناز

الّدار، خدم ــك يُضح اّلذي ــاّر احلدث الّس عن ــار االستفس بعد
أوج في وهو ــة، الفرج نفس ــن بدوره م يتفّرج ــذ ــر بأمره، أخ وأُخب
لها أمعاؤه انخّضت ــة مدّوي ضحكة بدوره في وانفجر ــة؛ البهج
ــاهدني. يش كثب ــن ع ووقف ــاب ــح الب أمر بفت ــّم ث ــم؛ األل ــن م
ــمة رضوى، بس عن أخيرا ــّر لي يفت احلّظ وجه أرى ــا وأن ــت، فمضي

ثقة احلضور حبور من ــتمّدا مس صفوى، وبطمأنينة وجل بال آكل
وجّدته، غبطته، بطرافة املشهد أمر سّيدهم لفرط حّتى قصوى.
املائدة بتوظيب وأمر الّسفرة، حجرة إلى بيديه قادني بل باقتيادي
أّني ومع تاّمة. ــا وأطباق كاملة وجبات ــة، األطعم أصناف وصّف
املعروضة أمامي ــة األطعم على أقبلت ــي، بطن عّبأت قد ــت كن
والختبار ــه. موّدت ــل وني ــتمالته اس في رغبة ــان، ــراهة اجلوع بش
إلى احلمير تعاف إعطائي ما في أخذوا يتفّنون ــي استئناس مدى
ــقّية ــماك مس وأس مفلفلة وفراريج متّبلة حلوم من حّد، أقصى
أحد هتف ثّم األثناء، في احلضور قهقهات تعالت بأمراق أجنبّية.
فعّقب ــرف الّنبيذ." ص من ــيئا ش العزيز لألخ ــاء: "أعطوا الّظرف
بصاحبنا أّن خبيث؛ فجائز يا مزحتك احلديث لغو سّيدهم: "ما من
يا "هّيا قائال: ــّم التفت ث الّنبيذ." بتع من قدح ــاء احتس في رغبة
بتعا وأعط ضيفي وامأله الّذهبّي، الكوب ذاك جّيدا اغسل غالم!
استولت احلال نخبه."(1) في على أشرب أّني وأهب به الّطفيلّي؛
مخافة فبدون أنا، ــا أّم والفضول؛ الّترّقب من حالة ــور على احلض
وبشفطة شفتي، أطراف الّلسان ــكل ش على لويت وداعة وبكّل
املتفّرجني هتاف فعال حنجرتي؛ في العظيم القدح أفرغت واحدة

مأثرتي. كلّهم يحّيون

األعجوبة احلمار 10-17

الّلذان ــي العبدان ودع اآلن، عارمةفي بهجة ــّيدهم س غمرت
له ليتخلّيا ــاف ثمني أضع بأربعة لهما فأمر ــترياني، كانا قد اش

أبكتيتس الفيلسوف عن ــبيهة نادرة ش الّظريف خمرا: تروى احلمار ــقي (1) س
موته. قبيل
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وأوصاه ــة، احلال ــور ميس مقّربيه من له ــوق ملعت ــّلمني وس عّني؛
تسلية في ويتفانى العناية. فكان يعاملني بكّل رفق أكبر بإيالئي
أن أّوال عّلمني ــه. لدي حظوة ليزداد عليه، ــي مهارات بعرض ــواله م
املصارعة وكذلك األمامّيني، كوعّي األكل عند ــدة املائ على أثّبت
عّلمني ــار اإلبه في وإمعانا ــني. األولي ــّي قائمت ــع رف مع ــز والقف
اخللف والقبول إلى ــي رأس أُبدي الّرفض برّد كأْن الّتعبير باحلركات،
بالّنظر ــت، عطش إذا ــرب، الّش في ــام، والّرغبَة األم إلى ــا بحنيه
ــتجيب أس بالّتناوب. كنت عينّي أهداب ــاقي وترميش الّس ناحية
بدون فعله أستطيع كنت فقد غرو، وال اليسر؛ ذلك مبنتهى لكّل
قدرتي صدفة ــرت أظه إن ــى، أخش ــي أحد، لكّني كنت أن يعّلمن
يروا أن ــر، البش عادات وفق األعمال األخرى وكثير من األكل ــى عل
ويقّدموني ــوّية س غير كظاهرة فينحروني ــؤم ش نذير األمر ــي ف
وجلبت ــت مواهبي صي ذاع ــرعان ما س ــخّية. س وليمة ــور للّنس
عنه: يقال فكان ومجدا، ــهرة ش اخلارقة لصاحبي بفضل قدراتي
ويصارع ــدة، املائ على ــه ويجالس يصادقه حمارا ــك ميل اّلذي ــذا ه

باإلشارات. يشاء عّما ويعّبر كالمهم ويفهم كالبشر ويرقص

احلمار إكرام 10-18

منذ أفعل أن ــي ب وكان أحرى أّوال، ــم ــول لك أق أن ــّد ب ال ــن لك
فعال ــم االس بهذا ــوس، ثياس صاحبي؛ هو أين وِمن َمن ــة، البداي
تقّلب عاصمة إقليم أخاية*، ــاء كورنتوس* أبن من مالكي، يدعى
كما بعد أخرى، درجة ــريفات الّتش ــّلم ــّلقا س املناصب متس في
اخلمسّية(1)؛ حّكام منصب في ُعّني وجدارته، حّتى أرومته خّولته

بتقدمي وعد ــارات الّسلطانّية، الّش نيله بأّبهة يليق حفل ولتقدمي
آية في ليكون ــه ثروت كّل له ــّخر وس أّيام لثالثة مصارعني ــرض ع
القتناء ــالية* تّس إلى وصل واألّبهة على الّصيت وحلرصه البذخ.
ــراء وش الّترتيب للعرض وبعد املصارعني؛ ــهر احليوانات وأش أكرم
يعرض عن به فإذا لعودته. يُعّد أخذ رغبته، حسب املستلزمات كّل
املطّهمة، ارورة مبقصورات عرباته الفخمة، ويستخّف مركباته
املعّرى، وحّتى املغّطى ومنها منها جدوى، بال االستعراض في آخر
الكرمي ــا أصلها يعطيه اّلتي ــال* الغ بالد ودواّب ــالية* تّس ــل خي
بصفائح ــي بعد تزيين ــي ميتطين ــغف وبش كبرى. وقيمة ــرفا ش
مزخرف وحقاء وإكاف فّضّية وشكيمة أرجوانّية ذهبّية ومنضحة
كلمات لي يوّجه واحلني احلني ــني وب الّرنني، عذبة وجالجل ــش مزرك
أهّمّية باألخّص يعّلق ــروره س دواعي جملة أّنه من ويعلن ــة، حفّي

ومطّية. جليسا فّي وجدانه على

مذاهب يعشقون ما في وللّناس 10-19

جمع للقائنا فهّب وبحرا، وبلغنا كورنتوس* ــّرا أنهينا رحلتنا، ب
لي حسبما بدا ثياسوس تكرمي على حرصا املواطنني، ال من غفير
حّتى ــهرتي، ش أيضا هناك ــرت فقد انتش رؤيتي؛ في بقدر الّرغبة
الكثيرين رأى أّنه ملّا ذلك ــه. ب ــتهان يس ال ربح مصدر ملتعّهدي بّت
الباب، إغالق عمد إلى ألعابي، رؤية في راغبني بي ولعا ــون يتزاحم
ــيش، دأب البقش من ومبا يتلّقى أُحاد، أُحاد ــرادى، ف يُدخلهم ــار وص
ضمن بني كانت أهّمّية. ذات غير ليست يومّية مبالغ حتويش على
كاآلخرين ثمن ــع تدف ــار، واليس القدر عظيمة ــّيدة س الّزّوار، ــة ثّل

وأبو أبوليوس املستعمرات، أحد احلاكمْني في وهو ُدؤموير، ــّية: اخلمس حاكم مادورة.(1) في اخلّطة هذه شغل 24 "املرافعة" في يذكر ما حسب نفسه
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فشيئا ــيئا وش عروضي املتنّوعة؛ املتعة في وجتد عظيم الفرجة،
تتناول أن ودون عجاب؛ جتاهي في شغف اإلعجاب وقعت بتواصل
حمارا، ُعّلقت كباسيفاية* عّقارا، غدْت اجلنونّية ــهوتها ش لعالج
ُمقيتي عرضت على أخيرا ــتياق. االش بأحّر عناقي، ضّمات تنتظر
إن كان يهّمه أن ــدة؛ ودون واح ــة ليل للمبيت معي ــرة باهظة أج

سارع بالقبول. فقط بربحه وفرحا يحلو لي، األمر

لطيفة مفاجأة 10-20

الهامن ــا وجدن ــّيد، الّس ــف مقص ــروج من واخل ــاء العش ــد بع
آلهة يا لليلتنا أمد؛ وأّي إعداد رائع البهاء، منذ غرفتي في ــب تترّق
من على األرض لنا بإعداد فراش أربعة خصيان ــارع ^ س الّسماء!
احلشايا على ناعم، وألقوا بريش ــّوة محش منتفشة، وسائد عّدة
فوق ذلك نثروا ثّم بالّذهب وبُحْمر صور^*؛ ــاة طنفسة موّش بفّن
ــاء الّنس عليها ــند تس اّلتي تلك ــن م كثيرة لكن ــرة صغي ــارق من
حضرتهم بطول يؤّخروا وكيال وجيودهّن. خدودهّن ــادة املرهفات ع
كانت في الّداخل وانصرفوا؛ الغرفة باب ــّيدتهم، أغلقوا س متعة

لنا. الّدجى ظلمات تضيء الّسنا بساطع املتأللئة الّشموع

غرام لليلة 21-10 االستعداد

ــّد يش اّلذي ــريط الّش حّتى ثيابها، كّل من ــا متام إّذاك ــّردت جت
ــم ببلس جّيدا الّنور فاّدهنت من ووقفت قريبا ــني، الفاتن ــا نهديه
ــمي، جس كّل على القصدير؛ وعركتني مرارا ــن قمقم م ــه يحوي
من بجحيم غمرتني ــّم ث خطمي. بتدليك ــة خاّص عناية ــة مولي
بنات الهوى دار الّريبة في اّلتي تلقي بها ال كتلك املشبوبة، الُقبل

هي بل املزيد، إعطاء ــن ع متمّنعني زبائنهّن أو الّنقود في ــا طمع
"أحّبك"، "أعشقك"، تتخّللها هينمات رائقة. صافية صادقة، قبل
وغير أن أحيا"، بدونك ــتطيع أس "لم أعد أهوى"، من وحدك "أنت
ثّم عواطفهّن؛ عن ويعربن أخدانهّن، إلى ــاء الّنس به تتوّدد ممّا ذلك
بال تعّلمُت اّلذي بالّنحو وأضجعتني برّقة، زمامي من ــكتني أمس
وأنا سيما العملّية، في جديد أو صعب من لي يبد لم إذ ــّقة. مش
ــنها وفي أوج مبثل حس امرأة عناق على الفترة، تلك كّل بعد قادم
وأّججت الّزكّية اخلمر من بكؤوس ــيت انتش قد كنت ــهوة، إذ الّش

الّذكّية. العطور بتلك شبقي جذوة

ليلتي هذه 10-22

ــاءل كيف أتس كنت بالي، إذ ــغل يش كان ناغزا ــا هاجس لكّن
تلك الغضاضة؛ مبثل امرأة ــى أن أتغّش الغالظة بقوائم بهذه لي
احلليب ــيج مش البّضة، الّناعمة األطراف ــّم هذه بض لي وكيف
ــفتني الّش بتقبيل تينك لي وكيف ــة؛ الفّظ بحوافري ــل، والعس
العريض الغليظ ــم بهذا الف اآللهة برحيق الّندّيتني ــني الّرقيقت
أخيرا ــادل الّناتئة؛ كاجلن ــارزة ــنان الب هذه األس قبحا تزيده ــذي اّل
مثل من عضو بإيواء شبقا حّتى األظفار، حتّرقت ولو المرأة كيف
الّنبيلة، ــرأة امل هذه قصم بعد ــذي اّل أنا ويلتي، × يا ــار؟ العي ــذا ه
الّصراع؛ عروض من سّيدي في ما يُعّد وأُدرج الّسباع، إلى سأُلقى
املتتالية وقبالتها احلانية ــا نأماته من تزيد انفّكت ما األثناء ــي ف
في وهي بي وهتفت الّطراب، بغمزاتها اّللة وهمساتها العذاب
وأبانت كرواني!"(1) ويا قمرّيي يا يدّي "ها أنت بني × الهيجان: أوج
اجلنسّية البهائم إلرضاء الّشهوة استخدام لكّن حاالت نادرة، احليوان: عشق (1)
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مع عانقتني تخّوفاتي؛ فقد وسخف بطالن تصّوراتي لي بقولها
رفًقا كّلما انزحُت فكانت ــال. كّلي بالكم وتلّقتني االّتصال ــق أوث
ظهري على ــت وضغط الّتهّيج، ــديد بش مّني ــْت اقترب ــا بردفيه
يعوزني ــيئا ش أّن لعمري رأيت حّتى ــّنج؛ الّتش مبزيد بي ملتصقة
عند طلبت اعتباطا ما مينوتور* أّم أّن ــهوتها وفّكرت ش ــبع ألش
ــّهدة، املس اهدة ليلتنا انقضت وبعدما لّذتها. خوار ذي ــيق عش
أجرة على ــاق االّتف ــد ــح الّنهار بع وض متجّنبة ــرأة ــت امل انصرف

آتية. لليلة مساوية

وأخته أخ احملكوم عليها باإلعدام: قّصة 10-23

ــب حس ــا بلّذتها عليه اجلود ــن م ــّرج يتح ــن مدرّبي يك ــم ول
جديد عرض جهة إلعداد ومن عائده، جهة لزيادة ــيئتها، من مش
برّمته؛ جماعنا ــهد مش على إطالعه ــرّدد في يت لذا لم ــّيده؛ لس
للجمهور. مواهبي عرض ــزم على وع موفور، بأجر معتوقه فكافأ
ووجود مشاركتي، ملكانتها نظرا الّرائعة قبول قرينتي والستحالة
البحث وجدوا بعد ــأة، املكاف ضخامة رغم بدلها ــرى أخ امرأة ــة أّي
ــباع، الّس إلى حكم بإلقائها ــن الوالي م الّرعاع، صدر ــن م امرأة

علمت بخبر وقد ــي، األهال أمام عرض في ــات املدرّج معي ــأل لتم
قد ــفر س في ينطلق أبوه وهو كان ــت فتى تزّوج الّتالي. ــا عقابه
تقتل أن بحملها، ــال مثق تركها إذ ــى، الفت ذلك أّم زوجته ــى أوص
لكّن بعلها، غياب ــي ف بنتا ولدت وقد أنثى. إن تضع ــد تل ــورا ما ف
ــّلمتها فس زوجها؛ طاعة غلبت فرض الفطرّية األمومة عاطفة
بنتا بأّنها أجنبت ــه عودت عند الّزوج ــرت وأخب لتربيتها، لها ــران جلي
األّم وجدت تزويجها، أوان وآن أنوثتها زهرة تفّتحت فلّما ــا. وقتلته
أبيها جهل في مبنبتها، يليق البنتها مهر رصد عاجزة عن نفسها
سيما لولدها، الّدفني بسّرها البوح سوى ــتطع تس ولم بوجودها،
إن ــباب الّش دماء بتوّثب مدفوعا أخته، ميّس أن كثيرا تخاف ــا أّنه
الفتى، أّدى بأخّوتهما. ــا معا جهلهم في صدفة بينهما، جمعت
بغاية الّتفاني؛ أخته وصلة أّمه طاعة واجب واإلحسان، البّر مثال
وجه أحسن على مؤّديا الكتمان، طّي ــرته أس أسرار بعناية وأودع
الكرم، باب من ــاطة ببس ذلك بفعل الّرحم، متظاهرا صلة واجب
أبويها حتت عون من احملرومة ــة الفتاة البائس جارته إيواء ــى حّد إل
به، مع كبرى موّدة تربطه حميم بصديق تزويجها ثّم سقف داره،

ماله. بسخاء من حّر مهرها

اجلرمية 10-24

الّنّية لتخفى ــنة حس املوّفقة اإلجراءات تلك ــت كان ما لكن
بيت الفتى بتدبيرها إلى فاّجتهت الوحشّية، القدر ــيئة مش على
املرأة احملكوم نفس ــي وه احلال، في زوجته ــدأت ــوءى. ب الّس الغيرة
أّوال ترتاب من الفعال، يأتي ما جزاء الوحوش الّضواري إلى بإلقائها
تكرهها ثّم زوجها، منها اّلتي خطفت منافستها الفتاة كون في

والّثعابني الكالب ــيما الّرومان س عند يوجد اتمعات وكان ــّتى ش في ــر منتش
دواّب صور ــة آله اّتخاذ عن امليثولوجيا ــي ف وورود قصص ــّيدات. للّس ــبة بالّنس
تتشّهى حيوانّية ونصف ــرّية بش نصف كائنات وعن إلهات، أو ات ــيّ بإنس لالّحتاد
الّرومّي الّدين جالل مثنوّي في ووردت ذو داللة. الّساتور، كالقنطور أو ــّيات، اإلنس
قد وكانت حمار سّيدتها، مع وطرها تقضي كانت قّصة جارية 1429 -1334 :5
حّتى في عضوه قرعة جماع اآلدمّيني وتضع ــّدّب على املاعز وال يدرّب كما ــه درّبت
بحّجة جاريتها ــت فصرف تر القرعة، ولم ــك، ذل ــّيدة الّس فعلمت احلّد، ــاوز يج ال
الّديانات ــي ف محّرم وهو مفتضحة. ــت وهلك بال قرعة، ــار باحلم واجتمعت ــا، م
والّتشريعات ضّده، قسوة القوانني فولتير انتقد اإلعدام، وقد الّسماوّية وعقابه

للحيوان. تعذيب فيه كان إّال إن عليه تعاقب العلمانّية ال احلديثة
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ضمير، أّي من بخلّوه ــهور مش طبيب إلى ذهبت بفقدانها الّثقة،
ضحايا يده مآثر قائمة ــّد وتع انتصارات مجيدة، الّناس ــه يعرف ل
ــّم صاعق، س بيع مقابل ــق، ألف دان ــني بخمس فوعدته ــدة؛ عدي
بعدما حياتها. شريك موت ــتري تش جهتها من بهذا الّنحو وهي
تسمية حسب باملبارك املشهور ــراب الّش بتحضير تظاهرا اّتفقا،
بلغم والّتخّلص من الباطنة ــقام األس لعالج العلماء، والّصالح
املعّدة هي األطّباء بأخرى بديلة، وصفة عّوضا الّصفراء؛ لكّنهما
راح واألصحاب ــل اخلدم واأله ــر ــربينة*(1)؛ ومبحض بروس ــالص خل

الّشراب. كوب للمريض بيده ميّد الّطبيب

بحجر عصفوران 10-26

ــريكها في ش من للّتخّلص ــة، اجلريئ املرأة تلك ــن كان م ــا فم
أن إّال ــه، وعدت اّلذي باملال ــت الوق نفس ــي ف واالحتفاظ ــة، اجلرمي
لن الّطبيب، حضرة يا ــه: "ال وخاطبت اجلميع أمام الكأس ــت أوقف
منه أنت ــرب تش أن قبل احلبيب، لزوجي ــروب املش هذا من تعطي
كان يحوي بعض إن ــا م مبعرفة لي كيف إذ نصيب. أوفر ــك نفس
أبدي أن العالم احلكيم الّرجل أنت ــْؤك يس وال ــموم املزعفة؟ الّس
بُهت احلرص الّالزم." هذا بسالمة زوجي منشغلة متفانية كامرأة
وطاش املَريدة، ــيطانة الّش تلك من له املدّبرة ــدة باملكي ــب الّطبي
إلعمال ــحة الوقت فس ولم يجد لضيق ــر، األم في وحار ــه صواب
يخفيه، الذي ــوء ترّدد بالّس أو أّي اضطراب ــي يش وقبل أن الفكر؛
ــاّب الكوب الّش فأخذ ــه. في ملء ــا نُغبا تباع ــراب الّش من ــل نه

اّلتي اجلرمية هي هذه الّردى: شراك بوحشّية لها تنصب ثّمة ومن
فأرسلت عبدا الّريف إلى زوجها، وذهبت خامت ــت اختلس لها. دّبرت
الفتاة ليخبر ــه، في عني الوفاء ذات الّناس ــّر ش لكّنه ــق بوفائه، تث
مضيفا موافاته، إلى يدعوها ــه ضيعت اّلذي ذهب إلى ــاّب الّش أّن
وكيال بصحبتها. ــد أح وال مبفردها، ــرعة الّس جناح على تأتي ــأن ب
من ــروق املس اخلامت ــّلمته س بالها، في ايء حول ــرّدد ت ــأ أّي ينش
لطلب الفتاة امتثلت ــاره؛ إظه عند أقواله ــدق ص لتأييد بعلها،
رأت ــا، بعدما غيره ــة ألحد الّصف بتلك ــروف املع غير ــقيقها ش
حسب أحد رفقة بدون بالّذهاب وسارعت عليها، األمارة املعروضة
ووقعت املَريدة، باحليلة انخدعت ــذا هك إليها. املبّلغة الّتعليمات
ــقيقة ش الفضلى الّزوجة ــّرت ع إّذاك ــدة؛ تلك املكي ــراك ش ــي ف
وانهالت عليها طورها، ــرة وأخرجتها عن الغي أعمتها وقد بعلها،
أن مكّررة ــقيقة بّلغتها احلقيقة، الّش أّن ومع حّد؛ كّل بجلد جاوز
صفته مرارا ومؤّكدة نقمتها، ــبب س الّزنا عن ــاس لظّنتها أس ال
ــا قبس تلفيقها، وأوجلت ــن م كذبا ذلك كّل ــّدت ع ــقيقها، كش

عليها. قضت وبوحشّية فخذيها، بني مّتقدا

الّرادفة تتبعها 10-25

وتوّجعا ــاة الفت فبكيا ــا هرعا، وزوجه أخاها الّنعي ــى أت ــا فلّم
موت حتّمل الفتى ــتطع يس لم مثواها؛ لتودع نقالها ثّم وتفّجعا،
كيانه وهّز األلم شجاع، وقلب املبّرر بصبر وغير املدّبر البائس أخته
على باغية ــاّرة الّض مرارة الّصفراء عليه ــيطرت وس الّنخاع، ــى إل
ذاته هو حّتى بدا ــة احلّمى املتلّظي نوبات ــه وأملّت ب ــاج، األمش كّل
الّصفة تلك أمد منذ فقدت اّلتي زوجته لكّن العالج. إلى ــاج يحت

ــربينة هو بروس وخالص .sacram بلفظ ــب تالع ــّدة: املباركة/املع ــة الوصف (1)
احلياة. من اخلالص
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ماّدة على تلك وبحصول املعنّية. الّسّم علبة بيتها كّل من جتلب
في األرض تعيثان الّدموّيتني ــا يديه أطلقت كثيرة، ــرة جلرائم وفي

والعرض. بالّطول

بحجر عصفورتان 10-28

مّدة ــه قبل اغتالت اّلذي زوجها ــن صغيرة، م ــا لبنت أّم ــت كان
في احلّق ــا كّل ــني تعطيه القوان بالبنّية ألّن ــت ــرة؛ فضاق قصي
أيضا ــذت تُعّد أخ بنتها، ميراث كّل ــي ف ولطمعها ــا؛ أبيه تركة
أّمهاتهم إلى ــوات، األم إرث األبناء ــآل م من لوثوقها إذن ــا. ملوته
لغداء ــة؛ واحتالت الّزوج دور قبُل في أبدت ــا م أّما أبدت ــات، ارم
ــّم الّس وابنتها بنفس الّطبيب لزوجة الفرصة، فوّجهت ــة لتهيئ
الّصغيرة روح سريعا أتلف الّداء الفّتاك بينما لكن الّضربة. نفس
زوجة شهدت الّرقيقة(1)، الغّضة ــاءها وأحش الّدقيقة ــة الهّش
ــار وانتش رئتيها ــي ف املقيت ــراب الّش ــل إعصار ــب تغلغ الّطبي
وهي حتّققت ــت أن وما لبث ــّككت فتش ــاره، مس دماره على طول
ــتصرخة الوالي مس بيت فقصدت آثاره، من ــها يضيق نَفس ترى
ــت وأّحل ــرة الغفي ــر اجلماهي ــاف هت ــارت ــاره؛ وأث بذم ــتجيرة مس
في لها ــرة، فانفتحت الكبي اجلرائم ــك تل ــف كش لتمكينها من
فظائع كّل ــة البداي منذ ــت عرض إن وما ــي. الوال ــا وأذن دار ــال احل
تهومي، ذهَنها ــرى اعت بفائق العناية، حّتى ة ــيّ الوحش ارمة تلك
قليال منفرجتني ــا ظّلت ــفتيها بعدما ش وزّمت وتغييم، ــّوش وتش
قدمي أمام وتهافتت طويال، صريرا أسنانها قفقفة ــتحالت واس
الّرجل احملّنك ــك ذل ــمح يس لم من احلياة. رمق بال بالّذات ــي الوال

بهذا احلكيم وملّا انتهى له؛ مقّدما كان ما ــرب مثله وش مطمئّنا
إلبطال مفعول بيته، إلى الّرجوع يستعجل أخذ خدمته، من الّنحو
يرْق لم لكن الّشافي. بالّترياق الّساعة تناوله اّلذي الّزعاف الّسّم
أن الغادرة، خّطتها إمتام على اإلجرامّي إصرارها في املاكرة، للمرأة
في الّشراب "انتظر سريان وقالت: األمنلة، قدر باالبتعاد له تسمح
ــل الّتوّس بطول أتعبها بعدما لكن الّدواء"؛ أثر ــور وظه األعضاء
كانت األثناء باملغادرة. في مضض على أخيرا له أذنت ــدة، واملناش
املستحضر الفاتك الّنقاع؛ من الّنخاع حّتى تشّبعت قد أحشاؤه
ُمرٍد. وضنى ثقيل خدر عليه ــتولى اس وقد وصل بيته بجهد، أخيرا
على زبونته مبطالبة ــا ويوصيه قّصته، كّل يروي لزوجته كاد ــا وم

ــيّ الّنطاس طبيبنا لفظ حّتى مزدوجة، مليتة املوعود باألجر األقّل
عنيفة وحشرجة. في انتفاضة أنفاسه

جديدة حيلة 10-27

دموع وبني ــاة، احلي ــى قيد طويال عل ــر اآلخ هو ــّزوج ال يبق ــم ل
األّيام ومرور دفنه بعد الوفاة؛ ــس نف املزّيفة املتكّلفة عرف ــه زوجت
زوجة حضرت ــوات، ــام أثناءها الّطقوس لألم تق اّلتي ــدودات املع
هي الّثابتة املرأة تلك أجابت مكافأة امليتة املثّناة. طالبة الّطبيب
مظهره، ومبنتهى ومبدية الّصدق وجه مخفية حّتى الّنهاية، هي
ــليمها بتس ــخاء، ومتعّهدة بس الوعود ــا عليه مغدقة ــاوة، احلف
ذاك من بقليل ــط أمّدتها فق إبطاء، لو ــه دون علي املّتفق ــن الّثم
ما ــع بعلها. م بدأت اّلتي ــة الّصفق إلمتام فضلها ــن ــراب م الّش
ء ــيّ بس مغتّرة احلبالة، زوجة الّطبيب في وقعت لإلطالة؟ الّداعي
أسرعت الغنّية الّسّيدة والستمالة ــر اليس مبنتهى فقبلت مضارع.املكر جناس tenuem/tenera الّدقيقة/الّرقيقة: (1)
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تارة وملتّفني ــة، دائرّي حركة ــي منثنني تارة ف ــة، اليونانّي ــّروس* بي
فمنفّضني ــة، تربيع ــكل فمتجّمعني في ش ــك، متماس رتل في
الّلوحات من هذه الّسلسلة اخلتامّي البوق زمير ثّم أنهى ــرابا. أس
وأُعّد الّسجف وطويت ــتار الّس فأزيح املتناوبة، املتنّوعة الّراقصة

الّتالي. للمشهد الّركح

راقص ملشهد ميثولوجّي عرض .10-30

تغّنى الّشهير اّلذي إيدا* جبل يشبه جبل خشبّي وسطه كان
أشجار ُغرست فيه البناء، عالي ينتصب ــاعر هوميروس* به الّش
عينا جتري الّصانع أعلى قّمته حيث فّجرت يدا ومن حّية مخضّرة،
وفي زّي الكأل، ترعى املعاز بعض ــفحه س وعلى ــبطّرة. مس مياه
وتدّلت قميصا أنيقا التحف شاّب كان الّراعي الفريجّي*، فارس*
ذهبّية، ــوة بقلنس ــه رأس ولّف حّلة أجنبّية، أطراف كتفيه ــى عل
ممّا من دثار إّال ــارٍ ع صبوح ولد فجأة ظهر القطيع. ــي راع دور ــل ميّث
الّناظرين يسّر × ــار، اليس الكتف سوى ــتر يس لم الغلمان يرتدي
خصله بني من برز اّلذي األشقر شعره كّله حّتى جسمه ــن بحس
عصّيته ــبههما، وتبّني يش برباط ُجمعا ذهبّيان صغيران ــان جناح
مذّهبة تّفاحة بيمينه حامال راقصا، تقّدم ــه. ومرزاق مركوريوس*
أوعز عّما باإلمياء معّبرا له فارس*، اّلذي ميّثل للفتى ــا مّده األوراق،
ينّم ثّم أتت فتاة األنظار. عن واختفى برشاقة تراجع ثّم يوبتر*؛ به
تاج يكّلل رأسها يونون*، اإللهة منظر ــبه الوقار تش عن محّياها
مينرفة* ــبها حتس أخرى، دلفت ثّم صوجلان. وبيدها البياض ناصع
من إكليل عليها ُعقد متأللئة، خوذة تغّطي رأسها نظرة، من أّول
املعارك. في تظهر كما مجّنا وتشهر رمحا حتمل الّزيتون، أغصان

بإحضار فأمر جرائم تلك احلّية الّرقطاء؛ وقع باإلرجاء ــخ ينفس بأن
األمر. الّتعذيب حقيقة حتت منهّن وانتزع ــور، الف على وصيفاتها
نزاع، بال تستحّق ما دون عقاب وهو ــباع، الّس إلى بإلقائها وحكم
أخرى عقوبة يستنبط أن يكن في املستطاع، ــاطة لم ببس لكن

الكبرى. جرائمها توازي

جماعّية رقصة 10-29

األنظار، فلبثت كّل ــام أم زواجي ــأعقد س كنت املرأة مع تلك
مّرة رغبت من ــر واالحتيار، وأكث اجلزع ــديد العرض بش يوم ــر أنتظ
تصمني أو املرأة ارمة تلك مساس ينّجسني أن قبل في االنتحار
اليد ــدون ب كان ما ــار؛ لكن بالع ــّي العموم العرض ــك ذل ــة خّس
املستدير. املهّرئ بحافري أن أجّرد سيفا مبقدوري واألصابع البشرّية
فهذا الّشداد: محني عن يعّزيني من األمل بصيص ظّل ذلك مع
الّنّوار املتفّتحة، ببراعم األرض وّشى وقد امليالد، ــاعة س في الّربيع
تخترق املوعد في ــورود ال هي وها املتأللئة؛ بحمرة ــا احلقول وكس
إلى وستعيدني الّزكّي، عرفها الهواء في ناشرة الّشوكّي غالفها
العمومّي، للعرض احملّدد اليوم حّل أخيرا األصلّي. شكلي لوقيوس
جّو في غفير جمهور يتبعني ــرح املس مدخل مدرّبي إلى ــي فقادن
مشاهد العرض افتتاحّية في م تقدَّ وبينما كانت بهيج؛ احتفالّي
من بنهم أرصد لبثت اجلماعّي، الّتمثيل مسلّية من استعراضّية
على نبت األعشاب من ــاطا نضرا بس قرب الباب املؤّقت موقفي
خالل رائق من ــرض ع ــاهدة مبش بصري بفضوٍل ــا منّعم ــل، املدخ
اجلمال رائعو ــر، العم زهرة ــي ف فتية وفتيات راح ــوح. املفت ــاب الب
لوحات رقصة ــاق واّتس بفّن يؤّدون احلركات ــيقو رش الّلباس أنيقو
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الّنصر شارة إن سّلمها واعدة ــريعة ملتوية، س بحركات لفارس*
معارك وتكلّله في ــّيد األبطال، س جتعله أن اجلمال ــابقة مس في

مجيدة. بانتصارات عديدة

فينوس رقصة 10-32

ــط وس الّركح، في منتصف تأتي فتقف ــوس* ــذه اآلن فين ه
ــون يتأّلق ــدان الول ــن م ــة بكوكب ــة محفوف ــني، ــاف املتفّرج هت
من الغلمان ــك أولئ ــال تخ ــمة عذبة، بس ثغرها ــى وعل ــة، بهج
طاروا ــّب احل آلهة من ــرة ــى الّطريرة جمه الّرّي ــامهم أجس بهاء
وسهامهم البحر؛ فبأجنجتهم الّلطيفة ــماء أو الّس من لتّوهم
أروع صورتهم ــون يحاك فعال ــوا هيئتهم، كان ــل وكام ــرة الّصغي
كأّنها لسّيدتهم الّساطعة ــاعلهم مش ويضيئون مبوارج احملاكاة،
من اجلمال ــة عبقرّي كوكبة ــل تدخ ــّم ث زفاف. ــى مأدبة إل ــير تس
رّبات الفصول* ــاك وهن الّرواء، فائقات ــّرواء* هنا رّبات ال ــذارى: الع
رّبتهّن، مهّنئات ــة ومنظوم مفّرقة الّزهور ــرن ينث البهاء، ــات رائع
الّلّذات مالطفات رّبة بديع، نسق على جوقة في ويتجّمعن حولها
تعزف بدأت قد الّثقوب متعّددة املزامير هي ثّم ها الّربيع؛ برياحني
قلوب حالوتها ــن م ــي فتنتش عذاب. بأنغام ليدّية* ــات مقطوع
وبخطى بتؤدة، تختال إذ بدأت وتفوقها حالوة فينوس* املشاهدين،
وجتيب ــها، رأس بلني وهاّزة أعطافها، برفق ــؤّودة م مترّددة، متأّنية
من إشارات ــل وترس بحركات حلوة الّتوقيع، نغمة املزمار الّرخيمة
حينا، وعيدا ــني واملتوّقدت حينا ــاء ارتخ في املقصورتني ــا حدقتيه
أخذت احلكم ــام أم وصلت حاملا ــا. فقط ترقص أحيان ــني وبالعين
اإللهتني ــى فّضلها عل إن ــا، ذراعيه ــة حرك ــدا من ب كما ــده، تع

ومينرفة يونون رقصة 10-31

في تعرف بحسنها الفائق، األنظار تسّر أخرى دخلت بعدهما
ريعان في كانت ــا كم فينوس* اآللهة برحيق ــا الّرّيى لونه نضرة
كّل من اّرد جسمها عري في املطلق، جمالها عارضة ــباب، الّش
ــل األربية، تظّل الّديباج من ــة رفيف ــفيفة غاللة ش ــوى ملبس س
شبابها زهرة عن تارة يزيحها وصبابة فضول في ــيم الّنس كان ×

ــمة خطوط راس ــمها تارة فتلتصق بجس مبجون ــا ــخ عليه وينف
العبقرّي تضاّده ــي ف فيزدهي  اإللهة لون الفّتانة؛ أّما ــا أعضائه
الفيروزّي ووشاحها مبعدنها الّسماوّي، املعلم بياض جسمها بني
القائمات الفتيات من ــكّل واحدة ب حّف البحرّي. ثّم مبآبها املنبئ
ــتور* كس يونوَن فتبع والّتابعات؛ ــا تابعيه ــب موك اإللهات ــدور ب
تناثرت مقّببتان ــان كبيرت خوذتان ــيهما رأس تغّطي ــس*، وبولوك
ممّثلني. مجّرد ــا أيض هما ــتورين(1) الّنجوم، لكّن الكس ــا بأعالهم
إيقاعات مثيرة ــيد، كالّنش املوقَّع الوئيد بخطوها ــاة الفت تتقّدم
إن الّراعي، ــد تع واالبتذال، ــف الّتكّل من ــت خل ــّتى؛ وبحركات ش
والكمال. بالّتمام آسية ُملك مبنحه اجلمال، ملكة لقب لها أسند
فتيان فسار ــلحتها، أس ــّكُة ش مينرفَة* بها حاكت اّلتي أّما تلك
تّرور ــزع ( واجل اخلوف احملاربة، ــة اإلله ــالح س حامال هما ــا، بجانبه
زّمار سار بقليل وخلفها اّردين؛ ــيفيهما بس متوّثبني، وميتوس)
اجلهيرة على ــات الّرّن الكتيمة باألجراس ــا مازج حربّيا، حلنا ــزف يع
أّما هي ــريعة. الّس الّرقصة تلك حماس ــا ملهب بوق الّنفير، ــو نح
وتومئ وعيدا، تومضان رأسها وعيناها هاّزة بنشاط تسير فكانت
وكما إتيوكليسّية" "صراعات في كما تغليب وبولكس، كستور الكستوران: (1)

الُعَمران. العربّية: في
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يتفلسف باإلصغاء إلى حمار ملزمون اآلن نحن "ها ــه: نفس في
تركتها. حيث روايتي إلى علينا!"، ألعْد

الباّليه مشهد نهاية 10-34

ــفتني آس الّركح ومينرفة* يونون* غادرت فارس*، حكم بعدما
لهما، الفتى ــن رّد م ــخطهما س باحلركات ــني، مبديتني مغضبت
إّذاك ــا. فرقته مع ــص بالّرق ــن فرحتها ع فينوس* ــرت عّب ــا بينم
زعفران خفّي صنبور ــوب أنب عبر ــّماء الّش اجلبل قّمة من انبجس
املعاز على ــا رشاش ــاقط اّس ثّم عاليا، ــر، فارتفع اخلم ــذاب في م
وبرها ــى اكتس ــذّيا، حّتى ش ودقا عليها ممطرا اجلوار، ــة في الّراعي
اجلادّي؛ صفرة إلى ــادّي الع بياضه من بهّيا، متحّوال لونا ــيب األش
األرض أحشاء ابتلعت كّله عرفه الّشذّي، املسرح في ــر نش ملّا ثّم
لُيحضر الّساحة عبر يجري إذا بجندّي ثّم اجلبل اخلشبّي. ذلك فجأة
ذكرُت اّلتي املرأة تلك الّشعب من بطلب العمومّي، ــجن الّس من
ة حلفلة واملعدَّ العديدة، جرائمها جزاء ــباع الّس إلى ــُتلقى س أّنها
بالّتحقيق ما سيكون لنا بعناية قد هّيؤوا ــهودة. ها املش عرسي
بالّريش ــّوا محش الهندّي ــب باليش ــا متأللئا فراش الّزواج، تخت
من خجلي عن ففضال أنا ــا أّم الّديباج. مبالءة من ــم ومزدانا الّناع
مجرمة ــة مالمس من نفوري وعن اجلميع، أمام اجلماع عرض أداء
وبني ــائال بيني متس املوت، من ــا جزع أيضا أتعّذب ــت كن ــة، جنس
ونحن املرأة، ــراس ينوون إطالقه الفت اّلذي ــبع للّس كيف ــي نفس
وال فطرًة كان بالفطن مهما وما هو ضّمة الغرام، في متالصقان
الّطعام، على مجاهدة الّنفس على وال بالقادر ــدّرب اصطناعا بامل
أُدْن لم ــي بريئا بصفت ويدعني بجانبي املضطجعة ــرأة ميّزق امل أن

ــرع مثلها؛ فأس اجلمال باهرة ــا عروس تعطي فارس* أن ــني األخري
اّلتي الّذهبّية الّتّفاحة الفتاة يسّلم سرور بكّل الفريجّي* الفتى

شعار االنتصار. بيده،

العدالة حول احلمار أفكار 10-33

عقبان ويا بل احملاكم، بهائم الّناس، بل يا أراذل يا أفتعجبون إذن
أحكامهم في اليوم القضاة يّتجر أن القضاء، ثوب املكسّوة الفال
حكما العالم بدء في ــدت أفس قد احملاباة كانت إن ثمنها، ــوا وُميل
اختير راع ــّرد ومج ــروّي ق كان وإن ــر، والبش ــة اآلله ــني ب ــا متنازع
ــهوته، ش مقابل القدمي، منذ حكمه باع ــم، العظي يوبتر* ــاز بإيع
في لعمري ــل مماث واألمر × ــه؟ برّمت ــعبه ش ــة وتهلك ــه ولتهلكت
قادة اآلخّيني* األجناب وقضى كّل به نّوه الّالحق اّلذي اآلخر احلكم
معرفة فاق اجلميع اّلذي ــدس* بالمي بإدانة باطلة تهم على ــاء بن
على احلرب ــّن ــيوس* في ف أوديس ــل تفضي ــة، أو باخليان ــة وحكم
اّلذي املعروف احلكم ذاك في أقول وماذا مراسا؛ ــّد لها أياس* األش
كّل في واملتفّوقون ــذة اجلهاب عون ــرّ املش أولئك األثينّيون، أصدره
صاحب احلكمة ــيخ ألم يقض على ذلك الّش ــاتذة؟ األس العلوم
ــرّية، البش على كّل في احلكمة رّب دلفي* قّدمه اّلذي ــة*، اإللهّي
باعتباره ــة، مفتري ــدة حاس باغية ــة ُعصب ــه علي ــت ــا تأّلب بعدم
باملوت جماحهم، ــح يكب بالعكس كان اّلذين ــباب الّش ــد مفس
بينما األبد، إلى عار وصمة ملواطنيه تاركا الّشوكران املردي، بسّم
ويفّضلونه ــه مذهب إلى هذا اليوم ــفة الفالس كبار ــن يستحس
بأحد يثقون ال ــعادة الّس عن الّدؤوب بحثهم ــا عداه، وفي على م
ــتنكاري قائال اس فورة على معترض يعترض ــّال لئ لكن × ــواه؟ س
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هنبحم خعخختّـ خؤئسخز

األمل 11-1

فرأيت ــورا، مذع ــتيقظت اس اللّيل ــن م األّول ــع الهزي ــة قراب
آنست ــاطع. س بنور متأللئا البحر ّجلة فوق برز وقد متّا، البدر قرص
اإللهة هذه أّن ــي قلب في ووقر ــكينة، وس املعتم جالال اللّيل ــن م
ــانّية ــؤون اإلنس وأّن الّش ــلطتها، س على الكون ــط العلّية تبس
بقّوة متّد ال ــة الّرّبانّي وبركتها ــا نوره قّوة وأّن ــا، لعنايته ــة خاضع
كّل وأّن ــك اجلماد، بل كذل فقط، داجنها وبّرّيها ــات البقاء احليوان
وتنقص بزيادتها آنا تزيد ــماء والّس األرض وفي البحر األحياء على
أنزل بي ما بكّل غّلته ــفى ش ريب قد ال القدر وأّن بنقصانها. ــا آن
متأّخرا؛ أتى وإن اخلالص، في لي أمال فقّدم املصائب والّنوائب، من
املهيبة. في هذه الّصورة لي املتجلّية اإللهة إلى أتضّرع فقّررت أن
فبادرت إلى فرحا، ــا خّف ونهضت ــور الّنعاس، فت ــت على الفور أزح
في ّجلته رأسي ــا مغّطس البحر؛ في باالغتسال ــي نفس تطهير
ــب يناس هذا العدد أّن اإللهّي ــور* ــان فيثاغ أب فقد مّرات، ــبع س
يبّلل والّدمع أدعو من سواه؛ وأنشأت أكثر خاّص بشكل العبادات

اجلّبارة. اإللهة تلك وجهي

اإلجرام. من نوع بأّي

احلمار فرار 10-35

ــالمتي أصال، وبينما س على وإّمنا عفافي قلقا على ــد أع فلم
ــغلون منش كلّهم واخلدم ــرير، الّس ترتيب ــي ف منهمك ــي مدرّب
أتيح × املثير، ــرض ــدوهون بالع مش أو الّصيد ــهد مش بإعدادات
مراقبة ضرورة في ــر وما كان أحد ليفّك للّتفكير، ــال مج خلاطري
الباب بلغت حّتى خلسة الهوينى تقّدمت ــتي، سالس مبثل حمار
ــا قطعت بعدم ــرعتي. س بأقصى ــت واندفع ــا، قريب كان ــذي اّل
وهي ــة*، كنخري بلغت ــا، ــال بأكمله أمي ــّتة س مذهلة ــرعة بس
عريقة، جالية كورنتّية* ما يقال، على تقيم بها، محّصنة مدينة
ميناء كذلك الّسارونيكّي، وبها والبحر بحر إيجة ضفاف على تقع
الّناس. جتّنبت من كثير عليه ويترّدد ــفن للّس مأمونا ــى مرس يَُعّد
املوج مكانا خّط ارتداد ــن م قريبا ــاطئ الّش على وانتبذت اجلموع
املكدود. جسمي الّناعم ألريح الّرمل على بساط فتمّددت بعيدا؛
األقصى، ــار الّنه ــّد ح ــى على ــد انحن ق ــمس الّش ــار مس كان إذ

بي. ألّم أن نوم عذب املساء، وما لبث لهدأة نفسي فأسلمت
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اإللهة جتّلي 11-3

ــكاوى من الّش كثيرا ــت وأردف الّدعوات ــذه ه وّجهت ــا بعدم
ذاك ــى نفس عل جديد من الّنوم ــتولى اس ــات، البائس ــات الباكي
أغمض عينّي ــدت ك فما املضناة. ــي نفس على الّرملّي ــراش الف
يخّر بهّية طلعة رافعا طيف إلهّي ــر من خضّم البح انبثق حّتى
بكّل تدريجّيا الّنّير الّطيف برز ثّم ــّجدا؛ س لها ــهم أنفس اآللهة
ــأحاول س قبالتي. منتصبا لي تراءى الّلّجة، عنه نافضا ــمه جس
فقر منحني ــة، إن العجيب صورته ــم بدورك أنتم إليكم ــل أنق أن
أو وهبتني ــات، ــا بالكلم وصفه ــى عل القدرة ــرّي البش ــان الّلس
الكثيف ــعرها ش وبيانا. كان وجزالة اإللهّية فصاحة القّوة ــك تل
جيدها اإللهّي على رخاء ينسدل ــيرا يس املنعقف شيئا الّطويل
من املهيب تاج رأسها بأعلى ُعقد وقد بنعومة، ومتمّوجة متفّرقا
اسطوانة اجلبني، فوق وسطه، تبرز متعّددة األشكال، ــّتى ش زهور
على محفوف ناصعا، ترسل ضياء بهيئة القمر أو كاملرآة صقيلة
فوقه شارات ُمّدت وكذلك متوّقدة، حّيات بنقش اليمني والّشمال
هنا الكّتان، أرهف من حيك ــوان، وعليها إزار متدرّج األل ــس*. كيري
متضّرم أو فاقع، كالّزعفران أصفر وهناك ناصع، كالّضياء ــض أبي
فاحمة عباءة أنظاري، كان يخطف أكثر وما ــاطع، س الورد بحمرة
اليمني إلى اجلنب من مرتّدة متنطقها سوادها البّهار، في تسطع
بحاشيته الِكفاف، حّتى ــا مكشكش ُدّلي رفلها ــار، اليس الكتف

العني بتمّوجها الهفهاف. تسّر وهي األطراف، معقودة هدب

لوقيوس دعاء 11-2

ــئة املطعمة منش ــواء كنت كيريس* ــماء، س الّس ملكة "يا
طعام ــِت أزل ابنتِك، ــى عل بالعثور ــِك بهجت ــي ف اّلتي ــرات، الّثم
أرَهف، وتزّينني طعاما ــم وعّلمِته العتيق، ــر البش بّلوط الّتوّحش
الّسماوّية، فينوس* أو كنت بفيض هباتك؛ إليوسية* أرض اليوم
اتلفني، ــني اجلنس به فجمعت احلّب الكون بدء في ــدت ول اّلتي
وتُعبدين الّالنهائّية، ــل الّتناس بسلسلة ــرّي الّنوع البش ونشرت
ــت فويبوس* أخ أو × ــر؛ بالبح ــاط احمل بافوس* هيــكل في ــوم الي
ــأت بذلك فأنش ــّكنة املس ــة مبراهمك وضع األجّن ــرت ــي يّس اّلت
أو ــس* الّشهير، أفس معبد في اليوم مني عديدة، وتُعظَّ ــعوبا ش
كابحة اللّيلّي، ــا بنوحه ايفة الّثالثة ــوه الوج ذات ــربينة* بروس
الغابات، الهائمة بني األرض، زنازن على واحلفيظة ــباح األش جماح
بنورك مدننا ــني تضيئ من العبادات. أنت يا ــّتى بش ــترضاة واملس
الّنباتات الّدافئة الّرطبة ــّعتك بأش وتغّذين األنوثة، برّقة الّطافح
لّفاتك ــي ف ــت اخلاف ــاءك األرض ضي ــى عل ــلني وترس ــة، املتفّتق
للّناس ــمحني تس صورة وفي أّية وبأّية طقوس ــم اس بأّي املنفردة؛
األكبر ــدى امل بلغت ــي اّلتي محن ــي على أعينين × ــوك؛ يدع ــأن ب
مّني العظام، ــرب كّل الك ــتنفاد اس وبعد املتعّثر؛ ــي حّظ وثّبتي
اسلخي وحسبي مخاطر! متاعب كفاني والّسالم؛ بالّراحة علّي
لوقيوس إلى أعيديني ذوّي، مرأى إلى ورّديني غالفي احليوانّي عّني
بال بحقدها تتعّقبني ــى كانت قّوة إلهّية غضب علّي؛ وإن ــز العزي

باحلياة." لي يُسمح لم األقّل إن على باملوت لي فْلُيسمح هوادة
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األثينّية، ــة* مينرف أّتيكة* ــّكان س وهناك ــيننتّية*، البّس اآللهة
كريت وسّكان ــّية *، البافوس فينوس * البّحارة القبارصة وهنالك
بثالث الّناطقون صقلّية ــّكان ديانة* الّديكتنّية*، وس ــادون الّصّي
إليوسية* ــهول س ــّكان وس ــّية*، اإلستكس ــربينة* بروس لغات
بّلونة*، وأخرى يونون*، فئة وتدعوني ــة. األثينّي كيريس* القدامى
تضيئهم اّلذين الّشعوب بينما رمنوسية*، وأولئك هّكاتة* هؤالء
مع الغروب(1)، ومنحدرة الّشروق عند بازغة اإلله الّشمس أشّعة
منذ املعرفة في املتضّلعون ــون واملصرّي فئتيهما بكلتا ــاش األحب
الّصحيح: باسمي ويدعونني املناسبة ــعائر لي الّش يؤّدون القدم،
هأنذا راضية ملصائبك، راثية إليك حضرت هأنذا إيزيس*(2). امللكة
شكاتك(3) وأبعد عن فكفكف عبراتك وكّف جانبك، مؤاتية إلى
أوامري أعْر لذا ــك، خالص يوم بعنايتي ــرق أش قد عنك، فها احلزن
اّلذي ــار لي الّنه ــة األزلّي الّديانة ــت خّصص ــد لق ــك. انتباه كّل
الّشتاء عواصف تكون مبقدمه واّلذي هذه اللّيلة، من ــلخ سينس
ــر مأمونا للمالحة، البح وعاد هدأت، قد ــوج امل وثائرة ــكنت، س قد

البحارة. الفتتاح موسم جديدا قاربا لي كهنتي فيقّدم

اإللهة وصف 11-4

ــاطعة س انتثرت جنوم عرضها وفي ــرَّزة ــيتها املط حاش وعلى
هذه ــدار ــب؛ وعلى م اللّه ــن م ــنة ألس ــث ينف ــر قم ــطها توّس
من ــّكل مش ــريط ش بها أوثق االرتباط التحم ــة الّرائع ــاءة العب
بيمناها ــة حامل عّدتها، كّل ــي برزت ف وقد ــّتى. ش وفواكه ــور زه
ــة الّنجاد وُمّدت هيئ على صحيفته ُعقفت ــاس الّنح صنجا من
عصّية عليها ــّررت كّلما ُم ــدر عنها ــطه قضبان صغيرة تص وس
ذهبّي قنديل ــرى اليس من ويتدّلى جهيرة. رّنات معا ثالثتها ناقرة
ــا متوّقدا، رأس ميّد صّل املرئّي عروته جزء من ــق ينبث قارب ــكل بش
الّصمعاوين ــا قدميه ويغّطي ــدى؛ م أقصى ــى إل عنقه ــخ وينف
هيئتها في ــر؛ الّظف ميّثل اّلذي الّنخيل ــعف س من ُضفرا ــالن نع
مبخاطبتي تكّرمت ــا، ألوهته جالل ملؤه ــوت وبص وأّبهتها، ــذه ه

الّطّيبة: العرب بأصماغ بالد تعبق وهي

لوقيوس تخاطب اإللهة 11-5

أصل أنا ــك، ــرة بدعائ متأّث ــوس، لوقي ــا ي إليك ــت جئ ــذا "هأن

األولى القرون ــة أروم كلّها، العناصر ــّيدة وس بأكملها الّطبيعة
آلهة بني ــى واألول ــة عالم األموات ملك العليا، ــة ــّوة اإللهّي والق
أسّير اّلتي أنا واإللهات، اآللهة لكّل املوّحد ــماوات والّنموذج الّس
ــافيات، الّش البحر وأنفاس الّنّيرات، ــماء الّس ذرى ــيئتي مش وفق
فّي يتعّبد ــوات؛ األم ــى غياهب عالم عل احلزين الّرائن ــت والّصم
وبطقوس ــّتى ش ــكال أش حتت واحدة، إلهّية إلى قّوة كّله العالم
أّم األلى ــون* ــا الفريجّي هن يدعوني ــّددة. متع ــماء متنّوعة وأس

nascentis (dei solis) ــروب: الغ ــد عن ــدرة ومنح ــروق الّش ــد عن ــة بازغ (1)
مقابلة. مع تصحيف جناس inchooantibus et occidentis inclinantibus

تسميات ما حّد إلى هي ــماء أس ــرة عش هنا الحظ إيزيس: ــماء امللكة أس (2)
الّرواية لتبويب كما لهذا ولعّل الّصحيحة، ومظاهر، قبل جتّلي احلقيقة مضّللة
إلى أّنه زيد يوهم قد ممّا لهجته في عنها يختلف كتاب كتب يتبعها إلى عشرة
تعتبر اّلتي فلسفة العدد الفيثاغورّية إلى عدنا داللة إذا تلفيقا، األصلّية الّرواية
حياة لوقيوس ــدة: وهنا يبدأ جدي دورة وافتتاح دورة ختام (4+3+2+1=) 10 ــدد ع
العشرة الكتب ــيم وميكن تقس البهيمّية. ــابقة الّس حياته بعد ضياع جديدة،
الّلّذة في ــقوط الّس الوصول 3-2: -1 املذكور: ــاس األس على موضوعّيا ــى األول

ومحن. تنّقل :10-9-8-7 الّلصوص كهف في :6-5-4 والّسحر احلّسّية
مذّيل. جناس مطلق mitte/omitte :كفكف/كّف (3)
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العيد يوم 11-7

املنتهى حّتى وحيها بجليل اجلّبارة اإللهة ــا نطقت تلك بعدم
ونهضت فورا عّني الّنوم فنفضت ذاتها؛ في منحسرة اضمحّلت
احلضرة بتجّلي ــا منخطف ــرا، غزي عرقا ــّم ث ــرورا وس رهبة أطفح
ــتعيد أس وأخذت ــر، البح ــاء مب ــلت اغتس مبهورا؛ ــي ل ــة اإللهّي
وبزغت البهيم اللّيل ــالم ظ اجنلى وحاملا فكري. مرّكزا ــا تعليماته
صوب كّل ــن م ــاحات الّس ميلؤون ــوع باجلم إذا ــة، ــمس ذهبّي الّش
لي يبدو كان مبني. بنصر ــال بل احتف مهرجان جّو في ــرعني، مس
فرحتي اخلاّصة ــبب بس الّسرور، فرط من يستطير ــيء ش أّن كّل
والّنهار، ــل ب واملنازل نوع كّل ــن م البهائم ــّس ألح حّتى ــوري، وحب
على صقيَع البارحة(1) تال فقد ــارا. واستبش بهجة كلّها تطفح
أعذب تصدح العصافير ــئ؛ وانطلقت صحو داف املتوّقع نهار غير
أّم الّرقيق بشدوها مالطفة احلاني، الّربيع بدفء محتفية األحلان،
األشجار، مثمرها وكذلك األكوان. وسّيدة األزمان أصل الكواكب
بدت ظّله، كلّها ــط فق وعقيمها املعطي أكله، ــني ح املؤتي كّل
أوراقها بأكمام ــرقة مش الّرّيقة، ــالمى الّس بنسمات ــة منتعش
أغصانها املترّفقة؛ لتأّودات رقيق حفيف في املتفّتقة، مهفهفة
الفائرة، الّلجج عربدة ــدأت وه الّثائرة، دمدمة العواصف ــت وخفت
الّسماء في ما وتبّدد لطيف، انسياب في موجه يرسل البحر وراح

شفيف(2). صاف فأشرقت بسنا كثيف ضباب من

إلهّية تعليمات 11-6

مشاغل ومن الكدر، من صاف بذهن ــعيرة فلتنتظر هذه الشِّ
بيمينه إكليال املوكب كاهن وسط ــيحمل س بإيعازي احلياة األَُخر؛
إلى وانضّم ــود احلش ــرّدد: نّح تت فال ــج. مالصقا للّصن ــورد ال ــن م
توّد تقبيل كأّنك ــرب اقت قّوة، في رضاي من ــة، وأنت بخّف ــب املوك
جلد ــك فورا عن تنُض ــن ذلك الورد م وبرّقة، اقتطف ــن الكاه ــد ي
ــيئا ــتصعْب ش ترهْب وتس ال عندي. أمد منذ البغيض ــة البهيم
حيالك، هنا أحضر بينما بالّذات الّلحظة هذه ففي لك، يوحى ــا ممّ
فعله بعد ــب يج مبا ــه في منام ــي كاهن ــى إل ــي ــدر تعليمات أص
أمامك، وفي ــة ــر املتراّص اجلماهي محفل ــينفلق س ــك. بأمري ذل
من أحد ــمئّز يش لن االحتفالّية، ــاهد واملش البهيج العيد ــرة غم
ــوء س لديه فجأًة صورتك أو يثير حتّول ــة، الّزرّي ــتعارة املس خلقتك
أّن الّضمير ــاق أعم في دوما واحفظ ــدا جّي تذّكر ــبهًة. وش تأويل
في حيف فال ــق األخير؛ الّرم حّتى لي ملك ــك حيات من ــا تبّقى م
ــر. البش بني ــتعود بفضلها س ملن العمر من لك تبّقى مبا تدين أن
إذا حّتى مجيدا، في حماي ــتعيش س ــعيدا، س ــتعيش س ثّم إّنك
هناك ــفل، األس العالم إلى فنزلت األجل، بعمرك إلى وصلت ــا م
بني ــاطعة س ــتلقاني س الكروّي، ــف نص القبو ــك ذل في ــا، أيض
هناك إستكس*؛ غياهب ــطة ملكي على باس دياجير األخيرون*،
عبادة على ــتثابر س الّرضّية، األليزيوم* برياض ُمقامك في أيضا،
املتفانية والعبادة املتناهية ــة أنت بالّطاع وإن احلفّية. البّرة ــك رّبت
بإمكاني وحدي أّني فاعلم لرضواني، صرت أهال املتمادية والّنقاوة

لك." عمرك إلى ما بعد األجل املقّدر أيضا أمّدد أن
ناقص. جناس pruinam pridianam البارحة: صقيع (1)

مضارع. nudo) جناس sudo(que :شفيف صاف (2)
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هؤالء الّربيع، أزهار ــن م زاهية بتيجان مكّلالت الّزينة، ُعدد ــّتى ش
وينثرنها ــّن حجوره من ــحبنها يس الّزهور ــار بنث ــن األرض يفرش
على ثبِّتت مرايا ــة اآلتي لإللهة يُدرن ــك وأولئ املوكب طريق ــى عل
حملن املشّيعني. والبعض العّباد تّيار أمامها ــف تكش ظهورهّن
ــي أصابعهّن وثن ــرن، بحركة أيديهّن يتظاه العاج من ــاطا أمش
بقطر الّساحات يرششن وأخريات وتزيينه، امللكة شعر بتصفيف
كال غفير من جمع ــّن ويتلوه العطور. ى ــتّ وش احلفالت طيب من
من ذلك وغير ــموعا وش ــاعل ومش مصابيح يحملون ــني، اجلنس
ــماوّية. وخلفهم الّس ــم األجن ملصدر ــى زلف الّصناعّية ــواء األض
تتبعها انسجام. في الّنشيد ــدو مبعسول تش واملزامير الّشّبابات
ثياب في متأللئني الّشّبان، من صفوة الّناظرين تسّر غنائّية فرقة
رّبات بإلهام ــه عذبا نظم ــعرا ش مرّددين كالّثلج، بيضاء ــالت حف
ألدعية اإلنشاد متهيدا القطعة معيدين ــاعر مفلق، القريض* ش
ــرابيس* س خّدام من ــارون أيضا زّم ــب املوك في ــير يس ــّي. اخلتام
املعزوفة مقّدمني اليمنى آذانهم باّجتاه مميلني شّباباتهم العظيم،
إفساح طالبني يهتفون سدنة وعّدة معبده(1)، في لإلله املألوفة

اجلليل. املوكب الّسبيل أمام

املوكب بقّية 11-10

ونساء من رجاال الّلدّنّية ــرار على األس املطلَعني جمع يأتي ثّم
وقد ــة البياض، نقّي كّتان ــن م ثياب في يتأللؤون ــّن وس ــة فئ كّل
وملعت بوشاح شّفاف، بالعطور املضّمخ ــعرهّن ش ــاء الّنس لّفت

إيزيس موكب تنّكرّية في مقّدمة لوحات 11-8

ــب كّل حس اّزّينت ــع طالئ قليال ــان املهرج ــَب موك ــت تقّدم
التحف وذاك اجلندّي، دور يؤّدي هواه. هذا تقّلد جنادا وعلى ــاده اجته
آخر حذاء ولبس ــاد، الّصّي مبظهر وحرابه ــه بنعل وبدا قصيرا ــارا دث
وسار شعرا مستعارا ــة ووضع نفيس وحلّيا احلرير من مذّهبا وإزارا
حّتى وخوذة ودرع ــاق طم في ــر آخ وبرز ــرأة. ام يحاكي ارتخاء ــي ف
ممّن يقّلد ــكيلة تخل الّتش مباراة مصارعة، ولم خارجا من لتظّنه
بردائه الفيلسوف أو األرجوانّي، وطيلسانه فؤوسه القاضي بإّبالة
ميّثالن أو آخرْين الّتيس، بعثنون ــبيهة الّش وحليته الّطويل وعصاه
واآلخر صّياد الّدبق الّطير مع أحدهما قّناص اخلوص من بقضبان
على محمولة ــة أليف دّبة كذلك رأيت ــصوص. الّش مع ــمك الّس
من زعفرانّية ــورة وتّن مزرود بطرطور ــردا وق ــّيدة، س زّي في محّفة
ذهبّيا، كوبا الكتميتّي*، يحمل الّراعي هيئة الفريجّي*، في الّطراز
من حتسب متداع، شيخ بجانب ــي ميش له جناحان أُلصق وحمارا
ضحكا فتنفجر ــس* بيغاس واآلخر بلّيروفون* أحدهما ــّك دون ش

كليهما(1). على

إيزيس موكب 11-9

واملنتشرة العاّمة لتهريج املسلّية املعّدة هذه العروض وسط
يتحّرك. في اخلالص واهبة لإللهة اّصص املوكب بدأ وهناك، هنا
في ــرقات بيضاء، مش ثياب في متأّلقات ــاء نس ــارت س مقّدمته

ــخصّيات بش تذكير ــي مقّدمة موكب إيزيس: مبثابة ف الّتهريجّي ــرض الع (1)
كنظرة أبوليوس ــة لرواي ــفّي الفلس الّتأويل قبلنا إن أي، ــّص، في الّن ــا ذكره ورد

احلقيقة. عالم ظّل من هو اّلذي بعالم الّظواهر أفالطونّية،
ملّتصلني مع فصل ومعبده، اإلله templiحرفّيا: deique ــده: معب في ــه (1) اإلل

.hendiadys عطفهما
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رافعا والّذهبّي، األسود الّلون بوجهه املراوح بني مهيبا ــفلّي، الّس
وهاّزا ــراه، بيس مزراقا الكلبّي، حامال ــكلها بش ــاء هامته القعس
متّثل ــة منتصب بقرة ــاه خط تتبع ــاه. بيمن ــرة مخضوض ــعفة س
وميشي بهّمة كتفيه على مثّبتة يحملها األشياء، أّم كّل اإللهة
ــرار األس على حتتوي ــّلة س آخر ويحمل ــعداء؛ الّس خّدامها ــد أح
ويحمل العظيمة. ــة الّديان خفايا ــا جوفه في ضاّمة ــة، الكتيم
ــت ليس العظيمة، لإللهة جليلة صورة ــعيد الّس حضنه آخر في
ــان، اإلنس حّتى وال وال الوحش الّطير وال احليوان داجن ــبه ش على
أن جّل ــعارا ش البارعة، فكرته من الّنابعة بطرافته اإلجالل ــر يثي
ذهب ساطع من ُشّكل وقد بالكتمان، حفظه يجب يُسمى لدين
ــتدير، مس قعر وذي مبهارة مجّوف صغير، صورة وعاء الّلمعان، في
في مع نتوء ــائعة، مصرّية ش أمناط رائعة من بصور في اخلارج زُّوق
ــكل في ش عن قاعدتها واملمدودة بقناة قليال ــة املرتفع ــا فوهته
صّل يلتّف املنحنى، ــعة واس عروة األخرى باجلهة وثٌّبتت ــقاة، مس
فرط من ــة احملّززة املنتفش عنقه رافعا ــا فوقه من ــا ويطّل حوله

واحملرشفة. انتفاخها

جميل... حلو فالورد الورد إلى 11-12

وعدتني، اّلتي ــال املفض الّرّبة أنعم وصلتني ــد ق اآلن ــا هي ه
العّدة نفس في خالصي وأقداري، ــاح مفت حامال األحبار أكبر ودنا
لي وإكليال صنجها اليمنى ــده ــكا بي ممس الّرّبة، وعد في املذكورة
وبعنايات احملن، تلك كّل معاناتي بعد ــي، طبعا ليمكنن إكليال أنا،
فما ــمة. احلّظ الغاش ــوة قس على أتغّلب أن ــة، املعّظم ــي إلهت
أن مخافة ــن، الّطائش األرع ــال إقب إلى ــئ املفاج فرحي ــي دفعن

العظيم على الّدين ــب كواك القذال: ــال احلليقة إلى الّرج رؤوس
والفّضة وحّتى الّنحاس ــوج من بصن جهيرا رنينا يحدثون األرض.
ملتّفني حفظة األسرار، األحبار، كبار خلفهم ومشى الّذهب(1).
إلى القدمني، نازال قامتهم حول ُشّد البياض فالق كّتان من بصدار
مصباحا ماّدا ميشي أّولهم األعظمني(2). اإللهني شارات حاملني
مساء تضيء القناديل اّلتي الّسنا، غير بنور ساطع وّضاحا ــّع يش
شعلة قوّية. وسطها فتحة من تبعث ذهبّية سفينًة عشاءنا، بل
املشتّقة املعونات منضدة ــابه لألّول في ثيابه املش الّثاني وبيدي
ــير املطابقة؛ ويس ــميتها اخلاّصة تس ــوان املع ــة الّرّب عناية ــن م
رائعا تفصيــال من ذهب ــا أوراقه ُفّصلت ــعفة س ــا ــث رافع الّثال
ــرى يس يدا العدالة، رمز الّرابع ويعرض معا. ــوس* مركوري ومزراق
على ُجبلْت ألّنها مندوحة، بال ــدو تب وهي مفتوحة، براحة ُصّورت
بتمثيل اليمنى من أْولى الّشطارة، وقّلة وضعف احليلة العطالة،
ــتدارته، اس في كالّثدي الّذهب من كوبا كذلك ويحمل ــة. العدال
ذهبّية يحمل سّلة واخلامس حلمته؛ من احلليب من نخبا يسكب

جّرة. من الّذهب، والّسادس بغصينات مليئة

إيزيس صورة 11-11

أقدام على ــي باملش اآللهة متكّرمني تقّدم ــرة، مباش بعدهم
والعالم العلوّي العالم ايف بني الوسيط أنوبيس* هذا بشرّية:

-9 في مثله ورد مختلف، ــاس جن aereis/aureis الّذهب: ــن ــن الّنحاس/م (1) م
19

crines obvuolutae, :ــدار بص ملتّفني ــعر، الّش حليقي ــعورهّن، ش ــات الّف (2)
accusativus الّنصب شاّذ حلالة استخدام capillum derasi, cinctum injecti

.ablativus اجلّر مكان عن الوسيلة للّتعبير
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جسمه يستر لوقيوس 11-14

ــان، الّلس معقود ذهولي ــرط من ف مكاني ــّمرت فتس أنا ــا أّم
ــائال: متس العارمة. املفاجئة الفرحة تلك مثل ــع تس ال ومهجتي
نطقي ــتعادتي اس بعد ــح أفتت ومباذا أّوال، ــول أق ــل أن األفض ــا م
وبأّية لساني، عقلة بحّل تيّمنا ــتهّل أس حديث بأّي الوالدة، حديث
على العظيمة ــي أحمد إلهت ــن البيان، م كاف قدر على ــاظ ألف
مصائبي إلهّي بكّل بوحي علم اّلذي الكاهن اإلحسان. لكّن ذلك
أمر اآلية، ــك تل إعجاز من ــه نفس هو ذهوله ورغم ــة، البداي ــذ من
× نفسي؛ به ــتر أس الكّتان من ثوب لي م يقدَّ الّرأس أن من بإمياءة
فخذّي، ضغطت بشّدة الّنحس، غالفي من احلمار جّردني فبعدما
الّطبيعّي ــربال الّس ــدّي، مّتخذا ذلك بي جّيدا عليهما ــت وخصف
إلى الكهنة ــد أح بادر إّذاك عار. ــخص لش ميكن ما قدر ــتتار لالس
قال لي ذلك بعد ــرعة؛ الّس بأقصى وتغطيتي البّرانّية عباءته نزع
ــّع بهجة ووجهه يش ملّيا، ويحّدق فّي مبهور ــو وه األعظم ــر احلب

رّبانّيا: وسنا

األعظم احلبر خطاب 11-15

الّدهر وعواصف ــواء، ــّتى األن وش عديد من اّلذي عانيت "بعد
وصلت لوقيوس ــا ي أنت ــة، ها العاتي احلدثان ــر وأعاصي ــاء، الهوج

وبتهّيب فجائّي، بنحو ــاع داّبة اندف املوكب الّدينّي نظاَم ــّوش يش
رسلي على تسّللت رّبانّي، ال شّك وإلهام إنسانّي، بل وخطو متأّن

من حولي. والّشعب ينفّض

الّتحّول 11-13

على الوقائع، ــن م علمت كما ــن املّطلع، الكاه ــا كان من فم
بعهدته اّلتي املهّمة مع باملطابقة الّسابقة، واملبهور اللّيلة وحي
أمام اإلكليل ــرض فع تلقائّيا ــده ي ــّد وم ــه، للحظت ــف توّق أن إّال
قلبي خفقان ــارع تس وقد مرتعشا، إّذاك ــكت أمس ــوّيا. س فمي
بنهم والتهمته الورود، جنّي من املضفور املتأّلق اإلكليل ــود، املعم
ــماء الّس وعد كذب فما املوعود. ــالص ــوق إلى اخل ش قلبي وملء
ذلك أّوال انقشع القبيح؛ البهيمّي الّشكل عّني فورا زال الّصريح:
الّربيل، ونضت البطن ــر وضُم ــن، اخلش اجللد ثّم نُعم الوضر، الوبر
األمامّيان طرفاي يبق ولم ــر. لُتنبت أظاف أطرافي احلوافر ــوف كف
وتقّلص اليدين. بوظائف ليقوما قائم ــع وض في بل امتّدا رجلني،
األذنان وعادت ــتدار الّرأس والوجه املستطيل، الّطويل، واس العنق
ــبيهة الّش ــنان األس وعادت األصلّية، ضآلتهما إلى ــان العمالقت
كان يعّذبني وما البشرّية، ــات دّقة املقاس إلى الّصخرّية باجلنادل
الّناس، عاّمة ذيل. ُشده ــى فال تالش ذلك الّذيل، قبل، من باألخّص
العظيمة إلهتهم قدرة ظهور أمام األسرار املطلَعون على وخشع
ويسر هذا اللّيل، برؤى ــبيهة الّش الّتجّلي، وهذه املعجزة ذاك مبثل
وقد كلّهم, ــر بصوت جهي وانطلقوا ــم، أمامه ــذي ّمت اّل ــّول الّتح
على املبينة اآلية تلك على يشهدون أيديهم، ــماء الّس إلى مّدوا

املعينة(1). الّرّبة إحسان

الّدينّي مع ــون املضم اختالف ــم ورغ مثال ــبه الّش الحظ ــّي: الّدين ــب املوك (1)
مكان نحو "زاويته" تنطلق من إذ صيفا، تونس ــعيد في س أبي ــّيدي س "خرجة"
"الباشعّالم" ثّم يتبعه "الّشيخ" مقّدمتها في الّصالح، الولّي به ــكن س قريب
وضاربو املبخرة ــل حام ثّم ــّقاؤون وعّالمون، حصان، ثّم س ــى عل ــّقاء" "الباشس
إلى املوكب يعود ــّم ث متّجده أذكارا ــدون ينش ومّداحون وزّمارون وطّبال ــوف الّدف

ضريحه.
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اإلبحار موسم تدشني حفل 11-16

ــيء بش ــاحبا س اإللهة، بإلهام اجلليل الكاهن خاطبني ــذا ك
بطابور اختلطت ثّم ومن سكت. ثّم أنفاسه الّالهثة املشّقة من
معروفا ــّت ب وقد ــة، ــيرة املبارك املس في غمار ــيت ــدة ومش العب
وكّل ــارة إش كّل ووجهة ــا، وقبلة األنظار كلّها، بأكمله ــة للمدين
اليوم اليوم رّدته ــذي اّل ــان. "هذا لس كّل على تروى وقّصتي ــان، بن
ويا له فنعّما ــرّية. البش صفته إلى العلّية القديرة ــة اإللهة عناي
وأمانة بنقاوة شّك ال استحّق اّلذي هذا سعدْيه(1)، يا بل سعده،
ــامية، حّتى ــماء مثل هذه الَوالية الّس الّس من ــابقة حياته الّس
خدمتها." ــرف رحمتها لش بلطف ــا م بنحو يُحيى ــو يُجتبى وه
والّدعوات، ــى الفرح ــات احملادث ــاء وغوغ ــات الّتعليق هذه ــط وس
عني ووصلنا إلى ــاطئ البحر ش من اقتربنا حّتى الهوينى تقّدمنا
هناك ُوضعت ــا بعدم أمس. كنت ــذي أوى احلمار اّل ــث حي املكان
إلى سفينة األعظم احلبر عمد ــعائر، ــب الّش حس اآللهة متاثيل
املصرّية ــوم محيطها بالّرس ــل كام ــى عل زُّينت ــع الّصن ــة بديع
كّل من ونّقاها ــفته الّطاهرة، ش من صلوات عليها ــرة، فتال الباه
بها ــّم أهّل الّتنقية، ث أّمت ــت وكبري وبيضة ــد ــعل مّتق مبش رجس
يحمل بارزة سنا املتأّلُق الّسعيد شراع املركب كان لإللهة. ونذرها
ــم في املوس ــعيد س بإبحار دعاء ترفع مطّرزة، الّذهب من ــا حروف
مستدير، صنوبر جذع من قد انتصبت الّصارية املكّونة اجلديد. ها
كوثلها وتأّلق ــرة، الكبي مبصطبتها ــار األنظ ــّر تس وعالية، زاهية
ورونق ــب، الّذه بصفائح ــس وامللّب البّطة ــكل على ش ــوف املعق

أرومتك قّط نفعتك ــا م ــالمة؛ الّس ومرفإ الّرحمة حرم إلى أخيرا
ــك وزينتك، بل حليت ــي ه اّلتي ــك معرفت ــى حّت وال ــك، منزلت وال
وبؤت املرير، أسرها في ووقعت الغرير شبابك شهوات إلى انزلقت
األعمى احلّظ لكّن ــؤوم(1). املش فضولك على الوخيم ــاب بالعق
ــر مكره قادك عب ــكال، وأن أهوال ــوإ في أس ــال طوي ــاك ألق ــذي اّل
اآلن فليرُح حال؛ أّية على القدسّية الّسعادة هذه إلى ــوائّي العش
هدفا لبطشه سواك وليبحث عن خلبطه العقور، العنان وليطلق
جالل من طلب في وقسوتها األقدار لضربات منال فال ــعور؛ املس
من عانيت ــّظ ممّا احل ــتفادت رّبة اس خلدمتها. ما حياتهم ــا إلهتن
الّثنايا وذرع والعبودّية، والوحوش الّلصوص من الوحشّية، قسوتها
رّبة عهدة إلى اآلن ــت أُل قد ها اليومّية؟ ــوت امل ــية وخش احملصبة
فلتضع بنورها. اآلخرين ــى اآللهة وتضيء حّت بصيرة غيرها، حّظ
جذلى بخطوة ولترافْق ثوبك، بياض يوافق صفاٌء وجهك على اآلن
ليروك وليعترفوا ــرة، املعينة الفضلى؛ وليرك الكف ــك رّبت موكب
من سالف ُكربه، مخّلصا لوقيوس أعينهم بخطئهم: هوذا أمام
لكن لتحظى حّظه. ــى عل منتصرا به، إيزيس* ــة بعناي مغتبطا
اّلتي ــمحاء الّس رهبانّيتنا ــى انضّم إل واحلماية ــان األم من ــد مبزي
اآلن منذ ــك وكّرْس نفس قريب عهد منذ أُمرَت بإعطائها عهدك
الّطوعّية؛ اخلدمة لنير ــك رقبت ديانتنا، واحن لتعليمات للخضوع

احلّرّية." نعمة أكثر ستتذّوق إلهتنا، خدمة في تبدأ فحني

ــوس لوقي ــول فض كان ــاذا مل ــا يفهمن ــوس: ــم للوقي األعظ ــر احلب ــاب خط (1)
في يكون باالنهماك ال األلوهة بعالم فاالّتصال ــليم غير س قبله ــية كبسيش
فينوس ) األفالطونّي مبعناه باملعرفة واحلّب بل الّسحر وخزعبالت احلّس شهوات
في نفسه أبوليوس ــير يش وكما مأدبة أفالطون في كما جاء أورالية ال بندميوس

.(12 ثالثا."املرافعة" الّالتينّي يا سعده الّنّص في سعدْيه: (1)
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اإللهة صورة هناك متأّمال قيد أمنلة، فلبثت لي باالبتعاد لتسمح
الّسابقة. مصائبي متذّكرا

كّل يظّنان بعدمـا الّشـتيتني اهللا يجمع وقـد 11-18

تالقيا الّظّن أالّ

بل تِن، ــم ول طيرانها اّنحة ــهرة الّش توقف ــم ل األثناء ــي ف
بدائم الّنعمة القمينة ــر خب أرجاء وطني كّل في ــرعة بس أذاعت
مدى بالّذكر ــرة اجلدي وقّصتي املعطاء، ــة إللهتي الّلطيف ــاء الّثن
إلى القرابة بي صالت جتمعهم ومن فبادر خدمي وصحبي الّدهر.
وأسرعوا موتي، خبر خطأً أتاهم ملّا اّلتي اّتخذوا احلداد مظاهر خلع
شّتى هدايا حاملني أساريرهم على والفرحة املفاجئة فورهم من
نفسي فأنعشني أنا املوتى. من عالم الّنور إلى عائدا ليشاهدوني
اعتنى الّسخّيات، إذ هداياهم ممتّنا وقّدرت(1) ــي؛ يأس بعد مرآهم
اإلنفاق بسخاء على بغرض يفي ما بحمل االحتياط بأقصى ذوّي

حاجياتي. وبقّية ملبسي

الّرهبنة داعي إجابة عن تقاعس 11-19

ــرعة بس وأخبرتهم الّالزمة، ــة كّال باللّياق ــم حّدثته ــا بعدم
اإللهة ــاهدة إلى مش احلاضرة، عدت ــي وأفراح املاضية ــي بأتراح
ــكنا مؤّقتا؛ س اّتخذته بيتا ــد املعب فناء^ في ــتأجرت واس ــة احملّبب
لإللهة، ــة املقّدم ــوس كّل الّطق ــى عل ــاّص ــّرع خ في تب ــا مكّب
الّرّبة ــادة لعب معتكفا ــتركة، املش الكهنة ــاة حي في ــا ومندمج

الّصافي. ــرو الّس ــب خش كّله من املصنوع الّصقيل ــها غاطس
مملوءة قفاف على تكديس يتبارون وعاّمة، اجلميع، عبدة ــذ أخ إّذاك
الّلنب الّطازجة شربات وسكب العطايا، من شابهها وما باألفاويه
والقرابني بالعطايا الّنفيسة الّسفينة امتألت أن إلى الّلّجة فوق
طّيبة. بريح فجرت للبحر ــّلمت وُس ــيها مراس من وُحّلت املباركة
أخذ حملة وتهتّز ــافة، تضمحّل املس لبعد أخذت صورتها، بعدما
في اخلطى إلى املعبد خفافا وعادوا قبل، جلب ما كّل ــات املقّدس

مماثل. نسق على حافل موكب

إيزيس معبد في 11-17

الّصور ــة ــم وحمل األعظ احلبر ــل دخ املعبد ــام أم ــا وصلن ــا ملّ
غرفة القدسّية إلى األسرار على ــابقون الّس اإللهّية، واملُطلَعون
باحلياة. الّنابضة ــل الّتماثي ــوس الّطق وفق فيها ــوا فرّتب ــة، اإلله
إلى فدعا ــاب الب على الّصحف، ــّمى أمني يس ــّم وقف أحدهم، ث
االسم بهذا ــتوفوري*)- الباس ) الّتوابيت حملة مجلس االنعقاد
من عال منبر ــى عل من قرأ ــّم ث املقّدس. ذاك امع ــال فع ــى يدع
لألمير بإطناب ــركات باخلير والب داعيا كتاب، ــي خّطت ف نصوص
الّرومان، شعب وكّل ــان الفرس وفئة ــيوخ الّش ومجلس األعظم
إمبراطورّيتنا؛ ــلطة لس اخلاضعة في البحار ــفائن والّس وللبّحارة
كّل هتاف عّبر فيسيا". بلويا عادتهم:" ووفق اليونان بلغة أعلن ثّم
أخذ واليمن للجميع؛ اخلير ــرى بش عن تلك الكلمة اّلذي تال احملفل
سعادة، اآلس املونعة طافحني أغصان من أكاليل يحملون الّناس
على الفّضة من املصنوع متثالها ثُّبت اإللهة اّلتي ويقّبلون قدمي
ــّية الّنفس حالتي كانت فما أنا أّما بيوتهم؛ إلى انصرفوا ثّم دّكة،

مختلف. جناس (facie/facio(+genitivus مرأى/قّدرت: (1)

مضارع. جناس conspectum/conseptum مرأى/فناء: (2)
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اخلدم اّلذين من هيباتة* ــل وص فجأة الّنور. مولد ومحّيية ــار الّنه
بعدما ــة، الّنحس بغلطتها فوتيس ــجرتني س ملّا هناك ــت^ ترك
بعد ــترّدوه اس اّلذي جوادي ــي ل معيدين بقّصتي، ــا طبع ــوا علم
أتعّجب فبقيت بظهره. ــمة س على بالّتعّرف يد إلى من يد تنّقله
لي أعيد ــم(1)، وعده باملغن حتّقق عن ــال ففض حلمي، صدق ــن م

اخلادم. كنديدوس اسم األبيض مصداَق حصاني

الّسيامة انتظار في 11-21

العبادات، ــى عل احلماس ــن مبزيد م واظبت ــة احلادث ــك تل بعد
في رغبتي ــذت وأخ آت. ــر خي احلاضرة عربون ــم ــي الّنع وف ــيما س
قصدت فتور؛ أدنى وال تعرف يوم بعد يوما باّطراد تنمو ــيامة الّس
ــرار أس على أخيرا يُطلعني أن إليه ــال متوّس الكهنة رئيس ــرارا م
ومحافظته ــه برزانت ــك الّرجل املعروف ذل لكّن ــة. املقّدس ــة اللّيل
اعتاد وكما وترّفق بحلم انفّك، ــا م الّصارمة الّديانة تعاليم على
يصّبرني ويكبح ــا، ألوانه ــابقة أبنائهم الّس رغبات تهدئة ــاء اآلب
الطّيب؛ الّرجاء ــزاء بع املتلّهفة ــة ــي القلق نفس ويعّلل تعّجلي،
اّلذي اليوم ــا منه ــعار بإش ــها تعّني نفس اإللهة لي أّن ــرا × ذاك
الكاهن يُختار هي وبعنايتها فيه، األسرار تلّقي مرّشح لكّل ميكن
حتديد كذلك ــّم يت مماثلة وبتعليمات ــيامة، الّس طقوس ــة إلمام
ــب حس علينا، وأّن ــّية. الّطقوس احلفلة الّضرورّية لتلك الّنفقات
حّد أبعد إلى االحتياط وعلّي الّصبر، بجميل ذلك كّل حتّمل ــه، رأي
وال ُدعيُت متى فال أتخّلف اإلثمني كال وجتّنب والِكْبر، الّتلّهف من

وتنبيهاتها، اإللهة من طيف غفوة وال خلت ليلة فما ــة. املعّظم
أخيرا أباشر أن على حلّضي تعليماتها، ــريف أخذت تكّرر لي ش بل
رغبتي، حرارة فرغم ــا، أن أّما لها. ــمت ُوس أمد منذ اّلتي خدمتها
متطّلبات ــة عن بعناي ــتخبرت اس بعدما رهبتي، ــت تثّبطني كان
حماية وضرورة ــديد املشّقة، البتولّية الّش ونذر عبادتها الّصعبة،
الّدائبة؛ باحليطة بإحاطتها الفــنت لعديد املعّرضة الّرهبنة حياة
أرجئ أدري، فال كيف أّما ظللت، األمر، ذلك ولتفكيري املستمّر في

أتعّجل. كنت وإن وأؤّجل

صادقة رؤيا 11-20

حجره لي ملء يقّدم ــة الكهن كبير املنام في رأيت ــة، ذات ليل
بأّنها أجاب يصلح، ــيء يكون وألّي ش استفسرت عّما وملّا ــيئا، ش
يدعى لي ــا ــالية*، وأّن خادم تّس من ــّي إل ــلت أُرس أرباح ــص حص
في الّرؤيا ــت قّلبت نهض الوقت. ملّا نفس في ــى أت كنديدوس(1)
أبدا لم أملك ــي حّد علم على أّني ــيما س لتأويلها، طويال ــي ذهن
من نبإ حلمي لي ــا يحمل مهما يكن م لكن ــم. االس بهذا عبدا
كّل في فأل كسب محّقق مرابيح إرسال كنت أرى في املستقبل،
أنتظر احلال، ــك على تل ــاّرا س حدثا ومترّقبا قلقا بقيت ــوال؛ األح
الّناصعة على ــتر الّس أُزيحت وملّا الّصبح. في املعبد ــح فت موعد
حول وطفق الكاهن يطوف اإللهة املهيبة، لصورة صلّينا اجلانبني،
للّرّبة؛ تعظيما ــعة خاش صلوات ويتلو املنصوبة، العطايا مناضد
من االنتهاء ــد ــرن بداخل املعبد. بع ج من مغترَفا ــكب ماء ويس
طلوع معلنة العّباد أصوات انطلقت األصول، وفق العبادات هذه
مرافقيه في ــه عن عند حديث اجلمع/املثّنى صيغة ــتخدام اس حول ــدم: (1) اخل

15 :2 املالحظة انظر الّسفر

وعده احلرفّية: الّترجمة ــل: مرس مجاز lucrosae pollicitationis باملغنم: وعده
املُربح.
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فقد من منهم أّن كهنوته ليس ــر. وأخيرا األم تلّقي قبل أتعّجل
إلهته على بالّتخصيص تأمره أن ــدون ب ليجرؤ قّرر موته أو ــده رش
وانتهاك احلرمات، على فيها تطاول سيامة خلطر ــه نفس تعريض
العالم مقاليد ــإّن ف مميتة؛ ــة خطيئ بذلك ــا آتي ــات(1)، للمقّدس
وإقامة اإللهة. ــد بي محفوظة األبدّي ــالص ووكالة اخل ــفلّي الّس
بنعمتها، ــوح ممن وخالص إرادّي ــوت م مبثابة ــه ذات ــس العبور طق
بني املنيخني من الّرّبة مشيئة تستخلص املقّدرة األعمار وبنهاية
على ــتئمانهم اس أمكن من الّنور عالم ينتهي حيث البرزخ على
وتضعهم ما بنحو إحياءهم عنايتها فتعيد اجلليلة، الّدين ــرار أس
وإن ــر العلوّي، أمتثل لألم أن إذن ــب يج جديدة. حياة ــار مس على
اجللّي بالّشرف أمد منذ خّصتني العظيمة اإللهة ــيئة مش تكن
منذ االمتناع علّي وأّن لنعيم خدمتها. ونذري تعييني في املتمّثل
ــر بيس فألج ــة احملّرمة الّرجس األطعمة عن كباقي عّبادها اليوم

الّسمحاء. ديانتها أسرار إلى

اإلذن بالّسيامة 11-22

طاعتي، ــد يفس يعد الّتلّهف ذلك لم الكاهن قال لي بعدما
مبنتهى املنتظمة ــادة ــعائر العب ش حضور على أّياما ــل واظبت ب
فما بالّثناء. جدير تذكيره ــن ع وامتناع والّدعة والّصفاء ــي الّتفان
ما اإلنظار، بل ــول بط عّذبتني وما القديرة، رّبتي ــة خذلتني رحم
مبهمة غير ــات بتعليم ــة بهيم ليلة ذات ــي أخطرتن أن ــت عّتم
وباملبلغ املنى، ــّي بكبرى عل فيه متّن اّلذي × املبتغى، ــوم الي مبقدم
مثرا^ كبير كهنتها وبتعيني احلفلة، نفقات لتسديد علّي املترّتب

برجينا بتدبير ــق لتواف ــيامتي، س طقوس على ــراف لإلش بالّذات
وبقّية أقواُل إلهتي هذه مهجتي ــت أنعش ذكرت. ــبما حس إلهّي
الوّضاح(1)، ــاح الّصب يلوح أن وقبل ــودادة؛ الفّياضة بال ــا وصاياه
فلقيته الكهنة، كبير ــة صومع وهرعت إلى عّني الّنوم ــت نفض
بحزم قّررت، قد كنت ــه. بتحّيت فبادرت غرفته، من للحظته ــرج خ
حّقا اآلن باعتباره ــارّة، املس بطقس أطالبه أن مضى، ممّا ــر(2) أكث
ــعدك، س ويا لك طوبى لوقيوس، "إيه حملني: حاملا لكّنه بادرني لي؛
"لِم ــتأنف: مبرضاتها." واس العظيمة ــة كّرمتك اإلله اّلذي ــت أن
تتمّناه، فتئَت ما اّلذي اليوم حّل قد ها ــال مّثاقال؟ عاط اآلن تقف
ــماء املتعّددة األس ذات ــن رّبتنا م املوحاة األوامر ــق وف تُدخل ــوم ي
بوّد يده ــيخ الّش ومّد اإللهّية." ــرار األس أقدس إلى ــدّي هاتني وبي
ووفق اجلالل بفائق وأقام الكبير املعبد ــاب ب إلى احلال في فقادني
مخبئ من أخرج ثّم الّصبح. ــك نُُس وقّدم طقس الفتح ــول األص
صور بعضها ــتغلقة، مس طالسم ُخّطت فيها ــفارا باملعبد أس
ذات لفائف ــرى وأخ مقتضبة، بعبارات ــاة محّش ــّتى ش حيوانات
ُحّصنت كالعنم، ــة وملولب الّدوالب ــكل ش على معقوفة ُعقد،
يلزم مبا ــادر أعلمني املص نفس ومن ــني، العارف غير على ــا قراءته

لغرض طقس الّسيامة. إعداده

املساّرة طقوس 11-23

الّسخاء، االستيفاء، وعظيم مع املستلزمات تلك فورا اقتنيت
ذكر كبير كما االحتفال، أوان آن وملّا زمالئي؛ بواسطة أو ــي بنفس

perditatae ترصيع. mentis/destinatae mortis موته: قّرر أو فقد رشده (1)

مطلق. جناس luce lucida الوّضاح: الّصباح (1)

مضارع. جناس continatus/constantius أكثر: لقيت/بحزم (2)
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العّباد؛ من املغطس القريب، محفوفا بجمع إلى قادني ــة، الكهن
طاف ثّم اآللهة، لي مستخيرا العادّي إلى املغسل أّوال فسّلمني
املعبد، ــّم أعادني إلى ث علّي. الّتعميد ماء ــرارات ينضح م حوالّي
ــّر وأس الّرّبة، قدمي ــمان، أبقاني أمام قس الّنهار من انقضى وقد
لي أوعز ــّم ث الكلم، ــن متناول ع روعتها ارتفعت ــات بتعليم ــي ل
أّية وأكل ــام الّطع مالّذ ــن ع باالمتناع ــع، ــهادة اجلمي بش جهارا،
بعد أداء تباعا. أّيام عشرة الّطعام مع اخلمر ــرب وش حيوانّية مواّد
املوعود اليوم جاء واحترام، ــزام بالت األصول ــب حس الفرائض تلك
ركابها في ــة للمغيب حامل مالت ــمس والّش ــّي، ــد الّرّبان للموع
وفق بالهدايا ــي لتكرمي صوب كّل من يأتون ــوع بجم ــاء. فإذا املس
وغّطاني العواّم، الكاهن عّني أزاح العتيقة؛ ثّم الّسيامة طقوس
إلى قدس وقادني ــدي بي ــك أمس ثّم مصبوغ غير كّتان بثوب من
عّما اللّهفة، ــيء من بش الّنبيه، القارئ أّيها ــأل، تس قد األقداس.
وستعلمه بقوله، يُسمح كان لو ــأقوله وس ذلك، بعد وُصنع قيل
سترتكب إّذاك ــاني ولس أّن أذنيك غير بسماعه. ــمح يُس كان لو
األثيم؛ الفضول ــك الكفور، وتان ــّر الّس ــاَء إفش هذا الّذنب، نفس
حيرتك؛ ــن أعّذبك بإطالة فل ورعة، رغبة ــّوقك تش كانت لكن رّمبا
املوت برزخ ــُت بلغ احلقيقة. ــني أقول ع ما ألّن ــّدق إذن وص ــمع اس
العناصر، كّل ــر عب ثّم عدت محموال ــربينة* بروس عتبة ــت ووطئ
ومثلت اللّيل الّشمس تسطع بنورها الّشعشعانّي، عّز في ورأيت
وقّدمت لوجه، وجها األعلني واآللهة ــفلّي الّس العالم آلهة أمام
أّنك مع ــّد، ب ال ــياء بأش أخبرتك ــذا ــب عبادتي؛ هأن كث عن ــم له
به الّتصريح ــن مبا ميك فقط مخبرك وإّني ــا؛ جتهله أن ــمعتها، س

عظيم. إثم ارتكاب دون ألفهام غير العارفني

إيزيس رحاب في 11-24

وعلّي ــيامة تقّدمت للّس ــك، املناس قضاء وبعد حّل الّصباح،
ــرار بأس تّتصل داللة ذو ــّك ال ش الّزّي وهذا ــانا، طيلس ــر عش اثنا
من كثير ــا رآه إّذاك ــث عّم احلدي من مينعني ــد قي ــن ال لك ــن، الّدي
وسط ــبّي أقيم خش على منبر باجللوس الكاهن أمرني احلاضرين.
األلوان، برائع محبور من كّتان ثوب ــّي وعل الّرّبة، متثال أمام ــد املعب
وأنا الكعبني. ــى ــري حّت ظه على فخم ــار دث يتدّلى ــي كتف ــن وم
األلوان: هنا تّنينات متعّددة حيوانات بصور مكان كّل في مزخرف
الوحوش تلك ــة، الّنائي ــمال الّش أصقاع عنقاوات وهناك ــد، الهن
هذا يدعون ــيمون واملس عالم آخر: ــّدرة من املتح اّنحة ــة الغريب
مّتقدا، ــعال اليمنى مش باليد أحمل كنت األوملبّية. باحلّلة ــار الّدث
إلى أوراقها متتّد ناصعة ــعفة س من رائعة بعصابة ــي رأس وُكّلل
على الّشمس زّي في زّوقوني ما بعد ــّعة؛ أش ــكل ش على األمام
ــتائر أزيحت الّس هيئة الّتمثال، منتصبا في املثال، وأوقفوني هذا
بتلّقي احتفلت ثّم ليشاهدوني؛ حولي من الّناس ــر وانتش فجأة،
حفلت بهيجة مأدبة وأقمُت األسعد، املولد هذا الّرّبانّية ــرار األس
وفطور ــعائر مماثلة، ش أقيمت أيضا، الّثالث اليوم في لّذ وطاب. مبا
بقيت ذلك، بعد األصول؛ حسب سيامتي ــُتكملت طقسّي، واس
اإللهة، متثال أتأّمل ــا تضاهى وأن ال أنعم بلّذة ــام بضعة أّي ــاك هن
وبإيعازها، أخيرا مبال. ــّدر يق ال اّلذي جميلها برباط إليها ــدودا مش
على أتى لكّنه ــة، قطعا بالغاي ال يفي ــو لها، بنح أّديت ــا وبعدم
فاّكا الغياب، طول بعد بيتي ــى إل لإلياب أخذت أُعّد طاقتي، ــدر ق
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جثّيا ــجدت أمام صورتها املتوّثقة؛ فس احملّبة عروة املشّقة ــّد بأش
دعوتها ثّم ــي، عبرات وانفجرت ــا، ملّي قدميها بوجهي ــحت ومّس

مختنق مقّطع بشهقاتي: بصوت

املعينة اإللهة وداع 11-25

الّدهر، ــدى م ــانّي ــة الّنوع اإلنس راعي يا ــة، ــي املقّدس "إلهت
ــة أمومة ومانح جراحهم، ــألم ل ــر البش على أنعمك ــبغة ومس
وال منام(1) وال ــار ميّر نه ال ــي أتراحهم. ــني ف للبائس الّرؤوم قلبك
للّناس في البّر والبحر ــي تقّدم أن ودون نعمك، من ِخْلو آن ــر أصغ
ــاعدة املس إليهم يدك ومتّدي ــاة احلي ــردي أعاصير فتط ــك، حمايت
عواصف وتهّدئني ــابكة املتش األقدار ــوط خي ــّلكني تس بها اّلتي
من أنت يا ــة. الّنحس األفالك مجاري وتخضعني ــة احملتدم ــر الّده
ــفلّي، الّس العالم آلهة ويجّلك ــوّي، العل العالم آلهة ــك يعّظم
بضيائها، ــمس الّش ومتّدين ــا، مداره ــى عل األفالك حتّركني ــن وم
قدمك، والّنجوم ــئ موط والّترتار* ــم حلكمك، العال هذا ويخضع
وتخضع اآللهة بك، ويبتهج ــؤوب، ت إليك ــتجيب، واألزمان لك تس
وتُنبت البذور املعصرات، ــل وتُثق الّرياح تهّب بأمرك لك. ــر العناص
الّسماء، في احملّلقات الّطيور تقشعّر مهابتك ومن الّنبات؛ وينمو
الّتراب، حتت اتفيات ــف والّزواح اجلبال، في ــوش الهائمات والوح
ضعيف أفضالك ــد حلم لكّني البحار. في ــابحات الّس والوحوش
ما لبيان ــي وتعوزن ــى، الغن قليل ــك ــدمي القرابني ل ــى، ولتق احلج
فم عنه ألف ــر بل يقص ــان، الّلس فصاحة جاللك إزاء ــه ب ــّس أح
ــأحرص س الّزمان. لذا آخر إلى ــل مسترس مديح أو ــان لس ــف وأل

ناحية من معدم ــه لكّن الّتقوى، صادق عبد ــع ما بوس فعل على
خفايا في اإللهّية ــك ــماتك البهّية وجاللت ــأحفظ قس س أخرى:
بهذا العظمى دعوت اإللهة بعدما مدى عمري." وأمتّثلها صدري
له واعتذرت لي، أبا اّلذي غدا كبير الكهنة مثرا عانقت ــكل، الّش
عن عجزي عن معتذرا القَبل، بفيض من وأغمره رقبته، أطّوق وأنا

اجلمائل. تلك كفء رّد

برومية معبد إيزيس في 11-26 

غادرته جزيال، شكرا أفضاله على أثني طويال تلّبثت بعدما ثّم
الغياب؛ طول ــد بع آبائي بيت إلى ــا رأس عازما على اإلياب ــرا أخي
أمتعتي ــت حزم القديرة ــة اإلله ــي من قليلة، وبوح ــام أّي ــد وبع
ريح بفضل فوصلت ــفينة. س منت على رومية وقصدت ــة، بعجل
انطلقت ومنه ــة، معجب ــرعة بس ــطس* أغس ميناء إلى طّيبة
ــّية عش ــاء ــة مس املقّدس املدينة ــة، فوصلت عرب على ــريعا س
أن ــى أولوّياتي أول كانت ثّمة، ــن األّول. م كانون ــن م ــاف(1) الّنص
حتت هنا املعبودة إيزيس* امللكة اإللهة ــالل جل يومّيا صالتي أقّدم
لها وكنت ــا(2)؛ معبده موقع ــن م ــتمّد إلهة احلقل املس ــم اس
لي دينها ــات ب فقد غريبا، معبدها ــي فلئن كنت ف ــا، دؤوب ــدا عاب
مدار على متنّقلة أنهت، العظيمة ــمس أّن الّش حبيبا. وها وطنا
إلهتي من املنام في ــّددا أتلّقى مج وإذا بي بالّتمام، حوال ــروج، الب

مضارع. جناس nec dies nec quies منام: ال نهار وال (1)

أّيهما idus ــه نصاف أو kalendae ــهر الّش ــّرة ــان بغ الّروم ــؤرّخ ي ــاف: الّنص (1)
ــهر. الّش من ــابع الّس اخلامس أو اليوم وهي Nonae كذلك ــتخدمون أقرب؛ ويس
والّتاريخ الّديون، تُدفع فيه اّلذي اليوم وهو الّشهر، 13 من أو 15 يوافق والعيدوس

12 ديسمبر. هو هنا
مارس برومية. حقل إلى نسبة احلقل: إلهة (2)
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وطقوس مساّرة جديدة عن إخطارا دائمة اإلنعام، العناية يقظة
غرو وال وغايتها، مرادها عن محتارا أتساءل فلبثت مزيدة؛ سيامة

ديانتها. أسرار على أمد منذ متاما أُطلعت أحسبني كنت فقد

جديدة سيامة منه تطلب إيزيس 11-27

ــير تارة وأستش عقلي على اإلميانّية ــكلتي أعرض مش ــُت لبث
إثارة. أكثر جديدة حقيقة ــفت اكتش حّتى تارة ــرار باألس العارفني
بعد أتلّق العظمى، ولم اإللهة من أسرار فقط ــّربت تش أّني هي
الّتقارب، ورغم األعلى. اآللهة أب اجلّبار أوزيريس* األسمى، اإلله نور
فرق ثّمة ودينيهما، اإللهّيتني القّوتني ــني هات بني اجلوهر وحدة بل
ألخدم مطلوب أّني ــم أفه أن علّي لذا ــرار كليهما؛ أس في ــر كبي
إذ اإلبهام، بذلك ــال طوي ــألة املس تبق األعظم. ولم اإلله ــك كذل
الكّهان من واحدا الّتالية، اللّيلة ــي ف في املنام، رأيت أن لبثت ــا م
من ــاليج من املزاريق، وعس ــدد ع وبيده الكّتان، ــن م ثيابا ــل يحم
بيتي فيأخذها إلى أذكر لها ُخبرا، ال يجب أن وأشياء أخرى الُعلّيق،
بالّديانة ــال وليمة لالحتف بإعداد ــر يأم ثّم أريكتي على ــس ويجل
ممّيزة ــمة بس عليه الّتعّرف بالّتحقيق ــي ل ــّنى وليتس العظيمة.
اليسرى ميشي بتؤدة قدمه عرقوب في طفيف اللتواء كان ثابتة،
زال األبلج، الوضوح بهذا اإللهّية اإلرادة جتّلي مترّددة. بعد وبخطوة
لرّبتي، الّصبح صالة إقامة وبعد والّتلجلج؛ الغموض ــر من أث كّل
له من فيهم يكون عسى أن أمامي، كّل من في أتفّرس ــرعت أس
من واحدا رأيت إذ ظّني منامي. فما خاب في رأيت كاّلتي ــية مش
البارحة حلم والهندام القدم والقامة في يطابق الّتوابيت حملة
اسم وهو مركّلوس، ــينيوس أس يدعى أّنه الحقا بالّتمام؛ وعلمت

إليه، ــا رأس ذهبت توان عن حتّول هيئتي. ودون الّتورية ــو من يخل ال
اآلخر هو تلّقى إذ ما أنوي عرضه عليه، يجهل جهته من يكن ولم
رأى فقد ــي. تكريس حلفل الّطقوس مطابقا بإمامة ــابقا أمرا س
اإلله على متثال أكاليل ــّوي يس كان بينما أّنه احللم، في ــة البارح
كّل مصائر ــه ب ميلي اّلذي الفم ــس بنف ينبئه ــمعه س ــم، األعظ
منه ويطلب ــديد الفقر، ش إليه مادورة* ــن م رجل ــال الورى، بإرس
هو وله أدبّيا(1)، ــدا مج له تعّد عنايته ــإّن ف الفور، على ــيامته س

سنّيا. ربحا اآلخر

ثانية سيامة 11-28

دون ويحول يعرقلني اليد ذات ضيق ظّل الّسيامة، وعد نيل بعد
مصاريف إّن ثّم ــفر، الّس نفقات الهزيلَة مواردي إذ تأّكلت ديدني؛
مدن في كلفة املعيشة عن فائقا ربّوا تربو ذاك الكبر حاضرة مبثل
يعّذبني الّشديد فقري فكان ــابقا. س فيها عشت اّلتي األمصار
أشّد فكنت في واحلجر، الّذبيحة بني املثل، يقول كما ويسحقني،
أخيرا أمر كثيرا، حّثني بعدما فقري. رغم علّي الّرّب إحلاح احلرج من
ضآلته على يفي ــغ مبل على وحصلت ــاتي ملبوس فبعت بعض
اقتناء أردَت بهذه العبارات: "لو أمرا صريحا أصدر إلّي إذ بحاجياتي.
اآلن ثوبك، أفتراك على حّتى أبقيَت ملا الّلّذة بعض منه ــد تنش ما
ــف تأس لن فقر مخافة ــرّدد تت اجلاللة، ــذه ه مبثل ــد عي إزاء ــت وأن
واقتصرت ــّدات الّضرورّية، كّل املع أحضرت ثّم من × أبدا؟" ــه علي
ذلك، عن احليوانّية؛ فضال ــر غي األغذية على ــرة أّيام مجّددا لعش

ــي، الّتفان ــي: ــدة املعان عدي studiumو gloriam studiorum ــّي: ــد أدب مج (1)
األدب.. الّدأب، الّدراسة،
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أؤّم وصرت اللّيلّية، ــة اآلله كبير بطقوس ــّورت وتن ــي رأس حلقت
لي يقّدم ذلك فكان ــقيقة. الّديانة الّش هذه ــعائر ش بكّل الّثقة
إذ ــرة، ــباب اليس أس أيضا ويهّيء لي غربتي عن ــلوان الّس جميل
املوارد بعض علّي تدّر املعني املوّفق إونتوس* ــاة بإلهام كانت احملام

الّالتني. لغة المتالكي

ثالثة! سيامة بإجراء رّبانّي طلب 11-29

وغير إلهّية غريبة ــر أوام فجأة أتلّقى وجيزة ــّدة م بعد أنا ــا وه
البال مشّوش إّذاك بقيت ثالثة. ــيامة س بإجراء طقوس متوّقعة
عن ــائال متس ــريرتي، س في أفكاري أقّلب القلق واحليرة ــّد أش في
ــاّرة املس ــتكمال الس تبّقى وما اخلفّي، ــد اجلدي ــّي الّرّبان ــد املقص
الكاهنني ــّد أّن ب "ال ــي: في نفس وأقول ــا. أعدته أن ــبق س ــي اّلت
ــاورتني س بدأت بل ــتوفياها." يس لم أو الّطقوس إجراء أخطآ في
به امللتّجة كمن خواطري ــراب اضط في وصرت ظّنة، بصدقهما
في "ليس ــي إحدى اللّيالي: × ودود ف طائف إلّي ــة، حّتى أوحى جّن
أّن ظّنا منه، ــى ــعائر ما تخش الّش من الّطويلة ــلة الّسلس هذه
بالعكس بهذا ــت تهّلل لوال ــبق؛ س ما في أُغفل ــد ق ــرا ما عنص
ثالثا بنيلك باألحرى وابتهجت واستبشرت، املتكّرر الّتكرمي اإللهّي
بنحو العدد هذا من وتشيم لغيرك، واحدة مّرة بالكاد ــر ما يتيّس
ــيامة الّس بضرورة ــي لتقتنع يكف ثّم أبدّي. نعيم ــرى بش ــوّي س
في ارتديتها اّلتي ــوح املس ــك أّن نفس مع اآلن تفّكر أن القادمة،
املعبد حيث ــس نف في محفوظة ــى العظم للّرّبة ــذرا ن مصرك
بها الّصالة ــة إقام رومية أعياد ــي ف ــتطيع تس ال أودعتها، فأنت
وما إذن ــعد أس فما البهيج؛ ــاس الّلب بذلك ــرَت أُم ــور إن الّظه أو

لإللهني ــيامة امتثاال الّس بطقوس مجّددا متّر أن لك وأصلح أمين
بروح مفعمة بالّسعادة." العظيمني
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وبدون بالّالزم؛ اجلليل ــير احلالم املش نومي إلّي في هكذا أوحى
رأيت؛ ما له فرويت الكاهن إلى فورا رحت املتهاون، ــر أو تأجيل تأخي
زدت بل احليوانّية، املواّد ــن خالية م بتغذية ــي نفس وألزمت مّذاك
الّشريعة األزلّية، في عليها املنصوص ــرة العش عن األّيام تطّوعا
تقّيدا ال املشبوبة، بسخاء بباعث الّتقوى ــيامة الّس عّدة وجّهزت
وأنفقت ــمت جتّش عّما هرقل، وحّق ندمت، فما املطلوبة. باملقادير
بعد أخيرا حالي. ــاة احملام مبوارد عناية اآللهة ــرت يّس إذ مالي؛ من
األعظمني، ــة اآلله بني ــل األفض اإلله ــل تفّض ــدودات، مع ــام أّي
األعلني د ــيّ وس ــرفني، األش بني واألعلى األفضلني، بني ــرف واألش
بل ــتعار، مس متنّكرا في زّي ال املنام، في ــي بالّظهور ل ــس* أوزيري
إلى ــود بهّمة أع أن بي فأهاب ــي. أمام كّل مهابته ــي ف ــا متجلّي
ــاد منائم احلّس ــى أخش وأّال ــامية، الّس رعايته كنف في ــاء القض
وأّال املثابرة، ــودي جه ثمرة ــعة، الواس معرفتي من ــة هناك الّنابع
بل اخلّدام ــع م اصطفاني ــواّم، فقد الع غمرة ــي ف ــد إليه أتعّب
ــعري ش فحلقت(1) أعوام. ــة خلمس املعّني األعلى ــن الس ضم
ضمن مهّمتي الكبرى، ــا فرح أؤّدي وطفقت أخرى، ــّرة م بالكامل
مغّط أو مغّلل غير ــّال*، ُس عهد من ــس املؤسَّ العتيق امع هذا

يرى. من حاسرا أمام كّل بل قرعي
تعبير عن (28-11 ــي ف ــه إلي ــار أش أن ــبق س ( إذ أخرى مّرة ــعر: الّش ــق (1) حل
تتبلور املرأة فتنة أّن إلى ــار أش ( ففي 9-2 متاما ــّية ــهوات احلّس الّش عن الّتجّرد

شعرها). في




