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  ) واآلراء املقـاالت(

  الحيوان يعظ اإلنسان

  عبد الكريم اليافي. د

ّتأمل العرب وغريهم من األقوام طباع احليوان ودرسوها، فوجدوا بعض 
  .وجوه الشبه بينها وبني طباع بعض الناس

ّولكن مغبة الغدر واملكر دمار . شيمة الثعلب املكر، وشيمة الذئب الغدر
ّمرتكبيهما، كما أن يف ال ُتعاون قوة ال تقهرَ َوال غرو أن يعمد احلكماء والشعراء . ّ

إىل استغالل احليوان، فيلقوا عليه مشكالت اإلنسان، وحياولوا متثيلها على ألسنته 
  .وأعماله

ّقال أبو احلسن عن سلمة بن خطاب ((: جاء يف كتاب احليوان للجاحظ
بن الزبري اجتمع ملا تشاغل عبد امللك بن مروان مبحاربة مصعب : األزدي قال

ِقد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم : وجوه الروم إىل ملكهم فقالـوا له ُ َ ََ
َمع بعض، لوقوع بأسهم بينهم ِ

ُ َفالرأي لك أن تغزوهم إىل بالدهم. ٍ َ فإنك إن . ُ
م نلت حاجتك َفعلت ذلك  َ ُفال تدعهم حىت تنقضي احلرب اليت بينهم . َ َ ْ َ َ

َهم عن ذلك وخطأ رأيهمَفنها. ُفيجمعوا عليك ََّ َفأبوا عليه إال أن يغزوا العرب يف . ُ ُ ّ َ
َّفلما رأى ذلك منهم أمر بكلبني فحرش بينهما. بالدهم َ ًفاقتتال قتاال شديدا. َ ً مث . ََ

َفلما رأى الكلبان الثعلب تركا ماكانا فيه، وأقبال عليه حىت . ّدعا بثعلب فخاله ِ ّ



  
   الدكتور عبد الكرمي اليايف–ان احليوان يعظ اإلنس

  

٨٦٢

َون؟ هكذا العرب، تقتتل بينها فإذا رأونا تركوا َكيف تر: ُفقال ملك الروم. ُقتاله
))َُفعرفوا صدقه، ورجعوا عن رأيهم. ذلك، واجتمعوا علينا

)١(.  

ّهذا وقد نبغ الشاعر الروسي إيفان كريلوف، وتأثر بالشاعر الفرنسي 
الفونتني نفسه كان قد . الفونتني، وترجم طائفة من قصصه على لسان احليوان

َدمنة البن املقفع، الذي غدا عياال عليه كل من عاجل مثل هذه َّتأثر بكتاب كليلة و ً
  :ُفقد ترجم كتاب كليلة ودمنة إىل الفرنسية بعنوان. القصص

Le livre des lumières  م١٦٦٤ُ ونشر سنة.  

 فتعثر ،ّوف هذا كتب قطعة شعرية حني غزا نابليون بونابرت روسياّكريل
ّارس، يلمح فيها إىل ذلك التعثر واخليبةيف ربوعها وأراضيها الشاسعة وبردها الق ّ .

  :دين بالنص األصلي وهذه هي الرتمجةِّوقد كنا ترمجناها إىل العربية متقي

  ذئب في حظيرة الكالب
 املَ الطريقَّ ضلُهلكنَّ

ُ
 مَحَقت

  
 مَنَ الغَ ليغتالُ الذئبَلَّسلَت  

َل يف حَفح    ِالبِ الكِظريةّ
  

 ِلبابِ اجلِ حالكةٍيف ليلة  
َس الوَا أحَّمل    ُاهِ يف محَغدّ

  
َب مَوه    ُواهُن كِ مِّيَن يف احلّ

 ِوائبم النَِّت لداهَواستشرف  
  

 ِبِ يف الزرائُ الكالبِتَّروه  
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ِهيا إىل الع  ِقِنادَ والبِّيِصّ
  

ُ الشبانَحَصايَت    ِارقّلسَ يا لّ
 َهابّوَعوا فأقفلوا البـَوأسر  

  
َ مالكا صٌّلُ كَوطار    َهوابً

 ِجيمَّ على الرِ بالنارُرِنذُت  
  

 ِحيمَ كاجلُومةَ احلِتَفصار  
 ذراهَدار واستِدى اجلَى لَعقأ  

  
 هاهَد  ماُنَملا رأى األرع  

َه قف أمامُعرَوش    ِاسّ النّ
  

 ِن اإلبالسِت مَّه اصطكُأنياب  
ُ لو يف◌رسها يف ساعةَّكم ود   ِ ْ ِ َ 

  
 ماعةَم اجلِهَلتَه تُينَوع  

ِوإمنا رأى الع    عاَيدا مجّ
  

 طيعاَ قُهَوما رأى أمام  
 املَلِوالعاج  

ُ
 بااسِ واحلَيفِخ

  
 باباَّ والتَ اهلالكَوأيقن  

ا من عار   َلعله يغوي  ُ  هَضّ
  

 هَضَ للمفاوُفلجأ املاكر  
ِآن لنا أن يـنبذ الع   َ  ُ داءَُْ

  
 ُوضاءَّ الضَ ملُحبَ ياصَوصاح  

 القةَضى عَيننا فيما مَكم ب  
  

 داقةَّلص ولِلحُّ للصُئتِقد ج  
 قايلَدق على مِّ بالصُتشهد  

  
 ِ األعمام واألخوالُّنوةُب  

َولنـرس فيما بين   ُِ  ياِنا األواخْ
  

ِفلنـنس ما فات ونـنب اآلت   ِ ْ َ َ  ياَْْ
 يِمَي ودِيها بروحِلسوف أمح  

  
َال غدر، ال   ْ  ِمَنَ الغَ بنيَيالِغت اَ

 ئابِّ الذِفَرَي بشِمَسَواق  
  

 ابوم كاألحبَ اليُ منذُنعيش  
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 رثارَّ بالثَه قد ضاقُفؤاد
  

 ِيموع ضارُ اجلِنيوالح من ب  
 ِقِ سابٍ زمانُ منذُهُِفأعر  

  
 ِِقن فارِنا مَ كم بينُله َقال  

َوينَول    ُفاءَّ والصُهبةُّ الشِ
  

 ُماءَة والعْربَ الغَكُفلون  
  واألمانةُالءَ الوَيِبعَوط  

  
 يانةِ واخلُداعِ اخلَكُوطبع  

ُإنـه    ِوانَ واهلِخلَّ للسُمّ
  

ِ للخوانَنَركَ أن نتيهاَه   ّ ُ 
ِ واجلنبِهِن رأسِه مُتنهش   َْ 

  
 ِ الذئبَ فوقُالبِ الكِتَوأهو  

    
 


