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ה ן ל ו ג נ ו ו פ ר ו ד ב
( א ו ב מ )

 אשר ),1668 שנת ו/—א (ספרים הראשון משליך קובץ את גטן1לה־פ דה דן שפרסם שעה

 לגדולי ורע חבר לחמשים, קרוב איש היה מעטים, לא למחקים גם נכרת, להצלחה מיד זכה

 — היונים ובאמצעותם הרומים, — בקדמונים הבקיאים מן אהד ההיא, בעת צרפת של העט

 מנוסה, איש־עט החפשיים, בחוגים ביחוד ומקובל ההברה בטרקליני ובא יוצא בדורו,

לעט. חברים בקרב למדי נחשב גם

 בצפון בשמפן, מולדתו במחוז מפקח־בכיר־וקצין־ציד בכהונת נושא היה עדיין ההיא בעת

 קבלה ולה־פונטן בשעתו, האריגים סוחר סבו, ידי על נקנתה זו משרה ;צרפת של מזרחה

 מחוז מעיר 15 בת נערה לו כשהשיאו לחתונתו, מתנה לכן, קודם שנה כעשרים אביו מידי

 כמשפחת היא, גב שהעמידה האמידות, הבורגניות המשפחות אחת מבנות סמוכה,

 וכדומה. ראשי־עיריות שופטים, רופאים, פקידים, המחותנים,

 נשואיו. בחיי גם שנהג כפי חובה, ידי לצאת בעיקר לה־פונטן עשה כהונתו חובות את

 (״אומר ריב ביניהם פרץ לא גם ואם )1659( הפרדת־רכוש נקבעה רעיתו לבין בינו

 באחד לה־פונטן של כלשונו שטויותם״, לזו זה זוג במחול / מושלם ואף טוב, לדבק

 זה בנו. לא אף בצדו, ניצבת הרעיה אין )1695( מותו ערש על אף הנה, מחרוזיו),

 קצבה מידיהם מקבל ממוקיריו, אצילים בבתי בעיקר מתגורר הוא ,1657 מאז שנים,

בטרקליניהם. עתותיו את ומבלה

צרפת, בילדי לראשון הקדיש הראשון משליו קובץ את

ץ רי ע ה ר ״ ו א נ לואי הנאור, העריץ של יורש־העצר השש, בן לנסיך ה

 הצרפתית הספרות של הקלסית התקופה מלך הי״ד,

 מכלה והמוחלטת, הרכזנית המלוכה סמל ),1660—88(

 היה והמדעים האמנויות פטרון ורסאי. בונה הבינים, ימי של הפאודליות מירשת

והטעם הנמוסים מן הרבה קבעה ישליט, לכל למופת היתר, וחצרו השמש״, ״המלך



המשל«ם סדר
ר פ י ס ש י מ  ח

217 ומרקוריום העצים חוטב
221 הברזל וסיר החרם סיר

223 והדיג הדגיג
226 הארנב אזני

228 זנבו שנקצץ השועל
230 המשרתות ושתי הזקנה

232 וההלך השעיר
234 והזאב הסום
236 ובניו היוגב

238 שהוליד ההר
239 והנער המזל

241 הרופאים
242 ביצי־הזהב תרנגולת

243 קדשים נושא חמור
244 והגפן הצבי
245 והפצירה הנחש

246 והקורא הארנב
248 והלילית הנשר

250 למלחמה בצאתו האריה
252 המרעים ושני הדב

254 האריה בעור החמור

255 הערות

ר פ י ס ש ש

והאריה הרועה משל
259 והציד האריה ומשל

262 ובוראום פבום
264 והחוכר יופיטר
266 והעכברור החתול, הפרגי

269 והחיות הקוף, השועל,
272 ביחוטו המתפאר הפרד
273 והחמור הזקן
צלמו את הרואה הצבי

275 במים
277 ובודד,צב הארנב
280 וקוגיו החמור
282 והצפרדעים השמש
284 והנחש הכפרי
286 והשועל החולה האריה

והחוגה הנץ, היקוש',
290 והחמור הסום

מטרפו שהניח הכלב
291 צל בגלל

 293 עגלתו שנשתבשה העגלון
295 הנוכל

297 מריבה
299 הצעירה האלמנה
302 חתימה

303 הערות

ר פ י ס ש י ל ש
123 והחמור בנו, הטוחן,

127 והבטן האברים
130 לרועה שהיה הזאב

להן השואלות הצפרדעים
132 מלך

134 והתיש השועל
חזירת־הבר, הנשר,

137 והחתולה
139 ואשתו השכור

141 והעכביש השגרון
143 והחסידה הזאב

 144 איש ביד שהוכה האריה
145 והענבים השועל

146 והטבח הברבור
148 והצאן הזאבים
150 שהזקין האריה

151 ופרוגנאה פילומלה
; 153 טבעה אחת אשד.

155 לאסם שנכנסה הנמיה
157 אחד זקן ועכברוש החתול

! 161 הערות

ר פ י ס ע י ב ר
165 המאוהב האריה
168 והים הרועה
170 והנמלה הזבוב

173 ואדוניו הגנן
176 והכלבלב החמור

העכברושים מלחמת
178 והחולדות

181 והדולפין הקוף
183 העץ וצלם האיש
 185 טוס בנוצות המתהדר הקיק
י 186 הצפים והקנים הגמל

188 < והעכברוש הצפרדע
החיות ששגרו מנחה

, 191 לאלכסנדר
נקם לקחת שבקש הסום

i 195 הצבי מן
197 והפרוטמת השועל

 והגדי העז, הזאב, משל
 האם הזאב, ומשל
198 והילד

201 סוקרטם דבר
202 ובניו הזקן

205 והבליעל האורקל
 207 אוצרו לו שאבד הכילי

209 הבעלים עין
ואפרוחיה החגלה

211 אחד שדה אדוני עם

214 הערות

ר פ ן ס ו ש א ר
37 והנמלה החרגול
39 והשועל העורב

המבקשת הצפרדע
41 כשור לתפח

42 הפרדים שני
43 והכלב הזאב

 בחבורה והטלה העז העגלה,
46 האריה עם אחת

47 התרמיל
 49 הקטנות והצפרים הסנונית

 52 השדה ועכבר העיר עכבר
54 והטלה הזאב
56 וצלמו האיש

רב*ד,ראשים הדרקון
 58 רב־ד,זנבות והדרקון

60 והחמור הגנבים
 61 האלים נצרוהו סימונידם,

 ומשל והאומלל המות משל
64 העצים וחוטב המות

הבינים בגיל גבר
66 מאהבותיו ושתי

68 והחסידה השועל
70 והמורה הילד

72 והפנינה התרנגול
73 והדהבונים הצרעות

75 • וקנה־הטוף האלון

77 הערות

ר פ י ס נ ש
81 בררנים אותם כנגד

84 העכברושים שכנסו מועצה
השועל את תובע הזאב

86 הקוף לפני
87 אחת וצפרדע הפרים שני

88 החולדות ושתי העטלף
90 חץ שפצעה הצפור
91 ורעותה הציד כלבת
92 והחפושית הנשר

95 וד,יבחוש האריה
ספוגים הטעון החמור

97 מלח הטעון והחמור
והעכברוש האריה משל

99 והנמלה היונה ומשל
ונופל המועד האצטגנין

102
aAtctf104 ו.\ז»*רךעים

106 התרנגול
r שבק& העורב m i f

108 /־,נ#־ כמעשה
ip מתלונן הטום is 110 יונו

112 ושה4\ שהפ^ן, החתולה
ם והחמת! האריה ד 114 «י

ס צואה פי ^ז ^ז רנ פ 116 ש

׳”


