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األوديسة. أناشيد عىل تها بأشعَّ تُرشق «أبولُّو» شمس







منها بد ال كلمة

العربي. للقارئ نفيًسا شيئًا أُقدِّم بأنني أُِحسُّ مرة ألول
الرائع. الثمني ْفر السِّ هذا بتقديم فخوًرا أجُدني مرة وألول

من الخالد الرتاث هذا نقل يف بذلتُه الذي الجهد مقدار وهلٍة ألول يُدِرك القارئ ولعل
وروعة. جماًال األصيل ثوبه عن يقل ال ثوٍب يف الشك، إليه يرقى ال نقًال األصلية لغته

الشاعر ذلك هومريوس، أوىف قد عربي، أوَّل بل مرصي، أوَّل أكون أن يُسِعدني ولكم
الرسمديتنَي! األزليتنَي ملحمتَيه له ترجمُت بأن علينا، ه حقَّ الفريد،

اليوناني النص عن مرتجمًة «اإللياذة» قرأ أن له َسبَق من ُكلَّ أن فيه شك ال ومما
عن مرتجمة أيًضا «األوديسة» قراءة إىل شوًقا َليتحرَّق املشهورة، كتابي» «مطبوعات ضمن
هذا حتى زمان وكلِّ زمانه َفْلتُة هومريوس، بها كتبَها التي اللغة وعن األصلية مصادرها

األوان.
ما أُدِرك ولكنني استحقاق، أو حقٍّ وجه بدون املجهود هذا ُمعظًما أو ُمكربًا ولسُت
ثم مىض، فيما هومريوس إللياذة ترجمتي أن من به أجاهر ما خطورَة وأستبني أقول،
تاريخ يف ووحدها، ذاتها حدِّ يف لتَُعد الجبَّار الشاعر هذا لنفس لألوديسة اليوم ترجمتي
الطرف يُغضَّ أن ألحد يمكن ال خطريًا جلًال حدثًا الرشقية، الفكرية والنهضة العربية املكتبة

الكرام. َمرَّ عليه يُمر يَدَعه أن أو عنه
بل القصصيني، أو األدباء من كأيٍّ هو وال الشعراء، كسائر الشاعر، هومريوس وليس

الكثري. من أكثر هو بما ويفوقهم الكثري، يفوقهم



األوديسة

فإن اليوم، حتى األزل منذ األُوىل املكانة الشعراء بني يحتل هومريوس كان ولنئ
عرصنا حتى وصَلنا ما دون من الصدارة كذلك ن لتحتالَّ و«األوديسة» «اإللياذة» ملحمتَيه

رائعة. وقصٍص مالحَم من
بل شعرية قصٌة وهي الفطحل، الشاعر هذا ملحمة هومريوس، «أوديسة» إذن هذه
العجاب، العجب لها أموًرا لنا ر تُصوِّ األركان، مكينة البنيان، متينة راسخٌة قصصية ملحمٌة
والغرائب بالعجائب مفعمة أجواءً إلينا وتحمل الولدان، لهولها يشيب أحداثًا لنا وترسم

طوًرا. فينا األنفاس وتبعث حينًا، أرواحنا فتُزهق بروعتها، تبهرنا

أوديسيوس البطل

أوديسيوس.
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منها بد ال كلمة

من بطٌل بها يقوم الشيقة املمتعة األحداث من ِخَضمٍّ يف والروائع الوقائع من طوفان
الخداع يف ومهارًة القتال يف وجسارًة األعمال يف براعًة أكثرهم ومن اإلغريق، أبطال أمجد

واالحتيال.
«أوليكسيس» أو Ulysseus «أولوسيس» أو Odysseus «أوديسيوس» هو هذا
و«أنتيكليا» Ithaka «إيثاكا» ملك Laertesاليرتيس ابن ،Ulixes «أوليكسيس» أو Ulyxes
تيليماخوس اسمه ابنًا منها وأنجب Penelope بينيلوبي ج تزوَّ الذي Anticlea

.Telemachus
اإلغريق أبطال أشهُر — وه يُسمُّ أن األغارقة يُحب كان كما أوديسيوس— هو هذا نعم،

الشهرة. وبُعد الصيت يف يفوُقهم كان ألنه الصناديد؛

أوديسيوس إصابة

الصيد أثناء بَرِّي بخنزيٍر التقى أن حدث فقد حكاية؛ — شبابه يف — هذا وألوديسيوس
يف الخنزير فجرحه Parnassusبارناسوس يف جدَّيه زيارة عند يوٍم ذات فيه اشرتك الذي

جسمه. يف أثًرا هذا فرتك معه، رصاعه أثناء ركبته

أوديسيوس قوس

الكيدايمون إىل أرسله قد أبوه كان قصة، له بقوس أيًضا أوديسيوس واشتُهر
«يوروتوس» قوس Iphitus «إيفيتوس» امُلضيف صديقه فأهداه سفارة، يف Lecedaemon
أوديسيوس قام سنواٍت ُميضعدة وبعد طيبة. مناسبات يف ساعَده الذي املشهور Eurytus
Paphos «بافوس» وصل حتى فيها طاف لسهامه، ُسمٍّ عىل ورائها من ليحُصل ثانية برحلٍة
اآللهة. من خوًفا الظعن رفض قرب، عن يسُكن كان Ilus «إلوس» يُدعى له صديًقا ألن

هيلينا زواج أوديسيوسيف دور

Helen «هيلينا» ُخطَّاب جماعة إىل انضم قد ذلك، ُقبيل أو الحني، ذلك يف أدويسيوس وكان
حريَة عرصها، نساء أفتَِن لهيلينا، يرتكوا بأن أوديسيوس فكرة عىل جميًعا وافقوا الذين

الحاجة. وقَت املستقبل يف يَْحموها وأن زوجها، اختيار
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األوديسة

املشهور. قوسه يحمل أوديسيوس

كالشهد، حلوًة عيونه يف كانت فقد هذه؛ هيلينا ج يتزوَّ أن أوديسيوس تَمنَّى ولكم
بزواجه نفسه عزَّى ولكنه منها، للزواج املتقدمني من غريه ق يُوفَّ لم كما ق يُوفَّ لم أنه بيد
من خالية سهلٍة حياٍة إىل يجنح أن عليه كان هذا وإىل الغنية. اللبيبة بينيلوبي من السابق
زوس، وخاصة لآللهة واحرتامه بكرمه معروًفا شهريًا قادًرا وملًكا سعيًدا فكان الهموم،

الحكمة. ربة وأثينا، اآللهة، كبري

أوديسوس زوجة

هذه؟! بينيلوبي هي فمن األبطال، بطل أوديسيوس زوجة إذن بينيلوبي، كانت
أنجبَت ،Periboea «برييبويا» والحورية Icarius «إيكاريوس» ابنة بينيلوبي كانت

«تيليماخوس». اسمه ولًدا أوديسيوس من زواجها بعد
رفض والدها ولكن يدها، يطلبون َعذْراءُ وهي بينيلوبي إىل الكثريون تقدم قد كان
أن أراد إيكاريوس أن إال أوديسيوس ففاز األقدام، عىل سباٍق يف يفوز ملن إال يُزوَِّجها أن

14



منها بد ال كلمة

يف رغبتها فأبدت فيه، تفصل لبينيلوبي األمر يُرتك أن أوديسيوس فاقرتح وعده، يف يحنث
النصيف. تحت الخجل ُحمرة أخَفت أن بعد معه تذهب أن

ريعان يف فتاة تزال ال بينيلوبي كانت الطروادية الحرب إىل أوديسيوس سافر وعندما
عرش منها الحرب استغرَقت عاًما عرشين فانتَظرتْه طفًال، تيليماخوس كان كما الصبا،

األخرى. سنني العرش يف أوديسيوس ل يتجوَّ وكان سنني،

تخدعهم وبينيلوبي ينهبون العشاق

طالبي من كثريٌ بعلها، غياب إبَّان بينيلوبي، منزل حول التفَّ قد يكون أن غريبًا وليس
عيشتها، عليها صون ويُنغِّ أمالكها، من يُجرِّدونها راحوا ثم منها، الزواج وراغبي يدها
أحدهم. من للزواج ورضوخها كلمتها ينتظرون وشاربني، آكلني نهاَر ليَل منزلها يف قائمني

املنسج. بجوار بينيلوبي أمه مع تيليماخوس
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األوديسة

وأن بد ال بأنها احتجت بأن سنوات ثالث مراوغتهم يف املخلصة بينيلوبي، أفلحت وقد
ولكنها يتم، أن بعد األمر يف تَفِصل ثم العجوز، أوديسيوس والد لاليرتيس كفنًا تنسج
عىل الزواج راغبي وأطلعوا خدامها بها وىش وأخريًا بالنهار. تنسُجه ما بالليل تحلُّ كانت
عليه فتعرََّفت سائٍل، ثوِب يف أوديسيوس عاد حتى درجة، آلخر الحال وتحرََّجت حيلتها،
وهنائها. سعادتها ورجوع أوديسيوس بعودة وابتهَجت عالمات، بعدة مستعينًة زوجته

البطل؟ زوجة الشاعر ر صوَّ كيف

رها صوَّ التي الوفية الصالحة التقية، املخلصة الزوجة مثال تُعتَرب إذن بينيلوبي كانت
وفية، فطنة ذكية كريمٍة الخصال، حميدة الجمال رائعة كامرأٍة األوديسة يف هومريوس
بجلد املصائب تتحمل الرتبيبية، الفنون يف ماهرة بيتها، يف ُمحَرتمة وابنها لزوجها محبة

الناس. بني رة ُموقَّ اإلحساس رقيقة وروية،

بالجنون يتظاهر أوديسيوس

وأحاييله. مغامراته عن شيئًا لك لنذُكر أوديسيوس املغوار إىل اآلن نعود
الحرب قامت ،Menelaus «مينيالوس» زوجها من «هيلينا» Paris «باريس» خَطف ملا
كان وزوجها، هيلينا مصالح لحماية السابقة أوديسيوس محاوالت من وبالرغم الطروادية.
ال التي الحيوانات مع يحُرث وصار بالجنون فتظاَهر الحرب، إىل الذهاب يف راغٍب غريَ
«باالميديس» ولكن بذوًرا، يبذر كأنه امللح يبذر وأخذ أعناقها، فوق النِّري وضع يمكن
الجنون، بادعاء أوديسيوس واتهم الحيلة هذه أدرك اإلغريق، أبطال أحد Palamedes
لريى املحراث طريق يف — الوحيد ابنه — تيليماخوس وَضع بأن قوله صحة عىل وبرَهن
يف تطنُّ الحرب إىل أوديسيوس ذَهب أن ذلك عىل وترتب ابنه. أوديسيوس سيتفادى هل
ويكون عاًما، عرشين بعد إال بلده إىل يرجع ال سوف بأنه القائلة املحزنة النبوءة آذانه

ورفاقه. ُسفنه جميَع فاقًدا الشخصية مجهول ُمعِوًزا وحيًدا

طروادة حرب

«طروادة» يف قامت التي الرضوس الحرب تلك يف أوديسيوس لعبه الذي الدور ما واآلن،
هيلينا؟! امللعونة أجل من سنواٍت عرش واستَمرَّت Troy
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منها بد ال كلمة

وباريس. هيلينا

يف عرشة االثنتا أوديسيوس ُسفُن كانت طروادة من بالقرب السفن احتشَدت عندما
الرؤساء أحد أوديسيوس وكان العامة. القيادة مركز كان حيث الشاطئ عند الصف وسط
يف رجٍل أشَهر وكان الَعْدو. ورسعة واإلقدام بالقوة اتصفوا الذين الحرب هذه يف العظام
والدفاع النرص عن املسئول هو وكان ،Philoetetes «فيلوكتيتيس» بعد القوس استخدام
وأكثرهم الخطط، يفوضع الجميع أحَكم كان إذ املشورة؛ وباألخصيف اليأس، العنيفساعة
ويُسوِّي الخالفات عىل يقيض عظيًما ورجًال جديًرا سفريًا كان ولذا إقناع؛ وقوة فصاحًة
Chryseisخروسايس أعاد الذي فهو تفكريه؛ وقوة بدهائه اإلغريق بني تنشب التي األمور

اإلغريق. قادة أكِرب Agammemnon «أجاممنون» رغبة عىل بناءً أبيها إىل ثانيًة

النساء مالبس يف يتدثَّر أوديسيوس

عن البحث أوديسيوس مهام من كان طروادة قوات إىل Achilles «أخيل» ينضم أن وقبل
متنكًرا Lycomedes «اللوكوميديس» قرص يف مختفيًا كان أن بعد املجيء عىل وحثُّه أخيل
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األوديسة

يف ينتظره الذي املوت وبني بينه تحول كي أمه دبَّرتْها التي للخطة تبًعا النساء مالبس يف
السلع بني أسلحًة السيدات وعرضعىل بائٍع زيِّ القرصيف أوديسيوسباب فاخرتق طروادة،

واضطرَّ شخصه، كشفعن وبذا باألسلحة، أخيل فأُعجب النساء، رغبة تجذب التي األخرى
عىل للحصول Ajax the Telamonian التيالموني» «أجاكس مع أوديسيوس مصاحبة إىل

به. ففاز أخيل درع

هرقل. البطل

أبيه، محل ليعمل الحرب إىل أخيل بن Neoptolemus «نيوبتوليموس» أحرض كما
عىل االستيالء يمكن ال أنه معلوًما صار أن بعد الحرب يدخل أن «فيلوكتيتيس» وأقنع
ألحد باٍل ثوٍب يف أوديسيوس فتنكَّر حوزته، يف التي Hercules هرقل بسهام إال طروادة
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منها بد ال كلمة

الباالديوم حمل يف ونجح كجاسوس، Diomedes ديوميديس مع طروادة ودخل العبيد،
ألثينا. تمثاًال وكان ،Palladium

طروادة حصان

طروادة. حصان

فيها. إقامته مدة ُطول السالم عليها يُخيِّم املدينة بقاء يف الفضل يرجع أوديسيوس وإىل
الحصان خطة وضع الذي هو إذ أخريًا؛ املدينة سقوط يف أيًضا الفضل إليه يرجع كما
هيلينا عىل االستيالء يف وساعد داخله، املختبئني املحاربني جماعة بنفسه وقاد الخشبي،

مينيالوس. إىل رضر، أدنى يلحقها أن دون إرجاعها يف وأفلح
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األوديسة

طروادة حرب أوديسيوسمن عودة

العني. وحيد العمالق بولوفيموس

إىل العودة ابتدأَت ذلك وبعد وطنه، عن أوديسيوس غياب عىل سنني عرش انقَضت وهكذا
وأوَّل أعَظم فكانت ،Odyssey ألوديسته موضوًعا هومريوس اتخذها التي Ithaka إيثاكا

مكانة. الحماسية األشعار
«إسماروس» عند واألعاصري الرياح تكتنفه األمر أول يف أوديسيوس أسطول رسا
أنفسهم عن دفاًعا رجاله من عدًدا قتلوا الذين Ciconians «الكيكونيني» مدينة Ismarus
األسطوَل فدفَعت أياٍم، عدة استمرَّت عاتية شمالية ريٌح هبَّت ذلك وبعد والسلب. النهب من
ثالثَة السكان إىل أوديسيوس أرسل رُسوِّهم وبمجرَّد اللوتس، يأكلون قوٍم بالد إىل بعيًدا
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الكبش. أسفل أوديسيوس

تأثريه كان اللوتس من طعاًما إليهم وقدَّموا حفاوة بكل فاستقبلوهم رجاله. من ُسفراءَ
به امُلحِدق الخطر أوديسيوس الحظ فلما والوطن، األهل إىل حننٍي كل أفقَدهم أن عليهم
«الكوكلوبيس» بالد إىل وصلوا حيث فأبحروا ثانية، بالسفن يتعلَّقوا أن أمرهم وبرجاله
فرَسا األغنام، ويَرَعون املغارات يقطنون واحدة، عنٌي إال لهم ليس عمالقة وهم ،Cyclopes
فوجدوا البالد، خالل يجوسون األشداء زمالئه من عرشرجًال واثنا هو وخرج شاطئهم عىل
أمسك كهفه يف رآهم عندما الذي Polyphemusبولوفيموس يُدعى الكوكلوبيس ألحد كهًفا
ضخًما حجًرا ووضع الكهف، يف البقية وحبس وابتلَعُهما، أرًضا وطرحهما منهم، باثننَي
كبرية جرعاٍت فأعطاه بدهائه، عليه تغلَّب أوديسيوس ولكن خروجهم، ليمنع مدخله عىل
أوديسيوس وضع الخمر فعل من نام وملا معه. أحَرضها قد كان التأثري شديدة خمٍر من
يرصخ وجهه عىل هام الذي بولوفيموس عني به وفقأ استعر، حتى النار يف هائًال قضيبًا
أصابه عما وسألوه نداءه لبَّوا فلما لنجدته، زمالءه مناديًا املوت سكرة يف وهو الكهف داخل
بأن أخربه أوديسيوس كان إذ أحد») «ال نومان (ومعنى يقتله Noman نومان أن أجابهم
ِفْعل ذلك يكون وأن بُد فال يقتلك أحد ال كان إذا قائلني وانرصفوا فرتكوه «نومان» اسمه

زوس. عند من آتية النهاية هي وهذه اآللهة،
بطونها تحت زمالءه أوديسيوس ربط الصباح، يف أغنامه األعمى بولوفيموس قاد وملا
العمالق من وزمالؤه هو أفَلت وبذلك كبري، كبٍش جسم تحت اختبأ بأن شخصيٍّا هو وهرب

الكهف. باب من خارجة وهي األغنام جميع ظهور س يتحسَّ كان الذي
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شخصيته كتمان يُِطق لم أوديسيوس ولكن برسعة، يُجدِّفون أخذوا سفنهم ركبوا وملَّا
شدة من الكوكلوب فتَميَّز للعمالق، الحقيقي اسمه وأعلن صوته بأعىل فنادى العمالق عن

فأخطأها. السفينة نحو هائلة بصخرٍة وألقى الغيظ،

أوديسيوس عىل تنزل الكوكلوب لعنة

البحر). (إله بوسايدون

أوديسيوس يعاقب أن البحر، رب ،Poseidon بوسايدون أبيه إىل األعمى الكوكلوب فصىلَّ
وعناء، مشقٍة كل وبعد وحده فليَِصل وطنه، إىل بالرجوع له سمح وإن وطنه، إىل يعيده فال

هناك. صعاٌب وتُالقيه
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والخنازير. كريكي الساحرة

أكرمهم الذي الرياح، ملك ،Aeolusأيولوس جزيرة من بأسطوله أوديسيوس اقرتب
حجز بينما الوطن، إىل طريَقهم لتُشق مواتية ريًحا عليهم سلط رحيلهم وعند شهًرا. عنده
حتى بها ليحتفظ ألوديسيوس وأعطاها الجلد، من حقيبة يف املضادَّة والزوابع الرياح جميع
يف الحقيبة ارة البحَّ فتح الوطن أرض من أدنى أو قوَسني قاب صاروا وملَّا وطنه. إىل يصل

املرة. هذه يستقبلهم فلم ثانية، أيولوس إىل األعاصري فجرَفتْهم أوديسيوس، نوم أثناء
جذَب التي Laestrygoniansالاليسرتوجونيني بالد إىل وصلوا حتى بصعوبة فأبحروا
حرصه وكان امليناء، خارج ظل فقد أوديسيوس أما فَولَجتْه. سفينًة عرشَة إحدى ميناؤها
األخرى، السفن جميع أغرقوا البرش لحوم آكيل املتوحشني السكان ألن نجاته؛ يف سببًا هذا

بسفينته. أوديسيوس فنجا رجالها، وقتلوا
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اآللهة). (رسول هريميس

أرسل Circe كريكي الساحرة تَحُكم كانت حيث Aeaea إيايا جزيرة إىل وصل فلما
قائدهم ولكن خنازير، إىل كريكي فحوََّلتهم الجزيرة، الستكشاف رجاله أوديسيوس
وأخرب نجا وبذا السحري، طعامها يذُق فلم أمرها يف شك Eurolochus يورولوخوس
اآللهة، رسول ،Hermesهريميس فقابله رفقائه، لنجدة الحال يف فَخفَّ باألمر، أوديسيوس
سيفه شاهًرا كريكي ملقابلة وذهب به ن فتحصَّ السحر، من واقيًا نباتًا وأعطاه الطريق يف
استقبَلتْهم إذ ذلك؛ من أكثر هو وما ذلك ففعلت رجاله، رساح تُطِلق لم إن باملوت وهدَّدها

عاًما. بجوارها فظل أوديسيوس استمالت وبهذا جميًعا.
من جزء وهي Cimbri الكيمربيني بالد لزيارة أوًال الرحيل عىل زمالؤه ه حضَّ وأخريًا
مستقبله. عن Teirisias ترييسياس النبي الستشارة الجحيم، رب ،Pluto بلوتو مملكة
تسوُقها الرياح رحمة تحت سفينَته يرتك وأن بهذا، يقوم كي البحر يركب أن عليه وكان

شاءت. أينما

24



منها بد ال كلمة

السريينيس.

ذبيحًة نَحرها التي الحيوانات دم فيه يجري خندًقا وحفر رحاله، وَحطَّ ذلك فعل
يرشب أن لترييسياس أوديسيوس فسمح املاء، من لترشب املوتى أرواح َعت فتجمَّ لآللهة،
والدة رشبَت ثم املطلوبة، واملعلومات بالنصائح وتَفوَّه الحديث عىل قدرته فاسرتجع
كثريٌ معه تكلم كما السيئة، الوطن حالة عىل إطالعه عىل قادرًة صارت حتى أوديسيوس
كريكي، إىل أوديسيوس عاد ثَمَّ ومن طروادة؛ حرب يف ماتوا الذين األبطال الُقوَّاد أولئك من
السريينيس غنَّت حيث الساحل ِحذاءَ بمرَكبه فسار رفاقه، وجميع هو وطنه إىل وأقلع
كريكي تحذير رغم أغنياتهن إىل يستمع أن فأراد هالكهم، إىل الرجال تُغوي Serines
السريينيس، َعْرب يُجدِّفوا أن وأمرهم بالشمع آذانهم أغلق أوديسيوس أن إال رجاله، جميع

نجا. أنه إال اآلخرين الرجال جذَبَت كما كثريًا جذَبَتْه أنها ورغم
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البحر وحوش أوديسيوسوسط

وسكوال. أوديسيوس

ى يُسمَّ مخيف حيواٌن جانبَيه أحد عىل يقوم مضيٍق خالل به أودت فقد التالية املغامرة أما
جميع ظهره وفوق منه بالقرب أياٍم ثالثة البحر يف غاطًسا ،Charybdes خاروبديس
وكانت الوحش، عن بشاعًة تقلُّ ال التي Scylla سكوال اآلخر الجانب عىل تقوم كما السفن.
صان وبذلك كريكي، تعليمات أوديسيوس فتتبَّع الكثرية، برءوسها إليها يصل من كل تبتلُع
استطاع رجاله من ستًة ففَقد كثريًا، سكوال من بالقرب أبحر ولكنه خاروبديس، من مركبته
حيث Thrinacia ثريناكيا إىل ذلك بعد ووصلوا رأسه. عينَي أمام بهم يمسك أن الوحش
لم لو الرحيل وشك عىل أوديسيوس وكان الشمس. Helius هيليوس ماشيُة تَحجز كانت
عقابًا نفسه عىل يجلب املقدسة الحيوانات هذه قتل إذا بأنه وترييسياس كريكي تُحذِّره
اإلعياء شدة من لها يُرثَى حالة يف كانوا إذ فرتًة؛ يسرتيحوا أن طلبوا رجاله ولكن قاسيًا،
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الشمس). (إله هيليوس

حالت املضادة الرياح أن غري أوديسيوس. فوافق منها، شيئًا وا يمسُّ أال ووعدوه والتعب،
ذات أوديسيوس نوم فرصة فانتهزوا مئونتهم، نفَدت حتى طويلة مدًة اإلبحار وبني بينهم
إىل واشتكى ف الترصُّ هذا من هيليوس فتألَّم وليمة، وأقاموا املاشية من بعًضا وذبحوا يوٍم
زوس أرسل النهاية، يف أوديسيوس ظعن فلما بهم، العقوبة إنزال وطلب اآللهة أمام زوس
أوديسيوس خال ما الرجال جميع وأغرقت املركب، حطََّمت عاتية رصًرصا ريًحا عليهم
استطاع أنه غري ثانية، مرًة خاروبديس إىل األمواج وحمَلتْه السفينة بُحطام فأمسك لرباءته،
كتلٍة إىل مستنًدا بيَديه جدَّف ثم املاء حافة عند بشجرة تعلَّق بأن بصعوبٍة رشه من النجاة
،Calypso كالوبسو جزيرة Ogygia أوجوجيا ساحل إىل األمواج قذَفتْه أياٍم وبعد خشبية،
سنوات، سبع عىل تزيد مدًة معها وأبَقتْه بُحبه هامت ثم ترحاب، بكل الحورية فاستقبَلتْه
بأن عزمه عن تَثنيَه أن هي فحاوَلت واملالحون، السفينة تنقصه وكانت وطنه إىل اشتاق ثم
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الجحيم). (رب بلوتو

له َعت تشفَّ وأخريًا فتيًال. ذلك يُجِد لم ولكن معها، بقي إن األبدي والشباب الخلود وعَدتْه
بناء يف معه فاشرتَكت الرحيل، يف بمساعدته كالوبسو يأمر هريميس فأرسل زوس عند أثينا
بوسايدون ملحه حتى أيام عدة يُبِحر فظل للرحلة، الالزمة باملؤن تْه وأمدَّ سطحي، زورٍق
Leocothea ليوكوثيا إليه َمت قدَّ املحنة هذه ويف زورقه. َمت هشَّ زوبعًة وأحدث بعيد من
أيام ثالثة به يسبح أن استطاع إذ كثريًا؛ فساعده وسطه حول ه لفَّ وشاًحا البحر، حورية
وكان .Phaeacesالفياكيس أرض ،Schyria سخوريا شواطئ إىل أخريًا وصل حتى تقريبًا
البحر، فنون وديدنه اإلبحار مهنته شعبًا اآللهة، إىل الوصول القريب املسالم الشعب هذا
تنقصها لم نفسها السفن إن إذ يقودها؛ ُمرشٍد إىل تحتاج وال الطيور رسعة لسفنه وكانت

الفطنة.
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أوديسيوس تنقذ ناوسيكا

من َكومٍة فوق األمواج، مع العنيف كفاحه جرَّاء من القوى منهوك أوديسيوس استلقى
الشاطئ إىل امللك ابنة Nausica ناوسيكا الوقت ذلك يف فجاءت األعشاب، بني األشجار أوراق
ألنها هناك؛ تذهب أن ُحلٍم يف أمرتها قد أثينا وكانت مالبسها، تغسل كي خادمتها تصحبها
املساعدة، يطلب إليهن م وتقدَّ أوديسيوس حديثُهن فأقلق أوديسيوس، مساعدة منها أرادت
مالبس وأعطته والدها، بحماية فوعدته ناوسيكا حرََّكت توسالته ولكن منظره، فأزعجهن
الرياضية شجاعته امللك أمام َعرَض أن وبعد ،Alcinousألكينوس امللك بها استقبله جديدة
امُلغنِّي Demodocus ديمودوكوس أنشودة إىل واستمع ثانيًة القرص إىل عاد املباريات، يف
أوديسيوس، مشاعر األغنية فحرََّكت الخشبي، طروادة بحصان يتغنى ظل الذي األعمى
عىل وبناءً طويل، زمٍن منذ لهم معروًفا كان الذي اسمه عىل وأطلَعهم أوديسيوس فبكى
أُرِسل ة امللحَّ لتوسالته وتحقيًقا مغامراته، ذكريات مسامعه أوديسيوسعىل أعاد امللك رغبة
غضبه ثورة يف بوسايدون ولكن أبحرت، ثم إيثاكا عند به وقفت سفينة ظهر عىل وطنه إىل

صخرية. كجزيرٍة البحر يف وثبَّتَها حجٍر إىل حوََّلها

وطنه إىل أوديسيوس عودة

مخاطراته أن بَيْد األصيل، وطنه إىل ثانية أوديسيوس عاد عاًما عرشين مرور بعد وهكذا
الوطن شبان من كثريًا بأن وحذَّرتْه أثينا إليه جاءت استيقظ فلما بعُد، انتهت قد تكن لم
نفسها بينيلوبي من بدًال بيته يف الوطن بإدارة يقومون بينيلوبي، من للزواج املتقدمني
فذهب تحميه، لكي بالية أسماًال يلبس اٍذ شحَّ إىل شكَله الربَّة حوََّلت ثم تيليماخوس، وابنها
لم أنه ولو فاستقبله األمني، خنازيره راعي Eumaeus يومايوس كوخ إىل هذا زيِّه يف
فيها يبحث كان التي الطويلة رحلته من عائًدا تيليماخوس جاء ذلك وعند عليه. يتعرف
الخطة مًعا ووضَعا شخصه، حقيقة عن القناع أوديسيوس فكشف والده، عن معلوماٍت عن
لم حيث بيته إىل البالية ُحلَّته يف ذهب التايل اليوم ويف الحكم. اسرتجاع بها يمكن التي
مقابلة عند الفرح من مات الذي Argos «أرجوس» العجوز كلبه غري أحد عليه يتعرَّف
استقباله، أحسنَت بينيلوبي ولكن منه، فسخروا بينيلوبي من للزواج املتقدِّمون أما سيده.
بغسل قيامها أثناء ويف الغريب. قدَمي تغسل أن Euryclia يوروكليا امُلسنَّة خادمتها وأمرت
سنوات، عدة منذ فيه ترَكها قد الوحيش الخنزير كان التي القديمة العالمة اكتشَفت قدَميه

عليه. تعرََّفت وبذلك
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أوديسيوس. قدمي تغسل يوروكليا

مذبحة إىل تنقلب مباراة

حق من وجعَلت منها، الزواج طالبي بني مباراة إقامة بينيلوبي اقرتحت أثينا من وبأمٍر
ألنها حتفه؛ لقي قد أوديسيوس أن جميًعا الناس ظن كما ظنَّت ألنها يتزوجها؛ أن الفائز
ذلك من تنتهي أن بعد تتزوج أن اتفقت إذ بنسيجها؛ يهم تُنحِّ كانت اآلونة هذه حتى
اكتشف النهاية ويف نسَجتْه. ما فتُحل بالليل تعود ثم قليًال بالنهار تنسج وكانت النسيج.
وتَر شد منهم واحٍد كل يحاول أن أخريًا عليهم فاقرتحت حيلتها، منها للزواج املتقدمون
صفٍّ يف مرتاصة حلقًة عرشة اثنتَي خالل سهًما به يطلق ثم الشهرية أوديسيوس قوِس
تيليماخوس فأعطى للقوس، الوتر تركيب من أحد يتمكَّن لم أنه إال الجميع فوافق واحد،
بأوديسيوس فإذا للزواج، املتقدمني وسخرية ضحك وسط حظه يُجرِّب كي فرصًة اذ الشحَّ
رسيًعا انتقى ثم الحلقات، خالل بالسهم ويقذف قوسه إىل السهولة بمنتهى الوتر يُركِّب
الجميع فأرسع قتيًال، فأرداه سفاهًة للزواج املتقدمني أكثر إىل سهًما وسدَّد آخر هدًفا
بيد الهروب، حاولوا ثم تيليماخوس، أخفاها أن سبق التي تهم وُعدَّ أقواسهم عن يبحثون
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أوديسيوس. عىل تتعرف يوروكليا

بمساعدة الخنازير وراعي وتيليماخوس أوديسيوس تمكن وبذلك ُمغَلقة. كانت األبواب أن
بأنه تثق تكن لم اللحظة هذه حتى بينيلوبي ولكن للزواج، املتقدمني جميع قتل من أثينا
هي تعرفها كانت أرساًرا عليها َقصَّ عندما تماًما شخصيته تبيَّنَت حتى أوديسيوس هو
منه ينتقموا كي للزواج املتقدمني أقارب جاء عندما أخرى أوديسيوسحربًا وواجه وحدها.
ر ُعمِّ أوديسيوس فإن ترييسياس بقول نؤمن أن لنا كان ولو السالم. رصح وأقام فهزمهم

وسالم. هدوء يف وطنه يف أخريًا ومات طويًال،

أنت التي القصة دعامات لك تكشف وُعجالة يَديك، بني الذي العمل لهذا جامعة كلمٌة هذه
أحداثها. ألبرز تصويٍر مع قراءتها، بصدد

هومريوس إىل آخر، موضوٍع إىل الُعجالة هذه من أنتقل وجدتَني لو عيلَّ تثريب ال أنه بيد
جديٌر أنه فيه شك ال فمما الوصف؛ تفوق لذٍة يف أشعاره لك ترجمنا الذي الشاعر إىل نفسه،

اهتمامنا. وبالغ بعنايتنا
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ليست الواقع ويف هومريوس. عاشفيهما والعرصاللذَين التاريخ تحديد يف صعوبٌة تُواجهنا
إىل الشديد افتقارنا إىل يرجع ذلك يف والسبب ملماته. أو ملولده محدَّدة تواريَخ أيُة هناك
معارصيه، مؤلَّفات من مؤلٍَّف أي يف أو ملحمتَيه من أيٍّ يف ذكره جاء حقيقي ثابت تاريٍخ
البيانات ذكر أغَفلوا إذ التواريخ؛ هذه إىل يشري ما لنا يرتكوا لم كذلك اآلثار باحثي وألن
فيه عاش الذي العرص لتحديد منا محاولٍة فأيُة ولذا إليها؛ نستند أن يمكننا التي الزمنية
القارئ تعطي ال والحْدس التخمني عنرص عىل قائمة محاولًة تكون وأن بد ال هومريوس

تقريبية. نتيجة بل حتمية نتيجًة
بتاريخ نربطه أن يمكننا هومريوس تاريخ أن وهي سافرة حقيقٌة فهناك ذلك ومع
فريٌق يقول كما هومريوس، قبل عاش إنه البعض يقول Hesiod هسيود يُدعى آخر شاعٍر
عٍرص يف عاشا وهومريوس إنه الشهري اليوناني املؤرخ Herodotus هريودتس مثل آخر
عرص ييل عرص يف عاش هسيود إن يقول من هناك أن بيد متعارصان. إنهما أي واحد؛
وإكسينيفون Philochorusفيلوخوروس أمثال من األخري الرأي هذا وأصحاب هومريوس.
يحق فأيهم اإلسكندريني، النقاد رأي يؤيِّدون Posidonius وبوسيدونيوس Xenephon

نُصدِّق؟ أن لنا
فيؤيدون هومريوس لعرص سابق عٍرص يف عاش هسيود بأن يعتقدون الذين أما
حني يف Arxippos أركسيبوس امللك حكم بداية يف عاش هسيود إن قائلني نظرهم وجهة
بثالثني هومريوس قبل هسيود يضعون وبذا امللك، هذا حكم نهاية يف عاش هومريوس أن
هسيود ثنا يُحدِّ كيف إذ الفريق؛ هذا رأي خطأ يُثِبت قاطًعا دليًال هناك ولكنَّ تقريبًا، عاًما
الذي العرص ذلك األبطال، عرص عن Works and Days واأليام» «األعمال منظومته يف
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هومريوس.

بالتفصيل العرص ذلك لنا يذُكر أن له تأتَّى كيف هومريوس؟ منظومتَي يف فقط ذكره جاء
الذي عرصاألبطال عن ثنا فيُحدِّ لنا، هو رها يُصوِّ أن حاول كما العصور حلقة بذلك فيُشوِّه

عنه؟ الحديث يف هومريوس أبدع
فمنهم عرصهسيود سبق عٍرص يف عاش هومريوس بأن االعتقاد إىل يميلون الذين أما
٨٣٥ق.م.، إىل ٨٥٠ عام له د يُحدِّ وبذا الزمان، من واحد بقرٍن قبله عاش أنه يرى من
قد هومريوس يكون أن املستحيل من إنه بقوله: Croiset كروازيه العالم الرأي هذا ويؤيد
شاسًعا، واسًعا كان الهومرية األشعار أثَر إن قائًال: رأيه ويدعم ٨٥٠ق.م. عام بعد عاش
الهسيودية املنظومات فيه كانت الذي الوقت يف البعيدة اآلفاق وصلت قد كانت وشهرتها
قد هسيود يكون أن هذا إزاء يمكن ال ولذا النهاية؛ شارَفت قد أو الوضع دور يف تزال ال

الهومري. العرص نهاية قبل حاٍل بأية عاش
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نُحدِّد أن الستطعنا لهومريوس، هسيود بمعارصة يُخربون الذين برأي أخذنا ولنئ
هومريوس إن يقول: الرأي بهذا يدينون الذين أحد فهريودتس معينًا، تاريًخا لكليهما
عام ُولد قد هريودتس كان وملَّا تماًما. سنة بأربعمائة عرصه يسبق عٍرص يف عاشا وهسيود
٨٨٤ بني الفرتة يف عاشا قد شاعَريْنا وأن بد فال إذن ٤٣٠ق.م.، عام ومات ٤٨٤ق.م.،
عادة يُنَسب تاريخ وهذا تقريبًا. ٨٥٠ق.م. بعام نُحدِّده أن لنا يمكن ما أي و٨٣٠ق.م.؛

.Burn وبرين Allen ألن اإلنجليزيان األديبان ده ويُعضِّ هومريوس إىل

األدبي هومريوس موقف

وأبطاله، رجاله بشجاعة والرتنُّم زمانه، أحداث تسجيل يف عظيًما دوًرا هومريوس لعب
نسائهم. وَرشف وطنهم سمعة عن الدفاع يف تفانَوا الذين املحاربني بجسارة واإلشادة

من الشعر عرش وريث هسيود، بخالف — ولكنه معلًما يُعتَرب هومريوس وكان
إنه قلنا إن َلنصُدق حتى وتصويره، فنه يف خياليٍّا دائًما كان إذ مبارش؛ غري معلٌم — بعده
بني يُعلِّم راح أنه عن فضًال يجب، كما األكاذيب فن يُتِقنون كيف اآلخرين الشعراء علَّم

الحربية. الشئون جنسه
األوحد، وملقنهم الرتبوي، شاعرهم هومريوس يعتربون القدماء اإلغريق كان إذن

واسع. نطاٍق يف أشعاره انتَرشت ولذلك األعظم؛ ورائدهم
استعمالهما ورغم القديمة، العصور ُمعلَمي وهسيود هومريوس من كلٍّ اعتبار ورغم
معلومات غري األول ومعلومات هسيود، غري هومريوس أن إال واحًدا، وأسلوبًا واحدة لهجًة
وطبقة األرشاف غري هومريوس يخاطب ال إذ شك؛ بال شاسع بينهما فالفرق الثاني،
لغرِي هسيود يهتم لم بينما إليها، يلتفت وال العوام بطبقات يكرتث وال األرستقراطيني،

الطبقة. هذه حال لساُن شك بال فاألخري العوام، طبقة
نظره صاحبهما ه يُوجِّ ولم األرشاف طبقة غريَ وأوديسته هومريوس إلياذة تُكرِّم فال
يصدر ملا اهتمام أي املرء من تتطلب ال الطبقة هذه أن املرء يرى إذ العامة؛ طبقة إىل َقط
الجندي أو الفالح شئون من فليس بشئونها، يعبأ ولم بها يحفل فلم نشاط، من منها

والبرش. اآللهة بني العالقة يف يتدخل أن طروادة أسوار أمام حارب الذي العادي
حول وتتضارُب الغموض يكتنفه الطيف، أو بالخيال أشبه ذلك فوق هومريوس كان
هو، شخصيته عن حتى وال شخصية، أية عن يُحدِّثك أن َقط يُحاول ال األقوال، شخصه

الشهريتنَي. منظومتَيه سطور من سطٍر أي يف إطالًقا اسمه يذكر فلم
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تحطمها. أن الزمان أمواج تستطع لم التي الصخرة

كما املسلِّية، واملواضيع واملغامرات التاريخية الروايات أشعاره يف هومريوس ويتناول
فبدت وإحساسات، مشاعر من ينتابهن ما ر يُصوِّ أن فيحاول النساء نفوس يف يتغلغل أنه

الغرام. سطورها بني ويَسبَح الجاذبية فيها تعجُّ رائعة صورًة أشعاره
ابتكر ملا وإال وُقوَّاده زعماؤه وكذا أبطال فأمراؤه باألبطال، مغرًما هومريوس كان

اآللهة. أنصاَف أبطالُه تشبه الذي األبطال عرص
هي باملشاعر، مفعمة واختالجاٍت بالعاطفة مملوءة إحساساٍت هومريوس يف ونلمس

متفائل. شاعٌر بأنه عليه حكمنا يف سندنا
كانت مدن سبع أن لدرجة عريض، صيٍت من إليه بلغ فيما هومريوس عظمة وتتجىل
تنافَست التي املدن أشهر ومن غريها. دون لنفسها به تستأثر أن تريد كلٌّ عليه تتنازع
كلتاهما دأبت إذ Smyrna؛ وسمورنا Chios خيوس مدينتا هما هومريوس شخصية عىل
عىل وتَربَّى أحضانها يف ونشأ ربوعها يف ُولِد وقد ملكها، هذا هومريوس بأن االدعاء عىل

خرياتها.
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وكولوفون Rhodusرودوس فهي هومريوسإليها بانتماء ادََّعت التي األخرى املدن أما
.Athenae وأثينا Argosوأرجوس Salamisوسالميس Colophon

عليه نَهَضت الذي املكني األساس كانت هومريوس أشعار أن الشك إليه يرقى ال ومما
اإلغريقية. والتعاليم اآلداب

فمن الفطحل؛ الشاعر هذا أشعار عىل املحافظة يف املنشدين إىل أيًضا الفضل ويرجع
يكن لم إن ا جدٍّ قليًال إال فيه تُزاَول الكتابة تكن لم عٍرص يف عاش هومريوس أن املعروف

نادًرا.
من هومريوس ملحمتَي يف ما إىل مواطنيه نظر لَفت من أوَّل هو Solon وصولون
املشتَّتة هومريوس أشعار جمع من فأوَّل Peisistratus بيزسرتاتوس أما وترابُط، وحدة

كتابة. بتدوينها وأمر
واألوديسة. اإللياذة عدا — أخرى أشعاًرا هومريوس إىل األقدمون ويَنِسُب هذا

والفريان» الضفادع «معركة اة امُلسمَّ املنظومة الهومرية املنظومات هذه أشهر ولعل
مفقودة، وهذه Margites «املارجيتيس» وكذلك موجودة، وهي Batrachom yomachia
يعرف أنه عىل تُدل ال سيئة بطريقٍة ولكن كثرية أشياءَ يعرف إنه قيل رجٍل من وتسخر

شيئًا.
طعنُوا واألوديسة، اإللياذة مللحمتَي كمؤلٍِّف هومريوس يف الطعن الكثريون حاول وكما

أخرى. شعرية منظوماٍت ألي كمؤلٍِّف أيًضا فيه
ولكن واحد، وعقٍل واحد رجٍل مقدور فوق نظرهم يف األدبية األعمال هذه بدت فقد
الذي العمالق ذلك هو الرضير الشاعر ،Maeon مايون بن هومريوس أن فيه شك ال مما
التي والصخرة الخالد الشاعر فكان ونوٍر، ناٍر من بحروٍف الخلود صفحاِت بملحمتَيه كتب
أن البرش عقول حتى وال تُفتِّتها، أن القَدر معاوُل وال تُحطِّمها أن الزمان أمواج تستطع لم

األعىل. سماكها إىل أو إليها، تسمو
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واألوديسة اإللياذة نفوذ

الرتبية يف بالغ تأثريٌ له كان الذي هومريوس للشاعر واألوديسة باإللياذة اليوناني األدب يبدأ
األغارقة فكان البيزنطي، العرص حتى أثَره استمر والذي جميًعا، اليونانيني عند والتعليم
ومنهم الرومان إىل امليل انتقل ثم واألوديسة، اإللياذة من كثرية أجزاءً يحفظون فون املثقَّ
الوقت حتى حالها عىل باقيًة الهومرية املسألة تزال ال وبذلك أوروبا. يف الغرب بالد إىل
املسائل أعقد من تَُعد بحيث وتكوينها الهومرية القصائد هذه أصل بها ونعني الحارض،
البحر حضارة رسالَة ليؤدِّي انبَعث الذي والصوت بها، واإلحاطة بحلها فون املثقَّ يهتم التي
وما النيل وادي تسكن التي الشعوب ألن هومريوس؛ الشاعر صوت هو املتوسط األبيض
طالسمها تُحل لم كثرية نصوٌص عنها فلدينا كريت أما بَْحرية، شعوبًا تكن لم النهَرين بني
األبيض البحر يف بها قاموا التي اإلغريق رحالت عىل يدل أثٍر أي لنا يُرتك لم وكذلك بعُد،
رحلٍة وقائَع روت قصٍة عىل يرتكز أساٌس لألوديسة كان أنه اعتقدنا إذا إال خارجه، يف أو
أن بيد .Victor Berard بريار فكتور الفرنيس العالُم الفرَض هذا يفرتض كما فينيقية،
عن وصَلتْنا قد الرحلة هذه أخبار تكون الحالة هذه يف وحتى االحتمال، بعيد الفرض هذا

األغارقة. عند القصيص الشعر
القدماء اليونان؛ عند القومية الصبغة لها قوميًة قصائَد الهومرية القصائد تُعتَرب
وبصفٍة عليها، تدل كلمٍة عىل نعثُر وال «اإلغريق» لفظ تذُكر ال ولكنها واملحَدثون، منهم
النقاد يعتربها التي القصائد يف إال اليوناُن بها ى تسمَّ التي Hellas كلمة نجد ال خاصة
اليونان أجداد عن إال يتحدَّث فال هومريوس أما واألوديسة. اإللياذة إىل مضافًة املحَدثون
ننظر أن يجب لذلك البعيد؛ املايض يف بأصولها تغوص بذلك فهي اآلخيون، وهم وأسالفهم
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ملجهوٍد وخاتمًة مجيدة لتقاليَد نهايًة اعتبارها يجب كما اليوناني، لألدب بداية كأنها إليها
والتنظيم. والتحوير التغيري إىل يرمي عظيم

واألوديسة اإللياذة أسلوب

هي القصائد لهذه صفٍة أهم إن القصائد. هذه به تتميَّز ما عىل تُوِقفنا التي هي واللغة
أو بدائية قصائَد ليست فهي واألسلوب؛ والجمال الفن يف الروعة من كبري جانٍب عىل كونها
والثقافة، األدب من كبري بجانٍب أخذوا من أو فني واملثقَّ األدباء لغة فيها اللغة وإنما أولية
فهي الشعراء؛ أو األدباء أو العلماء إال اللغة بهذه يكتب أن ألحد يمكن ال أنه عن فضًال هذا
التي األيونية اللهجة عليها تغلب مختلفة لهجاٍت من مزيٌج إنها العامة. لغة ال الخاصة لغة
السدايس بالوزن ى املسمَّ هو فيها الوزن أن كما األيولية. اللهجة من أساس عىل ترتكز
حركٌة قدٍم بكل أقداٍم ستة عىل الشعر بيت فيه يحتوي الذي وهو ،Hexameter Dactylic
عىل برهن كما اليونانية اللغة مستلزمات من الوزن هذا وليس قصريتان. وحركتان طويلة
اليونانية. اللغة تاريخ عن كتابه يف Meillee مييل املشهور الفرنيس اللغوي العالمة ذلك
من أنفسهم الرومان استعاره فقد الالتينية؛ اللغة مستلزمات من أيًضا الوزن هذا وليس
أخذوه قد أنفسهم اليونان يكون أن املحتمل ومن امليالد. قبل الثالث القرن يف وذلك اليونان،

إيجة. بحر يف سائدة كانت التي اإليجية اللغة ى تُسمَّ لغٍة عن
بالحرف قصائده يف هومريوس استعملها التي األيونية اللهجة احتفَظت السبب لهذا
بقية عىل تأثريه الحرف لهذا بقي ولكن بعُد، فيما اليونانية اللغة من زال الذي «Y «ديجاما
أحرٍف حذف إىل يؤدي مثًال فوجدوه الوزن، حيث من فيه يُستعمل كان الذي الشعر بيت

غريها. أخرى حروٍف إدغام أو أخرى
معناها افتَقدنا قديمة وكلماٍت عتيقة بأشكاٍل أيًضا القصائد هذه احتفَظت ولقد
الفخمة األلفاظ استعمال إىل ميلُه عليه يغلب الذي األسلوب بهذا احتفَظت وكذلك األصيل،
فيه ساد الذي الوقت يف أي أوروبا؛ يف عرش التاسع القرن يف ميل هناك وكان والرنانة.
وبني القصائد هذه بني املقارنة من نوٍع إيجاد إىل األوروبي األدب يف الرومانتيكي املذهب
علماء عند األخص عىل الرأي هذا ظهر وقد االسكندنافية. أو الجرمانية الشعبية القصائد
الفرنيس العالم األخص وعىل الفرنسيني، من العلماء بعُض األملاَن وتبع األملان. من اللغة
تشتمل التي والحوادث الوقائع دراسة عىل نُقبل عندما املالحظة نفس ونُالحظ بريار. فكتور
التي املساكن أو اإلنسان يستعملها التي كاألدوات اإللياذة األخص وعىل القصائد هذه عليها
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الذين اليونان علماء كان وإذا نفسها. الحياة أو الحياة مظاهر وبالجملة فيها، يقطن
هناك كانت أنه عىل دلَّت آثاٍر عن كشفوا قد وطروادة وكورينث موكيناي يف بحفائر قاموا
الدورية القبائل بها قامت التي الغزوات قبل Missenian Civilization ميسينية حضارة
التاسع القرن من األخري الجزء يف أي الوقت؛ ذلك يف الناُس مال ذلك أجل من Dorians؛
القصائد هذه بأن القائل بالرأي األخذ إىل الحفائر، هذه فيه ُعمَلت الذي الوقت وهو عرش،
واضًحا الرأي هذا ويبدو الباهرة. امليسينية الحضارة تلك ملظاهر شامل وصٍف عىل احتوت
املؤلَِّفني هذَين ُكتب ويف .Wolf وولف Helbing هلبنج األملانيان العاملان كتبه فيما ا جدٍّ
املؤرخون وأصبح الرأي، هذا أتباُع قل فقد الحارض الوقت يف أما دقيقة. هامة مالحظاٌت
هذا من وبالرغم شميدت. األملاني املؤرخ كتبه ما ذلك عىل يُدل كما كليًة، إليه يميلون ال
هناك زال فما هومريوس، قصائد يف امليسينية الحضارة آثار من أثٍر كل ينكر الذي الرأي
يف الحضارة هذه عىل تُدل كثرية آثاٍر عىل العثور اإلمكان يف بأنه يقول املؤرخني من نَفٌر
قصري. أو طويل بوقٍت قبلها مزدهرًة كانت التي الحضارة تلك وهي هومريوس. قصائد

العالم تاريخ «عن كتابه يف فيقول Edward Meyer ماير إدوارد األملاني املؤرخ أما
مدينة عن قصائده يف يتكلَّم حينما هومريوس إن Histoire de l Antiquié القديم»
التاسعة األُرستنَي عهد يف مزدهرة كانت التي املدينة تلك بها يعني إنما Thebes طيبة
شيشونج امللك عهد يف كانت التي املدينة تلك رأيه يف بها يقصد وال والعرشين، عرشة
يف اإللياذة يف هومريوس عنها قال والتي هومريوس، تُعاِرص كانت التي وهي Scheshong

يأتي: ما ٣٨١-٣٨٢ األبيات يف التاسعة األنشودة

بالجياد ُمحارٍب مائتا منها باٍب كل من يهجم التي املائة األبواب ذات طيبة
والعربات.

عرشة التاسعة األُْرستنَي عهد يف طيبة ملدينة وصٌف ماير رأي يف الوصف وهذا
ملوك وبني اآلخيني هؤالء بني وكان اآلخيون. وهم اليونان أحد َعرَفها التي وهي والعرشين،
تُبوِدَلت التي املختلفة الهدايا ذلك عىل دلَّت كما ا، جدٍّ وثيقة وعالقاٌت صالٌت األُرستنَي هاتنَي
عن شيئًا يذُكر لم أحًدا أن األمر وحقيقة اآلخيني. أو امليسينيني وملوك مرص ملوك بني
أورَدها التي األبيات فإن لذلك باب؛ مائة به الذي طيبة بمدينة املحيط العظيم السور حفر
التاسعة األُرستنَي يف طيبة بها يقصد أنه عىل تُدل وال يشء، عىل تدل ال طيبة عن هومريوس
ذات طيبة فيُقال اليونان، أدب نوع من هي وإنما شيشونج، عهد يف أو والعرشين عرشة

الدقة. وجه عىل تحديٍد دون املائة، األبواب
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العرصاهلومري قبل أدبما

من ورثَتْه عما تتحدَّث وإنما فقط، املادية الناحية عىل الهومرية القصائد تشتمل وال
سائدة كانت التي واألخالق العادات عن مثًال ثنا تُحدِّ فهي اآلخيني؛ عن اإلنسانية الحضارة
هذا أن نستنتج هذا كل ومن الزواج. عقد حفالت يف املتَّبَعة كالعادات اليونان، أجداد بني
األدب عىل سابق أدٍب وجود نفرتض أن يجب لذلك آخر؛ شعٌر سبقه قد الهومري الشعر
الناحية من األدب هذا ماهية معرفة علينا العسري من األدب؟ هذا هو ما ولكن الهومري،
وجود القديم العالم ر تصوَّ فقد السلبية؛ الناحية من معرفته السهل من ولكن اإليجابية،
باب يف يدخل وإنما يشء يف التاريخ من ر التصوُّ هذا وليس الهومري. العرص قبل أدٍب
عهٍد يف نبتَت إنما Orpheusأورفيوس الشاعر حول حيَكت التي الخرافة فمثًال الخرافات؛
ردَّ تُمثِّل وهي بيزسرتاتوس، عهد يف امليالد قبل السادس القرن يف أثينا يف وَظهرْت متأخر
الوقت ذلك يف األثينيون يرى كان الذي هومريوس شعر ضد العهد ذلك يف حَدث الذي الفعل
اإللياذة يف ذكرها ورد التي اآللهة أن وهو ا، جدٍّ بسيٍط لسبب لألخالق مخالف شعٌر أنه
كبري أساٍس عىل ترتكز التي الخرافة هذه روا تصوَّ لذلك باألخالق؛ كثريًا تهتم لم واألوديسة
عاش الذي هسيود اإلغريقي الشاعر هو األخالقي امليل ذلك بدأ من أوَّل وكان األخالق. من
من كبرية طائفٌة بيزسرتاتوس الطاغية حول كان وقد بقليل. بعده أو تقريبًا الوقت ذلك يف
يشبه بدور قام الذي Onomacrite كريت أونوما املشهور الشاعر منهم واألدباء الشعراء
اإلرشاف يف الحارض، عرصنا يف والتعليم الرتبية وزير أو الثقافة وزير به يقوم الذي الدور
انتَرشت فقد إذن بعيدة. أو قريبة بصلٍة األدب إىل يُمتُّ ما وكل العامة والثقافة األدب عىل
االنتشار هذا وكان األخالقي. املذهب هذا أتباع وكثر أورفيوس، حول حيَكت التي الخرافة
يف ا جدٍّ عظيم تأثري له وكان اليونان، وبالد إيطاليا جنوب يف السادس القرن يف ا جدٍّ عظيًما

امليالد. قبل الخامس القرن شعراء



األوديسة

هومريوس. أدب يسبق كان الذي األدب ماهية عن فنتساءل نعود
امللوك قصور يف األشعار يُنِشدون الذين «املنشدين» الشعراء عن هومريوس ثنا يُحدِّ
منشدين الكبرية، الشخصيات تلك تقيمها التي املوائد عىل ويُغنُّون فيها، يقطنون وهم
نغمات عىل وذلك السابقون، اليونان أبطال بها قام التي البطولة أعمال من الكثري لهم
الذي الشاعر لهم مسكنًا امللوك قصور اتخذوا الذين املنشدين الشعراء هؤالء ومن القيثارة.
ويُوحي ،Clymenestra كلومينيسرتا زوجته عن يرفه كي أجاممنون امللك وراءه تركه
إيثاكا جزيرة يف كان الذي الشاعر وكذلك زوجها، غياب إبَّان السامية بالعواطف إليها
الشخص خاطر بها يُطيِّب جميلة أشعاًرا يُنشد كان والذي ،Phemius فيميوس ويدعى
رحلته من عودته عند أوديسيوس عنه عفا والذي الجزيرة، هذه بعرش يُطاِلب كان الذي
آخر إىل قرص من متنقًال وجهه عىل يهيم كان َمن الشعراء هؤالء وِمن فيها. ضلَّ التي
ديمودوكوس كالشاعر وذاك هذا بني جمع من ومنهم والفرصواألعياد. املناسبات يف يُنِشد
هذا يف يقطن لم الشاعر هذا ولكن ألكينوس، امللك قرص يف يُغنِّي كان الذي Demodocus

فهو ثَمَّ ومن مكان؛ إىل مكان من ل ليتنقَّ ألكينوس قرص من يخرج كان بل دائًما، القرص
ال. الرحَّ والشاعر املقيم الشاعر بني وسط

الغنائي الشعر

ألن هذا يف شك وال شعبيٍّا. غنائيٍّا شعًرا يُغنُّون كانوا الشعراء؟ هؤالء يُغنِّيه كان الذي ما
الشعب. ويفهمه للشعب يُغنَّى الذي الغنائي الشعر بهذا أوًال ابتدأَت القديمة اآلداب جميع
اليونان، أبطال بها قام التي الفروسية أعمال د تُمجِّ أشعاًرا خاصة بصفٍة يُغنُّون كانوا
بني كان الذي الحب تُقص التي باألشعار عادًة إنشاده يبدأ كان ديمودوكوس فالشاعر
هيفايستوس اإلله تدخل من الحب، هذا وتفاصيل Aphrodite وأفروديتي Ares أريس
عىل تغلب وكان باألغالل. وتقييدهما إياهما وحبسه لهما وإخضاعه بينهما Hephaestus
يف الواردة القصص جميع عىل غالبًا ذلك كان كما والتهكم السخرية روح األشعار هذه

الخامس. القرن يف هريودتس كالم يف ذلك ورد كما األيوني، األدب
كانت لو ألنها واألوديسة؛ كاإللياذة طويلة تكن لم األشعار هذه أن أيًضا املحقق ومن
«هل السؤال: بالنا عىل يخطر وهنا فيها. تُنَشد كانت التي املآدُب تلك لها اتسَعت ملا طويلة
ويُغنَّى يُقتَطع كلٍّ من جزءًا تكون أو بذاتها، خاصة وحدًة تكون أو مستقلة، القصائد كانت
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الهومري العرص قبل ما أدب

Rhapsodes ون امُلسمَّ امُلغنُّون أولئك يفعل كان كما املختلفة، الفرصواملناسبات يف ويُنَشد
واألوديسة؟» اإللياذة من أجزاءً يُغنُّون كانوا والذين

النهرين بني ما بالد أدب

أنتَجت التي األخرى القديمة اآلداب عىل نظرًة نُلقي أن أوًال يجب السؤال، هذا عىل ولإلجابة
النهرين. بني ما بالُد أنتَجتْه مما وصَلتْنا التي كالقصائد طويلة قصصيًة أشعاًرا األخرى هي
هذه عهد ويرجع Gilganesch الجلجانيش ى تُسمَّ اإللياذة تُشِبه قصيدة هذه بني ومن
جديدة قصٍص بإضافة الزمن بمرور َمت تضخَّ ولكنها امليالد، قبل الثالث األلف إىل الخرافة
األلف إىل وينتمي األول النوع أنواع؛ ثالثُة هناك كانت لذلك جديدة؛ حوادَث تُقص عليها
إىل وينتمي الثالث والنوع السومري. العهد إىل وينتمي الثاني والنوع امليالد. قبل الثالث
وكان أحدثُها، الثالث النوع وهذا ٦٦٧–٦٢٦ق.م. من آشور ملك وهو بانيبال آشور عهد
يتعلق فيما ذلك يقارب يشءٌ حدث فهل لوحة، عرشة اثنتَي عىل منقوًشا امللك هذا مكتبة يف

واألوديسة. اإللياذة عرص سبق الذي بالعهد
نسميه الذي هذا ما أوالهما، هامتنَي؛ مسألتنَي تحقيق يجب السؤال هذا عىل ولإلجابة
تتكوَّن؟ يشء أي ومن طبيعتها، وما القصائد هذه ماهية هي ما أو واألوديسة، اإللياذة
وهي الثانية للمسألة تعرَّْضنا هي، ما وَعرْفنا طبيعتها وحدَّدنا النقطة هذه أوضحنا فإذا

القصائد. هذه إلينا نُقَلت كيف
إلينا نُقلتا كما واألوديسة اإللياذة إىل الرجوع يجب أيًضا املسألتنَي هاتنَي عىل ولإلجابة

مضمونَهما. أوًال ونفهم نُحلَِّلهما كي
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اإللياذة حتليل

األوىل األنشودة

التي هي الفكرة وهذه أخيل، بغضب االتصال وثيقة معيَّنة فكرٍة حول فيها األشعار تدور
يعطي أن عرضأجاممنون قد كان أنه ذلك أجزائها؛ بني وتربط األنشودة هذه وحدة تُكوِّن
مقابل يف أنه غري Chryses خروسيس ويُدعى Apolo أبولو كاهن إىل خروسايس ابنته
أخيل أن إال أخيل، أسريات إحدى Briseis بريسايس يعطي بأن أجاممنون يُطالب ذلك
خيمته إىل يذهب ثم القتال، يف االشرتاك ويرفض فيغضب له وعاًرا َمسبَّة الطلب هذا يعترب

املسَلك. هذا عىل عه يُشجِّ كان الذي زوس الربُّ ذلك يف يؤيده فيها، ويقبع

الثانية األنشودة

ثَمَّ ومن ستقع؛ جساًما أحداثًا هناك بأن ويخربه نومه، يف أجاممنون إىل زوس يأتي وفيها
هذا وبعد األمر. هذا يف للتشاور والرؤساء امللوك ويجمع القتال عىل العزم أجاممنون يعقد
املحاربني جميع من املكوَّن الشعب مجلس هو الذي الكبري املجلس يُعَقد الصغري املجلس

العرشين. عن تقل ال معيَّنة سنٍّا البالغني
الرغبة هذه يف الجميع ويؤيده الرحيل، يف برغبته بدءٍ ذي بادئ أجاممنون يتظاهر
يجيئهم إذ العزم هذا عىل هم وبينما للرحيل. الُعدة ويُعدُّون لذلك استعدادهم ويُبدون
فيُغريِّ القتال عىل ويحثُّهم النصائح، لهم ويُقدِّم عهم ويُشجِّ عزائمهم من فيُشد أوديسيوس
الزعماء أسماء الشاعر يَرسُد األنشودة هذه ويف القتال. مواصلة عىل ويحملهم رأيهم من
ملوك أسماء يَرسُد أنه كما املختلفة. اليونانية الشعوب وكذلك اليونان، من والرؤساء وامللوك

طروادة. مع الذي الثاني الطرف



األوديسة

الثالثة األنشودة

إسربطة ملك مينيالوس أمام يفر ولكنه القتال، عىل ويحملُهم اآلخيني باريس يستفز وفيها
من هيلينا تكون أن عىل فيتفقان هروبه، عىل اللوم إليه ه ويُوجِّ Hector هكتور فيؤنِّبه
تتقدم وهي لها وصفه وهومريوسيف طروادة، حصون عىل هيلينا وتتقدَّم املنترص، نصيب
يف هيلينا وترشع الفن، من كبرية آيًة ذلك يف بلغ بليًغا وصًفا وصفها قد الحصون فوق
ويبدأ وهكتور. باريس والد Priam لربيام اليونانيني والرؤساء والزعماء امللوك أسماء عد
مؤنبًة املوت براثن بني من باريس وتخَطف تأتي أفروديتي الجمال ربَّة ولكن القتال،
وتعود عنه، وترىض التوبيخ هذا تنىس له حبها فرط من أنها غري ذلك. عىل هيلينا امرأته

املعاهدة. بتنفيذ فيطالب أجاممنون أما معه. الوفاق إىل

الرابعة األنشودة

حالة برجوع زوس زوجها موافقة عىل تحُصل Hera هريا الربة أن الشاعر يذكر وفيها
يصوب أن Pendarus بنداروس عىل أثينا الربَّة وتقرتح وطروادة، اليونان بني الحرب
يموت ال ولكنه ويجرحه السهم فيصيبه إسربطة، ملك Diomedesديوميديس نحو سهًما

عليه. كان ما إىل يعود الذي القتال عىل جنوده فيُحض أجاممنون أما الجرح. آثار من

الخامسة األنشودة

وبالرغم ،Tydeusتوديوس بن ديوميديس بها قام التي البطولة أعمال فيها الشاعر يقص
أثينا، مساعدة بفضل عظيم حماٍس يف القتال يواصل فإنه بها أُصيب التي جراحه من
إنيوس، ابنها وتنقذ أفروديتي فتأتي Eneus إنيوس ويَجرح بنداروس قتل من ويتمكَّن
إنيوس ويُنقذ أبولُّو يظهر وعندئٍذ أوليمبوس، جبل إىل فتصعد األخرى هي تُجرح أنها بيد

جراحه. من ويَشفيه
أريس. جرح من يتمكَّن حتى القتال عىل تَحثُّه أثينا فإن ديوميديس أما

السادسة األنشودة

ينصحه أن بعد القتال ميدان هكتور ويرتك والرتاُجع، التقهُقر يف طروادة أهل يأخذ فيها
إليها ل ويتوسَّ Hecupe هيكوبي أمه لينصح هيكتور يذهب ثم ،Hellenusهيلينوس بذلك
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اإللياذة تحليل

إىل ويدفعه باريس هيكتور يُحرِّض ثم مساعدتها، عىل للحصول أثينا الربة إىل تذهب أن
الوداع Andromache أندروماخي زوجته هكتور يُودِّع ثم هناك، ليحارب القتال ميدان
دارت التي املحادثات وصف منها ا جدٍّ جميلة ِقطٌع ذلك عن فضًال األنشودة هذه ويف األخري.
أندروماخي. زوجته وبني بينه ثم وباريس، هكتور بني وكذلك هيكوبي، وأمه هكتور بني

السابعة األنشودة

معركٌة بينهما فتنشأ Ajax أجاكس ويُدعى اليونان شجعان أشجع هكتور يستفز فيها
اليونان يأخذ ثم املوتى، لدفن هدنًة الطرفان يعقد أثَرها عىل ولكن النتيجة، إىل تنتهي ال
حوادث معه مصطحبًا الليل يأتي ثم وخندق، بسوٍر فيحصنونه معسكرهم تحصني يف

جساًما.

الثامنة األنشودة

ل التدخُّ عدم عىل جميًعا اآللهة يُحرِّض اليونان آلهة أكرب زوس أن ذلك اآلخيون؛ يُهزم فيها
مكانه إىل يعود هو أو القتال. هذا يف الحياد التزام إىل ويدعوهم املتعارَكني، الطرَفني بني
بينهما القتال وكان املتحاربنَي. الجيَشني فوقه من لريى إليه ويصعد Ida إيدا جبل فوق
فاضُطر طروادة، جيش انتصاُر وهي إيجابية بنتيجٍة انتهى ثم األمر، بادئ يف سجاًال
من يُشد أن إىل أجاممنون حاول كما تحصيناتهم، نحو الرتاُجع إىل هزيمتهم بعد اليونان
هريا الربَّة حاوَلت ثَمَّ ومن منتًرصا؛ ظل هكتور أن بيد املعنوية، روحهم وتقوية جنوده أَْزر
وَعسَكر املتحاربنَي بني فَصل الليل أقبل وملَّا زوس، فمنَعهما القتال يف التدخل أثينا والربة

السهل. يف الطرواديون

التاسعة األنشودة

ومغادرة الرحيل عليهم يقرتح ثم رأيهم، ليأخذ مجلًسا ويعقد الزعماء أجاممنون يجمع
يقرتح ثم وأوديسيوس، ديوميديس من كلٌّ الرأي هذا يف يُعاِرضه ولكن طروادة، أرض
االقرتاح هذا أجاممنون فيقبل أخيل، مع الصلح لعقد الجهود تُبذل أن Nestor نسطور
بعض يعطيه أن عىل أخيل من أخذها قد كان التي بريسايس رد إىل استعداده ويعلن
ولكنه مقابلتهم، فأحَسن أخيل إىل ُسفراءَ إرسال املجلس ويُقرِّر إلرضائه. التعويضات

األغارقة. جانب يف القتال يف االشرتاك رفض
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العارشة األنشودة

بعض وهناك اإللياذة، إىل املضافة األناشيد من النقاد معظم عند األنشودة هذه تُعترب
أيًضا. الرأي بهذا يأخذون القدامى املؤرخني

األنشودة؛ هذه يف ورؤسائهم اليونان زعماء جانب من واضحة بصورٍة الخوف يظهر
أن املجلس هذا يف وأوديسيوس ديوميديس البطالن ويقرتح جديًدا مجلًسا يعقدون لذلك
يقوم ما عىل س للتجسُّ الطرواديني جيش معسكر إىل الذهاب مهمة عاتقهما عىل يأخذا
جيش من رجًال يقابالن البطَلني هذَين ولكنَّ حربية، استعدادات من الجيش ذلك به
إىل أخباره ونقل اليونان جيش عىل س للتجسُّ هكتور أَرسَله Dolon دولون اسمه طروادة
ثَمَّ ومن اليونانيني؛ للبطَلني مقابلته عند حياته عىل الجاسوس هذا فيخاف الطرواديني،
ذلك ومع به، امُلحِدق الخطر من بحياته النجاة يف أمًال طروادة جيش أرسار عن يكشف

اليونان. معسكر إىل البطالن يعود ثم ديوميديس يقتله

عرشة الحادية األنشودة

املسيطرة الرئيسية الفكرة حول كلها وتدور أجاممنون. ملخاطرات رسد عن عبارة وهي
بأن يقولون كثريين نُقاًدا ألن األول؛ الغناء بعد الحقيقي مكانها فإن لذلك اإللياذة؛ عىل
أن كما اإللياذة. إىل مضافة كلها عرشة والحادية األوىل األنشودة بني ما الواقعة األناشيد
علينا يجب ال ولكن األُوىل، األنشودة بموضوع االتصاِل جدَّ متصٌل األنشودة هذه موضوع

اإللياذة. إىل مضافة السابقة األناشيد بأن القائلة النظرية بهذه نأخذ أن
ُمني التي الهزيمة عن واضحة صورًة يعطينا أن األنشودة هذه يف هومريوس يُحاول
مينيالوس، اليوناني بالبطل لِحَقت التي املتتابعة الهزائم يرسد نراه ولهذا اآلخيون. بها
األكرب بالزعيم حاليٍّا َلِحَقت التي الهزيمة لنا يرسد كما وديوميديس، أجاكس وكذلك

أجاممنون.
كثريًا أجاممنون يُظِهر املعركة هذه ويف الجيَشني. بني جديد من املعركة وتدور
أجاممنون ولكن تحصيناتهم، إىل الرتاُجع إىل طروادة أهل يْضَطر حتى الشجاعة من
ويُجرح جديد من طروادَة أهل ينترص لذلك القتال؛ مواصلة عىل قادٍر غري ويصبح يُجرح
أصدقاءِ أعزَّ Patroclus برتوكلوس نسطور امللك يرسل وأخريًا وديوميديس. أوديسيوس
تأخذه أن ذلك وراء من آمًال باليونانيني، نزَلت التي الهزائم عىل ليوقفه األخري هذا إىل أخيل
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القتال هذا يف ويُساعدهم ليُنارصهم إليهم ويعود عليهم فيعطف باليونانيني، الشفقة
العنيف.

عرشة الثانية األنشودة

من الطروادي الجيش يقرتب املدينة. أسوار بجوار وقَعت التي الحربية املوقعة عن وكلها
يتمكَّن ثم األمر، أول يف يفشل ولكنه الخندق، لعبور ويستعد اليوناني، الجيش تحصينات
دفاع وخصوًصا املستميت، اليونانيني دفاع من بالرغم األسوار، يف ثغرة فتح من أخريًا
وجالوكوس Sarpedon ساربيدون الطرواديني يقود وكان وأوديسيوس. أجاكس البطَلني
ويتبعه اليونانيني، معكرس اخرتاق من هكتور العظيم البطل يتمكَّن ثم Glaucus

نفسه. األغارقة معسكر داخل إىل يصلوا حتى الطرواديون

عرشة الثالثة األنشودة

زوس الرب ينرصف األنشودة هذه ويف األسطول، بجانب نَشبَت التي للمعركة رسٌد كلها
أعىل من ويهبط الفرصة، هذه بوسايدون الرب ينتهز لذلك الحرب؛ عن مؤقتًا انرصاًفا
بحرية معركٌة تدور وبعدئٍذ هذه. محنتهم يف اليونانيني ملساعدة أوليمبوس جبال قمم
والقلب Idomeneusإيدومينيوس قيادة تحت اليوناني لألسطول األيرس الجناح فيها كان
يتقهقر وأخريًا الطرَفني. دماء فيها تسيل عنيفة بحرية موقعٍة رحى وتدور أجاكس. بقيادة
املوقف هذا يف ويستشريهم والزعماء الرؤساء يجمع هكتور ولكن قليًال، الطروادي الجيش
املعركة وتبدأ هكتور، أجاكس يتحدى ثم القتال مواصلَة رأيهم أخذ بعد ويُقرِّر العصيب،

عليه. كانت مما هوًال أشدَّ جديٍد من

عرشة الرابعة األنشودة

هذا حذُف الجائز ومن وهريا، اآللهة كبري بني الذي الحب حول الرئيسية حوادثها تدور
وجوده فإن حال كل وعىل رضر. أدنى املوضوع وحدة يصيب أن دون اإللياذة من الغناء
القايض ديوميديس رأي عىل اليونانيون يُواِفق أيًضا األنشودة هذه يف مطلًقا. يُرض ال
فتستعري اآللهِة كبريَ تَفِتن أن تُريد ألنها نفسها؛ تجميل يف تأخذ هريا ولكن القتال، بمتابعة
جزيرة من النوم إله وتستدعي خرصها به تربط الذي الزنَّار الجمال ربة أفروديتي من
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فينتهز الحرب، عن ويغُفل زوس فينام اآللهة، كبري تنويم عليه وتقرتح ،Lemnosليمنوس
صالحهم، املوقفيف ينقلب حتى جدية مساعدًة اليونانيني ويُساِعد الفرصة هذه بوسايدون
بعيًدا اليونانيون ويدفعهم فيتَقهَقرون الطرواديون أما هكتور. جرح من أجاكس ويتمكَّن

أجاكس. البطل بقيادة األسطول عن

عرشة الخامسة األنشودة

جيش ملساعدة وأبولو Irisأيريس ويرسل هريا، عىل ويحتد نومه، من زوس يستيقظ فيها
من ويتمكَّن أبولُّو أمام الجو فيخلو القتال ميدان بوسايدون اإلله يرتك عندئٍذ طروادة؛
اليونان، قلوب يف والفزع الرعب وإدخال الطرواديني، بني الثقة روح وبَثِّ هكتور شفاء
يذهب ثم اليوناني، املعسكر داخل إىل الوصول من يتمكن حتى طروادة جيش وتشجيع
يدافع ثم والدين، واللغة الجنس يف إخوانه يساعد أن يرجوه كي أخيل ملقابلة برتوكلوس
يف النريان إليقاد هكتور يستعد األثناء هذه ويف املستميت، دفاَع معسكرهم عن اليونانيون

.Protisilausبروتيسيالوس سفينة

عرشة السادسة األنشودة

طروادة جيش قلب يف والفزع الرعب إلدخال الحربية ُحلَّته برتوكلوس أخيل يعطي فيها
ولكن والخوف، الرعب ِلبَثِّ بها بالظهور يكتفي بل املعركة، يف يستخدمها أال برشط
بالغ هجوًما الطرواديني مهاجمة عىل ويُقِدم املعمعة، أثناء يف وعده ينىس برتوكلوس
يغريه ثم ساربيدون، قتل يف برتوكلوس وينجح أثَره، عىل طروادة جيش فيتقهقر العنف،
ينتزع أبولُّو ولكن طروادة، عىل يستويل أن يف آمًال الهجوم يف التقدُّم عىل النجاح هذا
َجْرح من Euphorbus يوفوربوس فيتمكَّن أخيل، إياه أعطاه قد كان الذي السالح منه

تماًما. عليه ويُجِهز هكتور يتقدم ثم برتوكلوس،

عرشة السابعة األنشودة

جثة عن يُدافع مينيالوس ولكن برتوكلوس، أسلحة عىل االستيالء يف يوفوربوس يرغب
ثم األمر بادئ يف هكتور يرتاجع املهمة. هذه يف ليساعده أجاكس ويستدعي برتوكلوس
زوس ولكن أخيل، خيول تَْفزع ثم الطرفني، بني سجاًال املعركة وتستمر ذلك، بعد يعود
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االستيالء إنيوس ومعه هكتور يحاول وعندئٍذ القتال. ميدان إىل بها ويعود ُروِعها من يُهدِّئ
أن إىل مينيالوس يُضَطر ثم طروادة، جيش صالح يف الحرب وتستمر الخيول، هذه عىل
باليونانيني، لِحَقت التي والهزيمة برتوكلوس صديقه موت نبأ ليُبِلغه أخيل إىل رسوًال يبعث
البطل حماية يف ويرتاجعان الُجثَّة، حمل من Merionesومرييونيس مينيالوس يتمكَّن ثم

أجاكس.

عرشة الثامنة األنشودة

ُمصابه يف تُعزِّيه Thetisثيتيس أمه ولكن برتوكلوس، موت بخرب يعلم عندما أخيل ييأس
أعطاها أن سبق التي األسلحة عن بها تُعوِّضه جديدة أسلحًة له تُحِرض أن وتَِعُده
بعد ذلك يتم أن عىل هكتور العنيد خصمه عىل ستُساعده بأنها تَِعده كما لبرتوكلوس،
ثم األسلحة، هذه لها يصنع أن هيفايستوس وترجو أوليمبوس جبل إىل تذهب ثم يوم،
طروادة أهل خاف حتى الرعب يف غاية ومنظره عاليًا يصيح وهو خيمته من أخيل يخرج
حول نائحني باكني معسكرهم يف الليلة تلك يقيضاليونانيون ثم األدبار، فولَّوا أنفسهم عىل
من ا جدٍّ عظيمة درجة بلَغت التي أخيل لدرع الشاعر وصف ذلك وييل برتوكلوس. جثة
األسلحة ومعها أوليمبوس جبل من ثيتيس بوصول األنشودة هذه تنتهي ثم الفني، اإلتقان

أخيل. ابنها بها وعَدت التي

عرشة التاسعة األنشودة

جميع عن عبارة وهو الشعب مجلس فيعقدون اليونانيني، مع أخيل ُصلح حول تدول
هذا أعضاء جميع أسماع عىل ويُعلن أخيل أمامه يقف ثم الوقت، ذلك يف الجيش رجال
الخطابة دور يف يخلُفه ثم اآلخيني، إخوانه لخدمة استعداده وحسن الطيبة نياته املجلس
ارتكبها أن سبق التي والذنوب باألخطاء عالنية األخري ويعرتف األكرب، الزعيم أجاممنون
ثمينة هدايا عليه ويعرض كتَفيه، عىل ويُربِّت أخيل نحو يتقدم ثم الحملة، هذه بادئ يف
ويُلحُّ أوديسيوس إليه يتقدَّم وعندئٍذ وشمم. إباءٍ يف باتٍّا رفًضا يرفضها أخيل ولكن ا، جدٍّ
سفينة إىل تعود بريسايس نرى ثم يقبلها، أن إىل أخيل فيُضطر يقبلها، أن يف بشدة عليه
الفادح املصاب هذا عىل يبكي وكالهما أخيل، صديقها البكاء هذا يف ويشاركها باكية، أخيل
يهتم ال أنه غري قريبًا سيموت بأنه نبوءًة أخيل إىل تُعِلن ثم برتوكلوس، العزيز بفقدهما
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هذه نهم إشباع ويريد برتوكلوس لصديقه االنتقام عىل م صمَّ قد كان ألنه النبوءة؛ بهذه
يقينيٍّا سيموت بأنه علمه مع هكتور، البطل خصومه أشد يقتل أن عليه تُحتِّم وهي الرغبة

العاجل. القريب يف

العرشون األنشودة

مع فريق قسَمني؛ اآللهة فتنقسم الحرب هذه يف باالشرتاك لآللهة زوس يسمح وفيها
مع وكان وهريميس، وأثينا هريا اآلخيني مع كان الطرواديني. مع وفريق اليونانيني

وأفروديتي. وأبولُّو Artemesوأرتيميس أريس الطرواديني
أنه كما أخيل، مبارزة عىل إنيوس ع ويُشجِّ طروادة أهل إىل بالنصيحة أبولُّو يتقدَّم
ولكن الهدوء، من ما نوٍع إىل هكتور فريكن مقاتلته، أو أخيل مبارزة بعدم هكتور ينصح
طروادة، ملك بريام أبناء أصغر Polydorusبولودوروس واسمه إخوته أصغر يقتل أخيل
أمًال أبولُّو إليه يرسع يستعد هو وبينما ألخيه، يثأر أن ويريد جديد من هكتور س فيتحمَّ
ا جدٍّ كبري عدٍد قتل يف أخيل يُمِعن ثم هكتور، له يتعرض يكاد الذي الخطر من إنقاذه يف

طروادة. جيش من

والعرشون الحادية األنشودة

الخطر أن غري أخيل البطل تشجيع يف أثينا الربَّة وتأخذ الطرواديني، هزيمة فيها تتجىل
يف اآللهة تأخذ ثم املوت، براثن من إلنقاذه هيفايستوس وتُرسل هريا فتتقدَّم به، يُحِدق
أبولُّو وترتك أوليمبوس، جبل إىل جميعها تعود ذلك وبعد اآلخر، البعض بعضها محاربة
الذي الخطر من وإنقاذهم طروادة أهل مساعدة من وخداعه بمكره األخري فيتمكَّن وحده،
املستطاع فمن ثَمَّ ومن اإللياذة؛ إىل أُضيَفت قد األنشودة هذه أن والظاهر عليه. أرشفوا
مهم يشءٍ أي إنقاص أو توازنها أو اإللياذة بوحدة اإلخالل إىل ذلك يؤدي أن دون حذُفها

املختلفة. البارزة الشخصيات عن

والعرشون الثانية األنشودة

ويتقابل طروادة، مدينة أسوار من ويقرتب أخيل يعود فيها هكتور. البطل موت عن وهي
أخيل يقرتب ثم أخيل، البطل منافسة ُحب نفسه دخيلة يف يعتمل الذي هكتور البطل مع
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والرعب، الهول يف غاية كان أخيل منظر أن إال رويًدا، رويًدا يقرتب ويظل هكتور من
وراءه، يعود أخيل ولكن مرسًعا، ويهرب غريمه يرى عندما نفسه عىل هكتور فيخاف
زوسمصري اإلله يزن وأخريًا مرات. ثالث املدينة أسوار حول الَعْدو هذا يف االثنان ويستمر
تنَي. الكفَّ بني ويوازن األخرى ة الكفَّ يف أخيل ومصري امليزان تَي كفَّ من ة كفَّ يف هكتور البطل
بعد أخيل يُفِلح لذلك أثينا؛ الربة إىل به ويُلقي هكتور، عن التخيل عىل زوس م يُصمِّ وأخريًا
َجرِّ يف ويبدأ يرتديها، كان التي املالبس ونزع األخري، هذا قتل من هكتور عن زوس تخيل
أبوه وهم هكتور أُْرسة وخصوًصا طروادة أهل أما األسطول. إىل بها يصل حتى الجثة

ُمرٍّا. بكاءً عليه يَبْكون فإنهم أندروماخي وزوجته هيكوبا وأمه بريام

والعرشون الثالثة األنشودة

جثة فوقها ويضعون النريان، فيُشعلون برتوكلوس، بجنازة اآلخيون يحتفل فيها
يتقدَّم الرهيبة املحزنة الساعة هذه ويف لآللهة. ويقدمونها الذبائح يذبحون ثم برتوكلوس،
فيستخرج النار، تنطفئ حتى بُرهًة وينتظر األخري، الوداع العزيز صديقه جثَّة ويُودِّع أخيل
برتوكلوس إليه ينتمي الذي الشعب يُقيم ثم العزيز، لصديقه الباقية البقية ذلك بعد منها
وبعد املشتعلة، النريان مكان لبرتوكلوس مقربًة Myrmidones املورميدون جماعة وهم
كسباق األلعاب؛ هذه يف للفائزين الكثرية الجوائز وتُعنيَّ الرياضية املباريات تُقام ذلك
وبني املسلَّحني الجنود بني والنزال األقدام، عىل والَعْدو واملصارعة، واملالكمة، العربات،

واألقراص. واألقواس السهام رماة

والعرشون الرابعة األنشودة

ا؛ جمٍّ حبٍّا يُحبه كان الذي العزيز صديقه فقد عىل حزنه َفْرط من أخيل عىل اليأس يُخيِّم
يريد بل هكتور بقتل يكتفي فال فيه، املتولِّدة االنتقام غريزة يُشبع أن يريد كان لذلك
مقربة حول مراًرا بها ويطوف هكتور جثة يُجر نراه لذلك شنيًعا؛ تمثيًال بجثته يمثل أن
أخيل ويأمر طروادة، أهل صالح يف جديٍد من يتدخل زوس اآللهة كبري ولكن برتوكلوس،
إىل الرسل يبعث ثم بريام، أبيه إىل وإرجاعها عشريته وأبناء أهله إىل هكتور جثة بإعادة
بريام فيذهب ابنه، جثَّة من بقي ما لرشاء يذهب أن منه الرسل ويطلب الخرب ليُبِلغه بريام
بإرشاد بريام يذهب إذ السعي؛ هذا عن شيئًا وعشريته أهله يعلم أن دون أخيل إىل متنكًرا
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بها ويعود هكتور ابنه جثة األب يُسلِّم أن عىل أخريًا يوافق الذي أخيل مع فيتقابل هريميس
فإذا مرٍّا، بكاءً عليه هكتور أُرسة فيه تبكي الذي املحزن املنظر ذلك هذا ييل طروادة. إىل
هكتور جنازة وصف ثم األكباد، يُفتِّت بكاءً يبكينه هيلينا وأمه املخلصة وزوجته بالنساء

ا. جدٍّ رهيبًا احتفاًال بدفنه واالحتفال
لنسرتجع قليًال نقف أن يحسن ولذلك اإللياذة؛ تحليل وينتهي اإللياذة تنتهي هنا إىل

اإللياذة. قراءة من بأذهاننا علَق ما
للشاعر سبق موضوعة خطٍة حسب ُكتبَت وأنها الوحدة، عليها تغلب اإللياذة أن جيلٌّ
بعض هناك بأن القول من يمنع ال هذا ولكن ا، جدٍّ عميًقا تفكريًا فيها وفكَّر درسها أن
أسماء َرسَدت التي القائمة مثل اإللياذة؛ إىل أُضيَفت بأنها قراءتها حني املرء يشعر األغاني
نتصور أن يمكننا بحيث اآللهة، نزاع الشاعر فيه وصف الذي الغناء ومثل املحاربة، السفن
كثري؛ أو قليل يف عليه يؤثِّر ال فهذا درٌج أُخرج إذا الصوان أدراُج كأنها القصائد هذه
حول القصص هذه كل يجمع أن الشاعر بخاطر جال حني نبتَت اإللياذة فكرة أن ذلك
هل الفكرة؟ هذه بخاطره جال الذي ذا من ولكن أخيل، البطل غضب هي أساسية فكرٍة
بعُد فيما أخرى قصٌص إليها أُضيَفت ثم طويلة، قصيدًة املوضوع هذا يف كتب شاعر هو
التنظيم موهبة له اإللياذة، جيل بعد املتأخرة األجيال من رجل هو أم جديدة أحداٍث عن
هذه استعار شاعٌر هو أم واحدة؟ فكرٍة حول منفصلة قصائَد يجمع أن عىل َعِمل والرتتيب
يجد ال ولكن الناقد، بخاطر تجول فروٌض كلها هذه أخرى؟ قديمة خرافاٍت من الحوادث

شافيًا. جوابًا لها

عنها: فكرة لنأخذ األوديسة إىل االتجاه اآلن بنا يجدر
األشعار هذه أن ذهننا إىل يتبادر أشعارها أُوىل يف األوديسة قراءة يف نبدأ عندما
فكلها الشعري؛ والفن األسلوب حيث من اإللياذة أشعار عن كثريًا تختلف ال والقصائد
ما كل إن أي واحد؛ األسلوب وكذا واحد، فيها الشعري الفن واحدة، شعرية مرتبٍة من
أن من ذلك عىل أدلَّ وال اإللياذة، شعر عن أصله يف يختلف ال األوديسة يف بالشعر يتصل
هذه من بالرغم ولكن تماًما، كاإللياذة الشعر ربَّة إىل ل بالتوسُّ تبتدئ األوديسة يف القصيدة
عالٍم يف أنفسنا نجد أننا األوديسة يف القراءة مواصلة بعد تالحظ األدبية الفنية الوحدة
تمام يختلف األوديسة موضوع ألن وذلك اإللياذة، عالم عن االختالف كل يختلف جديد

اإللياذة. موضوع عن االختالف
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اليونان ملوك كبري مع وخالفه أخيل البطل غضب هي األساسية اإللياذة فكرة كانت
طروادة، حرب من أوديسيوس البطل عودة حول فكرتها فتدور األوديسة أما أجاممنون.
عن عبارة فاألوديسة بالده، إىل عودته يف رحلته أثناء قابَلتْه التي مخاطراته ترسد فهي
ولربما البحر! عن أُنشَدت التي القصائد أعظم وما البحر، حول أُنشَدت طويلة قصيدٍة
وكشفه إياها وتوضيحه الفكرة هذه لنا إبرازه فكتور الفرنيس العالم فضائل أهم كانت
الكالسيكية الثقافة من ُمجرَّد عادي قارٍئ أي ألن يكشفها لم فكتور أن األمر وحقيقة عنها.
ترجم بريار فكتور ولكن البحر، حول كلها تدور القصة أن البداية منذ يالحظ أن يستطيع
بأسلوٍب ذلك وكل الوضوح. كل واضحة مهمة تعليقاٍت عليها وعلَّق شائقة ترجمًة األوديسة
األوديسة، حوله دارت الذي األسايس املوضوع هو البحر بأن معه نشعر جعَلنا رائع فني
املتوسط األبيض البحر فصل يمكن ال إذ املتوسط؛ األبيض البحر هو هنا املقصود والبحر
بعضهم ذهب الذين والنقاد العلماء بعض فعل كما عنه، األوديسة فصل وال األوديسة عن
األسود. البحر بأنه اآلخر وبعضهم الفاريس، الخليج هو هنا بالبحر املقصود بأن القول إىل
أولها من األشعار هذه ثنايا يف األبيض البحر رائحة نَشتَم ألننا صحيح غري كله وهذا
البحث العلماء بعض حاول لذلك األوديسة؛ بداية منذ عبريه غري نستنشق وال آخرها إىل
وقد الحارض. الوقت يف مواضعها وتحقيق األوديسة عنها تكلََّمت التي والبالد األماكن عن
وأخذ املتوسط األبيض البحر حول طاف الذي بريار فكتور أثَر السبيل هذا يف اد النُّقَّ سار
قديم يف أوديسيوس البطل سلكه الذي الطريق عن ومنقبًا باحثًا املختلفة أطرافه يجوب
هذا يف مخطئني كانوا ولكنهم السخرية، كل منه وسخروا الناس عليه تهكَّم ولقد الزمان.
من فهناك الجغرافية؛ تحقيقاته يف بالغ قد فكتور يكون أن الجائز من إذ الخطأ؛ كل
األحيان من كثرٍي يف ترتكز األوديسة جغرافية بأن يقول الذي شميدت مثل األملان املؤرخني
قولهم يف يكون أن الجائز ومن واألوهام. والخياالت واألباطيل الخرافات من عظيم جزءٍ عىل
(أي الكوكلوبيس بالد إن يقول عندما يخطئ بريار فكتور نرى ألننا الصحة؛ من يشء هذا
الاليسرتوجونيني بالد وإن نابويل، خليج عند الواقعة البالد هي املستديرة) العيون أصحاب
يُخطئ لم بريار فكتور ولكن سيبرييا، جزيرة شبه ساحل عىل أو رسدينيا جزيرة يف تُوجد
أن يف شك هناك ليس إذ الصحة؛ من كثريًا الجغرافية وتحقيقاته كالمه يف نجد إذ دائًما
بالٍد حول يدور كان هومريوس الشاعر خيال أن ويف ودراية، علم عن يتكلم كان الشاعر
الجغرافية معلوماته من الكثري أن يف شك هناك وليس صحيحة. تاريخيٍة ومراكز حقيقية
يف بأن القائل القول يناقض ال وهذا اإلعجاب. إىل تدعو بحيث الدقة كل دقيقة كانت
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أو وحدها املناظر هذه وليست صحيح. أساٍس عىل تقوم ال التي الخرافات من كثريًا شعره
عن االختالف كل تختلف األوديسة تجعل التي هي الطبيعية املناظر لهذه البديع الوصف
البحر بأن نقول تجعلنا التي هي فحسب املناظر هذه أيًضا وليست املوضوع. يف اإللياذة
يف املوجودة folk-lore الشعبية الخرافات أما األوديسة. يف املقصود هو املتوسط األبيض
واألوديسة األبيضاملتوسط. البحر حول تسُكن بَحرية لشعوٍب خرافاٌت هي فإنما األوديسة
تنتمي هذه كل وسكوال. وكريكي وكالوبسو الكوكلوبيس كخرافة الخرافات، بهذه مملوءة
آثار من ى تبقَّ فيما آثاًرا لها تجد إذ طروادة؛ حرب من بكثري أقدم شعبية خرافاٍت إىل

املينوية. الحضارة
تهذَّبْت قد اآلراء أن ذلك فيها؛ تُوصف التي العادات يف اإللياذة عن األوديسة وتختلف
والوحشية بالقوة يتصفون أبطاًال نرى نُعد لم بحيث البرشي بالجنس تتعلَّق وأصبحْت
تُعتَرب األوديسة يف فاآللهة اآللهة؛ عن الناس أفكار يف ات التغريُّ هذه نرى الدماء. إراقة وحب
هذه عن يُدافعون كُحماٍة إليهم ينظرون ابتدءوا الناس أن كما ونوازع، عواطف لها كالبرش
املوضوع. بهذا املتعلقة الفقرات من الكثري هذا عىل يُدل كما املجتمع، يف السائدة القوانني
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األنشودة آخر استثنَينا إذا الوحدة يف اإللياذة مع تتشابه أنها نجد األوديسة تحليل من
إن نقول أن من يمنعنا ال هذا أن غري كلها. والعرشين الرابعة واألنشودة والعرشين الثالة
وهذه األوديسة. باقي عن تختلف الواقع يف ألنها األوديسة؛ إىل أُضيَفت قد كبرية ِقطًعا هناك
الثابت ومن اإللياذة، يف منها أكثُر األوديسة إىل املضافة الِقَطع أن ذلك االختالف؛ نقطة
ال الذين املتوسطني الشعراء بعض من وبتأليف متأخر، زمٍن يف األوديسة إىل أُضيَفت أنها
باألوديسة الذي الرفيع باألدب ط املتوسِّ األدب اختلط وهكذا األصيل. الشاعر موهبة يملكون

مختلفة. مواضَع عدة يف
البطل ألن التيليماخية؛ باألناشيد تسميتها النقاد تعوَّد أناشيد بأربعة األوديسة تبدأ
القصة أسايسيف موضوٌع وهذا أوديسيوس. تيليماخوسبن هو معظمها يف اسمه يَِرد الذي
سويٍّا مرتبطتنَي فكرتنَي من مكوَّن القصة موضوع ألن يُهِمله؛ أو يُغِفله أن للشاعر يمكن ال
االنتقام فكرة هي والثانية عليه، أُرسته أفراد وتعرُّف وطنه إىل أوديسيوس عودة فكرة هما
إن إذ عنه؛ بينيلوبي زوجته يفصلوا أن غيابه أثناء يف حالوا الذين األمراء مختلف من
واحٍد كل تخدع األخرية كانت بينما بينيلوبي، من الزواج حاول قد األمراء هؤالء من كالٍّ
لزوجها الشديد إخالصها عىل تزال ال كانت ألنها كبري؛ حدٍّ إىل هذا يف نجَحت وقد منهم.
شك ال زوجها إن لها يقول يشءٌ فؤادها يف هناك كان وألنه طويلة، سننَي عنها غاب الذي
األبطال. عودة باسم املعروف القصص من لوٌن وهذا عنها. الطويل غيابه بعد إليها عائد
بالده؛ إىل عودته طريق يف أوديسيوس البطل خطاها التي الخطوات لنا تَرسُد واألوديسة
الذي الشعري القصص أو القصيص الشعر بسلسلة وثيًقا ارتباًطا ترتبط فإنها ثَمَّ ومن
يدوُر الذي القصص سلسلة أهمها من أخرى سالسَل هناك ألن ذلك طروادة؛ حول يدور
القصص وهذا أتيكا. مقاطعة بجوار Beotia بيوشيا مقاطعة عاصمة طيبة مدينة حول
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تناول ولقد .Les Labdacedes «اللبداكيون» ى تُسمَّ طيبة يف حَكَمت أُرسة حول يدور
املرسحيات مختلف يف والتحليل بالنقد األُرسة هذه ُحكاَم األثينيون الدراماتيكيون الشعراءُ
قبل ق.م.، الخامس القرن يف وذلك Oedipus أوديبوس امللك أهمهم ومن ألَّفوها، التي

بقليل. عرصه وبعد عرصه وإبَّان Periclesبركليس عرص
أفكاًرا األوديسة يف ألن ا؛ جدٍّ رضوري األوديسة يف تيليماخوس شخصية وجود إن

هي: ثالثًا رئيسية
أوديسيوس. عودة أوًال:

عليه. أرسته أفراد تعرُّف ثانيًا:
غيابه. إبَّان زوجته من االقرتاب عىل تجرءوا الذين األمراء من أوديسيوس انتقام ثالثًا:

خرَجت حتى مكينًا ربًطا الرئيسية األفكار هذه بني يربط أن الشاعر حاول ولقد
املضمار. هذا يف يُجاريَه أن آخر لشاعٍر يمكن ال رائًعا إحكاًما محكمًة األوديسة

هكذا: أخرى مرًة الثالِث األفكاِر هذه تلخيص يمكن
الغرض. لهذا مختلفة بالٍد إىل ورحلته أبيه عن تيليماخوس بحث األوىل: الفكرة

انتهاء بعد عائًدا بالده إىل طريقه يف رحلته أثناءِ أوديسيوسيف مخاطرات الثانية: الفكرة
عليه. أُرسته أفراد وتعرُّف وطنه إىل عودته ثم طروادة، حرب

منهم واحٍد كل وأراد منزله، نهبوا الذين أعدائه من البطل هذا انتقام هي الثالثة: الفكرة
غيابه. أثناء يف زوجته من ج يتزوَّ أن
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األوىل األنشودة

رضورَة فيه يُقرِّرون بينهم فيما مجلًسا ويعقدون اآللهة يجتمع فيها اآللهة، مجلس حول
البحر ربة كالوبسو عند الوقت ذلك أوديسيوسيف وكان عشريته. أهل إىل أوديسيوس عودة
وبناء ا؛ جمٍّ حبٍّا وأحبَّته به َكلَفت ألنها البالد؛ مبارحة عدم عىل تُرِغمه جزيرتها يف محجوًزا
هي كما ذهبَت لو تخاُف أنها غري تيليماخوس إىل أثينا الربة اآللهة تُرسل القرار هذا عىل
حاكم Mentes مينتيس صورة يف وتذهب تتنكَّر ثم ومن تيليماخوس؛ عليها يَتعرَّف أن
معه وتتحدَّث إيثاكا، وهي عليها ملًكا أبوه كان التي الجزيرة يف وتُقابلُه تافوس جزيرة
كانت كثري. ولطٍف جم أدٍب من به اتصف ما تيليماخوس خالله يُظِهر للغاية وديٍّا حديثًا

الطرَفني. من العالية والرتبية والذوق األدب بحسن تصطبغ املحادثة هذه
عن للبحث يذهب بأن عليه وأشارت وديٍّا. استقباًال أثينا الربة تليماخوس استقبل
تماَدْوا والذين والسلب النهب يف أرسفوا الذين والزعماء األمراء هؤالء لَعبِث حدٍّ ووضع أبيه،
البحر طيور كأحد أثينا تطري وبعدئٍذ بينيلوبي، أمه يد بطلب تقدَّموا حتى جسارتهم يف

وتختفي.
يمدون وكانوا األمراء مجلس إىل ويذهب ع ويتشجَّ النصيحة تيليماخوسلهذه يسرتيح
منشد شاعٍر بغناء ويتمتعون ومرشب مأكل من وطاب لذَّ ما كلُّ عليه عظيًما سماًطا أمامهم
الناهي اآلمر بلهجة شديًدا كالًما تيليماخوس إليهم ه يُوجِّ عندئٍذ فيميوسPhemius؛ اسمه
عليه م فيتَهجَّ أوديسيوس، البطل ابن ألنه والقرص؛ الجزيرة يف والسيادة السلطة صاحب
عىل ملًكا يكون أن يف الحق عليه ويُنِكر له ويتعرَّض ،Antinous أنتينوس اسمه شخص
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ولكن صغري، طفل ألنه امللك؛ بمهام االضطالع يف مقدرة أية عليه يُنِكر كما إيثاكا، جزيرة
ثم السليم، والذوق األدب عن وخروج قحٌة كلُّه الذي الكالم بهذا يهتم ال تيليماخوس
أنه ذلك اإلنذار هذا ومضمون شخصيته، يُظِهر أن يريد شخٍص سلطُة فيه إنذاًرا ينذرهم
الذي املجلس أمام وذلك نظره يف عادًال مطلبًا منهم وسيطلب التايل، اليوم يف سيُواجههم

أبيه. قرص مغادرة منهم سيطلب الشعب، سيعقده
آخرها. إىل أولها من األنشودة هذه تمأل أوديسيوس ذكرى إن

إن اسمه. يذكر ال ولكنه ورحالته، وذكراه أوديسيوس عن يتحدث هنا الشاعر إن
الشاعر قدَّم التي الرائعة الفنية الصور من مجموعة عن عبارة بسيط، الغناء هذا تركيب
امللوك أحد قصور من قٍرص يف الصور هذه أُخذَت ولقد للغاية. جميًال وصًفا عنها لنا

عنه. امللك غياب بسبب الحزن عليه خيَّم قد الذي امليسينيني

الثانية األنشودة

ضد بشكوى تيليماخوس إليه م فيتقدَّ يجتمع حيث إيثاكا؛ جزيرة يف الشعب مجلس عن
اإلهانة، من كبري يشءٌ فيها إجابة أنتينوس فيُجيبه أمه، من بالزواج يطالبون الذين هؤالء
تدور الوقت ذلك ويف تَحيكه، الذي الثوب وقصة بينيلوبي قصة الحارضين عىل يرسد ثم
بقوله األعجوبة هذه فرسَّ فقد عراف باملجلس كان وإذ فجأة. َظهرْت نسوٌر املجلس حول
املجلس ينَفضُّ ثم قريبًا، وطنه إىل سيعود أوديسيوس أن وذلك حسن، فأٍل عن تنم بأنها
ساحر صوب متجًها املجلس من تيليماخوس ويخرج معينة، نتيجٍة إىل الوصول دون
عليهم الردُّ يُمِكنه أن دون وأذلُّوه أهانوه قد األمراء هؤالء ألن مرٍّا؛ بكاءً يبكي وهو البحر،
عليائها، من أثينا الربَّة إليه تنزل الشكل بهذا حزين هو وبينما يجب. كما يصدهم أو
تيليماخوس وكان الحميم. أوديسيوس صديق Mentor مينتور زي يف املرة هذه وتتنكر
يف أثينا فتُحاول املرشدين، خري من ومرشد األوفياء، أبيه أصدقاء خري من أنه عنه يعرف
كما Pylosبولوس مدينة إىل ستصحبه بأنها أكيًدا وعًدا وتَِعده ُحزنه يف تُعزِّيَه أن املرة هذه
طعام من إليه سيحتاج ما كل تيليماخوس ويُِعد إسربطة. إىل ستُعيده بأنها أيًضا تَِعده
إعداد يتم إن وما هذا. من يشء عىل أمه يُطِلع أن دون املضنية الطويلة الرحلة لهذه ومؤن
مينتور زي يف أثينا الربة وأقبَلت تيليماخوس، يعتليَها حتى الشاطئ من بالقرب السفينة

هذا. كل يف تُساِعده
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الثالثة األنشودة

أُرسة هي الصغرى بآسيا مدينة يف َحَكمْت أُرسة ذكرى لتمجيد األنشودة هذه نُظَمت لقد
يصل املدينة. بهذه الخاصة الصبغة األنشودة هذه عىل تَغلُب لذلك نيلياديسNeleiades؛

حسنًا. استقباًال نسطور ملكها فيستقبله بولوس جزيرة إىل تيليماخوس
القرن يف أثينا طاغية اسم عىل Peisistratusبيزسرتاتوس يسمى ابن هذا ولنسطور
األنشودة هذه إن يقولون كما مقصوًدا، تحريًفا هذا ذكر يف النقاد بعض ويرى السادس.
السادس. القرن يف مشهوًرا كان الذي بيزسرتاتوس إىل للتودُّد األوديسة إىل أُضيَفت قد

نسطور تيليماخوس يسأل ذلك وبعد لضيوفه. مأدبة نسطور يُولِم األنشودة هذه يف
ساءت كيف له ويصور كثرية، أخرى أخباًرا له فيحكي عودته، أثناء يف له حدث عما
نسطور يشري وهنا أجاممنون. بموت يُخِربه كما ومينيالوس أجاممنون بني أخريًا العالقة
انتقم ألنه ا جدٍّ عظيًما مدًحا ويمدحه Orestes أوريستيس املسمى أجاممنون ابن إىل
بذلك وهو مرص، إىل رحلته ومنها مينيالوس رحالِت تيليماخوس عىل يَِرسد ثم ألبيه،
عن وسؤاله هذا مينيالوس مقابلة يمكنه حيث إسربطة إىل بالذهاب تيليماخوس عىل يُشريُ
صحبته ويف إسربطة إىل يرحل الصباح وعند القرص يف الليلة تيليماخوس يقيض ثم أبيه،

بيزسرتاتوس.

الرابعة األنشودة

أبنائه. لزواج هائلة مأدبًة أقام وقد مينيالوس يجد وهناك إسربطة إىل تيليماخوس يذهب
ليُشبع املأدبة عن تيليماخوس ينرصف لذلك القرص؛ وكذا الفخامة يف غايًة املأدبة كانت
وصف يف كثرية أبياٌت تَِرد ثَمَّ ومن هذا؛ إعجابه الشاعر القرصويُشاِركه إىل بالتطلُّع إعجابه
يف ويبدآن املأدبة يف الضيفان يشرتك ثم الوقت، ذلك ملوك أحد يملكه كان الذي القرص
أبيه، عن مينيالوس بسؤال تيليماخوس يبدأ بطنَيهما ملء يأكال أن وبعد الطعام. تناول
تيليماخوس فيبكي َعَرًضا، أوديسيوس اسم فيه يذكر غامًضا ا ردٍّ مينيالوس عليه فريُدُّ
لحزن فتحزن مينيالوس زوجة هيلينا تدخل وعندئٍذ مات، قد أباه أن منه ظنٍّا مرٍّا بكاءً
ذلك؟ إىل السبيل فكيف أبيه عىل يبكي الذي الطفل هذا عن ي تُرسِّ لو وتَودُّ تيليماخوس،
معها أَحَرضتْه قد كانت مخدًرا تيليماخوس منها يرشب كان التي الكأس هيلينا تصنع
ينيس أن هو املخدر هذا من الغرض وكان بولودامي. اسمها مرصية سيدٍة من مرص من
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وتُقصُّ أوديسيوس مغامرات تالوة يف تأخذ ثم حياته، يكتنف الذي الحزن تيليماخوس
مهمٍة يف أرسَل عندما البطل هذا أظَهرها التي املمتازة والجسارة الفائقة الشجاعة عليه
قصة بدوره مينيالوس يحكي ثم األعداء، عىل س للتجسُّ طروادة حرب يف استكشافية
عىل وقدرته الحربية أبيه مقدرة عن يعرفه ما كل ليتليماخوس ويصف طروادة، حصار
برويتوس البحر عجوز بها تنبَّأ بنبوءٍة يخربه التايل اليوم ويف واملصائب. النكبات ل تحمُّ
أوديسيوس بأن تنبَّأ إذ اإلسكندرية؛ عند pharus فاروس جزيرة من بالقرب Proetus

املدينة. مبارحة من وَمنَعته أحبَّته التي كالوبسو عند موجود
أبيه، عن للبحث تيليماخوس رحيل خرب أتيكا يف األمراء يعرف أيًضا األنشودة هذه ويف
عن فيبحث أنتينوس ذلك يف مهم يتزعَّ تيليماخوس لقتل مؤامرٍة يف ويفكرون ثائرتهم فتثور
لينقض تيليماخوس عودة ينتظر حيث البحر يف فيه يختبئ مكمٍن إىل يذهب لكي سفينة
الهانئ، النوم عليها ويتعذَّر فتجزع بينيلوبي إىل املؤامرة هذه نبأ يصل ثم ويقتله، عليه

وتصرب. تتحمل كي وتُواسيها املنام يف أثينا الربة فتأتيها
األناشيد عليها أُطِلق والتي بتيليماخوس، الخاصة األوىل األربعة األناشيد هي هذه

التيليماخية.
األنشودة تبدأ وهنا كالوبسو. فيها تعيش التي الجزيرة إىل ذلك بعد الشاعر ينقلنا

الخامسة.

الخامسة األنشودة

األناشيد البعضبأن هذا ويقول األوىل، باألنشودة القارئ لتذكري أُضيَفت البعضأنها يعتقد
يجعل ق.م. الخامس القرن أوائل إن حيث لألوديسة بعُد فيما أُضيَفت التيليماخية األربعة

ا. جدٍّ محتمًال الغرض هذا
عىل ليُطِلعها كالوبسو إىل بالذهاب هريميس اآللهة، كبري زوس، يأمر األناشيد هذه يف
أوديسيوس وجود عن لهريميس زوس كشف ولقد وطنه. إىل أوديسيوس يعود أن يف رغبته
أن قبل الكثري اليشء فيها يقايس يوًما عرشون أمامه يزال ال وأنه كالوبسو، عند هناك
احتفاٍل يف هريميس كالوبسو فتستقبل ألبانيا، يف Phaeacians الفياكيني شعب إىل يصل
فتغضب أوديسيوس، رساح تُطِلق أن ويرجوها اآللهة، كبري رسالة األخري يُبلغها ثم عظيم،
أوديسيوس أحضانها بني من ينتزعوا أن يريدون الذين اآللهة ظلم ضد وتثور كالوبسو
كبري ألمر تخضع الثورة هذه من بالرغم أنها غري عليها. تحقد اآللهة بأن وتدعي حبيبها،
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تُعد لم بأنها وتخربه أوديسيوس يُوجد حيث البحر شاطئ إىل ذلك بعد وتذهب اآللهة،
حبيبها؛ إىل الحبيبة حديث ودعة، رقة كله حديثًا كالوبسو ثه تُحدِّ وهنا رحيله. تعارضيف
السيدات هؤالء ومن جم، أدٍب من البحر سيدات به يتصف ما نالحظ أن يجدر ولذلك
من يتبادالن وهناك أوديسيوس، ومعها كهفها إىل كالوبسو تعود ثم وكريكي، كالوبسو
القبالت، يتبادالن كيف فريينا املنظر هذا بوصف الشاعر يهتم وهنا الحب. عواطف جديد
أعدَّه رمٍث فوق الجزيرة أوديسيوس يربح ذلك بعد اآلخر. منهما كلٌّ يحتضن كيف ثم
بالغرق أوديسيوس تُهدِّد شديدة عاصفًة يثري — عُدوه — بوسايدون أن بيد الغرض. لهذا
قريب. مخبأٍ إىل يلجأ ثم عنيفة جهوٍد بعد الَرب إىل هذا بعد ويصل الغرق، من اآللهة فتُنِقذه

السادسة األنشودة

ألكينوس، يسمى ملكهم وكان مالحون، وأغلبهم ارة بحَّ شعٌب وهم الفياكيني جزيرة حول
ى يُسمَّ أسلحة تاجِر ابنة صورة يف أثينا الربَّة إليها حَرضْت ناوسيكا اسمها ابنة له وكانت
النهر شاطئ عند مالبسها لتغسل تذهب بأن نومها يف إليها وأوحت Dumas دوماس
وهناك النهر إىل وتذهب الفتاة تستيقظ الصباح ويف القريب. بزواجها لالحتفال استعداًدا
إذ كذلك هن وبينما عليهن. ناوسيكا فتُِرشف مالبسهن يغسلن مجتمعاٍت البنات تجد
من أوديسيوس إليقاظ داعيًا هذا ويكون البنات، فتصيح النهر يف بحجر أثينا الربَّة ترمي
وال أوًال يرتدَّد الفتيات هؤالء يرى فلما النهر، من بالقرب األعشاب بني نائًما وكان نومه،
النهر إىل وينزل مالبسه عنه وينزع األعشاب وسط من فيخرج عليه، ُمقِدم هو ما يعرف
الذي املنظر هذا ينتهي ثم الحياء، عليهن فيستويل الصورة بهذه البنات فرتاه ليستحم،
مترضًعا ناوسيكا البنت إىل أوديسيوس يتقدم فيه آخر منظٌر ويتبعه وجمال، روعٌة كله
فيه ت اشتمَّ إنها وتقول كبريًا، عطًفا عليه وتعطف بحاله وترأف إليه لتستمع متوسًال
ينتظر وهناك املدينة. أبواب حتى مرتجًال فيتبعها عمله يجب بما عليه وتُشري امللوك. رائحة
ناوسيكا وتأمر الطريق، عن ويسأل املدينة أوديسيوس يدخل وعندئٍذ إليه، تعود حتى
ويقوم أثينا الربة معبد إىل أوديسيوس يعرج ثم الضيف، معاملة بمعاملته خادماتها

لها. العبادة بفروض

السابعة األنشودة

بيد وتأخذ الفياكيني، شعب بنات إحدى زي يف متنكرًة أوديسيوس من أثينا الربة تتقدم
فيجيبه يستضيفه أن إليه ويطلب الجزيرة، عىل الحاكم امللك قرص إىل وتقوده أوديسيوس
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فيَِعده رحالته، إبَّان مخاطراته امللك مسامع عىل أوديسيوس يُقص ذلك وبعد طلبه. إىل
وطنه. إىل عوده عىل بالعمل ألكينوس

الثامنة األنشودة

املجلس ويوافق أوديسيوس، موضوع عليه ألكينوس امللك ويعرض الشعب مجلس يجتمع
الشاعر فيها يُغنِّي ألكينوس امللك عند مأدبٌة تُقام ثم إيثاكا، جزيرة إىل عودته عىل
هذا أوديسيوس سمع ا فلمَّ وأخيل، أوديسيوس بني وقع الذي النزاع قصة ديمودوكوس
إىل باالنتقال الناس يأمر ثم شيئًا، يقل لم ولكنه ألكينوس فالحظه يبكي، راح الغناء
امللك يسأل وهنا املختلفة. الرياضية واملسابقات واملباريات األلعاب إلقامة املدينة سوق
عىل ويتهكَّم شخص يتقدَّم وعندئٍذ إليها، يميل التي املباريات نوع عن أوديسيوس
لعبة. بأية القيام عىل أوديسيوس قدرة يف يشك إنه ويقول منه ويسخر أوديسيوس
ويُحرز امليدان إىل ويتقدَّم القرص، لعبة ل يُفضِّ أنه سكوٍن يف يجيب أوديسيوس أن غري
أريس بني الحب قصة ديمودوكوس يُنِشد هذا وبعد الرقص، ذلك يتلو السبق. قصب
إليه ناوسيكا وتتقدَّم رحيله، بمناسبة ألوديسيوس الهدايا تقديم هذا ويتبع وأفروديتي.

العظيمة. بهداياها
املحتمل فمن ولذا قصة؛ إىل قصة من املرء فيها ينتقل وضعيفة مفكَّكة األنشودة هذه

األوديسة. إىل أُضيَفت أنها ا جدٍّ

التاسعة األنشودة

أوديسيوس يرمي األنشودة هذه ويف السابقة. املأدبة يف حدث ما فيها يحُدث مأدبٌة تُمدُّ فيما
طروادة حصار قصة يغني أن منه ويطلب ديمودوكوس، املغني الشاعر إىل اللحم من قطعة
بعد يرسد ثم البكاء، يف يأخذ الغناء أوديسيوس يسمع وعندما مطلبه، إىل املنشد فيجيبه
حيث الكوكونيس؛ جماعة إىل وصوًال ثم أوًال، طروادة من رحيله قصة مخاطراته، قصة ذلك
تهب ثم رفاقه، من أشخاٍص ستة أوديسيوس فيها فقد معركة رحى وبينهم بينه دارت
شبه إىل ذلك بعد يذهبون ثم يوَمني، فيها ويبَقون مجهولة أرٍض يف يرُسون تجعلهم زوبعة
يُطوِّقوا أن عليهم املستحيل من تجعل شديدة أخرى عاصفٌة تهب وهناك البلوبونيز، جزيرة
بعد أوديسيوس ويرحل اللوتس. أكل أهلها يحب بلٍد إىل الرياح بهم فتذهب الجزيرة، شبه
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عدٍد عىل وأصدقاؤه أوديسيوس يستويل وهناك الكوكلوبيس. بالد إىل البالد هذه من ذلك
يقيمون ثم تسعة أصدقائه من كالٍّ ويعطي عرشة منها لنفسه أوديسيوس يأخذ املاعز من
الكتشاف صغرية سفينًة وأصحابه هو يركب الصباح ويف الصباح. حتى وينامون مأدبة
قسيس Maron مارون له أعطاه الذي النبيذ بأخذ الرحلة هذه يف ويهتم الكوكلوبيس. بالد
هذا من الهرب من يتمكن ذلك وبعد بولوفيموس، كهف ذلك بعد يدخل ثم أبولُّو، اإلله

عظيمة. مأدبًة يقيمون حيث قربص جزيرة إىل ويعود وأصدقاؤه، هو الكهف

العارشة األنشودة

تحتوي قربًة أوديسيوس إيون ويعطي ،Ion إليون تابعة جزيرٍة إىل أوديسيوس يذهب
عظيمة، ثروٍة عىل تحتوي أنها لظنهم القربة يفتحون أصدقاءه ولكن مختلفة رياٍح عىل
ويطردهم شديًدا غضبًا القربة لفتح إيون ويغضب هوجاء، عاصفًة عليهم تُجر بها فإذا
ويُعرف رسدينيا، جزيرة ساحل عند الاليسرتوجونيني بالد إىل ذلك بعد فيذهبون جميًعا،
ومن أوديسيوس، أصدقاء من كبري عدٍد قتل يف هؤالء ويأخذ البرش. لحم يأكلون أنهم
أصدقاء تغيري من الساحرة هذه تتمكَّن وهناك كريكي. جزيرة إىل يذهبون منهم تبقى
املصري، هذا من ينجو الذي أوديسيوس عدا ما صغريٍة خنازيَر إىل وتحويلهم أوديسيوس
وبعد طلبه، إىل فتجيبه األول شكلهم إىل أصدقائه بإرجاع الساحرة هذه إقناع يف وينجح

األموات. عالم إىل بالذهاب وأصدقاءه أوديسيوس تنصح ذلك

عرشة الحادية األنشودة

األسود، البحر شمال يف Cimmerians الكيمرييني عند األموات بالد إىل أوديسيوس يذهب
أشباٌح له فتظهر بها يقوم بأن كريكي نصَحتْه التي باملراسيم أوديسيوس يقوم وهناك
ستحدث التي بالحوادث األخري ويخربه وترييسياس، Elpinor إلبينور أشباح منها مختلفة
حدث ما عىل فيُوقفه Anticlea أنتيكليا أمه شبح أيًضا له ويظهر حياته. مستقل يف له
وأخيل أجاممنون أصدقائه أشباح أيًضا له تظهر كما منها، رحيله بعد إيثاكا جزيرة يف
أوريون والصياد القايضمينوس أوديسيوس يرى ثم وأجاكس، وأنتيلوخوس وبرتوكلوس

األموات. بالد ويغادر سفينته، إىل ذلك بعد ويعود Orion
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عرشة الثانية األنشودة

يف أوديسيوس يفلح وبفضلها ألوديسيوس، والتوصيات النصائح بعض كريكي تُقدِّم
أوديسيوس يصل سالم. يف وسكوال خاروبديس بني املرور وكذا السريينيس، من التخلُّص
الشمسفيعاقبهم أغنام عىل أصدقاؤه يهُجم حيث Thrainacia ثريناكيا إىلجزيرة ذلك بعد
جزيرة إىل أوديسيوس يُحمل سفينته من باقية قطعٍة وفوق هذه. أعمالهم عىل زوس اإلله
املكان وهو أيام، تسعة بعد كالوبسو إىل منها ويصل خاروبديس إىل يعود ثم أوجوجيا،

طارق. بجبل املعروف

عرشة الثالثة األنشودة

الرب سيعاقبهم الذين الفياكيني بمساعدة إيثاكا جزيرة إىل أوديسيوس يصل ذلك بعد
يستيقظ وعندما نائم، وهو الساحل عىل ويضعونه أوديسيوس. عدو األخري ألن بوسايدون
وهي وتخربه أثينا الربة إليه وتأتي هو، مكان أي يف يعرف ال ألنه اليأس؛ عليه يستويل
األسالب من له ى تبقَّ ما هي معه التي الهدايا وأن إثياكا، جزيرة يف اآلن موجود بأنه ُمتنكِّرة
منظٍر يف اإلنسان فيه يظهر بديع منظٌر ذلك ييل طروادة. حرب يف اكتسبها التي واملغانم
يعرفه ال حتى اذ شحَّ صورة يف أيًضا هو يتنكر أن عىل يتفقان ثم وصداقة، وودٌّ ثقٌة كله
نفسه الوقت ويف Eumaeusيومايوس يُدعى خنازير راعي إىل يذهب ثم أنفسهم، أصدقاؤه

تيليماخوس. ابنه ملقابلة أثينا تذهب

عرشة الرابعة األنشودة

يعرفه. ال أنه رغم خنزيًرا له ويذبح الطعام له ويُِعد أوديسيوس الخنازير راعي يستقبل
فيقول وخرافات، أكاذيب كلها قصًة أوديسيوس عليه فيرسد شخصه عن الراعي ويسأله
ويُعيِّنه الحرب يف ليشرتك طروادة إىل الجزيرة ملُك أخذَه وقد كريت جزيرة من إنه له
رأس عىل يذهب كذلك هو وبينما الحرب، انتهاء بعد وطنه إىل يعود ثم لألسطول، أمرياًال
إىل ذلك بعد االثنان ويذهب فينيقى. رجٍل صحبة مرصيف إىل متجًها والسلب للنهب حملٍة
فيها يغرق هوجاء عاصفٌة تهبُّ وبعدئٍذ كعبد، ويبيعه الفينيقي عليه يستويل حيث ليبيا
مع يتحدث وهناك يعرفه، ال مكان يف نفسه أوديسيوس يجد الحادثة هذه وبعد البعض.
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فيهرب إيثاكا، جزيرة إىل به يأتون بحارة إىل به ويعهد ذلك، بعد امللك فيطرده امللك ابن
الخنازير. راعي إىل ويجيء منهم

بذبح يأمر ذلك ومع الغريب. قاله الذي هذا من شيئًا يُصدِّق ال يومايوس ولكن
لحراسة مسلًحا ذلك بعد ويخرج للنوم، ِفراًشا املتنكِّر ألوديسيوس يُِعد كما ليأكلوه، خنزيٍر

الخنازير.

عرشة الخامسة األنشودة

والذهاب أثينا إىل يرجع بأن وتأمره منامه، يف لتيليماخوس وتظهر إسربطة إىل أثينا تصل
بالهدايا محمًال مينيالوس امللك قرص يرتك حتى يستيقظ إن فما يومايوس، إىل رأًسا
يُبِحر هناك ومن بولوس، إىل تيليماخوس ويعود هيلينا. وزوجته عليه بها جاد التي الكثرية
من نُفي قد كان Theoclymenus ثيوكلومينوس اسمه رجًال معه مصطحبًا سفينته عىل
تجنُّب عىل العزم بيَّت وقد عجيبة رسعٍة يف إيثاكا إىل يعود ثم رجًال، قتل ألنه أرجوس؛
الذي الوقت يف إيثاكا، إىل يصل حتى آخر طريًقا ويسلك فيتحاشاهم عليه املتآمرين رؤية

ألوديسيوس. يومايوس أقامها التي الوليمة فيه تنتهي كادت

عرشة السادسة األنشودة

مع بمفرده فيبقى الوطن، إىل عاد قد بأنه أمه يخرب كي يومايوس تيليماخوس يرسل
يجب التي الخطة عىل واالبن األب يتفق وعندئٍذ عليه، التعرُّف من يتمكَّن حيث أوديسيوس
إىل يصل الوقت هذا ويف أبيه. عن شيئًا تيليماخوس يذُكر أال عىل فيتَّفقان اتِّباعها، عليهما
أنتينوسرغبته ويُظِهر شديًدا، غضبًا فيغضبون إسربطة تيليماخوسإىل عودة نبأ املتآمرين
ويصل األشخاص. بعض ذلك يف فيعارضه لقتله، مؤامرة إعداد ويف تيليماخوس قتل يف
ابنها. قتل يف لرغبته أنتينوس إىل اللوم ه وتُوجِّ املتآمرين، إىل فتنزل بينيلوبي إىل هذا كل خرب

الجميع. وينام الوليمة فتنتهي يومايوس عند أما

عرشة السابعة األنشودة

اذ. شحَّ هيئة يف متنكًرا أوديسيوس ويذهب الراعي، صحبة يف تيليماخوس يخرج فيها
ولكن والعنف، القسوة من كثريًا األخري فيه يُظِهر أنتينوس وبني بينه نزاٌع يحدث وهناك
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إليه التحدُّث يف رغبتها وتُبدي اذ، الشحَّ الرجل بهذا وتهتم مقصورتها من تهبط بينيلوبي
ا. خاصٍّ حديثًا

عرشة الثامنة األنشودة

إيروس يُدعى آخر اٍذ شحَّ وبني اذ شحَّ صورة يف املتنكر أوديسيوس بني شجار يحُدث فيها
الشحاذ عىل أوديسيوسيتغلب الشحاذ ولكن املنظر، لهذا الرسور كل املتآمرون فيَُرس ،Irus
ساحة إىل النزول يف بينيلوبي ترغب ذلك بعد الخارج. يف به ويلقي قاضية برضبٍة اآلخر
من ثوبًا عليها وتخلع تنام تجعلها أثينا ولكن تيليماخوس، إىل التحدُّث بُحجة القرص
بها ُعومل التي القاسية للمعاملة تيليماخوس إىل اللوم ه وتُوجِّ أخريًا تنزل ثم الجمال،

أوديسيوس. بذلك وتقصد الضيف،
القرص من األول الدور يف ِشجاٌر ينشب ثم الخاص، جناحها إىل بينيلوبي تصعد ثم
ه وتُوجِّ أوديسيوس، األخرية فيه تُسب Melantho ميالنثو الخادمة وبني أوديسيوس بني
ضد الخادمة ويؤيد ميالنثو، حبيب Eurynome يورونومي ل فيتدخَّ القول، قارع إليه

بيده. له ح ويُلوِّ أوديسيوس
تيليماخوس ابنه أوديسيوس يأمر فيه آخر منظٌر ثم وَمْرج َهْرج ذلك عقب يحُدث

السابقة. الحوادث من بالرغم بسالٍم اليوم ينتهي ثم الخادم، وحبس األسلحة بإدخال

عرشة التاسعة األنشودة

القرص. يف األسلحة أوديسيوس يُخفي ثم تيليماخوس، ومعه الساحة يف أوديسيوس يبقى
إجابًة فيجيبها شخصه عن وتسأله الضيف، هذا مع للتحدُّث جناحها من بينيلوبي وتنزل
استقبَله والذي كريت، جزيرة يف يحُكم إيدومينيوسالذي امللك شقيق إنه لها يقول إذ كاذبة؛
السفر وشك عىل األخري وكان إيدومينيوس، لرؤية الجزيرة هذه إىل ذهب قد وكان كريت يف
اٍم حمَّ بإعداد تأمر ثم أوديسيوس، عن وتسأله مرٍّا بكاءً بينيلوبي وتبكي طروادة. حرب إىل
أوديسيوس، قدَمي بغسل تقوم يوروكليا خادمتها وبينما اذ. الشحَّ هذا قدَمي لغسل ساخن
هذه بواسطة عليه الخادمة فتَتعرَّف أوديسيوس، بها يُعرف كان جروح آثار عىل تعثُر
فتفرح بعينه، أوديسيوس هو أمامها الجالس الشخص هذا بأن سيَّدتها وتُخرب الجروح،
ان ويُِعدَّ اتباعها، الواجب الخطة زوجته عىل أوديسيوس يقرتح ثم ا، جمٍّ فرًحا بينيلوبي

املتآمرين. بني مسابقٍة إقامِة عىل ويتفقان التايل، اليوم يف العدة
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العرشون األنشودة

تدور أشباًحا يرى بأنه تقول نبوءًة ثيوكلومينوس الَعرَّاف ويعلن عظيمة، مأدبٌة تَُمد فيها
رش ويطردونه النبوءة من ويسخرون هؤالء فيضحك بينيلوبي، من بالزواج املطالبني حول

طردة.

والعرشون الحادية األنشودة

يف السبق قَصب إحراز يستطيع الذي الشخص من ستتزوج بأنها وتَِعد بينيلوبي تظهر
قوس استخدام كذلك وتشرتط بالقوس، السهام رمي وهي إقامتها، تَودُّ التي املسابقة
هذا استخدام من أحد يتمكَّن وال املسابقة، هذه يف ينجح أحد ال ولكن نفسه، أوديسيوس
ولكن املتآمرون، منه فيسخر املسابقة يف االشرتاك ويطلب أوديسيوس فيتقدم القوس،

عظيًما. نجاًحا استخدامها يف أوديسيوس وينجح القوس يعطيه تيليماخوس

والعرشون الثانية األنشودة

الشاعر غري منهم يستثني وال املتآمرين، جميع ويقتل نفسه، عن أوديسيوس يعلن عندئٍذ
ميدون. والبطل فيميوس

والعرشون الثالثة األنشودة

الالزمة. التدابري جميع أوديسيوس ويتخذ الحوادث، هذه جميع عىل بينيلوبي تقف

والعرشون الرابعة األنشودة

تتم وبذا األوديسة، إىل أُضيَفت أنها الظن وأغلب ضعيفة، أنشودٌة وهي األوديسة ختام هي
تماًما. اإللياذة ألناشيد معادًال عدُدها ويُصِبح األناشيد

تتلخص أفكاٍر ثالِث بني املحكم والتنسيق التأليف عن عبارٌة األوديسة أن يتبنيَّ هذا من
عرًضا يُذَكر وإنما يتكلم، وال يتحدث وال أوديسيوس البطل يظهر ال وفيها التليماخية، يف
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يف ثم أوديسيوس، مخاطرات ويف األوىل، األربعة األغاني يف السائدة هي ذكراه تكون بحيث
زوجته. مغازيل من األخري انتقام

هو: واألوديسة اإللياذة من كلٍّ تحليل من استنتاجه يمكننا ما وكل
املنظومتنَي. يف واحدة املوضوع وحدة أوًال:

دون حذُفها ويمكن آخر، حنٍي يف ذلك وغري أحيانًا، ممتعة شيقٍة طويلة ِقطٍع وجود ثانيًا:
الحذف هذا كان ربما بل القليل. أو الكثري يف املوضوع وحدة عىل الحذف هذا يؤثِّر أن
بصورٍة األوديسة إىل أُضيَف قد الِقَطع هذه من عدًدا أن فيه شك ال ومما ا، جدٍّ مفيًدا

اإللياذة. يف منها أكثَر
واألوديسة. اإللياذة يف رضوريٍة غريُ الِقَطع هذه فإن ثم ومن

املختلفة. العصور بني األوىل يف وخصوًصا واألوديسة اإللياذة يف نُميِّز أن نستطيع ثالثًا:
التاريخية. والحقائق الشخصيات ووصف اللغة يف جليٍّا يظهر التمييز وهذا

لإللياذة، األساسية الفكرة حول املختلفة الحوادث هذه جميع تفسريُ يمكن كيف إذن
أوديسيوس عودة فكرة وهي لألوديسة، األساسية الفكرة وحول أخيل، غضب فكرة وهي

لنفسه؟ وانتقامه
وهذا أوَّلية، نواٍة بوجود يقول أحدهما أساسيَّني؛ فرَضني قون املحقِّ العلماء يفرتض
اإللياذة من نوًعا ألَّف عبقريٍّا شاعًرا أن ذلك ومعنى ،Monyan Primitif ى يُسمَّ الفرض
العصور إبان اإلضافات بعُض إليهما وأُضيفت التغيريات، بعض حدثَت ثم واألوديسة،
الفرض بهذا أخذ وممن ١٨٢٤م. عام منذ األخص عىل الفرض هذا ظهر ولقد التالية.
١٨٣٥–١٨٤٥م، عام Kayser وكايرس ١٨٣١م، عام Hermonn هريمون العلماء من
ى تُسمَّ أخيل حول تدور أصلية قصٍة بوجود يقول واألخري ١٨٤٩م. عام Grote وجروت
إليها يضيف األمر بادئ يف البسيطة القصة ألَّف الذي نفسه الشاعر أخذ ثم L’Achilléide

ا. جدٍّ طويلًة أصبََحت حتى
فيما َظهرْت التي القصائد يف حَدث ما العلماء هؤالء زعِم يف الفرض هذا يُؤيِّد ومما
من بكثري أقل واألوديسة باإللياذة حدثَت التي والتغيريات اإلضافات ولكن النهَرين، بني
ُوجَدت قد األصلية النواة هذه تكون أن املستحيل ومن Gilganesch قصائد يف حدثَت التي
حرب قبل واألوديسة هي أُلِّفْت قد اإللياذة تكون أن املستحيل ومن اآلخيني، هجرات قبل

طروادة.
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هؤالء إن تقول وهي األملانية، النظرية هناك طروادة؟ حرب أبطال هم من واآلن
النظريَة هذه عارض وقد الزمن. بمرور بًرشا أصبحوا ثم األمر، أول يف آلهًة كانوا األبطال
اليونان. عند األبطال عبادة عن ألََّفها رسالٍة يف Paul Foucart فوكار بول الفرنيس العالُم
طويل زمٌن مر ثم اليونان، بالد يف تُعبد آلهة ومينيالوس وأخيل أجاممنون كان إذن
أن نتذكره أن يجب والذي طروادة. حصار حول الخرافات جمَعتْهم بًرشا أصبحوا حتى
أولئك ساللة إليها جاءت حتى الصغرى آسيا أوساط يف إال تَِزد لم القصصية طروادة أهمية

بها. يقيمون األبطال
كانوا األبطال هؤالء إن تقول التي فوكار بول نظرية فهي العكسية النظرية أما
ومينيالوس وأخيل أجاممنون فإن اآللهة؛ درجة إىل ذلك بعد ارتفعوا ثم األمر أول يف بًرشا
أيًضا كانوا وربما الخرافات، ابتدَعتْهم الذين الخرافات رجال من كانوا وربما رجاًال كانوا

صحيح. تاريخي وجوٌد لها تاريخية شخصياٍت
تدعونا الرشقية البالد يف الحفائر مكتشفات ألن الصحة؛ إىل أميل األخري االعتبار وهذا
كان ما لها وكان ا، حقٍّ وعاشت ا حقٍّ ُوجَدت الشخصيات هذه بأن القائل بالرأي نأخذ أن إىل
يوناني. اسمه الذي أوديسيوس البطل عدا ما آخيون أبطاٌل وهم طروادة، حرب يف األثَر من
بهذه إيطاليا إىل االسم هذا وصل وقد Ulixces أو Olixcesأوليكسيس هو االسم هذا كان
«الرجل ومعناه Odysseus أوديسيوس أصبح ثم أوديسة هناك يكون أن قبل الصورة
جاريًا ذلك وكان .Odussomai اليوناني الفعل من ُمشتَقٌّ وهو اآللهة» غضب ل يتَحمَّ الذي
الهومرية. القصائد إىل ذلك بعد نُقل ثم املتوسط، األبيض البحر شعوب بني التقاليد يف
اعتمد الكريتية للحضارة تابعة مينوية إيجية قصائُد هناك تكون أن ا جدٍّ املحتمل ومن
هذه نعرف أن نستطيع ال ولكننا الكثري، اليشء منها واقتبسوا اآلخيني، من الشعراء عليها
بالنسبة عليها تدل آثاٌر منها يَبَق لم ألنه تماًما؛ لنا مجهولة فهي حال بأية اإليجية القصائد

البسيطة. الكلمات بعض إال منها يَبَق ولم انعدَمت، اآلخية اللهجات أن إىل
األول. الفرض عن عندنا ما هذا

عن الواحدة منفصلة األمر أول يف بسيطة أغاٍن بوجود القائل فهو الثاني الفرض أما
.«Lieder «ليدر باألملانية ى وتُسمَّ األخرى

حوادَث عن منها كلٌّ تتحدَّث املنفصلة األغاني هذه بأن األملانية النظرية هذه وتقول
هناك يكون أن ا جدٍّ املحتمل ومن املغنون. الشعراء ويُنِشدها الخرافات حوادث من خاصة
بفكرٍة يتصل ما كلَّ منها يجمع وأن األغاني، هذه من يختار أن حاول قد عبقري شاعٌر
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أخذ ما هذا وانتقامه. أوديسيوس عودة أو أخيل غضب حول تدور التي كالفكرة واحدة،
األملاني العالم بمدة بعده وجاء عرش. السابع القرن يف D’Aubignac الفرنيس القس به
.Prolegomene ى امُلسمَّ املشهور مؤلفه يف أيًضا النظرية بهذه أخذ الذي Wolf وولف
بالحوادث الطويلة دراساته بعد الفرنيس العالم إليه انتهى ما مثل إىل وولف انتهى وقد
عام De Villoisin اسمه فرنيس عالم ونرشها Veenetus ى يُسمَّ مخطوٍط يف كانت التي
وهني Lachmann ألخمان البسيط االختالف بعض مع النظرية هذه أيَّد وقد ١٧٨٨م.
أغاٍن عن عبارة ليستا واألوديسة اإللياذة إن يقول الذي Kirchhoff وكريشوف Heyne
يخص فيما كريشوف أيد وقد القصيص. الشعر من طويلة قصائُد إنما بسيطة، صغرية

.Wilamowtzفيالموفتس اسمه ا جدٍّ مشهور آخر عالٌم باإللياذة
ببعض نكتفي لذلك فيها؛ اإلنسان يضل أن الجائز من املختلفة، اآلراء من بيداءُ هذه
يجب املالحظات هذه ذكره يف نبدأ أن قبل ولكن املشكلة، هذه أوجه لتحديد املالحظات
هذه انتقال كيفية عن أوًال ونتكلم الهومرية، األشعار هذه نُرشْت كيف نذُكر أن أوًال علينا

الصغرى. آسيا يف أيونيا إىل القصائد
واأليوني اآلخي املجتمع يف عظيمة مكانٌة له كانت الشعر إن نقول ان نستطيع
فيميوس مثل القوم كبار يقيمها التي املآدب يف يُنِشدون واملغنون الشعراء كان إذ واأليويل؛
حول تدور املغنون الشعراء هؤالء يختارها التي األغاني كانت وألكينوس. وديمودوكوس
قصرية؛ أغانَي كانت األغاني هذه أن وهلة أول من لنا يظهر األبطال. بحياة خاصة حوادَث
إذا خصوًصا واألوديسة، كاإللياذة طويلة أغانَي يُغنِّي أن الشاعر عىل املستحيل من ألنه
هذه أن استنتاج يمكن النظرية هذه عىل بناءً بعُد. ظهرت قد تكن لم الكتابة أن أخذنا
يف نُشك ولكننا أيونيا، إىل والسماع الحفظ طريق عن نُقَلت وأنها طويلة، تكن لم القصائد
أن الجائز من كان الفرتة. هذه يف كتابة وجود تُثِبت هومريوس يف فكرة لوجود الكالم هذا
اليونان أن الحفائر طريق عن نعرف فإننا اآلن أما الحفائر. تُوجد لم لو الفكرة بهذه نأخذ
كانت الكتابة ألن التاسع؛ أو الثامن القرن يف الفينيقيني عن الهجائية الحروف يأخذوا لم
معروفة الكتابة وكانت والتاسع، الثامن القرننَي من أقدم قرٍن يف طويل زمٍن منذ معروفة
نوع هناك كان بأنه القائل بالرأي نأخذ أن يمكننا لذلك اآلخيون؛ إليه وصل الذي العالم يف
ألن بالذات؛ القديم العرص هذا ويف اليونانية باللغة ومكتوب موجود واألوديسة اإللياذة من
األدب وبني الهومرية القصائد بني فاصًال هناك أن قاطعة بطريقٍة لنا أثبت قد اللغات علم

والحروب. القصائد هذه سبق الذي اآلخي
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لنا يُثِبت ألنه واألدبية؛ التاريخية الناحية من مهمٌّ هذا أن يف شكٍّ من هناك ليس
متصلون وهم واأليوليون األيونيون مثل اليونانية باللغة املتكلمة للشعوب العظمى األهمية
هجرات وقبل اآلخيني هجرات بعد اليونان بالد إىل جاءوا وبالذين القرابة، بصلة باآلخيني

الدوريني.
آسيا إىل هجراتهم بعد أو اليونان ببالد استَتبُّوا أن بعد السيادة لهم صارت ثم

الدورية. للغزوات نتيجة الهجرات هذه وكانت الصغرى،
ثم األيونية القصائد فيه سارت الذي الطريق نفس يف الهومرية القصائد سارت ولقد
األدب فقلدوا آداب، لهم يكون أن يقبلوا فلم اآلخيون أما الكتابة. بواسطة أيونيا إىل انتقَلت

الفخارية. واألواني األسلحة من قلَّدوه ميسينيٌّ فنٌّ هناك كان ثم املينوي، الفريجي
قليًال عدًدا إال إيجية كلماٍت فيها نجد ال بحتة هومرية قصائُد إذن الهومرية فالقصائد
الشكل اتخذت ولكنها األيولية، القصائد نهج عىل تسري قصائُد وهي يُذكر، ال يكاد ا جدٍّ

األيوني.
انتقَلت لقد اليونان. بالد إىل القصائد هذه بها نُقَلت التي الكيفية عن نتحدث واآلن

مًعا. باالثننَي أو الطريقتنَي هاتنَي بإحدى
االنتقال عادتهم من كان الذين املغنني املنشدين بواسطة وذلك الشفوية، بالطريقة أوًال:
الذهب من كتاٍج الكربى الجوائز لنيل العامة املسابقات إىل والتقدُّم أخرى، إىل مدينة من
عاٍل منٍرب فوق يصعدوا أن عادتهم من وكان هومريوس. أشعار إنشادهم عىل مكافأًة
جلساٍت يعقدون وكانوا النربات. واضح جهوري بصوٍت القصائد هذه إلقاء يف ويأخذوا
واألوديسة اإللياذة إلنشاد الطويلة الجلسات هذه تكفي كي متتالية أياٍم عىل طويلة
عندما حمراء باهرة زاهية ألواٍن ذات فاخرة مالبَس يلبسون املنشدون هؤالء وكان كلها.
من كل به قال ما حسب وذلك األوديسة، ينشدون متى أرجوانية وأخرى اإللياذة يُنِشدون
األعياد إىل يذهبون كانوا املنشدين هؤالء إن كالهما قال فقد وأفالطون؛ سقراط الخطيبنَي
Grandes Panathéneés الكربى البانأثينية كاألعياد العامة املسابقات فيها تُقام التي
وهؤالء Les Homérides ى تُسمَّ جماعٍة وجود عن أيًضا Pindar بندار الشاعر ويحدثنا
جمعية عن عبارًة األمر بادئ يف كانوا أنهم ح واملرجَّ القصائد. هذه يُنِشدون الهومريون
هومريوس إىل االنتساب حق ألنفسهم يدَّعون كانوا واألوديسة. اإللياذة ُمغنِّي جميع تضم
خيوس جزيرة يف كثريون الهومريني بني من وكان هومريوس. ساللة من إنهم ويقولون
وذلك األوديسة، منها ن تتكوَّ التي املختلفة األغاني جمع بريار فكتور إليهم نسب Chios
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كانت كما اليوم إلينا وصَلت قد مجتمعة األغاني وهذه امليالد. قبل السابع القرن بداية يف
الذين «ليدر» املسماة املستقلَّة األغاني أصحاب به يأخذ ما وهذا القرن. ذلك يف عليه

عامة. أوديسٍة أو عامة إلياذٍة يف األناشيد هذه جمعوا عباقرة ُشعراءَ بوجوِد يقولون
إيفور املؤرخ قال ولقد مكتوبة. نُسٌخ املنشدين أيدي بني كان ألنه الكتابية؛ بالطريقة ثانيًا:
لوكورجوس اإلسربطي املرشع إن رواياته إحدى يف امليالد قبل الرابع القرن يف Ephore
كريت من أو خيوس أو ساموس جزيرة من نسخٍة استحضار عىل عمل قد Lycurgus

التاريخ. يف له وجود وال ُخرايفٌّ ع املرشِّ هذا أن األمر حقيقة ولكن إسربطة، إىل
إبَّان أثينا يف حكم الذي بيزسرتاتوس الطاغية إن تقول أخرى روايٌة هناك ولكن
عرصه حتى وكانت الهومرية، األناشيد هذه جمع عىل عمل قد امليالد قبل السادس القرن
إنشاد تَقرَّر هذا بيزسرتاتوس عرص يف أنه عنا يغيب أال يجب أنه كما مبعثرة، مشتَّتًة
أصحاُب الرواية هذه استغل وقد أثينا. يف الكربى البانأثينية األعياد يف الهومرية القصائد
لعبت أثينا أن النظرية بهذه القائلني رأي ففي وولف؛ من ابتداءً املستقلة األغاني نظرية
عملوا الذين العباقرة الشعراءَ أن أيًضا رأيهم ومن واألوديسة. اإللياذة تكوين يف ا مهمٍّ دوًرا
بيزسرتاتوس ألََّفها التي اللجنة أعضاء هم األخرية صورتها يف واألوديسة اإللياذة وضع عىل
قبل السادس القرن يف أثينا يف املختلفة والعلوم والثقافة التعليم أمور عىل لإلرشاف
Zopyres d’Héraclée, أسماؤهم اآلتية الثالثة األشخاص من اللجنة هذه وتتألَّف امليالد.
الصحة؛ عن بعيدة األخرية الرواية ولكن ،Onomaci d’Athènes, Orphée de Grotone
Asclépiades أسكليبياديس؛ هو رواها والذي امليالد، قبل األول القرن تتعدَّى ال إنها إذ

قديمة. ليست فهي ثَمَّ ومن
بيتنَي إدخال بيزسرتاتوس إىل نَسب من أوَّل هم نيجارا يف ظهروا الذين واملؤرخون
بوجود القائلة الخرافة نشأَت هنا ومن سالميس؛ جزيرة عىل أثينا حقوق إلثبات الشعر من
النحوي وصَلت التي الخرافة وهي عنها. تكلَّمنا والتي بيزسرتاتوس عيَّنها التي اللجنة
أنه األمر وواقع املحَدثون. عرفها األخري وعن Cicero شيشرتون إىل ومنه أسكاليبياديس
الدولة تضعها التي الحكومية النسخ وهي املدن» «نسخ ى لهومريوستُسمَّ نُسٌخ هناك كانت
أن املحتمل ومن وغريها. أثينا يف النسخ هذه من كثريٌ ُوجَد وقد العامة. واألعياد للمدارس
وقد وبيزسرتاتوس. صولون إىل نسبته يمكن ما كل هي الحكومية النسخ هذه تكون
ذلك يف واستندوا أتيكية. بلهجٍة أثينا يف ُكتبَت هومريوس أشعار إن فقال البعض تحدَّث
سالميسوكاألشعار بجزيرة املتعلَقني كالبيتنَي األصلية النسخة يف ت ُزجَّ التي اإلضافات عىل
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Erectheus وأريخثيوس Menestheus مينيسثيوس كالبطل األثينيِّني باألبطال املتعلقة
ونسبتها الفروض هذه وجود افرتاض إىل يدعو ما يُوجد ال ألنه ني؛ ُمحقِّ غري هذا يف وهم
اآلثار علم ألن اإللياذة؛ يف اإلثينيون األبطال به قام الذي الدور لرشح األثينيني الساسة إىل

امليسينية. الحضارة أيام وأتيكا أثينا هناك كانت أنه قاطعة بطريقٍة لنا أثبت
األتيكية إىل نُقل ثم األيونية باللهجة كان النصاألصيل إن يقولون آخرين هناك أن بيد
واألوديسة اإللياذة ألن الصحة؛ عن بعيد الرأي وهذا ٤٠٥ق.م. عام بعد وذلك القديمة
ل وتُفضَّ الحسنة اللهجة هذه تُستبعد أن املعقول غري ومن األيونية، باللهجة أثينا إىل وصَلتا

األتيكية. اللهجة عليها
القرن يف اليونان بالد أن هو يُصدِّقه ما بل الفروض هذه العقل يحتمل فال إذن
ويكاد اليوم. نقرؤه كما هومريوس تقرأ كانت الكالسيكي) العرص يف (أي والرابع الخامس
هومريوس يف املختلفة الطبقات تكون أن وطبيعي أيدينا. بني الذي النص هو يكون النص
التغريُّ حب ملجرد إال والتغيريات باإلضافات نُعنى أن يجب ال ثم ومن بينها؛ فيما متباينة

واملنفعة. الكسب بقصد أو واإلضافة،
ال السكندريني من اللغة فقه علماء إىل وصَلتا اللتنَي واألوديسة اإللياذة أن والواقع
غريَّ من العلماء هؤالء بني أن صحيٌح أيدينا، بني اللتنَي واألوديسة اإللياذة عن تختلفان
ال التي األشعار من الكثري فحذف الجرأة به بلَغت الذي Zenodote زينودوت مثل فيهما

واألوديسة. اإللياذة مع تتفق
نرتدَّد ألننا مقنًعا؛ حالٍّ املشكلة هذه تُحل ال االعتبارات هذه جميع أن إذن الواقع
بسيطة أغاٍن بوجود القائل الثاني والفرض أولية، نواٍة بوجود القائل األول الفرض بني
رأينا نُبدي أن هو يشء أفضل كان وربما اآلخر. عىل ل نُفضِّ أيهما ندري وال «ليدر»، ى تُسمَّ

الصدد. بهذا الشخيص
فاإللياذة النظرية؛ بهذه اإللياذة رشح يمكن إذ األول؛ الفرض مع تتناسب اإللياذة إن
أدنى إىل الحذف هذا يؤدي أن دون حذفها ويمكن إليها، أُضيَفت كثرية ِقطٍع من تخلو ال
بتعداد أتت التي القائمة أو السفن، تعداد مثل منه؛ ترتكب الذي األسايس الهيكل يف تغيري
القائمة هذه أن ا جدٍّ واضح إذ الثانية؛ األنشودة يف Catalegue des Vaisseaux السفن
تعطينا إذ العرص؛ تُناِسب القائمة هذه أن رغم اإللياذة إىل أُضيفت قد السفن بأسماء
وأجمعوا الرأي بهذا النقاد أخذ ولقد امليسينية. الحضارة إبَّان البالد جغرافية عن فكرة
هذه رغم ولكن متشابهة، تكون تكاد حتى مكرَّرة ِقَطٍع من تخلو ال اإللياذة أن كما عليه.
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الهيكل ن تُكوِّ التي هي األساسية الحوادث من سلسلة تُوجد تزال ال التشابه وهذا اإلضافة
إىل ذهب الذي والوفد اليونانيون، خرسها التي وكاملعركة أخيل، كغضب لإللياذة األسايس
التي وكاألناشيد األسطول، بجوار رحاها دارت التي واملعركة القتال، إىل به ليعود أخيل
البطل وموت الحرب، إىل أخيل عودة ومثل ،Patroclice وتسمى باتروكلوس حول تدور

القصة. نهاية يف هكتور
بعدة عليه االعرتاض يمكن أنه فثابٌت «ليدر» ى املسمَّ الثاني بالفرض أخذنا إذا أما
والتصنيف الجمع فيه حدث الذي الزمن عن بالتساؤل الخاص االعرتاض منها اعرتاضات،
املنشدين؛ الشعراء عهد يف والتصنيف الجمع تم قد يكون أن يمكن ال إذ األغاني؛ هذه بني
يف تم قد العمل هذا يكون أن يمكن ال أنه كما ذلك. عىل تساعدهم ال مهنتهم طبيعة ألن
هذه فإن ثَمَّ ومن إلياذة؛ يفرتضوجود إليه املنسوب العمل ألن بيزسرتاتوس؛ الطاغية عهد

والصواب. االحتمال بعيدة النظرية
أقل ولكنها أخرى أيولية إلياذٌة هومريوس إلياذة قبل تُوجد كانت أنه إذن الراجح
العادات يف والوحشية التأخر من نوٌع عليها يغلب إذ هومريوس؛ إلياذة من وتقدًما رقيٍّا
إىل األيولية اللهجة تغريت ثم الوقت، ذلك يف كانت التي البدائية العصور مع تتناسب
جديدة. حوادَث بعض إليها وأُضيَفت نْت وتحسَّ وتهذَّبْت تلطَّفْت نفسه الوقت ويف األيونية،
لها؛ نُفضِّ التي األوىل النظرية تقبل كما التفسري هذا مثل تقبل األخرى هي واألوديسة
بعضها متميزة واضحة أقساٍم ثالثة من تتألف ألنها الوضوح؛ كل األسايسواضح فهيكلها
التي األناشيد فإن هذا ومع وثيق. متني برباٍط بينها فيما مرتبطة ولكنها بعض، عن
سبيٌل هناك وليس اإللياذة. إىل أُضيَفت التي األناشيد من بكثري أكثر األوديسة إىل أُضيَفت
أيوليٍّا ليس أوديسيوس البطل ألن ذلك األيولية؛ كاإللياذة أيولية أوديسة بوجود القول إىل

املتوسط. األبيض البحر شعوب أبطال من بل
أن نستطيع ال الكبريتنَي القصيدتنَي من كلٍّ عىل الغالبة الوحدة هذه من وبالرغم
من متصلة طويلة سلسلًة لنا ر تُصوِّ القصائد هذه ألن محدًدا؛ تاريًخا لهما إن نقول
مثل هما بل الشعبية اآلداب من ليستا أنهما بالنا عن يغيب أن يجب كما والعصور. القرون
أن أراد والثقافة العلم من كبري جانٍب عىل ف مثقَّ شاعٌر ألََّفه الذي الرفيع الراقي الشعر
واألوديسة اإللياذة من كلٍّ يف إن أيًضا نقول أن ونستطيع القديم. األبطال عرص لنا ر يُصوِّ
أو الثامن القرن يف جميًعا انتَهتا إنهما أيًضا ونقول منها. أحدث وأخرى قديمة أجزاءً
الحكم إىل امللكي الحكم من ينتقل املجتمع فيه بدأ انتقاٍل عرص يف امليالد قبل السابع

برسعة. واالزدهار النمو يف آخذًة مظاهره كانت الذي األرستقراطي
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زوس ابنة إىل دعاء

األرض مناكب من كثرٍي يف يجول أخذ الذي الِحيَل الكثري الرجل عن الربَّة، أيتها حدثيني،
نعم، آراءهم. وتعلم كثريين رجاٍل بالد شاهد فقد املقدسة؛ طروادة قلعة ر دمَّ أن بعد
وعودة بحياته النجاة إىل ساعيًا البحار، وسط قلبه يف عاناها التي الويالت هي وكثرية
بسبب هلكوا إذ ذلك؛ إىل لهفته شدة رغم الرفاق، أولئك يُنِقذ لم هذا مع أنه بيد رفقائه.
Helios؛1 Hyperion هوبرييون هيليوس أبقار! أكلوا من أحمق فما — العمياء حماقتهم
وابدئي األمور، هذه عن زوس،2 ابنة يا الربة، أيتها إلينا، تحدَّثي عودتهم. سالمَة حرمهم إذ

تبدئي. أن لِك يحلو حيث من

أدق، بتعبرٍي هيليوس كان أبولُّو. وبني بينه يخلط الشمس، رب أي Sol سول اسم الرومان عليه يطلق 1

للشمس إلًها أبولُّو يكون عندما فتغرب فلكها يف تتحرك ثم أبولُّو، من أكثر رشوقها عند للشمس إلًها
عرب اليومية رحلته أثناء بها له شأن وال ضوءُها يغيب عندما بالشمس يختص أبولو فكان غروبها، عند

السموات.
األربعة بجيادها َعربَته يقود ثم رشًقا، أوقيانوس من صباح كل هوبرييون، ابن هيليوس، يرشق كان
الرشوق مكانَي من كلٍّ يف له كان غربًا. أوقيانوس عند املساء يف ويغُرب السموات، خالل طريقها يف

وخيوله. هو فيه ويسرتيح يستجمُّ متني فخم قٌرص والغروب
والبرش. اآللهة سائر ورئيس العالم حاكم 2
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… لألقدام صغري كريس أسفله وعند مقعد، فوق وأجلسها نفسها، أثينا قاد

أوديسيوس ضد ثائر بوسايدون

أذى من ساملني ق، املحقَّ الهالك من نَجوا الذين اآلخرين، جميع أوطانهم يف أصبح واآلن،
زوجته، وإىل لوطنه، الرجوع إىل اللهفة الشديد وحده، أوديسيوس3 ولكن والبحر، الحرب

أنها إىل الروايات بعض وتذهب تيليماخوس. اسمه ابنًا منها وأنجب بينيلوبي ج تزوَّ إيثاكا، ملك ابن 3
أخريات نساءٍ وبعض وكالوبسو، كريكي أنجبَت سياحاته يف غيابه أثناء وأنها آخرين، أبناءً له أنجبت
يف قتل وقد الشهرة. وبُعد الصيت يف فاقهم إذ اإلغريق؛ أبطال أشهر أوديسيوس كان أطفاًال. له أنجبن
ركبته يف الخنزير فجرحه بارناسوس، يف جدَّيه زيارة عند فيه اشرتك الذي الصيد أثناء خنزيًرا شبابه
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أمًال الواسعة، كهوفها يف 4،Calypso كالوبسو الربَّاقة والربَّة الجليلة الحورية احتَجزتْه قد
حدَّدتْه الذي العام ذلك — الفصول بمرور — أهل إن ما أنه، غري زوًجا. تتخذه أن يف

أهداه حيث سفارٍة يف الكيدايمون إىل اليرتيس أبوه أرسله وقد جسمه. يف أثًرا فرتك معه، رصاعه أثناء
سنوات عدة ميض وبعد طيبة. مناسباٍت يف كثريًا ساعده الذي املشهور يوروتوس قوس املضيف صديُقه
له صديًقا ألن بافوس؛ وصل حتى فيها طاف لسهامه، ُسمٍّ عىل ورائها من ليحصل ثانية برحلٍة قام
أن ذلك ُقبيَل أو الحني ذلك يف وكان اآللهة. من خوًفا الظعن رفض قرب، عن يسكن كان إلوس يُدعى
لهيلينا يرتكوا بأن أوديسيوس فكرة عىل جميًعا وافقوا الذين هيلينا ُخطاب جماعِة إىل أوديسيوس انضم
املتقدمني بني من ًقا ُموفَّ أوديسيوس يكن لم الحاجة. وقت املستقبل يف يحموها وأن زوجها، اختيار حرية
يجنح أن عليه كان هذا وإىل الغنية. اللبيبة بينيلوبي من السابق بزواجه نفسه عزَّى ولكنه منها، للزواج
وخاصة لآللهة واحرتامه بكرمه معروًفا شهريًا قادًرا وملًكا سعيًدا كان الهموم. من خالية سهلة حياٍة إىل

املقدمة). (انظر تيليماخوس. يُدعى ابن له ُولَِد ولقد وأثينا. زوس
ووعَدتْه أوديسيوس أحبَّت أوديسيوس. سفينة تحطَّمْت حيث Ogygia أوجوجيا جزيرة يف املاء عروس 4

ثَمَّ ومن زوس؛ من بأمٍر رساحه أطلَقت ثم سنني، سبع به فاحتفَظت معها، مكث إذا الخلود تمنحه أن
طريقه. يف وأرسَلتْه باملؤن تْه وأمدَّ أخرى سفينٍة بناء يف ساعَدتْه
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لم ولكنه هناك، كان حتى ،Ithaca إيثاكا وطنه إىل وأوديسيوس فيه يعود لكي اآللهة
بوسايدون خال اآللهة جميع عليه أشَفَقت وقد قومه. بني حتى املهام، من خاليًا يكن
أخريًا وصل حتى اإلله، شبيه أوديسيوس، ضد املستمرة ثورته مىضيف الذي 5،Poseidon

أرضه. إىل
الذين اإلثيوبيني، البعيدين؛ Ethiopians اإلثيوبيني إىل انطلق بوسايدون أن بيد
والبعض هوبرييون، يَغُرب حيث بعضهم منفصَلني، شطَرين يف البرش، عن بمنأى يقطنون
بملذَّاته، هناك يتمتَّع وكان والكباش. الثريان من مئوية ذبيحًة ليتلقى يُِرشق حيث اآلخر
األوليمبي زوس ساحات يف مجتمعني اآلخرون اآللهة كان بينما الوليمة، أمام جالًسا
يف يُفكِّر كان إذ بينهم؛ تكلَّم من أول هو والبرش اآللهة أبو كان وقد ،Olympian Zous
الذائع 7،Orestes أوريستيس قتله الذي النبيل، 6Aegisthus أيجيسثوس يف قلبه قرارة

فقال: فيه، يُفكِّر وهو الخالدين وسط فتكلَّم 8Agamemnon أجاممنون ابن الصيت،
باللوم. اآللهة عىل ليُنحوا البرشمستعدون أن كيف لكم سأُبنيِّ اآلن هؤالء، يا «اسمعوا
بسبب لهم، ُقدِّر ما تفوق أحزانًا ينالون أنهم غري منَّا. تأتي الرشور إن ليقولون: إنهم
أتريوس ابن زوجة لنفسه فاغتصب له، ُقدِّر ما أيجيسثوس تخطَّى فقد العمياء؛ حماقتهم
ثنا تحدَّ أن سبق إذ املحقق؛ الهالك من يقنٍي عىل كان أنه رغم عودته، عند وقتله 9،Atreus

عىل ويُِرشف للمالحني، السالمة يَهب أو الخراب ويُرِسل والرياح، العواصف عىل سلطان له البحر، رب 5

والبحرية. والتجارة كالصيد البحرية العمليات جميع
قتاله أجاممنون رجع فلما كلتايمنيسرتا، زوجته أيجيسثوس عشق طروادة يف أجاممنون غياب أثناء يف 6

أجاممنون. بن أوريستس قتله حتى سنني سبع موكيناي يف أيجيسثوس حكم ثَمَّ ومن عودته؛ أثناء
إيجيسثوس، وعشيقها كلوتايمنيسرتا بيد والده ُقتل عندما طفًال كان وكلوتايمنيسرتا، أجاممنون ابن 7
عىل أوريستيس أرشف وملَّا يدها. من الخادمة تخَطفه لم لو أوريستيس تقتل أن وشك عىل أمه كانت كما

وكلوتايمنيسرتا. أجيسثوس وقتل موكيناي إىل فعاد أبيه، ملقتل باالنتقام أبولُّو نصحه العرشين
وصار عرشه واسرتجع منها، طرده بعد موكيناي إىل أجاممنون عاد كلوتايمنيسرتا. من أوريستيس والد 8

بطًشا. اليونان بالد ملوك أشد
اآللهة، رسول هريميس، له أعطاه قد وكان يملكه، من قوة عىل دليٌل بأنه يُفرسَّ ذهبيٍّا حمًال يملك كان 9

بيلوبس. قتله الذي ابنه ملوت االنتقام وسائل من كوسيلٍة
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ينهاه البرص، الثاقب 11Argeiphontes10  أرجايفونتيس،Hermesهريميس وأرسلنا إليه،
أوريستيس من يأتي سوف أتريوس، البن االنتقام ألن زوجته؛ مغازلة وعن الرجل قتل عن
حسن رغم ولكنه بهذا، هريميس فأخربه وطنه، إىل ويتوق الرجال، مبالغ هذا يبلغ يوم

يشء.» كل ثمن دفع قد هو ها واآلن أيجيسثوس، قلب عىل التغلُّب يف ق يُوفَّ لم نيته،
قائلة: العيننَي،12 الربَّاقة الربة، عليه ردَّت عندئٍذ

ليعيش الرجل ذلك إن ا، حقٍّ السادة. جميع أسمى يا كرونوس،13 ابن يا كلنا، «أبانا
مثل يفعل آخر شخٍص كل املصري، هذا مثل يلقى أن نرجو كما يستحقها، تهلُكٍة يف ذليًال
ظل الذي التعيس، الرجل ذلك الحكيم، أوديسيوس أجل من يتمزق قلبي ولكن الِفعال، تلك
كل من املياه تحوطها البحر وسط جزيرة يف طويًال، األهوال يقايس أصدقائه، عن بعيًدا
العقل ذي 14،Atlas أطلس ابنة هي ربَّة تعيش حيث الغابات، كثرية لجزيرة إنها صوب.
السماء تفصل التي الطويلة العمد نفسه، هو ويحمل بحر، كل أعماق يعرف الذي الفتَّاك،

الريح إله فهو اآللهة؛ باقي وظائف عن كثريًا وظائفه تختلف العظام، أوليمبوس آلهة وأحد زوس ابن 10
الحظ؛ وإله واللصوص، الخداع ورب الرياضية، األلعاب ورب اآلخرين، واآللهة زوس ومنادي رسعتها، وله
وطالقة الحديث وإله والبحر، الرب يف املسافرين ورب والسوق، التجارة ورب املقامرين، إله كان ثَمَّ ومن
الصحة وراعي واملزمار، والعود الفلك، وعلم الذبائح ومبتكر واألعداد األبجدية الحروف ومخرتع اللسان،
العالم إىل املوتى أرواح ومرشد واألحالم، النوم وجالب الرعاة رب أنه كما والنباتات. الحيوانات وإخصاب

السفيل.
معناها الكلمة أن يف شك وال الرتجمة. دقة عىل للمحافظة علم، اسم الصفة هذه اعتبار األفضل من 11

يف Argus أرجوس ألسطورة أثر ال إذ أرجوس»؛ «قاتل املعنى استخدام يمكن وال الظهور». «رسيع
هومريوس.

لتحتَّم العيون لون هو املقصود كان لو أنه بيد املحققني. من فريٌق يقول كما العينني» «الرمادية أو 12
رماديٍّا. وليس أزرق لونها يكون أن

األرض كانت عندما الدنيا الحياة هذه يف الذهبي العرص ويحكم األصل يف الحصاد رب هو كرونوس 13

كان األرض. أنحاء جميع عىل تُخيِّم والرباءة والعدل السالم كان وعندما لإلنسان، عناءٍ دون غلتها تعطي
الوقت. تمثل شخصيًة كرونوس اعتُرب أن «الوقت»، أي «خرونوس» اإلغريقية الكلمة بني الخلط نتيجة من

«زوس». هو هنا املقصود وابنه
السموات يحمل أن وُكلِّف األقىص، املغرب يف ُوِضع ُهِزم وملَّا اآللهة. ضد Titans التيتان مع حارب 14

كتَفيه. فوق
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خداعه يف وتدأب الحزين، التعيس، الرجل بذلك تحتفظ التي هي هذه ابنته إن األرض. عن
الدخان ولو رؤية، إىل شوقه فرط من أوديسيوس، ولكن إيثاكا، ينىس كي األلفاظ بمعسول
األوليمبي.15 أيها بهذا، يهتم ال قلبك فإن ذلك، ومع املوت. إىل يتوق بالده، من املتصاعد
أرض يف ،Argives األرجوسيني سفن بجوار لها، حرص ال ذبيحًة أوديسيوس لك يُقدِّم ألم

زوس؟» يا ضده، الغضب هذا مثل إذن، تُِكنُّ ملاذا الفسيحة؟ طروادة

بوسايدون ضد يُحرِّضاآللهة زوس

شفتَيك؟ بني من فلتَت التي الكلمة هذه ما «طفلتي، بقوله: السحب، جامع زوس، فأجاب
والذي حكمة، البرش سائر يفوق الذي اإلله، شبيه أوديسيوس، نسيان إذن أستطيع، كيف
الجميع؟ قدَّمه مما أعظم ذبيحًة الفسيحة، السماء يحتلُّون الذين الخالدين لآللهة قدَّم
بسبب ضده، عنيد غضٌب الدوام عىل يتملَّكه الذي هو األرض، ق ُمطوِّ بوسايدون، فإن كال،
،Cyclops الكوكلوب ذلك عينه، أوديسيوس أعمى الذي 16Polyphemus بولوفيموس

زوس. 15

املجاورة الكهوف يقطنون الذين الواحدة العني ذوي والعمالقة الكوكلوبيس وأحد بوسايدون ابن 16
هراوة استعمال يحسن قوة، أكثرهم بولوفيموس كان وقد واملاعز. األغنام تربية عىل ويقتاتون للبحر،
هو ودخل جزيرته عند أوديسيوس رسا وملَّا البحر. يف الجبال قمم إلقاء ويستطيع الصاري، بطول
من ملنعهم ضخمة صخرًة مدخله عىل يضع وكان كهفه. يف األخري حبَسهم بولوفيموس، كهف وزمالؤه
وباقي أوديسيوس وترك أمامه، قطعانه يسوق الصباح يف خرج ثم وأكَلهم، بعَضهم َقتل وقد الهروب،
زمالئه. مع بها يهرب خطًة أوديسيوس فدبَّر بابه، عىل الضخم الحجر وضع أن بعد الكهف يف زمالئه
معه، أحرضها قد كان التي القوية بالخمر أوديسيوس أسكره كهفه إىل املساء يف بولوفيموس عاد وعندما
التايل الصباح ويف الوحيدة. العمالق عنَي به وفقئوا وزمالؤه هو وأمَسَكه النار يف كبريًا سيًخا أحمى ثم
األغنام ظهور س يتحسَّ املدخل عند وقف ولكنه أغنامه، ليُرسح الكهف باب عن الحجر بولوفيموس دحرج
ثالثِة كل ربط قد كان أوديسيوس ولكن معها، يتسلَّلوا لم الرجال أن من يتأكَّد كي تُمر وهي وجوانبها
فلما ثالثية، مجموعٍة لكل األوسط الكبش بطن تحت التعلُّق من الرجال يتمكَّن حتى بعضها مع كباٍش
األخري فتَتبَّع يُعنِّفه، بولوفيموس عىل أوديسيوس رصخ السفينة إىل وعادوا الطريقة بتلك جميعهم هربوا
اللَُّجج وسط تتأرجح جعلها السفينة وراء هائلة صخوٍر عدة البحر يف وألقى الشاطئ إىل وجاء الصوت،

تغرق. وكادت الصخور أحدثَتْها التي
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،Thoosa ثُئوسا أنجبته والذي قوة، Cyclopes الكوكلوبيس جميع أعظم اإلله، شبيه
مع هذه اضطَجعت إذ الحركة؛ الدائم البحر عىل املسيطر ،Phorcys فوركوس ابنة
مزلزل بوسايدون، عوَّل بالضبط، اللحظة تلك فمنذ الفسيحة، الكهوف يف بوسايدون
نحن جميًعا، بنا َهلُمَّ واآلن وطنه. عن ده يُرشِّ بل أوديسيوس، يقتل أال عىل األرض،
يرصف أن إىل بوسايدون يُضَطر وعندئٍذ وطنه، إىل عودته أمر يف نُفكِّر هنا، الحارضين
معارضة رغم األحوال، من حاٍل بأية وحده، الرصاع يف امُليض يستطيع لن ألنه غضبه؛

الخالدين.» اآللهة جميع

… اللذيذة األطعمة من وافرًة وكمياٍت الخبز البيت ربَّة وأحَرضت
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إيثاكا إىل تذهب أثينا

أسمى يا كرونوس، ابن يا جميًعا، «أبانا بقولها: العيننَي، الَربَّاقة أثينا الربَّة، عليه فردَّت
إىل الحكيم أوديسيوس يعود أن اآلن، املباَركني اآللهة يُرس مما كان إن السادة، جميع
يمكنه حتى أوجوجيا، جزيرة إىل أرجايفونتيس، الرسول، هريميس، نبعث فهيا وطنه،
يعود أن نهائيٍّا، قرَّرنا بأننا الفاتنة، الغدائِر ذاَت الحوريَة ويُعِلن بأقىصرسعة، االنطالق
إثارة من أتمكَّن أن عىس إيثاكا، إىل فسأذهب أنا، أما وطنه. إىل القلب، الثابت أوديسيوس،
الشعور الطوييل اآلخيني Achaeansاآلخيني يدعو كي قلبه، يف الشجاعة وأبُثَّ ابنه، حماس
املجتمعة، خرافه باستمرار، ينحرون الذين اق، الُعشَّ جميع إىل كلمته ويعلن اجتماع، إىل
بولوس وإىل ،Sparta إسربطة إىل أقوده ولسوف املتثاقلة. املشية ذات امللساء17 وأبقاره
ربما بها، يحظى أن يف الحظ ساعَده فلو العزيز؛ أبيه عودة أنباء ع ليتَسمَّ الرملية Pylos

الرجال.» بني طيِّبة أنباءٌ هناك كانت

قائد صورة يف تتنكَّر أثينا

اعتادا اللذَين الذهبيَّني، الخالَدين الجميَلني، صندَليها قدَميها يف ربَطت ثم تكلََّمت، هكذا
رمحها وتناوَلت الريح. رسعة يف الشاسعة، األرض وفوق البحر، مياه فوق يحمالها أن
من املحاربني صفوف به تفني الذي املتني، الضخم، الثقيل، الحاد، بالربونز املدبَّب القوي
مرتفعات من هابطًة ت انقضَّ ذلك، وبعد األعظم. السيد ابنَة بصفتها بهم، الجديرة الرجال،
عند الخارجي، أوديسيوس باب عند إيثاكا أرض يف وقفتَها واتخذَت Olympusأوليمبوس
مينتيس الغرباء، أحد صورة متخذة الربونزي، رمحها يَديها يف ممسكة الساحة، عتبة
بلعبة يتسلَّون املتغطرسني اق الُعشَّ هناك فوجَدت ،Taphians التافيني قائد 18Mentes
الرسل،19 أما أنفسهم. هم ذبَحوها التي الثريان جلود فوق األبواب أمام جَلسوا وقد الضامة،
اآلخر والبعض الطاسات، يف باملاء الخمر لهم يمُزج بعضهم فكان املشغولون، واألتباع

األقدمني. بعض يرى كما «السوداء» أو 17
تيليماخوس لتشجيع أوديسيوس بيت إىل ذهبَت عندما هيئته يف أثينا تنكَّرت لقد أوديسيوس. صديق 18

أبيه. غياب أثناء
الخدم. بهم املقصود 19
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يف اللحم آخرون م يُقسِّ بينما ويعدُّونها، املسامِّ، الكثري باإلسفنج األَخِونة جديٍد من يغسل
وافرة. كمياٍت

بأثينا ب يُرحِّ تيليماخوس

وسط جالًسا كان فقد رآها؛ من أول هو باإلله، الشبيه 20،Telemachusتيليماخوس كان
بمحض ما، مكاٍن من يعود أن عىس النبيل، أبيه يف مليٍّا يُفكِّر القلب، حزين اق، الُعشَّ
ويسوس باملجد، نفسه هو فيفوز القرص، يف الرابضني اق الُعشَّ أولئك فيُغِرق الصدفة،
أثينا عىل برصه وقع إذ اق؛ الُعشَّ بني جالس وهو األمور، تلك يف يُفكِّر كان فبينما بيته؛
أن العار من يَعتِرب نفسه قرارة يف كان إذ الخارجي؛ الباب إىل توِّه من فانطلق ،Athene
منه وتناَول اليمنى، يدها أمسك منها اقرتب فلما األبواب عند طويًال ينتظر الغريب يرتك

قائًال: ُمجنَحة21 بكلماٍت وخاطبها الربونزي، الرمح
عندما ذلك، وبعد الضيافة. بكرم بيتنا يف تحظى سوف الغريب، أيها بك، «مرحبًا

إليه.» حاجة يف أنت بما تُخربنا طعامنا، تذوق
صار فلما 22،Pailas Athene أثينا باالس وتبعته الطريق، قاد حتى هذا قال إن ما
مصقول، الرماح حامل يف مرتفع عموٍد إىل وأسنده الرمح حمل املنيف، القرص داخل
نفسها، أثينا قاد القلب. الجريء بأوديسيوس الخاصة تلك حتى رماٍح عدة أسنَدت حيث
جميًال، مقعًدا كان لقد الكتَّان. منسوج من ِقطعًة لها فرش أن بعد مقعد، فوق وأجلسها
ًما، ُمطعَّ لنفسه، مقعًدا وضع جواره وإىل لألقدام. صغري كريسٌّ أسفله وعند الصنعة، فاخر
الطعام فيعاف ضوضائهم، من الغريب يستاء أن خشيَة اق، الُعشَّ اآلخرين، عن بعيًدا

له فقدََّمت الطروادية، الحرب يف لالشرتاك ورحل طفًال أبوه ترَكه الوحيد. وبينيلوبي أوديسيوس ابن 20
َعرَج ثم بولوس يف نسطور إىل أوًال فذهب أوديسيوس، أبيه أخبار يستطلع ذهب ثَمَّ ومن املساعدة؛ أثينا
للزواج املتقدمون دبَّر غيابه أثناء ويف كالوبسو. جزيرة يف موجود أباه أن فعلم إسربطة، يف مينيالوس إىل

به. للَغدِر خطَّة بينيلوبي من
املخاطب. إىل املتكلم من طائرة، طريقها، تُشقُّ الكلمات كأنما 21

الرياح عىل سلطاٌن زوس مع لها كان العظيمات، أوليمبوس ربَّات وإحدى العذراء، والربَّة زوس ابنة 22
حامية دائًما تُحارب الحرب، ربَّة وكانت القبيح. Medusa ميدوسا الرتس ترتدي وكانت واألعاصري

النرص. ربَّة دائًما كانت كما املتهور، أريس عىل انترصت جأشها ولرباطة ومدافعة،
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ثم الغائب، أبيه عن يسأله أن يستطيع لكي وكذلك متعجرفني، قوٍم بني نفسه يرى عندما
من طسٍت فوق لهما وسَكبتْه الذهب، من جميلة جرٍَّة يف األيدي، لغسيل بماءٍ أمه جاءت
الخبز، رة املوقَّ البيت ربَّة وأحرضت المًعا، خوانًا جوارهما إىل وسحبَت يغتسال، لكي ة، الفضَّ
من إخراجها يف سخيًة وكانت اللذيذة، األطعمة من وفرية كمياٌت ومعه أمامها، فوَضعتْه
إىل ووضع اللحوم، أنواع بسائر مليئًة غريها ويضع حاف الصِّ يرفع نادل23 وكان مخزنها.
الخمر. لهما يسُكب وذهابًا، جيئًة املكان يذْرع الساقي كان بينما ذهبية، كئوًسا جوارهما
العالية. واملقاعد الكرايس فوق صفوًفا وجلسوا املتغطرسون، العشاق دخل ذلك، بعد
أسفاط، يف أمامهم الخبز يُكوِّمن اإلماء وأخذَت أيديهم، فوق املاء يصبُّون الخدم وراحوا
املوضوعة الطيبة املباهج إىل أيديهم فمدُّوا الثمالة، حتى بالرشاب الطاسات يملئون والشبان
أموٍر إىل قلوبهم تحوََّلت والرشاب، الطعام من رغبتَهم العشاق أشبع أن بعد واآلن أمامهم.
فوضع خادم وجاء الوليمة. ج يُتوِّ ما هي األشياء هذه إن إذ الرقص؛ وإىل الغناء إىل أخرى،
العشاق، وسط منه ُكره عىل يُغنِّي راح الذي 24،Phemiusفيميوس يَدي يف الجميلة القيثارة

العذب. وصوته أناشيده ونغمة يتفق بما األوتار يرضب وأخذ

حديث يف … والغريب تيليماخوس

ال حتى برأسه، منها اقرتب وقد الالمعتنَي، العيننَي ذات أثينا، إىل فتحدَّث تيليماخوس، أما
يهتم لك؟ سأقوله ما بسبب مني تغضب هل العزيز، الغريب «أيها فقال: اآلخرون، يسمعه
طعام يلتهمون أنهم طاملا بالًغا، اهتماًما والغناء، القيثارة األشياء، هذه بمثل الرجال هؤالء
فوق ملقاة وهي األمطار، يف متعفنة البيضاء عظامه كانت ربما رجل، طعام سحتًا، غريهم
واحٍد كل لتمنى إيثاكا، إىل عائًدا به أبرصوا ولو البحر. يف األمواج تُدحِرجها أو اليابسة،
اآلن هلك قد ها أنه بيد واللباس. بالذهب الثراء يف منه الهرب، يف رسعة أكثر يكون أن منهم
األرض، ظهر عىل ما، رجٌل قال ولو حتى كال، راحة. أية إىل لنا سبيل وال مشئوم، بقدٍر
القول، يف الصدق وصارحني أخربني، فتعال، اآلن، أما عودته. يوم فات لقد سيحرض، إنه
وكيف حرضت، سفينٍة أية عىل أبوك؟ وأين بلُدك، أين َقِدمت؟ أين ومن أنت، الناس ِمن َمن

«سفرجي». أي 23
بينيلوبي. من للزواج املتقدمني أمام غنَّى ُمنِشد 24
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ماشيًا هنا إىل أتيَت قد أظنك، فما أنفسهم؟ عن أخربوك ماذا إيثاكا؟ إىل املالحون بك جاء
أول هو هذا هل يقينًا، أعلم كي أيًضا، هذا عن بالصدق وأخربني ما. بحاٍل قدَميك عىل
إىل جاءوا قد كثريين أغرابًا فإن أبي؟ لبيت قديم صديٌق بحق، أنك، أم هنا، إىل لك مجيءٍ

الناس.» بني هناك وإىل هنا إىل ذهب قد كان كذلك أبي ألن بيتنا؛
سأُخربك بالحق «إذن بقولها: النجالَوين، العيننَي ذات أثينا الربة، عليه ردَّت عندئٍذ
عىل سيٌد وإنني الحكيم، Anchialus أنخيالوس بن مينتيس إنني يشء. بكل رصاحًة
بسفينة ترى، كما هنا، إىل اآلن جئُت قد ذا أنا ها املجاذيف. محبي Taphians التافيني
طريقي يف وأنا اللغة، غريبي بقوٍم مررُت كالخمر، القاتم البحر َعْرب سفري وإبَّان ومالحني،
إن الَربَّاق. الحديد بعض معي أحمل ذا أنا وها النحاس، عن بحثًا Temese تيمييس إىل
،Rheithron رايثرون ميناء يف املدينة، عن بعيًدا الحقول بجانب هناك راسية سفينتي
أصدقاءَ آباؤنا كان كما صديَقني، أنفسنا لنعترب إننا الغابات. الكثيقة Neion نايون أسفل
الذي 25،Laertes اليرتيس العجوز، املحارب واسأل فاذهب أردت، ولو نعم، القدم. منذ
وتخدمه اآلالم، يقايس الحقول يف بعيًدا يظل بل املدينة، إىل اآلن بعد يأتي لن إنه يقولون
وهو أطرافه، من التَعب يتملَّك أن بعد والرشاب، الطعام له تُقدم شمطاء، عجوٌز كأَمٍة
بني كان أباك إن بصدٍق الناس يقول إذ جئت؛ قد ذا أنا ها واآلن، أرضكرومه. خالل يحبو
لم العظيم أوديسيوس ألن عودته؛ طريق يف تقف التي هي اآللهة إن لألسف، ولكن قومه،
الفسيح البحر فوق محجوًزا حيٍّا يزال ال أعتقد، كما ولكنه، األرض، سطح عىل بعُد يهِلك
ربما املجيء، من ويمنعونه متوحشون، قساة، قوٌم ويحتجزه البحر، يحوطها جزيرة يف
قلبي، يف النبوءة الخالدون وضع قد حيث اآلن، لك أتنبأ أنني بيد الشديدة. رغبته ضد
أباك أن ، التطريُّ يف خبريًا ولست بعراف قطًعا لست كوني رغم سيحدث، أنه أعتقد وكما
طريق سيُدبِّر إنه الحديد. من بأصفاٍد ُقيِّد لو حتى العزيز، وطنه عن طويًال يغيب لن
قولك، يف صادًقا وكن عنه، سأسألك بما أخربني تعال، ولكن الِحيَل، كثري إنه إذ عودته؛
شبًها هناك إن نفسه؟ أوديسيوس ابن حقيقًة أنت هل الفارع. الطول هذا طويٌل أنت كما

يف وعاش ،Argo األرجو سفينة حملة يف اشرتك أنتيكليا. زوجته من أوديسيوس والد إيثاكا، ملك 25

الحياة قيد عىل كان بخدمته. دوليوس زوجة تقوم الريف يف منعزًال العَدم عيشة الطويل ابنه غياب أثناء
من للزواج املتقدمني أقارب ضد القتال يف فاشرتك شبابه أثينا إليه أعادت الذي وهو أوديبوس، عاد عندما

أوديسيوس. قتلهم الذين بينيلوبي
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رحيله قبل كثريًا، سويٍّا، نلتقي كنا فقد والدك؛ وبني الجميلتنَي، وعينَيك رأِسك بني عجيبًا
أنني غري الواسعة. سفنهم يف األرجوسيني أشجُع أيًضا، إليها ذهب التي طروادة، بالد إىل

أيًضا.» يرني لم أنه كما اليوم، ذلك منذ أوديسيوس أَر لم

أيها يشء، بكل القول سأصارحك بالحق «إذن، بقوله: الحكيم، تيليماخوس فأجابها
عرف قد اآلن، حتى إنسان، من فما هذا، أعرف لسُت ولكني ابنه، إنني أمي تقول الغريب.
واَفته قد مبارك، ما رجٍل ابن كنُت ليتني سيدي، يا آه، نفسه. تلقاء من نسبه سلسلة
تبًعا فإنني نسبي، عن اآلن تسألني إنَك حيث ولكن الخاصة، ممتلكاته ضمن الشيخوخة

البرش.» بني رجل أتعس من انحدرُت قد الناس، يقول ملا
لك عينَت قد اآللهة أن املؤكد فمن «إذن، املتألقتنَي: العيننَي ذات أثينا الربَّة، فقالت
الصورة بهذه ولَدتْك قد 26penelope بينيلوبي أن أرى إذ منه؛ لتنحدر خامل غري نسبًا

تيليماخوس. ووالدة أوديسيوس زوجة 26
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وأي هذه؟ وليمٍة أي قولك، يف صادًقا وكن هذا، عن أخربني تعال، ولكن عليها، أنت التي
أن الجيل من ألنه عرس؟ وليمُة أم رشاب، حفُل أهو كله، هذا إىل حاجتك ما هؤالء؟ حشٍد
بعربدٍة ساحاتك يف يُولِمون أنهم يل يبدو بنصيب، فرٍد كل فيها اشرتك قد وليمًة ليست هذه
رجٍل كل وكذلك املخجلة، األعمال هذه كل يرى إذ يغضب املرء أن بد ال بالغتنَي. وعجرفٍة

هؤالء.» وسط نفسه يجد شعوٍر ذي
هذا عن حقيقة تسألني أنَك بما الغريب، «أيها قائًال: العاقل، تيليماخوس فأجابها
بني الرجل ذلك وجود مدِة طيلة واملجد، الثراء واسع ما يوًما كان منزلنا أن فاعلم األمر،
االختفاء عىل أرَغمتْه قد حيث الرشير؛ بتدبريها آخر شيئًا أرادت قد اآللهة فإن اآلن أما أهله.
رفاقه وسط ُقتل أنه لو ملوته، أحزن كنت فما أجمعني؛ الرجال دون من وحده األنظار، عن
كان عندئٍذ، الحرب؛ نار أشعل عندما أصدقائه، أيدي بني مات أنه لو أو الطرواديني، بالد يف
املقبلة، األيام يف فه يُرشِّ البنه مجًدا كسب قد أيًضا وكان قربًا، له أقام قد اآلخيني جيش جميع
عن اختفى لقد أخبار. أية ترتك ولم بعيًدا اكتَسَحته قد العاصفة27 أرواح أن الواقع، ولكن
جلبَْت إذ وحده؛ أبكيه ما، بحاٍل لسُت، ولكني والبكاء، العذاب يل تارًكا السمع، وعن البرص،
الجزر يف الحكم مقاليد يتولَّون الذي األمراء جميع فإن أخرى؛ أليمًة متاعَب اآللهة عيلَّ
— الغابات الكثرية Zacynthus وزاكونثوس Same وسامي Dulichium ودوليخيوم —
وإنها بيتي، يف فساًدا ويعيثون أمي يغازلون هؤالء كل الصخرية، إيثاكا يحكمون والذين
بالوالئم فإنهم هؤالء أما لهذا. ا حدٍّ تضع أن تَقِدر وال البغيض، الزواج رفض تستطيع ال

أيًضا.» عيلَّ الخراب يَُجرُّوا حتى طويل وقٌت يميض ولن مواردي، يستهلكون
إىل ا، حقٍّ أحوجَك، ما «ويحهم! بقولها: إليه ثَت وتحدَّ أثينا، باالس ثائرة فثارت
ويقف اآلن، يأتي ليته فقاء! الصُّ اق الُعشَّ عىل بيَديه يقبض كي رحل، الذي أوديسيوس
رأيتُه عندما عليها كان التي بصورته ورمَحني، وترٍس بخوذٍة للمنزل، الخارجي الباب عند
،Ilus إيلوس بيت من ،Ephyre إفوري من عودته عند ويمرح، يرشب منزلنا يف مرة ألول
الرسيعة، سفينته يف أيًضا هناك إىل أوديسيوس ذهب فقد Mermerus؛ مريمريوس ابن
يُعِطه لم إيلوس أن بيد األطراف، الربونزية سهاَمه به يدهَن كي مميت، عقاٍر عن بحثًا
بصورٍة لديه عزيًزا كان إذ أعطاه؛ أبي ولكن الخالدين، اآللهة يخاف كان إذ العقار؛ ذلك

العاصفة. رياح أو الخاطفات، أي 27
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املغازلني، هؤالء بني ويقف القوة، تلك مثل يف يحُرض أوديسيوس ليت أقول، وإنني عجيبة.
األمور هذه فإن حال، أية وعىل ومرارة. رسيًعا، هالًكا مغازلتهم يف جميًعا يجدون وعندئٍذ
لن أنه أو ساحاته، يف نقمته جام ويصبُّ سيعود أكان سواءٌ اآللهة، عاتق عىل ا حقٍّ تقع
الساحة. من اق الُعشَّ أولئك بها تطرد طريقة يف تُفكِّر أن آمرك فإني بني، يا أنت أما يعود.
كلمتك وأعلن غًدا، االجتماع إىل اآلخيني، سادة ادع كلماتي. إىل واستمع أذنك، هبني اآلن، هيا
وأما بيته. إىل واحد كل يتفرقوا، أن فُمرهم اق، الُعشَّ أما شهودك. تكون اآللهة ودِع للجميع،
العتيد؛ أبيها قرص ساحة إىل ثانيًة تعود فدعها بالزواج، يأمرها قلبها كان فإن والدتك،
من كلُّ يفعل كما — العديدة28 الهدايا زون ويُجهِّ العرس، وليمة إعداد هناك يُمِكنهم حيث
إيلَّ، أصغيَت لو الحكيمة، نصيحتي لك أُقدِّم إنني الُهيام. غاية بها يهيم ابنٍة وراء يجري
أمٍد منذ رحل الذي أبيك، أنباء عن وابحث واذهب مجدًفا، بعرشين لديك سفينٍة خري ز َجهِّ
من صوتًا تسمع أو شيئًا، عنه يخربك أن ما إنساٌن يستطيع أن َدف الصُّ تشاء فقد بعيد؛
زوس، Pylos بولوس إىل بالذهاب أوًال ابدأ البرش. إىل األنباء يجلب ما كثريًا الذي زوس،
مينيالوس30 إىل إسربطة، إىل هناك من اذهب ثم العظيم، 29Nestor نسطور واستجوب
لك ُقيض فلو بالربونز، املتدثِّرين اآلخيني وطن إىل وصل من آخر كان ألنه الشعر؛ الجميل
الشديد، كدرك رغم ا، حقٍّ فعندئٍذ الوطن، إىل طريقه يف وأنه حيٍّا، يزال ال أباك أن تسمع أن
العزيز، وطنك إىل فُعد ومىض، مات أنه سمعَت إذا أما آخر. عاٍم احتمال تستطيع لن
لزوج، أمك َهْب ثم يجب، كما الكثرية الجنائزية، املراسيم فوقها وأقم َكومة، له واصنع
املغازلني أولئك قتل كيفية يف وقلبك عقلك يف مليٍّا َفكِّر منه، وتنتهي هذا كل تُنجز أن وبعد
ُدمَت ما الصبيانية، األعمال إىل االلتجاء بك يليق ال ألنه علنًا؛ أو بالخديعة سواءٌ ساحاتك، يف
البرش سائر بني العظيم أوريستيس ناله الذي الصيت عن تسمع ألم الطفولة. سن يف لسَت
أيًضا، أنت هكذا املجيد؟ أباه قتل الذي الغادر، أيجيسثوس أبيه، قاتل من بالثأر أخذ عندما

العروس. والَدي إىل بانتظام الهدايا الخطيب يُقدِّم أن العادة كانت 28

هرقل. يد عىل املوت من عرش، اثنَي بني من نجا الذي الوحيد كان نيليوس. أبناء وأصغر بولوس ملك 29

الحرب. يف شهرًة شبابه يف كسب وبنتنَي. بنني سبع له فأنجبَت يوروديكي تزوج
أن إىل هيلينا زوجته مع ورخاء سعادة يف عاش حيث إسربطة عىل ملًكا أصبح أجاممنون. شقيق 30

صنيعه ُحسن نتائج من فكان ضيافة، وُحسِن كرٍم من عليه ُفطر بما مينيالوس فاستقبَله باريس، جاءهم
طروادة. إىل وفر مينيالوس أموال من كثريًا رسق كما بها، وهرب هيلينا باريس رسق أن معه
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واحٍد كلُّ عليك بالثناء يتغنَّى كي شجاًعا، كن الطول. وفارع لطيًفا أراك ألنني صديقي؛ يا
عىل — الذين زمالئي، وإىل الرسيعة سفينتي إىل ذاهب فإنني اآلن، أما القادم. الجيل من
لك، قلتُه بما فاهتَم أنت، وأما إياي. انتظارهم من الغضب أشد غاضبون هم — أعتقد ما

جيًدا.» إليه وأَصِغ
هذا إيلَّ تسدي إنك ا حقٍّ الغريب، «أيها قائًال: الحكيم، تيليماخوس عليها ردَّ عندئٍذ
إىل لهفتك رغم ل، تمهَّ اآلن، تعاَل ولكن قط، أنساه ولن البنه، كوالٍد طيبة، بنفٍس النصح
إىل تذهب أن تستطيع رغبته، نهاية حتى قلبك وأشبعَت استحممَت ما إذا حتى االنرصاف
موروثًا، متاًعا مني لك ستكون الروعة، غاية يف ثمينة هديًة وحامًال الفؤاد، مرسور سفينتك

عزيز.» صديٍق إىل عزيز صديٍق بهدية أشبه
أكون عندما هذا، من أكثر اآلن تبقيني «ال قائلة: الناظَرين، الَربَّاقة أثينا الربَّة فأجابَتْه
كي أعود، عندما فأعطنيها إياها، تُعطيَني بأن قلبك يأمرك هديٍة وأية الرحيل، إىل توَّاًقا
ه تستحقُّ بما عليَك تعوُد لسوف وإنها الجميلة، الالئقة الهدية متخريًا بيتي، إىل أحمَلها

قيمتها.»

أثينا انرصاف

طائًرا، كانت لو كما أعىل إىل طائرًة وانرصَفت النجالَوين، العيننَي ذات أثينا الربَّة قالت هكذا
فالحظها مىض، وقٍت أي من أكثر أبيه يف يُفكِّر وجعَلته والجرأة، القوة قلبه يف بثَّت وقد
شبيًها رجًال املغازلني، بني انطلق الحال ويف إلًها، خالها إذ ب وتعجَّ عقله، يف تيليماخوس

باآللهة.

بينيلوبي تروق ال طروادة أنشودة

أنشودة يغني وكان إليه، يُْصغون صامتني جالسون وهم لهم، يُغنِّي املشهور املغني كان
َسِمَعت أثينا. باالس عليهم فرَضتْها التي طروادة، من املؤملة العودة — اآلخيني عودة
من فهبَطت العليا، ُغرفتها من الرائعة األغنية ،Icarius إيكاريوس ابنة العاقلة، بينيلوبي
تخدمانها، أََمتان، معها كان بل وحدها، تكن ولم املرتفعة، الدرجات من نازلًة مقصورتها،
وقد البناء، املتينة الساحة مدخل بجانب وقَفت اق، الُعشَّ إىل الفاتنة السيدة وصَلت فلما
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ثم جانبَيْها، من جانٍب كل عىل مخلصة أمٌة ووقَفت وجهها، عىل الالمع خمارها أسَدَلت
قائلة: املقدس املغني وخاطبَت البكاء، يف انخرَطت

اآللهة أعمال عن البرش، أفئدة بها تَسَحر كثرية أخرى أغانَي تعرف إنك فيميوس، «أي
يرشبون ودعهم هنا، جالس وأنت إحداها أنشدهم املغنُّون، بذكرها يتغنى التي والبرش
بي حل إذ فُكفعنها؛ قلبييفصدري، تُذيب التي املحزنة، األغنية هذه أما يفصمت. خمرهم
إنه بشوق، أتذكَّره الذي ذلك ا جدٍّ عزيز لرأٌس إنه نسيانه. يمكن ال حزٌن النساء سائر دون
32«.Argosأرجوس وخالل 31،Hellasهيالس أرجاء الواسعة شهرته طبََّقت الذي زوجي،

أمه ينهر تيليماخوس

البهجة تقديمه عىل الطيب املغني تنهرين ِلَم «أماه، بقوله: الحكيم تيليماخوس عليها فردَّ
إذ امللوم؛ زوسهو أن أعتقد ولكني امُلغنِّني، عىل اللوم يقع ال قلبه؟ بها يتأثَّر التي بالطريقة
مقدور يف ليس يشاء. ما جبينهم، بعرق يعيشون الذين البرش من فرٍد كل يعطي الذي هو
مشئوم؛ مصرٍي من 33،Danaans الدانيون القاه بما تغنَّى إذا الرجل هذا من يغضب أن أحد
فدعي أنِت، أما ة. الجدَّ كل آذانهم عىل الجديدة األغاني لسماع أكثر يتلذَّذون البَرش فإن
يوم طروادة يف ُفقد الذي هو وحده أوديسيوس فليس اإلصغاء، تتحمالن وروحِك قلبِك
بأعمالك، نفسك وأشغيل مقصورتك، إىل اذهبي هيا، مثله. غريه كثريون هَلك وإنما عودته،
من فهو الكالم أما أعمالهما. عىل باملثابرة خادمتَيِك إىل أمرِك وأصدري واملغزل. املنوال

البيت.» يف السلطة يل طاملا أنا، يل خاصة وبصفٍة جميًعا، لهم الرجال، شأن

اق الُعشَّ يخاطب وابنها تبكي بينيلوبي

الحكيم القول نفسها قرارة يف أدرَكت إذ مقصورتها؛ إىل عادت فقد العجب، تملََّكها وقد أما
أوديسيوس، تبكي أخذَت ثم أَمتَيها، مع العليا مقصورتها إىل فَصِعَدت ابنها، به تفوَّه الذي

جفنَيها. فوق اللذيذ النوم العيننَي، املتألقة أثينا، ألقت أن إىل العزيز، زوجها

اإلغريق. بالد أي 31
وعرًضا». طوًال اإلغريق بالد «خالل من أكثر تعني ال العبارة هذه كانت ربما 32

اإلغريق. هم 33
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منهم، واحٍد كل وصىل الظليلة، الساحات خالل صخٍب يف انَفَجروا املغازلني أن بيد
بالكالم البادئ هو كان العاقل تيليماخوس ولكن السيدة، تلك جوار إىل يرقد أنه جميًعا،

فقال:
وال الوليمة، بلذة اآلن نتمتع دعونا وقاحتكم، يف املنغمسون أيها أمي، اق ُعشَّ «أيا
ما فإذا عظيم، ليشءٌ صوته يف باآللهة الشبيه الرجل كهذا مغنٍّ سماع فإن النزاع؛ إىل حاجة
كلمتي، لكم أعلن كي منا، فرٍد كل مقاعدنا، نتبوأ حيث االجتماع إىل بنا هيا الصبح، انبلج
وانتَِقلوا أطعمتكم، من وكلوا أخرى والئَم ألنفسكم أِعدُّوا الساحات. هذه من فوًرا لرتحلوا
تُبدِّدوا أن لكم ربًحا واألعظم األفضل من ووجدتكم عيونكم، راق إذا أما بيت. إىل بيت من
عىس الخالدين، باآللهة سأستنجد ولكني تبديدها، يف فأرسفوا رادع، دون آخر رجٍل موارد
ارة.» كفَّ دون ساحاتي داخل تهِلكون وعندئٍذ األفعال، لهذه باالنتقام زوس يتفضل أن
ذاك. قوله يف تيليماخوس لجرأة وُدِهشوا شفاههم، عىل الجميع وَعضَّ تكلَّم، هكذا

أمه اق تيليماخوسوُعشَّ بني كالمية معركٌة

ا، حقٍّ تيليماخوس، «أي قائًال: Eupeithes يوبايثيس ابن ،Antinous أنتينوس عليه َفردَّ
ليت بجرأة. تتكلم وأن اللسان، سليط رجًال تكون كيف يُعلِّمونك أنفسهم اآللهة إن
تَِرثُه الذي األمر بالبحر، املحاطة إيثاكا عىل ملًكا يجعلك بأن َقط يسمح ال كرونوس ابن

مولدك.» بحق
لهذه مني تغضب أن أيمكن أنتينوس، «أي قوله: عىل ا ردٍّ العاقل تيليماخوس فقال
أن ا حقٍّ أتعتقد زوس. يد من راضية، بنفٍس هذا حتى أقبل، فإني سأقولها؟ التي الكلمة
املرء، بيت يُثري ما أرسع فما ملًكا؛ تكون أن بسيئ، ليس كال. البرش؟ بني مصري أسوأ هذا
إيثاكا يف اآلخيني، اآلخرين امللوك من ا جدٍّ كثري هناك حال، أية وعىل أعظم! بمجد ويحظى
أوديسيوس مات قد طاملا هؤالء، أحد املكان هذا نال فربما وشيوخ؛ شبان بالبحر، املحاطة
العظيم.» أوديسيوس يل ربحهم الذين العبيد وعىل بيتي عىل سيًدا فسأكون أنا أما العظيم.
«هيا بقوله: ،Polybus بولوبوس ابن ،Eurymachus يوروماخوس أجابه عندئٍذ
اآلخيني ِمن َمن سيُقرِّرون الذين فهم اآللهة؛ كاهل عىل ليقع األمر هذا إن ا، حقٍّ تيليماخوس،
لنفسك، بها تحتفظ أن فلك ممتلكاتك، أما البحر. يُطوِّقها التي إيثاكا عىل ملًكا يُصبح سوف
بالقوة ممتلكاتك منك يغتصب الذي الرجل، ذلك يأتي ال ليته بيتك. يف سيًدا تكون أن ولك
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أتوق العزيز، سيدي يا ولكني، إيثاكا، يف يعيشون رجال هناك يزال ال بينما منك، ورغًما
يُوجد أين إليه؟ ينتمي إنه قال الذي البلد هو وما أتى، ومتى الغريب، ذلك عن سؤالك إىل
به؟ خاص أمٍر لقاءَ هنا إىل حرض أم أبيك، مجيء عن بنبأٍ آتي هل وطنه؟ وحقول أقاربه
أنه عليه يبدو فال ذلك ومع أحد، يعرفه حتى ينتظر لم إنه فوًرا؟! وانرصف نهض، كيف

املنظر.» زري رجًال كان
الوطن إىل أبي مجيء يف األمل أن شك ال يوروماخوس، «أيا العاقل: تيليماخوس فقال
نبوءة ألية أكرتث ولن مصدرها، كان مهما أخبار، أية اآلن بعد أصدق لن وانقىض. ضاع قد
فصديٌق الغريب، هذا أما الساحة. إىل تستدعيه عندما عرَّاف من مصادفًة أمي تعلمها قد
الحكيم، Anchialusأنخيالوس ابن مينتيس، إنه يقول فهو تافوسTaphos؛ من أبي لبيت

بالتجذيف.» امُلغَرمني التافيني عىل سيد وهو
الخالدة. الربَّة يعرف كان نفسه، قرارة يف ولكنه تيليماخوس، تكلَّم هكذا

ينام وتيليماخوس يرقصون العشاق

مجيء منتظرين رسورهم يف وانغمسوا املرح، الغناء وإىل الرقص إىل اآلن العشاق انربى
إىل رجل كل انرصف وعندئٍذ الداجي، املساء عليهم حل إذ مرحهم، يف هم وبينما املساء،
مكاٍن يف الجميلة، الساحة يف مشيًدا مخدعه كان فلما تيليماخوس، أما ليسرتيح. بيته،
شغل أموٍر جملة يف يُفكِّر فراشه، إىل هناك، إىل ذهب فقد فسيح، موضٍع عىل يُطل مرتفع
بايسينور ابن ،Ops أوبس ابنة املخلصة، 34Eurycleia يوروكليا معه وذهبَت عقله، بها
وكانت بعيد، أمٍد منذ بأمواله اشرتاها قد اليرتيس وكان مضيئًا. مشعًال تحمل ،Peisenor
كما الساحات يف تماًما ويجلُّها ثوًرا، عرشين يعادل ما فيها فدفع شبابها، ُمقتَبل يف وقتذاك
زوجته. يتحاىشغضب كان إذ ُحب؛ يف َقط معها يضطجع لم ولكنه املخلصة، زوجته ل يُبجِّ
اإلماء، سائر دون من كانت إذ لتيليماخوس؛ املضيئة املشاعل تحمل التي هي هذه كانت
وجلس البناء، املتني مخدعه أبواب فتح طفًال. كان أن منذ تَخدُمه وكانت ا، جمٍّ حبٍّا تُحبه
فطوت الحكيمة، العجوز السيدة يَدي يف ووضعها الناعمة، عبايته عنه وخلع رسيره، عىل

عاًما. عرشين دام غياٍب بعد عاد عندما اذ شحَّ ثياب يف متنكر وهو َعرَفته التي أوديسيوس خادمة 34
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ثم بالحبال،35 املثبَّت الرسير بجانب ِمشَجب عىل وعلََّقتها بيَديها، عليها ومرَّت العباءة، هذه
املزالج ودفَعت الفيض، مقبضه من جذَبتْه بأن وراءها الباب وأغلَقت الحجرة، من خرَجت
عقله، يف يُفكِّر الصوف، من بجرَّة ُملتفٌّ وهو هناك، بطوله الليل فبات بالسري، موضعه إىل

أثينا. له رسَمتْها التي الرحلة يف

ق». «املعشَّ أو 35
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أبيه مقعد تيليماخوسيحتل

فراشه، من العزيز أوديسيوس ابن نهض حتى مبكًرا، األنامل الوردي الفجر الح إن ما
قدَميه يف الجميَلني صندَليه وربط كتفه، حول البتار حسامه فعلَّق مالبسه، وارتدى
الَجْهوريِّي الرسل أمر الحال ويف للناظرين. باإلله أشبه مقصورته من وخرج الرباقتنَي،
ورسعان بالنداءات، الرسل وقام االجتماع. إىل الشعور الطوييل اآلخيني يْدعوا بأن األصوات
االجتماع، مكان إىل طريقه يف تيليماخوس سار مًعا، اجتمعوا فلما اآلخيون، احتَشد ما
وكان رسيعان، كلبان يتبعه كان إذ بمفرده؛ يكن ولم الربونز. من رمًحا يده يف ممسًكا
هو أما منه. الحارضين سائر ب تعجَّ حرض فلما رائًعا، عليه أثينا أضَفتْه الذي الجمال

مكانًا. الشيوخ له وأفسح أبيه، مقعد يف فجلس

يتكلم الحزين أيجوبتيوس

الذي الرجل ذلك ،Aegyptius أيجوبتيوس السيد هو بينهم تكلَّم من أوَّل كان وعندئٍذ
اآلن؛ يتكلم قام وصفها. يمكن ال الحكمة من مبلٍغ عىل وكان ظهره الشيخوخة قوََّست
املشهورة إليوس،1 إىل ذهب قد كان ،Antiphus أنتيفوس املحارب العزيز، ابنه ألن
يف قتَله املتوحش الكوكلوب ولكن باإلله، الشبيه أوديسيوس مع الواسعة السفن يف بجيادها،

طروادة. هي 1
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وصوتًا. هيئة مينتور، صورة يف أثينا منه فاقرتبت

يورنوموس أحدهم آخرون، أوالد ثالثة له وكان األخرية. وجبته منه جاعًال الفسيح، كهفه
أنه بيد أبيهما. حقل يرعيان ظالَّ اآلخران واالثنان املغازلني، مع تحالف ،Eurynomus
بخع وقد يَبْكيه وهو الجمع، يخاطب فأخذ االبن، ذلك نسيان يستطع لم هؤالء، من بالرغم

وسطهم: فقال نفسه، الحزن
رحل الذي اليوم منذ سأقولها التي الكلمة واسمعوا إيثاكا، رجال يا اآلن، إيلَّ «أصغوا
جمعنا الذي ذا َمن واآلن َقط. اجتماًعا نعقد لم الواسعة، سفنه يف العظيم، أوديسيوس فيه
هل سنٍّا؟ األكرب من أم الشبان من أهو جمعنا، إىل الحاجة اضَطرته الذي هذا َمن مًعا،
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أن أم به؟ علم من أول كان إذ جهاًرا؛ علينا سيُذيعه فربما الجيش، عودة2 عن ما خربٌ بلغه
طيبًا، رجًال لعيني يبدو إنه فيه؟ ويخاطبنا عنه يتكلم أن يريد آخر ا عامٍّ موضوًعا هناك

قلبه.» يف يبتغيه ما كل الخري، بعض له ق يُحقِّ زوس ليت مبارًكا، رجًال

شكواه املجتمعني يبُثُّ تيليماخوس

ذلك، بعد الجلوس يُِطق ولم الحسن، الفأل كلمة من العزيز أوديسيوس فُرس تكلَّم، هكذا
ذو ،Peisenor بايسينور الرسول ووضع الجمع، بني وقفتَه فاتخذ الحديث، إىل تاق بل

فقال: أوًال العجوز الرجل مخاطبًا تكلم، ثم يَديه، يف الصولجان الحكيمة، املشورة
ستعلم كما ببعيد، سويٍّا الجميع دعا الذي الرجل ذلك ليس العجوز، السيد «أيها
خربًا سمعُت فما اآلخرين، سائر دون البالغ الحزن خصني قد إذ أنا؛ إنه بنفسك. حاًال

فاتح». بجيٍش يتعلق «فيما ربما أو 2
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أي َة ثَمَّ وليس شخصيٍّا، به عِلم من أوَّل بصفتي جهاًرا، أُذيعه حتى الجيش عودة عن ما
فقد أنا؛ حاجتي سوى هناك ليس كال، عنه. وأُكلِّمكم فيه أتحدَّث أن أريد عام موضوٍع
وسطكم ملًكا كان الذي الرشيف سيدي3 أوًال فقدُت إذ مضاعفة؛ بصورٍة بمنزيل الرش حل
بيتي سيُخرب َرش بكثري، أعظم رشٌّ بي يَحيق واآلن كوالد. لطيف وكان هنا، ما يوًما
إنهم رغبتها. ضد أمي يغازلون عشاًقا هناك إن حياتي. ويحطم الحارض، الوقت يف تماًما،
أبيها بيت إىل الذهاب عن يمتنعون إنهم الناس. أرشف هنا هم الذي الرجال هؤالء أبناء
ملن منهم، يشاء ملن ويعطيها البنته، الزواج هدايا منهم يأخذ أن يُمِكنه حتى إيكاريوس،4
وعنزاتنا وخرافنا ثرياننا ويذبحون يوم، بعد يوًما منزلنا يزحمون بل لديه، الحظوة ينال
الثروة؛ هذه بكل الخراب فيحل بطيش، الصهباء الخمر ويحتسون ويعربدون، السمينة.
فلست شخصيٍّا أنا أما املنزل. عن الخراب ليدرأ أوديسيوس، يعادل رجل، هنا يُوجد ال ألنه
يعرف ال وشخًصا ضعيًفا، أللفيتموني الخراب منع حاولت فلو َقط، كال، أدرأه. كي مثله
هذه عادت فما القوة، يل كانت إن ا، حقٍّ نفيس عن فسأدافع ، كلٍّ ومع إطالًقا. الشجاعة
أنفسكم، من تخجلون أال املرء. يُطيق ما فوق منزيل وُحطِّم بحاٍل، االحتمال سهلة األعمال
عليكم، ينقلبوا لئال اآللهة، غضب وتخافون حولكم، يقطنون الذين جريانكم وتُراعون
التي 6،Themis وبثيميس األوليمبي، بزوس أستحلفكم إنني رشوركم؟5 من غاضبني
أحزاني أُعاني وشأني، واتركوني أصدقائي،7 يا احتملوا، وتجمُعهم، البرش جموع تُفضُّ
امُلدرَّعني اآلخيني عىل حقًدا األذى اقرتف قد العظيم، أوديسيوس أبي، كان إذا إال املريرة.
أن ل أُفضِّ فكنُت أنا أما الرجال. هؤالء من بإغراءٍ عيلَّ، حقًدا مني، تنتقمون أنتم ولذا جيًدا؛
التعويض يف لطمعُت أكلتموها، الذين أنتم كنتم فلو وأموايل، قطعاني أنفسكم، أنتم تأكلوا،
حتى ممتلكاتي، بردِّ الطب يف ا وُملحٍّ مطالبًا، وهناك، هنا باملدينة ولُطفُت ما، يوًما عنها

قلبي.» بها تُثْقلون التي الكوارث عالج إىل سبيل فال اآلن، أما يشء. كل أستعيد

أوديسيوس. أي 3
بينيلوبي. والد 4

رءوسكم.» عىل تقع الرشيرة أعمالكم يجعلون غضبهم، يف أنهم «خشية ربما: أو 5
بمشورتها. ينتفع كي عرشه عىل بجواره وأجلسها زوس تزوَّجها والعدالة، والنظام القانون رمز هي 6

وحدهم. املغازلني إىل وليس كلهم، إيثاكا رجال جموع إىل هة موجَّ العبارات هذه أن الجيل من 7
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أمه تيليماخوسبخديعة يواجه أنتينوس

الشفقة فتحرََّكت البكاء، يف وانخرط األرض، عىل عصاه ألقى ثم غضب، يف تكلَّم هكذا
عىل لريد الجرأة أيهم لدى يكن ولم الصمت، اآلخرين سائر ولزم الناس. جميع قلوب يف

فقال: عليه، يردُّ قام وحده Antinousأنتينوس أن بيد حانقة. بكلماٍت تيليماخوس
به، تحدثَت الذي هذا يشء أي جرأته، يف املغايل أيها املتبجح، أيها تيليماخوس، «أي
ليسوا اآلخيني العشاق إن لك، أقول دعني كال، بالالئمة؟! علينا ومنتحيًا علينا، العار جالبًا
دهاء؛ النسوة سائر تفوق إذ العزيزة؛ أمك املخطئ إنما األحوال. من حال بأية مخطئني
اآلخيني قلوب تخدع بدأَت أن منذ الرابعة، ستنقيض ما ورسعان الثالثة، السنة هي فهذه
بينما الرسل، لهم وتُرسل بالوعود رجٍل كل وتمدُّ باآلمال، الجميع تُمنِّي إنها صدورهم. يف
ساحاتها يف أقامت فقد بقلبها؛ أيًضا الخديعة تلك حاكت وقد أخرى. بأشياءَ عقلها يهتم
االتساع، يف غاية وكان الرفيع، الخيط من النسيج كان النسج، يف وانهمَكت كبريًا نسيًجا

قائلة: إلينا تحدثَت وعندئٍذ
فاصربوا، مات، قد العظيم أوديسيوس أن بما حبٍّا، بي تهيمون من يا الشبان، «أيها
نَسجي يسفر أن أريد فلست — الثوب هذا نسج من أنتهي حتى بي الزواج عىل لهفتكم رغم
لئال املفجع أجله فيه يُوافيه الذي لليوم استعداًدا اليرتيس، للسيد كفن إنه — يشء ال عن
وهو كفن، بدون األخرية رقدتَه رَقد أنه لو اآلخيات، السيدات إحدى البالد يف مني تغضب

العظيمة.» املمتلكات كسب الذي
الرداء نسج عىل يوم كل تدأَب كانت ذلك، وبعد املزهوة. قلوبنا فوافقت قالت، هكذا
تضع أن بعد بالنهار، نسَجته ما تُفكُّ انربت سدوله، الليل أرخى ما إذا حتى العظيم،
أن بدهائها، خاللها، استطاعت سنوات، ثالث الحال ظلت وهكذا جوارها. إىل املشاعل
السنة وحلَّت الفصول تعاقبَت إن ما أنه بيد وخدَعتْهم. األمر، جلية معرفة اآلخيني تحرم
متلبسة وهي عليها فقبضنا يشء، بكل علٍم عىل وكانت نسائها، إحدى أخربتْنا حتى الرابعة،
هكذا، العشاق عليك يجيب لذلك بالقوة؛ منها، ُكرٍه عىل تْه أتمَّ ثَمَّ وِمن الرائع؛ النسيج بفك
ممن بالزواج ومرها أمك، اطرد اآلخيني. سائر ويعلمه نفسك، يف األمر إدراك تستطيع كي
أبناء حفيظة تثري طويلة، ملدة ظلت إذا أما إليه. نفسها ترتاح ومن والدها، لها ينشُده
األخريات، النسوة سائر دون وحدها حبَتْها قد أثينا إن حيث قلبها، يف بهذا وتعلم اآلخيني،
أن عرفنا أن يسبق لم مما وبالحيل، املفرط، وبالذكاء البديعة، اليدوية األشغال بمعرفة
بعيد، وقت منذ الغدائر، الجميالت اآلخيات أولئك من عِلَمته، قد الخايل الزمان يف امرأة أية
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أولئك — البديع التاج ذات ،Mycene وموكيني ،Alcmene وألكميني ،Tyro تورو — أمثال
تُحِكم لم فإنها كلٍّ ومع والدهاء. الخديعة من بينيلوبي بلَغتْه ما إحداهن تبلغ لم اللواتي
احتفاظها يف هي ظلت ما وممتلكاتك، زادك يلتهمون الرجال سيظل إذ األقل؛ عىل هذا تدبري
فوا أنت أما عظيًما، صيتًا لنفسها تجلب إنها قلبها. يف اآلن اآللهة وضَعتْها التي باملشورة
آخر، مكاٍن أي إىل وال أراضينا، إىل ننرصف لن فإننا نحن، وأما الطائلة! ثروتك عىل أَسَفا

به.» سرتىض الذي الرجل ذلك اآلخيني من تتزوج أن بعد إال

تيليماخوسألمه والء

أطُرَد أن األحول من حاٍل بأية يمكنني ال أنتينوس، «أي بقوله: العاقل تيليماخوس فأجابه
ليُشقُّ إنه ميتًا. أو حيٍّا أكان سواء آخر، بلٍد يف فهو أبي، أما البيت. من وربَّتْني، أنَجبَتْني من
أمي، طردُت أنني لو عيلَّ، يتحتم كما إليكاريوس، العظيم الثمن ذلك أدفَع أن نفيس عىل
ألن أَُخر؛ لعناٍت السماء عيلَّ وتُصبُّ أبيها، يد عىل بالغ رشٌّ يلحُقني عندئٍذ إرادتي؛ بمحض
ينَحون سوف البرش أن كما املفزعات، االنتقام ربَّات إىل ستترضع البيت تغادر وهي أمي
هذا، أغضبكم فإن أنتم أما األلفاظ. هذه مثل شَفتيَّ من تخُرج فلن ذلك وعىل بالالئمة؛ عيلَّ
بيت من ومنتقلني أطعمتكم، آكلني أخرى، والئَم ألنفسكم وتُِعدُّوا ساحاتي، من فلتخرجوا
رادع، دون شخٍص حياة تُحطِّموا أن واألجدى األفضل من أنه لناظركم بدا وإذا بيت. إىل
عىل زوس يوافق أن عىس الخالدين، باآللهة سأستنجد ولكني فاعلون، أنت وما فدونكم
ارة.» كفَّ بال ساحاتي داخل هالكون أنكم بد فال وعندئٍذ فعلتم. بما ومجازاتكم بالثأر األخذ

الخاصة تيليماخوسبطريقته زوسيعضد

صقَرين بعيًدا،8 صوته يحمل الذي زوس، أرسل قوله، عىل وكردٍّ تيليماخوس، قاله ما هذا
جنب، إىل جنبًا يطريان الريح برسعة فانطلقا جبل، قمة فوق من شاهق، ارتفاٍع من يطريان
الصاخب، الحشد قلب فوق صارا إن ما أنهما غري أجنحتَهما، باسَطني الوقت، من لفرتة
رءوس يُحدجان وراحا ورسعة، بعنف بأجنحتهما يُرفِرفان وهناك، هنا يدوران أخذا حتى

النظر». «الثاقب تُرتجم وأحيانًا 8
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اآلخر وعنق وجنات يُمزِّق منهما كلٌّ رشع ذلك وبعد املوت. فيها يتجىلَّ بنظرات الحشد
من القوم فُدِهش الرجال، ومدينة البيوت وسط اليمني جهة بعيًدا انطلقا ثم بمخالبه،
ثم حدوثه، عون يتوقَّ فيما قلوبهم يف يفكِّرون وأخذوا أبرصوهما، أن بمجرد الطائَرين ذَينك
وسطهم؛ وتكلم ،Mastor ماستور ابن ،Halitherses هاليثريسيس العجوز السيد نهض
بنِيٍة فقام الحظ، معاني وتفسري الطيور، معرفة يف أجمعني عرصه رجال يفوُق كان ألنه

قائًال: حشدهم وخاطب َحَسنة
العشاق، إىل سيما وال لكم، أقوله سوف ما واسمعوا إيلَّ، اآلن أصغوا إيثاكا، رجال «يا
طويًال يغيب لن أوديسيوس ألن عظمى؛ نائبٌة عليهم ستُقبل إذ العبارات؛ هذه وأذيع أعلن
الرجال لهؤالء والقَدر املوت يبذُر وسوف قريب، اآلن إنه أعتقد ما وعىل أصدقائه، عن
سيكون املعالم، الواضحة إيثاكا يف يقطنون ممن غريهم، منا لكثريين وأيًضا نعم، أجمعني.
بها نضع التي الكيفية يف نفكر دعونا طويل، بوقٍت هذا يحدث أن قبل ولكن بالًغا، وباًال
أفضل هو هذا إذ لها؛ ا حدٍّ يضعون أنفسهم، هم ندعهم األصح، عىل أو األمور، لهذه ا حدٍّ
أعلنتُه ما جميع فإن أكيدة؛ بمعرفٍة وإنما مجرب، غري كرجٍل أتنبأ ال إنني اآلن. لهم طريق
يصحبهم إليوس إىل األرجوسيون أبحر عندما أخربته كما تماًما سيتحقق ألوديسيوس
ويفقد جمة، متاعَب أوديسيوس يتحمل أن بعد أنه أعلنُت لقد الحيل. الكثري أوديسيوس
كله هذا وللعجب، فرد، لكل مجهوًال العرشين، العام يف الوطن إىل سيعود رفقائه، جميع

اآلن.» يتحقق

ويتنبأ يتحدى يوروماخوس

بيتك إىل وانرصف اآلن، قم العجوز، «أيها قائًال: بولوبوس، بن يوروماخوس أجابه وعندئٍذ
التنبؤ. يف أفوقك املضمار هذا يف إنني املستقبل. يف املتاعب يعانوا ال حتى ألوالدك، وتنبأ
أما نحس. عالمة كلها وليست وذهابًا، جيئًة الشمس أشعة تحت تطري كثرية، طيوٌر هناك
تُثرثر أال لَك فهل معه، هلكَت مثله أنَك لو أتمنى كما قيص، مكاٍن يف هَلك فقد أوديسيوس،
ما هديًة يعطيك علَّه غاضب، وهو تيليماخوس تُحث أو األغاني، إنشادك عند كثريًا هكذا
حكمة يف حكيًما كنَت إذا حقيقة. أقول ما ذ وسأُنفِّ القول، سأصارحك أنني بيد لبيتك.
بالنسبة األمر فإن الغضب، إىل ودفعتَه سنٍّا، منَك أصغر رجًال بقولَك وخدعَت الشيوخ،
الرجال هؤالء وجود بسبب شيئًا يفعل أن ما، بحاٍل يستطيع ولن مفجع. ِجدَّ سيكون له
حزنك سيكون وعندئٍذ تدفعها، أن يؤملك غرامًة فسنفرضعليك العجوز، أيها أنت، أما هنا.
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يأمر أن عليه الجمع. سائر أمام تيليماخوس، إىل النصيحة بهذه بنفيس ألتقدم وإني مريًرا.
العديدة. الهدايا زون ويُجهِّ زواج، وليمة يُِعدُّون سوف حيث أبيها، منزل إىل بالعودة والدته
أن اعتقادي ويف الهيام. غاية الناس بها يهيم ابنٍة أجل من يَحُدث أن يجب هذا كل نعم،
مهما رجٍل أي نخاف ال أننا طاملا املؤملة، مغازلهم عن وا يُكفُّ لن هذا، قبل اآلخيني، أبناء
أي إىل باًال نُلقي لن أننا كما — قاله ما كل رغم تيليماخوس وال كال، — الظروف كانت
ذي من أكثر مكروًها تغدو وسوف يشء. منه يتحقق فلن العجوز، الرجل أيها تُعِلنه تنبٍُّؤ
َقط، تعويٌض لها يكون ولن رشيرة، بطريقٍة الشاب هذا ممتلكات تلتهم وسوف نعم، قبل.
املنتظرين نحن، أما السيدة. تلك من الزواج موضوع يف اآلخيني أما حائًال تقف إنها حيث
سيداٍت وراء نجري وال ق، تفوُّ من عليه هي ما جرَّاء من بدورنا فنتنافس يوم بعد يوًما هنا،

بنا.» للزواج يَلِقَن اللواتي من أخريات،

أبيه عن بالبحث تيليماخوسيطالب

اآلخرون املغازلون هؤالء ويا يوروماخوس، «أيا بقوله: العاقل تيليماخوس عليه رد عندئٍذ
اآللهة ألن اآلن؛ بعد عنه أُحدِّثكم ولن األمر، هذا بخصوِص ذلك بعد إليكم ل أتوسَّ لن األماجد،
رفيًقا وعرشين رسيعة سفينًة تُعطوني أن منكم أريد وإنما اآلخيني. جميع وكذا اآلن، تعَلمه
Pylos بولوس وإىل إسربطة إىل سأذهب ألنني وإيابًا؛ ذهابًا أجيل، من بالرحلة يقومون
شخٌص هناك يكون فقد بعيد؛ أمٍد منذ رحل الذي أبي عودة عن األخبار أتنسم لكي الرملية،
يجلب ما ا جدٍّ كثريًا الذي زوس، من صوتًا أسمع قد أو شيئًا، عنه يُخربني أن يستطيع ما
إذن، يل ُحق الوطن، إىل طريقه يف وأنه حيٍّا، يزال ال أبي أن سمعُت فإذا للبرش، األخبار
إىل ُعدُت ومىض، حتَفه لقي أنه بلَغني إذا أما أخرى. سنًة ل أتحمَّ أن الشديد، عذابي رغم
ثم به، تليق التي الكثرية الجنائزية الطقوس فوقها وأدَّيُت َكومة، له وأقمُت العزيز، وطني

لزوج.» والدتي أعطيُت

واملجلس العشاق يهاجم مينتور

زميًال كان الذي Mentor مينتور وسطهم يف ونهض جلس، حتى هذا حديثه أتم إن ما
هذا الجميع يطيع لكي كله، بمنزله إليه عهد بُسُفنه، رحل وعندما النبيل، ألوديسيوس
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وتكلَّم نية، بحسن حشَدهم فخاطب سليًما، يشءٍ كل عىل يُحاِفظ وأن العجوز، الرجل
قائًال: وسطهم

من بها. إليكم سأتحدث التي كلمتي وإىل إيلَّ وأصغوا إيثاكا، رجال يا اآلن، «اسمعوا
مستعد، بقلٍب ورقيًقا رحيًما يكون أن ذيصولجان، ملٍك أي تجعلوا أن إياكم فصاعًدا، اآلَن
والجور، الظلم وينرش باستمرار، صارًما يكون دعوه بل قلبه، يف بالعدالة يهتم تجعلوه وال
كان إذ كسيدها؛ رعيته تُقدِّسه كانت الذي أوديسيوس، يتذكر من بينكم يُوَجد ال طاملا
باألعمال لقيامهم املتغطِرسني، اق الُعشَّ عىل أحقد ال يُقال، والحق وإنني رحيم. كأٍب لهم
إذ للخطر؛ أرواحهم يُعرِّضون فإنهم بالرشور، اململوءة عقولهم بها تُوحي التي العنيفة
ما إن نعم اآلن. بعد يعود لن يقولون، كما الذي أوديسيوس، بيِت موارَد بنهٍم يلتهمون
هكذا، جالسون وهم الصمت يلزمون الذي القوم بقية هو آخر يشءٍ أي من أكثُر له أغضُب

هؤالء.» عدد وقلة كثرتهم، رغم ون، يُكفُّ العشاق تجعل واحدة لوٍم بكلمِة ينطقون وال
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املجلس يُفضُّ ليوكريتوس

املغموسيف أيها مينتور، «هيا يقول: ،Euenor يوينور ابن ،Leocritusليوكريتوس فأجاب
نعم، يُوقفونا؟ بأن القوم لتأمر قلت؛ الذي هذا بعيد، مًدى إىل بأفكارك تَجول من يا رشوره،
أوديسيوس جاء فلو عدًدا، منَك أكثَر أُناٍس مع وليمٍة حول معركًة تخوَض أن عليك صعب
يُولِمون الذين هؤالء ساحته، من اق الُعشَّ السادة يطرد أن روحه وتاقت نفسه، اإليثاكي9
هنا سيالقي ولكنه إليه، الشديدة لهفتها رغم ِلَمقدِمه، بالرسور زوجتُه ت أحسَّ ملا بيته، يف
هيا، واآلن هذا. يا صوابًا ُقلَت ما عدًدا. يفوقونه رجاٍل بمقاتلة نفسه ثَته حدَّ لو بشعة، ميتًة
وهاليثريسيس مينتور فإن الشاب هذا أما أرضه. إىل منكم واحٍد كل فليتفرق الرجال، أيها
يقوم لن أنه أعتقد أنني غري الزمان. قديم من أبيه منزل صديقا ألنهما برحلته؛ سيعجالن

إيثاكا.» يف األنباء ى ويتلقَّ طويلة، مدًة هنا سيبقى بل الرحلة، بهذه
اق الُعشَّ وذهب بيته، إىل واحٍد كل الجمع، فتفرق برسعة، االجتماع وَفضَّ تكلَّم، هكذا

ل. امُلبجَّ أوديسيوس منزل إىل

تيليماخوس لصالة تسجيب أثينا

البحر مياه يف يَديه غسل إن وما البحر، شاطئ إىل بمفرده فذهب تيليماخوس، أما
وأَمرتِني كإله، منزلنا إىل أمس جئِت من يا إيلَّ، «أصغي قائًال: ألثينا صىل حتى السنجابية،
زمٍن منذ رحل الذي أبي، عودة أخبار عن بحثًا الضباب الكثري اليم َعْرب سفينة يف باإلبحار

رشيرة.» وقاحٍة يف منهم املغازلون سيما وال هذا، كل دون يُحولون اآلخيني إن بعيد.
بألفاٍظ وخاطبَتْه وصوتًا، هيئة مينتور، صورة يف أثينا، منه فاقرتبت متوسًال، هذا قال

فقالت: ُمجنَحة،
من شيئًا أن لو الذهن، خامل أو وضيًعا رجًال اآلن بعد تغدو لن تيليماخوس، «أي
رحلتك تكون لن ذلك، وعىل وعمل؛ قوٍل رجَل كان إذ دمك؛ يف ُغرس قد املجيدة أبيك روح
آمل فال بينيلوبي، ابن وال ابنه، تكن لم إذا أما ق. تتحقَّ أن دون وال جدوى، دون هذه

إيثاكا. إىل نسبة 9
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بنفيس. أنا معك سأذهب كما رسيعة، سفينًة بنفيس لك ز وسأُجهِّ أبيك، بيت أصدقاء أوىف من إنني

األسوأ هم كثريون آباءهم. يُشِبهون األبناء من القليل إن ا، حقٍّ رغبتك. ق ستُحقِّ أنك يف َقط
وضيًعا رجًال تكون لن فصاعًدا، اآلن من أنك، بما ولكن فقليلون، األفضل أما آبائهم، من
أمٌل هناك يكون أن بد فال ُكلية، أوديسيوس حكمة تنُقصك لن أنه كما الذهن، خامل أو
ليسوا، ألنهم الحمقى؛ أولئك العشاق، ومشورة إرادة فلتُكن واآلن، العمل. هذا إنجازك يف
القريب القاتم، الحتف أو املوت عن شيئًا يعرفون ال أنهم كما عادلني، أو ُحكماءَ ما، بحاٍل
تنوي التي الرحلة فإن أنت، أما واحد. يوم يف جميًعا سيهلكون أنهم عن وال ا، حقٍّ منهم
سفينًة بنفيس لك ز وسأُجهِّ أبيك، بيِت أصدقاء أوَىف من إنني طويًال. تتأخر لن بها، القيام
املغازلني، زمرة إىل وانَضمَّ بيتك، إىل فانطِلق اآلن أما نفيس. أنا معك سأذهب كما رسيعة،
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أهم هو الذي الشعري، ودقيق قدور، يف الخمر — أوعية يف يشءٍ كل وضع الخزين، ز وجهِّ
برسعٍة وأجمع املدينة، خالل فسأجوس أنا، أما — الجلد من متينة أكياٍس يف للبرش يشءٍ
املحاطة إيثاكا يف ا جدٍّ كثريٌة فهي السفن وأما إرادتهم. بمحِض يصحبونك الذين الرفاَق
الِخَضم إىل ونُنِزلها برسعة، نُِعدُّها ولسوف أحسنها، لك وسأنتقي وعتيقة، جديدٌة بالبحر،

الفسيح.»

تيليماخوس من أنتينوسيسخر

الربَّة، صوت سمع أن بعد تيليماخوس، ُهرع حتى حديثها، زوس، ابنة أثينا، ت أتمَّ إن ما
املتعجرفني املغازلني فألفى صدره، يف قلبه الهموم أثقَلت وقد البيت إىل طريقه يف وسار
هنيهٌة إال هي وما القاعة. يف الخنازير ويَْشوون املاعز يسَلخون الساحات، يملئون هناك،
إياه مخاطبًا إليه وتحدَّث بيده، وأمسك تيليماخوس، إىل يضحك أنتينوس، أقبل حتى

قائًال:
أو عمٍل كل قلبك من ارصف جسارته، يف املنطلق أيها ح، امُلتبجِّ أيها تيليماخوس، «هيا
يُمدُّونك، سوف اآلخيني إن تماًما. قبًال كنَت كما وترشب تأكل أن آلمرَك وإني رشير، كالٍم
بولوس إىل اإلبحار تستطيع كي — املنتَقني واملجدِّفني السفينة، — األشياء هذه بكل ا، حقٍّ

النبيل.» والدك أخبار لتستطلع املقدَّسة،

العشاق د يتوعَّ تيليماخوس

إىل بحاٍل سأجلس أنني تُظنَّن ال أنتينوس، «أي بقوله: العاقل تيليماخوس أجابه عندئٍذ
يكفيكم، أال البال. مرتاح وأبتهج بهدوء، الطعام أتناول كي َكعاء، السُّ زمرتك وسط املائدة
أما صبيٍّا؟ كنُت أن وقت العظيمة، الكثرية مىضممتلكاتي فيما بدَّدتم أنكم املغازلون، أيها
روحي ونَمت غريي، ونصائح وصايا من املعرفة واكتسبُت الرجال، مبالغ بلغُت وقد اآلن،
بولوس، إىل ذهبُت سواءٌ رشيرة، ُحتوًفا عليكم أُلقي أن سأُحاول فإنني جسدي، داخل يف
عبثًا، عنها أتحدَّث التي الرحلة تكون ولن راحل، ذا أنا فها األرايض، هذه يف هنا بقيُت أو
وهكذا، مجدِّفني. أو سفينٍة صاحب أكون أن يمكنني فال آخر، رجٍل سفينة يف إبحاري رغم

أكثر.» صالحك يف أصبح قد األمر أن لك بدا أنه أعتقد
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ويتهكَّمون يُولِمون اق الُعشَّ

اق الُعشَّ كان بينما عناء، كبري دون أنتينوس يد من يَده وجذَب هذا، تيليماخوس قال
حديثهم، يف عليه ويتهكَّمون منه يَسَخرون كانوا القاعة، أنحاء شتى يف بالوليمة مشغولني

يقول: املتغطرسني الشبان أحد كان فقد
الرملية، بولوس من رجاًال سيُحِرض إنه لَقتِلنا. الخطط ليَضع تيليماخوس إن ا، «حقٍّ
إفوري إىل الذهاب يُزِمع لعله أو إرصاًرا، ذلك عىل يُِرص إنه ملساعدته. إسربطة، من حتى أو
الخمر، طاس يف ليضعها هناك؛ من القاتلة العقاقري ليُحِرض الغنية، األرض تلك ،Ephyre

جميًعا.» علينا فيقيض
الواسعة، سفينته يف وهو ربما أنه سواه، أحٌد يدري «ال يقول: آخر غرٌّ شابٌّ انربى ثم
ثَمَّ وِمن تماًما؛ أوديسيوس فعل كما أصدقائه، عن بعيًدا تجواله يف يَهِلك اليم، ُعباب يمُخر
ألمه بيته فنعطي ممتلكاته، جميع بتقسيم القيام علينا سيكون إذ أكثر؛ متاعَب لنا يُسبِّب

سيتزوَّجها.» وملن لها ملًكا ليصبح

أبيه خزائن قد يتفَّ تيليماخوس

حجرٌة وهي السقف، العالية أبيه خزانة إىل فهبط تيليماخوس أما يقولون، كانوا هكذا
الزيت من وخزيٌن بالثياب، مملوءة وصناديُق والربونز، الذهب من أكواٌم بها فسيحة
رشاٌب بها الحلوة، املعتَّقة الخمر، من ضخمة قدوٌر بها كانت كما العطرة. النكهة ذي
له ُقيِّض إذ أوديسيوس؛ مَلْقِدم ة ُمعدَّ الحائط، بطول نظام يف وُمرتَّبة ممزوج، غري مقدس
مقفلًة املزدوجة، األبواب كانت وقد امُلحِزنة. العديدة مهامه إنجاز بعد بيته إىل يعود أن
يوروكليا هي عقلها، بحكمة يشء تحرسكل خادمٌة نهار، ليل هناك، تقيم وكانت بإحكام،
إىل الحال يف تيليماخوس فاستدعاها ،Peisenor بايسينور بن أوبس ابنة ،Eurycleia

قائًال: وكلَّمها الِخزانة،
ما ييل صنٍف أفضل من منتقاة، حلوة خمًرا قدور، يف خمًرا يل أخرجي ُمربِّيَتي، «يا
أوديسيوس، يأتي أن عىس الحظ، املنكود الرجل ذلك ملقدم التفكري، دائمة وأنت تحفظينه،
وأحكمي ِقْدًرا، عرشة اثنتَي املئي واألقدار. املوت من ناجيًا متى، أدري ولست زوس، سليل
ولتكن جيًدا، مخيطٍة الجلد من أكياٍس يف الشعري، دقيق يل وَعبِّئي باألغطية جميًعا، سدَّها،
كلها األشياء هذه وأعدِّي وحدك. لِك ذلك ِعلُم وليكن الشعري، طحني من مكياًال عرشين
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العليا، مقصورتها إىل أمي تذهب عندما املساء، يُقِبل عندما آلخذها سآتي ألنني سويٍّا؛
عودة أخبار عن ألبحث الرملية؛ بولوس وإىل إسربطة إىل ذاهب فإنني الراحة، يف وتُفكِّر

نبأ.» أيِّ سماع من أتمكَّن أن عىس العزيز، والدي

الرحيل عن سيدها إثناء يوروكليا محاولة

ُمجنَحة، بكلماٍت إليه ثَت وتحدَّ حادة، رصخًة يوروكليا، العزيزة املربية وأرسلت تكلَّم، هكذا
إىل الفكرة هذه خطرت كيف العزيز، طفيل يا «آه فقالت: مقلتَيها، من تنحدر والدموع
غاية محبوٍب وحيٍد ابن غري لست من يا الفسيحة، األرض َعْرب الذهاب تُزِمع أين إىل بالك؟
أن وبمجرد غريبة، أرٍض يف وطنه عن بعيًدا زوس سليل أوديسيوس، هلك لقد الحب؟
املمتلكات هذه كل مون ويُقسِّ بالخديعة، تَهِلك كي لَك، الرش الرجال هؤالء سيَحيُك ترحل،
بالتجوُّل املشاقِّ احتمال إىل بك حاجة ال لك؛ هو ما وارَع هنا ابَق تذهب. ال كال، بينهم. فيما

املضطرب.» البحر َعْرب

تعلم لن تيليماخوس والدة

إذن بغري هذه خطَّتي فليست ُمربِّيتي؛ يا عي «تَشجَّ بقوله: الحكيم تيليماخوس عليها فرد
الحادي اليوم يأتي حتى العزيزة، والدتي إىل هذا من بيشءٍ تتفوَّهي أال أَقِسمي واآلن إله.
تُشوِّه لئال رحلت؛ أنني وتعلم شخصيٍّا هي تفتقدني أن بعد أو عرش، الثاني أو عرش

بالبكاء.» الجميلة برشتها
وبعد شيئًا. تقول أال فيه، ِحنث ال قسًما باآللهة، العجوز السيدة فأقسَمت هذا، قال
الشعري دقيق وعبَّأَت ِجرار، يف خمًرا الحال يف له أخرَجت القسم من وانتهت أقسَمت أن
إىل وانَضم الساحة إىل تيليماخوس ذهب ذلك، وبعد الخياطة، محكمة الجلد من أكياٍس يف

املغازلني. جماعة

تيليماخوس تنمسخ أثينا

صورة يف فذهبَت آخر، بعمٍل النجالَوين، العيننَي ذات أثينا الربة، قامت ذلك، بعد
فتأمره كلمتها، وتقول رجٍل كل من تقرتب وأخذَت باملدينة، مكان كل إىل تيليماخوس،
من طلبَت فقد ذلك عىل وزيادًة الرسيعة. السفينة بجانب هدوء يف غريه مع باالجتماع

112



الثانية األنشودة

بنفٍس بها فوعدها رسيعة، سفينًة املجيد، Phronius فرونيوس ابن Noemon نويمون
راضية.

الرسيعة السفينة فسَحبَت الطرقات، جميع عىل الظالم وخيَّم الشمس، َغربَت واآلن
وربَطتْها باملقاعد، جيًدا املؤثَّثة السفن تحملها التي ات املعدَّ سائر فيها ووَضَعت البحر، إىل

رجل. كل ع تُشجِّ الربة وراحت العظيم، الجمع حولها فاحتَشد امليناء، مدخل عند

أيًضا مينتور ثم

بيت إىل طريقها يف انطَلَقت آخر، بعمٍل العيننَي، الالمعة أثينا الربة، قامت ذلك بعد
يتعثَّرون وجعلتهم املغازلني، عيون عىل اللذيذ النوم تسكب بدأَت املقدسحيث أوديسيوس
إىل وينرصفوا ينهضوا أن إال يسعهم فلم أيديهم، من الكئوس تُسِقط راحت ثم سكرهم، يف
يُداعب النعاس كان إذ طويلة؛ مدًة هناك البقاء يستطيعوا ولم املدينة، أنحاء يف مضاجعهم
امللكية، القاعة إىل واستَدَعتْه تيليماخوس، إىل العيننَي الالمة أثينا تكلََّمت وعندئٍذ جفونهم.

له: فقالت وصوتًا، هيئة مينتور، صورة اتخذَت أن بعد
انتظاًرا املجاذيف، بجانب َليجلسون جيًدا، املدرَّعني زمالءك إن تيليماخوس، «أي

كثريًا.» رحلتهم نؤخر ال حتى إليهم، نذهب بنا هلُمَّ إلقالعك.
خطوًة تيليماخوس وتبعها برسعة، الطريق قادت حتى هذا أثينا باالس قالت إن ما
الشاطئ، عند الشعور، الطوييل الرفاق وجدا البحر، وإىل السفينة إىل هبطا فلما خطوة،

قائًال: العتيد القوي10 تيليماخوس إليهم فتحدث
ال والدتي وإن الساحة. يف اآلن ُمعدَّة كلها إذ املؤن؛ نُحرض األصدقاء، أيها بنا، «هيا

كالمي.» َسِمَعت التي هي فَقط واحدة عدا ما الخادمات، حتى وال شيئًا، عنها تعلم

الغامضة رحلته يف البحر تيليماخوسيركب

يشءٍ كل وخزَّنوا املؤن، فأحرضوا معه، الجميع وذهب الطريق، قاد حتى هذا، قال إن ما
ظهر تيليماخوس اعتىل ثم العزيز، أوديسيوس ابن أمرهم كما املقاعد، املكينة السفينة يف
جانبها، إىل تيليماخوس وجلس املركب. كوثل يف وجَلَست أمامه أثينا وذهبَت السفينة،

«قوي». بالصفة املقصود األصيل باملعنى تماًما الجزم يمكن ال 10
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فوق وجلسوا ظهرها، إىل ذهبوا ثم السفينة، كوثل عن الحبال يحلُّون الرجال انربى بينما
شديدة غربية ريًحا أرسَلت مواتية، ريًحا العيننَي، الَربَّاقة أثينا لهم أرسَلت وعندئٍذ مقاعدها.
بأن وأمرهم رجاله، تيليماخوس ونادى كالخمر. القاتم البحر فوق تزمجر راحت الهبوب،
الصفصاف، خشب من املصنوع الصاري فرفعوا أمره، فلبَّوا السفينة، حبال يُمِسكوا
من مجدولة بحباٍل األبيض الرشاع وعلَّقوا أمامية، بدعاماٍت الواسعة، الفتحة يف وثبَّتُوه
جؤجؤ حول عاليًا القائمة ة اللجَّ وزمجرت الرشاع، بطن الرياح فمألت الثريان، جلود
الحبال تثبيت من انتََهوا أن وبعد طريقها. تُشق السفينة فأرسَعت تميض، وهي السفينة
وسكبوا بالصهباء، حافاتها حتى مملوءة الطاسات وَضعوا الرسيعة، السوداء السفينة يف
ثَمَّ وِمن العيننَي؛ النجالء زوس ابنة مقدمتهم ويف الرسمديني، الخالدين لآللهة السكائب

الفجر. وطول بطوله، الليَل طريقها يف تسري السفينة أخذَت
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بولوس إىل تيليماخوسيصل

للخالدين الضوءَ لتََهب الربونزية، السماء يف ارتفَعت حتى البديع، األفق الشمس ترَكت إن ما
املتينة Neleusنيليوس قلعة بولوس، إىل فوصلوا الحب، مانحة األرض، سطح عىل والبرش
ُمزلِزل إىل السوداء الثريان من ذبيحًة يُقدِّمون البحر شاطئ فوق القوم كان وهنا البناء.
رجل، خمسمائة جماعة كل يف يجلس جماعات، ِتْسَع هناك كان الشعور. األدكن األرض1
الداخلية، األجزاء ق تذوُّ من فرغوا وعندما للذبح. ة ُمعدَّ ثرياٍن بتسعة منها كلٌّ وتمسك
السفينة رشاع ورفعوا الرب، إىل فوًرا اآلخرون نزل لإلله، األفخاذ قطع يحرقون وكانوا
أثينا وقادت السفينة، من تيليماخوس خرج كذلك غادروها. ثم وأرَسْوها، وطَوْوه، الجميلة

فقالت: أوًال، الرباقتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة، إليه وتكلَّمْت الطريق،
بقصد البحر َعْرب أقَلعَت فقد َقط؛ الخجل إىل اآلن بعد داعي ال تيليماخوس، «أي
إىل فوًرا وانطِلق اآلن، هلُمَّ القى. مصرٍي وأي األرض، طوته أين أبيك، أخبار عن البحث
عليك صدره. مكنون يف بها يحتفظ التي األخبار عن نسأله دعنا الجياد. مستأنس نسطور
ألنه اإلطالق؛ عىل كذبًا يقول ال إنه كلها. الحقيقة عن يُخربك كي بنفسك إليه ل تتوسَّ أن

ا.» حقٍّ عاقل رجٌل
وكيف إليه، أذهب وكيف إليه، أذهب كيف مينتور، «أي بقوله: تيليماخوس فأجابها
فإن هذا، عن وفضًال األلفاظ. عذب يف فصيٍح غري اآلن حتى زلُت ما إنني بالتحية؟ أبدؤه

يكربه.» من سؤال من ليخجل اليافع الشاب

البحر. رب بوسايدون، أي 1
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ومعطًفا. جميلة عباءًة بولوكاستي وألبَستْه

بعض إن تيليماخوس، «يا قائلة: املتألقتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة عليه ردَّت عندئٍذ
تُوَلد لم أعتقد كما ألنك، السماء؛ إياه نك ستُلقِّ اآلخر والبعض بنفسك، أنت ستتَدبره الكالم

اآللهة.» مساعدة بغري وتنشأ

بالغريبنَي ب يُرحِّ نسطور ابن

حتى الربة، أعقاب يف تيليماخوس ومىش برسعة، الطريق وقادت أثينا، باالس تكلََّمت هكذا
يُِعدُّون حوله وشعبه أبنائه، مع هناك جالًسا نسطور وكان بولوس، رجال حشد بلغا
إن ما أنهم بيد ود. السفُّ يف أخرى قطًعا يضعون بينما اللحم، بعضقطع فيَْشوون الوليمة،
أن إليهما وطلبوا يُحيُّونهما، أيديَهما وأمَسكوا حولهما جميًعا وا التفُّ حتى الغريبني، أبرصوا
يَديه، من منهما كالٍّ وأخذ نسطور، ابن ،Pelsistratusبيزسرتاتوس أوًال اقرتب فقد يجلسا،
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ثراسوميديس شقيقه بجانب البحر، رمال عىل الناعمة الفراءِ فوق املائدة، إىل وأجلسهما
ذهبية، كأٍس يف خمًرا وسكب الداخيل، اللحم من ِقطًعا لهما وقدَّم وأبيه، Thrasymedes

بقوله: تكلَّم الرتس، حاملة زوس، ابنة أثينا باالس نخب رشب أن وبعد
وقدمَت تصاَدف الذي عيده فهذا بوسايدون؛ للسيد الغريب، أيها َصلِّ هيا، «واآلن،
الخمر كأس أيًضا صديقك أَعِط يجب، كما ، وتُصيلِّ السكائب، تسُكب أن وبعد هنا. إىل فيه
يُصيلِّ أعتقد، كما إنه إذ للخالدين؛ سكيبة يُقدِّم أن يستطيع حتى الشهد، حالوة يف التي
يف نظريي سنٍّا، منك أصغر فهو كلٍّ ومع اآللهة. إىل محتاجون البرش جميع ألن أيًضا؛ لهم

أوًال.» الذهبية الكأس لك سأُقدِّم ذلك وعىل العمر،

لبوسايدون تصيل أثينا

حكمة من ت ُرسَّ فقد أثينا، باالس أما العذبة، الخمر كأس يدها يف وضع ثم تكلَّم، هكذا
وصلَّت فورها من فقامت أوًال، الذهبية الكأس لها قدَّم الحال ويف حكمته، وحسن الرجل

قائلة: بوسايدون، للسيد بحماٍس
بأن صالتنا عىل تُجيب أن من ر تتذمَّ وال األرض، ق ُمطوِّ يا بوسايدون، يا إيلَّ، «أصغ
الباقني امنح ثم وألبنائه، أوًال، لنسطور الشهرة امنح التنفيذ. حيِّز إىل األعمال هذه تخرج
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أيًضا ل ولتتَفضَّ بولوس، رجال لسائر املجيدة، املئوية الذبيحة هذه أجل من حسنًا جزاءً
أجلها من هنا إىل جئنا التي األمور جميع تُنِجز أن بعد تيليماخوس، مع بعودتي فتسَمح

الرسيعة.» السوداء بسفينتنا

يصيل أيًضا وتيليماخوس

املقبَضني، ذات الجميلة الكأس َمت قدَّ ثم بنفسها، يشء كل ق تُحقِّ وكانت أثينا، صلَّت هكذا
من الرجال انتهى أن وبعد مثلها. وصىلَّ هذا العزيز أوديسيوس ابن فقام تيليماخوس، إىل
وما فاخرة. مأدبًة أدبوا ثم األنصبة، موا قسَّ ود، السفَّ من وأخرجوه الخارجي، اللحم شواء
Nestor of الجرييني نسطور الفارس، نهض حتى والرشاب، الطعام تناول من فرغوا إن

فقال: أوًال، وسطهم وتكلم 2،Gerenia
أنهما طاملا يكونان، عمن الغريبنَي نسأل أن فيه لنا يحق وقٍت أنسُب شك وال «اآلن
ذلك َعْرب قدَّمتُما أين ومن الغريبان؟ أيهما إذن، أنتما فمن الطعام، من كفايتهما ناال قد اآلن
أكقرصاننَي اتفق؟ كيفما البحر َعْرب تهيمان أنكما أم معينة، بمهمٍة أجئتما الواسع؟ الِخَضم

األخرى؟» البالد ألقوام األذى وُمحدثنَي بحياتَيكما، مغامَرين تتجوَّالن

نسطور أسئلة عىل يُردُّ تيليماخوس

يف الشجاعة نفثَت أثينا ألن نسطور؛ أسئلة عىل وأجاب العاقل، تيليماخوس ع تَشجَّ عندئٍذ
فقال: القوم، أولئك لدى سارٍّا خربًا يجد عىسأن الذيرحل، أبيه، عن يسأل كي بنفسها، قلبه
َقِدمنا، أين من تسألنا إنَك العظيم، اآلخيني مجد يا نيليوس، ابن يا نسطور، «أي
األمر ولكن ،Neion نايون خلف الواقعة إيثاكا من جئنا لقد مخربوك. أننا يف شك وال
أبي صيت أتتبَّع أتيُت لقد به. للناس عالقة وال سواي دون يعنيني عنه، سأتكلَّم الذي
يقول كما الذي القلب، الثابت العظيم أوديسيوس عن شيئًا أسمع علَّني االنتشار، الواسع
مات أين نعلم ألننا Trojans؛ الطرواديني مدينة ونهب ما، يوًما جانبك إىل قاتل القوم،
جعل الذي أوديسيوس، عدا ما كلهم، التعيسة، ميتته الطرواديني، حاربوا ممن رجٍل كل

بعد. تماًما معروف غري الصفة لهذه الدقيق املعنى 2
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مات، أين بالتأكيد د يُحدِّ أن يستطيع شخٍص من ما إذ العلم؛ وراء ميتته كرونوس ابن
ومن Amphitrite؟3 أمفيرتيتي أمواج وسط البحر يف أم اليابسة، فوق األعداء قهره هل
كنَت سواءٌ التعيسة، ميتته عن بإخباري ل تتفضَّ أن عىس ركبتَيك، عند اآلن، أنا أجيء ثم
الرجال سائر دون فإنه تجواالته؛ ة قصَّ عن آخر شخٍص من َسِمعَت أو عيانًا، شاهدتها قد
ببعض فتُطمئنني ما، بحاٍل بي، الشفقة تأخذنَّك أال أرجو كما لألحزان. أمه أنجبَتْه قد
إليك، ل أتوسَّ إنني شاَهدتَه. أن لك تصاَدف كيف بالحقيقة، تُخربني أن أريد بل األلفاظ،
أرض يف ْقتَه وحقَّ العمل أو الكالم ببعض إليك عهد قد كان النبيل، أوديسيوس أبي أن لو
الحقيقة يل وقل اآلن. بربك فلتَتذكَّره اآلخيون، أيها اآلالم، قاسيتم قد حيث الطرواديني،

بعينها.»

طروادة حرب ويالت ذكرى يستعيد نسطور

قائًال: الجرييني، نسطور الفارس، أجابه عندئٍذ
اآلخيني، أبناء نحن كابدناها، التي واآلالم الهموم ذهني إىل أعدَت لقد صديقي، «أي
وراء نسعى ونحن السفينة ظهر عىل قاسيناه ذلك كل — جرأتنا َفْرط مع البالد، تلك يف
مدينة حول معاركنا وجميع أخيل، يقودنا كان حيث الضباب، الكثيف اليم َعْرب الغنائم
أياس يرقد هناك كلنا. أفضلنا ُقتل فهناك الفؤاد؛ ليمأل االسف إن — العظيمة بريام4 امللك
وهناك املشورة، يف اآللهة نظري 7Patroclus وباتروكلوس أخيل6 وهناك املحارب، 5Aias
يف امُلربِّز 8،Antilochusأنتيلوخوس النظري، واملنقطع القوة، يف يعادله الذي العزيز، ابني
الفانني البرش ِمن َمن هذه، عىل عالوًة أخرى رشوًرا قاسينا كما وكمقاتل، القدم رسعة

البحر. ملكة أي بوسايدون، زوجة 3

الطروادية. الحرب إبَّان العجوز طروادة ملك 4

طروادة. عند اإلغريق املحاربني أحد 5
قابٍل غري ليكون Styxالستوكس نهر مياه يف طفل وهو أمه غطََّسته الطروادية، الحرب أبطال أول كان 6

منهما. أمه تُمِسكه كانت إذ عقبَيه إىل تصل لم املياه ولكن للجرح،
األمثال. مرضب كانت صداقة بينهما فتولََّدت أخيل مع نشأ 7

وجمال. ودهاء ورسعة شجاعة من أبداه بما الطروادية الحرب يف نفسه يشهر أن استطاع نسطور، ابن 8
والعويل. النحيب يف شارَكه والذي باتروكلوس وفاة نبأ إليه حمل الذي املحبوبني أخيل أنصار من كان
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الزيتون. بزيت جسمه ودهنَت تيليماخوس َلت وغسَّ الفاتنة، بولوكاستي تقدَّمت

جميع عن وسألَت ستٍّا، أو سنوات خمس هنا بقيَت فلو أحد؛ ال كلها؟ يرويها أن يستطيع
ثانية ورجعَت رسدها، من ننتهي أن قبل لسئمَت هناك، األمجاد اآلخيون عاناها التي اآلالم
الحيل، ألوان بشتى خرابهم خطط تدبري يف مشغولني سنواٍت تسع مدة ظَلْلنا وطنك. إىل
الرأي؛ يف يتحداه أن عىل رجٍل أي يجرؤ ولم التوفيق. لها يكتُب لم كرونوس ابن ولكن
ابنه كنَت لو أبوك، إنه — الحيل صنوف شتى يف الجميع يبُذُّ العظيم أوديسيوس كان إذ
وما حديثه، يشبه يُقال، والحق حديثك، ألن إليك؛ أنظر وأنا لتتملكني الدهشة إن ا. حقٍّ
فيها كنا التي املدة طيلة وإن مثله. هكذا املجلس أمام يتكلم قد شابٍّا أن يتصور أحد كان
يف عني يختلف لم أنه كما به، تكلَّمَت ما يُخاِلف بكالٍم العظيم أوديسيوس يتكلم لم هناك،
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بالحكمة Argives األرجوسيني ننصح وكنا واحد، عقٍل ذوي كنا إذ املشورة؛ يف أو الرأي
خرَّبْنا أن بعد أنه بيد وجه. خري عىل يشء كل بها يتم التي الكيفية يف الحازمة، واملشورة
عندئٍذ، اآلخيني؛ شمل وشتَّت إله وجاء بعيًدا، سفننا يف ورحلنا الشامخة، بريام مدينة
كلهم يكونوا لم الجميع ألن لألرجوسيني؛ مؤملة عودًة قلبه يف زوس دبَّر فقط، وعندئٍذ
ذات الربة، غضب جرَّاء من مشئوًما مصريًا منهم كثريون لقي ولذلك عادلني؛ وال حازمني
.Atreusأتريوس ولَدي بني الشجار يف تسبَّبَت ألنها القوي؛ السيد9 ابنة الرباقتنَي، العيننَي
الشمس غروب وقت نظام، وال روية دون اآلخيني، سائر اجتماع االثنان هذان طلب وعندئٍذ
سويٍّا. الجيش جمعوا ملاذا وقالوا كلمتهم، وقالوا — بالخمر مثقلني اآلخيني أبناء فجاء —
بيد الفسيح، البحر ظهر َعْرب عودتهم يف يُفكِّروا أن اآلخيني جميع مينيالوس أمر ذلك بعد
يُقدِّم كي الجيش تأخري إىل يتوق كان ألنه األحوال؛ من حال بأيه أجاممنون يرسَّ لم أنه
يعلم يكن لم إذ أحمقه! فما البالغ، أثينا غضب من يُهدِّئ حتى املقدسة، املئوية الذبائح
ومن برسعة؛ الخالدين اآللهة عقل تحويل السهل من فليس غضبها؛ عن تتنازل لن أنها
بصخٍب قفزوا جيًدا املدرَّعني اآلخيني أن غري الجافة. باأللفاظ يرتاشقان هذان وقف ثَمَّ
يفكر فريٍق كل وأخذ الراحة، إىل الليلة تلك فخلدنا الفعل، مزدوجة خطٌط وراقهما عجيب،
الصباح، أصبح وملا مشئوًما. مصريًا علينا يجلب كان زوس ألن اآلخر؛ الفريق أذى يف بدهاء
الحزام ذوات والنساء األمتعة ظهورها فوق ووَضعوا املتألق، البحر إىل سفننا بعُضنا أنزل
أتريوس، بن أجاممنون مع هناك وبقي امتنع الجيش نصف أن والحقيقة املنخفض.
السفن؛ أبحرت ما فرسعان مبتعًدا، وجدَّف السفن اآلخر النصف ركب بينما الجيش، راعي
لآللهة، ذبيحة قدَّمنا Tenedos تينيدوس بلغنا وعندما املضطرب. البحر أ هدَّ ما إلًها ألن
ذلك عنيد، ربٍّ من له فيا عودتنا، زوس يُزِمع لم ذلك، مع ولكن منازلنا، بلوغ إىل متلهفني
ورحلوا، املقوَّسة بسفنهم بعضهم استدار ذلك بعد الثانية. للمرة الرشير الرصاع أثار الذي
ألجاممنون تأييدهم أظهروا جماعته، مع الحكيم، العقل، الراجح أوديسيوس السيد وكذلك
كنُت إذ تَبَعتْني؛ التي السفن حشد سائر مع هربُت أنني غري أخرى، مرًة أتريوس بن
رجاله. وحثَّ للقتال املحب 10Tydeus توديوس ابن هرب كذلك ا. رشٍّ يُدبِّر الرب أن أعلم

والبرش. األرباب رب زوس، أي 9
وطنه. يهجر أن فاضُطر أخاه قتل الرشد سن بلغ عندما كالودون، ملك 10
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ليسبوس يف بنا فَلِحق أثرنا، يقتفي متأخًرا، الشعور، الجميل مينيالوس، جاء فرتة وبعد
الوْعرة Chiosخيوس بحر صوب نرحل هل الطويلة، الرحلة نتناقشيف كنا بينما ،Lesbos
خيوس أرض صوب أو يسارنا، عىل نفسها11 خيوس جاعلني ،Psyria بسوريا جزيرة إىل
إياها، فأرانا عالمة، يرينا أن الرب من طلبنا ثَمَّ وِمن الرياح؛ الكثرية Mimasميماس َعْرب
بأقىصرسعة النجاة يمكننا حتى ،Euboea يوبويا إىل البحر وسط طريقنا نشق أن وأمرنا
وعندما املزدحمة، الطرق فوق برسعة السفن فجرت تهب، عاتية ريٌح وبدأَت البالء. من
الثريان أفخاذ من كثريًا وضعنا وهناك .Geraestus جريايستوس إىل وصَلت الليل، أقبل
يف إال يكن ولم العظيم. البحر اجتيازنا لسالمة شكرنا عن تعبريًا بوسايدون، مذبح فوق
ُمستأِنس توديوس، ابن 12Diomedesديوميديس جمع أرجوس، يف أوقف أن الرابع، اليوم
لحظًة الريح تُكفَّ ولم بولوس، صوب طريقي يف مضيُت ولكني الجميلة، ُسفنَهم الجياد،

أوًال.» الرب بها بعث أن منذ واحدة
أيُّ اآلخرين؛ عن شيئًا أعرف أن ودون أنباء، بدون العزيز، ولدي يا جئَت هكذا
تسمعها سوف ساحاتنا، يف وأنا سمعتُها أنباءً هناك أن غري مات. وأيهم نجا، اآلخيني
13،Myrmidons املورميدون إن يقال إذ عنك؛ أُخفيها ولن الواجب، يقتيض كما مني،
أخيل ابن الشهري البطل يقودهم كان الذين أولئك بسالم، جاءوا بالرماح، يثورون الذين
.Poias بوياس ابن Philoctetes املجيد فيلوكتيتيس جاء أيًضا وسامًلا الشجاعة، العظيم
من نََجوا الذين جميع كريت، إىل رفاقه جميَع 14Idomeneus إيدومينوس أحرض كما
بعيٌد أنك رغم بنفسك، سمعَت فقد أتريوس، ابن أما منهم. أحًدا البحر يَسلبْه ولم الحرب،
دفع ريب وال ولكنه مؤمًلا، مصريًا Aegisthus أيجيسثوس له دبَّر وكيف جاء كيف ا، جدٍّ
ملوت ينتقُم االبن ذلك كان إذا وفاته، عند ابنًا الرجل يرتك أن لجميل إنه فظيًعا. الثمن

يسارنا». عىل بسوريا جزيرة «جاعلني أيًضا: ويحتمل 11

أبطال كأشجع الباقني عن نفسه يُميِّز أن استطاع وهناك طروادة. ضد مركبًا ثمانني قاد توديوس. ابن 12
أثينا. حماية تحت وذلك أخيل بعد اإلغريق

ملك أياكوس لرجاء تلبيًة الجزيرة ليقطن النمل من زوس خلقه ،Aegina أيجينا جزيرة يسكن شعب 13

تحت قاتلوا الذين للمحاربني عادًة االسم هذا ويُستعَمل تساليا. إىل املكان ذلك من هاجروا ثم الجزيرة،
طروادة. يف أخيل قيادة

طروادة. يف البواسل املحاربني أحد كان كريت. ملك 14
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رجًال أراك فإنني صديقي يا أيًضا، أنَت هكذا أيجيسثوس. الغادر، قاتله من العظيم أبيه
الرجال.» من يُوَلد من كل يمتدحك حتى شجاًعا فكن الطول، فارع الكلمة، بمعنى

اق الُعشَّ من االنتقام تيليماخوسيف رغبة

العظيم، اآلخيني مجد يا نيليوس، ابن يا نسطور، «أي بقوله: الحكيم تيليماخوس فأجاب
من بها يعلم كي بعيًدا، بشهرته اآلخيون يطري ولسوف ا، حقٍّ االبن ذلك انتقم لقد نعم
أولئك من االنتقام أستطيع كي القوة، هذه بمثل تُرسبلُني اآللهة ليت البرش، من سيأتي
اآللهة، أن غري ًرشا، يل يُدبِّرون طيشهم بسبب الذين أولئك املشني، إثمهم جزاء العشاق
ينبغي ذلك وعىل أبي؛ عىل حتى وال السعادة، هذه مثل عيلَّ تخلع لم الفؤاد، ملء واألسف

الظروف.» كانت مهما أحتمل أن يل

تيليماخوس أزر يُشدُّ نسطور

وتتكلَّم ذاكرتي، إىل هذا تُعيد أنك طاملا صديقي، «يا الجرييني: نسطور الفارس، فقال
الرشور يحيكون وهؤالء والدتك، يد يطلبون عديدين مغازلني هناك إن يقولون فإنهم عنه،
القوم أن أم إرادتك، بمحض ممتلكاتك تُستباح هل أخربني، إرادتك. رغم ساحاتك يف
يوم ذات سيأتي أوديسيوس كان إذا يدري، من إله؟ لرغبة إطاعة مكاٍن كل يف يكرهونك
اآلخيني؟ جموع سائر مع الجائز من أو وحده، إما القاسية إهانتهم عىل منهم وينتقم
الحني ذلك يف كثريًا، اهتمت كما محبتها، تُوليك أن تختار العيننَي املتألقة الربَّة أثينا، ليت
لم ألنه اآلخيني؛ معرش نحن اآلالم، قاسينا حيث الطرواديني، بالد يف املجيد بأوديسيوس
إذ معه؛ أثينا باالس فعَلت كما الصورة، بتلك سافًرا حبها تُبدي اآللهة رأيُت أن يل يسبق
إذن قلبها، كل من بك ت واهتمَّ الطريقة، بنفس تُحبك أن ها رسَّ فلو علنًا، جانبه إىل وقفت

ُكليَّة.» الزواج منهم فرٍد كل لنَِيس

مضيفه بكلمات تيليماخوس إعجاب

هذه كلمتك أن حال بأية أعتقد ال العجوز، السيد «أيها العاقل: تيليماخوس قال عندئٍذ
أنه يف عندي أمل وال الدهشة، تتملَُّكني لذا العظمة؛ بالغ ليشءٌ تقوله ما إن ستتحقق.

ذلك.» اآللهة أزمَعت ولو حتى ق، سيتحقَّ
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يشء كل عىل اآللهة بقدرة تيليماخوس تُذكِّر أثينا

التي العبارة هذه ما تيليماخوس، «أي وقالت: النجالَوين العيننَي ذات أثينا الربة، فتكلََّمت
وطنه إىل شخًصا يُعيد أن ذلك انتوى الذي اإلله عىل السهل من شفتَيك؟ بني من أفلتَت
عسرية ة جمَّ مشاقَّ ل أتحمَّ أن شخصيٍّا، ل أُفضِّ فإنني أنا، أما بعيًدا. كانت مهما سامًلا،
قتل كما الوطيس، عند عودتي إثر أُقتل أن عىل عودتي، بيوم وأتمتع وطني أبلغ أن قبل
درء يستطيعون ال أنفسهم، اآللهة أن والحقيقة وزوجته. أيجيسثوس بتدبري أجاممنون

تَرصَعه.» أن امُلفجعة للمنية حان متى يُحبُّونه، شخٍص عن فرد، لكل املقدَّر املوت،

أجاممنون مقتل عن مضيفه تيليماخوسيستجوب

رغم األشياء هذه يف الحديث عن فلتُكفَّ مينتور، «أيا بقوله: العاقل تيليماخوس عليها فَردَّ
له دبَّر هذا فقبل كال؛ اإلطالق، عىل عودة أي له تتم أن يمكن فال حزن، من عليه نحن ما
آخر، أمٍر عن نسطور فأستخري أتحرَّى أن يجب واآلن أسوَدين. ومصريًا ميتًة الخالدون
يقول كما ألنه اآلخرين؛ جميع من أكثر اليشء، عىل يحكم وكيف الحكمة يعرف أنه طاملا
بخالد. أشبه لناظري ليرتاءى وإنه البرش، من جيل عىل مرات، ثالث ملًكا، كان الناس
الواسع أجاممنون َقتل كيف بالصدق: بإخباري ل تتَفضَّ هل نيليوس، ابن يا نسطور، أي
للملك، املخادع أيجيسثوس دبرها ميتٍة وأي مينيالوس؟ كان أين أتريوس؟ ابن السلطان
كان أنه أم اآلخية، أرجوس يف مينيالوس يكن ألم بمراحل؟ قوًة يفوقه رجًال قتل إنه حيث

القتل؟» جريمة ذ ونفَّ ع تشجَّ أيجيسثوس إن حتى القوم، وسط آخر مكاٍن يف يتجوَّل

شافيًا ردٍّا ضيفه عىل يرد نسطور

ذا أنت ها طفيل. يا بالحقيقة، فسأخربك «إذن قائًال: الجرييني نسطور الفارس، فأجاب
الجميل مينيالوس أتريوس ابن كان فإذا األمر، ذلك حدث كيف ن تُخمِّ نفسك تلقاء من
له كوَّموا َلما إذن ساحاته، يف حيٍّا أيجيسثوس طروادة، من عودته عند وجد، قد الشعور،
السهل فوق راقد وهو مزََّقته قد والطيور الكالب كانت بل مات، قد كان لو حتى رابيًة،
خيوطه! حاك الذي العمل أبشع ما إذ اآلخيات؛ من ما سيدٌة بكته وَلما املدينة، عن بعيًدا
عىل دأب ولكنه العديدة، مهامنا ننجز طروادة يف هناك بقينا فقد جهتنا، من نحن أما
ففي الخيول؛ مرعى أرجوس، يف منعزل مكاٍن يف األلفاظ، بمعسول أجاممنون زوجة خداع
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كان إذ الالئق؛ غري العمل من الفاتنة، 15Clytemnestra كلوتيمنيسرتا تخلََّصت األمر أول
اختياره أتريوس ابن أحسن املغنني، أحد معها كان فقد ذلك، عىل وعالوًة مدرك؛ قلٌب لها
أن اآللهة، قضاء أخريًا جاء عندما أنه بيد طروادة. أرض إىل أقَلع عندما زوجته، لحراسة
فريسة ليكون تركه حيث مهجورة جزيرٍة إىل امُلغنِّي أيجيسثوس صحب أمرها، عىل تغلب
لحم ِقَطع من كثريًا وأحرق بيته. إىل أخذَها النية، بيَّت قد كان فكما هي، أما للطيور.
النسيج مصنوعات من التقدمات، من كثريًا لهم علَّق كما املقدَّسة، اآللهة مذابح عىل األفخاذ

قلبه. يرجوه كان ما كل يفوق جريء بعمٍل لقيامه الذهبية، واألشياء
حميَمني، صديَقني أتريوس وابن أنا وكنُت طروادة، من طريقنا يف سويٍّا نُبِحر كنا
أبولُّو16 فويبوس هناك هاجَمنا أثينا، مدينة رأس املقدسة، Sunium سونيوم بلغنا وعندما
ه يُوجِّ الذي املجذاف يَديه يف ممسٌك وهو مينيالوس، ة دفَّ حارس وقتل الرقيقة،17 بسهام
الذي ،Onetor أونيتور ابن ،Phrontis فرونتيس هو الحارس ذلك املرسعة، السفينة

أجاممنون. زوجة 15

الشمس. إله 16
األلم. عديمة رقيقة ميتٌة أبولو، سهام تُسبِّبها التي امليتة أن يُعتقد كان 17
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وعىل العاصفة؛ الرياح هبوب يشتد عندما السفن قيادة يف البرش قبائل سائر يبُذُّ كان
زميله يدفن أن يستطيع لكي للرحيل؛ متلهًفا كان أنه رغم هناك، مينيالوس بقي ذلك
القاتم البحر يخرتق وهو بَدْوره، وصل عندما أنه بيد الجنائزية. بالطقوس نحوه ويقوم
زوس له حاك املنحدرة، Malea ماليا قمة إىل رسيع، مجًرى يف الواسعة، السفن يف كالخمر،
العاتيات، الرياح من عنيفات هبَّاٍت عليه وأرسل مقيتًا، طريًقا بعيًدا، صوته يحمل الذي
إىل بعضها وأحرض قسَمني، إىل ُسفنَه قسم وعندئٍذ الشامخ. كالطَّْود اللَُّجج فارتفعت
،Iardanusاإلياردانوس مجاري حول يعيشون Cydonians الكودونيون كان حيث كريت
Gortyn جورتون حدود عىل البحر، نحو رأًسا ينحدر أملس جرٌف اآلن يُوجد وحيث
الرأس عىل العاتية األمواج الغربية الجنوبية الريح تدفع حيث الضباب، الكثيف اليم يف
عىل صغرية صخرٌة فرتدُّها ،Phaestus فايستوس َصْوب اليسار عىل البحر، يف البارز
الهالك. من الرجال نجا كبري، عناءٍ وبعد سفنه، بعض وصَلت املكان ذلك فإىل أعقابها،
الخمس أما أشالء. وترَكتْها الصخور، سلسلة عىل السفن الرياح حطمت فقد كلٍّ ومع
وِمن مرص؛ إىل األمواج بها وجاءت الرياح، حملتها فقد الحيزوم، القاتمة األخرى سفٍن
غري وذهبًا، عظيًما رزًقا وجمع اللسان، غرباء قوٍم وسط بُسفِنه هناك يهيم كان ثَمَّ
سبع حكم لقد وطنه. يف الوقت، هذا نفس يف املؤسف العمل ذلك دبَّر أيجيسثوس أن
الناس فخضع أتريوس، ابن قتل أن بعد بالذهب الغنية Mycenae موكيناي عىل سنوات
وقتل أثينا، من العظيم Orestes أوريستيس عاد الثامنة، السنة يف أنه بيد لسلطانه.
جنائزية وليمًة أقام قتله أن وبعد املجيد. أباه قتل الذي املخادع، أيجيسثوس أبيه، قاتل
مينيالوس، إليه قدم اليوم نفس ويف الرعديد. وأيجيسثوس املقيتة أمه عىل لألرجوسيني،
أن سفنه جميع استطاعت ما بَقْدر كثرية، كنوًزا مع جالبًا الحرب، صيحة يف املاهر

تحمل.
بيتك ويف خلفك، ثروتك تارًكا وطنك، عن بعيًدا طويًال تُطوِّف ال صديقي، يا لذلك
فتغدو ويلتهموها، بينهم، فيما جميعها ثروتك يقسموا لئال الصورة؛ بتلك آنذاك رجاًال
من أخريًا جاء ألنه مينيالوس؛ إىل بالتوجه عليك أشري أني بيد جدوى، ذات غري رحلتك
الذين أولئك عندهم، من يعود أن قلبه يف يأمل أن ألحد يمكن ال قوٍم لُدْن من غريب، بلٍد
ذلك سنة، مدة يف الطيور تجتازه ال االتساع، عظيم بحٍر يف يوٍم ذات األعاصري َدتهم رشَّ
الذهاب يف رغبَت إذا أما ورفقائك. بسفينتك طريقك، يف اآلن فاذهب ع، امُلروِّ الواسع الِخَضم
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إىل يرشدونك خدمتك، يف أبنائي وهاك أمرك، تحت وجياٌد عرباٌت هي فها الرب، بطريق
وأنصحك الشعور. الجميل مينيالوس يقطن حيث العظيمة، 18Lacedaemon الكيدايمون
ا.» حقٍّ عاقل ألنه الكذب؛ يقول ال إنه بعينها. الحقيقة لك يروي كي بنفسك إليه ل تتوسَّ أن

الذبائح بتقديم تطالب أثينا

ذات أثينا الربة، وسطهم فتحدثت الظالم، جحافل وأقبَلت الشمس، وَغربَت قال، هكذا
هلُم تماًما! القصة هذه رواية يف أَصَدقَك ما العجوز، الرجل «أيها فقالت: املتألقتنَي، العيننَي
لبوسايدون السكائب سكب من تنتهي أن بعد حتى الخمر، واخلط الذبائح، ألسنة اقطع
اآلن اختفى النور هو فها وقته؛ حان قد إذ النوم؛ يف نفكر أن يمكننا اآلخرين، والخالدين
طريقنا.» يف ننطلق بل اآللهة، وليمة يف طويًال نجلس أن الالئق من وليس الظلمة، وراء

االنرصاف من ضيفيه يمنع نسطور

فوق املاء الخدُم سكب حتى صوتها، إىل الجميع وأصغى حديثها، زوس ابنة ت أتمَّ إن ما
املوجودين لسائر وقدَّموا حافاِتها، إىل بالرشاب الطاسات يملئون الفتيان وراح أيديهم،
وقاموا النار، فوق األلسنة وضعوا ثم كسكيبة، الكئوس يف قطرات بعض أوًال ساكبني
تاقت الخمر، من كفايتهم واحتََسوا السكائب، سكبوا أن وبعد فوقها، السكيبات يسكبون
أن بيد الواسعة، السفينة إىل يعودا أن إىل باإلله، الشبيه وتيليماخوس، أثينا من كلٍّ نفس

قائًال: إليهما وتحدَّث يُبقيهما، أن حاول نسطور
سفينتكما إىل تنرصفا أن الخالدين، اآللهة من غريه وكذا هذا، يمنع أن لزوس «هل
ليس شخص العدم، غاية وُمعدٍم أمتعة بال شخٍص لُدْن من تنرصفان كأنما الرسيعة
وضيوفه هو ينام أن يستطيع حيث منزله، يف واألغطية العبايات من وافرة كمياٌت لديه
ينام أن يستحيل جميلة، كثرية وأغطيًة لعباءاٍت بيتي يف إن كال، الراحة؟ بغاية عليها
أطفال وهناك الحياة، قيد عىل أزال ال وأنا سفينة سطح فوق هذا العزيز أوديسيوس ابن

منزيل.» إىل األغراب من يأتي بمن ساحاتي يف بون يُرحِّ بعدي من

إسربطة. أي 18
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نسطور ساحة يف ينام تيليماخوس

الصديق أيها هذا، يف تحدَّثَت «حسنًا بقولها: العيننَي الَربَّاقة أثينا الربة، عليه ردَّت عندئٍذ
بينما أنه غري يشء. أفضل هذا أن طاملا إليك، يُصغي أن بتيليماخوس يجدر وكان العجوز،
وأقص رفاقي أشجع كي السوداء، السفينة إىل أنا سأذهب ساحاتك، يف لينام هو يتبعك
مني، أصغر الصداقة يف يتبعون ومن بينهم، ا حقٍّ العجوز بأنني أُقر إذ يشء؛ كل عليهم
السوداء السفينة بجوار هناك سأرقد القلب. العظيم تيليماخوس سن تشبه سن يف جميعهم
،Cauconians الكاوكونيني إىل ذهبُت الصباح أصبح ما إذا حتى الليلة، هذه الواسعة،
تُرِسل أن لك وهل بالقليل. وال بالجديد ليس مستحق، َديٌن يل يُوجد حيث الهمة، العظيمي
أرسع من جياًدا، وتعطيه منزلك، قصد إنه حيث عربة؛ يف ابنك مع بغيته إىل الرجل هذا

القوة؟» يف وأفضلها العدو، يف جيادك

أثينا الربة عىل يتعرف نسطور

بحري، نٍرس يفصورة الحرضة من وانرصَفت الالمعتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة، قالت هكذا
حدث، ما عيناه أبَرصْت عندما املسنُّ الرجل ب وتعجَّ املنظر، لهذا وُدِهشوا الجميع، فذُهل

بقوله: وخاطبه تيليماخوس، بيد فأمسك
يف تزال ال وأنت إذ جبان؛ أو وضيع رجٌل أنك عىل ستُربهن أنك أظن ال صديقي، «هيا
الذين أولئك سائر من الربة، هذه ليست يُقال، الحق لك. كمرشد اآللهة تتبُعك سنك صغر
العذراء 19،Tritogeneia تريتوجينيا زوس، ابنة غري أوليمبوس، فوق مواطنهم يحتلون
امللكة، أيتها كال األرجوسيني. وسط النبيل أباك كذلك َلت بجَّ التي تلك األمجاد، السامية
ويف لة، املبجَّ وزوجتي ألوالدي، أيًضا وامنحيه الحسن، الصيت وامنحيني رحيمة، كوني
عىل وضع أن لرجٍل يسبق لم سليمة، الجبهة، عريضة ملساء، عجلًة سأذبح ذلك مقابل

بالذهب.» قرونها وأُزيِّن هنا، لك سأنحرها اآلن. حتى النِّري رقبتها

االسم، هذا يحمل حقيقي ماءٍ مجرى إىل إشارة هذه تكون أن ويُحتمل .Triton تريتون يف املولودة أي 19
.Thessaly تساليا أو Boeotia بيوتنا يف ويُوجد
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أثينا للربة يُصلُّون وأبناؤه نسطور

إىل وقادهم الفارس قام ثم أثينا، باالس وسِمَعته صالته، يف الجرييني، نسطور تكلَّم هكذا
املنيف، امللك قرص بلغوا فلما الجميل، قرصه إىل بناته، وأزواج أبناءه قاد الجميل، قرصه
من طاًسا املسنُّ الرجل لهم خلط حضورهم وعند العالية، واملقاعد الكرايس فوق اصَطفوا
الرباط فكت بأن ففتَحتْها الدار، ربة بمعرفة سنة عرشة إحدى ملدة املعتَّقة الحلوة، الخمر
وهو بحرارة، وصىلَّ الخمر، هذه من طاس يُمأل بأن العجوز السيد فأمر للغطاء، املثبِّت

الرتس. حامل زوس، ابنة ألثينا السكيبة يُصبُّ

ينامان واملضيف الضيف

بيته، إىل منهم واحٍد كل انرصف كفايتهم، َقْدر ورشبوا السكائب، صبُّوا أن بعد أنهم غري
أوديسيوس ابن العزيز، تيليماخوس من فطلب الجرييني، نسطور الفارس، أما ليسرتيح.
جواره وإىل الفسيح، البهو أسفل املجدولة الحبال من رسير عىل هناك ينام أن املقدس،
أعزب القرص يف الوحيد هو وكان البرش، وقائد املتني، الدرداري الرمح ذو بايسيسرتاتوس،
بجواره السامق، القرص من الداخلية الغرفة يف نفسه نسطور ونام أبنائه. سائر دون

الفراش. له أعدَّت قد كانت التي زوجته، السيدة

الصباح يف بأوامره يديل نسطور

الجرييني، نسطور نهضالفارس، مبكًرا، السماء، أفق يف األنامل، الوردي الفجر، ملع وعندما
األحجار تلك الشامخ، قرصه أبواب أمام املصقولة األحجار فوق فجلس وخرج فراشه، من
نظري نيليوس، اعتاد لقد بالزيت.20 ُطليَت قد كأنما اللمعان والشديدة البياض، الناصعة
أصابه اآلن قبل ولكنه األحجار، هذه فوق الزمان قديم يف يجلس أن املشورة، يف اآللهة
اآلخيني، حمى حامي الجرييني، نسطور فأصبح 21،Hadesهاديس بيت إىل فذهب حتُفه،
جماعة يف حوله أبناؤه احتَشد وقد يده، يف الصولجان ممسًكا منه، بدًال فوقها اآلن يجلس

املرمر. بمعجون أو بطالء ُمغطَّاة كانت األحجار أن آخرون يعتقد 20
املخلوقات. سائر نحو الشفقة من املجرد األموات عالم يحُكم الذي اإلله هو 21

129



األوديسة

وبريسيوس ،Stratius وسرتاتيوس ،Echephron إخيفرون حجراتهم؛ من خرجوا عندما
إىل انضم ثم اإلله، شبيه Thrasymedes وثراسوميديس ،Aretus وأريتوس ،Perseus
الشبيه تيليماخوس وصحبوا سادسهم. ليكون بايسيسرتاتوس، السيد ذلك بعد هؤالء
وسطهم، تكلم َمن أول هو الجرييني، نسطور الفارس، وكان جوارهم، إىل وأجلسوه باإلله،

فقال:
قبل أثينا أسرتيض أن يمكنني حتى رغبتي، قوا وحقِّ أرسعوا، هيا األعزاء، أطفايل «يا
الفاخرة. اإلله وليمة إىل وجلست جلية، واضحًة بنفسها جاءت التي هذه اآللهة، جميع
ويسوقها برسعة، يحرضها كي عجلة، عن ويبحث السهل، إىل أحدكم ليذهب اآلن، وا هلُمُّ
ويدع السوداء، السفينة هذه القلب، الجريء تيليماخوس سفينة إىل أحدنا وليذهب الراعي.
ويأمره ،Laerces اليركيس الصائغ إىل آخُر يذهب كما فقط. رجَلني تارًكا رفقائه، سائر
ومروا معنا، هنا فليبقوا اآلخرون أما بالذهب. العجلة قرون ليكسو هنا، إىل بالحضور
وأخشابًا املقاعد، ويُحرضن املجيدة، ساحتنا يف وليمة يُعِدْدن بأن القرص داخل اإلماء،

صافيًا.» ماءً يُحرضن كما املذبح، جانبَي إىل لتوضع

ألثينا ذبيحة عجلة يعد نسطور

ُوِكل الذي العمل يف واحد كل الجميع، أذعن حتى كالمه، الجرييني نسطور أتم إن ما
السفينة من القلب الجريء تيليماخوس زمالء وجاء السهل، من العجلة فأُحِرضت إليه،
عبارة وهي مهنته، أدوات الربونزية، تَه ُعدَّ يَديه يف يحمل الصائغ، وأقبل الجميلة، الرسيعة
لتتقبَّل أثينا وأتت الذهب. بها يصوغ وراح الصنع، متينة وكتيفة ومطرقة سندان عن
الصائغ زه فجهَّ الذهب، وأعطاه العربات، سائق العجوز، نسطور جاء ذلك وبعد الذبيحة.
وإخيفرون سرتاتيوس وساق الذبيحة. ترى وهي الربة تبتهج كي العجلة، قرون به وكسا
يغسلوا كي املاء لهم وأحرض الحجرة، من أريتوس وأقبل ُقرونها، من الِعْجلة العظيم
الشعري، حبوب بها سلًة األخرى يده يف يحمل وكان باألزهار، مزيَّن حوٍض يف أيديهم،
لينحر حادة، فأًسا يَديه يف ممسًكا منهم قريبًا القتال، يف الثابت ثراسوميديس، ووقف
سائق نسطور، العجوز، الرجل بدأ ذلك، بعد الدم. ألجل الطاس بريسيوس وحمل الِعْجلة،
وقص بحرارة، ألثينا وصىل الشعري، حبَّات ونَثْر األيدي لغسل االفتتاحية املراسيم العربات،

النار. يف وألقاه أوىل، كتقدمٍة الرأس، من الشعر
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الِعْجلة ينحر نسطور ابن

ثراسوميديس، نسطور، ابن الحال يف قام الشعري، حبوب ونَثْر الصالة، من فرغوا أن وبعد
قوى وأرخت العنق، عروق قَطَعت الفأس من برضبة العجلة، وذبح القلب، الجريء
وزوجته أبنائه وزوجات نسطور، بنات املقدسة، الرصخة السيدات رصخت ثم الِعجلة
رأس الرجال ورفع ،Clymenus كلومينوس بنات كربى ،Eurydice يوروديكي لة املبجَّ
الرجال، قائد بايسيسرتاتوس، وقطع وحملوها، الطرقات، األرضالفسيحة فوق من الِعجلة
بتقطيع الرجال أرسع العظام، الروح وغادرت األسود، الدم منها ق تدفَّ أن وبعد َحْلقها.
ووضعوا الدهن، من بطبقتنَي وغطَّوها بديع، ترتيٍب يف كلها األفخاذ قطع ففصلوا جسمها،
فوقها وسكب الخشب، من ِقَطع فوق وأحرقها العجوز الرجل تقدَّم ثم نيئًا، لحًما فوقها
األفخاذ نضَجت وعندما الشعاب. خماسية بشوكاٍت حوله الفتيان وأمسك صهباء، خمًرا
وهم وشَوْوها، السفافيد يف ووضعوها األجزاء، بقية قطعوا الداخلية األجزاء وتذوَّقوا تماًما،

بأيديهم. األطراف املدبَّبة السفافيد يمسكون

بالزيوت تيليماخوسوتدهنه تغسل نسطور ابنة

نيليوس، بن بناتنسطور صغرى الفاتنة، Polycasteبولوكاستي تقدَّمت نفسالوقت، ويف
ويف ومعطًفا، جميلة عباءًة وألبَستْه الزيتون، بزيت جسمه ودهنَت تيليماخوس وغسَلت
راعي نسطور، جوار إىل وجلس وذهب بالخالدين، أشبه صورٍة يف الحمام من خرج الحال

الشعب.
وأوملوا، جلسوا السفافيد من وأخرجوه الخارجي، اللحم شواء من انتَهوا أن وبعد
الذهب. من كئوس يف الخمر لهم ويصبُّون يخدمونهم، عالية مكانٍة ذوو رجال فرشع
أوًال، وتكلم الجرييني، نسطور الفارس، قام والرشاب، الطعام من كفايتهم أكلوا وعندما

فقال:
تيليماخوس، أجل من األعراف، جميلة جياًدا العربة إىل وُشدُّوا اآلن، انهضوا «أبنائي،

برحلته.» القيام يستطيع كي

ومؤنًا وجياًدا عربة ضيفه يمنح نسطور

ِنري إىل وشدوها الرسيعة، الجياد أحرضوا الحال ويف أبيهم، ألمر األبناء أذعن عندئٍذ
يأكله مما طيبًا، وطعاًما وخمًرا خبًزا العربة يف فوضَعت البيت ربة وجاءت العربة.
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جواره إىل وركب الجميلة، العربة تيليماخوس اعتىل ثم زوس، من املنحدرون امللوك
بالسوط، الجواَدين ورضب يديه، يف األعنَّة وأمسك الرجال، قائد نسطور، بايسيسرتاتوسبن
االنحدار. الشديدة بولوس قلعة تارَكني السهل، إىل الجري يُرسعان فانطلقا السري، ليبدآ

رقبتَيْهما. فوق املوضوع النري ويهزَّان العربة يُجرَّان كله اليوم ظال وهكذا

بايسيسرتاتوس بصحبة تيليماخوسيرحل

فرياي إىل الركب وصل الطرقات، جميع يف ينسكب الليل وبدأ باملغيب، الشمس آذنَت وملا
ألفيوس من املنحدر ،Ortilochusأروتيلوخوس ديوكليسDioclesابن بيت وبلغ .Pherae

بالضيوف. تليق وليمٍة إىل وجلسا الليل، أمضيا حيث ،Alpheus
وركب الجواَدين، ُعنَقي فوق النري وضع حتى السماء، أفق يف يلمع الفجر كاد وما
بايسيسرتاتوس وأخذ الفسيح. والرُّواق األبواب من بها وانطلقا املزخرفة، العربة الفتيان
وهكذا طريقهما. يف فأرسعا السري، بدء عىل ليَُحثَّهما الجواَدين َظهَري به وملس السوط
جيادهم حمَلتْهم وقد الرحلة خاتمة بلغا ذلك وبعد بالقمح، الزاخر السهل إىل وصال
جميع يف ينسكب الليل وبدأ باملغيب، الشمس آذنَت ثم وجه، أتم عىل قدًما الرسيعة

الطرقات.
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مينيالوس بيت إىل تيليماخوس وصول

الضيقة، العديدة الوديان ذات الفسيحة، Lacedaemon الكيدايمون بالد إىل الفتيان وصل
من الكثريين ألقربائه عرس وليمة يقيم فوجداه املجيد قرصمينيالوس إىل جواديهما وساقا
صفوف محطم أخيل، ابن إىل سرُيسلها فكان ابنته أما قرصه. داخل وابنته، النبيل ابنه أجل
زواجهما. ينفذون اآللهة كان واآلن له، يعطيها أن أرضطروادة، يف وأقسم وعد إذ الرجال؛
كان التي العظيمة، املورميدون مدينة إىل طريقها يف والعربات، بالجياد يُرِسلها كان وهكذا
إىل يُحِرضها فكان ،Alector أليكتور ابنة من سيُزوِّجه فكان ابنه وأما عليها. ملًكا سيدها
الحبيب كبده وفلذة الجريء، Megapenthes ميجابينثيس ابنه ألجل إسربطة؛ من بيته
وليدتها ،Hermione هريميوني من أكثر ذريًة هيلينا، اآللهة تمنح لم إذ أمه؛ أنجبته الذي
يُولِمون كانوا وهكذا الذهبية. أفروديتي1 جمال يف كانت التي الفاتنة، الحسناء األوىل
ويغني يمرحون، وكانوا وأقاربه، املجيد، مينيالوس جريان املرتفع، السقف ذي البهو يف
بمجرد الحشد وسط يتشقلبان «بهلوانان» راح بينما قيثارة. عىل مقدس، منشٌد وسطهم

أناشيده. املغني بدأ أن

الضيَفني مينيالوسيرى خادم

ومعهما القرص، باب عند كالهما ووقفا املجيد، نسطور وابن تيليماخوس األمري تقدم عندئٍذ
ونظر املجيد، ملينيالوس النشيط الخادم ،Eteoneus إيتيونيوس السيد فأقبل جواداهما،

اإلغريق. عند والجمال الحب ربة 1
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أثينا. إىل تُصيل غرفتها إىل وصِعَدت فاغتسَلت، قامت ثم

بعباراٍت إليه وتحدَّث منه، فاقرتب الشعب، راعي إىل األنباء يحمل القاعة إىل دخل ثم إليهما،
قائًال: ُمجنَحة،2

العظيم، زوس نسل يشبهان غريبان، رجالن بالباب زوس، ربيب يا مينيالوس، «أي
ُمضيٍف إىل ليذهبا نردُّهما أم الرسيَعني، جواَديهما عن نُخيلِّ بأن تسمح هل يل قل ولكن

إكرامهما؟» يستطيع آخر،

«رسيعة». أي 2
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بالغريبني مينيالوسيرحب

دهاك «ماذا قائًال: خادمه، يف وثار غضبًا، الشعر، الجميل مينيالوس استشاط
لتتكلم إنك .Boethous بويثوس ابن يا الحمق، بهذا مىض فيما تكن لم إيتيونيوس؟ يا
قبل غرينا، ضيافة يف الشبع، حتى مًعا أكلنا لقد ا، حقٍّ حمًقا. ينطق طفًال كنت لو كما اآلن
عن النِّري ُفكَّ نعم، أحزاننا. من راحًة ذلك بعد زوس يَهبَنا أن يف أمًال هنا، إىل نجيء أن

الوليمة.» من كفايتهما يناال كي القرص إىل برسعة وأَحِرضهما الغريبني، جواَدي

الغريبنَي تكريم يف يبالغ مينيالوس

كانوا الذين الخدم، من غريه وأمر القاعة، َعْرب خادمه فأرسع مينيالوس، تكلَّم هكذا
النِّري تحت من عرًقا، َدين امُلتفصِّ الجواَدين عن فخلَّوا يتبعوه، أن بأعمالهم، مشغولني
ثم األبيض، بالشعري مخلوًطا القرطم أمامهما ووضعوا الجياد، حظرية يف وربطوهما
كان وبينما املقدس. القرص إىل الرجَلني وصحبوا املتألق، املدخل حائط إىل العربة أسندوا
كضوء ضوءٌ هناك كان إذ وُدهشا؛ ذُهال زوس، ربيب امللك، قرص وسط يمران الضيفان
عجٍب يف ينظران فأخذا السقف، املرتفع املجيد، مينيالوس منزل فوق القمر، نور أو الشمس
وبعد واغتسال، الالمعة، الحمامات إىل دخال ثم البديع، القرص بذلك أنظارهما ويُمتِّعان
الصوف، من ورداءَين عبايتنَي وألبسنهما بالزيت، جسَميهما ودَهنَّ اإلماء، غسلتهما أن
جميلة جرٍَّة يف بماء أَمٌة جاءت ذلك بعد أتريوس. بن مينيالوس بجانب مقعَدين عىل جلسا
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بجوارهما. وضعته بخواٍن وأتت الفضة، من طسٍت يف وصبَّتْه أيديهما، ليغسال الذهب من
التي األطعمة أطايب من الكثري ومعه أمامهما، ووضَعتْه الخبز املوفرة البيت ربة وأحَرضْت
اللحوم ألوان بشتى مملوءة عديدة بصحاٍف الخادم وجاء خزينتها. من بسخاء أحرضتها
الجميل، عر الشَّ ذو مينيالوس حيَّا ثم ذهبية، كئوًسا جوارهما وضع كما أمامهما، وحطَّها

بقوله: ضيَفيه،
عن سنسألكما العشاء، من تنتهيا أن وبعد صدًرا. وانرشحا الطعام، «تناوال
قوم، نسل أنتم بل آبائكما، نسل فيكما يَِضع فلم أنتما؛ البرش من َمن شخصيتكما،
مثلكما.» أبناءً ينجبوا أن للصعاليك يمكن ال إذ زوس؛ من منحدرين صوالجة، ذوي ملوٍك
الظهر سلسلة ِقَطع حتى أمامهما، ووضعها الشواء، من ِقطًعا بيَديه وأمسك هذا، قال
من الضيفان أكل وهكذا لهما. قدَّمها له، تبجيًال أمامه وضعوها قد كانوا التي الدسمة
مخاطبًا تيليماخوس، تكلَّم كفايتهما، ورشبا أكال أن وبعد أمامهما. املوضوع الشهي الطعام

فقال: حديثهما، اآلخرون يسمع ال حتى إليه رأسه قرََّب أن بعد نسطور، ابن
أنحاء سائر يف املتألق الربونز إىل انظر قلبي، عىل العزيز أيها يا نسطور، ابن «أيا
داخل أن أظن ال والعاج، واللجنَي، واإلليكرتوم،3 الذهب، ألالء وإىل الفسيحة، القاعات هذه
إن وصفه. اإلمكان يف ليس عريًضا ثراءً ألرى إني املواد. هذه من إال األوليمبي زوس ساحة

البذخ.»4 هذا يف ناظريَّ أُقلِّب وأنا نفيس عىل ليُسيِطران والعجب الدهشة

ثرائه مينيالوسيستعرضمصادر

قائًال: مجنحة بكلماٍت فخاطبهما الحديث، ذلك سمع الجميل، الشعر ذا مينيالوس، أن بيد
إن إذ زوس؛ من ينحدر أن برشي مخلوٍق أي يستطيع ال ا حقٍّ األعزاء، أطفايل «أي
قد أو الثروة يف اني يتحدَّ أن منهم أحٍد مقدور فليسيف البرش، أما خالدة. وممتلكاته ساحاته
وآالٍم طويلة، وتجواالٍت رحالٍت بعد إال هذه، ثروتي عىل حصلُت ما الحق، وايم فإنني يقدر؛
وفينيقيا Cyprusقربص َعْرب الثامن، العام يف وطني إىل عائًدا سفني يف أحرضتُها ثم كثرية،
Sidonians السيدونيني اإلثيوبيني بالد إىل وذهبُت مرص، خالل وتجوَّلُت كما ،Phoenicia

والفضة. الذهب من سبيكة هنا، املقصود املعدن كان ربما 3

النظر.» أُمعن وأنا لتتملَُّكني الدهشة «إن بقوله: اليوناني النص يكتفي 4
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ترى يوم أول منذ قروٌن ولها تُوَلد الحمالن حيث Libya ليبيا وإىل ،Erembi واإليرمبيني
هناك راٍع وال سيد من فما ذلك وعىل عام؛ كل مراٍت ثالث هناك النعاج تلد إذ الدنيا؛5 فيه
ألبانها تعطي القطعان ألن الحلو؛ اللبن إىل أو اللحم، إىل أو الجبن إىل حاجة بأية يشعر
البالد، تلك يف أتجوَّل كنُت وبينما السنة. أيام سائر خالل يحلبونها عندما باستمرار،
اللعينة. زوجته من بتدبرٍي ِغرة، حني وعىل غدًرا، أخي رجٌل قتل الرزق، من الكثري جامًعا
قد تكونان وربما الثروة، هذه جميع عىل سيًدا بكوني بهجتي عدم تريا أن يمكنكما وهكذا
فسيح بمنزٍل الدمار وأنزلُت ا، جدٍّ كثريًا قاسيُت فقد كانوا؛ مهما آبائكما، من هذا سمعتما
ولم الثروة، هذه بثلث ساحاتي أعيشيف أن أتمنى كنُت كم بالغة. كثرية بكنوٍز مملوءًا كان
كثريًا والنائية الفال، الواسعة أرضطروادة يف الوقت ذلك يف ماتوا الذين الرجال أولئك يهلك
وحزنُت وبكيتُهم هذه ساحاتي يف جلسُت ما كثريًا أنني الحق الجياد. مرعى أرجوس، عن
فأُكف أعود ثم بالبكاء، ُروعي من أُهدِّئ كنُت ا حقٍّ األحايني، بعض ويف — جميًعا عليهم
فإن ذلك ومع — للعزائم املثبِّت النحيب من نصيبهم سينالون ما رسعان البرش ألن عنه؛
أمقت ويجعلني مضجعي يُقضُّ إذ أحدهم؛ عىل كمدي مبلغ يبلغ لم جميًعا عليهم حزني
ذلك أوديسيوس، عاناه ما عانى قد اآلخيني من أحٍد من ما إذ فيه؛ أفكِّر وأنا والنوم الطعام
نسيانه؛ يمكن ال عليه حزني وإن والنصب، الهم غري يبدو كما نصيبه، يكن لم الذي البطل
أم الحياة، قيد عىل يزال ال هو هل شيئًا، عنه نعرف ولسنا بعيد، أمٍد منذ رحل قد حيث
الوفية، وبينيلوبي اليرتيس، العجوز يَبْكيه، من هناك أن ألعتقد وإني األموات. عداد يف هو

قرصه.» يف املولد حديث طفًال تركه الذي وتيليماخوس

ومينيالوسيرمقه … يبكي تيليماخوس

تتساقط العربات فرتك أبيه، عىل حزنًا البكاء يف تيليماخوس رغبة أثار حتى هذا، قال أن ما
يَديه بكلتا األرجوانية عبايته طرف فرفع أبيه، اسم سمع عندما األرض، إىل مآقيه من
أن عليه يجب كان إذا ما وقلبه، عقله يف وفكَّر ذلك، مينيالوس فالحظ عينَيه، عىل ووضعه
يعرف أن له بد ال الحاَلني كلتا ويف عنه. بالسؤال يبادره أو أبيه، عن بنفسه يتكلَّم يرتكه

الحقيقة.

يف تبدأ ما «رسعان بقوله: املعنى فرسَّ النقيض عىل هريودوتوس، أن بيد النص، أرسطو فهم هكذا 5

تُولد». أن «منذ املعنى هذا يف هريودوتوس مع ،Eustathius يوستاثيوس ويتفق القرون.» إظهار
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تيليماخوس عىل تتعرف مينيالوس زوجة

السقف، العالية العبجة حجرتها من هيلينا خرَجت وقلبه، عقله يف األمر يف يفكِّر هو وبينما
،Adraste أدراستي بصحبتها وكان الذهبية السهام ذات 6Artemis أرتيميس كأنها
الناعم، الصوف من طنفسة Alcippe ألكيبي وأحرضت الصنع، جميل مقعًدا لها فوَضَعت
وتلك لها، أعطته قد Alcandre ألكاندري كانت الفضة من بسفٍط phylo فولو وجاءت
منازل يف يُوَجد حيث بمرص طيبة يف يعيش كان الذي ،Polybus بولوبوس زوجة هي
اللَجني، من حماَمني مينيالوس أهداها لقد تكديًسا. هناك مكدَّسة حرصلها، ال كنوٌز البرش
جميلة؛ ثمينًة هدايا زوجته لها قدََّمت ذلك كل وفوق الذهب. من تالنتات وعرشة وركيزتنَي
مطلية حافاٍت ذات الفضة من وسلة تحتها، من عجالٍت ذات وسلًة للغزل، مذهبًا قضيبًا
املغزول، الناعم بالصوف مملوءة جانبها، إىل ووضَعتْها فولو، الخادمة فأحَرضتْها بالذهب،
فوق هيلينا فجلست القاتم، البنفسجي الصوف عليه ملفوف الذهبي، القضيب بها وكان
قالت: ثم موضوع، كل عن زوجها سأَلت الحال ويف لألقدام، مسنٍد عىل قدَميها تضع املقعد،
الضيفان هذان الرجالن، هذان يكون من زوس، ربيب يا مينيالوس، يا تعرف، «هل
فإن أسكت؛ لن كال، الحق؟ أقول أم بخاطري يجول ما أُخفي هل منزلنا؟ فا رشَّ اللذان
أكان سواء بآخر، الشبه شديد شخًصا رأيت أن َقط يحُدث لم بالتكلُّم. ليأمرني قلبي
الرجل هذا شبه أعظم ما — النظر أمعن وأنا ليتملكني، العجب إن — امرأة أو رجًال
طفًال املحارب ذلك تَرَكه الذي تيليماخوس، شك دون إنه القلب! العظيم أوديسيوس بابن
أسفل الحيية، غري السيد أنا أجيل من اآلخيني، معرش َقِدمتُم، عندما بيته، يف الوالدة حديث

الرضوس.» الحرب نار إشعال قلوبكم يف انتويتم وقد طروادة، حوائط

زوجته كالم يؤيد مينيالوس

اآلن، األمر هذا أالحظ أيًضا، نفيس «وأنا قائًال: الشعر، الجميل مينيالوس أجابها عندئٍذ
ونظرات يداه، كانت وهكذا قدماه، كانت فهكذا أنِت؛ الحظِته الذي الشبه أالحظ زوجتي. يا
وقصصُت أوديسيوس، اآلن ذكرُت إن فما ذلك، عىل وزيادًة ذاك. بشعره ورأسه عينَيه،
تحت من الحزن دموع الشابُّ هذا ذرف حتى أجيل، من قاساها التي واملتاعب املحن جميع

عينَيه.» أمام األرجوانية عباءته رافًعا حاجبَيه،

والسهول. والتالل الغابات عىل املرتدِّدة الصيادين وعذراء الصيد ربَّة هي 6
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أوديسيوس شخصية عن بايسيسرتاتوسيكشف

قائد يا زوس، وربيب أتريوس، ابن يا مينيالوس، «أي نسطور: بن بايسيسرتاتوس فقال
أن ويخجله حصيف، شابٌّ أنه غري تقول. كما ا حقٍّ ابنه لهو الشاب هذا إن ا حقٍّ الجيوش،
كان لو كما صوته من لنَُرسُّ وإننا مقابلة. أول يف سيما وال حرضتك يف نفسه عن الكالم يبدأ
ألنه هنا؛ إىل املجيء يف ألُرِشَده الجرييني، نسطور الفارس، معه، أرسلني وقد إله. صوَت
ساحاته يف االبِن أحزان أعظم فما بعمل؛ أو بكلمة تطمئنه أن عىس يراك، ألن مشتاًقا كان
تيليماخوس؛ مع اآلن الحال هو كما آخر، مساعًدا له يجد ال وعندما والده، يرحل عندما

الخراب.» عنه يدفع أن يمكنه من الناس بني هناك وليس يرجع، ولم والده ذهب فقد

ألوديسيوس حبه يُظِهر مينيالوس

أٍخ ابُن منزيل ف رشَّ قد فها الصدف! لغرابة «يا بقوله: الشعر، الجميل مينيالوس، عليه فَردَّ
من أكثر ألكرمتُه عاد لو أنه أظن وكنُت بالغة. مشاقَّ أجيل من تحمل من الحب، كل حبيب
منحنا قد نائيًا، صوته يحمل الذي األوليمبي، زوس كان إن اآلخرين، األرجوسيني سائر
ولشيَّدُت فيها، أرجوسيقطن يف مدينًة وألعطيتُه البحر، َعْرب الرسيعة، سفننا يف االثننَي نحن
إحدى سكان طارًدا شعبه، وجميع وابنه وممتلكاته هو إيثاكا، من أنقله عندما قًرصا، له
ألي يمكن ال هنا، مًعا وعشنا سويٍّا، واللتقينا هنا، لسلطاني تخضع التي القريبة املدن
سحابة تطوينا أن إىل املتبادلة، ومتعته لآلخر، محبته يبدي منا وكلٌّ بيننا، يُفرِّق أن يشء
يمنح أن أبى الذي اإلله، ذلك يكون أن اعتقادي، حسب بد فال ذلك، ومع القاتمة. املوت
يف الحقد ج وتأجَّ فؤاده، الَغرْية ألهبَت قد العودة، سالمة سواه دون املسكني الرجل هذا

نفسه.»7

عاًرا األموات عىل البكاء ليس

األرجوسية، هيلينا فبكت البكاء، إىل الحارضين سائر يف الرغبة تحرََّكت حتى هذا قال إن ما
يحبس أن نسطور ابن يستطع ولم أتريوس، ومينيالوسبن تيليماخوس، وبكى زوس، ابنة

إخاللها لعدم اليوناني بالنص تواُجدها عدم رغم نفسه» يف الحقد ج «وتأجَّ عبارة إضافة ينا توخَّ 7

لها. السابقة العبارة ملدلول تكراٌر إال هي فما الهومري؛ باملضمون
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النظري، املنقطع ،Antilochusأنتيلوخوس يف قلبه يف يفكِّر كان إذ عينه؛ يف ترقرَقت دمعًة
ُمجنحة، بعباراٍت تكلَّم فيه، يفكِّر هو وبينما املجيد، الالمع، الفجر8 ابن قتَله قد كان الذي

فقال:
البرشبحكمتك، سائر عىل تسمو إنك دائًما يقول العجوز نسطور إن أتريوس، ابن «يا
مهما ولكن اآلخر، إىل واحٍد كل نتحدث، ونحن ساحاته يف بيننا ذكرك ورد كلما هذا ويُكرِّر
الفجر فإن هذا عىل وزيادًة العشاء،9 وقت يف البكاء يروقني ال إذ اآلن؛ إيلَّ فأصِغ األمر كان
من مات من عىل البكاء أعترب ال فإني الحق، أردَت ولنئ هنا.10 سيكون ما رسعان الباكر
البرش ألولئك ندفعه أن يجب الذي الوحيد الدَّين هو هذا ألن عاًرا؛ حتَفه ولقي األحياء
أيًضا، يل أٌخ مات فقد الخدود؛ فوق من تتساقط العربات وندع الشعر، فنقطع املساكني،
َقط، أقابله فلم أنا أما املعرفة. حق تعرفه كنَت ولربما األرجوسيني، أحقر أنه رغم فبكيتُه
القدم، رسعة يف ِسواه َمن كل يفوق كان أنتيلوخوس إن يقولون الناس أن غري أَرُه، ولم

القتال.» ويف

البكاء عن الَكفَّ مينيالوسيرجو

يمكن ما بكل نطقَت لقد صديقي، يا ا «حقٍّ بقوله: الشعر، الجميل مينيالوس، فأجاب
ذلك مثل من نشأت ألنك سنٍّا؛ يكربك من بكالم وتكلَّمَت يفعل، أو يقول أن العاقل الرجل
يغزل الذي الرجل ذلك نسل نعرف أن علينا أسَهَل فما بحكمة، تتكلَّم أراك ولذلك األب؛
يف نسطور عىل ُقدِّر فهكذا امليالد! وعند الزواج عند السعيد الحظ خيط كرونوس ابن له
ساحاته، يف الصحة موفورة شيخوخٍة إىل نفسه هو يصل أن األبد، وإىل حياته أيام سائر
البكاء عن نُكف بنا هلُم واآلن، الرمح. استخدام يف ُجرأة وذوي حكماءَ أبناؤه، يصبح وأن
عىل املاء يُصبُّون وندعهم عشائنا، يف فنفكِّر ثانيًة نعود بنا وهيا اآلن، سوى يبدأ لم الذي
كما القصص، من كثريًا تيليماخوس عىل أُقصُّ أخذُت الصباح، أصبح ما إذا حتى أيدينا،

الكفاية.» فيه ما يل سريوي أنه

اإلثيوبيني. قائد ،Memnon ميمنون أي 8
العشاء». «بعد البعض: يرتجمها 9

لذلك». «سيكفي املعنى، يكون أن املحتمل من 10
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املاء وصب ،Asphalion أسفاليون تقدَّم حتى هذا، حديثه مينيالوسمن انتهى إن ما
يتناولون أيديهم مدُّوا ذلك وبعد املجيد. مينيالوس خَدم من نشيط خادٌم وهو أيديهم، عىل

أمامهم. املوضوع الشهي الطعام

أوديسيوس مناقب تُعدِّد هيلينا

عقاًرا ووضَعت الحال يف قامت فقد أخرى؛ وسيلٍة إىل زوس، ابنة هيلينا عمَدت هذا، عقب
جميع ينسون ويجعلهم وتعب، ألم كل من أعصابهم ليُهدِّئ يرشبونها، كانوا التي الخمر يف
َقط دمعًة يذرف لن جوفه، إىل يرشبه من كل فإن الطاس، يف هذا يمزج أن وبعد أحزانهم.
الناس قتل إذا حتى أو وأمه، أبوه مات ولو حتى يبكي لن كال اليوم. ذلك طول خدَّيه عىل
يف كانت الخادعة، العقاقري هذه فمثل عينَيه؛ أمام البتَّار بالسيف العزيز ابنه أو شقيقه
ثون زوجة ،Polydamna بولودامنا إياها أعَطتْها التي الشافية العقاقري زوس، ابنة حوزة
العقاقري، من كميٍة أعظم تُنِبت الحب، واهبة أرضمرص، إن إذ مرصية؛ سيدٌة وهي ،Thon
حكيم مرصطبيب، يف رجٍل وكل ضار، منها الكثري أن كما شافيًا، كان منها الكثري ُمِزج إذا
العقار وَضَعت أن بعد واآلن، .Paeeon بايون جنس من ألنهم البرشي؛ الجنس سائر يفوق

فقالت: ثانية، وتكلََّمت األقداح، يف الخمر بصب أمرها أصَدرْت
أبناء يا هنا، الحارضون أيها وأنتم زوس، سليل يا أتريوس، ابن يا مينيالوس «أي
كل يفعل أن يستطيع ألنه لذاك؛ وطوًرا لهذا تارة والرش، الخري يهب زوس إن النبالء
سأُقص فإنني القصص؛ برواية وتمتَّعوا وأولِموا، الساحات، هذه يف اآلن اجلسوا يشء.
جميع يشء، كل أروي أو أحكي أن مقدوري يف ليس املقام. يناسب ما مسامعكم عىل
يف وقاساه العتيد الرجل ذلك فعله ما ولكن الراسخ، الجريء القلب ذي أوديسيوس، أعمال
وحشية، بكدماٍت جسمه فشوَّه األهوال! اآلخيون، أيها أنتم عانيتم، حيث أرضالطرواديني،
الطرقات الفسيحة األعداء مدينة دخل الصورة هذه وعىل بالية، عباءًة كتَفيه حول وألقى
الصورة تلك بمثل هو يكن ولم اذ، شحَّ آخر، شخٍص صورة يف تنكَّر ثم عبد، هيئة يف
سوى جميًعا يكونوا ولم الطرواديني، مدينة دخل الهيئة هذه مثل يف اآلخيني. سفن يف
أن حاول أنه بيد الخرب، وسأْلتُه التنكُّر، ذلك يف َعرَفته التي الوحيدة، أنا وكنت أطفال.
الرداء، ألبستُه أن وبعد بالزيت، وأدهنه جسمه أغسل كنُت ذلك ومع بدهائه. يتحاشاني
قبل أوديسيوس، أنه عىل الطرواديني بني أمره أكشف أال فيها حنث ال يمينًا وأقسمُت
وبعد كله. اآلخيني بغرض أخريًا أخربني وعندئٍذ واألكواخ، الرسيعة السفن إىل يصل أن
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إليهم يحمل األرجوسيني حشد إىل عاد الطويل، بسيفه الطرواديني من كثريًا قتل أن
عاليًا، ويُولِولن ينتحبن األخريات الطرواديات السيدات َرشَعت ذلك وبعد كثرية. أنباءً
نادمًة وتأوَّهُت وطني، إىل العودة إىل ف يتلهَّ قلبي كان إذ سعيدة؛ كانت روحي أن غري
تاركًة طروادة، إىل العزيز وطني من قاَدتْني عندما أفروديتي أعَطتْنيه الذي العمى عىل
يف أو الحكمة يف سواء يشء، ينقصه لم الذي وزوجي عريس، حجرة وهاجرًة طفيل،

الجمال.»

الطيبة األقوال من بمزيٍد يُديل مينيالوس

صحيح ُقلِته ما كل إن ا، «حقٍّ بقوله: الجميل، الشعر ذو مينيالوس، عليها ردَّ عندئٍذ
سافرُت ثم أفكارهم، ومعرفة املحاربني من كثرٍي الستشارة حرضُت حنٍي فمنذ زوجتي؛ يا
عىل برصي يقع لم أنني إال الرجال، من الكثري ورأيُت الفال، الواسعة األرض تلك خالل
يف العتيد، الرجل ذلك قاىس، وماذا فعل، ماذا القلب، الراسخ أوديسيوس، مثل َقط رجٍل
حاملني األرجوسيني، رؤساء جميع نحن فيه، نجلس كنا الذي املنحوت،11 الحصان داخل
ما، إلٍه بأمر ذلك يكون أن بد وال إلينا، جئِت ذلك وبعد للطرواديني! املصري وسوء املوت
باإلله، الشبيه 12،Deiphobusدايفوبوس وكان للطرواديني، املجد يمنحوا أن أرادوا ممن
بلمستك، ُعوده تُعجمني وأخذِت األجوف، الكمني حول مراٍت ثالث فُدرِت طريقك، يف يتبُعِك
جميع زوجات صوت محاكيًة بأسمائهم، الدانيني رؤساء َجْهوري بصوٍت تنادين ورحِت
وَسِمعنا الوسط، يف العظيم وأوديسيوس توديوس وابن أنا جالًسا وكنُت األرجوسيني.
من فوًرا عليِك نُجيب ألن باألحرى أو والتقدُّم، للنهوض تواَقني االثنني، نحن وكنا، نداءِك،
جميُع لزم عندئٍذ ذلك؛ إىل لهفتنا من بالرغم وأوقفنا منعنا أوديسيوس أن غري الداخل،
والرد الكالم إىل يتوق كان إذ وحده؛ Anticlusأنتيكلوس عدا ما الصمت، اآلخرين اآلخيني
وظل اآلخيني، جميع أنقذ وبذا القويتنَي، بيَديه بشدٍة فمه أغلق أوديسيوس، ولكن عليك،

بعيًدا.» وأخذَتِك أثينا باالس جاءت أن إىل هكذا، به ممسًكا

الخشبي. طروادة حصان أي 11
قادت هيلينا ولكن باريس، موت بعد هيلينا ج تزوَّ هكتور. عند لني املفضَّ ومن الطرواديني، قادة أحد 12

ويُقتل. ليُعذَّب خانَتْه وبذلك دايفوبوس، حجرة إىل طروادة سقوط بعد مينيالوس
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النوم يف رغبته يبدي تيليماخوس

الجيوش، وقائد زوس، سليل ويا أتريوس، ابن يا مينيالوس «أي الحكيم: تيليماخوس فقال
رغم األحوال، من بحاٍل امُلحِزن، الهالك عنه يمنع لم كله هذا من شيئًا أن إيالًما، ألشد إنه
داعب ما إذا حتى الفراش، إىل بنا ابعث هلُم، واآلن، حديد. من كان جسمه داخل يف قلبه أن

متعتنا.» ونأخذ نسرتيح أن استطعنا عيوننا، اللذيذ النوم
الرشفة، تحت ة أَِرسَّ يضعن بأن خادماتها األرجوسية هيلينا فأَمرْت تكلَّم، هكذا
عباياٍت هذه فوق يضعن ثم األلحفة، فوقها ويبُسطن األرجوانية، باملالءات ويفرشنها
أيديهن، يف املشاعل يحملن القاعة، من اإلماء فانرصفت الضيفان، يلبسها كي الصوف من
ساحة يف هناك ناما حيث الفراش،13 مكان إىل الضيَفني خادم قاد ثم الفراش، وأعددن
الحجرة يف رقد أتريوسفقد ابن أما املجيد. نسطور تيليماخوسوابن األمري القرصاألمامية،
النظري واملنقطعة الطويل، الرداء ذات هيلينا، رقَدت جواره وإىل املنيف، قرصه من الداخلية

النساء. بني

يطلب تيليماخوسعما مينيالوسيسأل

يف املاهر مينيالوس، استيقظ حتى السماء، أفق يف مبكًرا األنامل، الوردي الفجر، ملع إن ما
ولبس كتفه، عىل البتار ُحسامه وعلَّق مالبسه، فارتدى فراشه، من ونهض الحرب، صيحة
ثم للناظرين، بإلٍه أشبه يتألأل حجرته من وخرج الرباقتنَي، قدَميه يف الجميَلني صندَليه

بقوله: إياه مخاطبًا الحديث، وبدأ تيليماخوس، بجانب مجلسه أخذ
َعْرب العظيمة، الكيدايمون إىل هنا، إىل بك جاءت حاجٍة أي تيليماخوس، األمري «أيها
وأخربني القول صارحني بك؟ خاص ألمٍر أم َقِدْمت، عامٍّ أملوضوٍع الفسيح؟ البحر ظهر

بالحقيقة.»

أبيه عن تيليماخوسيسأل

زوس، سليل ويا أتريوس، ابن يا مينيالوس؛ «أي قائًال: العاقل، تيليماخوس عليه ردَّ عندئٍذ
أنباء من تعلمه بما إخباري تستطيع أن عىس هنا، إىل َقِدمُت أنني اعلم الجيوش، وقائد

من يخلو اليوناني النص أن بيد الفراش، مكان إىل الضيَفني قاد الخادم أن الكالم سياق من يُفَهم 13

الفراش». مكان «إىل العبارة:
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األعداء الرجال من بجمٍع َليعجُّ منزيل وإن َلتُخرَّب، الغنية وضياعي َليُسلب، بيتي إن والدي.
إنهم املتثاقلة. املشية ذات السمينة، أبقاري ونحر الكثرية، أغنامي ذبح عن أبًدا يَُكفون ال
ركبتَيك، إىل متوسًال إليك، اآلن جئُت ثَمَّ وِمن وصفاقة؛ وعجرفة بغطرسة والدتي يغازلون
سواء القاها، التي املشئومة وامليتة املحزن، مصريه عن تُنبئني ألن استعداٍد عىل تكون علَّك
قصة يعرف آخر، شخٍص من بها سمعَت قد تكون أو رأسك، بعيني مصادفة رأيتها
وال شفقة تأخذنَّك وال قبُل. من ابنها عىل أم تَحزنه لم حزنًا أمه عليه حزنَت فقد تجواالته؛
إنني تراه. أن استطعَت كيف الحقيقة قل بل ئة، املهدِّ امُلطْمِئنة العبارات إىل فتلجأ عطف
كان سواء بيشء، وعَدك قد يكون أن عىس النبيل، أوديسيوس بأبي وأستحلفك إليك أتوسل
ما إال اآلخيون، أيها األحزان، لقيتُم حيث الطرواديني أرض يف لك بوعده وبَرَّ عمًال، أو قوًال

لك.» قه حقَّ الذي اليشء ذلك متذكًرا الحقيقة، يل قلَت

بمعلوماته يُديل مينيالوس

فقال: الشديد، السخط من حالة انتابَتْه وقد الشعر، الجميل مينيالوس، إليه تحدث عندئٍذ
رعاديد، لجبناءُ وإنهم ا، حقٍّ القلب جريء رجٍل فراش يف الرقاد إىل يتوقون ألنهم لهم؛ «تبٍّا
لنوم فراًشا منه تتخذ لكي الغابة، يف األسد عرين إىل تذهب الظبية، شأن ذلك يف شأنهم
بحثًا املعشوشبة الوديان الجبلية املنحدرات فوق ترتفع وتنطلق املولد، الحديثي صغارها
يفتك سوف أيًضا هكذا َفتْك. َرش بصغريَيها14 ويفتك عرينه إىل الِهَزبْر فيعود املرعى، عن
أن أبولُّو، ويا أثينا، ويا زوس، األب أيها أتمنى، ذريًعا. فتًكا الرجال بأولئك أوديسيوس
عندما التأسيس، البديعة ليسبوس يف مرة ذات عليها كان التي القوة بمثل أوديسيوس يأتي
فُرسَّ بالغ عنٍف يف أرًضا فطرحه مباراة، يف Philomeleides فيلومياليديس وصارع قام
هالًكا يجدون سوف وعندئٍذ املغازلني، العشاق أولئك وسط فيقف اآلخيني، جميع لذلك
فيه، إيلَّ وتوسلت عنه سألتَني الذي باألمر يختص فيما أما مغازلتهم. يف ومرارة رسيًعا
بل أخدعك، لن أنني كما الواقع، بغري أتحدث ولن عنه، أحيد ولن الحق، سوى أقول فلن

واحًدا. شيئًا منه عنك أخبئ أو أخفي ال البحر، عجوز به أخَربني ما بكل سأخربك

صغريان. للظبية كان أن اليوناني النص إليك يوحي 14
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إليها؛ الذهاب منَعتْني اآللهة ولكن فيها، الرحلة إىل أشتاق التي البالد تلك مرص،15 يف
البرش يتذكَّر أن يف اآللهة ترغب بينما الغرض، تُحقق مئوية ذبائَح لها أُقدِّم لم ألنني
اسم الناس عليها يُطِلق مرص، تجاه الصاخب، البحر يف جزيرة هناك دائًما. مطالبهم
من تُهبُّ عندما كامل، يوٍم يف الرسيعة السفينة تسريه ما بقدر تبُعد ،Pharos فاروس
الرائعة السفن الرجال يُنِزل منه بديع، مرًىس ذو ميناء الداخل يف هناك قوية. ريٌح خلفها
احتجزتني هناك األسود.16 املاء من مئونتهم أخذوا قد يكونوا أن بعد البحر، إىل الصنع
العريض. البحر ظهر فوق تهب التي الرياح ما، بحاٍل تتحرك، ولم يوًما، عرشين مدة اآللهة
عيلَّ أشفق اآللهة أحد أن لوال رجايل، قوة وكذا مؤنتي، جميع انتهاء من بد ال كان واآلن
بروتيوسProteus؛17 العتيد البحر عجوز ابنة ،Eidothea أيدوثيا هو اإلله ذلك وأنقذني،
وحدي أتجوَّل وأنا بي فالتقت آخر، إلٍه أي من أكثر نحوي، قلبها يف الشفقة تَحرََّكت إذ

النيل. لنهر آخر اسٌم هومريوس لدى يكن لم إذ Aegyptus؛ أيجوبتوس» «نهر املحتمل من أو 15
وللمياه إليها، يصل أن الضوء يستطيع ال حيث العميقة، األماكن يف للمياه «أسود» الصفة تستخدم 16

بالطحالب. مغطَّاة صخرٍة فوق تتساقط التي
موهبة وله البحر، عجول من لقطعانه وحارس لبوسايدون، خاضع البحر رجال من مسن رجٌل 17

النار. بينها ومن يختارة شكٍل بأي التشكُّل عىل والقدرة التنجيم
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يصطادون الجزيرة يف باستمرار وجوههم عىل يهيمون كانوا الذين رفاقي، عن بعيًدا
قائلة: إيلَّ ثَت وتحدَّ مني، فاقرتبَت ببطونهم، الجوع ح برَّ إذ املعقوفة؛ بالصنانري السمك

بمحض قصًدا، تتلكَّأ أنك أم الفهم، وخمول الحمق، يف غايًة الغريب أيها «ألسَت،
الجزيرة هذه يف محجوز وأنت ا، جدٍّ طويلة مدًة لك إن اآلالم؟ مقاساة يف لذة وتجد إرادتك،
وهن.» عىل وهنًا أصحابك قلوب تزداد بينما للخالص،18 مخرٍج أي تجد أن تستطيع ال

الربات؛ بني درجتك كانت مهما وأُخربك أُفصح سوف قائًال: فأجبتها تكلَّمت، هكذا
يف أخطأُت قد أكون أن بد ال أنني بيد َقط، رغبتي بمحض هنا، محبوًسا لست فإنني
ألن تخربيني؛ أن يُمكنِك هل ولكن األجواز، الفسيحة السماء يحتلُّون الذين الخالدين، حق
عن ثيني وحدِّ طريقي؟ امليضيف منعني وقد هنا، يُقيِّدني اآللهة من يشء كل تعرف اآللهة

الزاخر. الخضم ذلك أعرب أن يمكنني وكيف عودتي،
ا، فحقٍّ كذلك، األمر كان إذا بقولها: الفاتنة، الربة أجابت الحال ويف لها، قلُت هكذا،
عجوز هنا إىل يأتي أن يف رغبة هناك يشء. بكل رصاحة، يف الغريب، أيها سأُخربك،
وخادم بحر، كل قرار يعرف الذي املرصي، بروتيوس الخالد الخطأ، من املعصوم البحر
وتقبض له تكُمن أن ما، بطريقٍة أمكنَك، فإذا أنجبني، الذي أبي يقولون، كما إنه بوسايدون.
وعن رحلتك، يف ستقَطعها التي املسافة طول وعن طريقك، عن يُخربك سوف فإنه عليه،
زوس، سليل يا يُخربك، سوف أنه كما الزاخر، الِخَضم َعْرب اإلبحار تستطيع وكيف عودتك،
املفجع. الطويل طريقك يف غائب وأنت رش، أو خري من ساحاتك يف حدث عما شئَت، لو

أكُمن خطًة يل تضعي بأن اآلن، لني تتفضَّ وهل بقويل: فأجبتُها الربة، تكلََّمت هكذا
لغريض ينتبه أو به، أُمسك أن قبل يراني أن خشية املقدس، العجوز ذلك انتظار يف بها

إله. عىل يسيطر أن إنسان عىل الصعب من إذ فيتحاشاني؛
يف يشء كل لك أقول الغريب، أيها ا، حقٍّ إذن، الجميلة: الربة قالت حتى هذا، قلُت إن ما
إىل الخطأ، من املعصوم البحر، عجوز ف يتلهَّ السماء، كبد إىل الشمس تصل عندما رصاحة.
يظهر، وعندما القائمة، األمواج وسط مختفيًا الغربية، الريح تُهبُّ عندما البحر من الخروج
الحسناء، البحر ابنة ساللة البحر، عجول تنام حوله ومن لينام، الكهوفالخاوية يف يستلقي
هذه سها تتنفَّ التي الرائحة أَمرَّ وما السنجابية. املياه من تخرج أن بعد كثرية جموٍع يف

محددة». «نهاية الحرفية: الرتجمة 18
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يف جميًعا ترقدون وأجعلكم هنا، إىل وأقودكم سآتي الفجر، يبزغ فعندما البحر! أعماق من
تختارهم من خرية من بعناية، وتنتقيهم رفاقك، من ثالثًة تختار أن عليك يجب ألنه صف؛
نزوله أول يف السحرية. العجوز ذلك حيل بجميع أخربك وسوف املقاعد. املتينة سفنك يف
خمسة جميًعا، باالنرصاف يأمرها وعندما ويُحصيها، العجول، يُعد سوف الجزيرة، إىل
قطعان وسط راٍع كأنه ويرقد، وسطها يذهب أماكنها، تأخذ وهي إليها ينظر ثم خمسة،
والجرأة، بالقوة قلوبكم وتملئوا عوا تتشجَّ حتى ليسرتيح رقد قد تبرصونه إن فما األغنام،
ألنه للفرار؛ جهيد جهٍد من يبذله وما مقاومته رغم هناك، به وتُمِسكوا عليه، وا فتنَقضُّ
ظهر عىل تتحرك التي األشياء جميع بهيئة يتشكل وسوف منكم، اإلفالت يحاول سوف
عليكم يجب ذلك، كل من بالرغم ولكن العجيبة، املستعرة النار وبهيئة املاء، ويف البسيطة،
يبدأ عندما وأخريًا، فأكثر. أكثر عليه قبضتكم من وتُضاعفوا تراٍخ، أي دون به تُمِسكوا أن
ماذا ويسألك ليسرتيح، راقد وهو عليها رأيتَه التي الصورة يف وهو نفسه، تلقاء من الكالم
اآللهة من عمن واسأله رساحه، وأَطِلق عليه، القبض عن ُكفَّ البطل، أيها عندئٍذ، تريد،

الفسيح. اليم َعْرب تُبِحر أن يمكنك وكيف عودتك، طريق عن وكذا منك، غاضب
أنا أما الصاخب، البحر أمواج تحت َقفزْت حتى ذاك حديثها من الربة انتهت أن ما
غامضة، كثرية أموٍر يف يفكِّر عقيل وأخذ الرمال، فوق سفني تقف كانت حيث إىل فذهبُت
عشاءنا، وأعددنا البحر، وإىل السفينة، إىل هبطُت أن بعد أنه غري هناك. إىل ذهابي أثناء يف
الوردي املبكر الفجر كاد وما البحر، شاطئ فوق لنسرتيح استلقينا الرسمدي، الليل نا ولفَّ
الطرقات، الفسيح البحر، شاطئ بطول أسري انطلقُت حتى الظالم،19 حجاب يهتك األنامل
يف الثقة غاية بهم أثق كنُت رفاقي، من ثالثًة صحبُت وقد حماس، يف اآللهة إىل أُصيل وأنا

مغامرة. كل
األعماق من وأحَرضْت الفسيح، البحر تحت من الفاتنة الربة قَفزت الوقت ذلك يف
وحَفرْت أبيها، ضد خطًة وأحَكَمت السلخ، حديثة كانت وجميعها عجول، أربعة جلود
نرُقد فجعَلتْنا منها، ا جدٍّ بالقرب فذهبنا االنتظار، يف جلست ثم البحر، رمل يف مكامن
الروعة؛ بالغ كميننا أن لنا ثبت وعندئٍذ الجلود، أحد منا واحٍد كل فوق وألقت صف، يف
أشد تُضايقنا راحت امللح، املاء يف ُربِّيَت التي البحر عجول رائحة الفظيعة، الرائحة ألن

«يظهر». الحرفية: الرتجمة 19
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املضايقة، تلك من أنقذَتْنا ولكنها — بحري؟ وحش بجانب يرقد أن يمكنه فمن — مضايقة
ا، جدٍّ جميلة رائحٍة ذات أمربوسيا20 أحَرضْت فقد عظيمة، منحًة ومنَحتْنا نفسها، تلقاء من
وِمن البحري؛ الوحش رائحة عىل قضت وبذلك رجل، كل أنف تحت منها جزءًا ووَضَعت
جماعات، يف البحر من العجول أقبَلت حتى مكني، بقلٍب ننتظر الصباح طوال ظللنا ثَمَّ
البحر، من العجوز الرجل خرج الظهرية وعند البحر، ساحل بحذاء صفوٍف يف رقَدت ثم
العجول، بني أوًال وأحىصعددنا وأحىصعددها. جميًعا عليها وَمرَّ السمينة العجول ووجد
صائحني، عليه هجمنا وعندئٍذ أيًضا. هو استلقى ذلك وبعد ما، خديعًة هناك أن مدرٍك غري
أسٍد صورة إىل أوًال فتحول املاكرة، حيلة العجوز ذلك ينَس ولم القوية، بسواعدنا وطوَّْقناه
متدفق، ماءٍ إىل ل تحوَّ ثم الجثة، ضخم وُدبٍّ أرقط، نمٍر وإىل ثعبان، هيئة إىل ثم لبدة، ذي
حل عندما وأخريًا، تراخ. دون بقوٍة به ممسكني ظللنا ولكننا مورقة، باسقة شجرٍة وإىل

قائًال: سأَلني السحر، أفانني يف املاهر العجوز، الرجل بذلك التعب
ضد وتقبضعيلَّ انتظاري، يف تكمن بأن عليك أشار اآللهة من َمن أتريوس، ابن «وأيا

حاجتك؟» هي وما إرادتي؟
تحاول ملاذا — العجوز أيها تعرف إنك بقويل: فأجبتُه البحر، عجوز قال هكذا
أجد وال الجزيرة، هذه يف محبوًسا أنا بقيُت طويلة مدٍة من كم — السؤال؟ بهذا مماطلتي
اآللهة ألن — تخربني أن لك فهل جويف، يف ضعًفا يزداد قلبي وظل الخالص، عىل قط دليًال
أن أريد كذا طريقي؟ وبني بيني حال وقد هنا، يُقيِّدني اآللهة من َمن — يشء كل تعرف

األطراف. املرتامي الخضم ذلك أجتاز أن أستطيع وكيف عودتي، عن تُحدِّثني
لزوس الطيبة الذبائح تُقدِّم أن ا حقٍّ عليك يجُب وكان قائًال: عيلَّ ردَّ الحال ويف هذا، قلُت
بمنتهى بلدك إىل تصل أن مقدورك يف لكان فعلَت فلو بسفنك، اإلقالع قبل اآلخرين واآللهة
أو أصدقاءك، ترى أال لك مكتوب ألنه كالخمر؛ القاتم البحر َعْرب طريقك متخذًا الرسعة،
مياه إىل أخرى مرًة ذهبَت قد تكون أن بعد إال وطنك، إىل أو البناء، املحكم منزلك إىل تصل
اآللهة إىل مقدَّسة مئوية ذبائح نحرَت قد وتكون الغذاء، السماوي النهر ذلك أيجوبتوس،
التي الرحلة اآللهة تمنحك سوف فقط، فبعدئٍذ الفسيحة؛ السماء يحتلون الذين الخالدين،

تشتهيها.

اآللهة. طعام أي 20
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أخرى مرًة بالذهاب أمرني ألنه جسمي؛ داخل يف روحي تحطََّمت وعندئٍذ قاله، ما هذا
قائًال: أجبته ذلك فرغم ، كلٍّ ومع شاق. طويل طريٍق يف أيجوبتوس، إىل املظلم اليم َعْرب

أن لك هل واآلن تماًما. تأمر، كما هذا، بكل سأقوم العجوز، أيها وطاعة، سمًعا
أذى، يصيبهم أن دون سفنهم، يف اآلخيون عاد هل بصدق، القول وتُصارحني تُخربني،
منهم أحٌد القى هل أم طروادة؟ من أقلعنا عندما ونسطور، أنا تركتهم الذين أولئك جميع
أوزارها؟ الحرب وضَعت أن بعد أصدقائه، سواعد بني أو سفينته، ظهر فوق قاسية ميتًة
ينبغي فما هذا؟ عن تسألُني ِلَم أتريوس، ابن يا بقوله: فوره من فأجاب له، قلُت هكذا
والبكاء األحزان أن ألعتقد، وإني صدري، مكنون تعلم أو تعرف، أن األحوال من بحاٍل
الكثري وبقي منهم كثريٌ ُقتل إذ حقيقته؛ عىل يشء بكل أخربتك إذا طويلة، لفرتٍة بك ن سيُحالَّ
الوطن، إىل طريقهما يف وهما هلكا بالربونز املتدثِّرين اآلخيني رؤساء من اثننَي ولكن أيًضا،
ومحجوًزا حيٍّا، يزال ال واحًدا، هناك أن وأظن نفسك، أنت هناك كنت فقد القتال، عن أما

األجواز. البعيد البحر سطح فوق
جوراي صخور عىل الطويلة، املجاذيف ذات سفنه وسط ا، حقٍّ ،Aiasأياس هلك لقد
أن وكاد البحر، من أنقذه ولكنه األمر، بادئ يف بوسايدون، دفعه إذ الضخمة؛ Gyrae
البالغ. قلبه ِلَعمى متغطرسة، بكلمٍة ينطق لم أنه لو له، أثينا كراهية رغم حتفه، من ينجو
زهوه بوسايدون فسمع اآللهة، أنف رغم السحيقة، البحر هوة من نجا قد أنه أعلن لقد
صخرة به ورضب القويتنَي، يَديه يف الثالث، الشعاب ذا رمحه أمسك الحال، ويف وعجرفته،
البحر، يف فسقط املفصول الجزء أما مكانه، يف منها جزءٌ فبقي نصَفني، ها فشقَّ جواري،
الشديد، بالعمى قلبه أُصيب عندما األمر بادئ أياسيف عليه جلس الذي الجزء هو هذا وكان

امللح. املاء رشب إذ هلك؛ حيث الصاخب، اليم إىل الصخرة به فغاصت
بيد الجليلة. هريا أنقذته إذ الواسعة؛ بسفنه واجتنبه ا حقٍّ الهالك من نجا فقد أخوك أما
العاصفة، الريح به أمسَكت االنحدار، Maleaالشديدة ماليا قمة بلوغ وشيك صار عندما أنه
يقيم كان التي البالد،21 حافة إىل وحمَلتْه بشدة، ينئ وهو الزاخر الِخَضم فوق به وطوََّحت

أجيسثوس أن (رغم Cythera كوثريا يف (وأيجيسثوس) ثويستيس وطن يجعل الذي العرف نقبل أن إىل 21
األرجويل» «الرأس تعني أنها عىل العبارة هذه نفهم أن يجب (Mycenae موكيناي يف الوقت ذلك يف كان

البحر. يف داخل جبل هنا والرأس
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غري ثويستيس. بن أيجيسثوس اآلن فيها يقطن والتي ،Thyestesثويستيس قبُل من فيها
رفق، يف تُهبُّ فأخذَت الريح، مجرى اآللهة وحوََّلت بسالم، العودة يف أمل بريق له بدا ملا أنه
مرسوًرا، وطنه، أرض فوق اآلن قدمه وضع أجاممنون، إن يُقال، والحق الوطن. بلغ حتى
إىل شغًفا يتوق كان إذ مقلتَيه؛ من غزيرًة الحارة الدموع فانهَمرت وقبََّلها، الرتبة واحتَضن
قد املاكر أيجيسثوس كان الذي الحارس به أبرص املراقبة، موضع من عندئٍذ بالده؛ رؤية
مكان يف الحارس هذا فظل له، جائزًة الذهب من تالنتنَي يمنحه بأن ووعَده هناك، وَضعه
وعىل البالغة. قسوته ويتذكَّر يراه، أن دون أجاممنون به يمر أن خشية كامًال، عاًما املراقبة
خطًة أيجيسثوس وضع الحال ويف الشعب، راعي إىل النبأ يحمل القرصكي إىل أرسع ذلك
بينما انتظاره، يف يكُمنوا بأن وأمرهم البالد، رجاالت خرية من رجًال عرشين فاختار غادرة،
لكي الجياد، تُجرُّها عربٍة يف انطلق ثم الساحة، جوانب أقىص يف كبرية وليمة بإعداد أمر
وهو استدرجه وهكذا الخسيس. العمل يف عقله يفكر بينما الشعب، راعي أجاممنون، يدعو
كما ذبحه الوليمة، تلك يف الطعام تناول أن وبعد خطر، من به يحيط عما تماًما غافٌل
الذين أولئك جميع من أتريوس، ابن رفاق من أحًدا يرتك ولم الخطرية. يف ثوًرا املرء يذبح

الساحات. يف جميًعا قتلهم بل أيجيسثوس، رجال من قط واحدا وال تبعوه،
فوق جالٌس وأنا أبكي وطِفقُت داخيل، يف روحي تحطََّمت حتى القول، ذلك قال إن ما
بكيُت أن وبعد الشمس. ضوء ورؤية الدنيا ظهر عىل البقاء يف رغبة لقلبي تُعد ولم الرمال،

الخطأ: من املعصوم البحر عجوز يل قال نحيبًا، وشبعُت كفايتي،
يجدي ال هذا إذ انقطاع؛ بغري طويًال هكذا البكاء يف تسرتسلنَّ ال أتريوس، ابن «يا
أن إىل رسعة، من يمكنك ما بكلِّ تُكاِفح أن بك األجدر بل َقط، منه فائدة ال كال ما. بحاٍل
أوريستيس، يكون أن وإما الحياة، قيد عىل أيجيسثوس تجد أن إما ألنك وطنك؛ إىل تصل

جنازته.» وليمة أدركت وربما وقتله، إليه سبقك قد
جميع رغم صدري يف جديد من ينشطان وروحي بقلبي وإذا العجوز، تحدَّث هكذا

فقلُت: ُمجنحة،22 بكلماٍت وخاطبتُه فتكلَّمُت أحزاني،
حيٍّا، يزال ال الذي ذلك الثالث، تسمى أن يُمكنُك أال ولكن الرجَلني، هذين أعرف إنني
رغم خربه سماع إىل ف ألتلهَّ إنني مات؟ أنه أم العريض؟ البحر وراء محجوز هو والذي

أحزاني.

حازمة». «بعباراٍت أي 22
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إيثاكا. موطنه الذي اليرتيس، ابن إنه قائًال: فوره من أجاب حتى هكذا، خاطبته إن ما
كالوبسو، الحورية ساحات يف الغزيرة، السخينة الدموع يسكب جزيرة يف شاهدتُه لقد
إذ وطنه؛ إىل الذهاب يستطيع ال إنه هناك.23 البقاء كرهه رغم عندها تحتجزه التي تلك
أنت أما الفسيح. البحر ظهر َعْرب به يبعث رفيق أي وال مجاذيف، ذات سفنًا يملك ال
أرجوس، يف حتفك وتلقى تموت أن لك مرسوًما فليس زوس، سليل يا مينيالوس، يا نفسك،
بطاح وإىل Elysian plain اإللويس السهل إىل الخالدون يحملك سوف بل الجياد، مرعى
الحياة وحيث الجميل، الشعر ذو 24،Rhadamanthus رادامانثوس يقيم حيث األرض،
املحيط ولكن مطر، أي وال عاتية، عواصف وال جليد، ال حيث للبرش، تكون ما أسهُل هناك
البرش؛ إىل الربد تحمل حتى العاتية، الغربية الريح هبات من عالية لفحاٍت دائًما يرسل

زوس. ابنة زوج أعينهم يف وأنت لك، زوجة هيلينا من تتخذ ألنك
رفقائي مع سفني إىل فذهبُت أنا أما الصاخبة، اللَُّجج وسط قفز حتى هذا، قال إن ما
وإىل السفينة إىل نزلنا عندما ولكن كثرية، أموٍر يف يفكِّر قلبي راح بينما اآللهة، شبيهي
لنسرتيح رقدنا بدياجريه، الرسمدي الليل وأقبل وتناولناه، العشاء طعام وأعددنا البحر،
بدأنا حتى الظالم، دجى يف مبكًرا األنامل الوردي الفجر ملع إن وما البحر. شاطئ فوق
الرجال وذهب الجميلة، السفن يف واألرشعة الصواري وأقمنا الالمع، البحر إىل سفننا نُنِزل
يرضبوا ألن استعداًدا أماكنهم يف واعتَدلوا املقاعد، عىل وجَلسوا املراكب ظهور فوق أيًضا،
النهر ذلك أيجوبتوس، مياه إىل جديد من عائدين فأقلعوا بمجاذيفهم، السنجابي البحر
أرجو كنت التي املئوية الذبائح وقدَّمُت السفن، مرايس ألقينا وهناك السماء، تُغذِّيه الذي
ألجاممنون َكومًة صنعُت غضبهم، واجتنبُت الخالدين، اآللهة أرضيُت أن وبعد ثمارها.
ريًحا الخالدون وهبَني هذا، من انتهيُت وعندما جذوتُه. تخمُد ال خلوًدا شهرتُه تُخلِّد
يأتي أن إىل ساحاتي، يف عندنا امُكث واآلن، العزيز. وطني إىل برسعة حمَلتْني مواتية،
ثالثة رائعة؛ هدايا وأعطيك ًرا، موقَّ أُرسلك وعندئٍذ عرش، الثاني أو عرش الحادي اليوم

عنوة. الحرفية: الرتجمة 23
ويف كريت، يف مينوس للملك خاضع كمساعٍد القصص بعض يف إليه يُرمز مينوس. وشقيق زوس ابن 24
وكقاٍض الرشعية، واإلجراءات للقوانني كمؤسس الدوام عىل ر ويُصوَّ البحر. جزر عىل كملٍك اآلخر بعضها

املوت. سكرات يذوق أن دون ربما أو وفاته بعد السفيل العالم يف قاضيًا ُعني وقد عادل.
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السكائب منها تسُكب أن تستطيع جميلة كأٍس عن فضًال الطالء، بديعة وعربًة جياد،
حياتك.» أيام جميع وتذُكرني الخالدين، لآللهة

الرحيل مينيالوسويسأله هدايا يقبل تيليماخوس

قائًال: الحكيم تيليماخوس عليه رد عندئٍذ
يف للبقاء أَُرس يُقال، والحق فإنني، طويلة؛ مدًة هنا تحجزني ال أتريوس، ابن «يا
حكاياتك سماع يف عجيبة لذًة أجد إذ ووالدي؛ بيتي رؤية إىل أتوق أن دون عاًما قرصك
طويلة. مدًة هنا تحجزني أنت بينما املقدسة، بولوس يف ينتظرونني رفاقي ولكن وحديثك،
بل إيثاكا، إىل آخذها فلن الجياد وأما كنوًزا، فلتكن يل، تقديمها تُزِمع التي الهدايا أما
والخلنجان باللوتس، الزاخر الفسيح، السهل هذا سيد فأنت بها؛ لتتمتع هنا لك سأتركها
ممرات هناك فليس إيثاكا، يف أما السنابل، العريض األبيض والشعري والشوفان، والقمح
فما للجياد؛ مرعى منها أكثر املعيز مرعى فهي مروج؛ أية وال لها، تتسع فسيحة طرٌق وال
سيما وال باملروج، غنية تكون أن يمكن وال الخيول، لرتبية تصلح البحر وسط جزيرٍة من

جميًعا.» أقلها هي التي إيثاكا
وخاطبه بيده، عليه وربَّت الحرب، صيحة يف املاهر مينيالوس، فابتسم تكلَّم، هكذا

قائًال:
ذلك وعىل الطريقة؛ بهذه تتكلم أراك إذ العزيز؛ الطفل أيها نبيل، دٍم ملن إنك ا «حقٍّ
يف املخزونة الهدايا سائر بني فمن مقدوري؛ يف فهذا سأُعطيكها؛ التي الهدايا هذه سأُغري
من إنه الصنع. رائع الخمر، ملزج طاًسا أعطيك وأغالها، أجملها سأُعطيك ككنوز، بيتي
وأعطانيه 25،Hepheastusهيفايستوس صنعة بالذهب، مطلية وحافاته الخالصة، الفضة
واآلن هنا، إىل جئُت ملا بمنزله آواني عندما Sidoniar… ،Phaedimusفايديموس املحارب

«… عقدت
ل، املبجَّ امللك قرص إىل املدعوون أقبل الوقت ذلك ويف الحديث، يتبادالن َطِفقا هكذا
ذوات زوجاتهم لهم وأرسَلت ية، ُمقوِّ خمًرا معهم ويُحرضون خراًفا، أمامهم يسوقون

القرص. ساحات يف بالوليمة ينعمون كانوا ذلك وعىل خبًزا؛ الجميلة، الخمار

وهريا. زوس وابن النار رب هو العظام، أوليمبوس آلهة أحد 25
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تيليماخوس لرحيل ينزعجون اق الُعشَّ

يف والرمح الجلَّة يقذفون أوديسيوس، قرص أمام يمرحون فكانوا املغازلون، اق الُعشَّ أما
بينهم وكان القلب. من نابَعني وعجرفٍة سماجٍة يف يفعلوا أن اعتادوا كما ُمستٍو، مكاٍن
شجاعة يفوقانهم اللذان العشاق، أولئك وزعيما اآللهة، شبيها ويوروماخوس، أنتينوس
أنتينوس وسأل ،Phronius فرونيوس ابن ،Noemon نويمون منهما فاقرتب وإقداًما،

بقوله:
من تيليماخوس يعود متى أبًدا تعلم ال تُراك أم يقنٍي عن تعلم هل أنتينوس، «أيا
إليس إىل البحر بها ألَعُرب اآلن إليها أحتاج وأنا سفني، إحدى يف رحل، لقد الرملية؟ بولوس
بعُد، تُستخَدم لم قوية بغاٌل أثداءها تَرَضع ولوًدا، فرًسا عرش اثنتا يل حيث الفسيحة؛ Elis

وأستخدمه.» هنا إىل منها واحًدا أُحِرض أن فأريد
أن قط، بخلدهما يُدْر لم إذ فؤاَديهما؛ يف الزعيمان ُدهش حتى هذا، قال إن ما
ضياعه، يف ما بمكاٍن أنه ظنٍّا بل ،Neleian Pylos النيلية بولوس إىل ذهب قد تيليماخوس

الخنازير. راعي مع أو القطعان، وسط
معه؟ ذهبوا شباٍن وأي رحل، متى هذا، يا الحق «قل يوبايثيس: بن أنتينوس فقال
حتى يقوم أن استطاع وهل عبيده؟ من أم مأجورون، أم املختارين، إيثاكا شباب من أهم
سفينتَك يأخذ أن استطاع هل تماًما، يشءٍ كل أعرف كي بصدق، القول وصارحني بهذا؟
بمحضإرادتك مختاًرا طائًعا له أعطيتَها أم السوداء، السفينة تلك إرادتك، غري وعىل بالقوة

إليك؟» توسل عندما
فهل مختاًرا، طائًعا بنفيس، له، أعطيتُها «لقد قائًال: فرونيوس، بن نويمون فأجاب
كان قلبه؟ الهموم أثقَلت قد مثله، رجٌل يرجوه عندما فعلتُه ما غري يفعل أن أحٌد يستطيع
بعدنا، البالد يف َمن ألنبُل الرحلة يف َصِحبوه الذين الشبان وإن الهدية. رفض العسري من
يشبه إلٌه كأنه أو مينتور، يشبه لهم، كقائٍد السفينة، ظهر عىل واحًدا بينهم الحظت وقد
الباكر، أمس فجر يف هنا العظيم مينتور رأيُت أنني هو له، أعجب وما الشبه. تمام مينتور

بولوس.» قاصًدا سفينته ركب الوقت ذلك يف ولكنه
فقد الشامَخني هذَين قلبا أما أبيه. بيت إىل انرصَف حتى ذاك، حديثه أتم إن ما
ويجلسوا، مبارياتهم عن وا يكفُّ بأن الحال، يف املغازلني اق الُعشَّ وأمرا غضبًا، استشاطا
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األسود قلبه من الحنق تملَّك وقد وسطهم، يتحدَّث مستاءً يوبايثيس، بن أنتينوس وقام
فقال: عينَيه، من يتطاير والرشر الثُّمالة، حتى

تلك، رحلته يف الوقاحة، أعمال من بعمٍل القيام يُزمع تيليماخوس أن الحق له، «ويٌل
يف الصبي ذلك رحل جميًعا، هنا كوننا فرغم إتمامها؛ سيستطيع أنه نحسب كنا ما التي
فشيئًا، شيئًا بدأ لقد رجال. من البالد يف ما خري ومنتقيًا املاء، إىل السفينة ُمنزًال هدوء،
واآلن الرجال. مبالغ يبلُغ أن قبل ُقوَّتَه زوس يُحطِّم أن ألتمنى وإنني للرش، مجلبًة يكون
املضيق يف يمر وهو له أكُمن أن يُمِكنني حتى رجًال، وعرشين رسيعة سفينًة أعطوني هيَّا،
رش أبيه عن بحثًا بها قام التي الرحلة تنتهي وبهذا الَوْعرة، وساموس إيثاكا بني الواقع

نهاية.»
انتَواه. ما فوًرا يُنجز أن منه طلبوا الذين الجميع، تقريظ كلماته فنالت تكلَّم، هكذا

أوديسيوس. منزل إىل وذهبوا جميًعا نهضوا الحال ويف

ابنها ضد العشاق بخطَّة تعلم بينيلوبي

قرارة يف العشاق يحكيها كان التي بالخَطط بينيلوبي عِلَمت حتى طويلة مدٌة تَمِض لم
خارج يقف وهو مؤامراتهم يسمع كان الذي ،Medon ميدون الرسول فإن قلوبهم؛
الساحة ولج ثَمَّ وِمن يشء؛ بكل إليها يُِرس كان خطتهم، يُدبِّرون داخلها يف وهم الساحة،

بقولها: إليه ثَت تحدَّ حتى الباب، عتبة خطا إن فما بينيلوبي، إىل األنباء يحمل كي
الجليل أوديسيوس خادمات لتأمر هل األمجاد؟ املغازلون بك بعث ِلَم الرسول، «أيها
يف زواج أي وال ذلك، بعد مغازلة ال وليمة؟ بإعداد لهؤالء ويبدأن أشغالهن، عن بالَكفِّ
تحتشدون من يا أنتم وحتى األخرية، مأدبتهم هنا يأدبوا أن اآلن لهم فهل آخر، مكاٍن
أبًدا، تسمعوا لم أنكم شك ال العاقل. تيليماخوس ثروة من طائلة، أمواًال وتُبدِّدون هنا
الرجال من لوٍن أي آباؤكم يحكي كان وعندما أطفاًال، كنتم عندما األزمان، سالف يف
أي حق يف َقط ً خطأ أو إثًما يقرتف لم وأنه أنجبوكم، الذين أولئك بني أوديسيوس كان
يكرهون األجالء، امللوك عادة كانت كما بالفعل، أو بالقول سواء البالد، مواطني من فرد
غري وأفعالكم عقولكم وإنما اإلطالق، عىل رجل أي يظلم لم ولكنه آخر، ويحبون رجًال،
حسنة أعماٍل أية عىل ثناءً فرٍد أي يُقدِّم ولن للعيان، الوضوح كل الواضحة هي املرشوعة،

لكم.»
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تيليماخوس قتل الخطة هدف

أقىص هو هذا يكون أن امللكة، أيتها «أرجو، بقوله: الحكيم، القلب ذو ميدون، فأجابها
يحيكها هذه، من إيالًما وأكثر وأدهى أمر أخرى أموًرا هناك ألن َرش؛ من به ابتُليِت ما
قتل عىل النية بيَّتوا لقد بالنجاح. كرونوس ابن يُكلِّلها أال أتمنَّى أموًرا املغازلون، اق الُعشَّ
األخبار يستقي ذهب ألنه الوطن؛ إىل عودته طريق يف وهو البتار السيف بحد تيليماخوس

العظيمة.» الكيدايمون وإىل املقدسة، بولوس إىل أبيه، عن
طويلة، مدًة وصمتَت قلبها، وغاص جالسة، وهي ركبتاها وهنَت حتى هذا، قال إن ما

قائلة: أخريًا تكلََّمت ثم صوتها، واحتبس مقلتَيها يف الدموع وترقرَقت
العريضة السفن ظهور فوق للسفر حاجة به تكن لم ابني؟ ذهب ِلَم الرسول، «أيها
السمه يكن ألم األطراف. املرتامي اليم وتعُرب البحر، مطية البرش يستخدمها التي الرسيعة،

الرجال؟» وسط باقيًا يظل أن
اضَطره قد كان إذا ما سيدتي، يا أعلم، «لسُت يقول: القلب، الحكيم ميدون، فأجابها
أو أبيه، عودة عن األنباء ليستطلع بولوس، إىل نفسه تلقاء من ذهب أنه أم ما، إلٌه ذلك إىل

القاه.» الذي املصري عن

خادماتها تلوم بينيلوبي

الذي الحزن ذلك بلواعجه، الحزن فغمرها أوديسيوس، منزل من وانرصف تكلَّم هكذا
بل بالحجرة، الكثرية املقاعد من أيٍّ عىل ذلك بعد الجلوس تستطع ولم بالروح، يفتك
خادماتها فراحت كمًدا، تتأوَّه وهي البناء، الجميلة حجرتها عتبة فوق القوى خائرة ارتَمت

تبكي: وهي بينيلوبي فقالت وعجائز، فتياٍت من البيت، يف من كلُّ حولها، ينتحبن
من أكثر األحزان أقايس أن األوليمبي يل قدَّر فقد أقول؛ ما اسمعن صديقاتي، «أي
األسد، قلب ذا النبيل، زوجي فقدُت بعيد زمٍن منذ معي. وُولِدن ربني اللواتي ِلَداتي، جميع
شهرته طبََّقت الذي النبيل، زوجي الدانيني، بني املرء قيمة من يرفع ما كل يف املتفوق
عن بعيًدا الحبيب ولدي تجرف العاتية الرياح ذي هي وها أرجوس. وخالل هيالس، أنحاء
أن يف منكن واحدٌة تفكِّر ألم أقساكن! ما رحيله. عن أو شيئًا عنه نعلم أن دون قرصنا
السوداء السفينة ظهر فوق رحل متى العلم، حق تعلمن إنكن حيث فرايش؛ من تُوقظني
وإال السفر، إىل ُفه تلهُّ كان مهما البيت هذا غادر ملا الرحيل، بإزماعه علمُت فلو الوسيعة؟
،Doliusدوليوس إيلَّ فتستدعي إحداكن لترسع واآلن، القرص. هذا يف الحياة فاقدة لرتكني
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الوافرة حديقتي بحراسة يقوم والذي هنا، إىل جئُت يوم أبي أعطانيه الذي العجوز، خادمي
استطاع فربما األحداث؛ هذه بجميع ويخربه اليرتيس إىل فوره من ينطلق كي األشجار،
جنسه، يقيضعىل أن ينتوي الذي الشعب إىل باكيًا ويتوسل أمًرا، قلبه يف يُدبِّر أن اليرتيس

اإلله.» شبيه أوديسيوس جنس وعىل

بذنبها يوروكليا اعرتاف

تقتليني أن لك يحق العزيزة، «سيدتي بقولها: يوروكليا الجليلة املربية أجابتها عندئٍذ
كل أعرف كنت شيئًا. عنك أُخفي فلن باملنزل؛ أبقى تَدعيني أو الرحمة، عديم بالسيف،
ومواثيَق عهوًدا عيلَّ أخذ ولكنه حلوة، وخمٍر خبز من به، أمرني ما كل وأعطيتُه هذا،
تلقاء من أنت افتقدِته إذا أو األقل، عىل عرش الثاني اليوم يحل حتى أخربك أال شديدة،
استحمي هيا واآلن، بالبكاء. الناعمة برشتك تُشوِّهي كيال وذلك برحيله، سمعِت أو نفسك،
زوس، ابنة ألثينا، وصيل خادماتك مع العليا غرفتك إىل اصعدي ثم نظيًفا، رداءً والبيس
ليس أظن، ما فعىل بالهموم؛ مثقًال عجوًزا تُزعجي وال املوت. من لتنقذه الرتس، حامل
واحد، هناك سيظل بل املباركة، اآللهة لدى ممقوتًا Arceisius أركايسيوس ابن معرش

النائية.» الغنية والحقول املرتفعة، السقوف ذات القصور زمام عىل يقبض

يصخبون والعشاق تصيل بينيلوبي

فاغتسَلت، قامت ثم دموعها، وكفَكَفت بينيلوبي، ثائرة هدأَت حتى هذا، قالت إن ما
بعض وضَعت أن وبعد خادماتها، مع العليا حجرتها إىل وَصِعَدت نظيف، برداءٍ وترسبَلت

بقولها: أثينا إىل تُصيل راحت سفٍط، يف الشعري من حبات
جسمك، إىل التعب يتطرق ال من يا صالتي، إىل أصغي الرتس، حامل زوس، ابنة «يا
نعجٍة أو ِعجلٍة أفخاِذ ِقطع من ساحاته، يف الحيل، الكثري أوديسيوس لك أحرَقه ما بحقِّ
رش وجنِّبيه العزيز، وَلدي لنجدة وتُهبِّي اآلن، األشياء هذه تتذكَّري أن إليِك ل أتوسَّ سمينة،

املغازلني.» مؤامرة
اق الُعشَّ أن بيد صالتها. الربة فَسِمَعت املقدسة، الصيحة وأرسَلت تكلََّمت، هكذا

املتغطرسني: الشبان أحد فقال الظليلة، القاعات أنحاء سائر يف صاخبني انفجروا
أن اإلطالق عىل تعرف وال لزواجنا، ب تتأهَّ الكثريون، يُغاِزلها التي امللكة إن ا «حقٍّ

ولدها.» انتظار يف املوت
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فخاطب األمور، تلك ستسري كيف يعرفوا لم أنهم غري يتكلَّم، أحدهم كان وهكذا
قائًال: جمعهم أنتينوس

شخٌص ينقل أن خشية نوعها، كان أيٍّا الزهو، عبارات عن وا ُكفُّ األمجاد، السادة «أيها
أدخلت التي خطَّتنا، بتنفيذ ونقوم صمت، يف ننطلق هلُموا البيت. داخل إىل حديثكم ما

جميًعا.» قلوبنا إىل الرسور

حزينة حجرتها يف وبينيلوبي سفينة يُعدُّون اق الُعشَّ

البحر شاطئ إىل طريقهم يف وانطلقوا الجمع، خرية من رجًال، عرشين واختار تكلَّم، هكذا
العميق، اليم إىل السفينة سحبوا أن هو به، قاموا عمٍل فأول الرسيعة؛ السفينة حيث
من بسيور فيها املجاذيف وربَطوا السوداء، السفينة يف الرشاع وثبَّتوا الصاري، ورفعوا
أسلحتهم، املتغطرسون السادة لهم وأحرض األبيض. الرشاع ونرشوا بديع، نظاٍم يف الجلد،
العشاء، طعام يتناولون وذهبوا أنفسهم، هم تركوها املرىسثم يف وربطوها السفينة وأنزلوا

املساء. أقبل حتى وانتظروا
أكان سواء طعام، أي تذوق أن دون العليا حجرتها يف فرَقَدت الحكيمة، بينيلوبي أما
سيقتله أم املوت، من سينجو هل ولدها، يف منحًرصا فكرها جل وكان رشابًا، أو لحًما
وهم للخوف، نهبًا فظل الرجال من جمٍع وسط يف وقع كأسٍد فكانت الوقحون، العشاق
فارتمت عينَيها، اللذيذ النوم داعب عندما األفكار ُمبلبلة كانت هكذا الخناق. عليه يُضيِّقون

أطرافها. جميع وارتخت ونامت، الوراء إىل

طيف صورة يف بينيلوبي تزور أثينا

يفصورة فصنَعتطيًفا أخرى، إىلخطٍة املتألقتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة، انتقَلت ذلك، بعد
Eumelusيوميلوس زوجة القلب، العظيم إيكاريوس ابنة ،Iphthime إفثيمي كأنه امرأة
وسط بييلوبي إىل أوديسيوس، قرص إىل الطيف ذلك أرسلت ثم فرياي، يف يسكن كان الذي
ثقب من الحجرة إىل فدخل الدموع، وذَْرف البكاء عن بالَكفِّ ليأمرها ونحيبها، بكائها

بقوله: إليها وتحدَّث رأسها، جانب إىل ووقف املفتاح،
لِك تُحمِّ لن رخاء، يف تعيش التي اآللهة إن كال، القلب؟ حزينة أتنامني بينيلوبي، «يا
كل من اآللهة أمام بريءٌ هو إذ إليك؛ سيعود ابنك ألن تعيسة؛ تجعلك ولن البكاء، مشقة

إثم.»
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للطيف مخاوفها تُبدي بييلوبي

ونحييها. بكائها وسط بينيلوبي إىل أوديسيوس، قرص إىل الطيف ذلك أرسَلت ثم

فقالت: األحالم، أبواب عىل ا، جدٍّ لذيذ بنوٍم تنعم وهي الحكيمة، بينيلوبي عليه ردَّت عندئٍذ
بعيًدا تسُكنني ألنك منزلنا؛ إىل اآلن قبل قدمِت أن يسبق لم أختاه؟ يا هنا، إىل أتيِت «ِلَم
لقد وقلبي. عقيل صفو يكدر ما وكلِّ واألحزان البكاء عن أُكفَّ بأن لتأمرينني وإنك عنا،
املرء يزين عمل كل يف امُلربِّز األسد، قلب ذا النبيل، زوجي فقدُت أن منذ طويلة مدٌة مضت
ابني ذا هو وها أرجوس. وأنحاء هيالس، صيتُه بلغ الذي النبيل زوجي الدانيني، وسط
مشاقِّ عن شيئًا يعرف ال طفًال، يكون أن يعدو ال وهو واسعة، سفينٍة يف يرحل الحبيب،
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وإن زوجي،26 عىل حزني من أكثر حزينة، تجدينني لذا الرجال؛ يقاسيه ما وال السفر
أو إليهم ذهب الذين القوم بالد يف سواء مكروه، يصيبه أن وأخاف أجله، من لينفظر قلبي
إىل شوًقا ويتحرَّقون الغتياله، املؤامرات يحيكون كثريين أعداءً هناك ألن البحر؛ عرض يف

وطنه.» إىل يعود أن قبل قتله

ينرصف ثم عها يُشجِّ والطيف

كباالس مرشدًة أن طاملا خوف، أي يف تفكِّري وال عي «تشجَّ قائًال: القاتم، الطيف فأجاب
وإنها جانبهم، إىل تقف لكي إليها الرجال ل توسَّ ما كثريًا التي تلك جانبه، إىل تقف أثينا،

بهذا.» ألُخربِك فأرسَلتني الحزن، ذلك من عليِك لتُشفُق
يني، خربِّ تعايل، إله، صوت إىل وأصغيِت إلهة، ا حقٍّ كنِت «إن الحكيمة: بينيلوبي فقالت
هاديس؟» بيت إىل ماتوذهب قد أم الشمس، يرىضوء حيٍّا يزال أال التعيس، ذلك عن كذلك
حيٍّا أكان سواء واحدة، بكلمٍة هذا عن أُحدِّثك لن «كال، بقوله: القاتم، الطيف فأجابها

كالريح.» منه، جدوى ال كالًما أقول أن إلثٌم إنه األموات. عداد يف أم
ابنة فاستيقَظت الرياح، مهب إىل الباب ثقب من خارًجا وانسحب هذا الطيف قال
ظلمة يف وهي الواضحة، الرؤيا تلك رأت إذ مطمئنٍّا؛ قلبها هدأ وقد نومها، من إيكاريوس

الليل.27

ليتليماخوس يرتبصون العشاق

اغتيال قلبهم يف يُضِمرون وهم البحر، فوق وأقلعوا السفن، إىل فنزلوا العشاق أما
بني ما الطريق منتصف يف البحر، وسط صخرية جزيرٍة فوق له فكمنوا تيليماخوس،
حيث الرقعة، الصغرية ،Asteris أسترييس جزيرة هي املسالك، الوعرة وساموس إيثاكا
اآلخيون تلكَّأ امليناء ذلك يف ناحيتَيه. كلتا عىل مدخل له السفن، لرُسو صالح ميناءٌ يوجد

تيليماخوس. انتظار يف وكمنُوا

اآلخر». ذلك «عىل الحرفية: الرتجمة 26
اليوناني. اللغوي تركيبها من موثوق وغري معناها يف مشكوك هنا الكلمة 27

159





اخلامسة األنشودة

يتشاورون زوسواآللهة

الخالدين إىل الضوء يحمل لكي النبيل، 1Tithonusتيثونوس بجوار مرقده من الفجر ملع
عاليًا، يُرِعد الذي زوس وسطهم ويف بينهم، فيما يتشاورون جالسني اآللهة وكان والبرش.
يف تستعيدها وهي العديدة، أوديسيوس محن لهم تُحيص أثينا وكانت الفائقة. القوة ذو

فقالت: الحورية، مسكن يف يقيم أنه أزعجها، مما كان ألنه ذاكرتها؛
أن فصاعًدا، اآلن من حذار، الخالدون، املباركون اآلخرون اآللهة أيها ويا زوس، «أبي
يف العدل جانب يلزم تجعلوه أن إياكم صولجان، ذي ملٍك قلب يف والرحمة الشفقة تبُثُّوا
الجليل، أوديسيوس يتذكر رجل من فما الدوام؛ عىل ظامًلا القلب، قايس اجعلوه بل فؤاده،
يف يقيم اآلن إنه عليهم. يعطف كوالٍد لهم كان أنه رغم عليه، سيًدا كان الذي الشعب بني من
يستطيع ال وهو كرًها، تحتجزه التي كالوبسو، قرصالحورية يف ُمربِّحة، يقايسآالًما جزيرة،
ظهر فوق سفره يف يُراِفقونه زمالء وال مجاذيف، ذات سفنًا يملك ال ألنه وطنه؛ إىل العودة
ألنه الوطن؛ إىل طريقه يف وهو الحبيب، ابنه قتل عىل أمرهم دبَّروا قد واآلن الفسيح. البحر

والده.» عن األخبار يستطلع العظيمة، الكيدايمون وإىل املقدسة، بولوس إىل ذهب
بني من أفلتَت التي الكلمة هذه ما «طفلتي، قائًال: السحب، جامع زوس، فأجابها
من ينتقم أن أوديسيوس يستطيع حتى الخطة، هذه نفسك، أنِت تتدبَّري، ألم شفتَيك!
إىل سامًلا يصل كي بحكمتك إرشاده فيُمكنِك تيليماخوس، أما عودته؟ عند الرجال أولئك

مدحورين.» سفنهم يف املغازلون ويعود وطنه،

ولَدين. منه وأنجبَت الفجر ربة فأحبَّتْه «يافًعا» جميًال كان طروادة. ملك ابن 1
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… الرائحة الذكي والرسو الحور بأشجار غنية جميلة، غابٌة الكهف حول تنمو وكانت

من رسولنا كنَت أنَك بما هريميس، «أي العزيز: ابنه لهريميس، قال ثم تكلَّم هكذا
ذي أوديسيوس عودة وهو أال الجدائل، الجميلة للحورية قرارنا وتُعِلن اآلن فلتذهب قبُل،
األهوال، مقاسيًا متني، َطوٍف ظهر عىل بل البرش، أو اآللهة بمعونة ليس الثابت، القلب
،Phaeacians الفياكيني أرض الخصبة،2 Scheria سخرييا إىل العرشين اليوم يف فيصل
سفينة يف به يبعثون وسوف إلًها. كان لو كما تبجيل كل له هؤالء وسيُبدي اآللهة. أقرباء
يغنمه كان ما يفوق واملالبس، والذهب الربونز من كثريًا يعطوه أن بعد العزيز، وطنه إىل
له، ُقدِّر فهكذا الغنائم؛ من بنصيبه واحتفظ سامًلا عاد لو طروادة من لنفسه أوديسيوس

وطنه.» وإىل املرتفع، السقف ذي بيته إىل ويصل أصدقاءه، يرى أن

الرتبة. العميقة الحرفية: الرتجمة 2
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كالوبسو إىل هريميسيطري

صندَليه قدَميه يف الحال يف فلبس أمره، أرجايفونتيس،3 الرسول، لبَّى حتى هذا قال إن ما
املرتامية البالد وخالل البحر، مياه َعْرب حماله طاملا اللذَين الذهبيَّني، الخالَدين الجميَلني،
كما يشاء، من عيون بها يُنيم التي العصا وتناول الرياح. هبَّات دونها رسعٍة يف األطراف،
بيرييا فوق يده، يف وهذه القوي، أرجايفونتيس فطار أيًضا، النوم من آخرين بها يُوِقظ
الصاخبة اللَُّجج فوق مرسًعا البحر، إىل هاويًا وانحَدر العلوي، الفضاء من هابًطا ،Pieria
فوق السمك عن يبحث وهو وامللح باملاء السميك ريشه يُبلِّل الذي البحر، بُغراب أشبه
بلغ وملَّا هذه. صورته يف العديدة، األمواج هريميس فركب الزاخر، لليمِّ الهائلة الدوَّامات
إىل وصل حتى سبيله يف وانطَلق الَرب، إىل البنفسجي البحر من ِلتوِّه خرج النائية، الجزيرة
تتأجج ناًرا تشعل داخله يف فوجدها الغدائر، الجميلة الحورية فيه تُقيم كانت كبري، كهٍف
أما يحرتقان. وهما املقطوَعني والعرعر، السدر نبات أريج بعيد من يفوح وكان املدفأة، يف
أمام وذهابًا جيئة املكان تذَرع وهي رخيم، بصوٍت تُغنِّي الكهف داخل يف فكانت الحورية
الحور بأشجار غنيٌة جميلة، غابٌة الكهف حول تنمو وكانت ذهبي. بمكوٍك تنسج املنول،
وصقور، بوم من عشاشها، تبني أن الطري جوارح4 اعتادت حيث الرائحة، الذكي والرسو

اآللهة. رسول لهريميس، لقب 3
األجنحة». طويلة «الطري النص: يقول 4

163



األوديسة

َكرٌم الكهف وحول البحر. فوق تعمل تنفك ال التي الثرثارة، األلسنة ذات البحر وغربان
َصفٍّ يف نافوراٍت أربع هناك وكانت كربيائه. ريعان يف الكثرية بالعناقيد ل ُمحمَّ كثيف
من نارضة مروٌج هناك كانت كما صافيًا. املاء منها ينبثق األخرى، بقرب واحدة واحد،
مدهوًشا مشدوًها اآلونة، تلك يف مجيئه تصاَدف الذي الخالد، ذلك فوق والعرعر النرجس
يشء كل من به تعجُّ أبدى أن وبعد ب، يتعجَّ أرجايفونتيس، الرسول وقف هناك مبتهًجا.
كالوبسو الجميلة، الربة تعجز ولم الفسيح، الكهف داخل الحال يف خطا نفسه قرارة يف
كان مهما اآلخر، البعض بعضها تعرف اآللهة ألن لوجه؛ وجًها أبرصته عندما معرفته عن
جالًسا كان ألنه بالداخل؛ القلب العظيم أوديسيوس، يجد لم ولكنه قصيٍّا، أحدهما مسكن
يتطلع وكان واألحزان، واألنني بالدموع روحه ُمعذِّبًا عادته، كانت كما الشاطئ، فوق يبكي
الفاتنة، الربَّة كالوبسو، أجَلَست أن وبعد السواجم. الدموع يذرف وهو الصاخب البحر إىل

قائلة: سأَلتْه برَّاق، المع كريسٍّ فوق هريميس
الذي النبيل الضيف أيها مجيئك، سبب ما الذهبي، الصولجان ذا يا هريميس، «أي
إن لتنفيذه، استعداد عىل فإنني عندك؛ ما هاِت قبُل، من جئتنا أن يسبق فلم بَمقدِمه؟ ب نُرحِّ
وليمة.» لك أُقدِّم حتى معي، هيا واآلن التنفيذ. ممكن أمًرا كان وإذا مقدوري، حدود يف كان

هريميس تستضيف كالوبسو

الوردي. النكتار5 ومزجت باألمربوسيا، حافلة مائدًة أمامه وضَعت ثم هذا، الربَّة قالت
عليها ردَّ الطعام، من كفايته تناول أن وبعد وأكل. أرجايفونتيس، الرسول رشب وهكذا

بقوله: وخاطبها
إليك سأقيض ذلك وعىل إليك، مجيئي سبب عن اإلله، أنا تسألينني، الربة أيتها «إنك
إىل باملجيء أمرني الذي زوس إنه ذلك. مني طَلبِت قد طاملا معك، وأكونرصيًحا بالحقيقة،
الفسيح الِخَضم هذا َعْرب يرسع أن إرادته بمحض يستطيع الذي ذا فمن رغبتي؛ ضد هنا
يُقدِّمون للبرش، قريبة مدينٌة هناك ليست أنه كما الوصف؟ يفوق الذي امللح، البحر ماء من
زوس يعيصأوامر أن آخر إلٍه ليسألي أنه غري املنتقاة. املئوية والنذور الذبائح لآللهة فيها
ه، وأمضَّ البؤس أشد بائًسا رجًال هنا لديِك إن الرتس، حامل زوس، فيقول رجاءه، يُخيِّب أو

اآللهة. رشاب 5

164



الخامسة األنشودة

الغدائر. الجميلة الحورية فيه تقيم كانت كبري كهٍف إىل أوديسيوس وصل

نهبوا العارشة السنة ويف بريام، مدينة حول سنني تسع ملدة قاتلوا ممن محارٍب أي من أكثر
فأرسلت أثينا، ضد إثًما اقرتفوا الطريق، أثناء يف أنهم بيد الوطن. إىل عائدين ورحلوا املدينة
فقد هو أما العظام، رفقائه بقية فهَلك صاخبة،6 وأمواًجا عاتية، رصًرصا ريًحا ضدهم
وتُرسليه سبيله، تُخيلِّ بأن اآلن يأمرِك زوس إن هنا. إىل به وقذفت واألمواج الريح حملته
زال ما ولكن أصدقائه، عن بعيًدا هنا يَهِلك أن له مكتوبًا فليس الرسعة؛ بمنتهى طريقه يف

وطنه.» إىل ويصل املرتفع السقف ذا منزله ويبلغ أصدقاءه، يرى أن نصيبه من

طويلة. وأمواًجا رشيرة ريًحا الحرفية: الرتجمة 6
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اآللهة مثالب تُعدِّد كالوبسو

بعباراٍت وخاَطبتْه كالوبسو، الفاتنة الربة تلك ارتعَدت، حتى الكالم، بهذا أفىضإليها إن ما
إنكم حيث غريكم! من أكثر حسدكم أرسع وما اآللهة، أيها أقساكم، «ما قائلة: مجنحة،
رجًال إحداهن تتخذ وعندما عالنية، البرش من الزواج يف يرغبن عندما الربَّات عىل تحقدون
زوًجا أوريون7 األنامل، الوردية الفجر، ربَّة اتخذَت فلما العزيز، فراشها يف لها كرفيٍق
يف أرتيميس فهاجَمتْه الهناءة، كامل يف تَْحيَون الذين اآللهة معرش أنتم عليها، َحَقدتُم لها،
عندما كذلك وقتَلتْه. الرقيقة8 بساهمها الذهبي، العرش ذات الربة تلك ،Ortygia أروتوجيا
أياسيون مع واضطَجَعت لعواطفها، الفاتنة، الغدائر ذات 9،Demeter ديميتري استسَلَمت
بذلك، زوس علم حتى طويل وقٌت يَمِض لم مرات، ثالَث املحروثة األرض يف 10،Iasion
لبقاء عيلَّ؛ تحقدون جديٍد من اآللهة، أيها اآلن، أنتم وهنا وقتَله. الالمعة بصاعقته فرضبه
سفينتَه زوس رضب إذ السفينة؛ من ُجرف عندما أنقذتُه لقد جزيرتي. يف البرش من رجٍل
جميع باد هناك كالخمر. القاتم البحر ظلمة وسط فحطَّمها املتألقة، بصاعقته الرسيعة
بمقدِمه، بُت فرحَّ هنا، إىل به وجاءت واألمواج الرياح حمَلتْه فقد هو أما العظام، زمالئه
أيامه. جميع طوال الشيخوخة يعرف ال خالًدا، سأجعله إنني له وقلُت الطعام، له وقدَّمُت
يُخيِّب أو الرتس، يحمل الذي زوس، أوامر يَعِيص أن إلٍه أي َقط يستطيع ال طاملا أنه غري
بذلك، أمر قد زوس كان إذا الصاخب، البحر َعْرب سبيله يف الرجل هذا فلينرصف رجاءه،
يُرِسلونه رجاًال وال مجاذيف، ذات سفنًا أملك ال إذ بحراسته؛ تقوم التي أنا، لست ولكني
أُخفي ولن املشورة، له سأُقدِّم خالصة، بُنَيٌة أنني بيد الفسيح. البحر ظهر َعْرب طريقه يف

بسالم.» وطنه إىل يعود أن يمكنه حتى شيئًا، عنه
فوًرا، اآلن فلُرتسليه «إذن، بقوله: جديد، من أرجايفونتيس، الرسول، عليها رد عندئٍذ

بعُد.» فيما فيِك غضبه وينفذ غيًظا، يستشيط لئال زوس، غَضب ولتحذري

البحر. َعْرب السري عىل القدرَة والده من اكتسب إنه يُقال الجمال. رائع وصياٌد قوي عمالُق 7

املرسل املوت عن تعبريًا الفقرة هذه يف الرتكيب هذا استُخدم ولقد ألم. بال كانت امليتة أن هنا املقصود 8
حانقة. إلهٍة أو إله لُدْن من

أيًضا اعتُربْت املدينة مهد الزراعة كانت وملَّا عامة. الزراعة بل والحصد، والبذر والفاكهة البقول ربة هي 9

والزواج. والنظام القانون ربَّة
صواعقه. بإحدى لذلك زوس فقتله بلوتوس، منها فأنجب ديميتري أحبَّتْه زوس. ابن 10
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أوديسيوس عن كالوبسو إفراج

إىل الجليلة الحورية فانطلَقت انرصف، حتى الكالم، هذا القوي أجايفونتيس قال إن ما
عىل جالًسا أوديسيوس11 فوجَدت زوس، برسالة َعِلَمت أن بعد القلب، العظيم أوديسيوس
كان إذ تذوي؛ الحلوة حياته أخذَت وقد انقطاع، بال عينَيه من الدموع يَذِرف الشاطئ،
ناظَريه. غبطة موضَع حال بأية تكن لم الحورية، ألن وطنه؛ إىل للرجوع شوًقا يتحرق
وضد منه رغًما الفسيحة، الكهوف يف الراغبة الحورية جوار إىل بالليل ينام أن عليه وكان
واألنني بالَعربات نفسه ُمعذِّبًا والرمال، الصخور فوق يجلس فكان بالنهار أما إرادته،
منه اقرتبَت عندئٍذ الدموع؛ ذارًفا 12 ويتحرسَّ الصاخب، البحر إىل يتطلع وكان والهموم،

له: وقالت الفاتنة، الربة
تذوي أن لحياتك عاد وما بربك اآلن، بعد تغتَم أن لك عاد ما الشقي، الرجل هذا «يا
خشبية كتًال بالفأس واقطع اآلن، تعال سبيلك. يف راٍض بقلٍب اآلن، بك سأبعث ألنني ههنا؛
مطيًة تكون كي بَعرضه، خشبية ألواًحا عليه وثبِّت عريًضا، َطوًفا لك واصنع طويلة،
تُشبع صهباء وخمًرا وماءً خبًزا عليه لك أضع ولسوف الداجي.13 البحر َعْرب تحملَك قوية
تدفع هادئة ريًحا لك وأُرسل بالكساء، سأُمدُّك أنني كما الجوع. غائلة عنك وتدرأ قلبك،
يحتلُّون الذين اآللهة إرادة هي كما سامًلا، وطنك إىل العودة ليُمِكنك خلف، من الطوف14

وتحقيقها.» الغاية من كلٍّ يف مني أقوى ألنهم األجواز؛ املرتامية السماء

شك أوديسيوس…يف

ُمجنحة، بألفاٍظ وخاطبها كثريًا، يتحمل الذي العظيم، أوديسيوس فارتجف قالت، هكذا
تأمرينني أراك إذ رحييل؛ وليس الربة، أيتها تدبرينه، آخر يشءٌ هناك يكون أن بد «ال قائًال:
حتى تستطيع ال الذي الصاخب، الزاخر الِخَضم ذلك طوف، فوق السحيق البحر هوة بُعبوِر

«فوجدته». الحرفية: الرتجمة 11
اليوناني. بالنص الكلمة لهذه وجود ال 12

الضباب. الكثيفة األعماق َعْرب الحرفية: الرتجمة 13
ذلك. يتطلب املعنى ألن فأضفناها اليوناني بالنص الطيف» «تدفع لعبارة: وجود ال 14

167



األوديسة

قدمي أضع لن ولكني زوس، رياح يف برسور تعُربه أن السري، الرسيعة الجميلة، السفن
جديدة.» محٍن أية ضدي تُدبِّري لن بأنِك الربة أيتها أقسمِت إذا إال منك، رغًما طوٍف فوق

تطمئنه وكالوبسو

إنك ا، «حقٍّ وقالت: بيدها، عليه وربَّتَت كالوبسو، الحسناء، الربة ابتسَمت هذا، قال أن بعد
بهذه النطق يف فكَّرت قد أراك ألنني واإلدراك؛ الفهم عن عاجًزا ما بحاٍل ولست لخبيث،
قة املتدفِّ 15Styx الستوكس ومياه العال، يف الفسيحة والسماء األرض، فلتكن إذن العبارة.
لن بأنني املباركني، لآللهة قسٍم وأرهُب أعظُم هي التي هذه قويل، عىل شهيدًة أسفل، إىل
عىل بل األفكار، هذه مثل نيتي يف فليس كال؛ لك. إيذاء فيه جديد سوءٍ أي ضدك أحيك
إنني إذ املصائب؛ هذه مثل بي حاقت ما إذا لنفيس، كانت لو كما بالنصائح سأُِمدُّك عكس،
حديد.» من يَُقدَّ ولم والشفقة، بالرحمة زاخر صدري يف الكامن وقلبي راجح، عقٍل ذات

الحبيبنَي بني الوداع عبارات

خطواتها، يتبع هو وراح برسعٍة الطريق يف انطَلقْت حتى هذا، الحسناء الربَّة قالت إن ما
هريميس، غادره الذي املقعد فوق وجلسا والرجل، الربة الفسيح، الكهف إىل وصال حتى
التي األطعمة صنوف من ويرشب، ليأكل الطعام ألوان جميع أمامه الحورية وضَعت ثم
اإلماء لها وقدََّمت الجليل، أوديسيوس قبالة فجَلسْت نفسها، كالوبسو أما البرش. منها يأكل
تناوال أن وبعد أمامهما، املوضوع الشهي الطعام إىل أيديهما ا مدَّ وهكذا والنكتار. األمربوسيا
فقالت: بالحديث البادئة هي الفاتنة، الربة كالوبسو، كانت والرشاب، الطعام من كفايتهما
أن لك آن قد اآلن الحيل، الكثري أوديسيوس يا زوس، من املنحدر اليرتيس، ابن «يا
ما قلبك َعرَف لو أنه بيد سامًلا. هناك إىل وستُبحر العزيز. وطنك وإىل بيتك، إىل فوًرا تُبحر
كهفي ولزمَت هنا، البقاء آلثرَت وطنك، بلوغ قبل تقاسيه أن لك ُمقدَّر عذاب، من ينتظرك
التي زوجتك لرؤيتك تتملكك، ملحة جامحة رغبًة أن إال الخالدين من وأصبحَت معي، هذا
وال جماًال دونها ما، بحاٍل لست أنني نفيس، عن ألُعلن وإنني يوم. بعد يوًما إليها تتوق

والفتنة.» الهيئة يف الخالداِت البرش نساءُ تتحدَّى أن َقط يليق ال إذ قواًما؛

عند يستخدمونه كانوا إنهم حتى أنفسهم، اآللهة عند مقدًسا اسمه وكان السفيل. العالم يف رئييس نهر 15
اليمني. حلفان
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تغضبي أال أرجو القوية، الربة «أيتها بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها عندئٍذ
وقواًما؛ فتنة منك أقل الحكيمة بينيلوبي أن تماًما أعرف نفيس أنا فإنني هذا؛ ألجل مني
بلوغ إىل أتوق هذا، من بالرغم ولكني الشيخوخة، تصيبك ال خالدة وأنت البرش من ألنها
وسط طريقي يف وأنا رضبَني ما، إلًها أن حدث وإذا لحظة. بعد لحظة عودتي، ويوم بيتي،
فقد اآلالم؛ يتحمل قلٌب صدري يف كان طاملا راضيًا، الرضبة احتملُت كالخمر، القاتم البحر
سيحدث ما فلنُِضف القتال،16 ساحة ويف اللجج وسط وجاهدُت الكثري، قاسيُت أن سبق

حدوثه.» سبق ما إىل
يف مخبأ أقىص إىل كالهما فذهب الظلمة، وخيََّمت الشمس َغربَت هذا، قال أن بعد

اآلخر. بجانب منهما كلٌّ فرَقد مرتعة، الحب بكئوس وتمتَّعا الفسيح، الكهف

أوديسيوس رحيل خطة

أوديسيوس أرسع حتى الظالم، ُحُجب األنامل الوردي املبكر الفجر هتك إن ما
نسجه، أُحِكم قد أنيٍق أبيَض َفضفاٍض ثوٍب يف الحورية وترسبَلت وعباءة، قميًصا فارتدى
بعد خماًرا. وجهها عىل ووَضَعت اإلبريز، الذهب من جميل بحزاٍم النحيل خرصها وشدَّت
تُناسب كبرية فأًسا فأعطته القلب، العظيم أوديسيوس، رحيل خطة وضِع يف َرشَعت ذلك

الحرب. ويف الحرفية: الرتجمة 16
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الزيتون، خشب من جميل مقبٍض ذات الطرَفني، ة حادَّ الربونز، من فأًسا املناسبة، كل يَديه
إىل طريقها يف سارت وبعدها، المعة. مشحوذًة معزقًة كذلك أعطته ثم وثيًقا، إليها ثُبِّت قد
برءوسها شامخًة والرشبني، الحور أشجار الباسقة، األشجار تقوم حيث الجزيرة، تخوم
عىل ة بخفَّ تطفو أن يمكنها وبذا الخلوي، عصريها من فة ومجفَّ جافة، طويلًة السماء، نحو
السامقة، األشجار موضع عىل الجميلة الربة كالوبسو، دلَّتْه إن وما أجله. من املاء،17 سطح
عمله يف تقدَّم حتى األخشاب، يقطع أوديسيوس أخذ بينما بيتها، إىل أدراجها عادت حتى
يصُقلها راح ذلك بعد بالفأس. وسوَّاها وشذَّبها كاملة، شجرًة عرشين فقطع برسعة، هذا
كالوبسو الربة إليه أحَرضْت األثناء، تلك ويف تماًما. مستقيمًة غدت حتى يها ويُسوِّ بمهارة،
راح كما باألخرى. منها واحدٍة كل ويُثبِّت األخشاب ِقطع بها يَحِفر رشع أزاميل، الحسناء
املاهر وكالرجل سويٍّا. ها يضمُّ كان وبالطَّرق والتعشيق، األسافني بواسطة ببعضها يصلها
أوديسيوس أخذ عريض، اتساٍع ذات نقل، سفينِة هيكِل انحناء د يُحدِّ الذي النجارة، فن يف
ة املرتاصَّ الدعامات يف إياها ًقا ُمعشِّ الطَّوف، ظهر قوائم ثَبَّت ثم عريًضا، َطوفه يصنع
ذلك بعد الحافات. الطويل الطوف من انتهى حتى بِجد، يشتغل َطِفق وهكذا املتقاربة.
لنفسه صنع ذلك عىل وزيادًة الصاري، تُمِسك مستعرضة ودعامًة صاريًا الطوف يف ثبََّت
الجؤجؤ من الجميع أحاط هذا وبعد الطوف. يقود أن بواسطته يستطيع ُموجًها ِمجذاًفا
من كبرية بكميٍة وفرَشه األمواج، عنه لتدرأ الصفصاف أغصان من بحاجٍز املؤخرة، إىل
منه لنفسه ليصنع منسوًجا الجميلة، الربة كالوبسو، له أحَرضْت كما األشجار.18 أوراق
إىل أنزله ثم واأللواح، والحبال باألربطة الطوف وثبََّت أيًضا، بمهارة هذا فَصنَع رشاًعا،

الروافع.19 بواسطة الالمع البحر

ثانية البحر أوديسيوسيف

الفاتنة كالوبسو أرسَلته الخامس اليوم ويف عمله. أوديسيوس أتَمَّ وقد الرابع، اليوم أقبل
فوق الربة ووَضَعت الرائحة، َعِبق ثوبًا وألبَستْه َلته غسَّ أن بعد الجزيرة، من طريقه يف

ة. بخفَّ تطفو أن يمكنها وبذا الحرفية: الرتجمة 17
كثريًا»، حًىص «ألقى هو: معناها أن املعلقون افرتض وقد بالضبط. معروف غري العبارة هذه معنى 18

وثري. بفراٍش أوديسيوس لتزويد إال يكن لم املقصود أن يعتقد من وهناك معقول. غري هذا أن يبدو ولكن
فوقها. األثقال لنقل متدحرجة» خشبية «أسطوانات املحتمل: من 19
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مملوءًا وكيًسا الُقراح، املاء من كبريًة أخرى وِقربًة القاتمة، الصهباء الخمر من ِقربًة الطوف
رقيقة ريًحا خلفه أرسَلت كما يجوع، ال حتى الشهية األطعمة من وافرة كميٌة به بالزاد،
بمهارة َطوفه يقود فجلس مغتطبًا، للنسيم رشاعه العظيم أوديسيوس بََسط وهكذا دافئة.
Pleiads،20وبوتيس البالياديس يراقب وهو َجفنَيه النوم يُداعب ولم القيادة، بمجذاف
الدائم ،Wain الوين اسم الناس عليه يُطِلق الذي Bear والدب متأخًرا، تأُفل التي ،Bootes
املحيط؛ حمامات يف النصيب عديم الوحيد، هو والذي أوريون، يُراقب وهو مكانه يف الدوران
يُشقُّ وأوديسيوس األيرس، الجانب ليلزم النجم، هذا الحسناء، الربة كالوبسو، أخَفت فقد
اليوم كان إذا حتى اليَم، سطح فوق يُبحر يوًما عرش سبعة فظل الُعباب، وَسط طريقه
منه، تكون ما أقرب كانت إذ الفياكيني؛ لبالد الظليلة الجبال أمامه َظهرْت عَرش الثامَن

ترس. كأنها الضباب، الكثيف البحر وسط فبَدت

ضده األمواج يثري بوسايدون

جبال من بعيد، من فأبرصه اإلثيوبيني، لُدن من عائًدا كان املجيد، األرض مزلزل أن بيد
أكثر روحه يف غيظه مرجُل فغال البحر،21 وسط أوديسيوس شاَهد إذ Solymi؛ سولومي

قلبه: يف وقال رأسه، وَهزَّ وأكثر،
أنا كنُت بينما أوديسيوس، بخصوص رأيها ْت غريَّ قد اآللهة أن بد ال لهم، «تبٍّا
من ينجو أن له ُكتب حيث الفياكيني، جزيرة من قريٌب إنه للعجب! ويا اإلثيوبيني، عند
من طوفان إىل أقوده سوف أظن ما عىل فإنني كال، به. نزَلت التي للَّعنة الضخمة القيود

الرش.»
بها وعكَّر يَديه، يف الثالث الشعاب ذات َشوَكته وأمسك السحب، وجَمع هذا قال
والبحر الَرب أخفى ُحب وبالسُّ جميًعا، الرياح مختلف هبَّات جميع وأثار البحر، صفو
والريح الرشقية الريح ت فانقضَّ السماء، من هابطة الليل جحافل فهَجَمت السواء، عىل
الالمعة، السماء يف املولودة الشمالية، والريح الهبوب العاصفة الغربية والريح الجنوبية،

ثم يماماٍت إىل زوس حوََّلهن صيٍد، كل يف الصيد ربة زميالِت كن وقد سبع، عددهن أطلس، بنات 20

النجوم. بني وضعهن
البحر. وسط مبحًرا بواسطته أوديسيوس ُشوِهد إذ الحرفية: الرتجمة 21
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وإذ قلبه، وذاب أوديسيوس ركبتا ارتخت عندئٍذ عاتية؛ ًة لجَّ أمامه تُرسل جميعها وأخذَت
فقال: القوية، روحه خاطب بالغة، إثارًة حنَقه أُثري

يكون أن ا حقٍّ أخافه ما أَخَوف إن أخريًا؟ يل يقع عساه ماذا التعيس! أنا «ويحي،
أصل أن قبل البحر يف األهوال ذؤابة سأُالقي أنني يل أعلنَت إذ صحيًحا؛ الربة قالته ما جميع
الفسيحة السماء زوس مأل الطريقة، هذه بمثل اآلن. ذلك كل يتحقق وللعجب، وطني، إىل
هالٍك من يل مفر ال واآلن ضدي، الرياح أنواع جميع وهبَّات البحر،22 هياج وأثار بالسحب،
قبُل من هلكوا الذين أولئك مرات. أربع بُوركوا نعم مرات، ثالثة الدانيون بُورك لقد شامل.
حتفي ولقيُت كذلك، هلكُت ليتني أتريوس. أبناء َمَرسة أجل من الفسيحة، أرضطروادة يف
السنان، الربونزية الرماح من وابًال الطرواديني حشود فيه أمطرتني الذي اليوم ذلك يف
الجنائزية، باملراسم حِظيُت قد كنُت عندئٍذ بيليوسPeleus؛23 ابن جثة حول يقاتلون وهم
نهايتي تكون أن عيلَّ ُكتب فقد اآلن أما اآلفاق، جميع يف صيتي وا طريَّ قد اآلخيون وكان

البائسة.» امليتة هذه

أوديسيوسيتحطم طوف

بالغ، بعنٍف عليه ت وانقضَّ فوق، من الضخمة املوجة رضبته هذا، لنفسه يقول كان وبينما
هبَّات شدة ومن يده، من القيادة مجذاف وأُسِقط فوقه، من وارتمى الطوف، به فدار
البحر. يف بعيًدا والدعامة الرشاع وسَقط نصَفني، الصاري تُحطِّم العديدة، العاصفة الرياح
من ينهض أن يستطع ولم طويًال. األعماق يف ة اللُّجَّ أبَقته فقد نفسه،24 أوديسيوس أما
الفاتنة، كالوبس بها زوََّدته التي املالبس كانت إذ القوية؛ املوجة هجمة تحت من َفوِره
امُلرَّة امللَحة املياه فمه من وأخرج البحر، سطح إىل ظهر وأخريًا أسفل. إىل تحمله ثقيلة
من فيه كان ما رغم طوفه، ينس لم ذلك مع ولكنه سيول، يف رأسه من ق تتدفَّ كانت التي
محاوًال وسطه، يف وجلس عليه ووثَب به، وأمسك األمواج، وسط خلفه أرسع بل األهوال،
الريح تحمل وكما وهناك، هنا الطوف تحمل عاتية ٌة لجَّ كانت بينما املوت، مصري من النجاة

البحر. وأثار الحرفية: الرتجمة 22
أخيل. أي 23

نفسه. هو أما الحرفية: الرتجمة 24
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هكذا اآلخر، بالبعض بعضها فيتعلَّق السهل، وسط الَحَسك عناقيد الخريف، يف الشمالية،
البحر،25 رقعة فوق وذاك الجانب هذا إىل به وتقذُف الطوف تحمل الرياح َطِفَقت أيًضا
وطوًرا األمام، إىل إياه قاذفًة الشمالية، الريح إىل به ح تُطوِّ الجنوبية الريح كانت فتارًة

دواَليك.26 وهكذا به، لتقذف الغربية الريح إىل جديٍد من الرشقية الريح تُسلُمه

بخمار ينجو أوديسيوس

ليوكوثيا إنها شاهَدتْه، العقبنَي، الجميلة 28،Cadmus كادموس ابنة 27.Ino إينو ولكن
إىل ذهبَت فقد اآلن أما بكالمهم، وتنطق البرش من مىض فيما كانت التي 29،Leucothea
وهو أوديسيوس نحو بالشفقة ت فأحسَّ املجد، من بنصيب اآللهة من وفازت البحر، أعماق
باسًطا البحري النَّورس طائر صورة يف اليمِّ من فخرَجت جهيد، بجهٍد اللَُّجج وسط يناضل

بقولها: وخاَطبْته بإحكام، القطع املشدود الطوف فوق وجَلَست جناَحيه،
الحقد هذا مثل لك األرض، مزلزل بوسايدون، أضمر كيف التعيس، الرجل «أيها
لن الحقد، ذلك من بالرغم الحق، وايم ولكنه، عديدة؟ ُرشورٍّ بذور لك يبذر إذ الدفني؛
عنَك اخلع الفهم، ينقصك ال أظن ما عىل وإنك به، سأُخربك ما اعمل كال، إهالكك. يستطيع
تبلغ حتى األمواج وسط مكافًحا بيَديك اسبح ثم األمواج، تدفعه طوفَك واترك املالبس، هذه

البحر. فوق الحرفية: الرتجمة 25
يذكرها. ال اليوناني فالنص عندنا، من دواليك» «وهكذا عبارة: أضفنا 26

اآللهة. كبري زوس زوجة هريا وكراهية حقد نفسها عىل جَلبْت وقد طيبة. من وهارمونيا كادموس ابنة 27
بحث وملَّا بدونها. يرجع أال وأمره عنها، ليبحث كادموس أخاها أبوها أرسل بوروبا زوس حمل عندما 28

املكان يف مدينة يبني وأن سيقابلها، بقرة يتبع أن فأخربه الكاهن، استشارة إىل لجأ جدوى دون طويًال
أرسل ذبيحة لتقديمها استعد وملَّا بيوتيا. إىل فقادته البقرة، كادموس وجد ما ورسيًعا فيه. تقف الذي
قتل ضخًما ثعبانًا أن فوجد الخرب يستطلع بنفسه فذهب أحد، منهم يرجع فلم قريب ماءٍ نبع إىل رجاله
الربَّة فيه ساعَدتْه عنيف قتاٍل بعد األفعوان قتل اآللهة نسل من الثعبان أن يجهل كان وملَّا الرجال. جميع
ُقتلوا حتى بينهم فيما تطاحنوا مسلحون رجاٌل الحال يف فربز أثينا بإرشاد الثعبان أسنان زرع ثم أثينا،

الحديثة. الحصينة طيبة قلعة Cadmia كادميا بناء يف كادموس ساعدوا منهم خمسًة عدا ما جميًعا،
أوقات يف بحًرا املسافرين تساعد كانت أنها خصائصها ومن البحر، ربة صارت أن بعد إينو اسم 29
لو عائًما يظل كي صدره تحت يحزمه زنَّاًرا أعطته بحًرا، الهالك عىل أوديسيوس أرشف وملَّا الخطر.

سفينته. وتحطََّمت حدث
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صدرك. تحت ابُسطه ثم خذه الخمار، هذا هاك النجاة. لك ُكتبَت حيث الفياكيني، أرض
اخَلعه بيَديك، الَرب ملسَت ومتى معك. وهو الهالك أو املصائب من عليك خوف وال خالد، إنه
الذي املكان نحو ظهرَك ُمولِّيًا اليابسة، عن بعيًدا كالخمر، القاتم البحر يف به واقذف عنك

فيه.»30 تقذفه
هيئة يف الصاخب البحر إىل نفسها هي وثبت ثم الخمار، وأعطته هذا، الربة قالت
كثري العظيم أوديسيوس فحار طياتها،31 بني الدكناء األمواج تها فلفَّ البحري، النورس

يقول: نفسه إىل فتحدث بعنف، العتيدة روحه أُثريت إذ أمره؛ يف االحتمال
تأمرني فهي جديدة؟ مكيدًة جديٍد من يل يُدبِّر الخالدين أحُد يكون ال ِلَم «ويحي!
عن بعيٌد إليه بالسباحة تأمرني الذي فالَرب الفور؛ عىل قولها أطيع لن كال الطوف. بمغادرة
متماسكة، أجزاؤه كانت طاملا بالطوف التشبُّث األفضل من أنه ألرى وإني قيص. عيوني،
ثََمةَّ تكون ال طاملا سبَحُت، إربًا، املوجة َمتْه هشَّ ما إذا حتى والعذاب، اآلالم سأقايس حيث

أفضل.» طريقٌة

املطاردة يميضيف بوسايدون

فارتَفَعت عاتية، موجًة األرض، مزلزل بوسايدون عليه سلَّط وقلبًا، عقًال َحرْيته يف هو وبينما
فيتناثر الجاف القشِّ َكومة عىل العاتية الريح تُهبُّ وكما عليه. ًة ُمنقضَّ هوت ثم أعىل، إىل
الطويلة. الطوف ألواح شمل املوجة فرََّقت أيًضا، هكذا هناك، اآلخر والبعض هنا، بعضه
عن ونزع جواد، صهوة يمتطي كان لو كما األلواح أحد ظهر اعتىل أوديسيوس أن بيد
تحت الخمار بََسط الحال ويف الفاتنة، كالوبسو إياها أعَطتْه كانت التي املالبس جسده
مزلزل السيد به فأبرص للعوم، تأهبًا ذراَعيه ناًرشا اللُّجج، وسط بنفسه وقذَف صدره،

قائًال: نفسه وخاطب رأسه وَهزَّ األرض،
حتى الِخَصم، هذا وسط هائًما اآلن فلتذهب املتاعب، من الكثري قاسيَت قد «طاملا
حال.» بأية آالمك من ستَسخر أنك أعتقد فلسُت ذلك ومع زوس. لهم يُبجِّ قوٍم إىل تصل

ظهرك». «موليًا الحرفية: الرتجمة 30
الداكنة». املوجة «فأخفتها الحرفية: الرتجمة 31
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Aegae إيجاي فبلغ الجميلة، األعراف ذات جياده بالسوط رضب حتى هذا قال إن ما
الباذخ. قرصه يُوجد حيث

فجأة أثينا ظهور

جميًعا وأمَرتْها األخرى، الرياح مسري فعرقَلت أخرى، خطًة دبَّرْت فقد زوس، ابنة أثينا أما
فحطَّمْت أثارتها، فقد الرسيعة الشمالية الريح عدا ما لتسرتيح، وبالنوم الهبوب، عن بالَكف
املغرمني الفياكيني،32 إىل يصل أن يستطيع كي زوس سليل أوديسيوس، أمام األمواج هذه

املقادير. رصوف ومن املوت من نجا وقد بالتجذيف،
وطاملا العاتية33 العالية األمواج سطح فوق مندفًعا وليلتنَي يوَمني أوديسيوس ظل
اليوم بمولد منبئًا الجدائل الجميل الفجر بزغ إن ما أنه غري نفسه. قرارة يف الهالك ع توقَّ
الشاطئ عىل أوديسيوس بََرص فوقع رقيق، سكوٌن البحَر وَشمَل الريح. هدأَت حتى الثالث،
ب يُرحِّ وكما فوق. إىل عالية موجٌة به ارتَفَعت وقد أمامه. عاجلة نظرًة يُلقي وهو قريبًا،
املرضجسمه أنهك وقد اآلالم، أشد يُقايس املرض34 فراش يف الراقد أبيهم، بنجاة األطفال
اآللهة تُنِقذه لخاطرهم إكراًما أنه غري له، القساة اآللهة أحد مهاجمة بسبب طويلة ملدٍة
يف يجد فأخذ وغبطته، أوديسيوس ترحيِب موضع اليابسة كانت أيًضا هكذا محنته. من
الشاطئ، من الصوت مدى عىل صار إن ما أنه غري بقدمه. الَرب يطأ أن إىل متلهًفا السباحة
العظيمة املوجة كانت إذ — بالصخور يرتطم وهو البحر دوي وسمع املرء، يصيح عندما
إذ يشء؛ كل البحر زبَد ولفَّ ُمروِّعة، فظيعة بصورٍة فوقها ًة ُمنقضَّ اليابسة، فوق تزأر
البحر، داخل ناتئة مرتفعاٌت بل طرق، وال تَِلجها أن للسفن يُمِكن موانئ هناك تكن لم
الرتاقي، روحه بلَغت وإذ قلبه، وذاب أوديسيوس ركبتا وهنَت عندئٍذ — وجروف وصخور

بقوله: العتيدة نفسه مخاطبًا تكلَّم
فقدُت أن بعد اليابسة، أرى بأن أخريًا، زوس عيلَّ يمن أعندما أتعسني! ما يل، «ويل
يل يبدو ال الهوة، تلك من خارًجا طريقي فشَققُت الصعاب، جميع عىل وتغلَّبُت أمل، كل

الفياكيني. يصل أن يستطيع كي الحرفية: الرتجمة 32
املتضخمة. األمواج الحرفية: الرتجمة 33

علَّة. يف الراقد الحرفية: الرتجمة 34
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حادٌة الصخور الخارج فِمن السنجابي؟ البحر هذا من الخروج إىل سبيٌل مكان، أي يف
ا جدٍّ قريبة واملياه شامخة عموديًة الصخرة وتقف وتُزبد، ة اللُّجَّ تزأر حولها وِمن صلبة،
فلو الهالك، من ناجيًا قدَميَك بكلتا ثابتًا تقف أن عليَك ليتعذَّر إنه حتى الشاطئ. من
فيضيع الحادة، الصخور فوق َمتني وهشَّ عاتية موجٌة بي ألمسَكت الَرب، قاصًدا سعيُت
شواطئَ عىل العثور يف أمًال أبعد، مسافٍة إىل سبحُت إذا ولكني الرياح، أدراج هكذا كفاحي
أئن وأنا وتحملني ثانية، العاصفة الريح بي تلحق أن خشيُت بحرية، وموانئ منحدرة،35
البحر جوف من ضخًما وحًشا عيلَّ يُسلِّط قد ما إلًها أن أو شديًدا، أنينًا الزاخر اليم فوق
أعلم ألنني الوحوش— هذه أمثال من كثريًا َلتلُد املجيدة 36Amphitrite أمفيرتيتي وإن —

بالًغا.» حقًدا عيلَّ يحقد املجيد، األرض مزلزل أن يقينًا

بصخرة يتعلق أوديسيوس

هناك الوَْعر. الشاطئ نحو هائلة موجٌة حمَلتْه وقلبه، عقله يف هكذا، ُمتحريِّ هو وبينما
َهت وجَّ النجالَوين، العيننَي ذات أثينا الربة، أن لوال تتحطَّم، وعظامه يتسلَّخ، جلده كاد
وهو بها متعلًقا يَديه، بكلتا بالصخرة يمسك األمام إىل فأرسع خطَّة، عليه وأمَلت عقله
ت انقضَّ عائدة وهي ولكنها ة، اللُّجَّ تلك من نجا وهكذا العظيمة. املوجة مرت أن إىل ينئ،
من يُجرف عندما السبيط سمك إىل يحدث وكما البحر. إىل بعيًدا وجرفته أخرى، مرًة عليه
الجلد من ِقطٌع يديه من تسلََّخت أيًضا هكذا الحصباء، من كثريٌ اته بممصَّ يتعلق جحره،
أوانه، قبل نحبه يقيض أوديسيوس كاد ا حقٍّ وعندئٍذ الهائلة. املوجة وغطَّته الصخور، عىل
حيث املوجة عن بعيًدا طريقه فَشقَّ البصرية، سواء الناظَرين املتألقة أثينا تُعِطه لم لو
يجد أن يف أمًال البحر نحو ببرصه متجًها الخارج، إىل سابًحا الشاطئ، عىل بقوة َقت تدفَّ
خري أنه له بدا إذ الجريان؛ معتدل نهٍر َمَصبِّ إىل فوصل بحرية، وموانئ منحدرة، شواطئَ

بانحراف». األمواج تتلقى «شواطئ بها: املقصود يكون أن يُحتمل 35
بوسايدون ولكن وهربَت، بوسايدون غزل من انزعَجت إنها ويُقال البحر. ملكة أي بوسايدون زوجة 36

كزوجة. معه تعيش كي ثانيًة إليه ويُحرضها عنها يبحث دلفينًا أرسل
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النهر أوديسيوس فَعرَف الرياح، مهب عن وبمنأًى الصخور، أملس كان ألنه يناسبه؛ مكاٍن
قائًال: قلبه يف له وصىل ُمتدفًقا، يجري وهو

لقائه،37 إىل ف أتلهَّ كمن أقصدك ذا أنا فها كنَت، من كائنًا امللك، أيها إيلَّ، «استمع
، ضاالٍّ يأتيك الذي الرجل وإن بوسايدون. وعيد من البحر، جوف من النجاة إىل ساعيًا
بعد ركبتَيك، وإىل مجراك إىل اآلن، إليك أجيء كما الخالدين، اآللهة عيون يف أيًضا ملحرتٌم
إليك.» ع أترضَّ أنني أُعلن ذا أنا فها امللك، أيها عيلَّ، اعِطف هيا، كثرية. ومشاقَّ عديدة أهواٍل

بالصالة … يهدأ البحر

هدوءًا، أمامه وجعل وأمواجه، مجراه، الرب ذلك أوَقف الحال ويف أوديسيوس، قال هكذا
ترتخيان؛ القويتنَي ويَديه تنثنيان، ركبتَيه جعل كما سالم. يف النهر مصب إىل به وبَعث
فمه من غزيرًة البحر مياه َقت وتدفَّ لحمه، جميع وتورَّم روحه. حطَّم قد البحر كان إذ
يجد يكاد ال الكالم، عىل قادٍر غري األنفاس مبهور أوديسيوس رقد وهكذا أنفه. وفتحتَي
وعادت روحه، بانتعاش أَحسَّ عندما أنه بيد رهيب. تعٌب به حل قد إذ التحرك؛ عىل القوة
الذي النهر يف يسُقط وترَكه الربة، خمار صدره عن خلع جديد، من صدره، إىل أنفاسه
َفته تلقَّ الحال، ويف البحر. إىل به عائدًة العظيمة املوجة فحمَلته البحر، صوب يُزمجر كان
الغاب، عيدان بني واستلقى خرج النهر، من عاد أن فبعد أوديسيوس، أما بيَديها. إينو
العتيدة نفسه خاطب الشديدة، العاطفة نفسه يف اعتَمَلت وإذ الغالل، مانحة الرتبة وقبَّل

بقوله:
فإذا األمر؟ آخر يف يُصيبني أن عساه ماذا ذلك؟ بعد بي سيُحل ماذا وييل! «ويحي!
يقهرني أن أخىش فإنني امُلتِعب، الليل طوال متيقًظا النهر، مجرى يف هنا، أبقى أن يل كان
ذلك بني من روحي فيه اسَرتَددُت الذي الوقت نفس يف الحديث، والندى القارس الصقيع
الغابة إىل املنحدر تسلَّقُت إذا أما الباكر. الصباح يف النهر، من بارًدا يُهبُّ والنسيم الضعف،
والتَعب، الربد عني أنُفض أن عىس الكثيفة، األحراش وسط ألسرتيح واستلَقيُت الظليلة،
الضارية.» للوحوش سائغة ولقمًة فريسًة أُصبح أن أخاف فإنني اللذيذ، النوم عيلَّ وحط

الكثرية». الصلوات له تُقدَّم «كمن أو: 37
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ليسرتيح يرقد أوديسيوس

يف املاء من قريبة فوجدها الغابة، إىل طريقه يشق أن األفق من رأى تفكريه، يف هو وبينما
ُشجرية إحداهما واحدة؛ بقعٍة يف ناميتنَي كانتا ُشجريتنَي تحت يزَحف فأخذ الفسيح، الخالء
تُهب، أن البليلة الرياح مقدور يف يكن لم هاتنَي وخالل زيتون. ُشجرية واألخرى َحَسك،
متالصقتنَي كانتا إذ خاللهما؛ تتسلَّل أن األمطار وال بينهما، تنُفذ أن الشمس أشعة وال
فراًشا الحال يف بيَديه وجمع هاتنَي، تحت أوديسيوس فزحف األغصان، متشابكتَي تماًما،
فصل يف ثالثة، أو رجَلني إليواء تكفي هناك، وفريًة كانت الساقطة األوراق ألن عريًضا؛
ورَقد واغتبط االحتمال، الكثري أوديسيوس، بهما فأبرص قاسيًا، الطقس كان مهما الشتاء،
يف القاتم بالرماد نار جذوة املرء يُغطِّي وكما الساقطة. باألوراق نفسه وغطَّى الوسط، يف
الحصول إىل يُضَطر ال حتى الجذوة تلك فيدَّخر جريان، حواَليه يوجد ال حيث منعزل، حقٍل
النوم أثينا وَسكبَت باألوراق. نفسه أوديسيوس غطَّى أيًضا هكذا آخر، مصدٍر من النار عىل

امُلضني. تعبه من فيتخلَّص إقفالهما، يستطيع لكي جفنَيه فوق
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مخدعها يف ناوسيكا تزور أثينا

أثينا أما النوم. وغلبه التعب أنَهَكه وقد االحتمال، الكثري العظيم أوديسيوس رقد ثَمَّ وِمن
هوبرييا يف الِقَدم منذ استوطنوا قد هؤالء وكان ومدينتهم. الفياكيني1 أرض إىل فذهبَت
الغطرسة بهم بلَغت الذي القوم أولئك الكوكلوبيس، من بالقرب الفسيحة، Hypereia
منهم، أعتى وكانوا أموالهم، ويسلبونهم الفياكيني، عىل باستمرار يغريون فكانوا نهايتها،
يف بهم استَقر حتى يقودهم وظل اإلله، شبيه 2Nausithous ناوسيثوس نقلهم فقد
وَشيَّد املدينة، حول حائًطا فأقام جبينهم، بعرق يعيشون عمن النائية Scheria سخرييا
هاديس، بيت إىل ورحل اآلن، قبل حتفه، لقي أنه غري الحقول، م وقسَّ لآللهة، ومعابد بيوتًا
فذهبَت واملشورة، النصح سديد حكيًما اآللهة وجعَلته ،Alcinous ألكينوس امللك فخَلفه
القلب، الجريء أوديسيوس عودة أمر لتدبر بيته، إىل النجالَوين العيننَي ذات أثينا الربة

وكان الكوكلوبيس، منه طرده عندما بيرييا من إليها هاجر وقد سخرييا، جزيرة يف يعيش خرايف شعٌب 1

بأشخاصها. اآللهة تزوره وكانت الحروب. عن بعيًدا سعادة يف يعيش الخري كثري وبركة، حظوة ذا شعبًا
إذ يقودها؛ ربَّاٍن إىل تحتاج وال الطيور رسعة لسفنهم وكانت املالحة. يف باملهارة القوم هؤالء واشتُهر
يعتمدون ارة البحَّ وكان هدفها. إىل تصل حتى الرسعة بغاية وتقطعه نفسها تلقاء من الطريق تعرف
برتحاب أوديسيوس ألكينوس ملكهم استقبل وقد السفن. وتحطيم الخطر وقت الفياكيني مساعدة عىل
حمَله مركبًا أعَطوه مخاطراته عليه َقصَّ فلما ناوسيكا، وابنته زوجته به بالرتحيب قامت كما وأكرمه،

أتيكا. إىل بسالم
ألكينوس. والد وكان سخرييا. إىل هوبرييا من قادهم الذين الفياكيني ملك كان بوسايدون. ابن 2
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تهرب. لم مكانها يف ثابتة بَِقيَت التي وحدها هي ألكينوس، ابنة أن بيد

الجمال ذات 3Nausicaa ناوسيكا العذراء ترُقد كانت حيث البناء، بديعة حجرٍة إىل فدخَلت
وروعة، وحسنًا هيئة الخالدات، بالربات تكون ما أشبه ألكينوسالباسل، ابنة الفتان، البارع

عىل سفينته تحطََّمت أن بعد أوديسيوس قابل من أول كانت الفياكيني، ملك أللكينوس جميلة ابنٌة 3
عندما بُكرتها وتلعب ترقص وكانت مالبسها، لتغسل خادماتها مع النهر إىل هبَطت الفياكي. الساحل
طلب يف ته ُحجَّ َسِمَعت التي ناوسيكا عدا ما الجميع فانزعج األعشاب، بني من فجأة أوديسيوس لهن ظهر
يُشقَّ أن أَمرتْه حيث املدينة إىل قادته ثم وملبًسا، ورشابًا طعاًما له يُقدِّمن أن خادماتها إىل أشارت املعونة.

منزلها. إىل مثله غريبًا صغرية فتاًة تقود أن املعقول من ليس إذ القرص؛ داخل إىل بنفسه طريقه
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كل Graces؛ الحسن ربَّاُت الجمال وهبَتْهما فاتنتان، خادمتان منها بالقرب تنام وكانت
مغلقة. املصقولة األبواب وكانت األمرية، مخدَع باِب قائِم جانبَي أحد إىل منهما واحدٍة

رأَسها جانب إىل ووقَفت الهواء، من كهبَّة العذراء، األمرية مخدَع إىل نفذَت الربَّة أن بيد
وكانت بُسفنه، الصيت الذائع 4،Dymas دوماس ابنة صورة يف إليها ثَت وتحدَّ فوق، من
صورتها، الربة اتخذَت أن وبعد قلبها. إىل املقرَّبات ومن ناوسيكا، سن نفس يف فتاًة ابنتُه

بقولها: إليها العيننَي، الَربَّاقة أثينا ثَت تحدَّ
الَربَّاق ثوبك إن بيشء؟ االكرتاث عديمة مستهرتة، فتاًة أمِك أنجبَتْك كيف ناوسيكا، «يا
ثيابك، أجمل ارتداء إىل مضطرة نفسك وستجدين الزواج، أبواب عىل أنِك مع بإهمال، ُملًقى
مصدُر تعلمني، كما األمور، هذه مثل إن أيًضا. جميلة ثيابًا تابعاتك تُلِبيس أن يجب كما
تعايل، فتاتي، يا هيا لة. املبجَّ واألم األب صدر ترشح كما الناس، بني الجميل الصيت ذيوع
حتى ألساعدك، صحبتِك يف وسأكون املالبس، لنَغِسل ننطلق الفجر مطلع عند بنا هلُم
كثريون مغازلوك هم وها طويًال. َعذراءَ تظيل لن فإنك برسعة؛ نفسِك تجهيز تستطيعي

وهيكوبا. أسيوس ووالد فروجيا، ملك 4
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هيا، نسبك. سلسلُة منهم تنحدر الذين الفياكيني سائر أرشف من وَعْرضها، البالد طول يف
واألثواب األحزمة لتحمل والبغال، العربة لك يُِعد كي الصباح، هذا مبكًرا النبيل أباِك أيقظي
الغسيل أحواض ألن قدَميك؛ عىل ماشيًة تذهبي أن بِك يليق ال أنه كما الزاهية. واألغطية

املدينة.» عن ا جدٍّ نائية
أوليمبوس إىل عائدًة انطَلَقت حتى الكالم، ذلك العيننَي، الَربَّاقة أثينا الربة، قالت إن ما
تُبلِّله وال الرياح، تهزه فال األبد، إىل موضعه يف راسخ إنه يقولون الذي اآللهة، موطن
والسحب، الغيوم من خاليًا صافيًا، الهواء به يحيط بل فوقه، الثلج يسقط وال األمطار،
املتألِّقة الربة ذهبَت هناك فإىل أيامهم، طيلة املباركون اآللهة فيه يمرح آلالء، سناء ه ويلفُّ

أقوالها. بكامل الفتاِة إىل أفَضت أن بعد العيننَي

أثينا بمشورة تعمل ناوسيكا

يف ُحْلمها فتذكَّرْت الهندام، الجميلة ناوسيكا وأيقظ العرش، الجميل الفجر انبثَق ما رسعان
فوجَدتْهما وأمها، العزيز والدها أبَويْها؛ لتُخرب القرص وسط فانطلَقت منه وَعجبَت الحال،
أرجواني صوًفا تغزل خادماتها، مع الوطيس أمام جالسًة أمها كانت البيت. داخل هناك
قد حيث األمجاد، بامللوك ليجتمع املجلس إىل طريقه يف وهو به التقت فقد أبوها أما اللون.

بقولها: وابتَدرتْه العزيز أبيها من فاقرتبَت الفياكيون، استدعاه
كي النهر إىل ألذهب العجالت، عالية متينة، عربة، يل تُِعد أن يمكن أال العزيز، «أبتاه
تكون أن املجلس يف األمراء بني وأنت أيًضا بك ألَليَق وإنه قذًرا؟ هنا امُلْلقى ثوبي أغسل
متزوجان، اثنان منهما — ساحاتك يف يعيشون أبناء خمسَة لك أن كما نظيفة، مالبسك
عندما حديثًا، املغسولة الثياب أنظف ارتداء يف دائًما يرغبون فهؤالء — أقوياء عزٌب وثالثٌة

ذلك.» كل إعداد يف أفكر أن عيلَّ وجب إذن املراقص. إىل يذهبون
بيد ألبيها، املفرح6 الزواج موضوع ذكر من َخجَلت إذ الحسناء؛5 الفتاة قالت هكذا
يشءٍ أي وال طفلتي، يا عليك، بعزيزة البغال «ليست بقوله: عليها ورد يشء، كل فهم أنه
مزوَّدًة عاليتها، العجالت متينة عربة، الخدم لك فسيُِعد به، القيام أزمعِت وما دونِك آخر.

فوقها.» بصندوق

قالت. هكذا الحرفية: الرتجمة 5
«املثمر». محتمل: 6
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الوصيفات املالبسمع تغسل ناوسيكا

يُِعدُّون القرص خارج إىل وُهرعوا النداء، فلبَّوا الخَدم، نادى حتى هذا،7 امللك قال إن ما
الفتاة وأحَرضت العربة، إىل فربطوها بالبغال وجاءوا الجري، رسيعة بغاٌل تجرُّها عربًة
مألته صندوًقا أمها أعدَّت بينما الالمعة، عربتها فوق فوَضَعته حجرتها، من املتألق ثوبها
األطعمة، وألذَّ أشهى به وَضَعت لقد بالجوع. ابنتها تشعر ال حتى الطعام صنوف بجميع
أعَطتْها كما العربة. ظهر إىل الَعذْراء َصِعَدت وعندئٍذ بالخمر، املاعز جلد من ِقربًة ومألَت
وخادماتُها ابنتُها تستعمله كي الخالص، الزيتون بزيت مليئًة الذهب من قارورًة أمها
البغال، ظهور به وألهبَت وبالسوط، الَربَّاقة، باألعنَّة ناوسيكا فأمسَكت االستحمام، يف
العربة تُجر وهي عدوها، أثناء يف صليًال ُمحدثًة بأقىصرسعتها، تعُدو بالعربة، فانطلَقت

خادماتها. بصحبة كانت بل وحدها، الفتاة تُكن ولم والعذراء. الثوب تحمل التي
الغسيل أحواض كانت حيث الجميلة، النهر تيَّارات بلغ حتى طريقه يف الركب َظلَّ
إىل مندفعة غزيرة، ق تتدفَّ الرقراقة الصافية املياه كانت إذ — قط معينها ينُضب لم التي
البغال، عن الخادمات خلَّت هناك — قذرة كانت مهما الثياب، نظافة عىل فتعمل أعىل،
كالعسل كانت التي املائية الحشائش ترعى تركنها حيث الدوَّامات، ذي النهر بحذاء ورسن
األخاديد، يف فغَمْسنه القاتم، املاء إىل وحَمْلنه أيديهن، يف العربة من الثوب وأخذن حالوة،
جميع من ونظَّْفنها األثواب، غسل من فرغن أن وبعد تُنافساألخرى. منهن كلٌّ انهمَكت وقد
فتجعل باليابسة ترتطم األمواج كانت حيث البحر، شاطئ يفصفوفعىل بَسْطنها األوساخ،
الطعام تناولن ذلك وبعد بالزيت، جيًدا وتَعطَّرن اغتسلن ثم النظافة، غاية نظيًفا الحىص
نلن أن وبعد الساطعة. الشمس أشعة يف املالبس تجف حتى وانتظرن النهار، ة ضفَّ عىل
وكانت بالُكرة. يلعبن ورشعن عذارهن، خلعن وخادماتها، األمرية الطعام، من وافًرا قسًطا
خالل تجوس القواسة أرتيميس وكانت الغناء.8 يف رائدتهن الذراعيني، الناصعة ناوسيكا
،Erymanthus إرومانثوس أو الشاهقة، Taygetus تاوجيتوس حافات بحذاء الجبال،
هذه رياضتها يف يصحبها وكان الرسيعة، والظباء الربية الخنازير بمطاردة مرسورة
أرتيميس هامة وكانت القلب— مرسورة وليتو9 الرتس، حامل زوس، بنات الغابة، حوريات

هذا. قال إن ما الحرفية: الرتجمة 7
بالكرة. تقاذُفِهن أثناء يف األغاني يُنِشدن كن 8

زوس. من وأرتيميس أبولُّو والدة 9
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جمالهن َفْرط رغم سهولة، يف عليها التعرُّف يمكن كان ولذا جميًعا؛ فوقهن يعلوان وجبينها
خادماتها. وسط بهاءً تتألأل املتزوجة، غري العذراء، وقَفت ثَمَّ وِمن — كلهن

الوصيفات أوديسيوسيستيقظعىلرصخات

حتى قرصها، إىل لتعود الرائع، الثوب وتطوي العربة، إىل البغال تربط الفتاة ت همَّ إن ما
أوديسيوس، تُوِقظ أن وهي أخرى، خطٍَّة يف الساطعتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة، فكَّرت
الكرة األمرية قذَفت وعندئٍذ الفياكيني. مدينة إىل ستقوده التي امُلحيَّا، الفاتنة العذراء فريى
الدوامة إىل بل الوصيفة، إىل تصل فال طريقها، تُخطئ بها فإذا وصيفاتها، إحدى إىل
واعتدل العظيم، أوديسيوس فاستيفظ مرتفع، بصوٍت جميًعا الفتيات فَرصَخت العميقة،

لنفسه: قائًال وقلبه فكره يف وحار جالًسا،
ظاملون؟ شون ُمتوحِّ قساة، أهم املقادير؟ ساَقتْني قد البرش من َمن بالد إىل «ويحي!
يُخيَّل صيحة، أذني يف رنَّت لقد أنفسهم؟ قرارة يف اآللهة ويخافون األغراب يُحبون أنهم أم
تُغذِّي التي والينابيع الشامخة، الجبال قمم يسُكنَّ اللواتي من لحورياٍت أو ِلعذارى، أنها إيلَّ
يتحدَّثون قوم من قريب مكاٍن يف أنني املعقول أمن املعشوشبة! واملروج بمائها، األنهار

األمر.» استطالع وأحاول بنفيس، فألقومن كال، البرش؟ يتحدَّث كما

ناوسيكا ألوديسيوسمع حديث أول

بيده وكرس جريتنَي، الشُّ تحت من خرج حتى لنفسه، هذا العظيم أوديسيوس قال إن ما
ويسرت وسطه حول ليضعه األوراق، كثري ُغصنًا الكثيفة، الغابة أغصان من غصنًا القوية
هطول وسط يتقدَّم ُقوَّته، عىل ُمعتمٍد املنبَت، جبيل بأسٍد أشبه األمام إىل خطا ثم عورته، به
قطيع عىل فيَْهُجم بالرشر، عيناه تقدح بل بها، عابئ غري العواصف، وهبوب األمطار
املتينة الحظرية حتى مقتحًما بطنه، نداء ملبيًا الربي، الغزال عىل أو األغنام، أو األبقار
وسط الدخول عىل يُوِشك وهو أوديسيوس، حال كانت هكذا القطعان. عىل ليُغري البناء
وكان الحاجة. بباعث مدفوًعا كان إذ ُعريه؛ رغم الجميلة، الغدائر ذوات العذارى جماعة
هناك، وواحدة هنا، واحدة مذعورات، فانكَمْشن امِلْلح، باملاء ُملطًَّخا ُمروًِّعا، أمامهن منظره
مكانها يف ثابتًة بَِقيَت التي وحدها هي ألكينوس، ابنة أن بيد الناتئة. الرمال أكوام بجوار
العنان تُطلق فلم أطرافها، من الخوف ونَزَعت قلبها، يف الشجاعة بثَّت أثينا ألن تهرب؛ لم
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بأسد. أشبه األمام إىل خطا ثم جريتنَي الشُّ تحت من أوديسيوس خرج

بركبتَي أيمسك يفعل! ماذا أدويسيوس فحار مواجهته، يف وقَفت بل كغريها10 لقدَميها
تُدلَّه أن عىس مكانه، واقف وهو األلفاظ برقيق ل يتوسَّ أم إليها، ويتوسل الحسناء، الفتاة
ويترضع بعيًدا، يقف أن األفضل من رأى تفكريه، يف هو وبينما ثوبًا. وتُعطيه املدينة عىل
خاطبها ولِتوِّه بركبتَيها، أمسك إذا الفتاة قلب عليه يغضب لئال لطيفة، بعباراٍت إليها

فقال: اعة، خدَّ رقيقة بعباراٍت
مسكنُهن اللواتي من ربًة كنِت فإن البرش؟ أمن أم ربَّة، أأنِت امللكة، سيدتي «عفًوا،
الشبه، تمام تُشِبهينها فإنِك العظيم، زوس ابنة بأرتيميس، أُشبِّهك فإني الفسيحة، السماء

عندنا. من أضفناها 10
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فمبارٌك األطراف، األرضاملرتامية يسكنون الذين البرش من كنِت إذا أما واعتداًال. ا وقدٍّ جماًال
عىل هناك أن ألعتقد فإني إخوتُك؛ مراٍت ثالث ومبارٌك الوقورة، أمك وكذا مرات، ثالث أبوِك
يانعًة زهرًة الرقص، حلقة تدُخلني برؤيتك مغتبطة أجلك، من بالرسور زاخرة قلوبًا الدوام
قلبِك إىل الوصول من بهداياه سيغلب الذي ذلك هو هؤالء، من أكثر املبارك أن غري باهرة.
الدهشة إن امرأة، أم كان رجًال مثلك إنسانًا رأتا أن لعيني يسبق فلم بيته؛ إىل ويأخذِك
ديلوس يف مرة، ذات رأيُت فإنني الحق، أردِت ولنئ البهية. طلعتِك إىل أنظر وأنا لتتملكني
أيًضا، هناك، إىل ذهبُت فقد — أبولُّو مذبح بجوار ينمو نخلة، يف غصنًا كهذا، شيئًا ،Delos
هكذا — العصيبة وامِلحُن الَجم الشقاء فيها يل ُكتب التي الرحلة تلك يف كثري، قوٌم وتَِبَعني
النبت ذلك مثل رأيُت أن يل يسبق لم إذ طويلة؛ فرتًة قلبي يف عجبُت الفنن، ذلك رأيُت عندما
أن الخوف غاية وأخاف سيدتي، يا مرآِك، من العَجب يتملَُّكني كذا األرض. من يخرج
من هربُت العرشين، اليوم يف فأمس، البالغة؛ والهموم األحزان انتابتني لقد ركبتَيك. أملس
،Ogygia أوجوجيا جزيرة من الرسيعة والرياح األمواج وحمَلتْني الخمر، بلون القاتم البحر
متاعبي أن أعتقد فإنني أيًضا؛ هنا اآلالم أقايس كي الشاطئ، هذا إىل اآلن القَدر بي فقذف
اآلَن إليِك جئُت فقد املليكة، أيتها عيلَّ، أشفقي منها. مزيًدا اآللهة ستُذيُقني بل بعُد، تُكفَّ لن
أريني والحقول. املدينة هذه يملكون ممن أحًدا أعرف لسُت إذ مرهقة؛ جمٍة متاعَب بعَد
إىل جئِت عندما املرء به يتدثَّر ما لديِك كان إذا جسدي، به أسُرت ما، ثوبًا وأعطيني املدينة،
عظيمة هدية — القلب يف ووحدة وبيتًا، زوًجا تمنحِك أن اآللهة إىل ألتوسل وإني املكان. هذا
فيكون متحابَّني، متَّحَدين منزل يف وزوجته الرجل يعيش أن من أعظم يشءٍ من فما —
املعرفة.» حق صاحبه منها كلٌّ فيعرف هما أما ألصدقائها، وفرًحا ألعدائهما، كمًدا هذا

أوديسيوس عىل تعطف ناوسيكا

رجًال تبدو ال ُدمَت ما الغريب، «أيها بقولها: الذراَعني الناصعة ناوسيكا عليه ردَّت عندئٍذ
األخيار من لكلٍّ للبرش، السعادة يمنح الذي هو نفسه األوليمبي وزوس جاهًال، وال رشيًرا،
ما ل فلتَتحمَّ إذن الحظ، هذا أيًضا منحك قد وهكذا يشاء، ما امرٍئ كل فيمنح واألرشار،
إىل أو اللباس إىل تفتقر فلن بالدنا، وإىل مدينتنا إىل جئَت قد إنك فحيث اآلن، أما لك. ُقدِّر
إىل فسأقودك إلينا؛ طريقه يف والتجارب املحن القى الذي املترضع يحتاجه مما يشءٍ أي
ابنة وإنني البالد. هذه وكذا الفياكيون، يملُكها املدينة فهذه الشعب؛ باسم وأخربك املدينة،

الفياكيني.» وقوة عُضد عليه ف يتوقَّ الذي القلب، العظيم ألكينوس،
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يا «قفن بقولها: وأمَرتْهن الغدائر، الجميالت خادماتها ونادت هذا، ناوسيكا قالت
كال، عدوٍّا! يكون أن من خائفاٌت أنكنَّ شك ال رجل؟ رؤية عند فراركن أين إىل وصيفاتي،
بمنأًى الخالدين، عىل ا جدٍّ أعزَّاء ألننا كعدو؛ الفياكيني بالد يأتي من يعيش، ولن يُوجد فال
ألي َقط عالقة وال البرش، عن بقعة أقىص يف الصاخب، البحر يف نقطن الدنيا، سائر عن
أن اآلن علينا املكان. هذا إىل األقدار ساَقتْه مسكني، فضالٌّ الرجل هذا أما بنا. آخر فرٍد
مهما هديٍة بأية الرتحيب ويجب زوس، يُرِسلهم اذين، والشحَّ السبيل أبناء جميع ألن نرعاه؛
يف النهر، يف واغِسْلنه ورشابًا، طعاًما الغريب لهذا قدِّمن وصيفاتي، يا إذن هيا، صُغرْت.

الريح.» من مأًوى بها بُقعٍة

ناوسيكا بأمر يغتسل أوديسيوس

إىل أوديسيوس وَصِحبن األخرى، منهن كلٌّ ونادت الخادمات، وقَفت حتى هذا، قالت إن ما
ووَضعن القلب، العظيم ألكينوس ابنة ناوسيكا أمَرتْهن كما الريح،11 مهب عن بعيد مكاٍن
وأمرنَه صاٍف، زيتوٍن زيت بها ذهبية قارورًة وأعَطيْنه بهما، ليتدثَّر ورداءً عباءًة جواره إىل

الخادمات: حوله ت التفَّ وقد العظيم أوديسيوس فقال النهر، مجرى يف يستحم أن
بمنكبي علق ما بنفيس، أُزيل أن أستطيع حتى عني، بعيًدا هنا قفن الوصيفات، «أيتها
ال بعيد. أمٍد منذ جلدي الزيت يمسَّ لم بحقٍّ ألنه الزيتون؛ نفيسبزيت وأدهن املالح، املاء من
الجدائل.» الجميالت العذراوات أمام أتعرَّى أن يُخجلني إذ يفحرضتكن؛ أستحم أن يمكنني
من العظيم أوديسيوس أزال وعندئٍذ األمرية، وأخربن الخادمات، فانرصَفت قال، هكذا
عن وغسل املالح، املاء آثار من العريضتنَي وكتَفيه بظهره علق ما النهر بماء الجلد فوق
وارتدى بالزيت، جسَده ودهن جسمه، سائر غسل أن وبعد الصاخب. البحر زبَد رأسه
يتطلَّع َمن ناظِر يف أطول زوس، ابنة أثينا، جعَلته الفاتنة، العذراء بها جادت التي املالبس
وكما األقحوان. بزهرة أشبه رأسه، من املتدلِّية الشعر ُخَصل وجعَلت قوة، وأشد إليه،
الفضة تطعيم املهن، أفانني جميع أثينا علََّمتْهم ومن املاهرون، هيفايستوس تالميذ12 يُجيد
وكتَفيه رأسه عىل وبهاءً حسنًا الربَّة سكبَت أيًضا هكذا جميًال. رائًعا عملهم فيبدو بالذهب،

مستور. مكاٍن إىل الحرفية: الرتجمة 11
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فُدهَشت وجماًال، حسنًا يتألَّق البحر، شاطئ عىل بعيًدا وجلس أوديسيوس ذهب ذلك، بعد
بقولها: الجميلة، الشعور ذوات وصيفاتها إىل ثَت وتحدَّ املرآة، العذراء

الرجل، هذا يأِت لم شيئًا. لكن أقول كي األذرع، الناصعات العذراوات، أيتها «أصغني،
يل يبدو كان فقد أوليمبوس؛ الساكنني األرباب إرادة دون اآللهة، الشبيهي الفياكيني إىل
ليت الفسيحة. السماء يحتلُّون الذين اآللهة، يشبه فإنه اآلن أما صعلوًكا، رأيتُه، ما ل أوَّ
لهذا قدِّمن وصيفاتي، يا هيا بالدنا. يف البقاء ويُرسه هنا، ويسُكن يتزوَُّجني، مثله رجًال

والرشاب.» الطعام الغريب
ورشابًا. طعاًما أوديسيوس إىل وقدِّمن الحال، يف أمرها الخادمات فلبَّت قالت، هكذا
كان إذ بطنه؛ ملء وأكل يرشب، أن له طاب ما ل، التحمُّ العظيم أوديسيوس رشب وعندئٍذ

طعاًما. فيه يذق لم طويل، وقٌت عليه مىض قد

أوديسيوس ترشد ناوسيكا

العربة يف ووضَعتْها املالبس، طوت إذ آخر؛ بعمٍل ت فاهتمَّ الساعَدين، الناصعة ناوسيكا أما
التفتَت وبعدئٍذ الَعربَة. بنفسها واعتَلت النِّري، إىل الحوافر القوية البغال وشدَّت الجميلة،
املدينة، إىل تذهب كي الغريب، أيها اآلن، «انهض بقولها: وخاطبَتْه وحيَّتْه، أوديسيوس، إىل
اعمل الفياكيني. أرشاف جميع ستعرف بأنك أُطمِئنك حيث الحكيم، أبي بيت عىل وأُدلَّك
القوم وحقول الريف خالل مرورنا طيلة اإلدراك. إىل مفتقًرا أخالك وال إرشادي، حسب
الطريق، أنا أقود بينما والبغال، العربة خلف الوصيفات مع برسعة، أنت ِرسْ املفلوحة،
ميناءٌ هناك عنا. تخلَّف شاهق، سوٌر بها يحيط التي املدينة، بلوغ عىل أوشكنا ما إذا حتى
الطريق؛ بحذاء ُسحبَت قد املعقوفة والسفن ضيق، مدخٌل به املدينة، جانب إىل يقع جميل
مكانًا أيًضا هناك أن كما خاصبسفنه، موقٌف له رجٍل كل الجميع. لسفن مواقَف هناك ألن
األرضإىل يف ُوضَعت بصخوٍر عميًقا الراسخ الجميل، بوسايدون معبد حول فيه يحتشدون
كما والقالع، املرايس ويف السوداء، سفنهم حبال يف منهمكني الرجال تجد هناك كبري. عمٍق
بجعبة وال بالقوس، الفياكيون يهتم ال إذ الرقيقة؛ املجاذيف صفحات هناك يصنعون أنهم
لذَّتَهم، فيها يجدون التي الجميلة، وبالسفن السفن، ومجاذيف بالصواري بل السهام،
إذ بعُد؛ فيما ما، شخٌص ني يُعريِّ لئال انتقادهم، أتحاىش إنني الرمادي. البحر بها ويعُربون
يتبع الذي هذا «من لقال: السفلة من رجل بنا التقى فلو ا، حقٍّ صلفون قوٌم بالبالد يُوجد
سيُصبح إنه عليه؟ عثَرْت أين لغريب؟ وإنه املنظر، لطيف الطول، فارع لرجٌل إنه ناوسيكا،
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يسكنون قوٍم من البحر، خالل بسفنهم يجوسون َمن أحد هذا كان ربما شك. دون زوجها
السماء من هبَط قد إليه، ل التوسُّ طال إله، من وما — منا قريب أحٍد من فما — نائية بالًدا
أنها لو األفضل من كان حياتها. طوال لها زوًجا تتخذه ولسوف التها، لتوسُّ استجابة
تحتقر يُقال، والحق فإنها، آخر؛ شعٍب من زوًجا واختارت بعيدة، بالٍد إىل بنفسها ذهبَت
يقولون، سوف هكذا كثريون!» وأرشاٌف ُعشاق بها هام إذ البالد؛ هذه يف هنا الفياكيني
وجود رغم األمر، هذا مثل تفعل أخرى، عذراءَ أيَة ألوم نفيس، أنا إنني يل. َمْعريًة هذا ويكون
كال العلني. زواجها يوم قبل آخر برجل تتصل أن الحياة، قيد عىل العزيَزين وأمها أبيها
يوصلَك رفيٍق عىل أبي من تحصل أن يمكنَك حتى حديثي، إىل برسعة أصِغ الغريب، أيها
الصفصاف، أشجار من كهًفا أثينا، للربة كبريًا كهًفا الطريق من بالقرب ستجد وطنك. إىل
املدينة عن وتبُعدان املثمرة، وَكرمته والدي، حديقة هناك َمْرج. وحوله ينبوع، بداخله ينبثق
إىل نحن نصل ريثما قليًال وانتظر هناك، اجلس يصيح. عندما اإلنسان صوت مدى مسافة
مدينة إىل ه انهضوتوجَّ املنزل، بلغنا قد نكون أننا اعتقدَت ما فإذا أبي، قرص ونبلغ املدينة
السهولة ملن إليه االهتداء إن القلب. العظيم ألكينوس، والدي، قرص عن واسأل الفياكيني،
بطريقة مشيٌد فهو عنه؛ يرشدك أن محضطفل، كان ولو حتى صبي يستطيع إذ بمكان؛
ِرس امللكي، والجناح القرص، بداخل رصَت ما فإذا الفياكيني، منازل بقية عن تماًما تختلف
من بالقرب النار ضوء يف تجلس التي أمي، عند تصل أن إىل الكربى، القائمة عرب قدًما
وصيفاتها وتجلس عمود، عىل متكئة للناظرين، أعجوبًة أرجوانيٍّا، منسوًجا تحيك املدفأة،
الخالدين. أحد كأنه الخمر، يجلسويعب حيث عرشأبي، العمود، نفس عىل ويتكئ خلفها،
ترى أن تستطيع لكي ركبتَيها، حول يَديك وضع أمي، نحو برسعة واتجه أبي، تجاوز
لكان رضاها، تحوز أن أمكنك فلو بعيد؛ مكاٍن من تقدم لم أنك رغم عودتك، يوم برسعٍة

البناء.» الراسخ بيتك وإىل وطنك إىل وتعود أصدقاءَك ترى أن يف أمٌل لك

ألثينا أوديسيوسيصل

تاركة وأرسَعت الالمع، بالسوط البغال متون ألهبَت حتى هذا، ناوسيكا13 قالت إن ما
الرسيعة، أقدامها تعمل راحت وبمهارة بمهارة، تتبخرت البغال فأخذَت النهر، مجرى وراءها

هذا. قالت إن ما الحرفية: الرتجمة 13

189



األوديسة

سريًا يَتْبعونها وهم وأوديسيوس، الوصيفات تُرهق ال بطريقة العربة تسوق األمرية وراحت
املجيد، الكهف إىل وَصلُوا الشمس، غابت وملَّا بحكمة. السوط تستخدم وكانت األقدام، عىل
قائًال: العظيم زوس ابنة إىل ل يتوسَّ َفوِره من وراح أوديسيوسهناك، فجلس املقدسألثينا،
دمِت ما صالتي، إىل أصغي يَكل. ال الذي ذلك الرتس، حامل زوس، ابنة يا إيلَّ «أصغي
عيلَّ يل َسهِّ املجيد. األرض مزلزل رضبني عندما ُرضبُت، أن يوم قبُل، من إيلَّ تصغي لم

وشفَقتهم.» القوم عطف وألقى بالرتحيب، أُقابَل كي الفياكيني، أرض إىل الوصول
وجًها أمامه تظهر لم ولكنها أثينا، باالس إليه فاستمَعت أوديسيوس، صىلَّ هكذا
باإلله، الشبيه أوديسيوس، ضد بحميٍة ثار الذي أبيها، شقيِق تخىشغضَب كانت إذ لوجه؛

وطنه. إىل أخريًا وصل أن إىل
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دارها عقر يف ناوسيكا

يُجرَّان القويان البغالن كان بينما املعاناة، البالغ العظيم، أوديسيوس هناك صىلَّ هكذا
الباب أمام البغال أوقَفت الباذخ، أبيها قرص ناوسيكا بلَغت فلما املدينة، إىل العذارى
العربة، من البغال، عن فخلُّوا بالخالدين، أشبه رجال حولها، أشقاؤها واحتَشد الخارجي،
وصيفتُها لها النار فأوقَدت حجرتها، إىل هي فانطلَقت الداخل، إىل املالبس وحملوا
السفن جلبتها التي تلك ،Aperié األبايرية العجوزة السيدة ،Eurymedusa يوروميدوسا
الذي ألكينوس، للملك رشف جائزة الغنائم، بني من القوم واختارها أبايري، من املعقوفة
وهي إله. بأمر يأتمرون كانوا لو كما بأمره يأتمرون القوم وكان الفياكيني، سائر عاهل كان
لها فأوقَدت القرص، يف بتنشئتها واضطَلعْت الذراَعني، الناصعة ناوسيكا برتبية قامت التي

مقصورتها. يف َعشاءَها لها وأعدَّت النار.

الغمام أوديسيوسوسط

بنيٍة كثيفة، غمامًة حوله أثينا، وألقت املدينة، إىل ليذهب أوديسيوس نهض الحني، ذلك يف
أو به، وا التفُّ ما إذا القلوب، العظيمي الفياكيني، من أحٌد إليه يتحدَّث ال كي خالصة،
قابَلتْه الجميلة، العظيمة املدينة دخول عىل أوشك فلما يكون، من ويسألوه منه، يسخروا
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ألكينوس؟ ونه يُسمُّ َمن منزل عىل تُدلِّيني أن يمكنِك أال طفلتي، أي

أمامه ووقَفت جرَّة، تحمل يافعة فتاٍة زي يف متنكرًة النجالَوين، العيننَي ذات أثينا، الربة
بقوله: العظيم أوديسيوس فسألها

يحكم الذي ذلك ألكينوس، ونه يُسمُّ َمن منزل عىل تُدلِّيني أن يمكنِك أال طفلتي، «أي
غاية وُمنهًكا قصية، بالٍد من غريبًا، هنا، إىل َقِدمُت ألنني القوم؟1 هذا عىل كملٍك هنا

البالد.» وهذه املدينة، هذه يملكون قوٍم أي أعلم لسُت ولذا اإلنهاك؛
تريد، كما القرص، فسأُريك «إذن قائلة: الناظَرين، املتألقة أثينا الربة، أجابته عندئٍذ
بينما هدوء يف تميشمعي أن هو عليك ما كلُّ الرشيف. أبي بيت من قريب إنه الغريب. أيها
القوم ألن أحًدا؛ تسأل وأال رجل، أي نحو بعيونك تلتفت أال يجب أنه بيد الطريق. إىل أُرشدك

هنا». القوم صيد هو «الذي الحرفية: الرتجمة 1
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يثقون يُقال والحقُّ إنهم آخر. بلٍد من يأتي بمن بون يُرحِّ وال األغراب، رؤية يحتملون ال هنا
مزلزل إياه وَهبُهم ما هو هذا ألن العظيمة؛ البحر هوة بها ويعُربون املاخرة، سفنهم يفرسعة
رسعة.»2 يف تمر فكرة أو جناَحيه، يبُسط طائٌر كأنها بالغة برسعٍة تسري وسفنهم األرض،
أعقاب يف أوديسيوس3 سار بينما برسعة، الطريق ت وشقَّ هذا، أثينا باالس قالت
املشهورون القوم يُِعره لم املدينة، خالل الفياكيني بني يسري أوديسيوس كان وبينما الربَّة.
هذا، لتحتمل تكن لم الفاتنة، الغدائر ذات املهوبة، الربَّة أثينا ألن التفات؛ أي بسفنهم
لفخامة أوديسيوس وُدهش عليه. يعطف قلبها كان إذ عجيبة؛ بغمامٍة أحاَطتْه ذلك وعىل
محتشدين. أنفسهم األبطال كان حيث االجتماع، مكان عند الواقفة الرائعة والسفن املوانئ،
بلغا فلما للرائني، نزهًة البديعة الطرق تعلوها التي الشاهقة الطويلة بالحوائط أُعجب كما

بقولها: الطرف، الالمعة أثينا، باَدرتْه املنيف، امللك قرص
نسل امللوك، ستجد عليه، أُدلَّك أن مني طَلبَت الذي البيت الغريب، سيدي يا «هنا،
املقدام الرجل ألن شيئًا؛ تخَش وال جريء، بقلٍب ادخل4 يوملون، املائدة إىل جالسني زوس،

اليوناني. بالنص لها وجود وال مضافة رسعة» يف «تمر الكلمات: 2
«هو». الحرفية: الرتجمة 3

الداخل». إىل «امرق الحرفية: الرتجمة 4
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الغريب. أيها تريد كما القرص، سأُريَك

5،Arete أريتي امللكة من أوًال اقَرتْب آخر. بلٍد من غريبًا كان ولو حتى يشء، كل يف ل ُمفضَّ
ألكينوس. امللك نسب سلسلة نفس من لتنحدر وإنها به، تُدعى الذي اسمها فهذا القرص؛ يف
وبرييبويا األرض مزلزل لبوسايدون، ابنة البدء يف ،Nausithous ناوسيثوس كانت
العظيم Eurymedon يوروميدون بنات وصغرى وجماًال، فتنة النساء عظمى ،Periboea
قومه، عىل الخراب َجرَّ ولكنه املتغطرسني، العمالقة عىل ملًكا مىض فيما كان الذي القلب،
املقدام، ناوسيثوس ابنة وأنجب بريويبويا، مع بوسايدون فاضَطَجع نفسه، هو وتحطَّم
وملَّا وألكينوس. ،Rhexenor ريكسينور بدوره، ناوسيثوس، وأنجب الفياكيني، حكم الذي

ووعدا وفادته، وأكرما أوديسيوس، بمقدم وزوجها هي بَت رحَّ ناوسيكا. ووالدة ألكينوس زوجة 5

وطنه. إىل ليعود بمساعدته

194



السابعة األنشودة

رغم ساحته، يف الفضية القوس ذو أبولُّو َرضبَه أوالد، أية اآلن حتى ريكسينور، ينجب لم
يف وأمَعن ألكينوس، فتزوَّجها أريتي، هي فقط، واحدة ابنًة وخلَّف الزواج، حديث كان أنه
، يُهيِمنَّ كن اللواتي أولئك سائر من األرض، وجه عىل قط امرأٌة به تُكرم لم بما إكرامها
دائًما وظلَّت اإلكرام، غاية فأُكرَمت ألزواجهن، ويرَضخن بيوتهن شئون عىل األيام، تلك يف
ويُحيِّيها كربَّة،6 يعتربها كان الذي الشعب ومن نفسه، ألكينوس ومن أوالدها، من مكرَّمة،
وكانت سليم، وإدراٍك وحكمة فطنٍة ذاَت شكٍّ وبال بالذات كانت إذ املدينة؛ خالل مشت كلما
مع املنازعات كانت ولو حتى ملنازعاتهن ا حدٍّ فتضع املتنازعات، النساء بني بحكمة تفصل
وتعود أصدقاءك، ترى أن يف أمل أي أمل، هناك لكان عينَيها، الرىضيف نلَت فلو أزواجهن،

وطنك.» وإىل السقف، العايل منزلَك إىل

املنيف قرصامللك أمام أوديسيوس

Scheria سخرييا تاركة الصاخب، البحر َعْرب وانرصَفت هذا، الطرف املتألقة أثينا قالت
بيت ودخَلت الطرقات، وأثينا7  الفسيحة Marathon ماراثون إىل ذهبَت الجميلة.
الباذخ. ألكينوس قرص نحو فاتجه أوديسيوس أما البناء، املتني 8Erechtheusإريخثيوس
هناك يتألق كان إذ الربونزية؛ العتبة يبلُغ أن قبل التفكري وأطال نفسه، يف يُفكِّر هناك وقف
الشامخ. السقف ذي الباسل، ألكينوس منزل فوق القمر، أو الشمس أشعة من كأنه شعاٌع
الداخلية، املقصورة حتى العتبة جانبَي كال عىل وتمتد الربونز، من فكانت الحوائط أما
البناء، املتني املنزل ذلك إقفال تحُكم التي األبواب وكانت الزرقاء.9 امليناء من سفيل بإطاٍر
العليا القواعد كانت كما برونزية. َعتبٍة فوق اللَجنْي من قوائم يف ومثبَّتًة اإلبريز، الذهب من
عىل وتقف العسجد. من فكانت واألبواب النوافذ مقابض أما كذلك. اللَجنْي من للنوافذ
قرص لتحرس فنية، بمهارٍة هيفايستوس صاغها والفضة، الذهب من كالب الباب جانبَي

ربة. إىل نظرته إليها ينظر كان الذي الحرفية: الرتجمة 6
املدينة. أثينا 7

وإريخثيوس. أثينا للربة ُمكرَّس معبد أثينا مدينة أكروبول فوق كان األزمان غابر يف 8

.Tiryns تريونز يف امليناء هذه من ِكَرس ُوجَدت 9
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يف أما حياتها.10 طوال الشيخوخة تعرف ال خالدة الكالب تلك كانت لقد املقدام. ألكينوس
الداخلية، القاعة أقىص حتى العتبة من ابتداءً الحائط، جانبَي بطول املقاعد فكانت الداخل
واعتاد بمهارة.11 بأيديها النساء حاَكتْه قد الناعم، املنسوج من أثواٌب فوقها أُلقيَت وقد
ال خزينًا يمتلكون كانوا إذ ويأكلوا؛ ليرشبوا املقاعد هذه عىل يجلسوا أن الفياكيني قادة
لتُنري أيديها يف املضيئة، املشاعل تحمل لغلماٍن ذهبية تماثيُل هناك تقف كانت كما ينضب.
بعضهن أََمة؛ وبالقرصخمسون راسخة. قواعَد عىل وتقف القاعة، يف ين للمدُعوِّ ليًال املكان
وهن الغزل خيوط يلففن أو األقمشة، ينسجن أخريات بالرحى، األصفر الحب يطحنَّ
النسج، الضيق الكتَّان من ويتساقط باسقة، صفصاٍف شجرة أوراق12 كأنهم جالسات،
فوق الرسيعة السفن قيادة يف ماهرين الفياكيون الرجال كان فكما الصايف؛13 الزيتون زيت
دون أثينا، وهبَتْهن إذ املنول؛ عىل ماهرات عامالٍت السيدات كانت كذلك البحر، صفحة
مزرعة القرص باب بقرب البهو، وخارج املدرك. والقلب اليدوية، األشغال ِحذق غريهن،
فاخرة أشجاٌر فيه تنمو مرتفٌع بها ويُحيط مقطوعيات14 أربع مساحتها تبلغ هائلة كروٍم
الحلو، التني وأشجار تتألأل، دانية قطوفها والتفاح، والرمان ثْرى الكمَّ أشجار باسقة،
الصيف، يف أو الشتاء يف سواء أبًدا، لتنقطع األشجار هذه ثمار تكن ولم الجيد. والزيتون
رسعة عىل الدائم بهبوبها الغربية الريح وتُساِعد العام. َطوال اإلثمار دائمة كانت بل
العنب وعنقود التفاحة، إثر والتفاحة األخرى، بعد واحدًة الكمثرى فتنضج الثمار، نضج
بأحد دافئة، منطقٌة بها فكان للثمرة الكروم مزرعة أما األخرى. وراء والتينة العنقود، بعد
العنب الرجال يجمع بينما الشمس، يف العنب ف يُجفَّ حيث منبسطة، أرٍض عىل تمتد أجزائها
قد اآلخر البعض بينما النوار، تُظلِّل ة فجَّ أعناٌب الكرمة أول يف كان ويعرصونه. الطازج،
األزهار لنباتات أحواٌض للكروم، صف آخِر بجانِب أيًضا وهناك األرجواني. إىل لونه ل تحوَّ

أرض يف يعيشون الفياكيون كان إذ حية؛ يظنُّونها كانوا والفضة، الذهب من الكالب كون رغم 10

الخرافات.
بأيديها. النساء صنَعتْه بمهارة، املنسوج الناعم، املنسوج من الحرفية: الرتجمة 11

املستمر. نشاطهن إىل إشارة هذه 12

ضيًقا كان الكتان نسج بأن آخرون ها ويٌفرسِّ الكتَّان، ملعان إىل إشارة هنا الكلمة تكون أن املحتمل من 13

منه. يقطر أن للزفت تسمح ال لدرجة
أيام. أربعة الحرث يف تستغرق مساحٌة معناها هنا الكلمة أن يبدو 14
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ماء ق يتدفَّ ينبوعان، الحديقة وبداخل العام. طول وتُزهر تنمو األنواع، شتى من املختلفة،
صوب البهو عتَبة أسفل اآلخر مياه ق تتدفَّ بينما بأكمله، فريويه الروض خالل أحدهما
يف املجيدة اآللهة هدايا كانت تلك املدينة. أهل يستقي الينبوع هذا من املنيف. القرص

ألكينوس.
أن وبعد العجائب، هذه أمام مدهوًشا االحتمال، الكثري العظيم، أوديسيوس وقف
الفياكيني قادة فوجد القرص، داخل إىل العتبة من مرسًعا َمرَّ قلبه، إعجاب يشء كل نال
اعتادوا الذي البرص، الحاد ألرجايفونتيس كئوسهم، من السكائب يسكبون ومستشاريهم

بالراحة. لينعموا الذهاب واعتزامهم أعمالهم، من االنتهاء بعد الخمر، له يسكبوا أن

ألكينوس زوجة إىل أوديسيوسيترضع

أرسَلتها التي الكثيفة الغمامة ه تلفُّ القاعة إىل املقاساة، البالغ العظيم، أوديسيوس دخل
ويف أريتي، ركبتَي حول يَديه فألقى ألكينوس، وامللك أريتي مكان بلغ حتى حوله، أثينا
بالقاعة كانوا من سائر عىل السكون وشاع حوله، من العجيبة الغمامة انقَشَعت التو
ولكن نحوه، بأبصارهم يتجهون وهم عجبًا نفوسهم وامتألت الرجل، ذلك أبرصوا عندما

قائًال: يتوسل أوديسيوسرشع
ركبتَيك وإىل زوجك إىل أجيء إنني باإلله، الشبيه ريكسينور ابنة يا أريتي، «هيا
يف السعادة اآللهة تهبهم أن أرجو الذين الضيوف، هؤالء وإىل نعم، عديدة. مشاقَّ بعد
منحه التي املجد وفروض بساحاته، املوجودة ثروته ألطفاله، يُخلِّف منهم وكلٌّ الحياة،
طويلة مدًة ظللُت إذ برسعة؛ وطني، إىل بإرسايل تعجيل أن إليك أتوسل إنني الشعب. إياها

أصدقائي.» عن بعيًدا املحن أُقايس

أوديسيوس إخينيوسيكرم

خيم بينما النار، بجانب الرماد عىل املدفأة، فوق جلس حتى هذا، أوديسيوس قال إن ما
وكان ،Echeneus إخينيوس العجوز السيد وسطهم يف تكلَّم وأخريًا الجميع. عىل الصمت
خالص، بضمرٍي فقال القدماء، ِحكم سائر ويعرف الفظ، لساٍن ذا سنٍّا، الفياكيني يكرب
يجلس أن يليق فال مثىل؛ طريقًة ليست هذه أن للعجب ألكينوس، «أي املجلس: مخاطبًا
ُمر كلمتَك. ينتظرون أوالء أتباعك يقف بينما الرماد، وسط املدفأة عىل األرض فوق غريٌب
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الخمر، يمزجوا أن الخدم وُمر باللَجنْي، م ُمطعَّ مقعٍد فوق يجلس وَدْعه ينهض، أن الغريب
يرشف ألنه بالصاعقة؛ يقذف الذي ذلك أيًضا، لزوس السكائب نسكب أن يمكننا حتى
خزين من َعشاءً الغريب15 لهذا تُقدِّم أن البيت ربة وعىل املوقرين، املترضعني عىل دائًما

دارها.»

بأودويسيوس الرتحيب مظاهر

وأنهَضه والداهية، العاقل أوديسيوس، بيد أمسك هذا، العتيد القوي ألكينوس سمع عندما
الجسور16 Laodamas الوداماس ابنه أمر يتألأل، كريس عىل وأجلسه املدفأة فوق من
ذلك بعد أحبائه. خري وكان جانبه، إىل يجلس كان إذ له؛ ويُخلِّيه17 فوقه من ينهض أن
من طسٍت يف املاء وأفرَغت الذهب، من جرة يَديه، ليغسل ماء بها جرَّة اإلماء إحدى أحَرضْت
ووَضَعت الحكيمة، البيت ربة جاءت وعندئٍذ مصقولة. منضدًة أمامه أحَرضْت ثم الفضة،
خزينها. من بسخاء وجادت لها، حرص ال الطعام، طيبات من كثريٌ ومعه الخبز، أمامه
الخادم، العتيد ألكينوس خاطب ثم وأكل، التحمل، البالغ العظيم، أوديسيوس رشب وهكذا

قائًال:
حتى بالقاعة، َمن لجميع الخمر وقدِّم ،Pontonous بونتونوس يا الطاس، «امزج
عىل دائًما يهيمن ألن بالصاعقة؛ يقذف الذي لزوس، أيًضا السكائب نسكب أن يمكننا

الوقورين.» لني املتوسِّ
بعض أوًال ساكبًا الجميع، وسقى املذاق، العسلية الخمر بونتونوس ومزج هذا، قال
نهض الثمالة، حتى الخمر واحتَسوا السكائب، سكبوا أن وبعد للسكيبة. الكئوس يف نقط

قائًال: إياهم مخاطبًا وتكلم الحشد، وسط ألكينوس
قلبي يف يجول بما إليكم أتحدث كي الفياكيني، ومستشاري قادة يا إيلَّ، «أصغوا
وعندما ليسرتيح، بيته إىل منكم كلٌّ فليذهب وليمتكم، من اآلن انتهيتم وقد أما وصدري.
ونُقدِّم ساحاتنا، يف الغريب ندعو كما االجتماع، إىل القادة من مزيًدا سندعو الصباح يطلُع

للغريب. الحرفية: الرتجمة 15
«الطيب». بكلمة: املرادف اليوناني اللفظ يُرتَجم وقد 16

مطلًقا. بالنص إخالل وال ذلك من رضر ال حيث عندنا من العبارة هذه أضفنا 17
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أن بمعونتنا يستطيع كي وطنه، إىل إرساله يف نُفكِّر ذلك وبعد لآللهة. عظيمة ذبائَح
مكاًن من يأتينا ال أنه رغم وغبطة، برسعة ويبلغها مشقة، وال جهد دون بالده إىل يصل
وطنه أرض يطأ حتى رضر، أو أذًى أي الوقت نفس يف يتكبد ولن اإلطالق، عىل قيص
املفزعات 18Spinners والغزاالت Fate القدر له حاكه ما سيعاني ذلك بعد أنه ولو بقدَميه،
الخالدين من واحًدا الغريب، هذا كان إذا أما أمه. فيه حمَلت أن يوم مولده، عند بخيطهن
فيما عادتهم كانت إذ اآللهة؛ لنا تحيكه ة، الجدَّ كل جديد يشءٌ فإنه السماء، من الهابطني
مائة من مجيدة ذبائَح لهم نُقدِّم كنا عندما واضحة، صورٍة يف لنا يظهروا أن مىض
ما مصادفة، أحدنا بهم التقى إذا وحتى نعم، نجلس. حيث ويجلسوا بيننا، فيُولِموا ثور،
العمالقة وقبائل 19،Cyclopesالكوكلوبيس قرب منهم، ا جدٍّ ربون مقَّ ألننا يختفون؛ كانوا

املتوحشني.» Giants

متاعبه قصة أوديسيوسيروي

ألكينوس؛ يا الفكرة، هذه عنك «لتبعد بقوله: الحيل الكثري أوديسيوس عليه رد عندئٍذ
أشبه ولكني قواًما وال شكًال، ال الفسيحة، السماء يحتلُّون الذين بالخالدين، شبيًها فلسُت
أحزاني. يف به نفيس أُشبِّه فإنني ة، جمَّ أهواًال قاىس أنه تعرف البرش من فرٍد فأي البرش؛
اآللهة. بمحضإرادة القيتُها التي الويالت جميع عن قصة، أطول لك أرسد أن ويمكنني نعم

ثالث؛ عددهن إن يقولون ولكن عددهن يف ويختلفون .Fata فاتا أو Parcae باركاي الرومان يسميهن 18
التي Atroposوأتروبوس طوله تُحدِّد التي Lachesisوالخيسيس الحياة، خيط تنسج التي Clotho كلوثر
بنات إنهن أحيانًا يقولون أنهم ولو (الساعات)، الهواري وشقيقات وثيميس، زوس بنات وهن تقطعه.
وينقيض، يتم ومتى لإلنسان املقدَّر القضاء يراقبن كمن (الكرييس). املوت ربات وشقيقات (الليل) نوكس
الرئيسيتان اللحظتان هما واملوت امليالد كان وملَّا عليه. َفرْضن ما يغري أن ينجو أن امرٍئ ألي وليس
التوسل املستطاع من وكان خاصة، واملوت امليالد ربات كذلك يُعتَربن كن فقد الحياة، يف للحظ املحددتان
وكن الخلقة، بشعات كنساءٍ أحيانًا رن يُصوَّ وكن جديد. بمرشوٍع القيام أو كالزواج هامة حاالٍت يف إليهن
والكرة كلوثر، مستلزمات من املنسج وكان طويلة. مالبَس يلبسن الخلقة َسمحاِت كعذارى أحيانًا رن يُصوَّ

مستلزماتها. من امليزان تَي كفَّ فإن أتروبوس أما الخيسيس، مستلزمات البكرة) (أو
وهم واحدة، عنٌي منهم واحٍد لكل عمالقة وكانوا ثالثة كانوا واألرض. (السماء) أورانوس أبناء هم 19

عظيمة. إلهية مهارًة أوتوا للغاية أقوياءُ
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يُجرب الذي املقيت، البطن من عاًرا أشد يشء من يفَّ حزني، رغم آكل بأن اآلن تُعذِّبني إنك
ومع وأحزان، َغم من قلبي يف أحمله ما تحمل أو تغتم ال ليتك مرغًما. فيه التفكري عىل املرء
كما القيته، ما كل أنىس بذلك وتجعلني وأرشب، آكل بأن دائًما تأمرني أحشائي فإن ذلك
تربة فوق الشقي، أنا تضعني بأن الفجر، عند تُِرسع أن لك فهل كفايتي، آكل بأن تأمرني
قد أكون أن بعد جسمي الحياة فلتَهُجر جسام، ويالٍت من عانيُت ما سائِر بعد وطني،

السقف.» الشاهق وبيتي وعبيدي، ممتلكاتي، أخرى، مرًة رأيُت،

األحاديث أوديسيوس تطارح امللكة

قد دام ما طريقه، يف الغريب ذلك إرسال عىل ووافقوا قوله، الجميع فاستحسن تكلَّم، هكذا
لبيته رجٍل كل انرصف كفايتهم، ورشبوا السكائب، سكبوا أن وبعد حديثه، يف اللياقة راعى
أريتي جلست جواره وإىل ألكينوس، ساحة يف العظيم أوديسيوس تاركني الراحة، إىل ليخلُد
الوليمة. مائدة عىل من الصحاف يحملن الجواري أخذت بينما باإلله، الشبيه وألكينوس
َعرَفت حتى أبرصته، إن ما ألنها تكلَّم؛ من أول الساعَدين الناصعة أريتي كانت ذلك وبعد
َهت فوجَّ وصيفاتها، مع بيَديها صنَعتْهما اللذَين واملعطف، العباءة الجميل، الرداء لتَوِّها

قائلة: رزينة،20 عباراٍت يف حديثها إليه
مكاٍن أي ومن البرش، بني تكون من أوًال: شخصيٍّا؛ سؤاًال إليك ه سأوجِّ الغريب، «أيها

البحر؟» صفحة فوق جائًال هنا إىل جئت إنَك تقول أال اللباس؟ هذا أعطاك ومن أنت؟
خاتمة أروي مليكتي، يا الصعب، من «كان بقوله: الدهاء، الكثري أوديسيوس فأجابها
عنه تسألينني بما فأُخربِك ذلك ومع السماء، آلهة أعَطتْنيها التي املحن هي كثريٌة إذ محنتي؛
تسكنها التي أوجوجيا، جزيرة البحر من نائية منطقٍة يف تُوجد أجله. من وتستجوبينني
شأن ال التي املخوفة، الربَّة تلك املاكرة، كالوبسو الغدائر، الجميلة ،Atlas أطلس ابنة
بمفردي بي، فبعث تعاستي، يف يزيد إال القدر أبى ولكن معها، البرش أو اآللهة من ألحٍد
البحر وسط فحطََّمها الَرباقة بصاعقته الرسيعة، سفينتي زوس رضب إذ مدفأتها؛ إىل
فأمسكت أنا أما رفاقي، من بهم أثق كنُت َمن بقية سائر هلك هناك الخمر. قتمة القاتم
ويف أيام، تسعة البحر سطح عىل طافيًا بقيت وهكذا به، وتعلَّقُت املعقوفة سفينتي بقاع

مجنحة». كلماٍت «يف النص: يقول 20
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الفاتنة كالوبسو تقطن حيث أوجوجيا، جزيرة إىل اآللهة بي قذَفت الداجية، العارشة الليلة
وقالت طعاًما، يل وقدَّمْت وفادتي، وأكرَمت منزلها، إىل فَصِحبتْني املهوبة، الربة الشعر،
قلبي إغراء تستطع لم إنها بيد َقط، جسمي إىل الشيخوخة تتطرق ال خالًدا، ستجعلني إنها
الثوب ذلك بدموعي، يوٍم كل ثوبي أُبلِّل سنوات، سبع هناك معها بقيُت صدري. وسط
مجراها يف تسري وأخذَت الثامنة، السنة هلَّت ما إذا حتى كالوبسو. أعَطتْنيه الذي الخالد
تغريَّ قد عقلها ألن وإما زوس، من رسالة بسبب إما وطني، إىل بالعودة أَمَرتْني الزمني،
بعضها إىل املربوطة األشجار أخشاب من رمٍث فوق طريقي، يف فأرسَلتني نفسه، تلقاء من
وبعثت خالًدا، ثوبًا وألبَستْني الحلوة، والخمر الخبز من وفرية بكمياٍت وزوََّدتني بإحكام،
الثامن اليوم ويف الخضم، فوق أُبحر يوًما عرش سبعة بقيُت ثَمَّ وِمن دافئة؛ رقيقة بريٍح إيلَّ
بحقٍّ ألنني الحظ؛ سيئ وكنُت قلبي، ملرآها فُرسَّ الظليلة بالدك جبال بعُد من يل الحت عرش،
الرياح أثار فقد األرض؛ مزلزل بوسايدون، ضدي أرسَلها هائلة، محنٍة رفيق أزال ال كنُت
عن بعيًدا املوجة فقذَفتني عجيبة، بصورة الصاخب البحر وأهاج طريقي، لتعوق ضدي
السباحة إىل فركنُت تحطيم، أيَّ الطوَف العاصفة ت حطمَّ لقد انقطاع. دون أئنُّ وأنا طويف،
إىل تحملني وهي واألمواج، الريح بي جاءت حتى البحر، أخطار21 وسط طريقي وشققُت
الصخور فوق الشاطئ، عىل اللَُّجج بي لقذَفت هناك، الرب إىل أرسعُت أني ولو شواطئك،
يل بدا نهًرا، بلغت حتى وسبحُت أدراجي عدُت ولكنَّني الخطر، شديد مكاٍن يف الضخمة
عن بعيًدا كان فقد ذلك عىل وعالوًة ملساء، صخوره كانت إذ إليه؛ ألجأ مكاٍن خري أنه
إال س أتنفَّ أكاد وال أشهق وأنا وغطسُت األمام، إىل سابًحا أتعثَّر ظللُت عندئٍذ الريح؛ ب مهَّ
السماء، تُغذِّيه الذي النهر من خرجُت ذلك وبعد الخالد، الليل عيلَّ خيم حتى بصعوبة،
اآللهة أحد عيلَّ وسكب الشجر، أوراق حويل جامًعا األدغال، بني األرضألنام عىل واستلقيُت
وإىل كله، الليل َطواَل التعب، غاية متَعٌب وقلبي األوراق وسط هناك فنمُت بالًغا،22 نوًما
قابًعا يزل لم اللذيذ والنوم باملغيب، مؤذنًة الشمس استدارت حتى الظهر، وإىل الصباح،
وسطهن ويف الشاطئ عىل يلعبن ابنتِك، خادمات أرى بي فإذا استيقظُت ثم جفنَي، فوق

هاوية. الحرفية، الرتجمة 21
له». حد «ال الحرفية: الرتجمة 22
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قط تتوانى ال السليم، بإدراكها بها، وإذا إليها، عُت فترضَّ بالربة، أشبه الحسناء، األمرية23
ألن لقائك؛ عند تفعله قد الصغرية سنها مثل يف فتاًة أن بخلدِك يدور ال ما تفعل أن يف
صهباء، وخمًرا الخبز، من وافًرا مقداًرا أعطتني لقد دائًما. التفكري عديم الصغري الشباب
جميع رغم بالحقيقة، أُخربِك وهكذا، الثوب. هذا وأعَطتني النهر، يف أستحم وجعَلتني

أحزاني.»

الحديث ألكينوسيف اشرتاك

لم كونها يف تماًما، تُِصب لم ابنتي إن ا، حقٍّ الغريب، «أيها يقول: بدوره ألكينوس عليه فَردَّ
أوًال.» إليها لَت توسَّ ألنك وصيفاتها؛ مع بيتنا إىل تصحبك

األمر، هذا يف ابنتَك تلُم ال بربك، األمري، «أيها بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابه
لئال والخجل، الخوف بسبب أفعل، لم ولكني وصيفاتها، مع أتبعها أن فعًال أَمرتْني لقد
رسيعو األرض، القاطنني البرش، قبائل نحن فإنا األمر؛ ترى عندما غضبًا قلبُك يستشيط

الغضب.»
داخل يف الكائن قلبي النحو، ليسعىل الغريب، هذا «يا وقال: ألكينوسثانية، عليه فَردَّ
أبينا وبحق يشء. كل يف ألفضل الالئق الواجب وإن داٍع، بدون الغضب يمأله أن صدري،
يتخذ عقًال، يَعِدلني الذي العظيم، الرجل أيها مثلك، أن ألتمنَّى إنني وأبولُّو، وأثينا، زوس،
وممتلكات، بيتًا ألعطيتك هنا، البقاء لَك طاب ولو هنا، وتبقى ابني، ى وتُسمَّ زوجة، ابنتي
عن أما زوس. األب بهذا، يسمح ولن رغبتك، ضد الفياكيني من أحٌد بك يحتفظ لن ولكن
وليكن موعًدا، له سأُحدد فإنني منه، وتتأكد قلبك يطمنئ فلكي وطنك، إىل إرسالك موضوع
تبلُغ حتى الهادئ، البحر َعْرب أجلك، من الرجال يُجدِّف بينما جفنَيك، ملء تنام عندئٍذ غًدا؛
،Euboea يوبويا وراء كان ولو حتى نائيًا، كان مهما تريده، مكاٍن أي إىل أو وبيتك، بلدَك
الجميل 24،Rhadamanthusرادامانثوس حملوا عندما قومنا، من شاهدها من يقول حتى
هناك، إىل ذهبوا لقد بلد. أقىص إنها 25،Gaea جيا ابن Tityus تيتيوس لزيارة الشعور،

بالربَّات». أشبه حسناء هي، كانت وسطهن «ويف الحرفية: الرتجمة 23
بعضها ويف كريت، يف مينوس للملك لذلك خاضع كمساعٍد القصص بعض يف إليه يُرمز زوس. ابن 24
عادل. وكقاٍض الرشعية، واإلجراءات للقوانني كمؤسس الدوام عىل ر ويُصوَّ البحر. جزر عىل كملٍك اآلخر

والبحر. السماء ووالدة األرض هي 25
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تعرف ولسوف اليوم. نفس يف الوطن إىل عادوا ثم نَصب، وال مشقٍة بغري رحلتهم وأتموا
البحر شق يف الشباب خرية ورجايل سفن، خري هي سفني أن نفسك، قرارة يف أيًضا، أنَت

املجذاف.» بنصل

زوس، «أبتاه قائًال: إليه ل وتوسَّ ل التحمُّ البالغ العظيم، أوديسيوس فُرس هذا، قال
الغالل، مانحة األرض، فوق ِصيتَه تُخمد ال ذلك وعىل ألكينوس. قاله ما كل ق فلتُحقِّ

وطني.» إىل أصل ولتجعلني

أوديسيوس وكذا ينامون الجميع

فراٍش بإعداد وصيفاتها الساعَدين، البيضاء أريتي وأمرْت اآلخر، إىل منهما كلٌّ تكلَّم هكذا
ومن أغطية، وفوقها األرجوان، من جميلة مالءاٍت فوقه يضعن وبأن الرواق، سقف تحت
يف املشاعل يحملن الساحة، من خرجن وهكذا يلبسنها. الصوف من عباءات هذه فوق
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أيها اآلن، «انهض له: وقلن أوديسيوس استدعني الفاخر، الفراش أعددن وملا أيديهن.
فراشك.» أُعد فقد راحتك؛ إىل تذهب كي الغريب،

العظيم، أوديسيوس رقد ثَمَّ وِمن بالنوم؛ ب رحَّ حتى كالمهن، أوديسيوس سمع إن ما
رقد بينما امُلدوِّي. الرواق تحت املشدودة الحبال من ن املكوَّ الفراش فوق املعاناة، الكثري
أعدَّت التي زوجه، السيدة جواره إىل ورقَدت الباذخ، بالقرص الداخيل مخدعه يف ألكينوس

الفراش.
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الفياكيني حشد يف ألكينوسيخطب

العتيد القوي ألكينوس نهض حتى السماء، أفق يف مبكًرا األنامل الوردي الفجر بزغ إن ما
ألكينوس، وتقدَّم املدن. وُمخرِّب زوس، سليل أوديسيوس أيًضا استيقظ كما مخدعه، من
بالقرب لهم بُني قد كان الذي الفياكيني، اجتماع مكان إىل ضيفه يقود العتيد، القوي
بينما اآلخر، بقرب منهما كلٌّ املصقولة، األحجار فوق وجلسا املكان، فبلغا سفنهم، من
عودة أمر تُدبِّر الحكيم، ألكينوس رسول صورة يف املدينة، خالل تسري أثينا، باالس انطلَقت

له: وتقول رجٍل كل من تقرتب فكانت الجسور، أوديسيوس
خرب تعرفوا حتى االجتماع، مكان إىل هلُموا الفياكيني، ومستشاري قادة يا اآلن، «هيا
صورٍة ويف البحر، َعْرب تجواله بعد الحكيم، ألكينوس قرص إىل حديثًا جاء الذي الغريب

بالخالدين.» أشبه
عج حتى قصرية فرتٌة إال هي وما رجل، كل وقلب روح فأثارت تقول، كانت هكذا
منظر من كثريون عجب وقد هناك. اجتمعوا الذين بالرجال املقاعد وامتألَت الحشد، مكان
يبدو جعَلته كما عجيبًا، رائًعا جماًال ومنكبَيه رأسه عىل أثينا سكبَت إذ الحكيم؛ اليرتيس ابن
باحرتامهم ويحظى الفياكيني، سائر برؤيته ب يُرحِّ كي الرائني، ناظر أمام وأقوى أطول
وبعد الفياكيون. بها اختربه التي العديدة الجسيمة األعمال إنجاز يستطيع وكي وتوقريهم،

بقوله: جمعهم وخاطب وسطهم، يف ألكينوس قام مًعا، واجتمعوا احتشدوا، أن
به يأمرني ما مسامعكم عىل أُلقي حتى الفياكيني، ومستشاري قادة يا إيلَّ، «أصغوا
ضمن — هو من أدري ولسُت — الغريب هذا قرصي إىل قِدم صدري. وسط من قلبي
به أبعث أن يف يرجوني إنه الغرب. سكان من أو الرشق، أقوام من أكان سواء تجواالته،
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الجَلل. سائر من وأغلَظ أكرب بجلَّة وأمسك

يف نُِرسع أن األزمان، غابر منذ عادتنا هي كما جانبنا، من هيا التوسل. يف ويُلِحُّ وطنه، إىل
من طويلة، ملدٍة حزينًا هنا يبقى قرصي، إىل يأتون ممن كان، أيٍّا رجل، من فما إرساله؛
الالمع؛ البحر إىل سوداء سفينة نُنزل بنا، هلموا بلده. إىل العودة يف طلبه إجابة عدم جرَّاء
القوم ِخرية من شابٍّا، وخمسني اثننَي بينهم من الرجال ولينتخب رحالتها، بأول لتقوم
خذوا ثم الشاطئ، إىل اذهبوا فتحاتها،1 يف يجب كما املجاذيف تُِعدوا أن وبعد وقوة. نشاًطا
هذا للجميع. بسخاء الوليمة لكم أُقدِّم ولسوف برسعة، وليمًة وأِعدُّوا َقرصي، إىل طريقكم
لوا يتفضَّ أن الصولجان، ذوي امللوك من اآلخرين، سائر أرجو كما الشبان، به آمر ما هو
بمقدمه، لنحتفل ساحاتنا، يف الغريب هذا دعوة نستطيع حتى الجميل، قرصي بترشيف

التجذيف». «مقاعد أو: 1
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ديمودوكوس املقدس، املنشد إلينا واستدعوا هذه، دعوتي رفض أحد أي من أقبل ولسُت
بالفن الناس يُطِرب كي الغناء، يف باملهارة غريه، سائر دون الرب، حباه إذ Demedocus؛

الغناء.» إىل به وتدفع روحه، به تجود الذي
أحد انطَلق بينما الصولجان، ذوو امللوك يتبعه الطريق، يف الجمع وتقدَّم تكلَّم، هكذا
البحر شاطئ إىل املختار الشباب من وخمسون اثنان وذهب ل. املبجَّ املنشد الستدعاء الرسل
ركبوها، أن وبعد العميقة، املياه إىل السوداء، السفينة فأنزلوا ألكينوس2 أمر كما الصاخب
وربطوا بالسارية، مكانه يف الرشاع ووَضعوا السوداء، السفينة يف الصاري ثبَّتوا والبحر،
األبيض. الرشاع ونرشوا بديع، تنسيٍق يف كلها الجلدية، بالسيور فتحاتها إىل املجاذيف
طريقهم ون يُشقُّ انطَلقوا ثم اليم، إىل السفينة أنزلوا البحر، أفانني يف بالغٍة بمهارٍة وهكذا
كلها زاخرًة والقاعات والساحات األروقة كانت لقد املنيف. الحكيم، ألكينوس قرص إىل
اثنَي ألكينوس، لهم نحر لقد وشبانًا. شيوًخا العدد، كثريي كانوا إذ املحتشدين؛ بالرجال
فسلخوا املشية، متثاقَيل سميننَي وثوَرين األنياب، بيض برية، خنازير وثمانية عرشخروًفا،

فاخرة. وليمًة منها وصنعوا وأعدُّوها، هذه

أمر. كما الرتجمة: 2
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يُولِمون والقوم يُغنِّي املنِشد

أعظم الشعر ربَّات تُحبه كانت الذي املجيد، امُلنِشد بصحبة الرسول اقرتب ذلك بعد
موهبة ومنَحنَه برصه، من جرَّدنه إذ مًعا؛ والرش الخري ووَهبْنه الرجال، سائر دون ُحب
وسط باللَجني، مطعًما كرسيٍّا له الرسول ،Pontonousبونتونوس فوضع الشجي، الغناء
قريب مشجٍب عىل النغمات الواضحة قيثارته وعلَّق طويل، عموٍد إىل وأسنده املدعوين،
وسفًطا، جميلة، منضدًة جواره إىل وضع كما بيَديه. إليها يصل كيف وأراه رأسه، فوق
الطعام إىل أيديهم مدُّوا وهكذا الرشب. له طاب متى يتناولها كي بالصهباء، مليئة وكأًسا
املنشد الشعر ربة دفَعت والرشاب، الطعام من انتَهوا ما إذا حتى أمامهم. املوضوع الشهي
َعنان إىل وقتذاك صيتها بلغ التي األنشودة تلك املجيدة، املحاربني بأعمال فتغنى الغناء، إىل
وكيف ،Pejeus بيليوس ابن Achilles وأخيل أوديسيوس بني العراك الفسيحة، السماء
قرارة يف البرش، ملك أجاممنون، فُرس لآللهة، فاخرة وليمة يف ثائرة بألفاٍظ يوٍم ذات تنازعا
يف يحدث أن بد ال هذا أن أبولُّو، فويبوس أخربه فهكذا اآلخيني؛ خرية شجار من نفسه،
املحن بداية ألن الوحي؛ ليستفتي الصخرية العتبة فوق مر عندما املقدسة، Pytho بوثو

العظيم. زوس إلرادة تبًعا والدانيني، الطرواديني، نحو حينئٍذ تنصب كانت

أوديسيوس تبكي املغني أناشيد

بعباءته أوديسيوس أمسك وعندئٍذ الصيت، الذائع املغني أنشدها التي األغنية كانت تلك
الجميل؛ وجهه مخفيًا رأسه، فوق أسفل إىل وجذَبها القويتنَي، بيَديه األرجوانية، الفاخرة،
املنشد كان وكلما للفياكيني، أمام حاجبَيه تحت من دموعه تتساقط أن بالخجل أحس ألنه
ثم دموعه، ويمسح رأسه، فوق من العباءة يُزيح أوديسيوس كان الغناء، عن يُكف ل املبجَّ
املغني الفياكيني نبالء يأمر وعندما لآللهة. السكائب ويُصب اليَدين، ذات الكأس يتناول
من غريه سائر عن دموعه مخفيًا وينتحب، رأسه فيُغطِّي يعود أوديسيوس كان باإلنشاد،
إىل يجلس كان ألنه إليه؛ وتَنبَّه ذلك الحظ الذي هو وحده، ألكينوس أن بيد الحارضين،
وتحدَّث املجاذيف، ُمحبي الفياكيني، وسط نهض الحال ويف بشدة، ينئُّ وسمعه جواره،

قائًال: إليهم
قلوبنا أشبعنا لقد املجاذيف، محبي الفياكيني، ومستشاري قادة يا إيل، «أصغوا
لنقوم الخالء إىل نخرج اآلن دعونا املمتعة. الوليمة رفيقة وبالقيثارة، الطيبة بالوليمة
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أي إىل ألصدقائه، روى وطنه، إىل الغريب هذا عاد ما إذا حتى املباريات، صنوف بجميع
الجري.»3 ورسعة القفز ويف واملصارعة، املالكمة يف غرينا نحن نبُذُّ حدٍّ

املباريات إىل األبطال دعوة

العذبة القيثارة الرسول وتناول الحارضون، وتَِبعه الخارج، إىل يقودهم ونهض هذا قال
معه سائًرا الساحة، خارج وقاده ديمودوكوس، بيد وأمسك املشجب، عىل من األنغام
املباريات. ملشاهدة الفياكيني، أرشاف من اآلخرون، فيها سار التي الطريق نفس يف
من كثريٌ وقام عد، يُحصيه ال عظيم حشٌد يتبعهم االجتماع، مكان إىل انطلقوا لقد
،Elatreus وإالتريوس ،Ocyalus وأوكوالوس ،Acroneüs أكرونيوس النبالء؛ شباب
وإريتميوس ،Anchialus وأنخيالوس ،Prymneus وبرومنيوس ،Nauteus وناوتيوس
وأنابيسينيوس ،Thoon وثوون ،Proreusوبروربوس ،Ponteusوبونتيوس ،Eretmeus
تيكتون ابن ،Polyneüs بولونيوس ابن ،Amphialus وأمفيالوس ،Anabesineüs
البرش، قاهر Ares أريس نظري ،Euryalus يوروالوس أيًضا نهض كما ،Tecton
الوداماس بعد وقواًما جماًال الفياكيني سائر يفوق كان الذي ،Naubolus ناوبولوس ابن
وهاليوس الوداماس الثالثة، ألكينوس النبيل أبناء ونهض النظري، املنقطع Laodamas
سباق يف اشرتك من أول هؤالء فكان باإلله، الشبيه ،Clytoneüs وكلوتونيوس ،Halius
بالغة رسعٍة يف جميًعا فانطلقوا الدوران، نقطة من طريق لهم فُحدِّد باألقدام، الجري
جميًعا فسبقهم العدو، رسعة يف أفضلهم كلوتونيوس النبيل وكان السهل، غبار مثريين
ووصل املسافة بهذه فتقدمهم اآلخر، وراء واحًدا بغل، مائة من صفٍّ طول تبلغ بمسافٍة
فاز هذه ويف املتعبة، املصارعة بمبارة قاموا ذلك بعد خلفه. زمالءه تارًكا الحشد، إىل قبَلهم
قذف يف أما جميًعا. املتبارين خري أمفيالوس كان القفز ويف األمراء. جميع عىل يوروالوس
أن وبعد ألكينوس، ابن الكريم، الوادماس املالكمة ويف الجميع، عىل إالتريوس فتفوق الجلَّة
وسطهم، وتكلم ألكينوس، بن الوداماس قام املباريات، بمشاهدة أنفسهم الحارضون متَّع

قائًال:
ليس أنه يف شك فال املباريات؛ من يعرفه عما الغريب، هذا لنسأل األصدقاء، «أيها
وقوته لغليظ، عنقه وإن والساعَدين، الساق، وبطن الفخذَين لقوي وإنه البنية، ضعيف

باألقدام. الجري ورسعة الحرفية: الرتجمة 3
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يشء فال الجمة؛ املتاعب أضنته ولكن الشباب، قوة من يشءٍ إىل حال بأية يفتقر فال هائلة،
القوة.» جم يكن لم إذا سيما وال املرء، البحر يُربك أن من أسوأ رأيي يف

الوداماس، يا الصواب، بمنتهى نطقَت «لقد بقوله: عليه يردُّ بدوره يوروالوس فقام
الجميع.» أمام بقولك مجاهًرا وتتحداه، بنفسك إليه فلتذهب

أوديسيوس إىل وتحدَّث الوسط يف ووقف تقدَّم هذا، الكريم ألكينوس ابن سمع فلما
بد ال منها؟ شيئًا تُجيد كنت إن املباريات، يف حظك تُجرب أال الغريب، سيدي «وأنت قائًال:
تعال وقدَميه. بيَديه ربحه من أكثر حياته يف مجًدا املرء يزيد يشء فال املباريات؛ تعرف أنك
أنزلُت فقد كال؛ طويًال. اآلن بعد رحلتك تتأخر فلن قلبك، عن الهم واطرد جرب سيدي، يا

مستعدون.» والبحارة اليم، إىل سفينتك
بهذا الوداماس يا مني، تسخر «ِلَم بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
األهوال، عانيُت مىض فيما إنني، حيث املباريات؛ من أكثر قلبي ليمأل الحزن إن التحدي؟
امللك، إىل متوسًال لوطني، عودتي إىل متلهًفا املأل، هذا وسط أجلسيف واآلن الكثري، وقاسيت

الشعب.» جميع وإىل
ال إنني الغريب، «أيها قائًال: وجهه، يف ه عريَّ أن إال اآلن، يوروالوس، من كان فما
يسري بمن ولكن الرجال، بني يُشتَهرون كمن املباريات، يف املاهر بالرجل ا، حقٍّ أُشبِّهك،
يف يفكر الذي ذلك التجار، البحارة عىل ربَّانًا ونعتربه املقاعد، ذات بسفينته وذهابًا جيئة
شبٍه أي عليك يبدو ال جشعة، وبأرباٍح وطنه، إىل يحملها التي بالسلع إال يهتم وال بضائعه،

الريايض.» بالرجل

املباريات يف أوديسيوسيشرتك

الغريب، «أيها قائًال: غاضبة، بنظرٍة وَحدَجه حاجبَيه بني ما الحيل كثري أوديسيوس قطَّب
املواهب تقسم ال اآللهة أن شك ال حماقته. يف باألعمى تكون ما وأشبه القول، تُحسن لم إنك
غريه من أقل الرجل يكون فقد الفصاحة؛ وال العقل، وال الهيئة، يف ال الناس، بني بالعدل
وهو َقْدره ويعلو الناس، نظر يف فريوق الجمال، من تاًجا4 نطقه عىل الرب فيضع جماًال،

بغري عنه التعبري يمكن ال هنا املفهوم املعنى ولكن «تاًجا»، معناه ليس املستعمل اليوناني اللفظ إن 4
«تاج». كلمة
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خالل سار وكلما الحارض، املأل أعناق إليه فترشئب مقبول، وبتواضٍع خطأ، بال بينهم يتكلم
جماًال، الخالدين يشبه رجًال هناك أن كما إله. إىل يتطلَّعون كما القوم إليه تطلَّع املدينة
أي يستطيع ال بحيث الحسن، رائع فإنك حالك؛ هذا الجمال. من بتاٍج ألفاظه تتحىل وال
لياقتك بعدم صدري، يف روحي أفزعَت لقد العقل. خامل ولكنك شيئًا، فيه يُصلح أن إله
يف األوائل من كنُت أنني وأعتقد تقول. كما املباريات يف املهارة تُعِوزني ال إنه الحديث. يف
طويًال باالشرتاك كثريًا عانيُت إذ اآلن؛ قيََّدتني واآلالم األهوال أن بيد يدي. وقوة شبابي أيام
فسأُجرِّب الكثري، تكبَّدُت قد أنني رغم أنه بيد العتيدة. اللَُّجج وبمقاومة الرجال، حروب يف

حديثك.» وأثارني قلبي، يف وَخَزتْني قد هذه كلمتك ألن املباريات؛ يف حظي

الجلة رمي أوديسيوسيف فوز

بجلٍَّة وأمسك كان، كما بعباءته ملتفٌّ وهو مكانه، من وثب حتى أوديسيوسهذا، قال إن ما
يتنافسوا أن الفياكيون اعتاد ثقٍل أعظم عن ما، بحاٍل تقل وال الجَلل، سائر من وأغلظ أكرب
فأحدثَت القوية، يده من بعيًدا، بها أرسل وبرميٍة الجلَّة، تلك أمسك بينهم. فيما بقذفه،
الفياكيون انبطح أرًضا؛ انبطحوا إنهم حتى الجمع، رءوس فوق تطري وهي دويٍّا الصخرة
أبعد وإىل الصخرة. هجمة تحت بسفنهم، املشهورون الرجال أولئك الطويلة، املجاذيف ذوو
ووضعت رجل، صورة يف أثينا وجاءت يده، من بخفة مرسعًة طارت الجميع، مدى من

بقولها: وخاطبَتْه بيدها، املدى عالمة
متحسًسا عنها، يبحث وهو العالمة، هذه يُميِّز أن يستطيع الغريب أيها األعمى، «حتى
جميًعا، منها أبعُد هي بل اآلخرين، عالمات من قريبة حاٍل بأية ليست ألنها بيَديه؛ إياها
الفياكيني من فرد أي يصل لن إذ الفوز؛ بهذا خاطًرا تطيب أن من أقل فال إذن بمراحل.

منه.» أبعَد إىل يقذف أو املدى، هذا إىل
صديًقا لديه رأى إذ واغتبط التحمل، الكثري العظيم، أوديسيوس فُرس تكلََّمت، هكذا

عبئًا: أخفَّ بقلٍب الفياكيني وسط تكلَّم ذلك وعىل صدوًقا،
أنني أعتقد وعندئٍذ فليفعل، املدى هذا إىل يقذف أن منكم استطاع من الشبان، «أيها
قلبه ثه يُحدِّ من الباقني بني من هناك كان إن أبعد. أو البُعد نفس إىل غريها سأرسل
أو املالكمة يف وليكن — الغضب غاية أغضبتموني ألنكم — ويجرب فليتقدم بمباراتي،
عدا ما أجمعني، الفياكيني من واحٍد أي ليتقدم أبايل؛ ال فأنا الجري؛ يف أو املصارعة، يف
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الجَلل. سائل من وأغلظ أكرب بجلَّة وأمسك

ومن أحمَق لكان إذن أكرمه؟ من مع يتعارك الذي ذا ومن مضيفي، ألنه فقط؛ الوداماس
يرض ال إنه غريبة. أرٍض يف بمقدمه ب رحَّ الذي مضيفه مباراة يف تحدَّى من املتاع، سَقط
ب أُرحِّ ولكني بأحد، أستخف وال أحد، تحدِّي أرفض فلن الباقني، سائر أما بحظوظه، إال
من يشء، أي يف ضعيًفا فلسُت رجل؛ مواجهة يف رجًال معهم، حظي وأُجرِّب بمعرفتهم،
املصقولة، القوس استخدام أستطيع فبمهارٍة األقوام؛ يمارسها التي املباريات ألوان شتى
إىل يقفون زمالئي أن رغم األعداء، جموع بني رجيل وإصابة رضب يف دائًما األول وأنا
،Philoctetes فيلوكتيتيس سوى َقط أحٌد يبُذَّني ولم الرجال، نحو ويُصوِّبون جانبي
أنني أعلن ذا أنا وها اآلخيني، معرش نحن حاربنا أن يوم الطرواديني، بأرض القوس يف
ويأكلون البسيطة، ظهر عىل اآلن يعيشون الذين البرش جميع من الباقني، سائر عىل امُلربز
مع وال ،Heracles هرقل مع ال الغابرة، األيام رجاالت منافسة إىل أسعى لن ولكني الخبز،
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الرماية يف الخالدين مع حتى ناضل الذي ،Oechalia أويخاليا مع أو ،Eurytusيوروتوس
ألن ساحاته؛ يف الشيخوخة تبلُغه أن دون برسعة، العظيم يوروتوس مات وقد بالقوس.
الرمح أقذف أن مقدوري ويف بالقوس. مباراة يف اه تحدَّ إذ فقتله؛ غيًظا، استشاط أبولُّو
فقط، فأخىش باألقدام. الجري سباق يف أما بالسهم، يصيب أن يمكنه رجٍل أي من أبعَد
العديدة، الصاخبة األمواج وسط بوحشية أُصبُت إذ الفياكيني؛ من أحد فيه عيلَّ يتفوق أن

مرتخية.» أطرايف تجدون ذلك وعىل مئونة. أيُة بسفينتي يكن لم حيث

الرقص إىل الراقصني يدعو ألكينوس

الغريب، «أيها قال: وحده ألكينوس ولكن الصمت، الجميع فلزم أوديسيوس، تكلَّم هكذا
من غاضبًا بها، تتمتع التي بسالتك إظهار تعتزم ولكنك وسطنا، بقبٍح تنطق لم دمَت ما
يمكن ال أقواله يزن كيف يعرف من وإن الئقة، غري بطريقٍة ك وعريَّ إليك ذهب قد ذلك أن
آخر، لبطٍل تُقصَّ أن تستطيع حتى أقول، ما إىل وأصغ اآلن، هيا ببطولتك، يستخف أن
حبانا قد والئم أيَّ مهارتنا، وتتذكَّر وأوالدك، زوجك مع تُولِم ساحاتك يف تكون عندما
أو املالكمة يف الخطأ من معصومني لسنا ألننا هذا؛ يومنا إىل آبائنا أيام منذ زوس بها
دائًما ونُغرم العالم، يف ارة بَحَّ خري أننا كما برسعة، نجري الَعْدو سباق يف ولكننا املصارعة،
خرية يا اآلن هيا واملخادع. الدافئة، والحمامات املالبس، وتغيري والرقص، والقيثارة باملائدة
ألصدقائه يحكي أن الغريب لهذا يمكن حتى رقصاتكم استعرضوا الفياكيني، الراقصني
الرقص ويف القدم، رسعة ويف البحر، أفانني يف غرينا سائر نفوُق كيف وطنه، يبلُغ عندما
بأحد املعلَّقة األلحان، العذبة القيثارة فيُحرضلديمودوكوس، فوًرا أحدكم وليذهب والغناء.

ساحاتنا.» يف األمكنة

القيثارة أنغام الرقصعىل

قرص من الجوفاء القيثارة ليُحرض الرسول ونهض باإلله، الشبيه ألكينوس، تكلَّم هكذا
اعتادوا الشعب، بني من مختارين رجاٍل تسعة وكانوا الرقص، أبطال نهض ذلك بعد امللك،
حلقًة وحدَّدوا للرقص، مكانًا وا فسوَّ وجه، أكمل عىل الجموع، وسط يشءٍ كل تنظيم عىل
وبعد األنغام. الشجية قيثارته ديمودوكوس، إىل يحمل الرسول، واقرتب االتساع مناسبة
بمهارٍة الرقص يجيدون الصبا، ميعة يف صبياُن حوله والتفَّ الحلبة، وسط إىل انتقل ذلك
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وهو أوديسيوس فبُهت بأقدامهم، العظيمة الرقص أرض يرضبون وراحوا مهارة، أي
نفسه. قرارة يف وُدهش أقدامهم، ومضاِت يف يُحمِلق

العذبة، أنشودته مع يتمىشَّ بما القيثارة أوتار عىل األنغام ع يُوقِّ فأخذ املغني أما
بيت يف سويٍّا، رقَدا البدء، يف وكيف الجميل، التاج ذات وأفروديتي أريس5 بحب فتغنى
هيفايستوس. السيد فراش بالعار ودنَّس عديدة، هدايا أريس وأعطاها ا، رسٍّ هيفايستوس،
عشق، يف مًعا يرقدان وهما بهما أبرص قد كان إذ الحال؛ يف النبأ إليه طريَّ هيليوس أن غري
يُدبِّر حدادته، مكان إىل طريقه يف وهو ذهب، هيفايستوس، مسامع املؤملة ة الُغصَّ بلَغت فلما
حتى فكُّها، أو تحطيمها يُمكن ال قيوًدا الهائل، السندان عىل قيوًدا وصنع نفسه، يف ا رشٍّ
الفخ، ذلك أريس، من يفغضبه وهو أنصنع، وبعد كانَا. العاشَقنيحيث تكبيل بها يستطيع
كما الفراش، قوائم حول مكان كل يف القيود ونثَر الفراش، يُوجد حيث مقصورته إىل ذهب
بخيوط أشبه ا، جدٍّ دقيقة وكانت الخشبية، السقف قوائم من تتدىلَّ كثرية، قيوًدا فوقه علَّق
بمهارة مصنوعًة كانت إذ يراها؛ أن املباركني، اآلمة من حتى ألحد، يمكن ال كي العنكبوت،
،Lemnosليمنوس إىل بالرحيل تظاهر املخدع، حول كلها ِفخاخه نثَر أن وبعد الحد، تفوُق

وكذا القتال، وضجيج بضوضاء صدره فينرشح الحرب إله وكان وهريا. زوس وابن أوليمبوس آلهة أحد 5
والقتل. الدماء برؤية
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ذو أريس، يكن ولم البالد. جميع من أكثر نفسه عىل عزيزة كانت التي البناء، املتينة القلعة
الصيت الذائع هيفايستوس رأى فعندما هيفايستوس؛ مالحظته يف أعمى العسجدي، العنان
غرام إىل مشتاًقا الشهري، هيفايستوس منزل إىل طريقه يف انطَلق يرحل، يَديه، بمهارة
كرونوس، ابن أبيها، بيت من ِلتوِّها َحَرضْت قد وكانت التاج، الجميلة 6،Cytherea كوثرييا

بقوله: إليها وتحدث بيدها، وأمسك املنزل، أريس فدخل جالسة، واستوت العتيد،
هيفايستوس ألن مًعا؛ مضطجَعني متعتنا، لنأخذ الفراش إىل هيا حبيبتي، يا «تعايل
السنتيني لزيارة ليمنوس، إىل أعتقد، كما برهة، منذ رحل بل البالد، بهذه اآلن يُوَجد ال

الحديث.» املتعجريف ،Sintians
انطلقا ثَمَّ وِمن فيه؛ مرغوب لذيذ أمٌر معه االضطجاع أن لها فبدا قال، هكذا
ولم الخادعة، الحكيم هيفايستوس قيود عليهما فأطبَقت ليناما، واستلقيا الفراش، إىل
أْن يقينًا عرفا وعندئٍذ منها. ليفلتا أطرافهما، يُحركا أن األحوال من حاٍل بأية يستطيعا،
قبل عائًدا املفتوَلني،7 الساعَدين ذو الصيت، الذائع الرب منهما فاقرتب منها، منجاة ال
الحال يف وأخطره أجله، من بالحراسة يقوم هيليوس كان إذ ليمنوس؛ بالد إىل يصل أن
غضبًا استشاط وقد الباب عند ووقف باألحزان، مثقل بقلٍب بيته، إىل انطلق ثَمَّ وِمن باألمر؛

بقوله: اآللهة جميع ينادي صاح وبقوٍة وَحنًقا،
تُشاِهدوا كي هنا إىل تعاَلوا الخالدون، املباركون اآلخرون اآللهة أيها وأنتم زوس، «أبتاه
بهوى وتُغرم عرجي، بسبب زوس، ابنة أفروديتي، مني تسخر كيف ُمزريًا، مضحًكا أمًرا
يُالم فلن ، كلٍّ ومع ُمشوًَّها. أنا ُولِدُت قد بينما أطرافه، وقوة جماله بسبب امُلخرِّب، أريس
هذان َصِعد كيف بأنفسكم سَرتون إنكم أبًدا! ينجباني لم ليتهما — أبويَّ سوى هذا عىل
ال فإنهما ، كلٍّ ومع ليزعجني. املنظر هذا وإن عشق، يف مًعا واضطجعا فرايش، إىل االثنان
واحدة، لحظة حتى وال كال، ذلك، من أطول مدًة هكذا يضطجعا أن أعتقد كما يشتهيان،
والفخاخ القيود أمَسَكت وقد النوم، يف الرغبة كالهما سيفقد ما رسعان هكذا! أجملهما ما
عديمة ابنته أجل من إياها، أعطيتُه التي الَغزل هدايا جميع أبوها، يل يُردَّ أن إىل بتالبيبهما،

شهوتها.»8 ِزماَم تُمِسك أن تستطيع ال ولكنها جميلة، ابنتَه فإن الحياء؛

والجمال. الحب ربَّة أفروديتي، ألقاب من لقب 6
الساقني». «األعرج أحيانًا: ترتجم 7

الحصافة». إىل تفتقر «ولكنها تُرتجم: وأحيانًا 8
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ُمطوِّق بوسايدون جاء الربونزية. العتبة ذي البيت يف اآللهة َعت وتجمَّ تكلَّم هكذا
منَعهن فقد الربَّات أما القوَّاس.9 الرب أبولُّو، والسيد هريميس، املساعد وجاء األرض،
عند فوَقفوا الخريات، مانحو اآللهة، وأما بيتها. يف منهن كلٌّ بِقيَت بل املجيء، من الحياء
مهارة أبرصوا عندما املباركني، اآللهة وسط الضحك، من تخمد ال عاصفٌة وثارت الباب،

بقوله: إليه وتحدَّث جاره إىل أحدهم فنظر الحكيم، هيفايستوس
اآلن، هيفايستوس ق تفوَّ كما الرسيع، يمسك فالبطيء الرشيرة؛ األعمال تزدهر «لن
كونه فمع أوليمبوس؛ يحتلُّون الذين اآللهة أرسع كونه من بالرغم أريس، عىل بطئه، رغم

الزاني.» غرامة يستحق أريس فإن ذلك، وعىل بمهارته، أمَسَكه أعرج،
لهريميس: فقال زوس، بن أبولُّو السيد أما بينهم، فيما يتكلُّمون اآللهة راح هكذا

حتى ا، مستعدٍّ بربك ألسَت الخريات، مانح يا الرسول، أيها زوس، بن هريميس «أي
الذهبية؟» أفروديتي جانب إىل فرايش، فوق ترقد أن املكينة، باألصفاد مقيًدا كنَت ولو

أيها أبولُّو، سيدي يا يحُدث، هذا «ليت بقوله: أرجايفونتيس، الرسول، أجابه عندئٍذ
وجميع اآللهة، أنتم بينما املكينة، األصفاد هذه أمثاِل بثالثِة ق أُطوَّ ليتني القوَّاس. الرب

الذهبية.» أفروديتي جانب إىل أرُقد أن لقاء تبرصونني، أيًضا اإلالهات
يضحك لم ذلك رغم ولكن ضاحكني، الخالدون اآللهة انفجر حتى هذا، قال إن ما
رساح يُطِلق أن الصيت، الذائع الصانع هيفايستوس، إىل ل يتوسَّ َطِفق بل بوسايدون،

مجنحة:10 بعباراٍت قائًال أريس،
حرضة يف يجب، ما كل لك يدفع سوف بأنه مني، تطلب كما وأعدك، رساحه، «أطلق

الخالدين.» اآللهة
تطلب فال هذا، «أما بقوله: املفتولة، السواعد ذو الصيت، الذائع الرب أجابه عندئٍذ
وكيف ا. حقٍّ نادم الوغد ذلك أن من أوًال، التأكُّد يجب األرض، ق ُمطوِّ يا بوسايدون، يا مني،
إىل العودة أو الدَّين سداد رفض أريس أن لو الخالدين، اآللهة وسط القيود يف أضعك

وانرصف؟» القيود،

بعيد». من يعمل «الذي أو الرشور» «مانع هنا املعنى يكون أن ويُحتمل 9

حماسية. أي: 10
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أريس امتنع إذا حتى هيفايستوس، «أيا بقوله: األرض، مزلزل بوسايدون، عليه َفردَّ
لك.» ألدفعه استعداد عىل فأنا وهرب، الدَّين عن

كما مطلبك، أرفض أن بعدئٍذ يصح، «ال الساعَدين: القوي الصيت الذائع الرب، فقال
يليق.» ال هذا أن

الحال، يف قفزا حتى االثننَي، رساح أطلق وما القيود، وفك هذا القوي هيفايستوس قال
قربص إىل فانطلَقت املرح، محبة أفروديتي، أما ،Thrace تراقيا إىل أريس فرحل وانطلقا،
الحسن ربَّات وُهِرَعت العبق. الجميل مذبحها يُوجد حيث ،Paphos بافوس إىل Cyprus
اآللهة عىل يتألأل الذي الزيت كذلك الخالد، بالزيت جسمها ويدهنَّ يغسلنها 11،Graces

للرائني. أعجوبة جميلة، بمالبَس ودثَّرنَها الخالدين،
كما يُصغي. وهو قلبه يف أوديسيوس فُرس األنشودة، هذه الصيت الذائع املغني أنشد

بسفنهم. املشهورون الرجال أولئك الطويلة، املجاذيف ذوو الفياكيون أيًضا ابتهج

الكرة برقصة راقَصني انفراد

يف يكن لم إذ وحدهما؛ يرقصا أن والوداماس ،Halius هاليوس ألكينوس، أمر ذلك، بعد
الجميلة الرائعة الكرة تلك كأساألرجوان، أيديهما يف فتناوال اهما، يتحدَّ أن فرٍد أي استطاعة
الوراء، إىل ينحني أحدهما ورشع لهما، صنَعها قد العظيم Polybos بولوبوس كان التي
األرض، فوق من عاليًا، فيقفز اآلخر، ينربي وعندئٍذ الظاهرة، السحب نحو بها ويقذف
قذف يف مهارتهما عرضا أن وبعد ثانية. األرَض أقداُمه تلمس أن قبل بمهارة ويلقفها
ورواًحا، ُغدوٍّا بالكرة يقذفان بينما الفسيحة، األرض فوق يرقصان أخذا12 عاليًا، الكرة

ضجيج. أيُّ ضجيٌج لذلك فينبعث الوحدة عىل لهما قون يُصفِّ اآلخرون الشبان ووقف
أيها ألكينوس، «سيدي قائًال: ألكينوس، إىل العظيم أوديسيوس تحدَّث ذلك بعد
لك وحق راقَصني، أفضل راقَصيك بأن زهوَت لقد الرجاالت،13 سائر من أكثر املشهور

رقصهما.»14 روعة إىل أنظر وأنا الدهشة تتملَُّكني إذ ذلك؛

ثالث. كن 11

االثنان. أخذ الحرفية: الرتجمة 12
«األنايس». أو: 13

إليهما. أنظر وأنا اليوناني: النص يقول 14
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بأوديسيوس يُشيد ألكينوس

وخاَطبهم املجذاف، ُمحبي الفياكيني، فنهضوسط القول، لذلك العتيد، ألكينوسالقوي ُرس
بقوله:

رجٌل الغريب هذا أن بحق، يل، يبدو الفياكيني، ومستشاري قادة يا إيلَّ، «أصغوا
عظيًما ملًكا عرش اثنَي بالدنا يف إن به. تليق صداقة، هدايا له نُقدِّم إذن هيا اإلدراك، سامي
واحٍد لكل هل ملًكا، عرش االثنا أيها لكم فهل عرش، الثالث وأنا امللك، زمام عىل يقبضون
هذا، ولنحرض الَربَّاق، الذهب من وتالنتًا الغسل، حديثَي ومعطًفا عباءة يُحرض أن منكم
مرسوًرا، َعشائه إىل يذهب أن بيَديه، هدايانا يتناول أن بعد للغريب، يمكن حتى مًعا، كلنا
إذ وبالهدية؛ بالقول الغريب، هذا مع البني ذات فليُصِلح يوروالوس، أما نفسه. قرارة يف

الئقة.» حاٍل بأية تكن لم كلمة، شفتَيه بني من انفلتَت
منهم كلٌّ وبعث الصواب، عني ذلك أن وقرَّروا رأيه، عىل الجميع وأثنَى تكلَّم، هكذا

وقال: يوروالوس، وقام الهدايا ليُحِرض رسوًال
استعداٍد أتم عىل إنني الناس، سائر شهرة صيتك، يفوق من يا ألكينوس، «سيدي
من كله املصنوع السيف، هذا فسأعطيه أمرت؛ كما الغريب، هذا مع البني ذات إلصالح
وعندئٍذ حديثًا، املنحوت العاج من به، املحيط وِغمده اللَجني، من ومقبضه الخالص، الربونز

القيمة.» عظيم شيئًا له سيكون

كثرية هدايا يتلقى أوديسيوس

بعباراٍت إليه وتحدَّث العظيم، أوديسيوس يَدي بني بالفضة، ع املرصَّ السيف وقدَّم هذا، قال
أن عنيف، وقٌع لكلماتي كان إذا أرجو، الغريب، السيد أيها بك، «مرحبًا فقال: مجنحة،15
أن لآللهة فهل أنت أما بعيًدا، وتحملها رسيًعا بها فتطري الحال، يف الهوج الرياح بها تذهب
أصدقائك؟» عن بعيًدا طويلة مدًة األهوال عانيَت قد إذ وطنك؛ وبلوَغ زوجك، رؤيَة تمنحك
الصديق، أيها أيًضا، السالم كل السالم، «لك بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس، فأجابه
العبارة هذه تنىس أال فصاعًدا، اآلن من لك، وهل السعادة. تهبك أن اآللهة من ألطلب وإني

وبينك؟» بيني األمور بها أصلحَت التي الرقيقة

حماسية. أي: 15
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وعندئٍذ كتَفيه، فوق ة، بالفضَّ ع املرصَّ السيف علَّق حتى هذا، حديثه من انتهى إن ما
قرص إىل لون املبجَّ الرسل حمَلها وهذه املجيدة، الهدايا إليه وأُحرضْت الشمس، َغربَت
والدتهم أمام ووَضعوها الجميلة، الهدايا النظري املنقطع ألكينوس أبناء فأخذ ألكينوس،
املقاعد فوق واستَووا فدخلوا داره، إىل الجمع العتيد، القوي ألكينوس وتقدَّم رة. املوقَّ

بقوله: أريتي إىل العتيد ألكينوس تحدَّث ذلك وبعد العالية.
فيه وضعي لديك، صندوٍق أفضل ضخًما، صندوًقا هنا، إىل أحرضي زوجتي، «أي
مملوءة ِقْدًرا للغريب، تَضعي بأن يل تتفضَّ وهل الغسل، حديثي ومعطًفا عباءة بنفسِك
الثياب، بأجمل ُمتزيٍّ وهو فريى، به، يستحم ساخن ماءٌ لديه يكون حتى النار، فوق باملاء
َشْدو وبسماع بالوليمة، يتمتع وعندئٍذ النبالء، الفياكيون هنا إىل بها جاء التي الهدايا جميع
يتذكَّر كي اإلبريز، الذهب من املصنوعة الجميلة الكأس هذه له وسأُقدِّم العذبة. األغاني

اآلخرين.» ولآللهة لزوس ساحاته، يف السكائب يسكب وهو حياته، أيام طوال

مكني صندوٍق يف الهدايا أوديسيوسيحفظ

النار، فوق ضخمًة ِقْدًرا يضعن بأن خادماتها أريتي أمرت حتى كالمه، ألكينوس أتم إن ما
يف املاء وصبَبْن الحمام، مللء املشتعلة، النار فوق الِقْدر ووضعَن اإلماء، فأذعنَت برسعة،
حول تلعب اللَهب ألسنة انَدلَعت عندئٍذ تحتها؛ النار يف الخشب من كتًال ووضعن الِقْدر،
من جميًال، صندوًقا للغريب أريتي أحَرضْت الوقت نفس ويف املاء، وَسخنَّ الِقْدر، بطن
الفياكيون، إله قدَّمها التي وذهب، ثياٍب من العظيمة، الهدايا فيه ووَضَعت النفائس حجرة
بكلماٍت أوديسيوس خاطبَت ثم جميَلني، ومعطًفا عباءة بنفسها، داخله، وَضَعت كما

قائلة: مجنحة،
يسلبَك لئال متينًا حبًال حوله اربط وبرسعة الصندوق، غطاء إحكام اآلن بنفسك «تولَّ
السفينة وسط اللذيذ، النوم يف بعُد، فيما مستغرق، وأنت الطريق، أثناء يف هداياك أحٌد

السوداء.»
وأحكم الحال يف قام الكلمات، هذه ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس سمع عندما
علََّمته قد الجليلة كريكي16 كانت خفية، بعقدٍة حوله، حبًال َلفَّ وبرسعة الغطاء، تثبيت

جوالته. أثناء يف أوديسيوس إليها وصل التي إيايا جزيرة تقُطن ساحرة 16
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قلبه ُرس ليغتسل، الحمام إىل بالذهاب يُرسع أن البيت، ربة أَمرتْه ذلك وبعد يوم. ذات إياها
ذات كالوبسو، منزل ترك أن منذ العناية هذه مثل يعتَْد لم إذ الدافئ؛ الحمام أبَرص عندما

إلًها. كان لو كما باستمرار، الرعاية يلقى كان الحني، ذلك حتى ألنه الفتَّان؛ الشعر

أوديسيوس تُودِّع ناوسيكا

من خرج جميَلني، ومعطٍف بعباءة ودثَّرنَه بالزيت، جسمه ودَعْكن اإلماء، َلته غسَّ أن وبعد
اآللهة حبتها التي ناوسيكا، ووقَفت خمرهم. يف الرجال جميع إىل لينضم وذهب الحمام،
وهي بأوديسيوس، وأُعجبَت البناء، املكينة القاعة باب قائم بجانب رائعني وجماٍل بفتنة

قائلة: مجنحة، بعباراٍت وخاَطبتْه بنظراتها، ترمقه
بثمن أوًال، يل، تدين ألنك وطنك؛ يف وأنت تتذكَّرني، أن وأرجو الغريب، أيها «وداًعا

حياتك.»
القلب، ألكينوسالعظيم ابنة يا ناوسيكا، «هيا بقوله: الحيل الكثري أوديسوس فأجابها
سأظل عندئٍذ عودتي؛ بيوم والتمتُّع وطني، بلوغ يهبُني الرعد، العايل هريا، زوج زوس، ليت
الحياة.» أَعطيتِني التي سيدتي يا أنت فإنك، أيامي؛ طوال إلله، أُصيل كما لك، أُصيل هناك

بعطفه املنشد يغمر أوديسيوس

آنئٍذ املجتمعون وكان ألكينوس. امللك بجانب مقعٍد فوق وجلس هذا أوديسيوس قال
ديمودوكوس الكريم، املنشد يقوُد الرسول، فاقرتب الخمر، ويخلطون اللحم ِقطع يُوزِّعون
قطع وعندئٍذ مرتفع. عموٍد إىل مقعده مسنًدا ين، املدعوِّ وسط وأَجِلسه الشعب، يُجلُّه الذي
كثرٍي بني من الناب، أبيض بريٍّ خنزيٍر ظهر سلسلة من ِقطعة الحيل، الكثري أوديسيوس

قائًال: الرسول، وأعطاها جانبَيها، كال من الدهن غزيرة وكانت الِقطع من
رغم بتحيته أقوم وسوف ليأكله، لديمودوكوس، وقدِّمه الجزء هذا خذ الرسول، «أيها
الغرباء؛ يسكنون الذين الناس سائر بني واالحرتام باملجد يحَظون املنشدين فإن أحزاني؛

املنشدين.» معرش وتُحب الغناء، طرق علَّمتْهم الشعر ربة ألن
ديمودوكوس، السيد يَدي يف ووضعها القطعة الرسول تناول حتى هذا قال إن ما
املوضوع الشهي الطعام أطايب من يأكلون القوم رشع وهكذا القلب. مرسور هذا فتناولها
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الحيل، الكثري أوديسيوس، خاطب والرشاب، الطعام من كفايتهم نالوا أن وبعد أمامهم.
بقوله: ديمودوكوس

أكان سواء البرش، سائر من أكثر عليك َألثني يُقال؛ والحق إنني ديمودوكوس، «أيا
بمصري وحيًدا، صادًقا تتغنَّى ألنك أبولُّو؛ أو زوس، ابنة الشعر ربة هي الغناء علَّمك الذي
معهم حاًرضا كانت لو كما قاَسْوها، التي املشاق وجميع والَقوه، صنعوه ما كل اآلخيني،
أغنيتك، غريِّ هيا واآلن آخر. شخٍص من القصة سمعت أو الصدفة، بمحض بنفسك،
الذي الجواد أثينا، بمساعدة ،Epeius إيبيوس صنعه الذي الخشبي، الجواد عن وأنشدنا
بالرجال مأله أن بعد الخداع، من كرضٍب القلعة، داخل إىل مرة ذات أوديسيوس، ساقه
منحك، قد الرب أن املأل عىل ألعلنُت القصة؛ هذه عن بحقٍّ تغنَّيَت فلو إليوس، خرَّبوا الذين

املقدس.» الغناء موهبَة ، ريضٍّ بقلٍب

الخشبي الحصان قصة سماع أوديسيوسيطلب

أنشودته يُرسل الرب، يدفعه املغني، رشع حتى هذا، حديثه من أوديسيوس انتهى إن ما
املقاعد، ذات سفنهم ركبوا قد األرجوسيون، كان حيث القصة متناوًال األسماع، إىل لتصل
املجيد أوديسيوس يقودهم الذين كان بينما أكواخهم، عىل النار إلقاء بعد بعيًدا، وأبحروا
الطرواديون سَحبه الذي الحصان، داخل مختبئني الطرواديني، اجتماع مكاِن يف يجلسون
طويًال، يتكلَّمون ورشعوا حوله، القوم جلس بينما هناك، واقًفا فبقي القلعة، إىل أنفسهم
الخشب وا يُشقُّ أن إما باستحسانهم؛ آراءٍ ثالثة حظيت لقد قرار. إىل الوصول يستطيعوا ولم
الصخور، فوق من به ويُلقوا شاهق، ُعلوٍّ إىل الحصان يرفعوا أو القايس، بالربونز األجوف
كان إذ النهاية؛ يف قرارهم َقرَّ كما اآللهة. بمقام تليُق عظيمة كتقدمٍة هو حيث يرتكوه أو
يجلس كان الذي الهائل، الخشبي الحصان مدينتهم تحتوي أن بعد يَهِلكوا أن مصريهم
أبناء ق تدفَّ كيف أنَشد كما للطرواديني. والقَدر املوت يحملون األرجوسيني، أفاضل بداخله
كيف أنَشد فقد اآلخرون أما املدينة. وخرَّبوا األجوف، كمينهم تاركني الحصان، من اآلخيني
أنه كيف فذكر أوديسيوس عن وأما الشامخة. املدينة يُخربون الطرق مختلف يف انطلقوا
هناك باإلله. الشبيه مينيالوس، بصحبة Deiphobusدايفوبوس بيت إىل ذهب أريس، مثل
أثينا بمعونة النهاية يف تَغلَّب ولكنه القتال، رضوب ألقىس أوديسيوس تعرَّض قال، كما

القلب. العظيمة
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ألكينوس فضول يثري أوديسيوس بكاء

وبلََّلت أوديسيوس، قلب ذاب بينما األغنية، هذه اآلفاق، ُشهرته طبََّقت الذي املغني أنَشد
العزيز، زوجها حول نفسها وتُمزِّق املرأة، تنتحب وكما حاجبَيه، تحت من وجنتَيه الدموع
القايس، الكريهة يوم وأطفاله مدينته عن يُصد أن إىل ساعيًا وشعبه، مدينته أمام املجنون
خلفها، من األعداء بينما رصاخها، ويعلو به تتعلَّق أنفاسه، ويلفظ يُحتَرض تراه وعندما
، واملشاقَّ اآلالَم لتُقايس األرس، يف بعيًدا ويقودونها برماحهم، وكتَفيها ظهرها يرضبون
السواجم دموعه أوديسيوس ترك أيًضا هكذا امُلِمض. الحزن وطأة تحت وجنتاها فتذوي
ألكينوس أن بيد الجميع. عن ذرفها، التي العبارات تلك وأخفى حاجبَيه، تحت من تنهمر
الحال، يف فنهض العنيف، أنينه وسمع بجواره، يجلس كان إذ إليه؛ والتَفت الحظه وحده

قائًال: املجاذيف، محبي الفياكيني، وسط يتكلم
قيثارته اآلن يُوقف ديمودوكوس َدُعوا الفياكيني، ومستشاري قادة يا إيلَّ، «أصغوا
بدأنا أن فمنذ سواسية؛ الجميع عىل األغنية بهذه الرسور يقسم ال فإنه اللحن، الصافية
، بحقٍّ ألعتقد إنني َقط. البكاء عن الغريب هذا يُكفَّ لم اإلنشاد، يف املغني وانساب ، نتعىشَّ
وُمضيفني ضيوًفا جميًعا نمرح كي اآلن، املغني فليُكف قلبه، بَخع قد بد ال الحزن أن
من األشياء هذه كل أعَددنا أننا العجيب فمن بكثري، أفضُل هذا أن طاملا سواء، حدٍّ عىل
الغريب فهذا حبنا؛ بمحض نُقدِّمها التي الصداقة وهدايا إرساله، ل، امُلبجَّ الغريب أجل
ما نفسك يف اآلن بعد تُخِف ال بالقليل. ليس إدراٍك لذو وإنه كأخ، أعززناه قد املترضع،
به ينادوك أن القوم اعتاد الذي االسم عن ني خربِّ بكثري. أجدى فالرصاحة عنه؛ سأسألك
البرش من أحد ال إذ بها؛ املحيطون والسكان بلدتك، وأهل وجريانك، وأبوك أمك وطنك، يف
يَهبون اآلباء ألن األيام؛ من يوٍم يف ُولَِد قد إنه حيث نبيًال؛ أم وضيًعا أكان سواء اسم، بغري
تستطيع حتى ومدينتك، وشعبَك بالدَك عن ني خربِّ كذلك يُنجبونهم. عندما للجميع األسماء
ات دفَّ وال ارة، بحَّ للفياكيني ليس إذ بمهارة؛ طريقها تشق هناك، إىل تحملك أن سفننا
مدن وتعرف نفسها، تلقاء من البرش، وعقول آراء تفهم سفنهم ولكن األخرى، للسفن كما
الضباب وسط مختفيًة اليم، ُعباب تُشق الرسعة وبمنتهى الخصبة، وحقولهم األقوام سائر
يرويها قصًة مرة ذات سمعُت، فقد كلٍّ ومع إطالًقا. التحطيم أو األذى تخىش ال والسحب،
نُهيِّئ ألننا منَّا، غاضبًا كان بوسايدون إن يقول أن اعتاد إذ ناوسيثوسNausithous؛ أبي
املتينة الفياكيني سفن إحدى تكون بينما يوم، سيأتي أنه ذكر لقد آمنًا. الناسسفًرا لجميع
حول شاهًقا جبًال ويُشق بوسايدون، سيرضبها املظلم، الِخَضم َعْرب رحلة من عائدًة البناء
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أن وإما األمر، ذلك ق يُحقِّ أن إما الرب ولكن العجوز، الرجل ذلك قاله ما هذا مدينتنا.17
أين إىل رصاحة هذا عن ني وخربِّ اآلن، هيا الكريمة. ملشيئته تبًعا ق، يتحقَّ أن دون يرتكه
املتينة مدنهم وعن األقوام، أولئك عن تعرفه ما يل وارِو ذهبَت، البرش بلدان أي وإىل رحلت،
اآللهة ويخَشون الغرباء يُحبون منهم ومن متوحشون، ظاملون قساٌة منهم من البناء،
األرجوسيني الدانيني مصري سماع عند ونحيبك، بكائك سبب عن يل وأفصح قلوبهم؟ يف
أغنيٌة هناك تكون أن يمكن للبرشكي الدمار خيوط حاكوا الذين اآللهة ُصنع هذا وإليوس،
صادق القلب طيب رجل إليوس، أمام ُقرباِك ذوي أحد سقط هل الوالدة. وشك عىل هم ملن
ودمه؟ جلدته أبناء من للمرء األقرباء أقرب هم فهؤالء حموك، أو ابنتك، زوج أو القول،
ذا رفيًقا، أًخا املرء يفقد أن من أسوأ فال صادق؟ كريٌم قلبك، عىل عزيز صديٌق هو هل أو

فطني.» قلٍب

البحر. عن يفصلهم لكي أي 17
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مغامراته أوديسيوسيحكي

أرسع ِصيتُه طار من يا ألكينوس، «سيدي وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
عن أما صوتًا! اآللهة يشبه الذي الرجل، كهذا ُمنشٍد إىل اإلصغاء أجمل ما الناس، صيت من
يف يجلسون واملدعوون الشعب، سائر تنتظم ما هي يل مَرسة أعظم أن أعلن فإنني نفيس،
زاخرة موائُد جوارهم وإىل مناسب، ترتيٍب يف انتظموا وقد املنشد، إىل يستمعون الساحات
أجمل هذا وهناك. هنا بها ويدور الطاس من الخمر كئوس يمأل والساقي واللحم، بالخبز
يزداد كي املفجعة، ِمَحني عن السؤال إىل يميل قلبك أن بيد لناظري. يروق الوجود يف يشءٍ
التي املصائب هي فكثرية أنتهي؛ بأيها وال أبدأ، املحن بأي أدري ولست وأنيني. بكائي
أُصبح وكي أيًضا، أنت تعرفه حتى اسمي، عن بإخبارك اآلن وسأبدأ السماء. آلهة بها حبَتْني
إنني نائية. بالٍد يف أقطن أنني رغم ُمضيَفك، املشئوم، القَدر يوم من أنجو عندما بعُد، فيما
السماء، شهرتي وتبلغ الحيل، طرق بجميع البرش بني املشهور اليرتيس، بن أوديسيوس
بالغابات املكسو ،Neriton نرييتون جبل يُوجد حيث للعني؛ الواضحة إيثاكا، وموطني
األخرى، بجانب الواحدة متقاربة، عدة ُجزٌر حوله ومن بُعد، من إليه يُنظر إذ املائجة؛
أما الغابات. الكثرية Zacyunthus وزاكونثوس ،Same وسامي ،Dulichium دوليخيوم
منفصلة فتقع األخرى الجزر وأما أقىصالظالم،2 يف األرضالرئيسية1 فبقرب نفسها إيثاكا

هومريوس وصف تجعل كلها الفقرة ترجمة فإن صحتها؛ لعدم هنا «منخفض» كلمة استعمال يجوز ال 1

،Thiaki بثياكي تشبيهها يمكن ال هومريوس إيثاكا بأن القائل والرأي تتفق إنها الحقيقة. والوقائع متفًقا
اإلغريق. بالد غرب بجغرافية بالجهل الشاعر تُوِصم السطور هذه أن به املسلَّم ومن .Leucasبليوكاس بل
وغربًا. شماًال املجهولة واملنطقة الظلمات صوب الساحل بحذاء طريقه جاعًال املالح، نظر وجهة من أي 2
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يل، بالنسبة أما للشباب، كريمة مربيٌة ولكنها وَْعرة، جزيرة إنها والشمس. الفجر صوب
أن كالوبسو، الفاتنة الربة حاوَلت حقيقة، وطني. من أحىل أراه أن يمكن ما هناك فليس
تتلهف كانت وكذلك زوجها، أغدو أن إىل تواقًة الواسعة، كهوفها يف جوارها إىل تَحجَزني
أيًضا تتوق وكانت املحتالة، Aeaea أيايا سيدة كريكي ساحاتها، يف بي االحتفاظ إىل كريكي
ألذ يشءٍ من ما إنه ا، حقٍّ ضلوعي. بني قلبي إغراء تستطيعا لم ولكنهما بي، الزواج إىل
عن نائيًا غريب، بلٍد يف قصيٍّا، بعيًدا الثراء، بيت يف كان ولو حتى ووالَديه، املرء وطن من
عائد وأنا زوس، بي أنزلها التي الوطن، إىل املؤملة عودتي بخرب أيًضا أُخربك دعني والَديه.

طروادة. من

بالخمر. مملوءًا الخشب، من طاًسا يدي يف أُمِسك وأنا إليه، ثُْت وتحدَّ
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الكيكونيس أوديسيوسمع مغامرة

.Ismarusإسماروس إىل 3،Ciconesالكيكونيس إىل وساَقتني إليوس، من الرياح حملتني
من كبرية كمياٍت وغنمنا زوجاتهم، أخذنا املدينة ومن رجالها، وقتلُت املدينة، نهبُت هناك
عادلًة األنصبة تكون بل أحد، يُظَلم أال عيني نُْصب واضًعا بيننا، فيما قسمناها الكنوز،
ولكنهم هاربني، ألقدامنا الِعنان نُطِلق بأن الرجال، أمرُت ذلك بعد السواء. عىل بينهم
ة جمَّ خراًفا وذبحوا الخمر، من الكثري يحتسون فأخذوا أمري، يسمعوا لم غبائهم لفرط
الكيكونيس انطلق األثناء، تلك ويف املشية. متثاقلة سمينة، ملساءَ وأبقاًرا الشاطئ، بجوار
الرجال من منهم، وأشجُع أكرب عدٌد فتجمع جريانهم، من آخرين بكيكونيس واستنجدوا
إذا حتى األعداء، ضد عرباتهم، من القتال يف ماهرين وكانوا البحر، عن بعيًدا القاطنني
جمٌع علينا هجم حتى الصباح أصبح فما األقدام، عىل وقاتَلوا منها هبَطوا األمر، لزم ما

سفينة. كل من ستة فقتلوا بلدتهم، سلبهم ألنه وأنصاره؛ أوديسيوس هاجم تراقيا شعوب من شعب 3

بولوفيموس. العمالق بها أثمل التي الخمر أوديسيوس منه أخذ الذي املكان هو ذلك وكان
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مشئوم مصريٌ بنا نزل وعندئٍذ موسمها، يف النابتة األزهار أو األشجار أوراق ِعداد يف منهم4
نظام، يف قاتلوا لقد العديدة. املحن نكابد كي التعساء، نحن فأصابنا زوس، لدن من
وملَّا األسنة. الربونزية بالرماح اآلخر يقذف جانٍب كل وراح الرسيعة. بالسفن وحاربونا
هجماتهم، نُصد ونحن يتضاءل، املقدس النهار وكان صباًحا، ذاك إذ يزل لم الوقت كان
بحل تؤذن الشمس أخذَت عندما أنه غري العدد. يف علينا تفوُّقهم رغم بعيًدا، ونطردهم
املدرَّعني رفاقي، من ستٌة وهَلك اآلخيني، وهَزموا الكيكونيس، علينا ق تَفوَّ الثريان، عن النِّري

والقَدر. املوت من نجونا فقد بقيتنا، أما سفينة، كل من جيًدا،

واألعاصري األمواج أوديسيوسمع معركة

فقدنا رغم املوت، من بنجاتنا ومرسورين القلوب، محزوني هناك، من باإلبحار أرسعنا
كل عىل مرات ثالث نادينا حتى كبرية، مسافًة تبتعد بأن لسفني أسمح ولم األعزاء، زمالءنا
زوس، أثار وعندئٍذ أرضالسهل. فوق الكيكونيس جنَدلهم الذين التعساء، الرفاق من واحٍد
والبحر الَرب وأخفى عجيبة، بعاصفٍة فهاجت ُسُفننا، ضد الشمالية، الريح السحب، جامع
برسعة، تجري السفن فأخذت السماء، من هابًطا الداجي الليل هجم ثم بالغمام، مًعا
وَخزنَّاها األرشعة أنزلنا ذلك وعىل الريح؛ عنف جرَّاء من إربًا أرشعتها أوصال وتمزََّقت
يف استغرقنا هناك الَرب. صوب بالغة رسعٍة يف بالسف نُجذِّف ورحنا املوت، خشية بعيًدا
الغدائر الجميل أعلن إن ما أنه غري وأًىس، تعبًا قلوبنا ذابت وقد ويوَمني، ليلتنَي طيلة الرقاد
وطفق مقاعَدنا، واتخذنا البيضاء، األرشعة ونرشنا الصواري رفعنا حتى الثالث، اليوم مولد
والتيار األمواج أن لوال سليًما، وطني أبلغ كدُت وحينئٍذ السفن. ون يُسريِّ والرياح البحارة
خارج ودفَعتْني ،Malea ماليا حول أدور وأنا الرضبات، يل تكيل عادت الشمالية، والريح

.Cythera كوثريا عن بعيًدا طريقي،

اللوتس آكلة بالد أوديسيوسيف

ما إذا حتى الزاخر، الِخَضم عرب الُهوج الرياح تحملنا الحني، ذلك منذ أيام، تسعة مدة بقينا
غذاؤهم الذين ،Lotus-eaters اللوتس آكيل بالد أرض أقدامنا وطئَت العارش، اليوم أقبل

علينا». هجموا الصباح «ويف الحرفية: الرتجمة 4
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السفن بجانب طعامهم رفاقي تناَول الحال ويف املاء، واستقينا الرب، إىل فنزلنا األزهار،
القوم أولئك ماهية ليستطلعوا رفقائي من بعًضا أرسلُت ورشبنا أكلنا أن وبعد الرسيعة.
ثالثًا رجًال معهم وأرسلُت رفاقي، من اثننَي فاخرتُت اليابسة، تلك فوق خبًزا أكلوا الذين
اللوتس آكلوا يَسَع ولم اللوتس، بآكيل واختلطوا الحال يف انطَلقوا ذلك وعىل … كرسول
ثمرة أكل منهم واحٍد من وما ليتذوَّقوه، اللوتس من شيئًا لهم قدَّموا بل زمالئي، قتل إىل
بل رفيقه، عن نبأٍ إحضار أو العودة يف الرغبة وفقد إال حالوة، الشهد تعدل التي اللوتس،
إىل طريقهم وناسني لهم غذاءً اللوتس متخذين اللوتس، آكيل بني هناك البقاء لهم طاب
أسفل إىل وحملتُهم يبكون، وهم السفن، إىل بالقوة الرجال هؤالء أرجعُت ولكني الوطن،
بركوب يُرسعوا أن األوفياء، مالئي بقية آمًرا الواسعة، السفن إىل َقيَدهم وأحكمُت املقاعد،
فأذعن الوطن، إىل رحلته فينىس خطأ، اللوتس منهم فرٍد أي يأكل لئال الرسيعة، السفن
أماكنهم، يف استََووا إن وما املقاعد، فوق وجلسوا َفوِرهم، من السفن واعتَلوا لألمر، الرجال

باملجاذيف. السنجابي البحر يرضبون رشعوا حتى

العمالقة بالد أوديسيوسيف

القوم أولئك الكوكلوبيس، بالد وبلغنا قلوبنا، يمأل والحزن هناك، من أبحرنا وهكذا
ال الخالدين، اآللهة عىل اعتمادهم جلُّ بل قانون، ألي يخضعون ال الذين املتغطرسني
َحْرث، وال بَذْر دون مزروعاتهم كل تنمو بل أرًضا، يحرثون وال نبتًا، بأيديهم يغرسون
بأمطاره. املزيد زوس يهبُهم كما الغنية، الخمر لعناقيد الحاملة والكروم والشعري القمح
ذؤابات فوق يعيشون بل محدودة، قواننَي يتبعون وال للتشاور، اجتماعاٍت يعقدون ال إنهم
يسلب وال وزوجاته، ألطفاله القوانني يسنُّ منهم وكلٌّ واسعة، كهوٍف يف الشامخة، الجبال

شيئًا. اآلخر أحدهم
أرض من قريبة وليست بانحراف، امليناء خارج تمتد مستوية5 هناك والجزيرة
املعيز فيها تكثُر الغابات، كثرية جزيرٌة إنها عنها. بعيدًة ليست أنها كما الكوكلوبيس،

الرتبة»، «عميقة يرتجمها البعض فإن اليونانية، للكلمة الحقيقي املعنى يكتنف الذي الشك إىل نظًرا 5

«جرداء». اآلخر والبعض
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الصيادين أن كما عنهم، يُبعدها وال الناس سري يُخيفها ال إذ لها؛ حرص ال التي املتوحشة
ون يُشقُّ وهم الغابات، خالل املتاعب مون يتجشَّ الذين الرجال أولئك هناك، إىل يذهبون ال
تظل بل مفلوحة، وليست املاشية، بقطعان محتلة غري وإنها الجبال، قمم فوق طريقهم
املعيز تطعم ولكنها البرش، عن شيئًا تعرف ال األيام، طوال مفلوحة وال مزروعة غري
تماًما خاليٌة بالدهم أن كما الخدود.6 قرمزية ُسفٍن أية يملكون ال الكوكلوبيس ألن الناغية؛
مطالبهم، سائر لهم تُنجز التي املقاعد، املكينة السفن يبنون الذين السفن صانعي من
متون عىل البحر الناُس يعُرب عندما يحدث كما آخرين، أقواٍم مدن إىل ينتقلون وهم
فإن — جميًال موطنًا الجزيرة تلك من يجعلوا أن القادرون الصنَّاع — للتزاور السفن

األحمر. باللون مطلية مقدماٍت ذات أي 6

230



التاسعة األنشودة

بجانب مروٌج فبها أوانه؛ يف يشء كل تؤتي ولكنها فقرية، حاٍل بأي ليست الجزيرة
النمو، عن الكروم تُكف ال حيث ناعمة، الري جيدة مروٌج السنجابي، البحر شواطئ
إىل موسم من الوفرية ت الغالَّ يحصدوا أن منها يستطيعون مستوية، حرٍث أرُض وبها
إرساء ل يُسهِّ ميناءٌ بها وكذلك الخصب، كل خصبٌة السطح أسفل الرتبة إن إذ موسم؛
بتثبيت أو البحر، من مرساة بإلقاء إما املرايس، إىل حاجة دون أمان، يف بها السفن
البحارة ينتوي حتى وينتظر الشاطئ عىل سفينته إرسال للمرء فيمكن بالحبال، الكوثل
من نمري، ماءٍ عنُي امليناء رأس عند األرض من وينبثق املعتدلة. الريح وتُهب اإلقالع،
خالل اآللهة أحد أرشدنا وقد هناك. إىل فأبحرنا الحور، أشجار حوله وتنمو كهف، تحت
كثيفة، غمامٌة السفن عىل تُحط كانت بل ضوء، أي هناك يُرى يكن لم إذ الداجي؛ الليل
تبرص لم ولذلك السحب؛ خلف محتجبًا بقي بل السماء، من نوٍر أي القمر يُرِسل ولم
أن بعد إال بالشاطئ ترتطم وهي الطويلة اللَُّجج نشاهد ولم الجزيرة، تلك رجٍل أي عني
سائر خَفْضنا الشاطئ، فوق أخذناها أن وبعد الساحل. فوق املقاعد القوية سفننا سحبنا
الفجر مقدم وانتظرنا النوم إىل استسلمنا حيث البحر، شاطئ فوق بأنفسنا ونزلنا األرشعة،

الالمع.
خالل نجوُس رشعنا حتى الظالم، ُحُجب األنامل الوردي املبكر الفجر هتك إن ما
الجبل، معيز بإثارة الرتس، حامل زوس، بنات الحوريات وقامت منها، عجبنا وقد الجزيرة
قِسيَّنا تناولنا الحال ويف طعامهم. به يُِعدُّون ما منها يأخذوا أن زمالئي يستطيع كي
نرضب، أنشأنا ِفرق، ثالِث يف انتظمنا أن وبعد السفن، من الطويلة وسهامنا املعقوفة،
عرشة اثنتَي تتبَُعني التي السفن كانت جوعنا. تُشبع فرائس الرب وهبَنا منا ورسعان
عنزاٍت عرش نصيبي فكان أنا أما باالقرتاع، قسمناها عنزات، تسع منها لكلٍّ فسقط سفينة،

يل. انتَقوها
وفري لحٍم عىل نُولم هناك جالسني الشمس، غربَت حتى بطوله اليوم مكثنا وهكذا
منها يزال ال كان بل بعُد، سفننا من نفَدت قد الصهباء الخمر تكن لم إذ لذيذة؛ وخمٍر
يوم املالحني، من فريٍق لكل ُقدور، يف وافًرا خزينًا منها وضعنا قد كنا ألننا بقية؛ لدينا
الكوكلوبيس، بالد إىل بأبصارنا اتجهنا ثم املقدسة، الكيكونيس قلعة عىل استوَلينا أن
الشمس اختَفت وملَّا واملاعز. والخراف، الرجال وصوت الدخان، والحظنا بقربنا، القاطنني
كاد وما للراحة. طلبًا البحر شاطئ فوق استلَقينا الكون، عىل الظالم وخيَّم األفق، وراء
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سويٍّا، وجمعتهم رجايل، ناديت حتى السماء، أفق يف يلوح األنامل الوردي الباكر الفجر
فقلت: جميًعا، وسطهم يف وتحدثت

بسفينتي أنطلق بينما األوفياء، زمالئي يا الباقني، جميع يا اآلن، هنا «انتظروا
الظاملني، املتوحشني األفظاظ، من هم وهل يكونون، من ألستطلع القوم، أولئك إىل ارتي، وبحَّ

نفوسهم.» قرارة يف اآللهة ويتَّقون الغرباء، يحبون ممن أم
بالصعود رفاقي وأمرُت السفينة، ظهر إىل َصِعدُت ذاك، حديثي أتممُت أن وبعد
مقاعدهم. يف واستَوْوا فوًرا، َصهوتَها وامتَطوا لألمر، فأذعنوا الكوثل، حبال وبحل كذلك،
فلما باملجاذيف، السنجابي البحر يرضبون وأخذوا بنظام، مجالسهم يف اعتدلوا أن وبعد
أشجار بفروع مسقوًفا شاهًقا، كهًفا أبرصنا البحر، من ا جدٍّ قريبًا وكان املكان، بلغنا
واحدة. حظريٍة يف مًعا نائمة كانت واملاعز، األغنام، قطعان من كثريًا هناك ورأينا الغار.
وامُلدعَمة األرض، يف عميًقا املغروسة الصخور يف مشيدة عالية، ساحٌة الكهف حول ومن
ضخم رجٌل هناك وكان الشاهقة. القمم ذوات البلُّوط وأشجار الباسقة، الصنَوبَر بأشجار
يكن ولم قيص، مكاٍن يف بمفرده قطعانه يرعى وكان الكهف، ذلك يف ينام عمالق،
ُخلق قد كان ألنه القانون؛ بعصيان قلبه يف يؤمن عزلة، يف يعيش بل بغريه، يختلط
ضخم، لجبٍل شامخة بقمٍة أشبه كان بل الخبز، آكل اإلنسان يشبه ولم غريبًا، وحًشا
الذؤابات من غريها عن ومنفصلًة الناظرين، أمام وحدها بارزًة تعلو الغابات، كثرية

الشامخات.
اثنَي واخرتُت لحراستها، السفينة بجانب يبَقوا أن األوفياء، رفاقي بقية أمرُت عندئٍذ
الصهباء بالخمر املاعز جلد من ِقربًة ومألُت طريقي، يف وانطلقُت رفاقي خري من عرشرجًال
الرب أبولُّو، كاهن ،Euanthesيوانثيس ابن ،Maro مارو أعطانيها قد كان املذاق، الحلوة
من وطفله، وزوجه هو بحمايته، قمنا ألننا أعطانيه ،Ismarusإسماروس بحراسة املكلف
كذلك .Phoebus Apollo أبولُّو لفويبوس خشبي كهٍف يف يعيش كان إذ التبجيل؛ قبيل
طاًسا وأعطاني تالنتات، سبع يل قدَّم بمهارة، املصنوع الذهب فمن رائعة؛ هدايا أهداني
غري نقية، حلوًة خمًرا ِقدًرا، عرشة اثنتَي ملء خمًرا، أعطاني ذلك عىل وعالوًة اللَجني، من
نفسه هو به يعلم كان بل خادماته، أو عبيده من فرٍد أي علم دون مقدًسا، رشابًا مخلوطة،
الخمر تلك من رشبوا كلما وكانوا غري. ليس املنزل، خادمات وإحدى العزيزة، وزوجه
من فتنبعث املاء، من كأًسا عرشين يف وسكبوها واحدة، كأًسا ملئوا العسل، حالوة يف التي
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من ِقربًة فمألُت االحتساء، عن يُكف أال للمرء يحق كان وعندئٍذ ذكية، طيبة رائحٌة الطاس
كان إذ باملئونة؛ كيًسا مألت وكذلك الحجم، كبرية قربًة وكانت الخمر، بهذه املاعز جلد
ال ش ُمتوحِّ القوة، عتيد رجٌل إيلَّ سيأتي ما رسعان بأنه نفيس، داخل يف إحساس، يتملَُّكني

القانون.7 أو العدالة عن شيئًا يعرف

بولوفيموس العمالق كهف أوديسيوسيف

يف السمينة قطعانه يرعى كان إذ بداخله؛ العمالق نجد فلم الكهف، بلغنا ما رسعان
كانت هناك. برصنا عليه وَقع يشءٍ كل من ب نتعجَّ وُطفنا الكهف دخلنا ثَمَّ وِمن الحقول؛
سياج؛ داخل بمفرده نوٍع كل والجداء. بالِحمالن تَعجُّ والحظائر بالُجبن، مملوءة السالل
الحديثة وأيًضا وحدها، آخر مكاٍن يف البالغة الحمالن وكذلك وحدها، البالغة غري الحمالن
يُحلب التي والطسوت الدالء وكذلك بالرشش، مملوءة الصنع الحديثة الجرار وكانت املولد.
أُرسع ثم واالنرصاف، الجبن، من بعٍض بأخذ عيلَّ أشاروا ذلك، رفاقي رأى فلما اللبن، فيها
امللح. املاء َعْرب نُبحر ثَمَّ وِمن الرسيعة؛ السفينة إىل الحظائر داخل والحمالن الجداء قيادة يف
يف رغبًة — خري أي لنا، خريًا هذا كان إذ فعلت؛ ليتني ويا — لنصحهم أستمع لم أنني بيد
كما ظهوره، أن غري التكريم. هدايا من يُعطيَنيه أن عىس فيما وطمًعا نفسه، الرجل رؤية

لزمالئي. غبطة أي منه يكن لم حَدث،
ثم فأكلنا، الجبن، من أنفسنا نحن وتناولنا، ذبيحة، وقدَّمنا ناًرا، أشعلنا ذلك بعد
ضخًما مقداًرا يحمل وكان قطعانه. يسوق عاد حتى الكهف، داخل العمالق ننتظر جلسنا
داخل إىل ظهره، فوق من به وقذَف َعشائه، إعداد يف ليستخدمه الجاف؛ الخشب من
بينما الكهف، زوايا إحدى يف وانكمشنا الفزع، بنا فاستَبدَّ مدويًا، صوتًا ُمحدثًا الكهف،
أما يحلبها. كان التي اإلناث سائر الواسعة؛ املغارة داخل إىل السمينة قطعانه يدفع كان
وبعد األطراف. املرتامي الكهف صحن خارج ترَكها فقد — واملاعز الكباش — الذكور
الكرب، بالغة صخرة من لها ويا مكانها، يف ووضعها الضخمة، الباب صخرة رفع ذلك
إنها املتينة! العربات من عجالت، أربع ذات عربًة وعرشون اثنتان األرض عن برفعها تنوء

العدالة «مراسيم هو: املقصود املعنى كان وربما الجمع، صيغة يف الكلمتنَي هاتنَي اليوناني النص يورد 7
التقليدية». القوانني وأحكام
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النعاج يحلب جلس ذلك وبعد املدخل. أمام وَضعها التي تلك الصخر، من هائلة كتلٌة
اللبن نصف خثَّر الحال ويف صغريها. أنثى كل تحت ووضع بدوره، كالٍّ الثاغية، واملاعز
النصف أما بعيًدا. وحملها الصفصاف، غصون من سالل يف ووَضعه البياض، الناصع
عاد ثم مهامه بإنجاز ُشغل وهكذا َعشائه. يف منه يُعبَّ بأن ليتمتع أوعية يف فوَضعه اآلخر

قائًال: فسألنا علينا، برصه فوقع النار، يُشعل

وأوديسيوس العمالق بني الكالمية املعركة

أم جئتم، بعينه ألغرٍض املائية؟ املسلك َعْرب بحًرا قدمتم أين ومن الغرباء؟ أيها أنتم «من
لجلب بحياتهم مغامرين القراصنة، يجوس كما اليم صفحة فوق به تقومون تجواٍل مجرد

األخرى؟» البالد أقوام عىل األذى
املنَكر صوته من وهلًعا فزًعا صدورنا، داخل من الرتاقي، أرواُحنا فبلَغت هذا، قال

بقويل: أجبتُه ذلك، رغم ولكن املُهول، وحجمه
الرياح صنوف جميع ساقتنا اآلخيني، القوم من وأننا طروادة، من أننا تعلم أن «يجب
طريقنا، غري طريًقا فسلكنا وطننا، إىل العودة يف نَِجدُّ ونحن العظيمة، البحر هوة َعْرب
كما تلك. خطته من مرسوًرا كان زوس أن اعتقادي، ويف ممراتنا، غري ممراٍت َعْرب وأبحرنا
أقوى وغدت اآلفاق، ُشهرته طبََّقت الذي ،Atreus أتريوس بن أجاممنون رجال أننا أُعلن
أما كثريين! قوًما وجنَدل خرَّبها، التي تلك عظيمة مدينٍة من لها ويا السماء، تحت شهرة
أو بكرمك، نحظى أن يف أمًال ركبتَيك، إىل كمترضعني جئنا قد هكذا، نزورَك فإذ نحن،
بجل القوة، البالغ أيها هيا، الغرباء. ضيافة بواجب عمًال ما هديًة لنا تُقدِّم أن باألحرى،
إله زوس، — واألغراب للمترضعني املنتقم هو زوس وإن عطفك، طالبو فنحن اآللهة؛

لني.» امُلبجَّ األغراب خدمة الدوام عىل يتوىل الذي — الغرباء
الغريب، أيها أحمق «أأنَت فقال: قلب، وغلظة بفظاظة أجابني حتى هذا، قلُت إن ما
اآللهة؟ غضب باجتناب وإما بالخوف إما تأمرني، أراك إذ قيص؛ بلٍد من قدمَت أنك أم
منهم أفضُل إننا إذ الخالدين؛ اآللهة وال الرتس، حامل زوس، يهابون ال الكوكلوبيس إن
إذا إال زوس، غضب أتحاىش لكي رفاقك، من أيٌّ وال أنت مني، تفلَت فلن ذلك وعىل بكثري؛
أكان هنا؟ إىل قِدمَت عندما الصنع املتينة سفينتك أرسيت أين ني: خربِّ ولكن قلبي، أمرني
ذلك.» معرفة يف رغبة يل إن قريب؟ موضٍع يف أم البالد، من قيص مكان عند مصادفًة ذلك

234



التاسعة األنشودة

ثانية، فأجبتُه العظيم، دهائي بسبب بي، يُوقع لم أنه بيد إغرائي، قاصًدا تكلَّم، هكذا
قائًال: ماكرة، بألفاٍظ

فوق إىل بها قاذًفا أشالء، إىل األرض، مزلزل بوسايدون، حطَّمها قد سفينتي، «إن
إىل البحر من الريح وجرَفتْها اليابسة، من قريبًا بها دفع إذ بالدك؛ تُخوم عند الصخور

الشامل.» الهالك من الرجال، هؤالء مع نجوُت، أنني غري الداخل،

أوديسيوس رجال من باثنني يتعىشَّ العمالق

الحال يف وأمسك رفاقي، عىل وانَقضَّ وثَب، وإنما قلبه، قسوة من يُجب، لم ولكنه هذا، قلُت
فبلَّلها، األرض عىل رأَسيْهما خارج املخ ق فتدفَّ كالدمى، األرض إىل بهما وقذف منهم، اثننَي
يسكن أسًدا كان لو كما التهمهما وهكذا عشاءه. منهما وأعدَّ جزءًا، جزءًا قطََّعهما ثم
فلما — النخاع ذات والعظام واللحم، األحشاء، التهم فقد — شيئًا منهما تارك غري الجبال،
وبعد نفوسنا. عىل الفزع8 واستوىل زوس، إىل أيدينا ورفعنا بكينا ذاك، البشع عمله رأينا
داخل استلقى الصايف، اللبن َوَعب البرش، لحوم بالتهام الضخمة، معدته الكوكلوب مأل أن
وأستل جواره إىل أتسلَّل أن نفيس، قرارة يف فكَّرُت وعندئٍذ الخراف. وسط ُممدًدا الكهف،
الحجاب عضلة داخل الكبد يقع حيث صدره، عىل به وأهوي فخذي، جانب من البتار سيفي
بد ال إذ الخطة؛ هذه تنفيذ من منَعتْني ثانية فكرًة أن غري بيدي، املوضع متحسًسا الحاجز،
أمام من بأيدينا الضخمة الصخرة نُزيح أن مقدورنا فليسيف أيًضا؛ نحن نَهِلك أن ذلك بعد
الالمع. الفجر منتظرين ننتحُب بقينا ذلك وعىل هناك؛ وضعها التي الصخرة تلك الباب،

آخرين برجَلني يفطر العمالق

وحَلب النار، وأشعل العمالق، نهض حتى يلوح الوردية، األنامل ذو الباكر، الفجر كاد ما
إنجاز من انتهى أن وبعد تحتها. أنثى كل صغري ووضع بدوره، كالٍّ العظيمة، قطعانه
فرغ أن وبعد الحال. يف وجبتَه منهما وأعدَّ برجَلني، جديٍد من وأمسك انربى، تلك، أعماله
يرس، يف الضخمة الباب صخرة وأزاح املغارة، خارج إىل السمينة قطعانه ساق طعامه، من
الكوكلوب ذهب ، ُمدوٍّ وبصفرٍي الجعبة. فوق الغطاء املرء يضع كما ثانية، مكانها أعادها ثم

«القنوط». أو «اليأس» الحرفية الرتجمة 8
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نفيس، قرارة يف الرش أُدبِّر الكهف، يف هنا أنا بقيُت بينما الجبل، صوب السمينة بقطعانه
املجد. أثينا منَحتْني وقد وسيلة، بأية منه أنتقم حتى

العمالق عىل للقضاء أوديسيوس خطة

الخراف، حظائر إحدى بجانب كان عداها. مما أفضل يل بدت فكرة، يل خَطرْت واآلن
كان األخرض، الزيتون خشب من غليظة عًصا عن عبارة الكوكلوب، لذلك ضخمة هراوٌة
سوداء سفينٍة سارية خلناها عليها؛ برصنا وَقع ا فلمَّ هناك، لتجف معه وحملها قطعها قد
السحيقة. الُهوَّة عابرات السفن من القوائم، عريضة تجارية سفينة مجذاًفا، عرشين ذات
القامة،9 طول يف جزءًا منها وقطعُت فأمسكتها، والسمك، الطول بالغ قضيبًا كانت لقد
الطرف، أُدبِّب جوارهم، إىل واقف وأنا ورحُت وصقله. بتسويته، وأمرتُهم زمالئي، وأعطيتُه
روث تحت بعيًدا، بعناية أخفيتُه ثم املستعرة، النار يف صلبًا وجعلتُه برسعة، حملتُه ثم
يقرتعوا أن رفاقي من وطلبُت الكهف. نواحي يف هائلة أكواٍم يف بكثرة املوجودة األغنام
الكرى يأخذ عندما العمالق عني داخل ويديره الوتد، ذلك معي يرفع ن عمَّ بينهم، فيما
وكانوا اختيارهم، إىل نفيس، أنا أتوق، كنُت َمن عىل القرعة فوقَعت أجفانه، بمعاقد اللذيذ
بإدخال وأرسع الجزات، العظيمة قطعانه يسوُق عاد املساء أقبل فلما خامسهم، وأنا أربعة،
املرتامي املغارة صحن خارج منها واحًدا يرتك ولم الفسيح، الكهف إىل السمينة قطعانه
الصخرة رفع ثم بذلك، أمره قد األرباب أحُد يكون أن وإما الحيطة، باب من إما األطراف؛
ومعيزه نعاجه حلب يجلسحتى كاد وما الضخمة. الباب صخرة مكانه، يف ووضعها عاليًا،
رجَلني تناول عمله، من انتهى أن وبعد صغريها. أنثى كل تحت ووضع بدوره، كالٍّ الثاغية،
يدي يف أُمِسك وأنا إليه، ثُت وتحدَّ الكوكلوب، من اقرتبُت بعدئٍذ َعشاءه. منهما وأعدَّ آخَرين،

وقلت: القاتمة، بالخمر مملوءًا اإلتل، خشب من طاًسا

العمالق يثمل أوديسيوس

من لوٍن أي لتعرف البرش، لحم من وجبتك بعَد وارشبها الخمر، هذه خذ الكوكلوب، «أيها
تقدمة، كرشاب لك، خصيًصا الرشاب، هذا أحرضُت لقد سفينتنا. احتوته الذي هذا الرشاب،

أقدام. ستة 9
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الخمر. هذه خذ الكوكلوب، أيها

تفوق بطريقة تثور أنك بيد الوطن، إىل طريقي يف وتُرسلني بي، الشفقة تأخذك أن عىس
الناس، جموع سائر من رجل، أي يستطيع كيف الفظ، الرجل أيها احتماله. يمكن ما كل

القوانني.» يُخالف ما صنعَت قد أراك ألنني اآلن؟ بعد يأتيك أن
الحلو، الرشاب تناول إذ كثريًا؛ وابتهج جوفه، يف وأفرَغها الكأس، فأمَسَك قلُت، هكذا

قائًال: أخرى، مرًة منه املزيد وسألني
أن يمكنني حتى اسمك، عن الحال يف وأخربني ريض، بقلٍب ثانيًة، هذا، من «زدني
عناقيد تحمل الغالل، واهبة الكوكلوبيس، أرض ألن قلبك؛ بها ليبتهج ضيف؛ هدية أُعطيَك
من جرعة سوى ليست هذه أن غري املزيد، تمنحها زوس وأمطار بالعصري، الغنية العنب

والنكتار.» األمربوسيا
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وثالث وأُعطيه، له أصبها مراٍت ثالث امُلستعرة. الخمر ناولتُه حتى هذا قال إن ما
بعباراٍت خاطبتُه الكوكلوب، لب الخمر سلبَت أن وبعد جوفه. يف بحمق الرشاب يفرغ مراٍت

قائًال: رقيقة،
هدية تُعطيني حتى لك، سأذكره ذلك وعىل الكوكلوب، أيها املجيد، اسمي عن «تسألني
رفقائي وجميع وأمي، أبي يني يُسمِّ فهكذا أحد» «ال هو اسمي إن وعدتَني، كما الضيف،

أيًضا.»
قائًال: الرحمة، يعرف ال بقلٍب الحال يف فأجابني له، قلُت هكذا

هديتي.» ستكون وهذه قبله، جميًعا وآكلهم رفقائه، سائر بعد أحد» «ال آكل «سوف

العمالق بعقل تلعب الخمر

منه تملَّك وقد مائًال، الغليظ عنقه وانحنى قفاه، عىل مستلقيًا سقط حتى هذا، قال إن ما
نومه يف تقيأ إذ البرش؛ الحم من وِقطٌع الخمر َقت تدفَّ َحلِقه ومن الجميع، يقهر الذي النوم،
السخونة، شديد وغدا الوتُد حمي حتى العميق، الرماد تحت الوتَد وضعُت عندئٍذ الثمل.
وتد كاد وما وهلًعا. ذُعًرا أحدهم يرتجف ال حتى مفرحة، بألفاٍظ رفاقي جميع عُت وشجَّ
من وأخرجتُه اقرتبُت حتى بعنف، ج يتوهَّ وبدأ أخرض، كان ألنه يشتعل؛ الزيتون خشب
بوتد أمسكوا لقد بالغة. شجاعًة األرباب أحد فينا وبَثَّ جانبي، إىل زمالئي ووقف النار،
أُديره، وأخذُت َطرفه، عند بثقيل أنا ارتميُت بينما عينه، يف ودَفعوه الطرف، املدبَّب الزيتون
أسفل من باملثقاب يمسكون َمن يحافظ بينما باملثقاب، السفينة أخشاب املرء يثقب وكما
بالوتد أمسكنا هكذا ف. توقُّ دون يدور املثقب ويظل دورانه، استمرار عىل السري، بواسطة
جفنَيه النريان وألهبت املحمي، القضيب حول الدم ق وتدفَّ عينه، يف وأدرناه الطرف، الناري
الحداد يغمس وكما النار. يف جذورها طقَطَقت التي امُلحرتقة، املقلة حول من وحاجبيه
الطريقة بهذه إذ — يها ليُقسِّ العايل، الفحيح وسط البارد، املاء يف بلطًة أو ضخمة فأًسا
العمالق فأخذ الزيتون، خشب وتد حول تفحُّ عينه راحت أيًضا هكذا — ُقوَّته الحديد يستمد
الفزع علينا استوىل وإذ جانب، كل من الصخر وطنَّ بفظاعة، مدويًا عاليًا الرصاخ يطلق
وقذف بالدم، كله ملطًخا وكان عينه، من الوتد هو أخرج بينما ناحية، يف وانكمشنا والذعر،
حوله القاطنني الكوكلوبيس ينادي أخذ ذلك وبعد بوحشية. بذراَعيه ح يُلوِّ وصار بعيًدا به
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حدب كل من لنجدته وهبُّوا صياحه فسمعوا الرياح، الشديدة املرتفعات وسط الكهوف يف
بقولهم: يؤمله ماذا يسألونه كهفه حول ووقفوا وصوب،

الليل بهيم يف عاليًا هكذا ترصخ حتى ،Polyphemus بولوفيموس يا يؤملك «ماذا
ضد بعيًدا ويأخذها قطعانك، يرسق أن عىل ما إنساٌن أتَجاَرس مضاجعنا؟ وتُقضَّ الخالد،

بالقوة؟» أو بالحيلة، يقتلك أم إرادتك،
يقتلُني أحد ال أصدقائي «يا بقوله: املغارة، داخل من العتيد، بولوفيموس فأجابهم

بالقوة.» وال بالحيلة
يف القوة معك يستعمل أحد ال «طاملا فقالوا: قاسية،10 بعباراٍت جميًعا، عليه فردُّوا
أن يجب إذن منه. الفرار إىل لك سبيل ال العظيم، زوس لدن من اآلتي املرض فإن وحدتك،

بوسايدون.» السيد أبينا، إىل تُصيل
َخدَعهم إذ داخيل؛ يف قلبي ضحك بينما سبيلهم، حال إىل وانرصفوا القول ذلك قالوا
يتلمس الكوكلوب صار ذلك بعد الحد. ذلك إىل ودهاء، بمكر املوضوعة وخطَّتي اسمي
بنفسه وجلس الصخرة، فأزاح الباب، بلغ حتى ع ويتوجَّ يتأوَّه وهو بيديه، الكهف حوائط
بمنتهى الخراف— مع الخروج يُحاول قد منا واحٍد أي أن يف أمًال ذراَعيه، باسًطا الباب عند
إلنجاز خطًة دبَّرُت ولكني عيلَّ، يعثر أن نفسه قرارة يف يأُمل كان الحقيقة، يف ألنه — الغباء
فأخذُت وزمالئي، أنا املوت، من للهرب ما خطٍة إىل ق أُوفَّ أن راجيًا وجه، أتم عىل يشءٍ كل
أو حياة مسألة إزاء املرء يفعل كما السديد، والرأي الحيلة سبل كل وراء سعيًا الفكر أقدح
هناك كانت فكرة. خري يل بدت خطَّة، إىل ْقُت فُوفِّ عظيًما، كان بنا املحدق الرش ألن موت؛
فربطُت كالبنفسج، أدكن صوٍف ذات وكبرية، رائعة حيواناٌت الجزَّة، غليظة سمينة كباٌش
الكوكلوب، عليها ينام كان التي املجدولة، الصفصاف بأغصان سكون، يف بعضها، مع هذه
يحمل سويٍّا، كباٍش ثالثة كل أربط فكنُت والعصيان، بالتمرُّد املؤمن القلب ذو الوحش ذلك
رفقائي. منقذين جانب، إىل منها واحٍد كل الجانبيان، الكبشان يسري بينما رجًال، أوسطها
ضخم، كبٌش هناك كان فقد بنفيس، يختص فيما أما رجًال، خراٍف ثالثة كل حمل وهكذا
جاعًال األشعث، بطنه أسفل نفيس وبسطُت ظهره، من فأمسكتُه كله، القطيع يف ما خريُ هو
بقينا، وهكذا العجيبة، جزَّته يف بيديَّ بشدٍة تعلَّقُت جريء، ثابٍت وبقلٍب فوق، إىل وجهي

الالمع. الفجر قدوم ننتظر بالنحيب

مجنحة». «بكلماٍت الحرفية: الرتجمة 10
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الكباش أوديسيوسبخديعة هروب

بينما لرتعى، خارجًة القطيع ذكور أَرسَعت حتى الوردية، األنامل ذو الباكر، الفكر الح إن ما
وسيدها منتفخة، كانترضوعها إذ أحد؛ يحلبها أن دون الحظائر حول تثغو اإلناث َرشَعت
ولكن أمامه، تمر وهي الخراف جميع ظهور س يتحسَّ فراح امُلربِّحة، بآالمه حزنًا يتلظَّى
الصوف. الغزيرة كباشه صدور أسفل مربوطني كانوا رجايل أن إىل ينتبه لم لحماقته،
س تحسَّ فلما املاكر، وبشخيص جزَّته، بثقل ل املحمَّ الكبش خرج القطيع، جميع وآخر

قائًال: إليه تحدَّث ظهره بولوفيموس
من كان ما القطيع؟ آخر الكهف من هكذا تخرج بربك ملاذا الكريم، الكبش هذا «يا
الغض النبت يرعى من أول دائًما كنَت بل الخراف، سائر وراء الخروج يف تُبطئ أن عادتك
وأسبق املائي، النهر مجرى إىل يصل من أول وكنَت واسعة، بخًطى سائًرا الحشائش، من
شك ال الجميع. آخر فإنك اآلن أما املساء. يف الحظرية إىل العودة إىل لهفة د يتوقَّ كان من
تغلَّب أن بعد األشقياء، وأعوانه هو رشير، رجٌل أعماها التي سيدك، عني عىل حزيٌن أنك
كنَت لو آه! الهالك. من بعد ينُج لم أنه لك أؤكِّد الذي أحد، ال إنه بالخمر، حصافتي عىل
من هو يتوارى أين لتُخربني الكالم عىل القدرة لك أو أُحس، كما تُحس أن تستطيع فقط،
شتى يف وهناك، هنا مكان كل يف األرض عىل ق يتدفَّ وجعلتُه مخه، لحطَّمُت إذن غضبي،
الالأحد، هذا بي أنزلها التي املحن تزول كانت وعندئٍذ رضبًا. أُشبعه أن بعد الكهف أنحاء

قلبي.» عن وتخفُّ النفع، العديم
عن قليًال ابتعدنا إن وما الكبش. عنه ى نحَّ ذاك، كالمه من الكوكلوب انتهى أن بعد
رساحهم، وأطلقُت زمالئي فَككُت ثم الكبش، عن أوًال نفيس خلَّيُت حتى وَصحنه، الكهف
حولنا، كثريًا ت نتلفَّ ونحن بالدهن، واملمتلئة السيقان الطويلة األغنام تلك سقنا وبرسعٍة
أن هم َرسَّ الذين األعزاء زمالئنا من ترحيب موضع رؤيتنا كانت السفينة. إىل وصلنا حتى
يف طويًال أَدْعهم لم أنني غري اآلخرين. فقد عىل بَكوا ولكنهم املوت، من نَجْونا وقد يَرْونا
السفينة، ظهر عىل األغنام بوضع يُِرسع أن األسارير مقطَّب وأنا رجل، كل أمرُت بل البكاء،
وعىل امللح؛ املاء َعْرب باإلبحار نُِرسع حتى العظيمة، الجزَّات ذات العدد، الكثرية الخراف تلك
السنجابي البحر يرضبون َرشعوا نظام، يف مجالسهم أخذوا أن وبعد برسعة، َصِعدوا ذلك
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الكوكلوب إىل صحُت يرصخ، وهو املرء صوت سماع مدى عىل رصُت إن وما بمجاذيفهم.
أقول: ساخرة بألفاٍظ

تلتهم أن نيتك يف كان الذي هذا ضعيًفا، يكن لم الرجل ذلك أن يبدو الكوكلوب، «أيها
بك حاقت قد الرشيرة أعمالك أن يف َشكٍّ من ما الفسيح. كهفك يف الغاشمة بالقوة رفقاءه
ولذلك بيتك؛ داخل ضيوفك تأُكل أن يف تَتورَّع لم الذي الَفظ، الشقي أيها رأسك فوق ونزَلت

اآلخرون.» واآللهة زوس منك انتقم فقد

هائلة أوديسيوسبصخرٍة يهاجم العمالق

أمام فسقَطت نجونا، به ح وطوَّ شامخ، جبٍل قمة وَكَرس قلبه، يف حنًقا فزاد قلُت، هكذا
املاء ارتداد وكان الصخرة، تلك سقوط جراء من البحر وماج الحيزوم. القاتمة السفينة
الشاطئ. فوق الَرب نحو وجرَفها برسعٍة السفينة فحمل األعماق، من بفيضاٍن أشبه املزاح
أومأُت ثم وبحذائه، الشاطئ عن بعيًدا السفينة ودفعُت طويل، بقضيٍب أمسكُت أنني بيد
املاحقة املحنة تلك من النجاة نستطيع كي التجذيف يُعِملوا أن وأمرتُهم رفقائي، إىل برأيس
وابتَعْدنا البحر، صفحة فوق رصنا إن وما بعنف. وجذَّفوا مجاذيفهم عىل فانَحنَوا الرشيرة،
زمالئي، أن رغم الكوكلوب، إىل أُرصخ أن إىل نفيس تاقت األوىل، ضعف بمسافٍة الَرب عن

قائلني: رقيقة، بكلماٍت إياي ناصحني اآلخر، بعد الواحد منعي، حاولوا قد حويل
فدفع العميق البحر إىل حجًرا رمى لقد متوحش؟ رجٍل حنق تثري ملاذا الطائش، «أيها
يُخرج منا واحًدا سمع ولو هلكنا. قد ا حقٍّ أننا خلنا، حتى الَرب، نحو الوراء إىل سفينتنا
وأخشاب رءوسنا محطًما بها ولرمى األطراف، مسنَّنة بصخرة ألمسك يتكلم؛ أو صوتًا

هائلة.» بقوٍة يقذف إنه إذ سفينتنا؛
بقلٍب ثانيًة فقلُت الجريئة، نفيس عىل التأثري يستطيعوا لم ولكنهم تكَّلموا، هكذا

غاضب:
إنه فقل املخجل، عينَيك عمى سبَّب ن عمَّ البرش من سائٌل سأَلك إْن الكوكلوب، «أيها

إيثاكا.» موطنه الذي اليرتيس، البن إنه أعماها. الذي هو املدن، ُمخرِّب أوديسيوس،
نبوءًة إن ا، حقٍّ بالغة! حرسٍة من لها «يا بقوله: وأجابَني تأوَّه حتى هذا قلُت إن ما
وهو الطول فارع كريم رجٌل عرَّاف، هنا يعيش كان إذ بي؛ حاقت قد بعيد، زمٍن منذ قيلت
سائر عىل العرَّافة يف تفرَّق الذي ذلك ،Euruymus يوروموس ابن Telemus تيليموس
األمور هذه سائر أن أخربني لقد الكوكلوبيس. قوم بني كعرَّاف عتيٍّا الكرب من وبلغ البرش،
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أنني بيد أوديسيوس. يَدي عىل برصي سأفقد إنني وقال القادمة، األيام يف تحُدث سوف
قوٍة يف مترسبًال هنا، إىل يأتي الوجه، مليح طويًال رجًال أرى أن الدوام عىل أتوقع كنُت
بعد عيني، أعمى الذي ذلك طول، وال له حول ال رجل تافه، شخٌص فإنه اآلن، أما بالغة.
التكريم، هدايا أمنحك حتى أوديسيوس، يا هنا إىل فتعال ذلك ومع بالخمر. عيلَّ سيطر أن
يعرتف وهو ابنه، فإنني املجيد؛ األرض مزلزل العودة ليَهبَك هنا، من بإرسالك ل أُعجِّ وكي
من سواه، أحٌد ذلك يفعل لن ولكن هذا، له راَق لو نفسه، هو يشفيني ولسوف أبي، بأنه

البرش.» من أو املباركني، اآللهة
وحياتك، روحَك أسلبَك أن عىل قادًرا كنُت «ليتني بقويل: فأجبته الكوكلوب، قال هكذا
شفاء يستطيع األرضلن مزلزل أن ق، املحقَّ من حيث ،Hadesهاديس بيت إىل أُرسلك وأن

إطالًقا.» عينك

أوديسيوس من االنتقام بوسايدون يطالب العمالق

النجوم، ذات السماء إىل كلتَيهما، ذراَعيه باسًطا لبوسايدون، الكوكلوب فصىلَّ هذا، قلُت
أنني فلو األدكن، الشعر ذو الرب أيها األرض، ق ُمطوِّ يا بوسايدون، يا إيلَّ «استمع يقول:
أبًدا يصل املدن ُمخرِّب أوديسيوس تجعل ال أبي، أنَك نفسَك أنت وأعلنَت ا، حقٍّ ابنك كنُت
أهله، يرى أن له مقدًرا كان إذا أما إيثاكا، موطنه الذي اليرتيس، بن أوديسيوس وطنه، إىل
أن بعد لها، يُرثَى حالٍة ويف متأخًرا، وصولُه فليكن ووطنه، البناء، املتني منزله إىل ويصل

بيته.» يف املحن وليُعاِن آخر، لرجٍل سفينة يف ويعود رفقائه سائر يفقد
فوق، إىل رفع فقد الكوكلوب، أما الشعر. األدكن الرب وسمعه صالته، يف قال هكذا
واضًعا قذَفها، ثم الهواء، يف بها ح ولوَّ السابقة، من بكثري أضخم أخرى، صخرًة جديد، من
بقربها، فسقَطت الجؤجؤ، الدكناء السفينة خلف بها رمى لقد لها. حد ال قوًة رميته يف
وحمَلت الصخرة، سقوط قوة تحت البحر فهاج كادت، ما أو بسيطة بمسافٍة ة الدفَّ وأخطأ

الشاطئ. إىل وجرفتها األمام، إىل السفينة اللجة
املكينة، املقاعد ذات األخرى، سفننا جميع ترسو كانت حيث الجزيرة إىل عندئٍذ وصلنا
أرسينا هناك، إىل وصلنا وعندما يبكون. وهم عودتنا، ينتظرون رفقاؤنا، حولها جلس وقد
السفينة من أنزلنا ذلك بعد البحر. شاطئ إىل أنفسنا نحن ونزلنا، الرمال، فوق سفينتنا
أي يُحرم ال حتى أقسم، أن مقدوري يف كان ما بَقْدر وقسمناها، الكوكلوب، قطعان الواسعة
كجائزٍة وحدي، يل فأعَطوه زمالئي، يل تركه فقد الكبري، الكبش أما العادل. نصيبه من رجل
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رب كرونوس، بن لزوس ذبيحة الشاطئ فوق فنحرتُه القطعان، قسمُت عندما منفصلة،
ليهتَم يكن لم ذلك مع ولكنه األفخاذ، ِقطع وأحرقُت الجميع، وسيد القاتمة، السحب
األعزاء زمالئي وكذا املقاعد، املتينة ُسفني جميع تتحطَّم كيف يُدبِّر كان بل بذبيحتي،

األوفياء.
وفري لحٍم عىل نولم جالسني الشمس، أغربت أن إىل كله، اليوم طوال طفقنا ثَمَّ، وِمن
فوق لنسرتيح رقدنا الكون، عىل الظالم وخيَّم األفق، الشمسوراء احتَجبَت وملَّا لذيذة. وخمٍر
أيقظُت حتى السماء، يف يظهر الوردية، األنامل ذو الباكر، الفجر كاد وما البحر، شاطئ
فوق وجَلسوا الحال، يف فَصِعدوا الكوثل، حبال وحل السفن، إىل بالصعود وأمرتُهم رفاقي،
بمجاذيفهم. السنجابي البحر يرضبون أخذوا بنظام، مقاعدهم يف استَوْوا أن وبعد املقاعد،
املوت، من لنجاتنا مرسورين كنا ولكننا باألحزان، مثَقلة بقلوٍب أبحرنا هناَك من

األعزاء. زمالءنا فقدنا أننا من بالرغم
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الرياح حارس ضيافة أوديسيوسيف

1،Aeolus أيولوس يقيم كان حيث ،Aeolian األيولية الجزيرة إىل وصلنا ذلك بعد
كلها بها يحيط طافية، جزيرٍة يف الخالدة، اآللهة تُِعزُّه الذي ،Hippotas هيبوتاس ابن
له وكان االنحدار. شديد شامًخا الجبل منها ويتصاعد اخرتاقه، يمكن ال الربونز من ُسوٌر
زوج وقد اء، أشدَّ أبناءٍ وستة بنات ست ساحاته، يف هناك يقيمون عرش، اثنا الذرية من
ويُوَضع الكريمة، وأمهم العزيز أبيهم جانب إىل دائًما يُولِمون هؤالء كان إذن ألوالده. بناِته
يُدوِّي الطعام، برائحة مملوء وهو القرص وكان وأغزرها. األطعمة ألوان أشهى أمامهم
بجانب ينامون فكانوا بالليل أما النهار،2 أثناء يف الخارجي، الفناء حتى جانب كل من
هنا وتوجَّ مدينتهم، إىل ذهبنا فقد إذن الحبال. من وأَِرسة بطاطني فوق الفاتنات زوجاتهم
عن يشء؛ كل عن وسألني كامل، َشهٍر مدة وضاَفني وفادتي فأكرم الجميل، قرصهم إىل
وعندما الالزم. بالرتتيب كلها، بالقصة فأخربتُه اآلخيني، وعودة األرجوسيني، وسفن إليوس،
حقي يُنِكر فلم طريقي، يف بي يبعث وأن بالعودة، يل يسمح أن منه طلبُت الرحيل، أزمعُت
قد كان سنواٍت تسُع عمره ثوٍر جلد من مصنوًعا كيًسا وأعطاني رحييل، حبَّذ بل يشء، يف
حارًسا عيَّنه كرونوس ابن ألن الكيس؛ داخل ووضعها الهوج، الرياح ممرات وقيَّد سَلخه.
ربط الواسعة سفينتي ويف يريد. ما منها ويُوقف يشاء، ما منها يُثري أن له الرياح، عىل

الرياح. ملك 1

تماًما. القرص اإلنسان يدخل أن قبل حتى مالحظتهما يمكن الوليمة وصوت رائحة أن هنا املقصود 2
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تبكي. األرض عىل وارتمت بالغة، صيحًة كريكي فصاحت

مهما تهرب، أن واحدة نسمٌة تستطيع ال حتى الالمعة، الفضة من بحبٍل بإحكام، الكيس
عىل لتُهب الغربية الرياح نسيم أرسل سفري، يف يساعدني ولكي الصغر، بالغة كانت
إذ ليتم؛ هذا يكن فلم كلٍّ ومع طريقها. يف والركاب السفن تحمل أن تستطيع كي البحر،

حماقتنا. جرَّاء من الضالل أصابنا

وطنه من أوديسيوسيقرتب

لنا الح العارش، اليوم كان إذا حتى انقطاع دون ونهاًرا، ليًال أيام، تسعة مدة نُبحر بقينا
يحرسون رجاًال شاهدنا أننا لدرجة ا جدٍّ منه قريبني كنا أننا والعجيُب أبصارنا، أمام الوطن
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لم إذ اللذيذ؛ النوم عيلَّ فحل عظيًما، مبلًغا مني بلغ قد التعب كان وعندئٍذ املنارة.3 نريان
حتى زمالئي، من فرٍد ألي أُسلْمه ولم هناك، من خروجنا منذ يدي من السفينة حبل أترك
إنني قائلني بينهم، فيما يتحدثون أخذوا رفقائي أن بيد أكثر. برسعٍة وطننا بلوغ نستطيع
هيبوتاس، بن أيولوس من هدية والفضة، الذهب من كبرية كمياٍت وطني إىل معي أُحرض

جاره: إىل ينظر وهو أحدهم فقال القلب، العظيم

الكيس أوديسيوسيفتحون بحارة

ضخًما كنًزا معه يحمل إنه ذهب! أينما الرجل لهذا الناس وتكريم حب أعظم ما «ويحه!
عدنا قد معه، الرحلة بنفس قمنا الذين نحن، بينما الغنائم، من أخذه طروادة، أرض من
أيها هيا واملحبة، املودة بمحض الهدايا، هذه أعطاه قد أيولوس ذا هو وها خالية. بأيٍد

والفضة.» الذهب من يحوي ماذا الكيس، بهذا ما لنرى بنا أرسعوا الرفاق،
رباط حلُّوا إن فما رشيرة، خطٍَّة من دبَّروا ما لهم وتَمَّ بينهم، فيما الرفاق قال هكذا
عن بعيًدا البحر إىل ثانية واكتسَحتْهم عقالها، من الرياح سائر انطلَقت حتى الكيس،
السفينة من بنفيس أُلقي هل العظيم قلبي يف وفكرُت نومي، من فاستيقظُت أنا أما الوطن.

الرعاة». «نريان هنا املقصود كان ربما أو 3
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فقد حال، أية وعىل الحياة. قيد عىل باقيًا وأظل صمت، يف الويالت أقايس أم البحر، يف وأَهِلك
السفن عىل هبَّت أنه بيد السفينة. يف راقًدا وظللُت رأيس غطَّيُت ثم وبقيت، غيظي كظمُت
ون يَعضُّ رفقائي فراح األيولية، الجزيرة إىل بها وعادت جميًعا حمَلتها هوجاء، عاتية ريٌح

ويئنُّون. الندم بنان

ثانية بأوديسيوس ب يُرحِّ أيولوسال

طعامهم زمالئي تناَول الحال ويف املاء، من كفايتنا وأخذنا هناك، الشاطئ بحذاء ِرسنا
ورفيًقا رسوًال معي صحبُت والرشاب، الطعام تناولنا أن وبعد الرسيعة. السفن بجانب
فدخلنا وأوالده، زوجته بجانب يولم فوجدناه املجيد، أيولوس قرص إىل وذهبنا واحًدا،
قرارة يف وبُِهتوا لرجوعنا، فَعجبوا العتبة، فوق الباب، قوائم بجانب وجلسنا القرص،

قائلني: وسألونا نفوسهم،
بك بعثنا قد أننا شك ال هاجمك؟ رشير ربٍّ أي أوديسيوس؟ يا هنا إىل جئَت «كيف

تريد.» مكان أي إىل أو ومنزلك وطنك إىل تصل لكي مكرًما، ُمعزًزا
زمالئي اقرتفه رشير ٌ «خطأ فقلُت: والكمد، الحزن ملؤه بقلٍب فأجبتهم هذا قالوا
هؤالء؛ أفسد ما األصدقاء، أيها تُصِلحوا أن وأرجو اللعني، النوم وكذلك حقي، يف األرشار

معكم.» القوة ألن

الاليسرتوجونيني بالد إىل أوديسيوس وصول

قائًال: أبوهم أجاب ثم الصمت، لزموا أنهم غري رقيقة، عباراٍت يف إليهم ثُت وتحدَّ هذا، قلُت
حاٍل بأي أستطيع ال البسيطة. ظهر عىل َمن أَرش يا برسعة، جزيرتنا عن «ارحلوا
قد فإنما عنا؛ إليكم طريقه. يف أُرسله أو املباركة، اآللهة تمُقته لرجٍل املساعدة يد أُمد أن

الخالدون.» يكرههم قوًما هنا، إىل حَرضتم
من فأبحرنا الغيظ، شدة من أنفجر أكاد وأنا البيت، من وطردني القول، ذلك قال
بسبب الفظيع، التجذيف من تعبًا الرجال أرواح أُنِهَكت وقد باألحزان، مثقلة بقلوٍب هناك
نبحر بقينا وهكذا طريقها. يف لتحملها َقط، نسمٍة أيُة السفن عىل تُهبَّ لم ألنه حماقتنا؛
الشاهقة، Lamus الموس قلعة بَلغنا السابع، اليوم كان إذا حتى نهار، ليَل أيام، ستة
الراعي ينادي حيث ،Laestrygonians الاليسرتوجونيني أرض Telepylusتيليبولوس إىل
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يستطيع األمام. إىل قطيعه يدفع وهو اآلخر عليه ويردُّ قطيعه، يسوق وهو الراعي، عىل
ألن البيضاء؛ واألغنام املاشية، رعي من مضاعًفا، أجًرا هناك يربح أن أبًدا، ينام ال من
القائم العظيم، امليناء داخل إىل املكان، هذا إىل جئنا فلما متقاربان،4 والنهار الليل رحيل
متضادَّين اتجاَهني يف يربز األرض من ورأس شامخ، َطوٌد جانبَيه من جانٍب كل عىل
الداخل، إىل املعقوفة سفنهم رجايل جميع قاد ضيًقا، املدخل جاعًال املصب، عند ا ممتدٍّ
لتتضخم األمواج تكن لم إذ األخرى؛ بجانب واحدة الفسيح، امليناء داخل السفن فأرسينا
هادئًا هناك، بنا يحيط يشءٍ كل كان بل صغرية، أم كبرية اللجة أكانت سواء امليناء، داخل
الشاطئ، حدود بجانب الثغر، خارج السوداء سفينتي بنفيس، فأرسيُت أنا، أما المًعا.
وقفتي واتخذُت املسالك، وَْعر شاهق علوٍّ إىل تسلَّقُت ثم الصخر، إىل بالحبال وربطتها
عمٍل أي عيناي تُبرص فلم وهناك، هنا الطرف ح أُرسِّ وأخذُت هذه، االستكشاف نقطة يف
أرسلُت عندئٍذ هناك؛ األرض من يتصاعد كان فقط، الدخان ولكن للبرش، أو للثريان
— األرض تلك فوق يَحيَون5 الذين القوم أولئك هم من ويستطلعوا ليذهبوا رفاقي، بعض
الساحل، بمحاذاة طريقهم يف انطلقوا فلما — كرسول ثالثًا معهما وأرسلُت رجَلني، منتخبًا
الجبال من األخشاب حاملة فيها، تسري أن العربات اعتادت دة، ممهَّ طريٍق يف ساروا
أنتيفاتيس ابنة هي املاء، تستقي بفتاٍة التَقوا املدينة بلوغهم وقبل املدينة. إىل الشاهقة
الجميل Artacia أرتاكيا نبع إىل ذهبَت قد وكانت الطيبة،6 الاليسرتوجوني Antiphates
بها، التَقوا فلما املدينة، إىل ويَحِمْلنه املاء منه يستقني أن الفتيات اعتادت الذي ق، التدفُّ
إىل الحال يف لهم فأشارت رعيَّته، هم ومن الشعب، ذلك ملك عن يسألونها إليها ثوا تحدَّ
قمة كأنها بدينة، زوجًة هناك أْلَفوا املجيد، البيت دخلوا فلما السقف، املرتفع أبيها بيت
االجتماع، بمكان وكان املجيد، أنتيفاتيس زوجها تَوِّها من فاستدعت ملرآها، فبُهتوا جبل،
أطلق وعندئٍذ طعامه، منه وأعدَّ الرجال بأحد ممسًكا فأرسع فظيًعا هالًكا لهم فدبَّر
صيحًة امللك أطلق ذلك بعد السفن. إىل هاربني وعادا ألقدامهما، الِعنان اآلخران الرجالن

الراعي أن لدرجة ا جدٍّ قصرية والفجر الليل سقوط بني الفرتة أن هو هنا، باملعنى املقصود أن يبدو 4

الذي الشخص يستطيع وهكذا التايل. اليوم يف بقطيعه يخرج وهو زميله يقابل النهار عمل من العائد
مضاعًفا. أجًرا يكسب أن نوم، دون يعمل أن يمكنه

خبًزا». «يأكلون النص: يقول 5
«الطيبة». عىل اتفقوا املرتجمني ولكن «الشجاعة» أو «البدينة» النص: يقول 6
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من غفرية جموٍع يف جاءوا اء، األشدَّ الاليسرتوجونيون سمعها فلما املدينة، خالل ية ُمدوِّ
فأخذوا بالعمالقة، بل بالرجال، أشبه ليسوا له، عداد ال جمًعا وكانوا وصوب، َحدٍب كل
يحمل، أن اإلنسان يستطيع ما بَقْدر الجبال، من الصخور، من ضخمة بِقطٍع يقذفوننا
يموتون رجاٍل من صادر كأنه مخيف، طننٌي مكان، كل يف السفن من الحال، يف فارتفع
األسماك، تُصاد كما ويصيدونهم بالرماح الرجال يطعنون وأخذوا تتحطم. سفٍن ومن
يف التقتيل يُعِملون القوم هؤالء كان وبينما النفس. تعافه طعاًما مدينتهم، إىل وحملوهم
وقطعُت فخذي، جوار من البتار سيفي سَللُت العميق، امليناء داخل كانوا الذين أولئك
يُرسعوا بأن وأمرتُهم رجايل، باستدعاء لُت وعجَّ القاتم، الحيزوم ذات سفينتي حبال به
جميعهم فراح بنا، حاقت التي الرشيرة الكارثة من النجاة نستطيع كي مجاذيفهم؛ إىل
بعيًدا البحر، نحو انطلقنا وبرسور املوت، خشية بمجاذيفهم، السنجابي البحر يرضبون
كانت التي السفن جميع ُفقَدت بينما الُعباب، تمُخر السفينة فأرسَعت الناتئة، الصخور عن

هناك. امليناء بداخل

كريكي قبضة أوديسيوسيف وقوع

قد كنا أننا رغم املوت، من لنجاتنا مرسورين كنا وإنما مهمومة، بقلوٍب هناك من أبحرنا
Circe كريكي تعيش كانت حيث ،Aeaea أيايا جزيرة إىل ووصلنا األعزاء، زمالءنا فقدنا
،Aeetes أييتيس شقيقة هي البرش، كالم تتكلم مفزعة، ربٌَّة وهي الفاتنة، الجدائل ذات
وبرييس للبرش، الضوء يعطي الذي ،Helius هيليوس أنجبه وكالهما املؤذي، العقل ذي
صمت، يف هناك الشاطئ عىل سفينتنا فأرسينا ،Oceanus أوقيانوس ابنة أمهما، ،Perse
هناك ورَقدنا فهبَطنا، اآللهة، أحد وقادنا ترسو، أن للسفن يمكن حيث امليناء، داخل
عندما أنه غري نفوسنا. الحزن وبَخع مأخذ، كل منا أخذ قد التعب كان إذ وليلتنَي؛ يوَمني
وانطلقُت ورمحي، البتَّار حسامي امتشقُت الثالث، اليوم الغدائر، الجميل الفجر أنجب
هناك، البرش أعمال استطالع يف أمًال البرص، مدى عىل السفينة، من ناءٍ مكاٍن إىل برسعة
من أرى هناك ووقفُت املسلك، وَْعر االنحدار، شديد مرتفًعا فتسلَّقُت أصواتهم، وسماع
ساحات يف الطرقات، الفسيحة األرض من يتصاعد دخانًا فرأيُت حويل، ما وأسترشف بُعد،
أن بعد وأبحث أذهب هل تفكريي، أُعِمل وأخذُت والغابة، الكثيفة األدغال خالل كريكي،
اآلراء، أفضل يل بدا رأي، بايل عىل طرأ التفكري، َحرْية يف أنا وبينما املتأجج. الدخان رأيت
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هناك إىل أرسلهم ثم طعامهم، رفاقي وأعطي البحر، شاطئ عىل السفينة إىل أوًال أعود أن
السفينة من قريبة مسافٍة عىل وكنُت إليهم، طريقي أُشق أنا وبينما بالبحث. هم ليقوموا
القرون، طويل ضخًما ظبيًا إيلَّ فأرسل وحدتي، يف وأنا اآللهة، أحد عيلَّ أشَفق املعقوفة،
إذ ليرشب؛ النهر إىل وهابًطا الغابة، يف مرعاه من آتيًا كان لقد بالذات. طريقي يف جاء
ظهره، سلسلة منتصف عىل برمحي هويُت خارج هو وبينما الشمس، حرارة به برََّحت
الجسد. روحه وغادَرْت ينئ، وهو الثرى يف يتخبَّط وسقط جسمه، يف الربونزي الرمح فنَفذ
فوق راقًدا هناك وتركتُه الجرح، من الربونزي الرمح وجذبُت فوقه، قدمي وضعُت بعدئٍذ
أقدام، ست طوله حبًال منها وصنعُت متسلقة، نباتاٍت وعيدان أغصانًا قطفُت ثم األرض،
السفينة إىل طريقي ورستيف مًعا، الضخم الحيوان قدَمي وربطُت طرَفيه حتى جيًدا وفتَلتُه
حال، بأية مقدوري، يف يكن لم إذ رمحي؛ عىل ومتكئًا ظهري فوق الظبي حامًال السوداء،
ظهري عن به ألقيُت ثم القوة، بالغ حيوانًا كان ألنه واحدة؛ بيٍد كتفي عىل أحمله أن
فقلُت بدوره، رجل، كل إىل ذاهبًا رقيقة، بعباراٍت رفقائي ع أُشجِّ وطِفقُت السفينة، أمام

لهم:
من عليه نحن ما رغم بعُد، هاديس بيت إىل هبوطنا موعد يَِحن لم األصدقاء، «أيها
سفينتنا يف ورشاب طعام هناك يزال ال طاملا بنا، هلموا القضاء. يوم علينا يحلَّ لم إذ آالم؛

الجوع.» من نذوي ال حتى طعامنا، يف نفكر الرسيعة،
بوا وتعجَّ وجوههم،7 عن العباءات وأزاحوا كالمي، إىل بانتباه فأصَغوا لهم، قلُت هكذا
أشبعوا أن وبعد ا. جدٍّ ضخًما حيوانًا كان ألنه الصاخب؛ البحر شاطئ فوق امُللَقى الظبي من
جالسنيطول ظَلْلنا وهكذا مجيدة. وليمًة منه وأعدُّوا أيديهم، غَسلوا إليه، النظر من عيونهم
إن ما أنه بيد لذيذة. خمًرا ونحتيس وفري، لحٍم من نأكل الشمس، غروب حتى كله، اليوم
الح وملَّا لنسرتيح. البحر ساحل فوق رَقدنا حتى الكون، الظلمة وشمَلت الشمس َغربَت
قائًال: جميًعا وسطهم يف وتحدَّثُت سويٍّا، رجايل ناديُت الوردية، األنامل ذو الباكر، الفجر
الشمس، الرشيرة. كارثتنا لنتدبَّر كالمي، إىل وأَصُغوا الرفاق، أيها اسمعوا، «هيا
يزال ال كان إذا مليٍّا، اآلن نُفكِّر فهيا تُرشق، أين وال األرض، نحت للبرش، الضوء مانحة
هذا، من شيئًا هناك أن أظن فلسُت أنا أما للخالص.8 منفذًا ونجد باقية، أفكاٌر لدينا

منه. امليئوس الحزن ضغط تحت وجوههم يحُجبون األغارقة كان 7

اإليضاح. يف زيادة أوردتها وإنما اليوناني، النص يف لها مقابل ال العبارة هذه 8
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الِخَضم بها يحيط بتاٍج أشبه الجزيرة فرأيُت لالستطالع، مرتفع مكاٍن إىل َصِعدُت فقد
يتصاعد الدخان وسطها، يف عيناي وأبَرصْت منخفضة، نفسها الجزيرة وتقع الالنهائي.

الكثيفة.» واألعشاب الغابة وسط
ما ُمخيِّلتهم يف استعادوا وقد أجسادهم، داخل يف أرواحهم فتحطَّمُت تكلَّمُت، هكذا
البرش، لحوم أكل من القلب، ر امُلتحجِّ الكوكلوب وقسوة الاليسرتوجوني، أنتيفاتيس فعله

نفًعا. يُجِدهم لم ذلك ولكن السواجم، الدموع وذرفوا عاليًا، يبكون فأخذوا

خنازير أوديسيوسينمسخون رجال

فتولَّيُت فريق، لكل قائًدا منهم وعيَّنُت فرقتنَي، إىل جيًدا، املدرَّعني رجايل قسمت عندئٍذ،
اإلله، شبيه Eurylochus يورولوخوس اآلخر الفريق رأس بينما منهما، فريٍق رئاسة أنا
ذلك وعىل الباسل؛ يورولوخوس زَلم فخرج برونزية، خوذٍة يف باألزالم، برسعٍة اقتسمنا ثم
ينتحبون، وهم وراءهم، وتركونا يبكون، وكلهم رفيًقا، وعرشون اثنان يصحبه انطلق
مكاٍن يف املصقول، الصخر من مصنوًعا الغابة، وديان وسط كريكي، منزل عىل فعثروا
نفسها كريكي كانت واألُسود، الجبلية الذئاب من كثريٌ البيت حول وكان مكشوف، فسيح
رجايل، تُهاجم لم الحيوانات تلك أن غري ضارة. عقاقريَ الرجال أعطت بأن مسَختْها، قد
كالب تنبَح عندما يحُدث وكما الطويلة. ذيولها تهزُّ وهي ة، ُمكرشِّ نحوهم زمَجرْت ولكنها
ليُهدِّئ اللحم ِقطع من يشء أي لها يحرض لم إذا مأدبة، من آٍت وهو صاحبها حول الصيد
الفزع فتملََّكهم حولهم، واألسود، املخالب، القوية الذئاب عَوت أيًضا هكذا غضبها، من
يف فسمعوا الجميلة، الغدائر ذات الربة باب عند وقفوا ولذلك الكارسة؛ الوحوش تلك لرؤية
أمام وذهابًا، جيئة ساحتها أرض تَذْرع وهي شجي، بصوٍت تُغنِّي كريكي صوت الداخل
باهًرا فغدا فائقة، برباعٍة منسوٍج الربات، بعمل يكون ما أشبه نسيٍج يفنى، ال عظيم نسيٍج
نفيس، عىل رفقائي أعز ،Politesبوليتيس الرجال قائد إليهم تحدَّث عندئٍذ مجيًدا؛ جميًال

فقال: يل، وأخلصهم
بصوٍت يشدو فخم، نسيٍج أمام ويجيء يروح شخًصا بالداخل إن األصدقاء، «أيها
أو ما، ربًة الشخص هذا يكون أن بد ال غنائه، بصدى تُدوِّي كلها األرض أن لدرجة رخيم،

عليها.» بالنداء نُِرسع بنا، هلُموا السيدات، من سيدًة
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األبواب ُفتَحت الحال ويف الربة، منادين الرفاق، صاح حتى ذاك، كالمه أتم إن ما
خال ما معها، ذهبوا جميًعا ولحماقتهم بالدخول، وأمرتهم إليهم، الربة وخرَجت املتألقة،
وأرائك، مقاعد فوق وأجلستهم أدخَلتهم، كمني. األمر يف يكون أن يف ارتاب إذ يورولوخوس؛
،Pramnian الربامني والنبيذ الذهبي، والعسل الشعري ودقيق الجبن من جرعًة لهم وأعدَّت
لهم قدََّمت فلما كلَّه، النسياَن وطنهم ينُسوا كي ضارة، بعقاقريَ الطعام مزجت ولكنها
وكان الخنازير. حظائر يف وحبَستْهم بصولجانها، فرضبَتْهم أرسَعت ورشبوها، الجرعة،
قبُل من كانت كما ظلَّت فقد عقولهم أما الربيَّة، الخنازير وهيئة وَشعٌر وصوٌت رءوٌس لهم
ثمار أمامهم كريكي وألقت يبكون، وهم هناك ُحبسوا وهكذا . تغريُّ أي عليها يطرأ أن دون

الصارخة. الخنازير بها تتغذَّى األشياء هذه ومثل ليأكلوها، العوسج، وثمار البلوط،

رفقائه محنة إىل أوديسيوسيستمع

خرب إلينا لينقل الرسيعة، السوداء السفينة إىل بالعودة َفْوره، من يورولوخوس، أرسع
واحدة، بكلمٍة ينطق أن يستطع فلم لسانه الحزُن ألجم لقد املخزي. ومصريهم رفقائه،
روحه وانصبَّت بالدموع، عيناه اغرورَقت وقد األخبار. من وراءه بما اإلفضاء إىل فه تلهُّ رغم
مصري، من أصدقائه من اآلخرين نال ما علينا َقصَّ مدهوشني، سألناه فلما النحيب، عىل

قائًال:
الغابة ممرات يف فوَجْدنا أوديسيوس، النبيل أيها أمرتَنا كما األدغال، خالل «انطلقنا
يغدو شخٌص هناك وكان رحب. مكاٍن يف املصقولة، الصخور من مشيًدا جميًال، مكانًا
وناَدْوها، عاليًا فصاحوا امرأة، أو ما، ربٌَّة واضح، بصوٍت يغني هائل، نسيٍج أمام ويروح
جميًعا معها فدخلوا بالدخول، وأَمرتْهم الالمعة، األبواب وفتَحت فورها من فخرَجت
كمني. هناك يكون أن يف شككُت ألنني الخارج؛ يف وبقيُت فتخلَّفُت أنا أما بحماقتهم.
الخارج يف جالًسا انتظرُت أنني رغم ثانية، أحٌد منهم يظهر ولم كلهم، اختَفوا ذلك بعد

أُراقب.» وظللُت طويلة، مدًة

رفقائه لنجَدة يهمُّ أوديسيوس

ضخًما سيًفا وكان كتفي، حول بالفضة ع املرصَّ سيفي وضعُت هذا، كالمه سمعُت عندما
نفس من عائًدا يقودني، بأن يورولوخوس وأمرُت جسمي، قويسحول وعلَّقُت الربونز، من
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وكلَّمني ركبتَي، عىل يَديه واضًعا إيلَّ ل يتوسَّ وأخذ يَديه، بكلتا أمسَكني أنه بيد الطريق.
فقال: حماسية، بكلماٍت يبكي وهو

يقينًا، أعلم فإنني هنا اتركني ولكن زوس، سليل يا مني، بالرغم هناك، إىل تُقدني «ال
نهرب دعنا الزمالء، من واحٍد أي تُحِرض لن أنك وإما نفسك، أنت ثانية، تعود لن أنك إما

الرشير.» اليوم من ننجو أن يُمِكننا طاملا بأقىصرسعة، هنا. معنا بمن
املكان، هذا يف هنا تبقى أن يمكنك يورولوخوس، «يا بقويل: أجبتُه ولكني تكلَّم، هكذا
ُمِلحة رضورٌة تقع إذ ذاهب؛ فإني أنا أما السوداء، الواسعة السفينة بجانب وترشب تأكل

عاتقي.» عىل

أوديسيوس ملساعدة هريميسيخفُّ

املقدسة، املمرات أجتاز وأنا أنني، بيد والبحر. السفينة، من انطلقُت حتى هذا، قلُت إن ما
الذهبي، الصولجان ذو هريميس، قابلني املنيف، كريكي، الساحرة منزل بلوغ عىل وأوشكُت
ويتجىل الباكر، الفجر كأنه وجهه يتألق يافع شابٍّ صورة يف املنزل، إىل ذاهب وأنا بي التقى

بقوله: وخاطبني بيدي، فأمسك مظاهره، بأجمل الشباب سحر ُمحيَّاه يف
دون التالل، وسط وحدك تسري أهكذا التعيس؟ الرجل أيها ثانية، ذاهٌب أنت أين «إىل
الحظائر يف محبوسون كريكي، يف هناك رفقاءك، أن يؤسفني شيئًا؟ البالد عن تعرف أن
تعوَد لن بأنك أُخربك، إنني لتُخلِّصهم؟ أتيَت فهل خنازير، هيئة يف القضبان، املتقاربة
األذى من سأُنقذَك فإني تعاَل؛ ولكن اآلخرين، مع هناك ستبقى ولكنَك نفسك، أنَت ثانية،
لليوم رأسك يُجنِّب سوف فإنه كريكي، بيت إىل وانطلق القوي، العشب هذا دونَك يك. وأُنجِّ
رشابًا، لك ستخلط إنها املؤذية. كريكي حيل بجميع فسأُخربك إيلَّ، استمع هيا، املشئوم.
العشب ألن تَسَحرك؛ أن تستطيع لن ذلك من بالرغم ولكنها عقاقري، الطعام يف وتضع
ترضبك فعندما يشء، بكل أُخربَك وسوف العقاقري. بتلك يتأثَّر لن سأُعطيكه، الذي القوي
لو كما عليها، واهُجم فخذك، جانب من الحاد سيفَك استلَّ الطويل، بصولجانها كريكي
أن إياك ذلك بعد معها. بالرقاد وتأمرَك منك، الخوُف سيتملَُّكها عندئٍذ ستقتلها؛ كنَت
ُمرها ولكن الضيافة، لك وتُقدِّم زمالئك، رساح تُطِلق لكي الربة، مخدع يف الرقاد ترُفض
تَحيَك أو جديد، من أذًى أي لك تُدبِّر لن أنها املباركني، باآللهة عظيمة يمينًا تقسم بأن
الرجولة.» عديم ضعيًفا تَك صريَّ قد — ُعريان جعلتَك وقد — أنها خشية يؤذيك، ما ضدك
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يل مبينًا األرض، من نَزَعه وقد العشب، وأعطاني القول، ذلك أرجايفونتيس، قال
النبات إنه كاللبن. ناصعًة كانت زهرتَه ولكن الجذر، جهة من أسوَد كان خصائصه.
األرض، من ينزعوه أن البرش عىل العسري ومن اآللهة، يه يُسمِّ فهكذا السحر؛ من الواقي
الشامخ، أوليمبوس إىل هريميس انرصف ذلك بعد اآللهة. لدى مستطاع يشءٍ كل أن غري
يف يُفكِّر قلبي راح بينما قرصكريكي، إىل طريقي يف فانطلقُت الغابات، ذات الجزيرة خالل
وقفُت الجدائل، الجميلة الربة أبواب عند وقفُت ثَمَّ وِمن ذاهب؛ وأنا متشائًما كثرية، أموٍر
وأَمرتْني الالمعة، األبواب وفتَحت أقبَلت، الحال ويف صوتي الربة فسِمَعت وناديت، هناك
كريسٍّ فوق وأجَلستْني أدخَلتْني االضطراب. غاية مضطرٌب وقلبي معها، فذهبُت بالدخول،
يل وأعدَّت للقدَمني. صغري كريسٌّ أسفله ومن الصنع، بديع جميل، كريس بالفضة، ع ُمرصَّ
غري قلبها، يف السوء تُضِمر وهي عقاًرا، فيها ووضَعت أرشبها، كي ذهبية، كأٍس يف الجرعة
«انطلق تقويل: وهي بصولجانها، فرضبَتْني أُسَحر، لم ورشبتُها، منها، تناوْلتُها عندما أنه

زمالئك.» بقية مع وارقد الحظرية، إىل اآلن

كريكي أوديسيوسيقهر

كنُت لو كما كريكي، عىل وهجمُت فخذي، جوار من البتَّار حسامي سَللُت ولكني هذا، قالت
وأخذَت بركبتي، ممسكًة األرض، عىل وارتمت بالغة، صيحًة صاحت أنها بيد سأقتُلُها.

فقالت: تبكي، وهي حماسية، بعباراٍت إيلَّ تتحدَّث
إنني أبواك! وأين مدينتُك، تقع أين َقِدمت؟ أين ومن البرش، بني هذا يا تكوُن «َمن
كائنًا رجل من فما ما؛ بحاٍل فيك تؤثِّر ولم املسحورة، الكأس تلك تجرَّعَت أنك من ألعجُب
قلبك، إن كال، شفتَيه. بني من وتمر يرشبها أن بمجرد الرُّْقية هذه مقاومة استطاع كان، من
الحيلة، الحارض أوديسيوس، أنك َريْب ال يُخدع. الذي النوع من ليس صدرك، يف الكائن
يف وهو هنا، إىل سيأتي أنه الذهبي، الصولجان ذو أرجايفونتيس، أخربني ما كثريًا الذي
سيَفَك وضع عنك، خلِّ السوداء. الرسيعة سفينته يف طروادة، من قادًما الوطن، إىل طريقه
كلٌّ استطاع عشق، يف مًعا الفراش نا ضمَّ ما إذا حتى فرايش، إىل نصعد بنا وهيَّا غمده، يف

باآلخر.» يثق أن منا
رقيًقا أكون بأن تأمرينني كيف كريكي، «أي بقويل: أجبتُها ولكني الربة، تكلََّمت هكذا
وبنيٍة هنا، بي تحتفظني واآلن ساحاتك، يف خنازيَر إىل رفاقي حوَّلِت من يا أنت معك،
من تجردُت إذا حتى فراشك، إىل معك والصعود حجرتك، إىل بالذهاب تأمرينني اعة خدَّ
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كريكي. عىل وهجمُت البتَّار، حسامي وسَللُت

بالشخص أنا فما الربَّة؛ أيتها كال مخنَّثًا؟ ضعيًفا تجعليني أن أمكنِك ومالبيس، سالحي
ال يمينًا تُقسمي أن عىل الربة، أيتها وافقِت إذا إال فراشك، إىل الصعود إىل بحقٍّ يتوق الذي

بي.» ضارٍّ جديد أذًى أي ضدي تحيكي لن أنِك فيها، ِحنث

باألمان أوديسيوس تَِعد كريكي

حلَفت أن وبعد أمرتُها، كما رضر، أي بي تُنزل لن أنها الحال يف فأقسَمت لها، قلُت هكذا
كريكي. الربة فراش الجميل، فراشها إىل َصِعدت منها، وانتهت اليمني،
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اللواتي األربع، خادماتها إنهن الساحات. يف مشغوالت األثناء، تلك يف وصيفاتها، كانت
ق تتدفَّ التي املقدسة واألنهار والكهوف الينابيع بنات إنهن البيت. ذلك يف معها يعشن كن
األرجوان، من جميلة طنافَس الكرايس فوق تضع إحداهن فَرشَعت البحر، يف وتُصب
أمام وضَعتْها الفضة من بمناضَد أخرى وجاءت الكتَّان، من قماًشا تحتها من وفرَشت
العسلية الحلوة الخمر تخلط ثالثٌة راحت بينما الذهب، من أسفاًطا فوقها ووضَعت املقاعد،
ماءً، الرابعة أحَرضت بينما العسجد، من كئوًسا تُقدِّم وأخذَت اللَجني، من طاٍس يف
الالمع الربونز يف املاء غىل وملَّا يسخن. املاء فصار كبرية، ِقْدٍر تحت عظيمة ناًرا وأوقَدت
ليصري البارد باملاء تمزجه وكانت الكبرية، الِقْدر من باملاء َلتْني وغسَّ الحمام، إىل أدخَلتْني
من للروح، امُلهِلك التعب أزالت حتى وكتفي، رأيس فوق تَسُكبه فَطِفَقت الحتمايل، مناسبًا
جميلة عباءٍة يف ودثَّرتني بالزيت، جيًدا جسمي ودَعَكت االستحمام، انتهى أن وبعد أطرايف.
بديع جميل كريس — بالفضة ع مرصَّ كريسٍّ فوق وأجَلستْني البهو، إىل قاَدتْني ومعطف،
األيدي، لغسيل بماء اإلماء إحدى جاءت ذلك بعد للقدَمني. صغري كريسٌّ أسفله عند الصنع
جانبي إىل ودفَعت يدي، أغسل كي اللَجني، من طسٍت يف وسَكبَته الذهب، من بديع إبريٍق يف
واهبًة كثريًا، ولحًما خبًزا، أمامي ووضَعت القاسية، البيت ربَّة جاءت ثم المعة، منضدًة
ذلك؛ إىل مياًال يكن لم قلبي أن غري الطعام، بتناول أَمرتْني وبعدئٍذ خزينها. من بكرم، ذلك

برش. روحي وأنذَرتْني األفكار، انتابتني وقد جلسُت فبالحري،
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عىل يبدو بل الطعام، إىل يدي أمد ال هكذا، جالس وأنا نفيس يُخالج ما كريكي الحَظت
رسيعة،9 بكلماٍت إيلَّ ثَت وتحدَّ مني، فاقرتبَت الشديد، والغم باألحزان ُمثَقل أنني وجهي

قائلة:
دون وحزنًا، ا همٍّ قلبك تُذيب أبكم، بشخٍص أشبه أوديسيوس، يا هكذا، تجلس «ِلم
بحاجٍة لسَت كال، أخرى؟ حيلٍة يف تفكريًا ذهنك تقدح هل رشاب؟ أو طعام أي تَمسَّ أن
ال التي اليمني، تلك لك أقسمُت قد أنني طاملا األحوال، من حال بأية ما، شيئًا تخاف ألن

أوذيك.» بأال قط، فيها ِحنث
نفسه إجبار يمكنه العقل، سليم رجٍل أي كريكي، «أيا بقويل: أجبُت ولكني قالت، هكذا
فإذا وجهه؟ أمام بهم ويُبِرص زمالئه، رساح يُطَلق أن قبل الرشاب، أو الطعام ق تذوُّ عىل
تُشاِهد كي رساَحهم أطلقي فهيا والرشاب، الطعام، بتناول تأمرينني خالصة، بنيٍة كنِت

األوفياء.» رفقائي عيناي

كانوا كما رجاًال تنمسخ الخنازير

وفتَحت صولجانها، يدها يف تحمل البهو، َعْرب كريكي فانطلَقت إليها، حديثي هذا كان
عىل هناك أمامها فوقفوا سنوات، تسع سنُّها خنازير صورة يف وأخرَجتْهم الحظرية، أبواب
فَطِفق أخرى، سحرية بجرعٍة رجٍل كل تدهن وأخذَت وسطهم، يف هي وذهبَت الهيئة، تلك
كانت الذي الضار، العقار بتأثري عليها نما الذي الشعر ذلك أطرافهم، من يتساَقط الشعر
كانوا مما الشباب إىل أقرب جديد، من رجاًال صاروا وهكذا الجليلة. كريكي إياه أعطتهم
بيدي، منهم رجٍل كل فتعلَّق عرفوني، لقد للرائني. قامة، وأطول منظًرا وأبهى قبُل، من
الربة إن حتى باألعاجيب، حولهم من املنزل ودوَّى فرحهم، َفْرط من أطرافهم وتشنََّجت

الشفقة. عاطفة فيها ثارت نفسها،
أي زوس، سليل يا اليرتيس، ابن «يا وقالت: مني، الفاتنة الربة اقرتبَت ذلك بعد
أوًال، وابدأ البحر، ساحل وإىل الرسيعة، سفينتك إىل اآلن انطلق الحيلة، الواسع أوديسيوس،
سفينتك وحبال حاجياتَك وسائر أمتعتَك واخزن الَرب، فوق السفينة بسحب يشء، كل وقبل

املخلصني.» زمالءَك معك وأحِرض نفسَك، أنَت هنا، إىل ارجع ثم الكهوف، يف

مجنحة». «بكلماٍت الحرفية: الرتجمة 9
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كريكي لدى يقيمون أوديسيوسورفاقه

السفينة إىل طريقي أُشق فوري، من فانطلقُت العظيم، قلبي وافق حتى هذا قالت إن ما
يبكون الرسيعة، السفينة بجوار هناك، املخلصني رفقائي فألفيُت البحر، وشاطئ الرسيعة،
حول القرية يف العجول تلعب عندما يحُدث وكما الِغزار. الدموع ذارفني وآمله، البكاء أَمضَّ
سويٍّا، كلها فتذهب — ترعى أن هللا شاء ما رعت أن بعد الِفناء، إىل العائدة البقر قطعان
حول وتجري مستمرٍّا خواًرا تخور ولكنها تحتويها، الحظائر تعود فال أمامها، وتمرح
يبكون، حويل وا التفُّ إذ عيونهم؛ أبَرصتْني أن بمجرد الرجال، أولئك فعل هكذا — أمهاتها
حيث الَوْعرة، إيثاكا مدينة وقلب وطنهم، أرض بلغوا قد كانوا لو كما قلوبهم، وَفِرَحت

قائلني: مجنحة،10 بكلماٍت خاطبوني وبالنحيب وتَرْعرعوا، نَشئوا
وطننا، إىل عدنا قد كنا لو كما زوس، من املنحدر أيها لعودتك، ُرسوَرنا أعظم «ما

الرفاق.» لبقية حدث ما علينا ُقص هيا، إيثاكا!
نسحب يشء كل وقبل أوًال بنا، «هيا قائًال: األلفاظ، برقيق فأجبتُهم قالوا، هكذا
لكي جميًعا، ننطلق ثم الكهوف، يف الحبال وجميع أشياءنا ونخزن اليابسة، فوق السفينة
ينُضب ال خزيٌن وأمامهم ويأكلون، يرشبون املقدسة كريكي ساحات يف زمالءكم تَرْوا

معينه.»
حاول الذي هو وحده يورولوخوس وكان باألمر. صَدعوا حتى هذا، لهم قلُت إن ما

فقال: حماسية، بعباراٍت خاطبهم إذ أمري؛ تلبية من الزمالء جميع يمنع أن
املحن بهذه ُمغرمون أنتم ملاذا ذاهبون؟ نحن أين إىل األشقياء! الرجال أيها «ويحكم
أو ذئاب إىل أو خنازير، إىل جميًعا تُحوِّلُنا سوف التي كريكي، منزل إىل تذهبوا كأن هكذا؟
زمالؤنا ذهب عندما أيًضا. الكوكلوب فعل هكذا بالقوة! بيتها حراسة عىل لُرتغمنا أسود،
هم هَلُكوا الرجل هذا ر تهوُّ جرَّاء من ألنه أوديسيوس؛ الطائش هذا بصحبة كهفه، إىل

أيًضا.»
فخذي جانب من الطويل سيفي أستل هل أفعل، ما قلبي، فاحتار قوله، هذا كان
من النسب بصلة إيلَّ يمتُّ أنه من بالرغم األرض، عىل ليتدحرج رأسه، به فأحزُّ املسكني،

حماسية. أو رسيعة أي 10
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األلفاظ، برقيق يمنعوني، أن آخر، بعد واحًدا حاولوا، رفقائي، أن غري الزواج؟! ناحية
قائلني:

بجانب هنا الرجل هذا لرتكنا أمرتنا فلو أمرك، َطوُع إننا زوس، من املنحدر «أيها
املقدس.» كريكي بيت إىل تقودنا أن فلَك نحُن أما يحرسها، لكي السفينة،

السفينة بجانب يورولوخوس نرتك ولم والبحر. السفينة من وخرجوا هذا، قالوا
الالذع. َلْومي َخِيش إذ معنا؛ ذهب بل الواسعة،

جيًدا ودهنَتهم بالغ، اهتماٍم يف زمالئي باقي َلت غسَّ كريكي، ساحاِت بَلْغنا عندما
يف يُولِمون جميًعا رفاقنا ووَجْدنا ومعاطف، الصوف من عباياٍت يف ودثَّرتْهم بالزيت،
بَكوا لوجه، وجًها اآلخر، عىل منهم كلٌّ وتَعرَّف اآلخرين، رأَوا ا فلمَّ بطونهم، ملء الساحات،

وقالت: الحسناء، الربة مني فاقرتبَت بالبكاء، حولهم من البيت ودوَّى وانتَحبوا
التي املحن بجميع علٍم عىل نفيس أنا فإنني، املرير؛ النحيب هذا عن اآلن بعد وا «ُكفُّ
األفظاُظ األقواُم أولئك بكم أنزَلها التي املصائب وكل الزاخر، الِخَضم وسط تكبَّْدتموها
جديٍد من تسرتدُّوا أن إىل والخمر، والرشاب الطعام تناول إىل هلُموا، األرض. سطح فوق
الوعرة؛ إيثاكا وطنكم من رحيلكم عند البدء يف كنتم كما صدوركم، داخل إىل أرواحكم
تدخل ولم ة، الشاقَّ الرحالت يف تفكريكم جرَّاء من قواكم، وخارت ذََويْتم، قد اآلن فإنكم

الكثري.» تكبَّدتُم قد الحقيقة، يف إذ قط؛ قلوبكم السعادة

أوديسيوس رحيل عىل توافق كريكي

عاٍم ملدة يوم، بعد يوًما هناك، بقينا ثَمَّ وِمن العالية؛ قلوبنا فوافَقت كريكي، قالت هكذا
بتعاُقب الفصول، ومرَّت السنة انقَضت ا فلمَّ لذيذة، وخمٍر وفرٍي، لحٍم عىل نُولِم كامل،

يل: وقالوا األوفياء، زمالئي استدعاني مجراها، يف الطويلة األيام ومرور الشهور،
أن لك مكتوبًا كان إذا وطنك يف أخريًا اآلن، تُفكِّر أن لَك آن أما الغريب، الرجل «أيها

السطح؟» السامق بيتك إىل تصل وأن تنجو،
جالسني الشمس، غروب حتى بطوله، اليوم وبقينا السامي، قلبي فوافق تكلَّموا هكذا
وجاءت األفق، وراء الشمس اختَفت ا فلمَّ اللذيذة، والخمر الكثري باللحم زاخرة موائَد إىل
كريكي فراش إىل أنا َصِعدُت بينما بالنوم، لينعموا الظليلة الساحات يف رَقدوا الظلمة،
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إياها مخاطبًا وتكلَّمُت عي، ترضُّ الربة فسِمَعت ركبتَيها، عند جاثيًا إليها، لُت وتوسَّ الوثري،
فقلت: رسيعة، بعباراٍت

فإن الوطن؛ إىل بي تبعثي بأن نفسك، عىل َقطعِته الذي الوعد يل قي َحقِّ كريكي، «هيا
من يجلسون وهم قلبي. يُذيبون الذين زمالئي، أرواح وكذلك الرحيل، إىل اآلن تتوق روحي

عنهم.» بمنأًى تكوني أن تصادف كلما يبكون، حويل

هاديس إىل أوديسيوسيذهب

اليرتيس، ابن «يا بقولها: الحال، يف الفاتنة الربة أجابَتْني حتى القول، ذلك لها قلُت إن ما
من أطول مدًة اآلن بعد تبقى لن الحيل، الكثري أوديسيوس أي زوس، من املنحدر أيها
هاديس، بيت إىل وتذهب أخرى، رحلًة تُِتم أن أوًال، لك أنه بيد رغبتك، ضد بيتي يف تلك
العرَّاف ذلك الطيبي، Teiresiasتايريسياس روح عرَّافة عن بحثًا الرهيبة، وبريسيفوني11
يكون لكي موته، بعد حتى الرأي، سداَد بريسيفوني منَحتْه فقد الجنان؛ الثابت الرضير،

كاألشباح.» وهناك هنا اآلخرون يتخبَّط بينما اإلدراك، صاحب وحده هو
فوق اجلس وأنا أبكي ورشعُت صدري، داخل روحي فتداعت الربة، قالت هكذا
شئُت ما بكيُت أن وبعد الشمس، ضوء ورؤية الحياة يف رغبٍة أية لقلبي يُعد ولم الفراش،

بقويل: إليها متحدثًا كريكي، أجبُت وأُولِول، أبكي أن
إىل َقط ذهب أن لبٍرش يسبق فلم الرحلة؟ هذه يف سيقودنا الذي ذلك َمن كريكي، «أي

سوداء.» سفينٍة يف هاديس
أيها يا اليرتيس، ابن «يا بقولها: الحال، يف الجميلة، الربة أجابتني حتى هذا، قلُت إن ما
الدليل سيكون بمن نفسك، يف تُفكِّرن ال الحيلة، البالغ أوديسيوس أي زوس، من املنحدر
ستدفعها وعندئٍذ واجلس، األبيض، الرشاع وانُرش الصاري، ارفع وإنما سفينتك، ليقود
األوقيانوس، مجرى بسفينتك، قطعَت قد تكون أن وبعد طريقها، يف الشمالية الريح نسمة
حوٍر أشجار بها تحيط — بريسيفوني مغارات تُوجد وحيث مستٍو، ساحٌل يُوجد حيث
العميق أوقيانوس بجانب هناك، بسفينتَك ارُس — القطوف دانية وصفصاٍف باسقة،
12Acheron أخريون داخل إىل هناك، الرطب. هاديس بيت إىل بنفسك انَطِلق ثم الدوَّامات،

الحجيم. رب زوجة 11
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ستوكس مياه من املتفرع ،Cocytusوكوكوتوس Periphleglethon برييفليجيثون ق يتدفَّ
كما األمري، أيها هناك، من اقِرتب الصاخبنَي. النهَرين اجتماع ومكان صخرة، وهناك ،Styx
املوتى، لجميع حولها سكيبًة واسُكب هناك، إىل هنا من ذراٌع طولها حفرًة واحِفر آمرك،
من َحفنًة فوقها وانثُر املاء، من مرٍة وثالَث الحلوة، الخمر من ثم والعسل، اللبن من أوًال
أنك وانذر القوة، عديمة املوتى، رءوس بشدٍة تستعطف أن عليك ويجب األبيض. الشعري
وأن العجول، من عندك ما خري تكون عاقًرا، ِعجلًة ساحاتك يف تنَحر إيثاكا، تبلُغ عندما
كبٍش أعظم كله، أَسَود كبًشا، وحده لتايريسياس تذبح وأن القيمة، بالهدايا املذبح تمأل
سوداء، ونعجة كبًشا اذبح املجيدة، املوتى قبائل إىل مترضًعا ل تتوسَّ أن وبعد قطيعك. يف
إىل ووجُهك الخلف، إىل نفسك أنت تتجه بينما ،Erebus إيريبوس صوب رأَسيهما مديًرا
وُمرهم رفقاءك، ذلك بعد فناِد املوتى، من كثرٍي أشباح إليك ستأتي عندئٍذ النهر؛ مجاري
إىل وصلُّوا القايس، بالربونز مذبوحة وهناك، هنا امللقاة الخراف ويُحرقوا يْسَلخوا بأن
فخذك، جانب من البتَّار حسامك فاستلَّ أنت أما املهوبة. بريسيفوني وإىل العتيد، هاديس
استجواب من تنتهي أن إىل الدم عن القوة، من املجرَّدة املوتى، رءوس لتُبعد هناك، واجلس
وأطوالها، تسلكها التي بالطريق ويُخربك فوًرا، البرش، قائد العرَّاف، سيأتيك تايريسياس.

الصاخب.» اليمِّ وسط اإلبحار تستطيع وكيف عودتك، كيفية وعن
ومعطًفا، عباءة حويل فألقت العرش، الذهبي الفجر الح الحال، ويف قالت، هكذا
بديع بزنَّاٍر وسطها وشدَّت جميل، النسيج دقيق أبيض، طويل ثوٍب يف الحورية وتدثَّرت
األلفاظ، برقيق رجايل وأيقظُت الساحات، َعْرب فِرسُت خماًرا، رأسها فوق وألقت الذهب، من

لهم: أقول بدوره رجٍل كل نحو متجًها
أن فِللعَجب، ننطلق؛ بنا هلُموا بل اللذيذ، الكرى يف تستغرقوا وال اآلن، بعد تناموا «ال

يشء!» بكل إيلَّ أفَضت قد الجليلة كريكي

كريكي مع يبقى إلبينور

رجايل أقود أن مقدوري، يف يكن لم أنه بيد الشامخة. قلوبهم وافَقت هذا، لهم قلُت ملا
يف شجاًعا يكن ولم الجميع أصغر ،Elpenor إلبينور هناك كان فقد هنا؛ من حتى ساملني،

البحر. َعْرب خارون ليحملها املوتى أرواح تأوي كانت حيث السفيل العالم يف اآلالم نهر 12
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للهواء طلبًا املقدس، كريكي بيت يف رفقائه عن يتخلَّف أن آثر إنه اإلدراك، سليم وال الحرب،
هنا يتَحركون وهم زمالؤه أحدثَها التي الضوضاء فسمع بالخمر، ُمثقًال كان إذ الرطب؛
السطح، من سقط وعندئٍذ ليهبط، الطويل السلم نحو يتجه أن ناسيًا فجأة فوثب وهناك،

هاديس. بيت إىل روحه فَهبَطت ظهره، سلسلة عن منفصًال عنقه فانكرس
بحقٍّ ذاهبون أنكم تظنُّون «إنكم بقويل: خاطبتُهم طريقهم يف رجايل كان وبينما
وبريسيفوني هاديس بيت إىل أخرى، رحلًة لنا عيَّنَت قد كريكي ولكن العزيز، وطنكم إىل

الطيبى.» تايريسياس روح لنستشري املهوبة،
حيث مجلسهم يف اعتَلوا وملَّا داخلهم، يف أرواحهم جزَعت حتى بهذا أخربتُهم إن ما

نفًعا. يُجِدهم لم بكاءهم أن بيد شعورهم، وشدُّوا يبكون، أخذوا كانوا،
الفؤاد، محزوني البحر، شاطئ وإىل الرسيعة، السفينة إىل طريقنا يف نحن وبينما
إىل ووَضَعت هناك، إىل سبَقتْنا قد الوقت، نفس يف كريكي، كانت السواجم، الدموع نَذِرف
إىل قبلنا تذَهب أن عليها اليسري من كان إذ سوداء؛ ونَعجًة كبًشا السوداء السفينة جانب
رائًحا؟ أم غاديًا أكان سواء رغبته، ضد رب، رؤيَة بعيونه يستطيع الذي ذا ومن هناك.
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أوقيانوس إىل أوديسيوس وصول

وثبَّتْنا الالمع، البحر إىل أوًال سحبناها أن بعد السفينة، ظهر وامتَطينا البحر إىل نزلنا
نحن َصِعدنا ثم السفينة، سطح إىل الخراف وحَمْلنا السوداء، السفينة يف والرشاع الصاري
يف لتساعدنا معتدلة؛ ريٌح أُرسَلت وقد الِغزار. الدموع نذرُف األفئدة، محزوني أنفسنا
عظيًما، رفيًقا لنا وكانت الرشاع، فمألَت اليم، ُعباب الحيزوم الدكناء سفينتنا تمُخر أن
البرش. لغة تتكلَّم التي الجانب، املرهوبة الربة تلك الجدائل، الجميلة كريكي لنا وأرسَلتها
وقائد الريح، وتولَّت جلسنا، السفينة، أجزاء مختلف يف الحبال سائر ثبَّتْنا أن بعد وهكذا
تجري وهي منبسًطا، الرشاع كان كله، اليوم فطوال ُقدًما؛ طريقها لتُشق تسيريها ة، الدفَّ

مظلمة. السبل جميع وغَدت الشمس، غابت ثم املاء، صفحة عىل
ومدينة بالد حيث األرض، يحدُّ والذي املجرى، العميق أوقيانوس إىل السفينة وصلت
تها، بأشعَّ الشمس عليها تُِرشق ال والغيوم، بالضباب ة امللتفَّ 1،Cimmirians الكيمرييني
السماء، من األرض إىل ثانيًة تعود عندما وال النجوم، ذات السماء كبد يف ترتفع عندما ال
هناك، إىل فوصلنا التعساء، البرش رءوس فوق الدامس بظالمه الضار، الليل ينترش وإنما
حتى أوقيانوس مجرى جواِر إىل أنفسنا نحن وذهبنا الخراف، وأنزلنا سفينتنا، وأرَسينا

كريكي. عنه ثَتْنا حدَّ الذي املكان بَلْغنا

الشمس تبرص ال وسحاب، ضباب كلها بالد يف أوقيانوس، جوار إىل الغرب أقىص يف يقيم خرايف شعٌب 1

غروبها. أو رشوقها يف
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القوة. من املجردة املوتى رءوَس بحرارٍة أستعطُف وأخذُت

للموتى الذبائح ينحر أوديسيوس

أنا سحبُت بينما الذبائح، ويورولوخوس Perimedes برييميديس أمسك املكان ذلك يف
وسكبُت هنا، من وذراٌع هنا من ذراٌع طولُها حفرًة وحفرُت فخذي، جوار من سيفي
الثالثة املرة ويف اللذيذة، بالخمر ثم والعَسل، باللبن بادئًا املوتى، لجميع سكيبًة حولها
املوتى رءوَس بحرارٍة أستعطف وأخذُت األبيض، الشعري مطحون فوقها نثرُت ثم باملاء،
خريَ تكون بكًرا، ِعجلًة ساحاتي يف أذبح إيثاكا، أبلُغ عندما أنني ونذَرُت القوة، من املجردة
وحده لتايريسياس وأنحر مذبحي، فوق العظيمة الهدايا وأُكدِّس العجول، من عندي ما
بالنذور املوتى قبائل إىل عُت ترضَّ أن وبعد قطعاني. يف كبٍش أعظم يكون كله، أسوَد كبًشا،
بعد القاتم. الدم منها ق فتدفَّ الحفرة، فوق ُحلوقها ونحرُت الخراف، وأمسكُت ل، والتوسُّ
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وشباٍب عرساٍن من ماتوا، َمن أرواُح 2Erebus إيريبوس داخل من هناك، احتَشَدت ذلك،
باألحزان، العهد حديثة قلوٍب ذوات رقيقاٍت وعذارى املتاعب، أنهَكتهم وشيوٍخ أعزب،
الرجال أولئك بالجراح، األطراف الربونزية الرماح أصابتهم ممن كثريين أرواُح وكذلك
هؤالء أرسع بالدماء. امللطَّخة الحربية ُعَددهم ُمرتَُدون وهم القتال، يف رصعى خرُّوا الذي
فتملََّكني عجيبة، صيحاٍت يصيحون صوب، كل من الحفرة حول غفرية جموٍع يف يتهافتون
الخراف يُحرقوا أو يسَلخوا بأن وأمرتُهم زمالئي ناديُت بعدئٍذ اللون. ُشحوَب امُلسبِّب الرعب
هاديس إىل اآللهة، إىل بالصالة يقوموا وبأن القايس، بالربونز ذُبَحْت أن بعد هناَك امللقاة
فخذي، جوار من البتَّار حسامي سَللُت فقد نفيس، أنا أما املرهوبة. بريسيفوني وإىل العتيد،
أن بعد إال الدم من تقرتب بأن القوة من املجرَّدة املوتى لرءوس أسمح ولم هناك، وجلسُت

تايريسياس. استجوبُت

إشارًة عادًة اسمه يُستخَدم ولذلك اخرتاقها؛ يمكن ال التي األرض باطن ُظلمة األخص وعىل الظلمة يُمثِّل 2
نفسه. السفيل العالم إىل
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ذراع. طولُها ُحفرًة وَحفرُت الحادَّ سيفي أنا سحبُت بينما

إلبينور بروح يلتقي أوديسيوس

الفسيحة األرض تحت بعُد ُدفن قد يكن فلم جاء؛ من أوَّل هو إلبينور رفيقي ُروُح كان
أن ودون أحد، يَبكيَها أن دون كريكي، ساحة يف وراءنا جثَّته تركنا قد كنا ألننا الطرقات؛
طريقنا،3 يف اإلرساع إىل تدفُعنا كانت أخرى بمهمٍة الوقت ذلك يف ُشغلنا قد حيث تُدَفن؛

اإليضاح. يف زيادًة أوردناها اليوناني، النص يف لها وجود ال األخرية العبارة هذه 3
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بكلماٍت وخاطبتُه إليه ثُت فتحدَّ عليه، بالعطف قلبي وتحرََّك بَكيُت، حتى أبرصتُه إن فما
قائًال: مجنحة،4

قد القدَمني، عىل مجيئك إن إلبينور؟ يا الدامس، الظالم جنِح تحت جئَت «كيف
السوداء.» سفينتي يف قادم وأنا سبَقني

أوديسيوس أي زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا بقوله: فأجابني له، قلُت هكذا
الغزيرة؛ الخمر إنها هالكي، فيه كان اآللهة، أحد من رشيًرا، مصريًا إن الحيل، الكثري
جديد، من أهبط لكي الطويل السلم اتخاذ يف أُفكِّر لم كريكي بيت يف ألنام استلقيُت فعندما
روحي فهبَطت ظهري، سلسلة عن وانفصَلت رقبتي ت فُدقَّ السطح، من قفزُت ولكني
معنا ليسوا الذين وراءنا، خلَّفناهم الذين أولئك بحق إليك ل أتوسَّ واآلن هاديس. بيت إىل
صبيٍّا تَرْكتَه الذي تيليماخوس وبابنك الطفولة، عهد منذ ربَّاك الذي وبأبيك وبزوجتك هنا،
بسفينتك ستُمر هاديس، بيت من هنا، تنرصفمن عندما أنَك أعلم ألنني ساحاتك؛ يف وحيًدا
ترتكني ال هناك. تتذكَّرني أن األمري، أيها منك، أطلُب اإليايية، الجزيرة عىل البناء، املتينة
خائًفا ظهرك، تُولِّني وال هناك، من راحٌل وأنت تَدِفنني، أن ودون تَبكيني، أن دون وراءك
رابية يل وَكوِّم أملك، ما كل وهي الحربية ُحلَّتي يف أَحِرقني بل اآللهة، غضب عليك أجلب أن
بعُد، يُوَلدون سوف من يعلم كي شقي، رجٍل لذكرى تخليًدا السنجابي، البحر ساحل فوق
حياتي، يف به أُجذِّف كنُت الذي مجذايف الرابية، فوق وأِقم الرجاء، هذا يل ق حقِّ عني. شيئًا

زمالئي.» بني كنُت عندما
البائس.» الرجل أيها هذا، كل لك أفعل «سوف بقويل: عليه فرَددُت هذا، قال

وسيفي جانب، عىل أنا الحزن، أحاديث اآلخر إىل منا كلٌّ وتحدَّث كالنا، جلسنا، هكذا
بإسهاب. يتكلم هذا رفيقي طيُف وكان اآلخر، الجانب عىل هو بينما الدم، فوق بيدي قائٌم

أمه روح عىل يبكي أوديسيوس

املقدام، Autolycusأوتولوكوس ابنة ،Anticleia أنتيكليا امليتة، أمي روح أقبَلت ذلك بعد
قلبي وأَحسَّ بَكيُت، رأيتُها فعندما املقدَّسة، إليوس إىل رحلُت عندما حيٍّا ورائي خلَّفتُه الذي

«حارة». أي: 4
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حزٍن من قلبي يف ما كل مع الدم، من تقرتب أَدْعها لم ذلك رغم ولكني نحوها، بالشَفقة
تايريسياس. استجوبُت أن بعد إال بالغ،

العرَّاف بروح يلتقي أوديسيوس

فعرَفني يَديه، يف الذهبي صولجانه يحمل وهو الطيبي، تايريسياس5 روح جاءت بعدئٍذ
ما الحيل، الكثري أوديسيوس أي زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا بقوله: وخاَطبني
املوتى، لرتى هنا، إىل وقِدمَت الشمس ضوء تركَت ملاذا التعيس؟ الرجل أيها اآلن، خطبُك
حتى الوراء، إىل الحادَّ سيَفَك وأَِدْر الدم، عن ابتعد هكذا، تقف ال فيها؟ مرح ال ومنطقة

بالحقيقة.» وأُخربك الدِم من أرشب
الدم من َعبَّ أن وبعد غمده، يف بالفضة ع املرصَّ سيفي وأغمدُت فابتعدُت تكلَّم، هكذا

بقوله: وخاَطبني اللوم، العديم العرَّاف تكلَّم القاني،

ألوديسيوس بعرافته يُْديل تايريسياس

سيجعل اآللهة أحد ولكنَّ الرائع، أوديسيوس يا كالعسل، الحلوة عودتك عن تَستفِهم إنك
الذي األرض، مزلزل حبائل من ستُفِلت أنك أعتِقد فإنني نَفِسك، عىل ثقيًال شيئًا األمر هذا
كل من بالرغم ولكن العزيز، ابنه أعميَت أنَك من غضبًا يَتِقد إذ منك؛ بالغضب يَزَخر
نفسك، جماَح كبحَت ما إذا رشيرة، محنٍة يف وصولك كان ولو وطنك، إىل تصل قد هذا،
،Thrinacia ثريناكيا جزيرة إىل البناء املكينة بسفينتك تصل أن بمجرد رفقائك، وجماَح

مني املنجِّ أشهر ومن طيبيٍّا، تايريسياس كان مانتو. تُدعى واحدة ابنٍة ووالد خاريكلو الحورية ابن هو 5

كيثايرون جبل فوق يسري كان بينما غريبة، بطريقٍة التنجيم عىل قدرته اكتسب الصيت. الذائعي والعرَّافني
هذه قابَل سنني سبِع ُميض وبعد امرأة. إىل الحال يف هو فتحوَّل يختفيان، رآهما ثعباننَي بعصاه رضب
أن زوس سأله أبولو. بمساعدة ت تمَّ األمور هذه إن البعض ويقول رجل. إىل ل فتحوَّ أخرى مرًة الحالة
املرأة، إنها تايريسياس فقال املرأة، أم الرجل بالحب تمتًعا أكثر أيهما عن هريا وبني بينه نشأ نزاًعا يُفضَّ
أعطاه بأن زوس عنه ى فَرسَّ برصه، سلبَتْه بأن وعاَقبتْه لها إهانًة ذلك هريا فاعتَربْت زوس، رأي بذلك فأيَّد
عن دونًا بمَلَكاته املوت بعد حتى هاديس يف يحتفظ بأن وعده كما أجيال، سبعَة والحياة التنجيم موهبة

غريه.
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الكأل، ترعى العظيمة، هيليوس وقطعان أبقار هناك فتجد البنفسجي، البحر من هاربًا
بأذى، ها تمسَّ أن دون القطعان هذه تركَت فلو يشء، كل ويسمع يرى الذي هيليوس
إذا أما رشيرة. محنٍة يف ولو إيثاكا، بالغ أنك يف شك فال وطنك، إىل برحلتك واهتَممَت
نفسك، أنَت نجوَت إذا وحتى ولرفقائك، لسفينتك بالخراب أتنبَّأ فإني باألذى، لها تعرَّضَت
وتبلُغه زمالئك، سائر تفقَد أن بعد مزرية، حالٍة ويف وطنك، إىل متأخًرا تصل سوف فإنَك
متغطرسني، رجاًال بيتك يف فإن بيتك؛ يف محناٍت تُقابل وسوف آخر، لرجٍل سفينة يف
ذلك، مع ولكنك املغازلة، هدايا ويُقدِّمون اآللهة، شبيهة زوجتك ويغازلون زادك، يلتهمون
ساحاتك، يف املغازلني تقتُل أن وبعد وصولك، عند فية التعسُّ أعمالهم من ا، حقٍّ ستنتقم
قوم إىل تصل حتى جميل، بمجذاٍف ستنطلق البتار، بالسيف عالنيًة أو بالحيلة، سواء
عن شيئًا يعرفون ال إنهم ملح،6 به طعاٍم أي يأكلون وال البحر، عن شيئًا يعرفون ال
للسفن، األجنحة بمثابة هي التي املصقولة، املجاذيف عن وال الوجنات، القرمزية السفن
سبيٍل عابُر بك التقى فإذا إدراكها، يفوتك لن الوضوح، كل واضحة بعالمٍة وسأُخربك
مجذافك األرض يف فاغرس القوية، كتفك فوق ِمذراٌة لديَك كان إذا عما وسأَلك آخر
يكون بريٍّا وخنزيًرا وثوًرا كبًشا، — بوسايدون للسيد العظيمة الذبائح م وقدِّ الجميل،
املقدسة املئوية الذبائح بتقديم تقوم حيث وطنك إىل وارحل — الخنازير إناث ح لقَّ قد
املوت أما به. يليق ما بدوره واحٍد لكل الفسيحة، السماء يحتلُّون الذين الخالدين لآللهة
إذ عليَك تتغلَّب الرقة، غاية يف ميتًة تلقى إذ البحر؛ عن بعيًدا إال نفسك، أنَت يأتيَك فلن
أخربتَْك بهذا العز، من بحبوحٍة يف حولَك قوُمَك يعيش وسوف الناعمة،7 الشيخوخة تقهرك

العرافة.
نَسَجت قد أنفسها اآللهة أن أعتقد تايريسياس، «أي قائًال: فأَجبْته العرَّاف، قال هكذا
إنني يل. الحقيقة وأَعلن منك، سأطلُبه الذي بهذا ني خربِّ ولكن هذا، كل من مصريي خيط
وجه إىل بالنظر تتناول وال الدم، من بالقرب صمٍت تجلسيف إنها امليتة، أمي روح هنا أرى

ابنها. أنني تُالِحظ أن يمكنها كيف األمري، أيها ني، خربِّ إليه. التحدُّث أو ابنها

بملح. ممزوج الحرفية: الرتجمة 6
والراحة. الثراء وسط أي 7

271



األوديسة

إليِك سأُفيض الذي الكالَم أَيَرس «ما بقوله: الحال، يف أجاب حتى هذا، له قلُت إن ما
من باالقرتاب له سمحُت ورَحلوا، ماتوا الذين أولئك من َفرٍد أي عينَيك. نُصب ولتَضعه به،

شك.» غري من عاد منعتُه من وكل بنبوءٍة أَخربك الدم،

أمه روح مع يتكلم أوديسيوس

بعد هاديس، بيت إىل روحه عادت حتى الحديث، بذلك إيلَّ تايريسياس، األمري أفىض إن ما
من بَت وَرشِ أمي، أقبَلت حتى مكاني، يف ثابتًا هناك، بقيُت أنني بيد بتنبُّؤاته، أخربني أن

قائلة: حماسية، بعباراٍت كلَّمتْني وبالنحيب عرَفتْني، الحال ويف القاني، الدم
إذ حيٍّا؟ زلت ما وأنت الدامس، الظالم جنح تحت هناك إىل جئَت كيف بني، «أي
مياٍه ومجاري عظيمة أنهاٌر وبينها فبينهم املمالك، هذه يَرْوا أن األحياء عىل الصعب من
من حاٍل بأية قدَميه عىل يعُربه أن َفرٍد أي يستطيع ال الذي أوقيانوس، أوًال فهناك مفزعة،
بعد طروادة من هنا إىل فقط اآلن أجئَت البناء، مكينة سفينًة يملك كان إذا بْل األحوال،
ساحاتك؟» يف زوجتك تََر ولم إيثاكا، إىل تصل أوَلم ورفقائك؟ بسفينتك طويلة تجواالٍت

بحثًا هاديس، بيت إىل أنزَلتْني التي الرضورة إنها «أماه، بقويل: فأجبتُها قالت، هكذا
ولم ،Achaea آخايا ساحل إىل بعُد أِصل لم ألنني الطيبي؛ تايريسياس روح تنبؤاٍت عن
رحلُت يوٍم أول منذ املحن، أُكابد وجهي، عىل هائًما بقيُت بل وطني، أرض قدمي تطأ
يني، خربِّ هيا الطرواديني، ألُقاتل بجيادها، الشهرية إليوس إىل العظيم أجاممنون مع فيه
أكان عليك؟ تغلَّب قد املؤسف املوت من َقدٍر أي عنه. سأسألِك فيما القول، واصُدقيني
فقتَلتك؟ الرقيقة، بسهامها أصابتَك قد أرتيميس،8 القوَّاسة هي أم األمد، طويل مرًضا
كان الذي الرشف يف زاال أما ورائي. خلَّفتُهما اللذَين ابني، وعن أبي، عن أعلميني كذلك
أن أرجو كما ثانية؟ إليهم أعود لن أنني يعتقدون وهل آخر، رجٌل اآلن به يحظى أم يل،
ابنها، مع باقيًة تزال أال تفكريها. وعن هدفها عن بها، اقرتنُت التي زوجتي عن تُخربيني

اآلخيني؟» أفضل يكون ما، رجٌل تزوََّجها هل أم يشء؟ كل سالمة عىل وتحافظ

تحظى كانت كما الشمس، إله ألبولُّو، توءم وشقيقة وليتو زوس ابنة كانت الرومان. عند ديانا هي 8

والتالل الغابات عىل امُلرتدِّدة الصيادين وعذراء الصيد، ربة عادًة وتُعترب أوليمبوس، آلهة بني رفيعة بمرتبٍة
والسهول.
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ساحاتك يف تمكث إنها «الحقيقة، بقولها: الحال يف املوقرة، والدتي فأجابَتْني هذا، قلُت
السامي الرشف أما البكاء. عن تنقطع ال دائم، حزٍن يف واأليام الليايل وتقيض ثابت، بإيماٍن
منازع، دون أراضيَك تيليماخوس يحتل بل بعُد، أحٌد عليه يستحوذ فلم لك كان الذي
إىل يدعونه الناس وكل العدالة، ى يتوخَّ الذي بالرجل يليق كما مناسبة، موائَد عىل ويُولِم
للنوم، عنده وليس املدينة، إىل يذهب ال املفلوحة، األرض يف يعيش فإنه أبوك أما املوائد.
يف العبيد، ينام حيث املنزل، يف ينام الشتاء يقيض بل المعة، أغطيٌة أو عباءاٌت وال ِفراٌش
والخريف الصيف أقبل ما إذا حتى حقريًا. ثوبًا جسمه عىل ويلبَس النار، بجانب الرماد
الشجر أوراق من تكوَّنَت وقد كرومه، مزرعة منحَدر حول املنخفضة، أِرسته امتدَّت الَغني،
عودتك، إىل شوًقا ف يتلهَّ وهو البالغة، قلبه أحزان عىل منطويًا كئيبًا، يرُقد هناك املتساقطة.
تُهاجمني ولم حتفي. ولقيُت أيًضا، أنا هلكُت هكذا الثقيلة. الشيخوخة عليه حطَّت وقد
التعُب يسلَب أن عادًة، يحُدث كما مرض، أي يُصبني ولم النظر، الثاقبة القوَّاسة الربة
وإىل إليك، الشوق هو بل ذاك، من يشء يصبني لم كال، األطراف؛ من الروَح الشديد
الحلوة حياتي سَلبني الذي هو قلبك، رقة إىل والحنني العظيم، أوديسيوس يا مشوراتك،

هد.» كالشَّ

أمه احتضان يف أوديسيوسيفشل

نحوها فوثَبُت امليتة، أمي بروح تُمِسك أن إىل نفيس وتاقت قلبي، يف ُت فتحريَّ قالت، هكذا
أو بالشبح أشبه ذراعي من أفلتَت مراٍت وثالث أُمِسَكها، بأن قلبي وأَمرني مرات، ثالث
قائًال: حماسية، عباراٍت يف إياها مخاطبًا إليها، ثُت وتحدَّ قلبي، يف حدًة األلم فزاد الُحلم،

يف حتى نستطيع، كي بك اإلمساك إىل ف أتلهَّ الذي أنا أجيل، من تمُكثني ال ِلَم «أماه،
الذي أهذا العنيف. البكاء إىل ونستسلم اآلخر، حول ذراعه منا كلٌّ يلُقي أن هاديس، بيت

وأنيني؟» بكائي يف تزيد كي طيف، محُض الجليلة، بريسيفوني إىل أَرسلِته
أكثر يا بني، يا يل، «ويل بقولها: تُجيبني لة، املبجَّ أمي أرسَعت حتى هذا، قلُت إن ما
هي هذه ولكن ما، بحاٍل تخدعَك ال زوس، ابنة بريسيفوني9 إن حظ! وسوءَ تعاسًة البرش
ولكن بالعظام، اللحم تربط األعصاب عادت فما يموتون؛ عندما البرش مع املتبعة الطريقة

الجحيم. رب بلوتو، زوجة 9
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وتنطلق البيضاء، العظاَم الحياُة ترتك أن بمجرد هذه، تُحطِّم القوية، املتأججة النار قوة
رسعة، من أُوتيَت ما بكلِّ النور إىل اآلن أرسع ولكن وهناك، هنا فتحوم بحلم، أشبه الروح،

زوجتك.» به تُخرب أن بعُد، فيما تستطيع كي عقلك، يف هذا كل واحفظ

أخرى بأرواٍح يلتقي أوديسيوس

جميع املهوبة، بريسيفوني أرسَلتْهن إذ النسوة؛ وجاءت اآلخر، إىل منا كلٌّ تحدَّث هكذا
وأخذُت القاني، الدم حول ُزرافاٍت جميًعا، هؤالء احتَشد للرؤساء. وبناٍت زوجاٍت كن من
سَللُت طريقة، خري يل بدا ما إىل قُت فُوفِّ منهن، واحدٍة كل أسأل أن يمكنني كيف أفكر
القاني الدم من كلهن، يرشبن بأن لهن أسمح ولم القوي، فخذي جوار من الطويل سيفي
وهكذا بنَسبها، أخربَتْني منهن واحدٍة وكل أخرى، بعد واحدًة منه، اقرتبن بل واحدة، مرًة

جميًعا. أستجوبهن أن أمكنَني

أوديسيوس إىل تتحدث تورو روح

ساملونيوس ابنة كانت إنها فقالت منهن، رأيُت من أول هي امَلحِتد، النبيلة ،Tyro تورو كانت
بها هام وقد أيولوس. ابن ،Cretheusكريثيوس زوجة كانت وإنها الرشيف، Salmoneus
فوق مجاريها تنساب التي طرٍّا، األنهار أجمل هو الذي املقدس، Enipeusإنيبيوس النهر،
اتخذ وُمزلِزها، األرض ق ُمطوِّ أن غري الجميلة. إنيبيوس مياه عىل ترتدَّد وكانت األرض،
حولهما الدكناء اللجة وانتصبَت الدوَّامات، ذي النهر مصبَّات عند معها واضطجع شكله
وسَكب العذري ِزنَّارها فحل البرشية، واملرأة الرب تسُرت فوقهما، وانحنَت الشامخ، كالطود
إليها، وتحدَّث بيدها، أمسَك الحب، مهمة الرب ذلك أنجز أن وبعد جفنَيها. فوق النوم

بقوله: إياها مخاطبًا
أمجاًدا؛ أطفاًال ستُنجبني دورانها، يف السنة وبمرور هذا، بُحبنا املرأة، أيتها «فلتسعدي،
إىل فانطلقي اآلن أما وتربيتهم. هؤالء برعاية وقومي واهنة، وال بضعيفة الرب أحضان فما
بوسايدون، أنا أنني واعلمي حدث بما أحًدا تُخربي أن وحذاِر سالمِك، عىل وحافظي منزلِك،

األرض.» مزلزل
حبَلت فقد هي أما الصاخب. البحر تحت قَفزت حتى ذاك، حديثها ت أتمَّ إن ما
لزوس عتيَدين خادَمني كالهما، صارا، اللذَين ،Neleusونيليوس ،Peliasبيلياس وأنجبَت
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اآلخر أما بقطعانه، غنيٍّا وكان الفسيحة، Iolcus إيولكوس يف بيلياس وعاش العظيم،
النساء، بني امللكة تلك ولَدتْهم فقد اآلخرون، أطفالها وأما الرملية. Pylosبولوس يف فعاش
كان الذي ،Amythaon وأموثاون ،Pheres وفرييس ،Aason أيسون وهم لكريثيوس،

العربات.10 من بالقتال شغوًفا

بأنتيوبي أوديسيوس لقاء

يف بنومها تزهو كانت التي ،Asopus أسوبوس ابنة ،Antiope أنتيوبي رأيُت ذلك بعد
كان الذي ،Zethus وزيثوس ،Amphion أمفيون هما ولَدين؛ فأنجبَت زوس، أحضان11
أن يستطيعوا لم إذ سوًرا؛ حولها وأقام السبعة، األبواب ذات طيبة، مقعد شيد من أول

أقوياء. كانوا مهما سور، بدون الفسيحة طيبة يف يعيشوا

وأخريات وميجارا بألكميني ثم

بني رقَدت التي ،Amphitryon أمفيرتوون زوجة ،Alcmene ألكميني رأيُت وبعدها
وميجارا األسد. قلب القتال، يف العتيد ،Heracles هرقل وأنجبَت العظيم، زوس ساعَدي
زوجة اتخذها التي النفس، السامي ،Creon كريون ابنة وهي أيًضا، شاهدتها ،Megara

العنف. يف العناد الدائم أمفيرتوون، ابن له،
بعمٍل قامت التي الفاتنة، Epicaste إبيكاستي ،Oedipodesأوديبوديس أم وأبرصت
اآللهة ولكن فتزوََّجها، أباه، قتل أن بعد ابنها، تزوََّجت قد إذ التفكري؛ من جهالة يف وحيش
Cadmeans الكادميني عىل سيًدا ظل ذلك مع ولكنه الحال، يف للبرش األمور هذه كشَفت
بيت إىل هبَطت فقد هي، أما الضارة. اآللهة خَطط بسبب املحن يعاني الجميلة، طيبة يف
وشنَقت الحزن، بها استبد وقد عاٍل، قضيٍب يف أنشوطًة علََّقت لقد القوى. الحارس هاديس،
من Erinues االنتقام ربَّات به تقوم ذلك كل لها. حرص ال محنًا وراءها وخلََّفت نفسها،

أم. أجل

العربات». يف ته َمَرسَّ كانت «الذي البعض: يرتجمها 10
زوس. ساعَدي بني الحرفية: الرتجمة 11

275



األوديسة

بعد جمالها، أجل من نيليوس تزوجها التي الحسناء، Chlorisخلوريس رأيُت كذلك
إياسوس وابن ،Amphion أمفيون بنات ُصغرى وكانت لها. عداد ال عرٍس هدايا لها قدَّم أن
،Orchomenus of Minyaeأورخومينوسبمينواي يف الحكم زمام قبضعىل الذي ،Iasus
األمجاد، األطفال من لزوجها وأنجبت يوبوس، عىل ملكًة هي وكانت حديد. من بيٍد
كما املجيد، Periclymenus وبرييكلومينوس ،Chromius وخروميوس Nestor نسطور
الساكنني جميع وكان للناس. أعجوبًة كان الذي ،Pero بريو النبيل هؤالء، عىل زيادة أنجبت
أن استطاع إذا إال رجل، ألي ليُزوِّجها يكن نيليوسلم أن بيد منها، الزواج إىل يَسَعون حولها
العريضة، الجباه ذات امللساء، العتيد Iphiclesإفيكليس أبقار Phylace فوالكي من يسوق
أن بيد يسوقها، بأن سواء دون العرَّاف، د تعهَّ األبقار، هذه تُساق. أن العسري من وكان
ذلك ومع الحقول. رعاة مع مكينة، قيوٍد يف ك، َ الرشَّ يف أوَقَعه اآللهة، لُدن من محزنًا قضاءً
إفيكليس رساحه أطَلق الفصول، وجاءت العام، بمرور الشهور وتعاقبَت األيام، توالت ا فلمَّ

زوس. إرادة َقت تحقَّ وبذلك يشء، بكل له تنبَّأ أن بعد العتيد،
جريئَي ولَدين، له أنجبت التي ،Tyndareus تونداريوس زوجة Lede ليدي ورأيُت
وإن املالكم. Polydeuces وبولوديوكيس الجياد، ُمروِّض Castor كاستور هما القلب،
يف وحتى الحياة، قيد عىل كونهما من بالرغم كَليهما، هذَين لتُغطِّي الحياة، مانحة األرض
آخر يوٍم ويف بالتناوب، يعيشان يوٍم ففي زوس؛ بتبجيل يحظيان فإنهما السفيل؛ العالم

اآللهة. بمجد أشبه مجًدا فناال ماتا،
اعرتَفت التي ،Aloeus ألويوس زوجة ،Iphimedeia إفيميديا شاهدُت وبعدها
أوتوس هما األجل، َقصريَي كانا ولكنهما ولَدين، فأنجبَت بوسايدون، مع باضطجاعها
قامت اللذان الرجالن وهما الصيت، الذائع Epbiates وإفيالتيس باإلله، الشبيه ،Otus
بعد وجماًال، طوًال، الجميع يفوقان فجعَلتهما الغالل، تمنح التي هذه برتبيتهما، األرض
عرًضا أذرٍع تسع بلغا قد عمرهما، من التاسعة يف وهما ألنهما، الشهري؛ Orion أوريون
أوليمبوس. يف الخالدين ضد الطاحنة الحرب نار بإشعال دا وهدَّ ارتفاًعا، قاماٍت وتسع
بغاباتها ،Pelion بيليون وكذلك أوليمبوس، فوق Ossa أوسا تكويم إىل َفني متلهِّ كانا وقد
أنهما لو هذا، سيفعالن وكانا السماء، أسباب يرقيا أن يستطيعا حتى أوسا، فوق املائجة،
قبل قتَلتهما، الشعور، الجميلة Leto ليتو أنجبته الذي زوس، ابن ولكن الرجال، مبالغ بلغا

النمو. كاملة بلحيٍة ذَقنَيهما ويُغطي جبهتَيهما تحت الزغب ينبَُت أن
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الفاتنة، Ariadne وأريادني 12Procris وبروكرس Phaedra فايدرا ورأيُت
شوًقا ،Theseus ثيسيوس تَحرَّق التي تلك الرشير، العقل ذي ،Minos مينوس ابنة
يتم أن قبل إذ بها؛ يتمتَّع لم أنه بيد املقدس، أثينا تل إىل كريت من مرة ذات يأخذها أن إىل

ديونيسيوس.13 شهادة بسبب بالبحر، املحاطة Dia ديا يف أرتيميس قتَلتْها ذلك
التي املمقوتة، Eriphyle وإريفويل 14،Clymene وكلوميني Maera مايرا وشاهدُت
زوجات جميع ي أسمِّ أو أرسد أن عيلَّ ليتعذَّر وإنه زوجها. لحياة ثمنًا النفيس الذهب َقِبَلت
حان لقد الخالد. الليل سيُدركنا ذلك من أنتهي أن فقبل رأيتُهن؛ اللواتي األبطال وبنات
إرسايل أمر إن هنا. بقيُت أو والبحارة، الرسيعة السفينة إىل ذهبُت سواء النوم، موعد اآلن

ومعكم.» اآللهة، مع سيبَقى

بأوديسيوس تتمشدق أريتي

أريتي ولكن الظليلة، الساحات يف ألسنتهم وانعقَدت جميًعا، الصمت فلزموا قاله، ما هذا
فقالت: وسطهم، يف أوًال ثَت تحدَّ الساعَدين، البيضاء ،Arete

حيث ومن والقوام، الجمال حيث من أمامكم الرجُل هذا يبدو كيف الفياكيون، «أيها
يف نصيب له منكم واحٍد كل أن رغم ضيفي، فهو ذلك، عىل وزيادًة املتزنة؟ الداخلية روحه
هذه مثل يف لرجٍل هداياكم تجعلوا وال طريقه، يف بإرساله لوا تتعجَّ ال ثَمَّ وِمن الرشف؛ هذا

اآللهة.» بفضل ساحاتكم يف املخزونة الكنوز هي كثريٌة إذ الحاجة؛
سنٍّا، الفياكيني أكرب ،Echeneus إخينيوس العجوز السيد وسطهم قام ذلك بعد
باالهتمام لجديرة الحكيمة َملكِتنا كلمات إن حقيقًة األصدقاء، «أيها بقوله: وتحدَّثوسطهم
عىل هنا فان ليتوقَّ والتنفيذ القول فإن ذلك ومع عنايتكم؟ تُولُوها أن لكم فهل والتفكري،

ألكينوس.»

اللواتي والعذارى الفتيات ومعه كريت إىل حرض عندما ثيسيوس أحبَّت كريت. ملك مينوس امللك ابنة 12
ملينوس. كرضيبٍة أثينا أرسَلتْهن

الَكرمة. يف ممثَّل هو كما الطبيعة، إخصاب باألحرى أو الخمر إله 13
أطلس. ووالدة وتيثوس، أوقيانوس ابنة 14
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الود أحاديث يتطارحان ألكينوسوأوديسيوس

الفياكيني، عىل وسيد حي أنا طاملا ذ، ستُنفَّ هذه، كلمتها إن ا، «حقٍّ قائًال: ألكينوس15 فأجاب
معنا البقاء يتحمل العودة، إىل فه تلهُّ عظيم رغم ضيفنا، دعوا ولكن املجاذيف، محبي
سائر سيتواله وطنه إىل إرساله أمر إن كاملة. هدايانا جميع أن من ق أتحقَّ حتى غٍد، إىل

البالد.» يف السيادة يل إذ الجميع؛ من أكثر نفيس، أنا سيما وال الرجال،
ِصيتك يعلو من يا ألكينوس، «سيدي بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
إرسايل لَت وأجَّ عام ملدة هنا بالبقاء أمرتَني ولو حتى أمرك، طوع إنني البرش، سائر فوق
بيٍد العزيز وطني إىل وصويل وأعتَرب به، راضيًا وأكون مجيدة، هدايا وأعطيتَني بلدي، إىل
يَرونَني الذين جميع من بالغ وُحبٍّ أكثر، باحرتاٍم أحظى لكي بكثري، أفضَل امتالءً، أكثر

إيثاكا.» إىل أعود عندما
بأية نُقدِّر، ال إليك، ننظر ونحن إننا أوديسيوس، «أي بقوله: يُجيب ألكينوس فعاد
هنا وينترشون املظلمة، األرض ترعاهم الذين كالكثريين مخادع، أو غشاش أنك حال،
األلفاظ، عذب لك فإن يراه؛ أن ألحٍد يمكن ال مما األكاذيب، يختلقون الذين أولئك وهناك،
املحن حتى أناشيده، املغني يُنِشد كما بمهارة، قصتك َرَويَت وقد حكيم، قلٌب وبداخلك
هل بالحقيقة، أخربني هيا واآلن نفسك. أنَت وأصابتَك األرجوسيني، أصابت التي املؤملة
زال ما هناك؟ حتفهم ولُقوا إليوس، إىل معك رحلوا الذين اآللهة، أشباه رفاقك من أيٍّا رأيَت
يف بربك، استمر، بعُد. الساحة يف النوم موعد يَِحن ولم ا، جدٍّ وطويًال طويًال، أمامنا الليل
املتألق، الفجر يلوح حتى أبقى أن استطاعتي يف أن الحق العجيبة. األعمال تلك قصة رسد

املحن.» من القيتَه ما الساحة، يف علينا تُقصَّ أن فعىس
من أكثر صيتك طار من يا ألكينوس، «سيدي قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجاب
تزال ال كنَت إذا أما كذلك. للنوم وقتًا هناك أن كما الكثري، للكالم وقٌت هناك البرش، سائر
تلك، من للنفس إيالًما أشد أخرى، أشياءَ لك أَروَي أن من أحرمَك فلن قصتي، لسماع تواًقا
املفزعة، الحرب يف الطرواديني َصيْحة من نََجوا والذين بعُد، فيما ماتوا الذين زمالئي، محن

رشيرة. امرأٍة بإرادة عودتهم عند هلكوا وإنما

بقوله. يجيب ألكينوس فعاد الحرفية: الرتجمة 15
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أجاممنون بروح يلتقي أوديسيوس

أجاممنون روح أقبَلت وهناك، هنا النساء، أرواح املقدَّسة، بريسيفوني نثَرْت عندما
أيجيسثوس بيت يف معه ُقتلوا الذين أرواح احتشَدت حوله وِمن كئيبة، أتريوس، بن
بصوٍت وبكى القاني، الدم رشب أن بعد ِلتوِّه، َعرَفني لقد حتَفهم. ولُقوا 16،Aegisthus
القوة لديه تكن لم أنه بيد إيلَّ، الوصول يريد نحوي يده فمدَّ الِغزار الدموع ساكبًا مرتفع،

الرْخَصة. بأطرافه قديًما كانت التي الشدة أو
بكلماٍت فخاطبتُه عليه، بالشَفقة قلبي وتَحرَّك الَعربات، غلبَتْني حتى رأيتُه إن ما
للموت مصرٍي أي أجاممنون، يا البرش، ملك أي املجيد، أتريوس ابن «هيا وقلُت: مجنحة،17
هوجاء عاصفًة حولك أثار أن بعد ُسفِنك، ظهر فوق بوسايدون أرضبََك بك؟ حاق املحزن
وقطعان ماشيتهم تذبُح كنَت بينما األرض، فوق األعداء آذاك هل أم العاتية؟ الرياح من

وبنسائهم؟» بمدينتهم الفوز يف طمًعا تقاتل كنَت أم الرائعة، أغنامهم
زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا بقوله: الحال يف فأجابني هذا، ُقلُت
أثار أن بعد سفينتي، ظهر فوق يرضبني لم بوسايدون إن الحيل، الكثري أوديسيوس يا
اليابسة، فوق باألذى نحوي تَمتدَّ لم أعدائي يد أن كما الرصرص، الرياح من عنيفة زوبعًة
وبعد اللعينة، زوجتي بمساعدة وقتََلني والقَدر، املوَت يل دبَّر الذي هو أيجيسثوس ولكن
كانت هكذا الحظرية، يف ثوًرا يَقتُل بمن أشبه وليمًة يل وأقام بيته، يف الحضور إىل دعاني أن
الخنازير تُقتل كما انقطاع، بغري زمالئي، بقية ُقتل َحْويل ومن الفظاعة، غاية يف ميتتي
عامة، وليمٍة يف أو زواج، َحْفل يف القوة، عظيم ثري رجٍل بيت يف تُذبح التي األنياب، البيض
يف أو فردية، معارَك يف عديدين، رجاٍل مقتل ذلك قبل َحَرضُت لقد فخم. ُسكٍر حفل أو
نرُقد كنا كيف قلبك، يف الحزن بمنتهى لشعرَت املنظر، ذلك رأيَت لو ولكنَك الحرب، صخب
يف كلها األرض َسبَحت حتى باألطعمة، الحافلة واملوائد الخمر َمْزج طاسات بني الساحة يف

أتريوس ابن أنه عىل نشأ بعدئٍذ عاد فلما عليه، عثر الرعاة بعض أن غري منه األم تخلََّصت قد 16

كلوتايمنيسرتا، زوجته أيجيسثوس َعِشق أن طروادة يف أجاممنون غياب أثناء يف حدث أمه، تزوََّجته الذي
قتَله حتى سنني سبع موكيناي يف أيجيسثوس حكم ثَمَّ وِمن عودته؛ أثناء قتَاله أجاممنون رجع فلما

أجاممنون. ابن
رسيعة. أي 17
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بريام ابنة Cassandra كاساندرا صيحة هي للنفس، إيالًما الصيحات أكثر وكانت الدماء.
أرفع أن وحاولُت جواري،18 إىل الغادرة، Clytemnestra كلوتمنيسرتا قتَلتها التي ،Priam
الحياء عديمة ولكن بالسيف، مطعونًا األموات، ِعداد يف كنُت أنني رغم القاتلة وأرضَب يدي
لم فإنها هاديس، بيت إىل طريقي يف كنُت أنني من وبالرغم نحوي، بظهرها أشاحت تلك
أنه يف إطالًقا شك ال فمي. تُغلق بأن أو بأناملها، جفنَي تُسبل بأن نحوي عطٍف أي تُبِد
بمثل قلبها يف تُفكِّر التي املرأة تلك من الحياء، من تجرًُّدا وأشد فظاعة، أكثر يشءٍ من ما
الذي لبَْعلها املوت دبَّرت بأن مفزًعا، أمًرا حاكت قد أيًضا هي كانت إذا هذا األعمال، هاته
تلك ولكنها، وعبيدي، أوالدي بي ب فرُيحِّ بيتي إىل سأعود أنني ا، حقٍّ أحسب كنُت تزوََّجته.
سيدات بالعار وصَمت كما بالعار، نفسها لطََّخت قد التامة، النذالة عىل قلبها ُطبع التي

العدالة.» تُقيم ومن املستقبل،
حاك قد بعيًدا، صوته يحمل الذي زوس إن لها! «تبٍّا بقويل: فأجبتُه إيلَّ تحدَّث هكذا
من الكثريون هَلك فقد النساء؛ خَطط بسبب البدء، منذ أتريوس، شعب ضد عجيبة كراهيًة

عنها.» بعيٌد وأنت ضدك مكيدًة كلوتايمنيسرتا ودبَّرت هيلينا، أجل
تكون بأال أنصُحك فإني ذلك «وعىل قائًال: الحال يف أجابني حتى هذا، قلُت إن ما
شيئًا عنها واكتم ما، شيئًا لها قل بل بخاطرك، يجوُل ما بكلِّ لها تبُْح ال زوجتك، مع رقيًقا
ذات الحكمة، بالغة ألنها زوجتك؛ فعل من أوديسيوس يا املوت يأتيك فلن كلٍّ ومع آخر.
حديثة عروًسا بحقٍّ تركناها لقد .Icarius إيكاريوس ابنة العاقلة، بينيلوبي مدرك، قلٍب
بلغ قد اآلن أنه أعتقد طفل، صبي، صدرها عىل وكان الحرب، إىل ذهبنا عندما الزواج،
بأبيه. الالئقة بالتحية يقوم وعندئٍذ يجيء، عندما أباه سريى بأنه وسعيد الرجال، مبالغ
سأُخربَك كذلك زوجها. أنا، قتَلتْني ذلك وقبل ابني، رؤية عيوني َحرَمت فقد أنا زوجتي أما
العزيز، وطنك ساحل إىل ا رسٍّ بسفينتك تذهب أن عليك قلبك. يف تحفَظه أن عىس آخر، بأمٍر
بالحقيقة هذا عن ني خربِّ ولكن النساء، يف اآلن بعد ثقٌة هناك تُعد لم ألنه علنًا؛ وليس
الحياة قيد عىل يزال ال يكون ربما الذي ابني عن مصادفًة تسمع ألم القول، واصُدقني
ألن الفسيحة؟ إسربطة يف مينيالوس مع حتى أو الرملية، بولوس يف أو أورخومينوس، يف

األرض.» فوق بعُد يَهِلك لم العظيم Orsetesأوريستيس

بي». متشبثة «وهي أو: 18
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إطالًقا، أعرف، لسُت هذا؟ عن تسألني ِلَم أتريوس، ابن «يا بقويل: فأجبتُه تكلَّم، هكذا
تكون إذ منها؛ فائدة ال بعباراٍت إليَك أتحدَّث أن بي لقبيٌح وإنه ميتًا. أو حيٍّا كان إذا ما

كالريح.» باطلة

أوديسيوس إىل يتحدث أخيل

وعندئٍذ السواجم، الدموع نذرف مكتئبنَي املحزنة، األحاديث وتبادلنا كالنا، وقفنا هكذا
وأنتيلوخوس ،Patroclus باتروكلوس وأرواح بيليوس، ابن Achilles أخيل روح أقبَلت
وشكًال، جماًال الدانيني سائر يفوق كان الذي ،Aiasوأياس النظري، املنقطع Antilochus
الرسيع Aeacus أياكوس روح عىل تعرَّفُت كذلك أحد. يدانيه ال الذي بيليوس، ابن بعد

فقال: ُمجنحة، بعباراٍت باكيًا، إيلَّ، وتحدَّث القدَمني،
املتهور، أيها الحيل، الكثري أوديسيوس، أيا زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا
هاديس إىل تهبط أن الُجرأة بك بلَغْت كيف قلبك؟ يف تُدبِّره سوف هذا من أعظُم عمٍل أي

الرثَّة؟»19 الناس بأشباح عابئ غري املوتى، يسكن حيث
اآلخيني، سائر ُعتوِّك يف تفوق من يا بيليوس، ابن أخيل، «أي قائًال: فأجبُت تكلَّم هكذا
بها أستطيع ما خطٍَّة عن يُخربني أن عىس تايريسياس، إىل الحاجة بسبب جئُت لقد
اآلن، حتى قدمي، تطأ ولم أخايا، أرض من بعُد أقرتب لم ألنني الوَْعرة؛ إيثاكا إىل الوصول
من األيام سابق يف هناك يكن لم وإنه الدوام، عىل األهوال أُقايس أزال ما بل وطني، أرَض
لناك، بجَّ مىض، فيما حيٍّا كنَت فعندما أبًدا؛ بعُد فيما يأتي ولن أخيل، يا منك، بركًة أكثُر هو
ذلك وعىل املوتى؛ بني بشدة تحُكم هنا، وأنَت واآلن تماًما، كاآللهة األرجوسيني، معرش نحن

أخيل.» يا موتك، عىل ما، بحاٍل تحزن ال
يل تُحبِّذ أن تُحاول ال املجيد، أوديسيوس يا «كال، بقوله: الحال يف فأجابني هذا، قلُت
كان مهما آخر، رجٍل خدمة يف أجريًا أشتغل وأن األرض، فوق أعيش أن ل أُفضِّ كنُت املوت،
ني خربِّ ولكن هَلُكوا، الذين املوتى جميع عىل سيًدا اآلن أكون أن عىل الرزق، ضئيَل حقريًا،
الجيش؟ يف ينخرط لم أم قائًدا، ليكون الحرب إىل سار هل املجيد، الشاب ذلك ابني عن
قوم وسط مجٍد ذا زال أما شيئًا، سمعَت قد كنَت إذا النبيل، بيليوس عن ني خربِّ كذلك

الحياة». مشاقِّ من َفرغوا «الذين ربما: أو 19
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وفثيا Hellasهيالس أنحاء سائر يف له الناس تبجيل انقطع أم ،Myrmidons املورميدون
املعونة، له ألُقدِّم هناك لسُت ألنني وقدَميه؟ يَديه شلَّت التي الشيخوخة بسبب ،Phthia
قتلُت عندما الفسيحة، طروادة يف يوٍم ذات يل كانت التي القوة بمثل الشمس، ة أشعَّ تحت
أبي بيت إىل فقط أذهب أن بإمكاني، كان فلو األرجوسيني؛ عن دفاًعا الجيش يف ما خري
مجده عن ويُبِعدونه يؤذونه ممن الكثريين، ألعطيُت القوة، تلك بمثل وأنا ساعة، ملدة ولو

تُقهران.» ال اللتنَي ويَديَّ ُقوَّتي، يَرَهبون يجعلُهم درًسا
فيما أما النبيل، بيليوس عن شيئًا أسمع لم أنني «الحقيقة، بقويل: فأجبتُه قال، هكذا
طلبَت كما صدٍق بكل عنه فسأُخربَك Neoptolemus نيوبتوليموس العزيز، بابنَك يتعلق
الواسعة، الجميلة سفينتي يف ،Scyros سكورس من أحرضتُه الذي نفيس أنا إنني مني.
أمر يف نتشاور أن لنا طاب كلما أنه والحقيقة، جيًدا. املدرَّعني اآلخيني بجيش ِليلَحق
إنه الحديث. أو الرأي يف يخطئ ولم برأيه، يُبدي من أول دائًما هو كان طروادة، مدينة
بالربونز نتقاتل كنا وعندما وحدي. أنا غريي يبُذُّه من هناك يكن ولم باإلله، الشبيه نسطور
كان بل الرجال، ضغط أو حشود عن قط هو يتخلف لم الطروادي، السهل فوق الحادِّ
الرجال من كثريًا جندل وقد ألحد، ليستسلم يكن لم قوته ويف املقدمة، إىل دائًما يُرسع
يف َرصَعهم الذين أولئك جميع تسمية أو ذكر عىل قادًرا ما بحاٍل ولسُت مرير، قتاٍل يف
Eurypylus يوروبولوس األمري املحارب، ذلك شجاًعا كان وكم األرجوسيني، عن دفاعه
من الكريتيني، رفاقه من كثريًا جندل كما نعم بسيفه! قتله الذي ،Telephusتيليفوس بن
بعد عيناي، عليه وقَعت رجٍل أجمَل بحقٍّ كان لقد امرأة. اشتَهتها20 هدايا بسبب حوله
وَشك عىل األرجوسيني، خرية نحن، كنا عندما أخرى مرٍة ويف العظيم. 21Memnon ميمنون
أفتح أن يشء، كل برئاسة إيلَّ وعهدوا ،Epeus إيبيوس صنعه الذي الحصان يف الدخول
الدموع يمسحون اآلخرون، واملستشارون القادة وكان الصنع، املتني مكمننا باَب وأغلق
وجهه عيناي تُبِرص لم ولكن وأعضاء، فرائَص يرتجف رجل كل وكان عيونهم، من وقتئٍذ
ل وتوسَّ حماس، يف متلهًفا كان بل يه، خدَّ فوق من دمعًة يمسح رأته أن وال إطالًقا، يُمتَقع

الهدية تلك تيليفوس، لزوجة ،Astyoche األستيوخي بريام قدَّمها التي الذهبية الَكرمة إىل هنا يشري 20

الطرواديني. ملساعدة يوريبيلوس ابنها تُرسل جعَلتها التي
هكتور موت بعد ذهب وقد إليه. أعاده هرقل ولكن أخوه، منه العرش اغتصب وقد إيثيوبيا. ملك 21

بريام. ملساعدة
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بالربونز؛ املثقل ورمحه سيفه بقائم ممسًكا وظل الحصان، مع بالذهاب له أسمح أن إيلَّ
ركب الشامخة، بريام مدينة اقتحمنا أن وبعد بالطرواديني. الرض إنزال إىل تواًقا كان إذ
حاد، رمٌح يُِصبه لم تماًما، سامًلا العظيمة، وجائزته الغنائم من نصيبه ومعه سفينته ظهر
فوىض.» محدثًا يثور أريس ألن الحرب؛ يف كثريًا يحدث كما متشابك، قتاٍل يف يُجرح ولم
مغتبًطا ،Asphodel الربوق حقل َعْرب أياكوس ابن روُح رحَلت حتى هذا، قلُت إن ما

ُمربًزا. كان ابنه أن مني سمع بأن

أحبائها أوديسيوسعن تسأل األرواح

ومن أعزَّائها، عن منها كلٌّ تسألني مكتئبة، وقَفت ومَضوا، ماتوا ملن أخرى، كثرية وأرواٌح
حانقة تزال ال وهي بعيًدا، 22،Telamon تيالمون بن أياس روح وقَفت جميًعا، بينهم
التي أخيل، أسلحة عىل بالسفن املسابقة يف عليه تفوقُت عندما أحرزتُه الذي النرص بسبب
أثينا، وباالس الطرواديني، أبناء ذلك يف الحكام وكان للفائز، كجائزة لة، املبجَّ أمه َمتها قدَّ
النبيل، الرأس ذلك مثل عىل األرُض أطبَقت فقد الجائزة؛ تلك بمثل املباراة يف أنزل لم ليتني
الجمال يف الدانيني من غريه سائر بذَّ الذي أياس، رأس عىل أطبَقت األسلحة، تلك بسبب
قائًال: ملطفة، بعباراٍت إليه ثُت فتحدَّ النظري، املنقطع بيليوس ابن بعد القتال، رضوب ويف
تلك بسبب مني غضبَك تنىس أن لك حان أما النظري. املنقطع تيالمون، بن أياس «أي
األرجوسيني. عىل األذى لنجلب َمتها قدَّ اآللهة إن الحقيقة، وفاتك؟ بعد حتى اللعينة، األسلحة
من الحزن عن قط نُكف ال اآلخيني، نحن وإنا القوة، من الحصن هذا مثل بفقدك، فقدوا لقد
امللوم فليس ذلك ومع بيليوس. بن أخيل حياة عىل تماًما نحزن كنا كما موتك، بعد أجلك،
وعاجلك الدانيني، احني الرمَّ جيش ضد الفظيعة الكراهية حَمل الذي زوس، غري ذلك يف
َغضبَك وتُخضع حديثي، إىل اإلصغاء تستطيع حتى األمري، أيها هنا إيلَّ وهلُم بمصريك.

الشامخة.» وروحك
لينضم إيريبوس إىل طريقه يف انرصف بل شَفة، بِبنِت يُجبني لم أنه بيد قلُت، هكذا
كل مع إيلَّ، تحدَّث قد ذلك، رغم ليته، ويا ومَضوا. ماتوا َمن أرواح األخرى، األرواح بقية إىل
اآلخرين أولئك أرواح لرؤية تواًقا صدري يف الكائن قلبي وكان إليه! أنا ثُت تحدَّ أو غضبه،

ماتوا. الذين

سالميس. جزيرة ملك 22
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تتعذب أرواًحا أوديسيوسيرى

يحُكم يده، يف الذهبي بالصولجان ممسًكا زوس، ابن املجيد، Minosمينوس هناك ورأيُت
املتسع هاديس بيت يف وقعود، امللك حول قياٌم هم بينما مقعده، يف جالس وهو املوتى بني

الُحكم. منه يطلبون الباب
تلك الربوق، حقل َعْرب الكارسة، الوحوش يسوق الهائل، أوريون شاهدُت بعده ومن
من كلها هراوًة يديه يف يمسك وهو املوحشة، التالل فوق نفسه، هو قتلها، التي الوحوش

للكرس. قابلة غري الربونز،
ممدًدا األرض، عىل مستلقيًا املجيد، ،Gaea جيا ابن 23Tityosتيتيوس أبرصُت كذلك
ان ويُمدَّ كبده ينهشان جانب، كل عن واحد نرسان؛ يقبع بينما صخرية، نتوءاٍت تسع فوق
استخدامه بسبب وذلك بيَديه، لهما دفًعا نفسه من يملك ال وهو أحشائه، يف منقاَريْهما
بانوبيوس خالل Pytho بوثو صوب ذاهبة كانت بينما زوساملجيدة، زوجة ليتو، العنفمع

الخالبة. املروج ذات ،Panopeus
واملياه مستنقع يف واقًفا ه، وأَمضَّ العذاب أَمرَّ يعاني 24،Tantalusتانتالوس رأيُت كما
فمه من القريب املاء من يتناول أن يستطيع وال يشكو، ذلك من بالرغم وكان الزُّبى. تبلُغ
واختفى، املاء انحرس ظمئته، إطفاء إىل متلهًفا العجوز، الرجل ذلك انحنَى فكلما ويرشب؛
كانت كما ا، جافٍّ يشءٍ كل يجعل اآللهة أحُد كان إذ قدَميه؛ عند السوداء األرض وظهرت
والتفاح، والرمان ثرى الكمَّ أشجار رأسه، فوق القطوف دانية املونقة الباسقة األشجار
هم كلما املسن، الكهل ذلك ولكن الغزير، وزيتونها الحلو، وتينها الالمعة، اليانعة بثمارها

الظليلة. السحب إىل ودفَعتْها الرياح عليها هبَّت بيَديه، ليُمِسكها إليها بالوصول

هريا، حقد خيش زوس إن الرواية تقول .Elara وإيالرا زوس ابن أحيانًا يُعترب كان (األرض). جيا ابن 23
عمالًقا تيتيوس كان ذلك. بعد ولَدته جيا ولكن تيتيوس، تلد أن قبل فماتت األرض تحت إيالرا فخبَّأ
إحدى كانت ليتو ألن هريا؛ من مدفوًعا بالقوة ليتو ِعرض سلَب محاولته عند إما حتفه؛ القى ضخًما
به يُرضُب وصار أبولُّو. ربما أو زوس قتله أرتيميس. مع األمر هذا محاولته بسبب وإما زوس. عشيقات

الالئق. العقاب يستحق من لكل األدب يف املثل
مآدب إىل يُدعى كان ألنه كبري؛ حظٍّ وصاحب هائلة وثروٍة عظيمة قوٍة ذا ليديا يف ملًكا تانتالوس كان 24

سقوطه. إىل أدَّت وأنها الالزم من أكثر كانت نعمه أن األيام أثبتَت اآللهة. ومجالس
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بكلتا مائلة صخرًة يرفع أن يُحاول مرير، عذاٍب يف 25،Sisyphusسيسوفوس ورأيُت
الثقل ردَّها القمة، فوق بها يقذف أن أوشك كلما أنه بيد تل، ة قمَّ فوق بها ملقيًا يَديه،
السهل، فوق متدحرجة العاتية الصخرة تلك فتسُقط جديد، من أسفل إىل ثم الوراء، إىل
يتصاعد والغبار أطرافه، من يتصبَّب والعرق ثانية، بها ويقذف جديد، من املحاولة فيُعاود

رأسه. من

ويُحادثه هرقل أوديسيوسيرى

يحظى الخالدين اآللهة وسط نفسه هو كان إذ — —شبحه العتيد هرقل أبرصُت بعده ومن
وهريى العظيم زوس ابنة العقبنَي، الفاتنة 26Hebe هيبي زوجته وكانت بالوليمة، بالتمتُّع
الطيور بصخب أشبه املوتى، ضجيج حوله من يتصاعد وكان الذهبية. النعال ذات 27Here
الوتر، فوق العاري سهمه مثبتًا الداجي، بالليل أشبه وهو مكان، كل يف مذعورة تُحلِّق التي
الذي الحزام أعَظم كان وما التسديد. ُمزِمًعا كان لو كما بفظاعة، حواَليه يتطلَّع وأخذ
وخنازيُر دببة عجيبة، تصاويُر عليها نُقَشت العسجد، من َدرَقة وسطه، حول به تمنَطق
الذي ليت للرجال! ونحٌر وقتٌل ومعارك، ومشاجرات العيون، بَرَّاقة وأسوٌد ضارية، برية
مثله. غريه م يُصمِّ أال نرجو كما قط، مه يُصمِّ لم الحزام، ذلك رسوم بتصميم قريحتُه جادت
وهو حماسية28 بعبارات إيلَّ فتكلَّم عيناه، أبَرصتْني أن بمجرد بدوره َعرَفني فقد هو أما

فقال: يبكي
الرجل أيها لك! آه الحيل، الكثري أوديسيوس أي زوس، سليل يا اليرتيس، ابن «يا
أشعة تحت أنا كابدتُها كالتي آالًما تعاني الحظ، سيئ الطالع منحوس أنت أكذلك الشقي،
لرجٍل عبًدا كنُت إذ الحرص؛ يُخطئها محنًا وقاسيُت كرونوس، بن زوس ابن إنني الشمس؟
ألنه هاديس؛ كلب ألُحِرض هنا من أرسَلني مرة فذات شاقة؛ أعماًال فرضعيلَّ سوءًا يفوقني

البرش. أمكر وابنه كورنثة ملك وكان ألوديسيوس، الرشعي الوالد أنه عىل الَقصص بعض يف إليه يُرمز 25
د وتُضمِّ هريا، عربة تُِعد أوليمبوس، آلهة عند خادمة تعمل كانت وهريا. زوس وابنة الشباب ربة هي 26

األكواب. حامل جاتوميديس يصبح أن قبل بالنكتار اآللهة أكواب وتمأل أريس، جراح
اآللهة. كبري زوس، زوجة هريا، هي 27

«مجنحة». يقول: اليوناني النص 28
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بيت عن بعيًدا وُقدتُه الكلب، فحَملُت ذاك، من وُعورة أشد آخر عمًرا يل يُدبِّر أن يستطع لم
النجالَوين.» العيننَي ذات أثينا وكذلك قائدي هو هريميس وكان هاديس،

هناك فبقيُت أنا أما هاديس. بيت إىل طريقه يف عائًدا انربى حتى هذا، قال إن ما
غابر يف ماتوا الذين املحاربني األبطال من أخرى قوٌة تجيء أن يف أمًال مكاني، يف ثابتًا
أتوق كنُت الذين املاضية، األزمان رجاالت من آخرين أرى أن استطعُت أنني كما األزمنة.
املجيدين، اآللهة ابنا وهما ،Peirithous وبايريثوس Theseus ثيسيوس مشاهدتهم، إىل
الخوف بي فألمَّ عجيب، ُرصاٍخ يف قة متدفِّ أقبَلت قد املوتى قبائل من مالينُي كانت ذلك وقبل
الجورجون رأَس هاديس، بيت داخل من الجليلة، بريسيفوني إيلَّ تُرسل أن خشية الشاحب،

املرهوب. الوحش ذلك 29،Gorgon

السفيل العالم يبارح أوديسيوس

أنفُسهم، هم ظهرها، يعتلوا بأن رجايل وأمرُت السفينة، إىل الحال يف انطلقُت ذلك بعد
فوق واستََوْوا رسعة، يف السفينة ظهر إىل َصِعدوا ثَمَّ وِمن املتينة؛ الحبال بحل ويُرسعوا
تجذيفنا، بواسطة األمر ل أوَّ أوقيانوس، مجرى إىل السفينة الضخم الفيضان فحمل املقاعد،

معتدلة. ريٍح بواسطة بعُد فيما ثم

حجر. إىل الحال يف يتحوَّل إليها ينظر َمن منظًرا، الثالثة الجورجونات أبشع ميدوسا هي 29
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إلبينور جثة يدفن أوديسيوس

الشاسع، البحر أمواج إىل ووصَلت أوقيانوس، نهر مجرى من سفينتنا خرَجت أن بعد
فلما الشمس، وإرشاقات الراقصة، وُمروجه الباكر الفجر يسكن حيث األيابية، والجزيرة
استغرقنا حيث البحر، شاطئ إىل أنفسنا نحن ونزلنا الرمال، فوق سفينتَنا أرسينا بلغناها

الالمع. الفجر مطلع وانتظرنا النوم، يف
جثة ليُحِرضوا كريكي، بيت إىل رفاقي أرسلُت حتى األنامل، الوردي الفجر، الح إن ما
داخل للرأس نقطة أقىص يف ودفنَّاه الخشب، من ِقطًعا احتطبنا الحال ويف امليت، إلبينور
وكذلك امليت، جثة أحرقنا أن وبعد غزاًرا. دموًعا وذرفنا الحزن، علينا استوىل وقد البحر،
الرابية. قمة عىل الجميل مجذافه وَغرْسنا عموًدا، فوقها وأقمنا رابيًة صنعنا الحربية، ُحلَّته
هاديس، بيت من بعودتنا عاملة غري كريكي تكن ولم العديدة، املهام بهذه ُشغلنا
الخبز من كافية كمياٍت يحملن وصيفاتها ومعها إلينا، وجاءت الحال، يف نفسها فأعدَّت

قائلة: إلينا ثَت وتحدَّ وسطنا، الفاتنة الربة ووقَفت اللهب، بلون صهباء وخمًرا واللحم،
مرتنَي، املوت ملقابلة هاديس بيت إىل أحياءً هبطتم الذين املتهورون، الرجال «أيها
طوال هنا خمًرا وارشبوا طعاًما كلوا هيا واحدة، مرًة إال الرجال من غريكم يموت ال بينما
بكل وأُخربكم الطرق، لكم أُحدِّد أن بعد أبحرتم، الفجر، أقبل ما إذا حتى كله، اليوم هذا
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السارية. أسفل عند وقدًما يًدا السفينة، يف ربطوني ثم

أو البحر يف أكان سواء املؤسف، التدبري سوء جرَّاء من محنًا وال أمًلا تُعانوا ال حتى يشء،
اليابسة.» عىل

لكريكي قصته أوديسيوسيروي

الشمس، غروب حتى بطوله اليوم ظللنا ثَمَّ وِمن املزهوة؛ قلوبنا ووافَقت الربة، تكلَّمت هكذا
الرجال رَقد الظالم، وخيَّم الشمس َغربَت إن وما حلوة. وخمٍر وفري لحٍم عىل نُولم جالسني
بعيًدا وقاَدتْني يدي، من أخذَتني فقد كريكي أما املكينة، السفينة حبال بجانب ليسرتيحوا
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أُخربها أن مني وطلبَت بقربي، نفسها هي ورقَدت أجلس، وجعَلتْني األعزاء، رفاقي عن
الجليلة، كريكي ثَتني حدَّ ذلك بعد الالئق، ترتيبه يف يشء كل لها فرويُت كاملة، بالقصة

قائلة:

أوديسيوس ستواجه التي املخاطر

فكرك، يف تستوعبه إلٌه وسيجعلُك به، سأُخربك ما إىل أصِغ واآلن، يشء، كل انتهى «هكذا
فكل الرجال؛ من إليهن يذهب من كل يخدعن الالئي 1،Sirenesالسريينيس إىل أوًال ستذهب
لتقف َقط، يعود فلن السريينيس، أولئك صوت وسمع منهن واقرتب الجهل، أعماه رجٍل
بأناشيدهن يخَدْعنه السريينيس ألن تملؤهم؛ والغبطة جانبه إىل الصغار وأطفاله زوجته
البالية، الرجال عظام من كبري كوٌم بهن يحيط املرج، يف جالسات وهن النغمات، العذبة
آذان وتُسد بهن، مارٍّا التجذيف يف تجد أن فيجب أنت أما حولها. من الجلد يرتجف التي

حيث البحر وسط خطري حاجٍز فوق مركًزا ثالثًا، أو اثنتنَي وكن الخرافيات األخوات لهاته أن يَُظن كان 1

وبذلك آذانهم، إىل أنغامها وصَلت ما إذا الحلوة املدهشة اللطيفة بأناشيدهن املسافرين من البرش يَجِذبن
املوت. إىل يُسْقنهم
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هؤالء أحد يسمع أن خشية بنفسك، أنت أعَددتَه قد تكون التي الحلو، بالشمع زمالئك
إىل يربطوك رفاقك فدع أغنياتهن، تسمع أن يف نفسك أنت رغبَت إذا أما صوتهن. الرجال
حتى نفسه، الرشاع يف األطراف قيوَد يربطوا وَدْعهم وقدًما، يًدا الرسيعة، السفينة سارية
لَت توسَّ إذا بأنه رجالك، وُمر كلتَيهما، السريينيتنَي صوت إىل برسوٍر تُصغي أن يمكنك
رفقاؤك جذَّف ومتى إحكاًما. قيودك يزيدوا أن قيودك، يحلُّوا بأن أمرتَهم أو عندئٍذ إليهم
عليك يجب بىل ذلك، بعد طريقك يقع جانٍب أي عىل رصاحة، يف لك أقول فلن واجتازوهما،
ناتئة، شقوٌق الجانبنَي أحد عىل فهناك بالطريَقني؛ وسأُخربك نفسك، أنت عقلك يف تُفكِّر أن
يُطلق وهذه السوداَوين، العيننَي ذات Amphitrite ألمفيرتيتي عاتية أمواٌج عليها تَهدر
حتى وال يشء، ألي يمكن ال هناك من 2.Planctae البالنكتاي اسم املباركون اآللهة عليها
فإن زوس، األب إىل األمربوسيا يحمل الذي املرهوب اليمام وال كال تُمر، أن امُلجنحة الكائنات
العدد. م ليُتمِّ أخرى واحدًة األب فريسل هذه، من حتى واحدة، دائًما تخطف امللساء الصخرة
ألواح تدور بل هناك، إىل ذهبَت قد تكون البرش، من ألي سفينٌة نجت أن يسبق لم هناك، من
من تمر لم املؤذية. النار ولفحات البحر أمواج بواسطة نظام، بغري الرجال، وجثث السفن
قاطبة، السفن أشهر 3،Argo األرجو هي تلك مسافرة، كانت واحدة سفينٍة سوى هناك
عىل برسعة تقذفها أن ة اللجَّ كادت هذه وحتى ،Aeetes أييتيس من رحلتها يف وكانت
عليها. عزيًزا 5Jason جاسون كان إذ تمرق؛ لكي أبعَدتْها هريا4 أن لوال الهائلة، الصخرة

املصطدمة». «الصخور معناها كان ربما أو «الهائمة» أي: 2
ويُقال الذهبية. الجزَّة عن للبحث جاسون بقيادة ارتها بحَّ أبحر أرجوس، بانيها باسم ُسميت سفينة 3

عىل القدرة لها بلوط شجرة من ُقطَعت كتلة فيها وضَعت وإنها السفينة، هذه بناء عىل أرشَفت أثينا إن
بوسايدون. إىل األرجو جاسون كرَّس اإلبحار بعد والتنبُّؤ، الكالم

اآللهة. كبري زوس، زوجة 4

القنطور رعاية يف جاسون وترك بيلياس صنوه بواسطة أبوه ُطرد تساليا، يف إيولكوس ملك أيسون ابن 5
عجوًزا امرأًة طريقه يف وساعد أبيه، مملكة اسرتجاع يطلب إيولكوس إىل رحل وترعرع كرب وملَّا خريون.
فلما نعَليه، أحد فَقد التيار مع كفاحه أثناء ويف صعبًا، مجًرى يعُرب أن وأراد هريا، أنها بعُد فيما اتضح
يف يرتدي ال القادم أن بيلياس الحظ فلما مطلبه، وعرض بيلياس حرضة يف ظهر أيولكوس إىل وصل
أحرض لو مطلبه يجيب أن وقبل واحًدا، نعًال يلبس رجٍل من له الكاهن تحذير تذكَّر واحًدا نعًال إال قدَميه
وأعدَّ الرشط َقِبل فإنه للمغامرات محبٍّا جاسون كان وملَّا كولخيس. يف أييتيس مملكة من الذهبية الجزَّة له
إمرته، تحت اإلغريق أبطال أشهر من كثريٌ فيها اشرتك التي األرجو سفينة بحارة بحملِة للقيام العدة
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السماء إىل املدبَّبة ته بقمَّ أحدهما يصل شاهقان، َطودان جانبَيه فعىل اآلخر الطريق أما
الصافية للسماء يمكن وال َقط، تنقشع ال السحابة هذه دكناء، غمامٌة به وتُحيط الفسيحة،
أو يعُربها أن إنساٍن ألي يسبق لم الحصاد. موسم يف أو صيًفا الغمامة بتلك أبًدا تُحيط أن
كانت لو كما ملساء، الصخرة ألن وقدًما؛ يًدا عرشون له كان ولو حتى برجله، القمة يطأ
هناك إيريبوس. اتجاه يف الغرب، ناحية ينتحي مظلم كهٌف الطَّود وسط ويف ُصقَلت، قد
القوة بالغ رجٍل أي مكنة يف وليس أوديسيوس املجيد أيها الواسعة، بسفينتك تُبِحر سوف
سكوال تقُطن هناك امُلقبِّي. الكهف ذلك فيُصيب الواسعة، السفينة من سهًما يُسدِّد أن
أما املولد، الحديث الجرو صوت ليشبه صوتها إن ا، حقٍّ مفزًعا صياًحا تصيح التي ،Scylla
فهي إلًها؛ إليها املتطلَّع كان ولو حتى العني، منظرها يَُرس ال ِرشير، فوحٌش نفسها، هي
ُعنٍق كل وعىل الطول، بالغة أعناق، وستة كلها، الشكل ُمشوَّهة قدًما، عرشة اثنتَي ذات
هذه سكوال تظل السوداء. ة، املرتاصَّ الغليظة األسنان من صفوٍف ثالثة بداخله مهول، رأٌس
ع، املروِّ األخدود وراء فيما برأسها وتُِطل الفسيح، الكهف داخل منتصفها حتى مختفيًة
آخر حيواٍن أي أو البحر وكالب الدالفنة عن الصخرة، حول شوق، يف باحثًة تصطاد حيث
الحزن العميقة أمفيرتيتي تُربِّيها التي املخلوقات أمثال عليه تقبض أن تستطيع منها أكرب
جانبها من َمرَّ بأنه يتباهى أن اٍر بحَّ أيُّ يستطيع وال تُحىص. أن يمكن ال غفرية أعداٍد يف
السفينة من به عليه تقبض رجًال، رأٍس بكل وتخَطف رءوسها تُمد ألنها بسفينته؛ سامًلا

الحيزوم. السوداء
إنهما — األول من انخفاًضا أكثر أنه تَتبنيَّ فسوف أوديسيوس، يا اآلخر، الطود أما
شجرُة وبأعاله — سهًما َعْربهما ترمي أن تستطيع أنك بدرجة اآلخر، من الواحد متقاربان،
تمتص ،Charybdis املقدسة خاروبديس6 هذه، تحت أن بيد األوراق، كثيفة باسقة، تنٍي

إىل وصلوا فلما واملغامرات، األخطار ملؤها رحلٍة إىل األرجو يف أثينا وبمساعدة هريا رعاية تحت فأبحروا
من ملكتُهم وحمَلت كأزواج، األرجو سفينة رجال استُقبل الرجال، من كثريًا النساء قتَلت حيث ليمنوس

ولَدين. جاسون
للمضايق الصقيل الجانب يف اسمها تحمل التي الضخمة الصخرة أسفل عاشت وقد وجيا. بوسايدون ابنة 6
من بصاعقٍة الصخرة تحت البحر يف زوس بها ألقى لسكوال. املضادة الجهة ويف وإيطاليا صقلية بني
إنها حتى املكان هذا يف الجشع سياسة عىل تسري وكانت هرقل. ماشية بعض َرسَقت ألنها صواعقه
عىل الخطرة الدوَّامات سبَّبَت وبذلك ثانية، تُفرغه ثم يوميٍّا مراٍت ثالث املاء من هائًال فيضانًا تبتلع كانت
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السفينة. سارية إىل يربطونَك رفاقَك فدَع أغنياتهم، تسمع أن يف رغبَت إذا وأما

ليُسِعدك وإنه بطنها. يف تبتلعه مرات وثالث جوفها، من تقذفه مراٍت ثالَث األسود. املاء
الدمار، من يُنِقذك أن أحٍد ُمكنة يف يكون لن عندئٍذ ألنه تبتلعه؛ وهي هناك تكن لم إذا الحظ
بسفينتك؛ أمامها مرسًعا سكوال،7 َطود من طاقتك َقْدر اقِرتب األرض. مزلزل حتى وال كال،

فوقه، كانت التي التني بشجرة أمسك البطل أن غري تحطيمها، بعد أوديسيوس سفينة وابتلَعت حني، املالَّ
بسالم. فركبها لفَظتها عندما جديٍد من املركب ظهرت أن إىل بها معلًَّقا وظل

استشار قلبها اكتساب يف أخفق فلما جالوكوس، البحر إله بحبها هام جميلة حوريًة األصل يف كانت 7

ولشدة جالوكوس بحب هامت نفسها كريكي ولكن وُحبها، عطفها بها ينال طريقٍة عن تُخربه كي كريكي
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وقٍت يف جميًعا تبكيهم أن من بسفينتك، الرفاق من ستًة تبكي أن بكثري األفضل من ألنه
واحد.»

ألوديسيوس كريكي نصائح

حقيقة عن الخرب واصُدقيني الربة، أيتها بربك، «تعايل، بقويل: فأجبتُها الربة، قالت هكذا
تلك من وأُفِلت خاروبديس، قبضة من األحوال، من حاٍل بأية سأنجو، وهل يشء، كل

برفاقي.» األذى تُنزل عندما األخرى،
قلبك ذا هو ها املتهور، أيها لك! «عجبًا بقولها: الحسناء الربة فأجابتني هذا، قلُت
الخالدين. لآللهة أبًدا تستسلم أن يمكنك أال والنصب. الحرب أعمال ناحية جديٍد من ينتحي
فما مقاتلتها؛ باإلمكان وليس وعنيفة، وفظيعة، مرعبة، خالد، أذًى بل البرش، ليست إنها
تسليح يف توانيَت إذا ألنَك منها؛ الفرار هو املرء به يقوم عمٍل أشجع إن للدفاع. سبيل هناك
وتقبض الرءوس، من عدٍد بأكرب وتُهاجمك الَكرَّة، تُعيد قد أنها أخىش الطَّود، بجانب نفسك
من لديَك ما بكل قبالتَها َجذِّف قبُل. من فعَلت كما الرجال، من مستطاع عدٍد أكرب عىل
عىل للشقاء مجلبًة لتكون أنجبَتْها التي سكوال، أم ،Crataiisكراتايس عىل وناِد عنف، قوة

جديد. من نحوكم االنطالق معاودة من ها أمُّ تمنعها فعندئٍذ البرش؛

هيليوس أغنام أوديسيوسمن تحذير

وقطعانه هيليوس أبقار ترعى حيث Thrinacia؛ ثريناكيا جزيرة إىل تذهب ولسوف
قطعان من ممكن عدٍد وأكرب األبقار، من قطعاٍن سبعة غفرية، أعداٍد يف العظيمة،

التي باملياه التأثري القوية األعشاب بعض خلَطت بل الحب، رشاب إليها تُقدِّم لم سكوال ملنافستها مقتها
يختلفون التي ألمفيرتيتي االنقالب هذا مثل حدث وقد ضاٍر، وحٍش إىل فانقَلبْت سكوال فيها تستخدم كانت
وكانت سمكة، وذيل ثعباٍن وسيقان امرأٍة جسد يف الغالب يف تبدو كانت ولكنها تصويرها، يف كثريًا
تقطن وكانت مفرتس، روح بها بأجنحٍة أحيانًا تُرى كما طويلة، أعناٍق فوق كالب ستة رءوُس بها تُحيط
وتخَطف فتهاجمها املارة السفن وتنتظر تقبع كانت ولذا وصقلية؛ إيطاليا بني املوجود املضيق عند كهًفا
تكفي التي القوة لديه تكن لم إذ رجاله؛ من ستة خطَفت الطريق ذلك من أوديسيوس َمر وملا الرجال.
وكان ابتالًعا، السفن تبتلع مخيفة دوامٌة هي التي خاروبديس، املقابلة الضفة يف تُوجد وكانت للمقاومة.

األمور. أشقِّ من منهما والهروب بينهما اإلبحار
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أبًدا، تموت وال صغار، أي تُنجب ال هذه رأًسا. خمسني قطيع كل يضم الجميلة، الخراف
Phaethusa فايثوسا الغدائر، الحسناوات الحوريات أولئك برعيها، أنفسهن الربات وتقوم
أنجبَت ا فلمَّ لهيليوسهوبرييون، Neaeraالفاتنة، نيايرا أنجبَتْها التي ،Lampetieوالمبيتي
ويرعيا بعيًدا، هناك ليعيشا ثريناكيا جزيرة إىل أرسَلتْهما وربَّتْهما، لة املبجَّ هما أمُّ هذَين
اهتمامك موليًا باألذى، ُهما تمسَّ ولم هذَين، تركَت فإذا امللساء، وأبقاره أبيهما قطعان
إذا أما رشيرة. محنٍة يف تصلها أنك رغم إيثاكا، بالغ شك وال فإنك الوطن، إىل بطريقك
نجوَت ما إذا وحتى ولرفاقك، لسفينتك بالدمار أتنبَّأ فإني باألذى، إليهما أيديكم امتدَّت
جميع تفقد أن بعد مزرية، حالٍة يف بعُد، فيما الوطن إىل تصل سوف فإنك نفسك، أنَت

زمالئك.»

الفجر عند يبحر أوديسيوس

الحسناء الربة فانَرصَفت العسجدي، العرش ذو الفجر أقبل الحال ويف الربة، قالت هكذا
السفينة يركبوا كي أنفسهم رفاقي وأيقظُت السفينة إىل فذهبُت أنا أما الجزيرة. من
وبعد املقاعد، فوق واستَوْوا فوًرا، السفينة ظهر إىل َصِعدوا وهكذا املتينة. الحبال ويُفكُّوا
أن يف وملعاونتنا بمجاذيفهم. السنجابي البحر يرضبون رشعوا أماكنهم، يف انتظموا أن
رفيًقا فكانت الرشاع، مألَت معتدلة ريٌح أُرسَلت اليم، ُعباب الحيزوم الدكناء سفينتُنا تمُخر
وبعد البرش. بكالم تنطق التي املرهوبة الربة تلك الجدائل، الفاتنة كريكي بواسطة كريًما،
ورجال الريح أخذَت وقد جلسنا، أنحائها، شتى يف السفينة حبال جميع برسعة ثبَّتْنا أن

السفينة. يقودون املرساة

املقبلة باملخاطر رجاله أوديسيوسيصارح

يعرف أن يجوز ال أنه بما الرفاق، «أيها فقلُت: القلب، حزين وأنا رفقائي، إىل ثُت تحدَّ بعدئٍذ
سأُفيض فإنني الجميلة، الربة كريكي، بها أخربَتْني التي النبوءات فقط منا اثنان أو أحدنا
ننجو؛ والقَدر، املوت بتحاشينا أو نموت، أن إما لنا كان وَعيْتموها، ما إذا حتى بها، إليكم
أنا أَمرتْني وقد الزاهر. وَمرَحهن العجيبات، السريينيس صوت أتجنَّب أن أَمرتْني فأوًال
حيث ُمثبتًا أظلَّ حتى ثقيلة، بقيوٍد تُقيِّدوني أن رشط عىل صوتهن، إىل أُصغي أن وحدي
لُت توسَّ ولو نفسه، الصاري يف بإحكام الحبال أطراف واربطوا السارية، أسفل إىل أنا،
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من بمزيد بإحكام، عندئٍذ تربطوني أن إال عليكم فما قيودي، تُفكُّوا أن منكم وطلبُت إليكم
أيًضا.» القيود

السريينيس جزيرة إىل أوديسيوسيصل

السفينة كانت عينه، الوقت ويف بها. وأخربتُهم زمالئي مسامع عىل األمور تلك كل أعدُت هكذا
يف األمام إىل ساَقتْها إذ االثنتنَي؛ السريينيتنَي جزيرة إىل برسعة وصَلت قد البناء، املكينة
فيه، ريح ال سكوٌن وخيَّم الحال يف الريح ت كفَّ ذلك بعد رقيقة. معتدلة ريٌح طريقها
ثم الواسعة، السفينة يف وبَسطوه الرشاع، ونَرشوا رفاقي فنهض األمواج، اآللهة أحُد وأناَم
املصنوعة املصقولة، بمجاذيفهم املاء وجه عىل الزبَد وأثاروا املجاذيف عند أماكنهم اتخذوا
من ُقرًصا به وقطعُت الحاد، سيفي وأمسكُت فنهضُت نفيس، أنا أما الرشبني. خشب من
الحرارة من الحال يف الشمع فالن القويتنَي، بيَديَّ القطع وَعجنُت صغرية، ِقطٍع إىل الشمع
بهذا رفقائي آذان سَددُت ذلك وبعد هوبرييون. هيليوس السيد ة وأشعَّ الشديد والضغط
السارية، أسفل عند منتصبًا وقدًما، يًدا السفينة يف ربطوني ثم بدوره، واحٍد كل الشمع،
البحر يرضبون أنفسهم، هم ذلك، بعد جلسوا، ثم نفسه، الصاري يف الحبال أطراف وربطوا
طريقنا نُشق يصيح، إذ املرء صياح سماع مدى عىل ِرصنا وملَّا بمجاذيفهم. السنجابي
تغنيان فأخذَتا تقرتب، وهي الرسيعة السفينة رؤية السريينيتنَي يُفت لم املاء، وسط برسعة

قائلتنَي: النغمات، الواضحة أغنيتَهما
العظيم. اآلخيني مجد يا الصيت، الذائع أوديسيوس يا تُبحر، وأنت هنا، إىل «تعاَل
جذَّف أن َقط، رجٍل ألي يسبق لم ألنه االثنتنَي؛ نحن صوتنا، إىل تُصغي كي سفينتك أوقف
ليجد إنه شفاهنا. من الرخيم الصوت سمع إذا إال السوداء، سفينته يف الجزيرة بهذه مارٍّا
يف حدثَت التي املشاقِّ جميع نعرف ألننا حكمة؛ اكتَسب وقد طريقه يف ويميض لذة، فيه
سنعرف أننا كما اآللهة، بإرادة والطرواديون األرجوسيون قاساها والتي الفسيحة، طروادة

املثمرة.» األرض فوق تحُدث سوف التي األمور كل
زمالئي فأمرُت اإلصغاء، إىل قلبي وتاق الرخيَمني، صوتَيهما ُمرِسلتنَي أنشَدتا، هكذا
يُجذِّفون وراحوا مجاذيفهم يف انهَمكوا ولكنهم بحاجبي، إليهم مشريًا قيودي، يُفكُّوا بأن
وقيَّداني ،Eurylochus ويورولوخوس Perimedes برييميدس نهض الحال ويف بِجد.
جزيرة واجتزنا التجذيف، يف الرجال َجدَّ أن وبعد ربطها. وأحكما القيود، من بمزيٍد
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زمالئي قام غناءهما، أو صوتَيهما نسمع أن ذلك بعد مقدورنا يف يكن ولم السريينيس،
قيودي. وفكُّوا آذانهم، به سَددُت قد كنُت الذي الشمع أزالوا الحال ويف األوفياء،

أوديسيوسورجاله تهاجم سكوال

عندئٍذ صخبًا؛ وسمعُت هائلة، وموجًة دخانًا الحال يف أبرصُت الجزيرة، تركنا أن وبعد
يف رشاًشا وأحدثَت ذعًرا، يرتجفون وهم أيديهم، من املجاذيف وسقَطت الرجال، فزع
املجاذيف استخدام عن وقتئذ وا كفُّ عندما مكانها، يف وثبتَت السفينة وتوقَفت الدوامة،
بعباراٍت رجايل ع أُشجِّ وأخذُت السفينة أنحاء سائر خالل ُجسُت ولكني بأيديهم، الرقيقة

له: فأقول بدوره، رجٍل كل إىل متجًها رقيقة،
سنُواجهه الذي الرش هذا فإن بالحزن؛ جاهلني ما بحاٍل لسنا هنا، إيلَّ األصدقاء، «أيها
بقوٍة الفسيح كهفه يف الكوكلوب حبسنا عندما واجهناه الذي الرش من بأعظم ليس اآلن
حيلتي، وَسعة ومشورتي شجاعتي بواسطة ننجو نزال وال نجونا فقد ذلك ومع وحشية،
كما نفعل بنا هيا واآلن يوم. ذات نتذكَّره وسوف أيًضا، سيَُمر بنا امُلحِدق الخطر هذا كذلك
أمواج وترضبوا املقاعد، فوق أماكنكم تلزموا أن يجب ذلك بعد نُصيل. جميًعا بنا هلُم آمر،
امليتة، هذه وتحايش النجاة فيمنحنا زوس، علينا يتحنَّن أن آملني بمجاذيفكم الهائلة البحر
عىل قابٌض إنك حيث قلبك؛ يف وَضْعه جيًدا افهمه األمر، هذا إليك ة الدفَّ ماسَك يا وأنت
الدخان هذا عن تماًما بالسفينة تبتعد أن عينَيك نُصب ضع الواسعة. السفينة ة دفَّ زمام
وتُسَحب تعرفها، أن قبل السفينة تنجرف لئال الصخرة، جانب والزم الكثيف، والرَشاش

التهلُكة.» إىل بنا فرتمي اآلخر، الجانب إىل
ذلك شيئًا، أُحدِّثهم فلم سكوال، عن أما كلماتي. إىل أصَغوا ما ورسعان تكلَّمُت، هكذا
التجذيف عن فيُكفوا برفاقي، الذعر يستبد أن خشيَة له، عالج ال الذي الداهم الخطر
أال أَمرتْني إذ الصارم؛ كريكي أمر نسيت عندئٍذ أنني الحقيقة السفينة. قاع يف وينكمشوا
يَديَّ يف وأمسكُت املجيدة، الحربية ُحلَّتي ارتديُت أن بعد ولكني حال، بأية نفيس أُسلِّح
من أوًال سكوال رؤية باإلمكان أن اعتقدُت حيث السفينة جؤجؤ إىل ذهبُت طويَلني رمَحني
من ما، بحاٍل أتمكن لم أنني بيد لزمالئي. الخراب تَجلب أن بُد ال التي تلك الصخرة،
صوب أُحمِلق وأنا مكان، كل يف النظر إمعان من عيناي تَِعبَت وقد مكان، أي يف اكتشافها

املظلمة. الصخرة
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كانت إذ نحيبًا؛ قلوبنا انَفَطرت وقد الضيق، املضيق عرب طريقنا شَقْقنا ذلك بعد
فظيع بشكٍل غاطسًة املقدَّسة، خاروبديس اآلخر وعىل الجانبنَي، أحد عىل قابعة سكوال
فتعلو هائلة، ناٍر فوق تغيل بِقْدر أشبه باملاء قذَفت كلما أنها والحق امِلْلح. البحر ماء تحت
الصخرتنَي. قمتَي عىل الرشاش يسقط كان الرءوس وفوق شامل، اضطراٍب يف الفقاقيع
تُحدث وهي كلها، الداخل يف رؤيتها باإلمكان كان امللح، البحر ماء تحت غَطَست وكلما
تظهر األرض كانت بينما بالغة، فظاعٍة يف حولها من تُدوِّي والصخرة شامًال، اضطرابًا
الهالك، وخْفنا إليها فتطلَّعنا وهلًعا، خوًفا رجايل وجوه فامتُقَعت بالرمال، سوداء تحتها
قوة أعظمهم وكانوا رجايل، من ستة السفينة داخل من سكوال، التقَطت تماًما، ذلك عند
الهواء يف أبرصُت رجايل، جماعة وإىل الرسيعة السفينة إىل عيناي اتجَهت وعندما وبأًسا.
باسمي ينادونَني صوتهم، بأعىل يصيحون وكانوا فوق، إىل ُرِفعوا وقد وأيديهم، أقدامهم
عندما بارزة، صخرٍة فوق الجالس السمك بصائِد وأشبه قلوبهم. يف والعذاب مرة آلخر
من يتدىل أجوف، صلبًا ثوٍر قرن البحر يف فيُلقي الصغرية، األسماء ليصيد ُطعمه يُلقي
أيًضا هكذا الشاطئ، فوق فتتلوَّى يَجذبها بسمكة يُمسك عندما ذلك وبعد الطويلة. قصبته
يرصخون وهم ابتَلعتْهم ذلك بعد الصخرتنَي. صوب عاليًا يتلوَّون وهم الرجال ُسِحب
الذي األمر، ذلك تُشاهدان عيناي كانت املوت. مع املرير رصاعهم يف بأيديهم إيلَّ ويشريون

الِبَحار. ُطرق خالل رحييل أثناء كابدتُه آخر يشءٍ أي من أعظم بمشقٍة لتُه تحمَّ

املحرمة األغنام جزيرة إىل أوديسيوس وصول

الحال يف بلغنا سكوال، ومن املفزعة خاروبديس من وكذا الصخرتنَي، من نَجونا وقد واآلن
هيليوس وقطعان العريضة، الجباه ذات الرائعة، األبقار ترعى حيث الجميلة، الرب جزيرة
سمعُت السوداء سفينتي يف البحر، يف نزال ال نحن وبينما العديدة. العظيمة هوبرييون
الَعرَّاف أقوال ُمخيِّلتي يف فاستعدُت األغنام، وثُغاء الحظائر، داخل كانت التي املاشية ُخوار
جزيرة أتحاىش بأن رصاحًة أمراني إذ اإليايية؛ وكريكي الطيبي، تايريسياس األعمى،
وخاطبتُهم رجايل، وسط نهضُت عندئٍذ أنني الحقيقة للبرش. الغبطة جالب هيليوس،

فقلُت: قلبي، يف يحزُّ والحزن
أُخربكم حتى الرشيرة، محنتكم كل رغم لكم، سأقوله ما إىل أصغوا الرفاق «أيها
هيليوس، جزيرة أتجنَّب أن يفرصاحٍة أمراني اللذَين اإليايية، تايريسياسوكريكي بنبوءات
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بل إليها، تذهبوا ال كال، لنا. هوًال األرضار أعظُم يكُمن هناك إن قائلني للبرش، الغبطة مانح
الجزيرة.» هذه مجتازين السوداء، بالسفينة وأبحروا جذِّفوا

يورولوخوس، الحال يف فنهض داخلهم، يف رْت تذمَّ أرواحهم ولكن لهم، قلُت هكذا
قائًال: بغيضة بعباراٍت وخاطبني

وأطرافك الرجال، من غريك سائر تفوق قوٍة لذو إنك أوديسيوس! يا قسوتََك أَشدَّ «ما
الذين لرفاقك تسمح ال إنك حيث الحديد، من كلك مصنوٌع إنك ا، حقٍّ َقط. التعب تعرف ال
َعشاءً نُِعد أن ثانيًة مرة يمكننا حيث الشاطئ، أقدامهم تطأ بأن واإلغماء، اإلعياء أنهكهم
دون السري نُواصل بأن تأمرنا بل البحر، بها يُحيط التي الجزيرة هذه أرض فوق شهيٍّا
انقطاٍع دون السري نُواصل بأن تأمرنا بل البحر، بها يحيط التي الجزيرة هذه انقطاع
تُوَلد الليل ملن إنه الداجي. الِخَضم إىل الجزيرة عن نبتعد وأن الليل، بهيم يف البحر، وسط
لو الشامل، الهالك من يهرب أن املرء يستطيع كيف السفن. محطِّمة العاتية الهوج الرياح
السفن حطََّمت طاملا التي الصاخبة، الغربية الريح أو فجأة، الجنوبية، الريح هبَّت أن حدث
للَّيل نستسلم املرة هذه تَدَعنا أن عليك يجب أنه الحق كال، الحاكمة؟ اآللهة من بالرغم
الصباح أصبح ما إذا حتى الرسيعة، السفينة من بالقرب جالسني َعشاءنا، ونُِعد البهيم،

الفسيح.» اليم وسط وأبحرنا السفينة، ظهر ركبنا
يَحيك بُد ال اآللهة أحد أن أيقنُت عندئٍذ الرفاق؛ بقية وأيَّده يورولوخوس، قال هكذا

قائًال: مجنحة، بعباراٍت فخاطبتُه ا، رشٍّ ضدنا
جميًعا، اآلن هلُموا بمفردي. أقف الذي أنا عيلَّ يورولوخوس، يا عيلَّ تُضيِّق أنك «الحق
كبريًا قطيًعا أو األبقار من قطيًعا ووجدنا تصادف إذا أنه فيه، ِحنث ال قسًما يل وأَقِسموا
الطعام بتناول يكتفي بل األعمى، عقله حماقة يف خروًفا أو بقرًة أحٌد يَذبَح أال األغنام، من

الخالدة.» كريكي إياه أعطتنا الذي

األبقار ذبح بعدم يُْقِسمون أوديسيوس رفاق

أقسموا، أن وبعد أمرتُهم. كما تماًما شيئًا وا يَمسُّ لن بأنهم أقسموا حتى هذا، قلُت إن ما
ماءٍ عني من بالقرب الفسيح امليناء يف البناء املتينة سفينتنا أرَسينا اليمني، من وانتَهوا
من كفايتهم تناولوا أن وبعد بمهارة. َعشاءهم وأعدُّوا السفينة، من رفاقنا وخرج عذبة،
من سكوال خطَفتْهم الذين رفقاءهم تذكَّروا عندما البكاء، يف انخرطوا والرشاب الطعام
عندما أنه بيد يبُكون. وهم اللذيذ النوم عليهم فَحطَّ وابتلَعتْهم، الواسعة السفينة داخل
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ريًحا ضدنا السحب جامع زوس أثار مجراها، النجوم وحوََّلت الثالثة، الليل حراسة أقبَلت
السماء. من الليل فهَجم السحب، وراء مًعا والبحر الَرب وأخفى عجيبة، عاصفٍة يف عاتية
كهٍف يف وربطناها سفينتنا، سَحبنا حتى الوردية، األنامل ذو الباكر الفجر يظهر كاد وما
رجايل ناديُت عندئٍذ الحوريات؛ ومقاعد الراقصة، الجميلة األرضيات كانت حيث فسيح،

قائًال: وسطهم وتحدَّثُت
عن أيديَنَا نُمسك أن يجب ولذا ورشابًا؛ لحًما الرسيعة سفينتنا يف إن «أصدقائي،
هو فظيع، إلٌه يملكها عظيمة وخراٌف جسيمة أبقاٌر إنها الرض. يُصيبنا لئال األبقار تلك

يشء.» كل إىل السمع ويَسِرتق يشء، كل يرى الذي هيليوس،
ولم انقطاع، بال تُهب الجنوبية الريح وظلَّت اء، الشمَّ قلوبهم فوافَقت لهم، قلُت هكذا

الجنوبية. والريح الرشقية الريح سوى أخرى ريٍح أية تُهب
األبقار؛ عن أيديهم ممسكني ظلوا فإنهم صهباء، وخمٌر غالٌل رجايل لدى كان وطاملا
أن إىل واضُطروا السفينة، يف مدَّخًرا كان عندما أنه بيد بحياتهم. النجاة يف راغبني كانوا إذ
أيديهم يف يقع أن يمكن ما وكل والطيور، واألسماك الفرائس، عن بحثًا وهناك هنا يجوسوا
ِرسُت عندئٍذ — ببطونهم برَّح قد كان الجوع ألن املعقوفة؛ بالصنانري يصيدون وكان —
أسلُكه. سبيٍل إىل أحُدهم يُرِشدني أن عىس اآللهة إىل ل أتوسَّ كي الجزيرة خالل وحدي
الرياح، من بمأوى مكاٍن يف يدي غسلُت رفاقي عن مبتعًدا الجزيرة، خالل سائر أنا وبينما
عىل اللذيذ النوم سَكبوا أنهم بيد أوليمبوس، يحتلُّون الذين اآللهة جميع إىل أُصيل وَرشعُت

لهم: فقال الرشيرة، مشورته رفاقي يف يبُثُّ يورولوخوس بدأ نفسه الوقت ويف َجْفني،

بوَعِدهم يَحنثون أوديسيوس رفاُق

جميع املساكني البرش يمقت القاسية. محنتكم كل رغم الزمالء، أيها حديثي إىل «أصغوا
نسوق بنا هيا أمًلا. أكثرها جائًعا، حتَفه املرء يلقى حيث جوًعا، املوت أن غري املوت، صور
وإذا الفسيحة. السماء يحتلُّون الذين للخالدين ذبيحًة ونُقدِّم هيليوس أبقار خري بعيًدا
ووَضْعنا هوبرييون، لهيليوس فاخًرا معبًدا الحال يف شيَّدنا إيثاكا، وطننا، نبلغ أن لنا ُقدِّر
أبقاره بسبب صورٍة بأيِة غضب هيليوس أن حَدث ولو الهائلة. التقدمات من كثريًا فيه
ذلك، عىل اآلخرون اآللهُة ووافق سفينتنا، يُحطِّم أن عىل م وصمَّ املستقيمة، القرون ذات
جزيرٍة يف ببطء أَذْوي أن عىل البحر، ة لجَّ يف بالوثب واحدة دفعًة حياتي أفقد أن أُوثِر فإني

موحشة.»
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خري بعيًدا ساقوا الحال ويف الرفاق. بقية رأيه عىل فواَفقه يورولوخوس، قال هكذا
ذات امللساء، الجميلة األبقار تلك ألن أيديهم؛ متناول ويف قريبًة كانت التي هيليوس أبقار
هذه حول فوَقفوا الحيزوم، القاتمة السفينة عن بعيًدا ترعى تكن لم العريضة، الجباه
لديهم يكن لم إذ القمة؛ باسقة8 بلوٍط شجرة من الرقيقة األوراق وقَطفوا لآللهة، وصلَّوا
أعناق وَقطِع الصالة من انتَهوا أن وبعد املقاعد، املكينة السفينة ظهر عىل أبيض شعريٌ
لحًما فوقها ووَضعوا الدهن من بطبقتنَي وغطَّوها األفخاذ ِقطع َقطعوا وَسلِخها، األبقار
وَشَوْوا باملاء، السكائب فَعِملوا املتأججة، الذبيحة فوق ليَسُكبوها خمٌر لديهم يكن لم نيئًا.
الباقي َقطعوا الداخلية، األجزاء وتذوَّقوا الِفخاذ سائر احرتَقت فلما النار، عىل األمعاء جميع
إىل طريقي يف فانطَلقُت َجْفنَي، فوق من اللذيذ النوم هروب تصاَدف ذلك بعد دوه. وَسفَّ
املقبية، السفينة من ذاهب، وأنا اقرتبُت إن ما أنني غري البحر. شاطئ وإىل الرسيعة السفينة
الخالدين لآللهة عاليًا ورصخُت فتأوَّهُت حويل، تحوم الساخن الدهن رائحة كانت حتى

قائًال:
تحطيمي أجل ملن إنه الخالدون، املباركون اآلخرون اآللهة أيها وأنتم زوس، «أبتاه
بعمٍل عني تخلَّفوا الذين رفقائي قام بينما الرحمة، عديم نوٍم يف أنعستموني أنكم ا حقٍّ

وحيش.»

أوديسيوس عىل غضبه جام يُصب الشمس إله

إليه تحمل هوبرييون، هيليوس إىل رسعة يف الطويلة، األثواب ذات المبيتي انطَلقْت عندئٍذ
فقال: قلبه، يمأل والحنُق الخالدين، وسط فوره من فتكلَّم أبقاره، ذَبْحنا نبأ

زمالء من اآلن لتنتقموا الخالدون، املباركون اآلخرون اآللهة أيها وأنتم زوس، «أبي
أجد التي األبقار تلك صفاقة، يف أبقاري عىل بالذبح اعتَدوا الذين اليرتيس، بن أوديسيوس
ثانيًة السماء من أعود وعندما النجوم ذات السماء إىل أذهب حني باستمرار، لذَّتي فيها
هاديس إىل أهبط سوف فإنني األبقار، تلك عن الئقة كفارًة يل يدفعوا لم وإذا األرض. إىل

املوتى.» بني هناك وأُرشق

الذبائح. يف عادًة تُستعمل كانت التي الشعري حبات عن عوًضا تُستخدم الخرضاء األشجار أوراق كانت 8
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أوديسيوس سفينة بنسف يُهدِّد زوس

وسط ا حقٍّ ترشق أن لَك هل هيليوس، «أي بقوله: السحب، جامع زوس، أجابه عندئٍذ
سأرضب ما فرسعان الرجال أولئك أما الغالل. واهبة األرض، فوق والبرش الخالدين،

كالخمر.» القاتم البحر وسط إربًا فأُمزِّقها الالمعة، بصاعقتي الرسيعة سفينَتهم
من بنفسها سمَعتْه إنها قالت إذ الفاتنة؛ الشعور ذات كالوبسو من هذا سمعُت

هريميس. الرسول
رجل كل إىل متجًها بالتوبيخ، رجايل عىل أنحيُت البحر، وإىل السفينة إىل نزلُت وعندما
ويف ذُبَحت. قد كانت األبقار فإن — عالًجا األمر لذلك نجد أن نستطع لم أننا بيد بدوره،
منه املشوي اللحم، وأما الجلود، زحَفت فقد لرجايل؛ النحس عالمات اآللهة أظَهَرت الحال

األبقار. بخوار أشبه ُخواٌر هناك وصار السفافيد، فوق ينئُّ فَطِفق والنيئ،
كانوا التي هيليوس أبقار خري عىل يُولِمون أيام ستة املخلصون رفقائي ظل فقد إذن
الريُح ت كفَّ السابع، اليوم كرونوس، بن زوس علينا جلب عندما أنه غري بعيًدا. ساُقوها قد
البحر َعْرب طريقنا وشَقْقنا السفينة، ظهر إىل َصِعدنا الحال ويف إعصار، يف تُهب أن عن

األبيض. الرشاع ونَرشنا الصاري رفعنا أن بعد الفسيح

أوديسيوس بسفينة تعصف الرياح

السماء إال نرى كنا ما بل أخرى، أرٍض أي لنا تَبُد لم الجزيرة تلك غادرنا عندما ولكن
الواسعة، السفينة فوق دكناء غمامًة كرونوس ابن نَرش ا حقٍّ وعندئٍذ غري، ليس والبحر
جاءت الحال يف ألنه طويلة؛ ملدٍة ذلك بعد السفينة تَجِر ولم تحتها، من البحر الظلمة ت فعمَّ
الصاري بدعاماِت تُطيح الريح بهبَّة وإذا هائج، إعصاٍر يف تُهب العاتية، الغربية الريح
السفينة. جوف يف حبالها جميع وتناثَرت الوراء إىل سقَطت السارية إن حتى األمامية،
يف ُجمُجمته عظام سائر فحطَّم الربَّان رأس عىل الصاري سَقط السفينة كوثل وفوق
عظامه؛ الشامخة روحه وفارَقت غوَّاًصا كان لو كما السفينة ظهر فوق من فسقط الحال،
الكوثل، إىل الجؤجؤ من تضطرب فأخذَت السفينة، فوق صاعقتَه وقذَف زوس أرَعد عندئٍذ
وأشبه السفينة. من زمالئي وانجرف كربيتي، بدخاٍن وامتألَت زوس، صاعقة أصابَتْها وقد
أنا أما عودتَهم. الرب وسلبَهم السوداء، السفينة حول اللَُّجج فوق ُحِملوا البحر بغربان
قاعها، عن السفينة جانبَي املوجة فصَلت أن إىل وهناك هنا السفينة فوق أسري ظللُت فقد
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القاعدة، عن بعيًدا بالصاري وقذَفت األوصال وُمفكَّكة يشء كل من مجرَّدة ة اللُّجَّ وحملتَها
بهذه، مًعا االثننَي فربَطت الثور، جلد من املصنوعة الخلفية الدعامة طارت السارية وفوق

العاتية. الرياح حمَلتني هذَين فوق جلسُت وإذا مًعا، والسارية القاع

للنجاة طلبًا أوديسيوسيقفز

الريح أقبلت ما ورسعان عاصفة، يف الهبوب عن ا حقٍّ الغربية الريح ت كفَّ ذلك بعد
إىل الطريق جديٍد من أجتاَز أن عيلَّ يجب أنه ذلك قلبي؛ عىل الحزن جالبًة الجنوبية،
سكوال صخرة بلغُت الشمس رشوق وعند محموًال، بطوله الليل بقيُت املؤذية. خاروبديس
وتعلَّقُت فوق إىل قفزُت ولكني امللحة، البحر مياه ا حقٍّ ابتلعُت لقد امُلروِّعة. خاروبديس وإىل
أستطع لم ذلك ومع بالخفاش، أشبه بها متشبثًا وبقيُت بها، ممسًكا العالية، التني بشجرة
أسفل إىل عميًقا متشعبًة كانت جذورها ألن الشجرة؛ أتسلَّق أو قدَميَّ أُثبَِّت أن ما، بحاٍل
خاروبديس. تُظلِّل وكانت وعظيمة، طويلة فوق، من يَديَّ متناول عن بعيدة وأغصانها
كان وكم جديد، من والقاع بالصاري خاروبديس تقذف حتى هناك بالشجرة متشبثًا بقيُت
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يتناول لكي اجتماٍع من املرء فيها ينَهض التي الساعة وعند أخريًا! أقبال عندما رسوري
تلك يف الشبان، من إليه يحتكم من بنَي العديدة املنازعات يف يفصل الذي املرء ذلك َعشاءَه،
وقدَميَّ يَديَّ فأطلقُت خاروبديس، جوف داخل من والقاع الصاري ظهر نفسها الساعة
الطويَلني، والقاع السارية موضع من أبعَد إىل بعيًدا املياه يف وغطسُت فوق من وهبطُت
لها يَْسمح فلم سكوال، أما بيَدي. األمام إىل أجذِّف ُرحُت هذَين فوق جلسُت أن وبعد

الشامل. الهالك من َقط نجوُت ما وإال تراني بأن والبرش اآللهة أبو

كالوبسو إىل أوديسيوس عودة

أوجوجيا إىل اآللهة بي جاءت العارشة الليلة ويف أيام. تسعة محموًال بقيُت الحني ذلك «ومن
البرش، بلغة تتكلم التي املهولة الربة تلك الجدائل، الجميلة كالوبسو تقيم حيث ،Ogygia
َرسدتُها فقد القصة؟ هذه لك أروي ملاذا ولكن والرعاية، املعونة يل وقدَّمْت بي بْت رحَّ التي
أن يبدو، كما ا، حقٍّ ملتعٌب وإنه النبيلة. ولزوجتَك نفسَك أنَت لَك فقط، باألمس ساحتك يف

رويتُها.» أن سبق حكايًة فأُقص أعوَد
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أوديسيوسورفاقه ألكينوسيكرم

أنحاء شتَّى يف ألسنتهم وانَعقَدت جميًعا، عليهم الصمُت وخيَّم أوديسيوس تكلَّم هكذا
بقوله: ألكينوس عليه ردَّ جديٍد ومن الظليلة، الساحات

الربونزية، األرضية ذي السقف العايل بيتي إىل جئَت قد دمَت ما أدويسيوس، «أي
املحن كثرة رغم مأربك، تناَل أن دون وترجَع أدراجك، تعوَد لن أنك اعتقادي، يف فإن
خمر ُرشب إىل دائًما تَوَّاِقني ساحاتي يف الحارضون أيها منكم رجٍل كل وإىل عانيتَها. التي
الصندوق يف إن الوصية. بهذه وأُديل أتكلَّم امُلغنِّي، أناشيد سماع وإىل الصهباء، الشيوخ
أحرضها عديدًة أخرى وهدايا للغريب، مالبَس عجيبة، بطريقٍة الذهب من املصنوع الَربَّاق
رجٍل كل كبريًا وَقْدًرا عظيمة، ركيزًة له نُقدِّم بنا، هيا واآلن، الفياكيني. مستشارو هنا إىل
عىل العسري ملن فإنه أنفسنا؛ بذلك ونُويف الناس، من الثمن نجمع سوف بدورنا ونحن منا،

تعويض.» دون بسخاء، يعطي أن واحد رجٍل
رجٍل كل ذلك بعد انرصف نفوسهم، عىل الرسور كلماته فأدخَلت ألكينوس، قال هكذا
إىل أرسعوا الوردية، األنامل ذو الباكر، الفجر الح ما إذا حتى يسرتيح، كي منزله، إىل
إىل العتيد القوي ألكينوس وذهب بالقوة. الرجال يُِمد الذي الربونز وأحَرضوا السفينة،
من واحٍد أيَّ حركة تعوق ال حتى املقاعد، تحت بعنايٍة الهدايا ع ووزَّ فاعتالها، السفينة،
منزل إىل انطَلقوا ذلك وبعد املجاذيف. استخدام يف ينهمكون عندما التجذيف، أثناء ارة البحَّ

وليمة. وأعدُّوا ألكينوس،
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قدَميها يف وصندًال عباءًة ترتدي وكانت أغنام، راعي يافع شابٍّ صورة يف أثينا منه فاقَرتبَت
الالمعتنَي.

ألكينوسشاكًرا يُودِّع أوديسيوس

القائمة، ُحب السُّ رب كرونوس، بن لزوس ثوًرا أجلهم من العتيد القوي ألكينوس ذبَح
وَطِربوا، رائعة، مأدبًة أدبُوا الِفخاذ ِقطع إحراق من ذلك، بعد انتَهوا، فلما الجميع، وسيد
بالتوقيع الشعب، يُجلُّه الذي ،Demodocusاملقدَّسديمودوكوس امُلنِشد أنَشد وسطهم ويف
إىل متلهًفا الساطعة، الشمس نحو برأسه دائًما يتجه فكان أوديسيوس أما القيثارة. عىل
ذلك الَعشاء، إىل املرء يتوق وكما وطنه. إىل العودة إىل بحقِّ يتوُق كان إذ تغيب؛ يراها أن
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ذا املحراث يُجرَّان كلِّه، اليوم طوال كالخمر، القاتمة الثريان من زوٌج يظل أجله من الذي
وتشُعر بَعشائه، يتمتَّع كي الشمس، ضوء يغيب َمن وألجل البور، األرض خالل املفاصل
ضوء احتَجب أوديسيوس غبطة ألجل أيًضا، هكذا بيته، إىل ذاهب وهو بالتعب ركبتاه
إىل كلمتَه وأعلن املجذاف، ُمحبي الفياكيني، وسط وتكلَّم الحال، يف عندئٍذ فنهض الشمس،

قائًال: خاصة، بصفٍة ألكينوس
طريقي يف وأرسلني اآلن، السكائب ُصبَّ ُطرٍّا، الخلق أشهر يا ألكينوس، السيد «أيها
وهدايا حراسة قلبي؛ إليه يتوق كان ما كل اآلن ق تحقَّ فقد وداًعا! أيًضا. وأنتم بسالم،
مع النظري املنقطعة زوجتي أجد عوَدتي وعند يل، تُباِركها أن السماء آللهة فهل صداقة،
الرسور تُدخلوا أن هنا، باقون وأنتم جديٍد، من لكم وهل ساملني؟ بيتي يف أُحبهم َمن سائِر
ألوان جميع تمنحكم أن لآللهة وهل وأطفالكم؟ عليهن لكم ُعِقد اللواتي زوجاتكم عىل

أذًى؟» ألي يتعرضشعبكم وال الرخاء،
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أوديسيوس أجل من الصالة الشعب يناشد ألكينوس

طاملا طريقه، يف الغريب بإرسال وأَمروا قوله، عىل الجميع فأثنى أوديسيوس، هذا قال
بونتونوس «أي بقوله: الرسول، إىل العتيد ألكينوس تحدَّث عندئٍذ بلياقة؛ تكلَّم قد أنه
لألب صلَّينا ما إذا حتى للجميع، الساحة يف الخمر وقدِّم الطاس، امزج ،Pontonous

وطنه.» إىل الغريب نُرسل أن استطعنا زوس،
إىل متجًها الجميع، منها وسقى العسلية الخمر بونتونوس مَزج حتى هذا قال إن ما
من الفسيحة السماء يحتلُّون الذين الخالدين، لآللهة السكائب وسَكبوا بدوره، واحٍد كل
يد يف املقبَضني ذا الكأس ووضع نهض، العظيم أوديسيوس أن بيد يجلسون. كانوا حيث

قائًال: حماسية، بكلماٍت إياها مخاطبًا وتكلم 1،Aerte أريتي
من اللذان واملوت الشيخوخة تُوافيِك أن إىل األعوام، جميع َطواَل امللكة، أيتها «وداًعا
املنزل هذا يف تتمتَّعي أن لِك وهل طريقي. يف سأنطلق فإنني نفيس، عن أما البرش. حظ

ألكينوس؟» وبامللك وبشعبِك بأوالدِك

مالئمة ظروٍف يف يُبِحر أوديسيوس

رسوًال معه العتيد، ألكينوس فأرسل العتَبة، َعْرب وخطا العظيم أوديسيوس تكلَّم هكذا
إحداهن تحمل إماءً، نساءً أريتي، معه وأرسلت البحر. وشاطئ الرسيعة السفينة إىل لريشده
الصندوق لتحمل تتبعها بأن أيًضا أخرى أَمًة أمرت كما وجلبابًا، حديثًا مغسولة َعباءًة

صهباء. وخمًرا خبًزا ثالثة أَمٌة حمَلت وكذلك املتني،
سرُيافقونه الذين ل املبجَّ الشباب أرسع البحر، وإىل السفينة إىل الجميع هبَط ا فلمَّ
كله، والرشاب الطعام حتى الواسعة، السفينة يف وَخزنُوها األشياء، تلك َفوِرهم من فحَملوا
السفينة َظهِر فوق الكتَّان من ومالءًة بساًطا أوديسيوس أجل من ذلك بعد َفرُشوا ثم
السفينة ظهر إىل فذَهب هو أما جفنَيه، ملء ينام أن يستطيع كي الكوثل جهة الواسعة
من الحبل وحلُّوا ترتيبه، يف كلٌّ املقاعد، فوق الشبان جَلس ذلك بعد صمت. يف ورَقد
مجاذيفهم بنصال امِللح املاء ورضبوا الوراء، إىل بظهورهم انحنَوا إن وما املثقوبة. الصخرة
يكون ما أشبه الحالوة، يف غاية منه، يستيقظ ال نوٌم جفنَيه، عىل الهني النوم سقط حتى

ناوسيكا. ووالدة الفياكيني، ملك ألكينوس، زوجة 1
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رضبات تحت مًعا جميًعا مربوطة جياٍد أربعُة السهل فوق اإلمام إىل تقفز وكما باملوت.
السفينة تلك كوثل راح أيًضا هكذا بالغة، رسعٍة يف طريقها تُشق عاليًا وبقفزها السوط،
السفينة فأرسَعت إزباد، أيَّ القاتمة الصاخب البحر موجة أزبَدت تقدُّمه ويف فوق، إىل يَثِب
األجنحة، ذواِت أرسُع هو الذي الطوَّاف، الصقر أن لدرجة وثبات، سالم يف طريقها تُشق
وتمُخر برسعة األمام إىل طريقها تُشق َطِفَقت وهكذا ُرسعتها. يف يُباريها أن يستطع لم
كثريًا قاىس الذي ذلك املشورة، يف اآللهة نظري هو رجًال ظهرها فوق تحمل البحر، ُعباب
اآلن أنه غري العاتية، واللَُّجج الرجال حروب ِغمار يخوُض القلب يف مىض فيما األهوال من

قاساه. الذي ذلك كل ناسيًا سالم، يف نام قد
الباكر، الفجر نور لتعلن دائًما تأتي التي تلك تألًقا، النجوم أكثر َظهرْت عندما واآلن

الجزيرة. من فقط اآلن البحر، ماخرة السفينة اقرتبَت

بوسايدون وغضب إيثاكا إىل أوديسيوس وصول

يربز امليناء مدخل وعند البحر، عجوز ،Phorcysخاصلفوركوس ميناءٌ إيثاكا بالد يف يُوجد
التي العاتية األمواج ان يُصدَّ اللسانان هذان امليناء. َصوَب ناتئان لسانان اليابسة من عموديٍّا
أن دون املقاعد ذوات السفُن فتقُف امليناء داخل يف أما الخارج. من الهوج الرياح تُثريها
منها وبالقرب األوراق، طويلة زيتوٍن شجرُة رأسامليناء عىل وتُوجد امَلرَىس. بلَغت متى تُربط
2.Naiads النياديس ني يُسمِّ الالئي للحوريات ُمكرَّس الظالل، وارُف مقدَّس جميل كهٌف
النحل ِخر يدَّ أيًضا وهناك الحَجر، من وجراٌر الخمر مزج طاساُت الكهف داخل يف وتُوجد
أرجوانية منسوجاٍت الحوريات عليها تَنسج الصخر من طويلة أنواٌل الكهف ويف عسَله.
واحٌد بابان؛ وللكهف ق. التدفُّ دائمة ينابيَع أيًضا بداخله أن كما للناظرين، أعجوبًة اللون،
فال مقدَّس، وهو الجنوبية الريح فتجاه اآلخر أما البرش، منه يدخل الشمالية الريح تجاه

الخالدين. طريق إنه الناس، منه يدخل
وجرت قبُل، من املوضع يعرفون وكانوا الداخل، إىل الشباب جذَّف املكان ذلك يف
تلك إىل دفَعتْها إذ طولها؛ نصف إىل الشاطئ فوق الرسيع مجراها يف مندفعة السفينة

مرحة مخلوقاٌت والبَُحريات. واآلبار املياه ومجاري والنافورات الينابيع عىل يُِرشفن حوريات زوس، بنات 2
مياههن. من يرشُب من لكل الربكات هذه وَمنِح والتنجيم الشفاء عىل القدرة منهن لكثري البشاشة، دائمة
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برفع وبدءوا الَرب، إىل املقاعد ذات السفينة من قَفزوا ذلك بعد املجذِّفني. سواعد املسافة
وأرقدوه كان، كما الالمع والبساط الكتَّانية املالءة فوق الواسعة السفينة أوديسيوسخارج
األمجاد الفياكيون كان التي الهدايا وأخرجوا أمره. عىل يغلبه النوم يزال وال الرمل، فوق
سويٍّا كلها هذه فوضعوا القلب، عظيمة أثينا بفضل وطنه، إىل راحل وهو إياها، أعَطْوه قد
ما، سبيٍل عابر عليها يعثُر أن خشية الطريق عن بعيًدا الزيتون، شجرة جذع من بالقرب
الوطن إىل أنفسهم هم أدراجهم رجعوا ذلك بعد بها. فيعبَث أوديسيوس، يسقط أن قبل
أوديسيوس قبُل من بها د تَوعَّ قد كان التي التهديدات يَنَس لم األرض ُمزلِزل أن بيد ثانية.

قائًال: زوس، مأرب عن استعَلم وهكذا اإلله، شبيه
البرش دام ما الخالدين، اآللهة وسط اآلن، بعد ًال مبجَّ نفيس أنا أكون لن زوس، «أبتاه
ألنني — نسبي سلسلة من تعرف، كما هم، الذين الفياكيون، فحتى — قط لونني يُبجِّ ال
رغم وطنه، إىل يصل أن قبل عديدة أهواًال يقايس أن ألوديسيوس بد ال أنه اآلن قبل أعلنُت
من بانحناءة األمر وأكَّدَت ما يوًما بذلك وَعدتَه إنَك إذ كلية؛ العودة عليه أُحرِّم لم أنني
يف وأنزلوه البحر َعْرب رسيعة سفينٍة يف نائًما الرجال أولئك حمَله قد ذلك رغم ولكن رأسك،
أكثر املنسوجة، والثياب والعسجد الربونز من خزينًا الحرص، تفوق هدايا وأعَطوه إيثاكا،
بنصيبه سامًلا عاد قد كان لو طروادة، من لنفسه يحصل أن أوديسيوس يستطيع كان مما

الغنيمة.» من القانوني
هذا ما امللك، واسع يا األرض مزلزل يا يل! «آه بقوله: السحب، جامع زوس، فأجابه
تبجيل بدون نهاجم أن ا حقٍّ الصعب ومن تبجيلك، من تَُحط ال اآللهة إن به؟! نطقت الذي
أن يف وجربوته، قوته عىل معتمًدا منهم، واحٍد أي قرصَّ فلو البرش، أما وأحسننا. سنٍّا أكربنا
فافعل إذن بعُد. فيما حتى دائًما، تنتقم أن لك لُحق يشء، أي يف التبجيل من ك حقَّ يُوفيَك

العظمى.» تَك مرسَّ فيه تجد وكما لك، يحلو ما
الحال يف أفعل أن الواجب من «كان بقوله: األرض، مزلزل بوسايدون، أجابه عندئٍذ
فإنني اآلن أما وأتحاشاه. دائًما غضبك أخىش ولكنني الدكناء، السحب رب يا تقول، كما
الضباب، الكثري اليم َعْرب مهمتها من عائدٌة وهي الجميلة، الفياكيني سفينة أرضب أن ُمزمٌع
ضخًما جبًال سأُقيم ذلك وعىل الناس، حراسة عن ويمتنعوا فصاعًدا اآلن من وا يُكفُّ حتى

مدينتهم.» حول
خري نظري يف أعتربه ما إىل أصِغ الخامل، «أيها قائًال: السحب، جامع زوس، عليه َفردَّ
إىل َحوِّلها طريقها، يف مرسعة وهي املدينة، من إليها جميًعا الناس يتطلع عندما األمور.
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سائر الَعجُب يمأل كي — رسيعة سفينٍة صورة يف صخرة — الشاطئ من بالقرب صخرة
ضخم؟» بجبٍل مدينتهم ق تُطوِّ أن لك وهل الناس،

بوسايدون انتقام

حيث ،Scheria سخرييا إىل طريقه َشقَّ هذا، األرض، مزلزل بوسايدون سمع عندما واآلن
الشاطئ، من البحار، ماخرة السفينة اقرتبَت فلما هناك، وانتظر الفياكيون، يقطن كان
وثبَّتَها صخر، إىل وحوَّلها األرض مزلزل منها اقرتب عندئٍذ طريقها؛ يف مرسعة تجري

انرصف. ثم يده، راحة من برضبٍة تحت من بإحكاٍم
بسفنهم، املشهورون الرجال أولئك الطويلة، املجاذيف ذوو الفياكيون رشع عندئٍذ
وهو يقول، منهم الواحد كان وهكذا مجنحة، بكلماٍت اآلخر البعض إىل بعضهم يتحدث

جاره: إىل ينظر
إىل طريقها يف وهي البحر يف اآلن الرسيعة سفينتَنا قيَّد الذي ذا من اآلن، «ويحنا

الواضحة!» الرؤية مدى يف كانت أنها العجيب الوطن؟
تكلَّم عندئٍذ األمور؛ تلك ت تمَّ كيف يعرفوا لم ولكنهم يتكلَّم، منهم الواحد كان هكذا

بقوله: جماعتهم مخاطبًا ألكينوس
اآلن. بي حاقت قد بعيد، أمٍد منذُ أبي بها نَطق التي النبوءات، إن ا حقٍّ اآلن. «انظروا
الناس. لجميع اآلمنة الحراسة نعطي ألننا علينا غاضٌب بوسايدون إن دائًما يقول كان
اليم َعْرب حراسٍة رحلِة من الجميلة الفياكيني سفن إحدى تعود بينما يوم، سيأتي إنه قال
هكذا مدينتنا. حول أَشمَّ طوًدا يُقيم سوف أنه كما بوسايدون، يرضبها إذ الضباب؛ الكثري
نفعل اآلن، بنا هلُموا اآلن. ق تحقَّ قد قاله ما كل أن والغريب العجوز، الرجل ذلك قال
ولنُقدِّم مدينتنا، إىل أحٌد يجيء عندما البرش، حراسة عن وا ُكفُّ ونُِطعه. به أُمرنا ما جميًعا
جبًال يقيم وال علينا يعطف أن عىس ُمنتًقى، ثوًرا عرش اثنَي من بوسايدون إىل ذبيحًة

مدينتنا.» حول شامًخا

وطنه يف أوديسيوسغريب

يُصلُّون ومستشاروهم، الفياكيني قادة َرشع ثم الثريان، وأعدُّوا الخوف فتملََّكهم هذا قال
يف نومه من استيقظ فقد أوديسيوس أما املذبح. حول واقفون وهم بوسايدون، السيد إىل
حوله نَرشْت أثينا، باالس الربة، ألن الطويل؛ غيابه بعد ذلك يدري يكن لم ولكنه وطنه،
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زوجته، تعرفه فال يشء، بكل وتُخربه أحد، عليه يتعرَّف ال حتى زوس، ابنة أثينا َسَحابة،
اعتداءات؛ من أيديهم قدَّمْت ما ثمَن املغازلون يدَفع أن بعد إال أصدقاؤه، وال بلده، أهل وال
تُستعمل التي والخلجان الطويلة، املمرَّات سيدهم، عىل غريبًة األمور سائر بدت ثَمَّ وِمن
وطنه، عىل يُطل واقًفا فانتَصب املورقة، واألشجار الناتئة الحادة والصخور آمنة، كَمراٍس

ينتحب: وهو وقال يديه، براحتَي فخذَيه ورضب تأوَّه ثم

وظاملون؟ ورشسون، قساة، أأهلُها اآلن؟ وصلُت البرشقد بالد من بلٍد أي إىل «ويحيى!
بل الثروة، هذه كل أحمل أين وإىل قلوبهم؟ يف اآللهة ويخَشون الغرباء يُحبُّون أنهم أم
ذهبُت ثم الفياكيني، وسط هناك بقيُت ليتني وجهي؟ عىل هائًما نفيس أنا أذهب أين إىل
اآلن أما وطني. إىل ويُرِسلونني بي بون يُرحِّ كانوا الذين األشداء، امللوك من آخر ملٍك إىل
سائغة غنيمًة تُصبح لئالَّ هنا، أتركها فلن ذلك ومع الثروة، بهذه أجود من عىل أدري فلسُت
بي جاءوا الذين ومستشاروهم الفياكيني قادة كان ما عليهم، هللا لعنة حسابي. عىل للغري
إيثاكا إىل بي يذَهبوا بأن وعدوا إنهم ا حقٍّ ُمنِصفني. أو بحكماء يبدو، كما غريب، بلٍد إىل
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ما يرى الذي عني، املترضِّ رب لزوس، فهل بوعدهم، يُوفوا لم ولكنهم املعالم، الواضحة
وأعدُّها، بضاعتي فسأُحيص ذلك ومع يُجازيَهم؟ أن املذنب، ويُعاِقب البرش، جميع يفعل
الواسعة.» سفينتهم يف حسابي عىل معهم بيشءٍ عاُدوا قد الرجال أولئك يكون أن خشية

أغنام راعي هيئة يف أثينا يلتقي أوديسيوس

والثياب والذهب والقدور، الجميلة، الركائز يُِعد َرشع ذاك، حديثه أوديسيوس أتم أن بعد
وطنه، إىل الحنني به ح برَّ وقد ذلك بعد هذا. كل من ناقًصا شيئًا يَجد فلم الصنع، البديعة
يف أثينا منه فاقَرتبَت ُمرٍّا، بكاءً يبكي الصاخب، البحر الشاطئ بحذاء حزينًا، يسري، راح
ترتدي وكانت األمراء. بأبناء يكون ما أشبه الرقة، غاية يف أغنام، راعي يافع، شابٍّ صورة
الالمعتنَي، قدَميها يف وصندًال طيَّتنَي، يف مثنيًة كتَفيها عىل أسدَلتها الصنع، جميلة عباءًة
وتقدَّم صدًرا، انرشح حتى عليها أوديسيوس عني وقعت أن فما رمًحا، يدها يف وأمسَكت

قائًال: مجنحة3 بكلماٍت وخاطبها ملقابلتها،
ال بقلٍب تقابلني أن أرجو البالد، هذه يف قابلُت من أوَل يا بك، مرحبًا الصديق، «أيها
وهذا اآللهة، أحد إىل يل توسُّ إليك، ل أتوسَّ فإني وأنقذني؛ الكنز، هذا أنقذ سوء. أي يُضِمر
حق أعرف كي بالصدق، معرفته أريُد بما أخربني العزيزتنَي. ركبتَيك إىل أتقدم ذا أنا وها
للعني، تبدو جزيرٌة أهي هنا؟ يقطنون األقوام أي هؤالء؟ شعٍب وأي هذا، بلٍد أي املعرفة،

البحر؟» جانب إىل ممتد الرتبة عميقة أرٍض شاطئ أم

إيثاكا يف أنه أثينا من يعلم أوديسيوس

تكون أن إما الغريب، «أيها بقولها: النجالَويْن، العيننَي ذات أثينا الربة، أجابته عندئٍذ
ليست أنها يف ريب ال البالد، هذه عن ا حقٍّ تسأل كنَت إن قيص، بلٍد من أتيَت قد أو أحمق،
يقطنون الذي أولئك كل يعرفونها، الكثريين ولكنَّ االسم، عديمة األحوال، من حاٍل بأية
جزيرٌة وإنها الدامس. الظالم يُواجهون ورائهم من الذين وأولئك والشمس، الفجر تجاه
رقعٌة أنها رغم مدقع فقٍر يف ليست ذلك مع ولكنها الجياد، لقيادة صالحة وليست وَْعرة،
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عنها الغيُث ينقطع وال الخمور، أعناب وكذلك مزدهًرا، فيها ينمو فالقمح فحسب؛ صغرية
أن كما نوع، كل من أشجاٌر هناك واألبقار، املاعز لرعي صالح بلٌد إنها الغزير. الندى وال
قد إيثاكا اسم فإن الغريب، أيها ، كلٍّ ومع العام. طول َمعينُها ينُضب ال للري غدرانًا بها
هذه.» 4Achaea آخايا بالد عن كثريًا تبُعد يُقال، كما التي طروادة، بالد إىل حتى وصل

باألكاذيب الراعي أوديسيوسيخدع

سمع عندما آبائه، بلد بلده، يف واغتبَط ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس فُرس قالت، هكذا
ولكنه مجنحة، بكلماٍت يُخاطبها إليها، فتحدَّث الرتس، حامل زوس، ابنة أثينا، باالس قول
بالغة أفكاًرا َصدِره يف ُمردًدا به، النطق قبل اللفظ يزن كان بل الحق، يقل لم ذلك مع

فقال: الدهاء،
اآلن ذا أنا وها البحر، عرب النائية الفسيحة، كريت يف وأنا حتى إيثاكا، عن سمعُت «لقد
أطفايل، مع عدًدا يفوقها ما ورائي تركُت ولقد هذه. بضائعي مع هنا إىل بنفيس جئُت قد
أورسيلوخوس العزيز، 5Idomeneus إيدومينيوس ابن قتلُت أن بعد البالد، من هاربًا
الذين الرجال سائر عىل بكريت الرسعة يف ق تفوَّ الذي القدَمني، الرسيع Orsilochus
قاسيُت أجلها من التي تلك، طروادة غنائم كل من سيسلبني وكان جبينهم. بَعرق يعيشون
أباه، أُحاِب لم ألنني ذلك العاتية؛ واألمواج البرش مع الحروب يف مناضًال قلبي، يف الحزن
وعىل آخرون؛ رجاٌل إمرتي تحت كان بل أتباعه، كأحد الطرواديني بالد يف أخدمه ولم
يف له َكمنُت أن بعد داره، إىل الحقل من عائد وهو الطرف الربونزي برمحي رضبتُه ذلك
سلبتُه بل إلينا، أحد يَفِطن فلم السماء، يحُجب الداجي الليل وكان رجايل. أحد مع الطريق
إىل الحال يف انطلقُت الحاد، برمحي عليه أجهزُت أن وبعد أحد. يراني أن دون حياته

الكورنثي الخليج شماًال يَحدُّها Peloponnesus البيلوبونيزوس جزيرة لشبه الشمايل الساحل هي 4

.Sicyonia سيكيونيا ورشًقا األيوني البحر غربًا يحدها كما وأركاديا، Elis إليس وجنوبًا األيوني والبحر
أن لبوسايدون أقسم وقد طروادة. يف البواسل املحاربني أحد كان الكريتي، ديوكاليون ابن كريت، ملك 5

يحنَث فلم ابنه، فقابل عاتية، زوبعٍة هبوب أثناء سامًلا وطنه إىل أعاده إن ذبيحًة يقابله يشءٍ أول له يُقدِّم
كاالبريا. يف وعاش إيطاليا إىل فَعَرب الكريتيون، فَطرده مجاعة، ذلك وتلت بوعده،
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ألُشبع الغنائم من شيئًا إياهم واهبًا األمجاد، Phoeniciansالفينيقيني إىل لُت وتوسَّ سفينة،
أو 6،Pylos بولوس يف اليابسة فوق ويضعوني بعيًدا، ينقلوني أن منهم وطلبُت قلوبهم.
من بعيًدا جرفتهم الريح قوة ولكن ،Epaens اإليبيون يحكم حيث العظيمة، Elisإليس يف
بعد ليًال هنا إىل فوصلنا بي، الغدر يقصدون يكونوا ولم رغبتهم، ضد بالغ عنٍف يف هناك،
داخل بلغنا حتى ة بهمَّ نُجذِّف أخذنا وبرسعٍة الريح. تدَفعنا هناك من هائمني َطِفقنا أن
من الطوى عىل خرجنا بل إليه، الشديدة حاجتنا رغم َعشائنا، تناول يف نفكر ال امليناء،
فحملوا القوى، منهوك وأنا جفنَي ملء فنمُت لذيذ نوٌم عيلَّ َحطَّ وقد كلنا. ورَقدنا، السفينة
هم أما الرمال. فوق نفيس أنا أرُقد كنُت حيث ووضعوها الواسعة السفينة من بضائعي
وتركوني األقوام، خرية بالد 7Sidon سيدون بالد إىل ورحلوا السفينة، ظهر إىل فَصِعدوا

االنزعاج.» غاية منزعج بقلٍب هنا،

شخصيتها ألوديسيوسعن تكشف أثينا

وحوََّلت بيدها، عليه وربَّتَْت العيننَي، املتألقة أثينا الربة، فابتسَمت أوديسيوس تكلَّم هكذا
وخاَطبتْه املجيدة، اليدوية األشغال يف ماهرة الطول، فارعة حسناء امرأة، صورة إىل نفسها

قائلة: مجنحة،8 بكلماٍت
رغم خبيثًا، أو ماكًرا يكون من إال الخداع، رضوب كل يف عليك ق يتفوَّ أن يستطيع «ال
تُكف فلن الخداع، والكثري املاكرة، املشورة ذو الجريء، الرجل أيها إله، بك التقى الذي أن
من إليها تميل التي اعة، الخدَّ القصص تحيك بل يبدو، كما وطنك، يف حتى الخداع، عن
وما املهنة، نفس يف ماهَريْن كالنا دمنا ما ذلك، بعد هذا عن تتكلَّم ال واآلن، قلبك. أعماق
بني واملهارة بالحكمة مشهورة وأنا الحديث، ويف املشورة يف الناس سائر تبُذُّ أنت دمَت
إىل دائًما أقف التي زوس، ابنة أثينا، باالس أنا تعرفني لم فإنك ذلك ورغم اآللهة. جميع

الخلود لبولوس ُكتب ولقد البيلوبونيزوس. جزيرة لشبه الغربي الساحل يف مدن ثالث عىل يُطَلق اسم 6
ديموسثينيس. قيادة تحت األثينيني جحافل كانت أن يوَم البيلوبونيزية الحروب إبَّان

إكرسكسيس حملة إبَّان ومتانة صنًعا وأجودها السفن أفضل لهم كانت القوية. فينيقيا مدن إحدى 7
اإلغريق. بالد ضد Xerxes

حماسية. 8

315



األوديسة

واآلن الفياكيني. سائر لدى محبوبًا جعلتُك وقد نعم متاعبك. جميع9 يف وأحرُسك جوارك،
الفياكيون أعطاكه الذي كنزك، كل وألُخفي خطَّة، معك ألُدبِّر هنا، إىل جئُت قد ذا أنا ها
يجب التي املحن بسائر أُخربك ولكي الوطن، إىل رحلَت عندما وإرادتي، بمشورتي األمجاد
تتحمل أن عليك يجب ألنه قويٍّا؟ تكون أن لك هل ولكن البناء، املكني بيتك يف تُقاسيها أن
بل تجواالتك، من ُعدَت قد بأنك امرأٍة أية وال جميًعا منهم رجٍل أي تخربن وال األمور، تلك

البرش.» لعنف وارَضخ صمت، يف العديدة أحزانك تحمل

عليه أثينا بأفضال أوديسيوسيشيد

أيتها يعرفِك، أن املرء، عىل ليتعذَّر «إنه بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها بعدئٍذ
أعلم إنني تريدين. شكٍل أي تتخذين ألنك الحكمة؛ من بلغ مهما بك، يلتقي عندما الربة،
نحن فيها، نحارب كنا التي املدة طوال الزمان، قديم منذ عيلَّ تعطفني فإنك العلم؛ حق هذا
يف عنها رحلنا ثم الشاهقة، بريام مدينة سلبنا ما إذا حتى أرضطروادة. يف اآلخيني، معرش
أالحظك ولم زوس، ابنة يا الحني، ذلك منذ أبًدا أراِك أُعد لم اآلخيني، شمل إلٌه د وبدَّ سفننا،
يف حامًال دائًما، أتجول ظللُت لقد كال، عني. األحزان تبعدي كي سفينتي ظهر عىل آتية
بالد يف قلبي إىل الرسور أدخلِت حتى الرش، من اآللهة خلََّصتني أن إىل مصابًا، قلبًا صدري
إليك ل أتوسَّ فإنني اآلن، أما مدينتهم. إىل بنفسك وأرَشدِتني بكلماتك، الخصيبة الفياكيني
البلد هذا أن بد ال كال، للعيان، الواضحة إيثاكا إىل جئت قد أنني أصدق ال ألنني — بأبيك
لتخدعي مني ساخرًة هكذا تتكلَّمني إنما أنِك وأعتقد، آخر، بلٌد أرضه، فوق أجوس الذي

العزيز؟» وطني حقيقًة بلغُت هل يني خربِّ — قلبي

وطنه يف بأنه أوديسيوس تطمنئ املحبة أثينا

ذلك وعىل صدري، يف دائًما الفكرة «هذه فقالت: العيننَي، الَربَّاقة أثينا الربة، أجابته عندما
ما كان وحصيف. الفطنة حادُّ الحديث، رقيُق ألنك أحزانك؛ إىل أتركك أن أستطيع فال
داره، يف وأوالده زوجتَه لريى شوٍق يف يُِرسع أن رحالته من عودته عند آخر رجٍل أي يعمله

جماعية. 9
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كانت إذا وما زوجتك، من تتأكَّد أن بعَد إال يشء، أي تعَلم أو تعرف أن يف ترغب لم ولكنك
حزينًة واأليام الليايل تقيض كانت إذا وما ساحاتك، يف َعهِدها سابق عىل محافظًة تزال ال
وطنَك إىل ستعوُد أنَك قلبي، يف تماًما أعلم كنُت بل عودتك، يف َقط أُشكَّ فلم أنا، أما باكية،
يف الوقوف نيَّتي يف يُكن لم أنه تعرف، أن فيجب ذلك، ومع ُرفقاِئك، سائر تفقَد أن بعد
أعميَت ألنك عليَك حانًقا قلبه، يف ضدَّك الغضب َغرَس الذي أبي، شقيق بوسايدون، وجه
البحر، عجوز فوركوس، ثَغر هو هذا تتأكَّد. كي إيثاكا، أرض ألُريَك هيا، واآلن، العزيز، ابنه
امُلبِهج الَكْهف منها وبالُقرب األوراق، الطويلة الزيتون شجرة تُوجد امليناء رأس عند وهنا
هو هذا أن تعرف، أن يجب النياديس. باسم يُعرفن اللوائي للُحوريات املقدَّس الظليل،
وها مأربَك، ق تُحقِّ عديدة مئوية ذبائَح للحوريات فيه تُقدِّم أن اعتَدَت الذي امُلقبي الكهف

الغابات.» تكُسوه الذي ،Neriton نرييتون جبُل هناَك ذا هو

النياديس إىل يتوسل أوديسيوس

البالغ العظيم، أوديسيوس ُرسَّ إذن األرض. فَطهرِت السحابة، َدت وبدَّ هذا، الربة قالت
بَسط الحال ويف الغالل. مانحة الرتبة، وَقبَّل وطنه، يف غدا إذ رسور أي رسوًرا ل، التحمُّ

بقوله: الحوريات، إىل ع يتَرضَّ ذراَعيه
أراُكن سوف أنني َقط ببايل يخُطر لم زوس، بنات يا النياديس، الحوريات «أيتها
كسابِق أيًضا، الهدايا لكنَّ أُقدِّم سوف نعم جميلة. بتوسالٍت أُحييكنَّ فإنني اآلن أما ثانية،
حتى أعيش، أن ُمتحنِّنًة، تمنُحني، سوف الغنيمة، تقوُد التي تلَك زوس، ابنة أن لو عهدي،

الرجولة.» سن يبلُغ أن إىل العزيز ابني أُربِّي

النافعة بالخَطط أوديسيوس تساعد أثينا

هذه تدَع وال عينًا «فلتَقرَّ بقولها: املتألقتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة، ثانيًة عليه فردَّت
العجيب، الكهف أقىصأركان يف الحال، يف بضائعك نضع اآلن، بنا، هلم قلبك. تُحزن األمور
عىل يشءٍ كل بها يتم التي الكيفية يف أنفسنا نحن ولنُفكِّر أمان، يف لك تبقى أن يمكن حيث

وجه.» خري
أوديسيوس وحَمل مخابئه. تبحث الظليل الكهف إىل دخَلت حتى هذا الربة قالت إن ما
الفياكيون كان التي الصنع، الجميلة والثياب العنيد والربونز الذهب هناك، إىل جميعه الَكنز
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حامل زوس، ابنة أثينا، باالس ووضَعت بعناية، األشياء هذه كل فأخفى إياها، أعَطوه قد
املقدسة، الزيتون شجرة جذع بجوار كالهما جَلس ذلك بعد الباب. عند صخرة الرتس،
من أول هي العيننَي، النجالء أثينا الربة، وكانت الوقحني. للُمغاِزلني املوت يحيكان وأخذا

فقالت: تكلَّم،
جيًدا فكِّر الحيل، الكثري أوديسيوس هيا زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا
ثالث اآلن لهم الذين الرَُّقعاء، امُلغاِزلني عىل يدك تضع أن بها تستطيع التي الطريقة يف
هدايا عليها ويعرضون باآللهة، الشبيهة زوجتك ويُغاِزلون ساحاتك، يف يتسكَّعون سنواٍت
بالوعود، رجٍل كل وتُمنِّي باآلمال، الجميع تُعلِّل باكية، مجيئك تنتظر إذ وهي امُلغاِزلني.

أُخر.» أموٍر يف ُمركِّز عقلُها بينما الرسل إليهم فُرتِسل
املحتمل من كان أنه شك ال «ويحي! قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس، أجابها عندئٍذ
الربة أيتُها إيلَّ، تُفِيض لم لو أتريوس بن أجاممنون حظ سوء بسبب ساحاتي يف أَهِلك أن
جانبي، إىل نفسِك أنِت وقفي مجازاتهم، من بها أتمكَّن ما خطًة وَدبِّري اآلن، هيا يشء. بكل
َوَقفِت فلو الالمع، طروادة تاج فَكْكنا عندما يل كانت التي كتلك جريئة شجاعًة وامنحيني
يف حتى لقاتلُت الحني، ذلك يف سة ُمتحمِّ ُكنِت ما بَقْدر العيننَي، الَربَّاقة أيتها جواري، إىل فقط
املساعدة.» َوَهبتِني مستعدٍّ بقلٍب أنِك لو العتيدة، الربة أيتها معِك، رجل، ثالثمائِة مواجهِة

مسخه عىل أثينا يوافق أوديسيوس

أنساك ولن ا حقٍّ معك سأكون «نعم، بقولها: العيننَي، الالمعة أثينا الربة، عندئٍذ فأجابَتْه
الذين املغازلني أولئك من الكثريين أن ألعتقد وإنني العمل، ذلك يف منهمًكا تكون عندما
ألُغريِّ هيا واآلن، وأمخاخهم. بدمائهم الفسيحة الرتبة يُلطِّخون سوف أموالك، يُبدِّدون
عىل وأقيض اللدنة، أطرافك فوق األملس الجلد د فسأُجعِّ البرش، سائر يعرفك كيال هيئتَك
أي إىل النظر من املرء ليشمئزُّ حتى مهلهًال، ثوبًا وأُلِبسك رأسك، فوق الكتَّاني الشعر
حقريًا تبدو كي الجمال، غاية يف قبُل من كانتا اللتنَي عينَيك أُعِتم وسوف يلبَُسه، رجٍل
نفسك، أنت أما ساحاتك. يف تركتَه الذي وابنك، زوجتك، ونظر امُلغاِزلني، جميع نظر يف
كلَّ لك ويُِكن خنازيرك، يَحرس الذي الخنازير راعي إىل بَدء، ذي وبادئَ أوًال، فلتذهب
الخنازير بجوار قابًعا ستجُده الثابتة. وبينيلوبي ولَدَك ويُحب قلبه، قرارة يف وحناٍن عطٍف
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ثمار تأُكل 10،Arethwsa أريثوسا وينبوع Corax كوراكس صخرة بجانب ترعى وهي
الدسم. الخنازير لحم ن تُسمِّ التي األشياء وهي السوداء، املياه وترشب بطونها ملء البلُّوط
إسربطة، إىل أنا أنطلق بينما يشء، كل عن َسْله جواره إىل تجلس أن وبعد هناك، انتظر
الذي أوديسيوس، يا العزيز، ابنك تيليماخوس، هناك من ألستدعي الفاتنات، النساء أرض
عىل كنَت إذا ما ويعلَم أخبارك، ليستطلَع مينيالوس بيت إىل الفسيحة الكيدايمون إىل سافر

مكان.» أي يف الحياة قيد

ولده مصري أوديسيوسعىل تُطمِنئ أثينا

عقلُِك يعرف من يا بربك، إذن، تخربيني، لم «ملاذا بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابها
الصاخب، البحر خالل يجوس وهو أهواًال، يُقايس أن كذلك له ًرا ُمقدَّ أكان كال، يشء؟ كل

أمواله؟» اآلخرون يأكل وأن
كثريًا. عليه قلبك ينزعج فلن «كال، وقالت: العيننَي، املتألِّقة أثينا الربة، أجابَتْه عندئٍذ
أي يُعاني أن دون حسنة، بأخباٍر يحظى كي هناك، إىل السفر إىل أرشدتُه، التي أنا إنني
شباٌن هناك حقيقًة، الوصف. يفوق بما مرسوًرا أتريوس، قرصابن يف آمنًا يجلس بل تعب،
ولكني وطنه، يبلُغ أن قبل به الفتِك إىل فني متلهِّ سوداء، سفينٍة يف انتظاره، يف يكُمنون
يأكلون الذين املغازلني من كثريًا األرض ستُضم ذلك قبل بُغيتَهم. ينالوا لن أنهم أعتقد

أموالك.»

وترحل بصولجانها تمسخه ثم

أطرافه فوق الناعم جلده فأذَْوت بصولجانها، ملَستْه حتى ذاك حديثها أثينا ت أتمَّ إن ما
أطرافه، جميع حول عجوز رجٍل جلد ووضَعت رأسه، فوق الكتَّاني الشَعر عىل وأتت اللدنة،

إله أن األساطري تَحكي .Syracuse كوزة سريا ميناء يف الرابضة الجزيرة Ortygia أورتوجيا يف نافورة 10
فولَّت مياهه، مجرى يف تَسبَح رآها عندما أريثوسا اسمها حوريٍة غرام يف وقع Alpheus ألفيوس النهر
لم ألفيوس أن غري نافورة. أرتيميس الربة مسَختْها وهناك أورتوجيا وصَلت حتى منه األدبار أريثوسا
هناك كان ثَمَّ وِمن بينهما؛ ُموحًدا بمجراها مجراه وربَط بالنافورة لحق أن إىل البحر تحت عدا بل ييأس،

والينبوع. النهر بني حقيقي رباٍط بوجود سائد اعتقاٌد مىض فيما
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قذَرين، ُمهلهَلني وجلبابًا عبايًة وألبََستْه قبُل، من الجمال رائعتَي كانتا اللتنَي عينَيه وعتَمت
منزوعة رسيعة، لغزالٍة هائًال جلًدا حوله وألقت الَقِذر. الدخاُن يُجلِّلها وسخة، باليًة أسماًال

مفتول. بحبٍل معلًقا ثقوب، كلُّه حقريًا، وكيًسا ُعكَّاًزا وأعَطتْه الشَعر،
إىل الربة انطَلَقت الحال ويف انفَصال، الرأي، ذلك عىل كالهما استَقر أن وبعد

أوديسيوس. ابن إلحضار العظيمة الكيدايمون
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خنازيره راعي عىل يعثر أوديسيوس

املكان إىل املرتفعات ووسط الغابة َعْرب صاعًدا الَوْعر املمر خالل امليناء أوديسيوسمن ذهب
أمواله يرعى كان والذي العظيم، الخنازير راعي عن فيه يبحث أن أثينا عليه أوجبَت الذي

العظيم. أوديسيوس يمتلكهم كان الذين العبيد سائر دون
يُطل مكاٍن يف مرتفًعا السور هناك أُقيم قد حيث األمامية، منزله َردهِة يف جالًسا وجده
شيَّد قد الخنازير راعي وكان خالء. بقعة بها تُحيط رائعة، عظيمة ساحة متسع، منظٍر عىل
فبَناه اليرتيس، والعجوز سيدته علم دون رحل الذي سيده، لخنازير بنفسه السور هذا
هناك أوتاًدا، دَفع الخارج، من كله، وبطوله باألشواك. فوق من وغطَّاه الضخمة بالحجارة
حتى بلُّوط شجرة َشق بأن صنَعها اآلخر، بجانب أحدها ة مرتاصَّ ضخمة، أوتاًدا وهناك،
كِفراٍش األخرى، بجانب منها كلٌّ حظرية، عرشة اثنتَي السور خلف وشيَّد األسود،1 قلبها
أما للنسل، أنثى أرضها، عىل تتمرَّغ خنزيرًة خمسني حظرية كل يف حجز وقد للخنازير،
كان إذ بكثري؛ اإلناث من عدًدا أقل هذه وكانت الحظائر. خارج تنام فكانت الخنازير ذكور
يُقدِّم كان الخنازير راعي ألن عددها؛ من فقلَّلوا عليها، يُولِمون اآللهة شبيهو املغازلون
تنام وكانت والستني. الثالثمائة عىل تربو كانت التي نة، املسمَّ الخنازير جميع أحسن دائًما

األسود». اللحاء «بشق البعض: ويرتجمها 1



األوديسة

راعي ربَّاها قد كان الضارية، كالحيوانات متوحشة كالٍب أربعُة باستمرار، هذه بجانب
بقطع يصنعه طويًال، حذاءً قدَميه حول يلبس فكان نفسه هو أما البرش. قائد الخنازير،
مع والثالث هناك، واآلخر هنا، واحٌد ثالثتهم؛ اآلخرون يرحل بينما اللون، جميل ثوٍر جلد
املغازلني إىل بالقوة، ذكًرا خنزيًرا يسوق املدينة إىل فريسله الرابع أما الخنازير. قطعان

باللحم. بطونهم ويملئوا ليذبحوه، الوقحني،

أوديسيوس وأَسَقط … عليه فهجَمت فجأة، النابحة الكالب أبَرصتْه إذ يسري أوديسيوس وبينما
يده. من الُعكَّاز
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النابحة الكالب أوديسيوس عن يدفع الخنازير راعي

نُباًحا تنبح وهي عليه فهجَمت فجأة، النابحة الكالب أبَرصتْه إذ يسري أوديسيوس وبينما
مزرعته، يف حتى وعندئٍذ يده. من العكاز وأسقط بدهائه جَلس أوديسيوس أن غري عاليًا،
خالل وُهِرع برسعة، خلفها جرى الخنازير راعي ولكن بالًغا، جرًحا يقايس أن عليه كان
األحجار، من بسيٍل بعيًدا وطردها عاليًا، الكالب يف وصاح يده. من الجلد فسَقط الباب،

بقوله: سيده وخاطب

تُنحي كنت وعندئٍذ ِغرة، حني عىل إربًا تُمزِّقَك أن ا، حقٍّ الكالب، كادت لقد العجوز «أيها
أجل من وأبكي ألحزن إنني أخرى. وهموٍم بأحزان تبتليني اآللهة وكانت نعم، بالالئمة. عيلَّ
بينما آخرون، رجاٌل ليأكلها السمينة خنازيره أرعى هنا، إقامتي ُطوَل باإللهة، شبيه سيٍد
اللسان، غريبي قوم ومدينة أرض خالل يطوُف وهو الطعام إىل حاجة يف هو كان ربما
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أيها الكوخ، إىل نذهب َدْعنا معي، هيا الشمس. ضوء ويرى الحياة قيد عىل ا حقٍّ كان لو
األهوال وجميع قِدمَت أين من أخربتَني والخمر، بالطعام بطنك مألَت ما إذا حتى العجوز،

قاسيتَها.» التي

كوخه أوديسيوسيف يستقبل الخنازير راعي

وأجَلسه، وأدخَله، الكوخ، إىل قاده حتى الكالم هذا الطيب الخنازير راعي قال إن ما
َكثِّ كبرٍي أشعث، بري ماعٍز جلد فوقها وبَسط مقطوعة، كانت غليظة أغصانًا له وفرَش
وتكلَّم الطريقة، بهذه الرتحيب من أوديسيوس فُرسَّ فوقه، ينام أن عادته من كان الشعر،

قائًال:
ما أقىص يمنحوك أن الخالدين اآلخرين واآللهة زوس من ألطلُب إني الغريب، «أيها

ريض.» بقلٍب بي بَت رحَّ قد إنك حيث تشتهي؛
أن يل يحق ال الغريب، «أيها بقوله: الخنازير راعي Eumaeus يومايوس فأجابه
الغرباء جميع ألن وضاعة؛ منك أكثر شخًصا كان ولو حتى كان، مهما بغريب، أستهنَي
العبيد، نصيب إنها حيث أمثالُنا؛ بها ب يُرحِّ صُغرْت، مهما والهدية، زوس، من والسائلني
صغار سادٌة — امللوك أشباه سادتُهم عليهم تَسلَّط متى دائم خوٍف يف يعيشون الذين
العطف عيلَّ ويعطف يُحبُّني كان الذي ذلك عودة منَعت قد بحقٍّ اآللهة، ألن — كسادتنا
املغازلني، من كثريٌ إليها م تَقدَّ وزوجة، أرض، وقطعة منزًال نفيسممتلكاٍت، أنا ويهبُني كله،
يُكلِّل والذي أجله، من كثريًا يتعب الذي عبده الرحيم السيد يمنحها التي األشياء تلك ومثل
ليت ذلك وعىل اهتمامي؛ كل أُعريه الذي العمل، هذا ينجح كما بالفالح، أعماله سائر الرب
كما — هلك ولكنه بسخاء، يكافئني كان وعندئٍذ منزله، يف السن، يف هنا طَعن قد سيدي
محاربني ُرَكب أرَخت إنها إذ شامل؛ خراٍب يف هَلُكوا قد 2Helen هيلينا أقارب جميع أن أظن
الطرواديني ليقاتل ألجاممنون، التعويض لكسب إليوس إىل أيًضا هو رحل ولقد عديدين.

بجيادها.» الشهرية إليوس يف

هريميوني. منه أنجبَت الذي الكيدايمون ملك مينيالوس وزوجة وليدا، زوس وابنة عرصها، نساء أجمل 2
املشهورة. الطروادية الحرب بسببها فنَشبَت طروادة، إىل بحًرا خطفها الذي الطروادي باريس وأحبها
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الغائب سيده عن أوديسيوسويُحدِّثه يُكرم يومايوس

قطعان كانت حيث الحظائر، إىل وذهب رسعة، يف بحزامه مدرعتَه شدَّ حتى هذا قال إن ما
كَليهما، ونحرهما الداخل إىل أحرضهما خنزيَرين، منها انتقى أن وبعد محبوسة. الخنازير
ووَضعه كله حمَله الشواء، نضج أن وبعد ود السفُّ يف ووضعها أجزاءهما، وقطع يُغني، وهو
ذلك وبعد األبيض. الشعري مطحون فوَقها ونثر السفافيد، فوق ساخنًا أوديسيوس أمام
أوديسيوس، قبالة نفسه وجلسهو العسل، حالوة يف خمًرا العليق خشب طاسمن يف خلط

قائًال: الطعام، بتناول يأمره
الخنانيص؛ لحم الخدم، يُقدِّمه الذي الطعام هذا بتناول الغريب أيها اآلن، ل «تفضَّ
نفوسهم، قرارة يف اآللهة غضب يتَّقون ال الذي املغازلون يأكلها نة املسمَّ الخنازير إن إذ
العدالة تُبجل بل الرعونة، أعمال تُحب ال املباركة اآللهة إن ا حقٍّ عطف. أي قلوبهم يف وليس
ويُعطيهم غريهم، أرض بأقدامهم يطئون الذين القساة األعداء أما العادلة. البرش وأعمال
ينزل هؤالء قلوب عىل ولكن — أوطانهم إىل ويرحلون ُسفنهم فيملئون الغنيمة، زوس
ما، شيئًا ويعرفون يُشاِهدونك هنا، الرجال هؤالء ولكن — اآللهة غضب من عظيم خوٌف
يغازلون ال إنهم حيث املؤسفة، سيدي بميتِة يختص فيما اآللهة بعض صوت سمعوا وقد
أموالنا فيُبدِّدون الغارب عىل الحبل ألنفسهم يُطِلقون بل بيوتهم إىل يعودوا ولن حق، بأيِّ
يُقدِّمون ال زوس، لدن من يأتيان وليلٍة يوٍم وكل فائض. أي هناك يبقى فال وقحة، بطريقٍة
وقحة. بصفٍة رشبها يف ويُِرسفون الخمر، يأخذون بل فقط، اثنتنَي وال واحدة ذبيحًة فيهما
فوق ال آخر، سيٍد لدى يكن لم لديه كان وما الحرص، تفوق بحقٍّ سيدي أموال كانت لقد
عظيمة ثروًة مًعا رجًال عرشون حتى يملك، فلم كال، نفسها، إيثاكا يف وال املظلمة، اليابسة
فوق األبقار من قطيًعا عرش اثنا له فكان القصة، لك أروي سوف أنني وللعجب، كتلك.
املاعز قطعان من وكثريٌ الخنازير، من عديدة وقطعاٌن األغنام، من كثرية وقطعاٌن اليابسة،
وهنا شعبه. أبناء من أو األجانب من أكانوا سواء يرَعوا، أن الرعاة يستطيع ما بَقْدر
يقوم قطيًعا، عرش أحد تعدادها الجزيرة، حدود فوق املاعز من هائمة قطعاٌن ترعى أيًضا
قطيعه من عنًزا يوم بعد يوًما باستمرار، يأخذ هؤالء من رجل وكل ثقات. رجاٌل بحراستها
وأنتقي الخنازير، هذه فأحرسوأرعى أنا، أما نة. املسمَّ املعيز من عنده ما خري املغازلني، إىل

إليهم.» فأُرِسله الذكور الخنازير خريَ بعناية
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سيده عن املعلومات من مزيًدا الراعي أوديسيوسيسأل

صامت، وهو بنهٍم الخمر، ويرشب شغف3 يف اللحم يلتهم أوديسيوس كان بينما قال، هكذا
التي الكأس الخنازير راعي أخذ بطنه،5 ومأل الطعام، من فرغ فلما للمغازلني،4 الرش يُدبِّر
حتى بالخمر مملوءة ألوديسيوس وقدَّمها خمًرا، ومألها فيها، يرشب أن عادته من كان

قائًال: مجنحة،6 بعباراٍت يخاطبه وتكلَّم، قلبه، يف وُرس فتناولها، نهايتها،
تصف؟ كما والقوة، الثراء غاية يف رجل أهو بأمواله، اشرتاك الذي ذا من «أيصديقي،
بذلك هو كان إذا عرفتُه، فربما باسمه، أخربني التعويضألجاممنون، ليكسب مات إنه قلَت
رأيتُه، قد كنُت إذا ما يعلمون اآلخرين الخالدين واآللهة زوس أن اعتقادي، يف ألنه الوصف؛

بعيدة.» بالٍد يف تجوَّلُت ألنني شيئًا؛ عنه أُخربك أن وأستطيع

رؤيته إىل وبشوقه بسيده يومايوسيشيد

جاء قد جائٍل من ما العجوز، «أيها فقال: البرش، قائد الخنازير، راعي ذلك بعد عليه َفردَّ
عابر كالٌم أخبارهم إن كال، قانه، يُصدِّ العزيز وابنه زوجته يجعل أن واستطاع عنه بنبأ
وليس جلسوا ويكرمهم، داره، إىل يدعوهم من إىل السبيل أبناء احتاج ما فإذا اتَفق، كيفما
وَقصَّ سيدتي إىل ذهب إيثاكا، بالد إىل رحالته يف أتى من وكل الحقيقة. يقولوا أن نيتهم يف
يشء، كل عن وتسأله وليمة له تُقدِّم بكرم، تستقبله وإذ اعة. خدَّ حكايًة مسامعها عىل
بعيًدا، زوجها يموت عندما املرأة، سبيل هو كما تبكي وهي مقلتَيها، من العربات فتَذِرف
وجلبابًا عباءة أعطاك أحًدا أن لو قصة، تَحيَك أن العجوز، أيها أيًضا، أنت أرسَعَك وما
اللحم مزََّقت قد الرسيعة والطيور الكالب تكون أن املحتمل فمن سيدي، عن أما ترتديها!
أحد عىل ملقاٌة وعظامه البحر، يف أكَلته قد األسماك أن أو روحه، وفارَقتْه عظامه من
املقبلة، األيام يف ألهله الحزن وُقدِّر هناك، هو باَد هكذا العميق. الرمل يُغطِّيها الشواطئ،
املكان بُعد مهما الطيبة، بتلك سيًدا َقط أجد لن ألنني خاصة؛ بصفٍة أنا يل بل للجميع،

مؤكَّد. غري اليوناني الكلمة تركيب ولكن ة»، «ِبِرقَّ بمعنى: الكلمة هذه تبدو آخر مكاٍن كل ويف 3

للمغازلني. الرش حبوب يبذر الحرفية: الرتجمة 4
بالطعام. حرفيٍّا: 5

حماسية. أي 6
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وقاما البدء، منذ ُولِدُت حيث وأمي، أبي بيت إىل ثانيًة ُعدُت إذا حتى وال إليه، أذهب الذي
تراهما أن إىل اشتياقي رغم اآلن، منذ كثريًا هكذا أبكيهما فلن ذلك ومع بتنشئتي. أنفسهما
إنني الراحل. أوديسيوس، إىل إال الشوق يتملَُّكني فال كال، وطني، يف أكون أن وإىل عيناي
يهتم وكان ا، جمٍّ حبٍّا يحبني كان ألنه غيابه؛ من بالرغم الغريب، أيها باالحرتام، اسمه أذكر

هنا.» وجوده عدم رغم املحبوب، موالي ألدعوه وإنني االهتمام، غاية قلبه يف بي

سيعود سيده بأن للراعي يُقِسم أوديسيوس

نكرانًا تُنِكر ُدمَت ما الصديق، «أيها قائًال: ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس أجابه عندئٍذ
ليس فسأخربك إذن اإليمان، عديم دائًما وقلبك ثانية، يعود لن أوديسيوس أن وتعلن باتٍّا،
عىل جائزًة أنل ودعني سيعود. أوديسيوس أن بالَقَسم، ولكن اتفق كيفما إخباٍر مجرد
عباءًة تُلبَسني أن عليَك البيت، إىل ووصوله مجيئه، فبمجرد مفرًحا؛ ً نبأ لك حملُت قد أنني
شديدة؛ حاجتي كانت مهما ذلك، قبل شيئًا أقبل لن ولكني األنيقة، املالبس من وجلبابًا،
اعة، خدَّ حكاياٍت يُقص فأخذ الفقر، لضغط استسلم وقد الذي، الرجل، ذلك أمقت ألنني
وأنِت اآللهة، جميع عىل تعلو من يا زوس، يا شاهدي كن واآلن، هاديس. ألبواب مقتي بَقْدر
كل ق ستتحقَّ بأنه إليها، جئُت قد التي النبيل أوديسيوس مدفأة ويا املضيافة، املائدُة أيتها
هنا، إىل أوديسيوس سيأتي اليوم،7 هذا نفس خالل يف بها. سأُخربك التي األشياء هذه
أولئك جميع من وينتقم سيعود إنه الجديد. القمر ويظهر القديم القمر يأُفل أن بمجرد

املجيد.» ابنه وال زوجته لون يُبجِّ ال هنا الذين

أوديسيوس كالم يُصدِّق يومايوسال

أمنحك لن أنني يبدو العجوز، «أيها فقلَت: الخنازير راعي يومايوس يا إذن، عليه فرددَت
كال بيته، إىل َقط يعود لن أوديسيوس أن كما املفرحة، بالبرشى اإلتيان عىل الجائزة هذه
الذكرى؛ هذه ذهني إىل تُِعد وال أخرى، أشياءَ يف نفكِّر ودعنا سالم، يف ارشب سيدي يا

وعىل «عام»، من بدًال «بيوم» اليونانية: الكلمة هذه ترجموا الذين الدارسني بعض برأي نأخذ أن رأَينا 7

مونرو. العالمة رأسهم
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قسمك، أما الطيب. سيدي عن شيئًا أحٌد ذكر كلما صدري يف الكائن قلبي الحزن يتملَّك إذ
وبينيلوبي، أنا أشتهي كما أوديسيوس، يجيء أن أتمنى فإنني ذلك ومع هو، كما فلنرتكه
أجل من الحزن، عن أُكف ال اآلن ذا أنا وها باإلله. الشبيه وتيليماخوس اليريتس، والعجوز
بعود أشبه الطول فارع بنُموٍّ اآللهة جعَلته فعندما أوديسيوس؛ أنجبه الذي تيليماخوس
والقوام، املنظر رائع العزيز، أبيه من أقلَّ حال، بأية البرش، بني يكون لن أنه ظننُت الزان،
إىل فذهب ما، شخًصا كان ربما أو داخله، يف الحكيمة روحه شوه الخالدين أحد ولكنَّ
عائد وهو له ليكمنون األمجاد املغازلني فإن والده، عن األخبار يستقي املقدسة بولوس
من ويبيدوا باإلله الشبيه Arceisius أركايسيوس نسل يَهِلك كي الوطن، إىل رحلته من
يُمد وعندئٍذ يهرب، قد أو يُؤَرس، فقد سنُبقيه؛ ريب وال أننا بيد اسم. له يبقى فال إيثاكا،
وأعلنها همومك، عن أخربني العجوز، الرجل أيها اآلن، هيا ولكن، ليحميَه، كرونوسيده ابن
أين َقِدمَت؟ أين ومن البرش، بني أنت من يشء، بكل تام علٍم عىل أكون كي رصاحة، يف يل
وما إيثاكا؟ إىل البحارة بك جاء وكيف أتيت، السفن من نوٍع أي عىل والداك؟ وأين مدينتك،
ماشيًا األحوال، من حال بأية تأِت، لم اعتقادي، حسب ألنه، بها؟ أخربوك التي جنسيتهم

هنا.» إىل قدَميك عىل

نفسه عن يشء بكل الراعي أوديسيوسيصارح

رصاحة. يف يشء كل ا حقٍّ لك فألَْروين «إذن بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس، أجابه عندئٍذ
يف كوخَك يف هنا نُولِم كي الحال، يف العذبة والخمر الطعام نتناول االثننَي نحن اآلن ليتنا
أُقصَّ أن السهل من يكون فعندئٍذ أعمالهم؛ إىل وهناك هنا اآلخرون ينرصف بينما هدوء
التي املحن قصة من أنتهي فلن ذلك ومع كاملة، سنًة رسدها يف وأستمر حكايتي عليك

اآللهة. بإرادة لتُها تحمَّ التي املهام جميع روحي؛ كابَدتها
له ونشأ ُولِد وقد ثري. رجٍل ابن بالنسب، وإنني الفسيحة، كريت من أتيُت لقد
أنجبَتْني التي األم ولكن رشعية، زوجٍة من حقيقيون أبناءٌ ساحاته، يف غريي كثريون أبناءٌ
الذي Hylax هوالكوس ابن ،Castor كاستور فإن ذلك ومع خليلة. كانت لقد اشُرتيت،
الوقت ذلك يف هو وكان املولد. الحقيقيي كأبنائه تماًما َلني بجَّ قد منه، أنحدر أنني أُعلن
األمجاد. وأبنائه وثروته، العظيمة َضيعته أجل من البالد يف الكريتيني وسط كإلٍه ًال ُمبجَّ
ثروتَه املتغطرسون أبناؤه واقتسم هاديس، بيت إىل بعيًدا حمَلتْه املوت مقادير أن غري
يل فاتخذُت بمسكن، وني وخصُّ ضئيلة حصًة فأعَطوني أنا أما عليها. مقرتعني بينهم، فيما
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ضعيًفا، آنئٍذ أكن لم ألنني بشجاعتي؛ بها حظيُت إذ املمتلكات؛ واسع ثري بيٍت من زوجة
تستطيع هذا، من فبالرغم ذلك ومع القوة، تلك كل غاَدرتْني قد واآلن القتال. يف رعديًدا وال
فاملصائب قوة؛ من يل كان بما اعتقادي، حسب تحُكم، أن الباقي، ُحطامي إىل نظرَت ما إذا
التي والقوة وقتئٍذ الشجاعة منحاني وأثينا، أريس أن غري درجة. بأقىص ا، حقٍّ بي، تُحيط
لعدوي باذًرا املحاربني، خرية من أختاره ملن كمينًا نصبُت وكلما الرجال، صفوف تُحطِّم
العدو، باالنقضاضعىل البادئ كنُت بل الردى، ترَهب الشامخة روحي كانت ما الرش، بذور
أما الحرب، يف أنا كنُت هكذا أمامي.8 من فراًرا لقدَميه العنان يُطِلق وهو برمحي، وَقتِله
تُنشئ التي البيت، بشئون االهتمام وال إطالًقا، نفيس إىل حبيبًا يكن فلم الحقل يف العمل
والرماح بالحروب، شغوًفا املجاذيف، ذات السفن إىل دائًما أميل كنُت بل األطفال، خري
تلك ولكن منها، يرتعد أن غريي عادة من كان التي الجد، أدوات والسهام، املصقولة،
الرجال مختلف ألن قلبي؛ يف الرب وَضَعها إذ عندي؛ عزيزة كانت أعتقد، كما األشياء،
تسع كنُت طروادة، أرض اآلخيني أبناء أقدام تطأ أن فقبل األعمال؛ شتى يف متعَة يجدون
يف وسقَطت أجانب، أقواٍم ضد اإلبحار رسيعة وسفٍن محاربني بقيادة اضطلعُت قد مراٍت
منها كثريًا أنال كنُت كما يروقني، ما منها أختار فكنُت مرة، كل يف الهائلة الغنائم يدي
ًال وُمبجَّ بأُسه يُخىش رجًال بعُد فيما ورصُت برسعة، منزيل أُثري الطريقة بهذه باالقرتاع.

الكريتيني. وسط
أرَخت التي املمقوتة الرحلة تلك نائيًا صوته يحمل الذي زوس، دبَّر عندما أنه بيَد
السفن قيادة نتوىل بأن املجيد وإيدومينوس أنا أمروني، عندئٍذ املحاربني؛ من كثرٍي ُرَكب
بشدة، علينا يضغط الشعب صوُت أخذ إذ نرفض؛ ألن سبيل هناك يكن ولم إليوس، إىل
مدينة سَلبنا العارشة السنة ويف سنوات، تسِع ملدة اآلخيني، أبناء نحن هناك، فحاربنا
الشقي، الرجل أنا أما اآلخيني. شمل اآللهة أحد وبدَّد وطننا، إىل السفن يف ورحلنا بريام،
ومع واحد، شهٍر ملدة أوالدي، مع رسور يف بقيُت املستشار. زوس، الرش، يل دبَّر فقد
مع مرص إىل بالسفر ذلك بعد أَمرتْني روحي أن غري ثروتي، وسط الرشعية، زوجتي
ع وتجمَّ أعددتُها، سفٍن تسع ات، باملعدَّ جيًدا سفني زوَّدُت أن بعد باآللهة، الشبيهي رفقائي
كثريًا وأعطيتُهم أيام، ستة ملدة يُولِمون ذلك، بعد األوفياء، زمالئي راح رسعة. يف الجيش

القدَمني». رسعة يف مني أقل كان من «كل أو: 8
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السفن ركبنا السابع اليوم ويف ألنفسهم، وليمة ويُِعدُّوا لآللهة، يُقدِّموها كي الذبائح، من
نُشق وأخذنا ومعتدلة، رقيقًة الشمالية الريح تُهب بينما الفسيحة، كريت من وأقلعنا
برضٍر سفني من سفينة أية تَُصْب ولم التيار. مع كأننا وسهولة رسعة يف طريقنا
يقودان ة الدفَّ ومدير الريح وطِفَقت واملرض، الرش من ُمنحنًى يف نجلس كنا بل ما،

السفن.

ُسفني فأرَسيُت الجريان، الهادئ Aegyptusأيجوبتوس إىل الخامس اليوم يف وصلنا
السفن، بجوار هناك بالبقاء املخلصني زمالئي أمرُت عندئٍذ أيجوبتوس؛ نهر يف املقبية
عذارهم خلعوا وقد رفقائي، أن غري االستطالع. أماكن إىل العيون وأرسلُت وبحراستها،
مرص رجال حقول يُخربون َفوِرهم من راحوا قوة، من لديهم بما مدفوعني للشهوة،
املدينة، برسعٍة الرصاُخ فبلغ الرجال، وقتلوا األطفال، وصغار النساء وخطفوا الجميلة،
وبالعربات بامُلشاة، كله السهل وامتأل الفجر، مع الناس ُهرع الصياح، أهلُها سمع فلما
تُعد ولم رفاقي، عىل رهيبًا ذعًرا ألقى بالصاعقة، يقذف الذي زوس، ولكن الربونز، وبربيق
ناحية؛ كل من األذى بنا أحاط إذ العدو؛ ومواجهة للثبات الشجاعة منهم واحٍد أي لدى
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روهم ليُسخِّ مدينتهم، إىل آخرين وأرسوا كثريًا، نفًرا الحادِّ بالربونز منا قتَلوا ذلك وعىل
هناك حتفي ولقيُت مت وليتني — الفكرة هذه زوس ألهَمني فقد أنا أما أعمالهم، يف بالقوة
عن الصنع الجيدة خوذتي بخلع فأرسعُت — وقتئٍذ، بي ب يُرحِّ الحزن كان إذ مرص؛ يف
عربة جياد نحو وانطلقُت يدي، من يسُقط الرمح وتركُت كتفي، عن بالرتس وألقيُت رأيس،
وأخذني، عربته يف فأركبَني عيلَّ، وأشفق فأعتَقني وقبَّلتُها ركبتَيه، أمسكُت وعندئٍذ امللك،
قتيل؛ قاصدين الدردارية، برماحهم عيلَّ هجموا منهم كثريين أن والحق منزله. إىل أبكي وأنا
يحتقر الذي الغرباء، ربِّ زوس، غضب محرتًما أبعَدهم، ولكنه حنًقا، يتميَّزون كانوا إذ

اآلخرين. جميع من أكثر الرشيرة األعمال
الجميع يل قدَّم إذ املرصيني؛ من طائلة ثروًة يفخاللها جمعُت سنوات، سبَع هناك بقيُت
عىل 9،Phoenicia فينيقيا من رجٌل أقبل الدوَّارة، الثانية السنة وافت عندما أنه بيد الهدايا.
لقد الناس. وسط العظيم الرش يل فحاك وطماع، خبيث الخداع، يف الرباعة من كثري يشءٍ
ومكثت وممتلكاته، بيته يُوجد حيث فينيقيا، بلغنا حتى معه وَصِحبني دهائه، يف بذَّني
وأقبلت العام، بمرور أخريًا، واأليام الشهور اكتمَلت إن وما كاملة. سنًة املكان هذا يف معه
ادَّعى أن بعد ليبيا،10 نحو متجهٍة للبحار عابرة سفينٍة ظهر عىل وضَعني حتى الفصول،
ذلك وعىل مرتفع؛ بثمٍن يبيعني أن يقصد كان ولكنه هناك، إىل شحنة له سأحمل أنني كاذبًا
تمُخر السفينة فأخذَت حيلة، يل تكن لم ولكن وخداعه، نيته يف أُشكُّ وأنا السفينة، معه ركبُت
البحر وسط طريقها متخذة هادئة، عليلًة تُهب كانت التي الشمالية الريح أمام اليم ُعباب
اليابسة عن وابتَعدنا كريت، غادرنا وعندما للرجال. الهالك زوس ودبَّر كريت، ريح نحو
فوق سوداء غمامًة كرونوس ابن أرسل والبحر، السماء نبرصغري كنا ما بل نراها، نُعد فلم
عىل صاعقتَه وقذف زوس، أرعد وعندئٍذ أسفَلها، البحر الظالم فشمل الواسعة، السفينة
بدخان فامتألَت زوس، صاعقة أصابتها وقد كوثلها، إىل حيزومها من فرتنَّحْت السفينة،
السوداء، السفينة حول األمواج فحمَلتهم السفينة، خارج البحارة جميع ووقع الكربيت،
باملحن، فاضقلبي زوسعندما عيلَّ تحنَّن فقد أنا أما عودتهم. الرب وسلبهم غربان، كأنهم

أصل يكون أن املحتمل من ولبنان. املتوسط األبيض البحر بني ما سوريا شاطئ بطول جبيل قطاٌع 9

فيه. يُتاجرون الفينيقيون كان الذي األرجوان إىل إشارة هذا ويف كالدم»، «أحمر بمعنى إغريقيٍّا االسم
أفريقيا. لقارة اإلغريقي االسم إنها 10
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من أخرى مرًة النجاة أستطيع كي ج11 املتموِّ املقدمة الدكناء السفينة صاري يدي يف فوَضع
كانت حتى أيام تسعة محموًال بقيُت وهكذا العاتية. الرياح وحمَلتني به، فتشبَّثُت الهالك،
،Thesprotians الثيسربوتيس بالد إىل املتدحرجة ة اللجَّ حملتني الظلماء العارشة الليلة
وجَدني إذ فدية؛ مني يطلب ولم الثيسربوتيس، ملك Pheidon فايدون السيد فأخذَني
أبيه، قرص بلغُت حتى وقادني يدي، من فرفَعني والتَعب، الَقر بي برَّح وقد العزيز، ابنُه

جسدي.12 يسرتان وعباءًة معطًفا وألبَسني
يف وهو به ب ورحَّ وفادته، أكرم إنه قال امللك ألن أوديسيوس؛ عن سمعُت هناك
والذهب الربونز من أوديسيوس، جمَعها التي الكنوز جميع وأراني وطنه، إىل طريقه
من العارش الجيل حتى أطفاله إطعام لتكفي إنها يُقال والحق بمهارة، مصنوعة والحديد،
قال، ولكنه بالغة، عظيمًة له، محفوظًة امللك ساحات يف املوضوعة الثروة كانت فلقد بعده؛
الرب بلُّوط شجرة زوسمن مشيئة ليعرف 13،Dodona دودونا إىل رحل أوديسيوسقد إن
الطويل، الغياب ذلك مثل بعد الخصبة إيثاكا أرض إىل العودة يستطيع وكيف الشامخة،
السكائب يُصب وهو حضوري، يف أقسم فقد ذلك عىل وزيادًة ا. رسٍّ أو جهًرا ذلك عرف سواء
وطنه إىل يحملوه أن عليهم كان الذين الرجال واستعد املاء إىل أُنزَلت قد السفينة أن بيته، يف
إىل راحلة الثيسربوتيس سفن إحدى كانت أن تصاَدف إذ أوًال؛ أنا أرسلني أنه غري العزيز
إىل كريمة، عنايٍة يف هناك إىل ينقلوني أن فأمرهم قمًحا، لًة محمَّ ،Dulichium دوليخيوم
أنا ينالني لكي قلوبهم، يف الَحْظوة لقي رشيًرا رأيًا أن بيد 14،Acastus أكاستوس امللك
أن إىل سَعوا حتى اليابسة، عن البحار ماخرًة السفينة ابتعَدت إن فما شامل؛ شقاءٌ أيًضا

الطول». «البالغ أو «الضخم» يرتجمها من هناك ولكن «الثائر»، الحرفية الرتجمة 11
«ككساء». الحرفية: الرتجمة 12

البلُّوط أشجار حفيف بواسطة إجاباته يعطي كان اإلغريق. بالد كهنة أقدم من وهو زوس كاهن 13

عندما قويٍّا الصوت يُصبح حتى األشجار فوق نحاسية أواٍن تُعلَّق وكانت الريح. هبوب عن الصادر والزان
باألخرى. الواحدة تصطدم

اتهَمته وقد الكالودوني، الصيد ويف األرجو حملة يف خطريًا دوًرا لعب إيولكوس. ملك بيلياس، امللك ابن 14
سيفة من بيليوس أكاستوس فجرد لها، وزجره لبيليوس لحبها وذلك السلوك بسوء أكاستوس عند زوجته
خريون القنطور ولكن القنطوري، أمام ساكنًا يُحرك ال حتى عميق نوٍم يف يُغط كان بينما الصيد أثناء

حياته. أنقذ
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وألبسوني وعباءتي، معطفي مالبيس، من فجرَّدوني العبودية، يوم إىل فورهم من يدفعوني
أمام تراها التي البالية األسمال هذه هي مهلهَلني، حقريَين وعباءة معطًفا أخرى، مالبَس

للناظرين. البادية املفلوحة إيثاكا حقول بلغوا املساء أقبل وملا عينَيك،
أنفسهم هم ونزلوا املقاعد، ذات السفينة يف وربطوني مفتول، بحبٍل ذلك بعد فقيدوني
اآللهة حلَّت فقد أنا أما البحر. شاطئ بجوار َعشاءهم يتناولون وأرسعوا الشاطئ، إىل
أسفل انزلقُت رأيس، حول املهلهلة العباءة لففُت أن وبعد تامة، سهولٍة يف قيودي أنفسها
وسبحُت، يَدي، بكلتا املاء أرضُب أخذُت ثم البحر، نحو بصدري متجًها امللساء، ة15 الدفَّ
األشجار من دغل مكاٍن إىل َصِعدُت ذلك بعد عنهم. بعيًدا اليم، خارج كنُت الرسعة وبغاية

مختبئًا. بقيُت حيث األوراق، الكثيفة
عدم لهم بدا ملَّا ولكن عالية، الصيحات يُرِسلون وهم وهناك هنا عني يبحثون فأخذوا
أنفسها اآللهة وكانت الواسعة. سفينتهم ظهر إىل أدراجهم عادوا البحث، يف ل التوغُّ جدوى
من يزال ال كان ألنه حكيم؛ رجٍل صنيعة إىل بقيادتها وأحَرضتْني سهولة، يف أخَفتْني قد

أعيش.» أن حظي

أوديسيوس رواية يُصدِّق يومايوسال

أثَّرَت لقد تعيس! غريٍب رجٍل من لَك «يا وقلَت: يومايوس، الخنازير راعي يا إذن فأجبتَه
حسب هذا، يف ولكنك وتجواالتك، متاعبك قصة كل برسدك عميًقا، تأثريًا قلبي، يف ا حقٍّ
أوديسيوس، عن رويتَه ما أُصدِّق بها تجعلني لن أنك كما الحقيقة، تذُكر لم اعتقادي،
نفيس تلقاء من فإنني كال، قصد؟ بدون األهوال، هذه مثل عانيَت من يا أنت، تبقى ملاذا
ولذلك اآللهة؛ جميع لدى املقت أشد ممقوتًا كان إنه سيدي، بعودة يتعلق ما جيًدا أعرف
القتال؛ معمعان من انتهى عندما أصدقائه، سواعد بني أو الطرواديني، وسط يقتلوه لم
األيام يف املجد بالغ كذلك ابنه ينال وكان قربًا، له أقاموا قد اآلخيني جيش سائر كان عندئٍذ
من وأنا خرب. أي عنه ترتك ولم بعيًدا، جرَفتْه العاصفة أرواح أن حدث الذي ولكن املقبلة،

يرتجمها حني يف هنا بها أخذنا التي املرتجمة يقرتح Monro فمونرو ترجمتها، يف مشكوك الكلمة هذه 15

املوجة». «املجذاف وأنصاره Eustathius يوستاثيوس
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أَمرتْني أن تصاَدَف إذا إال املدينة، إىل أذهب ال خنازيري، مع منعزًال هنا أعيش ناحيتي،
حول الناس يجلس عندئٍذ مكان؛ أي من ٌ نبأ يصلها عندما إليها، ه بالتوجُّ العاقلة بينيلوبي
رحل الذي سيدهم، أجل من يحزنون الذين أولئك قرب، عن ويسألونه باألخبار، أتى َمن
بالسؤال أهتم فال أنا أما ارة. كفَّ بدون أمواله يأكلون وهم يغتبطون ومن طويلة، مدٍة منذ
وبعد آخر، شخًصا قتل قد كان رجل بقصة، إيتويلٌّ رجل خدَعني أن منذ االستفسار، أو
به، والرتحيب استقباله فأحسنُت منزيل، إىل جاء الفسيحة األرض َعْرب وجهه عىل هام أن
حطََّمتها التي سفنه م يُرمِّ إيدومينيوس، قرص يف الكريتيني وسط أوديسيوس رأى إنه قال
معه يحمل الحصاد، فصل يف وإما صيًفا إما سيجيء أوديسيوس أن وأخَربنا األعاصري،
كثريًا قاسيَت من يا العجوز، الرجل أيها أنت، كذلك اآللهة. الشبيهي رفقائه مع عظيًما كنًزا
باألكاذيب، رضاي تكسب أن تُحاول فال إيلَّ، أحرضَك قد اآللهة أحد أن فطاملا األحزان، من
تلك بسبب نحوَك العطف أو لك احرتامي أُبدي فلن األحوال، من حاٍل بأية تتملَّقني أن وال

بك.» وشفقًة الغريب، إله أوديسيوس، من خوًفا وإنما املختَلقات،

اتفاق ميثاق يعقدان والراعي أوديسيوس

قلٌب صدره يف رجل من لَك يا ا «حقٍّ قائًال: العديدة، الحيل ذو أوديسيوس أجابه عندئٍذ
هلُم ولكن ساكنًا، فيك أُحرِّك ولم أُقِنعك لم هكذا، لك أقسمُت وقد إنني، إذ اإليمان! بطيء
شهيدًة أوليمبوس تحتل التي اآللهة تكون ولسوف بيننا، فيما ميثاًقا نعقد دعنا اآلن، بنا
وتُرسلني وعباءة، معطًفا تُلبسني أن املنزل، هذا إىل سيدك عاد إذا مستقبًال. كَلينا عىل
فأطِلق أقول، كما سيدك يأِت لم إذا أما املقام. يل يطيب حيث دوليخيوم، إىل طريقي يف
إىل يلجأ فال آخر اٍذ لشحَّ ِعربة أكون حتى ضخمة، صخرٍة فوق من بي واقذف عيلَّ، العبيد

الخداع.»
أستطيع ا حقٍّ وعندئٍذ الغريب، أيها هذا، «ليكن وقال: العظيم، الخنازير راعي عليه فردَّ
وقدَّمُت كوخي، يف آويتك الذي أنا إنني إذ بعُد؛ وفيما اآلن البرش بني الجميل بالصيت الفوز
زوس إىل مستعد بقلٍب أُصيل أن يل يحق إذن الغالية. حياتك وسلبتُك، قتلتُك، الِقرى، لك
إذن فيمكننا رسيًعا، هنا إىل زمالئي وسيأتي الَعشاء، موعد حان قد ها واآلن، كرونوس. بن

شهيٍّا.» عشاءً الكوخ يف نُِعد أن
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ألوديسيوس وليمة يقيم يومايوس

حظائرها الخنازير عىل فأقفلوا وُرعاتها، الخنازير اقرتبَت ثم لآلخر، منهما كلٌّ قال هكذا
راعي نادى ثم الحظائر، يف تُحبس وهي عجيبة، صيحاٍت تُطلق فأخذَت تنام، لكي املعتادة

قائًال: رفاقه، الطيب الخنازير
القادم الغريب الضيف لهذا أذبحه كي الخنازير ذكور من لديكم ما بخرِي «إيتوني
والتعب العناء لنا تحمَّ طاملا الذين نحن شيئًا، منه ننال سوف أيًضا أننا كما نائية، بالٍد من
وجِه بدوِن جهودنا ثمرَة آخرون يأكل بينما البيض األنياب ذات الخنازير هذه أجل من

حق.»
اآلخرون وجاء القايس، بالربونز األخشاِب بعض يُشق أخذ حتى هذا قال إن ما
الخنازير راعي ينَس ولم الوطيس. بجانب ووَضعوه سنوات، خمس ذي ن مسمَّ بخنزيٍر
األبيض الخنزير رأس من خشنًا َشعًرا النار يف فرمى مدرك، قلٍب ذا كان إذ الخالدين؛
ثم منزله إىل العاقل أوديسيوس عودَة طالبًا اآللهة لجميع وصىلَّ أوىل، كتَقدمٍة النابنَي
األخشاب، يُشق وهو ترَكها قد كان البلُّوط، شخب من بقطعٍة الخنزير عىل وهوى نهض،
َقطعوه وبرسعٍة وفَصلوها الخنزير، رقبة اآلخرون فقطع جَسده، الخنزير ُروُح فغاَدرْت
أطرافه، جميع من النيِّئ اللحم من ِقطًعا الخنازير راعي أخذ أُوىل وكتقدمٍة أجزاء، إىل
الشعري، طحني فوقها نثَر أن بعد النار يف ألقاها وهذه الدهن. من كثري بيشءٍ ها ولفَّ
من جميعه أخرجوه ِشواءَه، أتقنوا أن وبعد دوه، وسفَّ فقطَّعوه الخنزير من بقي ما أما
يف ماهًرا كان إذ ليقطع؛ الخنازير راعي وَقف ذلك بعد َقصعاٍت. يف أكواًما وجعلوه النار،
وهو جانبًا أحدها وضع أنصبة، سبعة إىل وَقسَمه وَقطَعه الجذع فأخذ بالعدل، التوزيع
وقد فرد. كل عىل الباقي ع وزَّ ثم 16،Maia ميا بن وهريميس الحوريات أجل من يُصيل
البياض، الناصَعي النابنَي ذي الخنزير لظهر الطويلة بالسلسلة ه فخصَّ أوديسيوس أكرم

قائًال: الكثرية، الحيل ذو أوديسيوس، فخاطبه سيده، نفس إىل الرسور بذلك فأدخل
حيث ، لديَّ عزيٌز أنت ما بَقْدر زوس األب لدى عزيًزا تكون أن أرجو يومايوس، «أيا

املسغبة.» هذه مثل يف كوني رغم طيب، بنصيٍب خَصْصتَني قد إنَك

كوليني جبل عىل كهف يف أنجبته الذي زوس من هريميس ووالدة البالياديس، وأجمل وأكرب أطلس ابنة 16
.Cyllene
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الشقي، الضيُف أيها ل،17 «تفضَّ فقلَت: الخنازير، راعي يا يومايوس، يا أجبتَه إذن
حسنًا يبدو كما آخر. ويمنعه شيئًا رجًال يُعطي الذي الرب إنه طعام. من هنا بما وتمتَّع

يشء.» كل عىل قادر هو إذ لفؤاده؛
من السكائب صب أن وبعد الخالدين، لآللهة كتقدمٍة األطراف قدَّم ثم قال هكذا
مجلسه يف استوى ثم املدن، مخرب أوديسيوس، يَدي يف الكأس وضع الصهباء، الخمر
لنفسه الخنازير راعي عليه حصل الذي ،Mesaulius ميساوليوس وقدَّم نصيبه. بجانب
أو سيدته علم دون بأمواله التافيني من العبَد ذلك الراعي اشرتى وقد الخبز، وحده،
تناولوا أن وبعد أمامهم. املوضوع الشهي الخري إىل أَيديَهم مدُّوا وهكذا اليرتيس. العجوز
إىل الذهاب يف رغبوا وعندئٍذ الطعام، ميساوليوس رفع بطونهم، ملء والرشاب الطعام من

واللحم. الخبز من َشِبعوا أن بعد راحتهم،

الخنازير راعي ُعود يُعجم أوديسيوس

الغربية، الريح وهبَّت كله. الليل طوال زوس وأمطر قمر، بدون دامًسا الليل، أقبل عندئٍذ
الخنازير، راعي عود عاجًما وسطهم، أوديسيوسيف فتحدَّث بالغ، عنٍف يف األمطار، الدائمة
من آخر شخًصا سيأمر كان إذا أو إياها، ويُعطيه عباءته يخلع أن يُمِكنه كان إذا ما لريى

فقال: بالًغا احتفاءً به يحتفي كان إنه حيث ذلك، يفعل بأن رفاقه
حكايًة عليكم فسأُقص جميًعا، رجاله سائر يا وأنتم يومايوس، يا اآلن، إيلَّ «استمع
حكيًما، كان مهما املرء، تدفع التي الدنسة، الخمر بذلك تأمرني إذ نفيس؛ تلقاء من
بني من وتُخرج نعم فريقص، ينهَض أن له وتُزيِّن والضحك، الغناء يف االسرتسال إىل
من القول صارحتُكم قد أنني فبما ذلك، ومع بها. اإلمساك الحكمة من ألفاًظا، شفتَيه
أعددنا عندما يل كانت التي املكينة ُقوتي يف شابٍّا كنُت ليتني شيئًا. اآلن أخفي فلن قبل،
ومينيالوس أوديسيوس هم ذلك قادة كان طروادة. أسوار تحت إعداده وأحكمنا الكمني،
وحائطها املدينة بلغنا ملا وعندئٍذ بأنفسهما. األمر دبَّرا هكذا ألنهما ثالثهم؛ وأنا أتريوس، بن
واألرضامُلوِحلة، القصب بني الكثيفة الغابة يف فرَقدنا املدينة، ق يُطوِّ الذي االنحدار، الشديد

«ُكْل». الحرفية: الرتجمة 17
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شديدة وكانت الشمالية، الريح هبَّت عندما داجيًا الليل، أقبل ثم بسواعدنا، ُمحتجبني
الثلج وتراَكم الربودة، البالغ الصقيع، كأنه فغطانا فوقنا، من علينا الثلج وهَطل الربودة،
فوق دروَعهم واضعني سالم، يف فناموا وعباءات، معاطف الجميع لدى كان دروعنا. فوق
ألنني حماقتي؛ يف رفاقي مع ورائي، عباءتي تركُت قد كنُت ظعنُت، عندما ولكنني، أكتافهم،
بيد الالمعة. وبخوذتي فقط بدرعي وجئُت الدرجة، تلك الَقر بي سيبلُغ أن ر أتصوَّ أكن لم
أوديسيوس إىل ثُت تحدَّ فَلكها، يف النجوم دارت وقد الليل، من الثالث الهزيع كان عندما أنه

له: وقلت فوره، من إيلَّ فأصغى بمرفقي، إياه واكًزا مني، قريبًا كان الذي
أكون لن إنني العجيب، الحيل، الكثري أوديسيوس يا زوس، سليل يا اليرتيس، ابن «يا
قد اآللهة أحد فإن معي؛ عباءة وجود لعدم َليقتلني، الزمهرير فإن كال، األحياء. بني اآلن

للنجاة.» مجاٍل أي هناك ليس واآلن غري، ليس عباءتي فارتديُت خَدعني
ويف الخطط وضع يف داهية كان إذ فؤاده؛ يف التالية الخطة دبَّر ذلك وبعد قلُت، هكذا
من آخر شخٌص يسمعك أن خشية اآلن، «صه يل: وقال منخفض، بصوٍت فتكلم القتال،

اآلخيني.»
جاءني لقد أصدقائي، يا إيلَّ، «أصغوا قائًال: وتحدَّث، مرفقه، فوق رأسه رفع بهذا
أن أتمنى وكنت السفن، عن ا جدٍّ بعيًدا وصلنا لقد عجباه! وا نومي. يف اآللهة، لدن من حلم،
عدًدا يأمر أن عىس الجيش، قائد أتريوس، بن أجاممنون إىل كلمة يحمل من هناك يكون

السفن.» من يحرض بأن الرجال من أكرب
رسعة يف ناهًضا ،Andraemon أندرايمون ابن 18Thoas ثواس فقفز قال، هكذا
مرسوًرا فيه ورقدُت رداءه، فأخذُت السفن، إىل يجري وَرشع األرجوانية عباءته عنه وخلع
ذلك يف كنُت كما يافًعا شابٍّا أكون أن أتمنى كم العرش. الذهبي الفجر الح ثم ذلك، بعد
عباءته يُعطيني الضيعة هذه يف الخنازير رعاة أحد كان عندئٍذ البالغة؛ قوتي يف الوقت،
ألنني الحال؛ هو كما يحتقرونني، ولكنهم مقدام، محارٍب تبجيل وبدافع الشَفقة بدافع

بالية.» أسماًال أرتدي

أربعني من مكونًا أسطوًال قائًدا الطروادية الحرب إىل ذهب ولذا لهيلينا؛ العديدين العاشقني أحد 18
الذين األبطال أحد كان طروادة. عند القتال يف مفوه وخطيٍب جسور كمحارٍب إليه يرمزون كانوا سفينة.

الخشبي. الحصان داخل ُخبِّئوا
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أوديسيوس بثقة يومايوسيفوز

رويتَها، التي القصة أجمل «ما فقلَت: الخنازير، راعي يا يومايوس، يا عليه رددَت إذن
فلن ثَمَّ وِمن الجدوى؛ عديم أو خارج بيشءٍ تنطق لم اآلن وحتى العجوز! الرجل أيها
لهذه — ً امرأ يقابل عندما آخر، يشءٍ أي إىل أو ملبٍس إىل التعب، شدة يف ع ُمترضِّ يفتقر
عباءاٌت هنا ليس إذ الرثة؛ املالبس هذه عنك تخلع فسوف الصباح يف أما األقل. عىل الليلة
يجيء وعندما فقط. واحدة عباءٌة رجٍل لكل ولكن ترتديها، أن يمكنك معاطُف أو كثرية
أي إىل وسرُيِسلَك تلبُسهما، وعباءة معطًفا نفسك أنت سيعطيَك العزيز، أوديسيوس ابن

إليه.» يُرسالك أن وروحه قلبه يريد مكاٍن
ووضع الوطيس، من بالقرب ألوديسيوس، فراًشا وأعد نهض حتى هذا، قال إن ما
عظيمة بعباءٍة الخنازير راعي وغطَّاه هناك، أوديسيوس فرَقد واملاعز، األغنام جلود فوقه

عاتية. ريٌح هبَّت ما إذا له كرداءٍ بها يحتفظ كان سميكة،
فلم الخنازير راعي أما الشبان. الرجال جانبه إىل ونام هناك، أوديسيوس نام وهكذا
تأهب ذلك وعىل الخنازير عن بعيًدا يرُقد أن يَودُّ ال إذ املكان؛ ذلك يف ِفراٌش يروُقه يكن
يومايوس فبدأ غيابه، أثناء يف سيده بأموال كثريًا يعتني كان أنه أوديسيوس فُرس للخروج،
والتقط الريح، عنه تدرأ كثيفة، بعباءٍة اْلتفَّ ثم القويتنَي، كتَفيه فوق الحاد سيفه علَّق بأن
لريُقد ذهب ثم والرجال، الكالب به ليدفع ا حادٍّ رمًحا وتناول جيًدا، نة ُمسمَّ كبرية ماعٍز جزَّة
إليه تصل ال مكاٍن يف ضخمة، صخرٍة أسفل ترُقد البيض األنياب ذات الخنازير كانت حيث

الشمالية. الريح
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الوطن إىل بالعودة تيليماخوس تنصح أثينا

العظيم ألوديسيوس املجيد االبن لتُذكِّر الفسيحة الكيدايموس إىل َهت فتوجَّ أثينا باالس أما
يف راقَدين املجيد نسطور وابن تيليماخوس فوجَدت قدومه، ل وتُعجِّ عودته، بأَمر القلب
بينما نسطور، ابن عىل يسيطر الرقيق النوم وكان املجيد. مينيالوس بقرص األمامي البهو
عن النوم بأبيه امُلتعلِّقة القلقة األفكار نَفت بل تيليماخوس، من يتمكن لم اللذيذ الكرى
وقالت: منه، بالقرب النجالَويْن العيننَي ذات أثينا فوقَفت كله، الخالِد الليِل َطواَل عينَيه

تارًكا ذلك، من أكثر بيتك عن بعيًدا ل بالتجوُّ صنًعا تُحسن ال إنك تيليماخوس، «أي
جمع يقتسموا يُخىشأن فقد الصفاقة؛ من يكون أقىصما عىل ورجاًال ثروتََك دارك يف وراءك
صيحة يف املاهر مينيالوس أَنِهض هيا، عبثًا. رحلتُك تكون وعندئٍذ ويبتلعوها؛ ممتلكاتك
زالت ما النبيلة أُمك أن تجد أن تستطيع حتى طريقك، يف بك ليبعث الرسعة بغاية الحرب،
الذي 1،Eurymachusيوروماخوس من بالزواج يأمرونها وإخوتها اآلن أباها ألن بيتها؛ يف
بعيًدا تحمل لئال حذًرا فكن الغزلية، هداياه يف زاد وقد هداياه، يف املغازلني سائر عىل تفوق
املرأة. صدر يف يُوجد الروح من نوٍع أي تعرف فأنت إرادتك؛ ضد ما كنًزا ساحاتك عن
أطفالها يف تفكِّر ال ولكنها يتزوجها، الذي الرجل منزل يف تزيد أن عينَيها نصب تضع إنها
انطلق هيا ذلك. بعد فيها تهتم وال يوم، ذات ومات حدث إذا شبابها، سيد ويف السابقني

أوديسيوس احتقر الذي وهو لبينيلوبي. البارزين واملحبني املعجبني أحد كان الذي بولوبوس ابن 1
قتَله وقد أوديسيوس، قوس ثَنْي عن عجز عندما عظيم خجٌل واعرتاه اذ، شحَّ زي يف متنكًرا أتى عندما

أوديسيوس.



األوديسة

هيلينا. يَدي من ذكرى العزيز، ولدي يا الهدية، هذه لك أُقدِّم أنا كذلك

اآللهة قك تُوفِّ أن وإىل جميًعا، خريهم تراه خادٍم أي ُعهدة يف ممتلكاتك جميع بنفسك وَضع
املغازلني الرجال خري إن قلبك. يف تضعه أن يجب آخر، شيئًا لك وسأقول نبيلة. عروٍس إىل
إىل متلهًفا الوَْعرة، وساموس2 إيثاكا بني الواقع املضيق يف اإلرصار َسبق مع لك يكُمن
تُغطِّي سوف ذلك قبل إذ يحدث؛ لن هذا أن أعتقد ولكني وطنك، إىل تصل أن قبل اغتيالَك
البناء املكينة بسفينتك دائًما فابتعد أموالك، يُبدِّدون الذين املغازلني من الكثريين األرض
نسيًما يرسل أن ويحرسك، يرعاك الذي الخالد لذلك وهل ونهاًرا، ليًال مبحًرا الُجزر، عن
وجميع سفينتك أرسل إيثاكا، شواطئ أقرب بَلغَت ومتى سفينتك؟ إبحار عقب معتدًال

إيونيا. ساحل عىل بعيًدا اإليكاري، بالبحر ى يُسمَّ الذي الجزء يف تقع اإليجي البحر يف جزيرة 2
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الخنازير، يحُرس الذي الخنازير راعي إىل بالذهاب نفسك أنت وأَِرسع املدينة، إىل رفقائك
إىل كلمًة ليحمل املدينة إىل بالذهاب وُمره هناك، الليل اقِض عطف. كل صدره يف لك ويُِكن

بولوس.» من ُعدَت قد وأنك سالمتك، عىل تُحافظ أن الحكيمة بينيلوبي

بالرتيث يتليماخوس بايسيسرتاتوسينصح

فأيَقظ تيليماخوس أما الشامخ. أوليمبوس إىل انرصَفت حتى القول بذلك إليه أفَضت إن ما
قائًال: إليه وتحدَّث بعقبه، أمسك بأن ونبَّهه اللذيذ، النوم من نسطور ابن

املتلهبة وأحرضجيادك نسطور، ابن يا 3،Peisisratusبايسيسرتاتوس يا «استيِقظ،
طريقنا.» يف نُِرسع أن يمكننا كي بالعربة، النِّري إىل واربطها الحوافر،4

أوديسيوس عن األخبار ليستقيص إسربطة إىل تيليماخوس رافق وقد وأناكسيبيا. نسطور أبناء أصغر 3
لقبه. أثينا طاغية اشتَق اسمه ومن — مينيالوس من

فإن ذلك ومع «متلهف»، باألصل عالقة لها أن اآلن السائد الرأي ولكن غامض، الكلمة هذه معنى 4

الصلبة». الحوافر «ذات املعنى يفضل البعض
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نستطيع ال تيليماخوس، «أي بقوله: ذلك بعد نسطور، بن بايسيسرتاتوس فأجابه
ورسعان الرحيل، إىل فنا تلهُّ كان مهما الدامس، الليل خالل نركب أن األحوال من حال بأية
أتريوس، ابن برمحه، املشهور مينيالوس، يُحِرض أن إىل انتظر، إذن الفجر. سيأتي ما
الضيف فإن الرقيقة؛ الوداع بعباراِت طريقنا يف بنا ويُرسل العربة، يف ونضعها الهدايا

العطف.» له يُبدي الذي املضيف ذلك أيامه، جميع يف ليذُكر

تيليماخوس ملساعدة استعداده يُبدي مينيالوس

يف الرائع مينيالوس، إليهما أقبل وعندئٍذ العرش؛ الذهبي الفجر أقبل الحال ويف قال، هكذا
األمري به أبرص إن فما الغدائر، الجميلة هيلينا جانب من عربته من ناهًضا الحرب، صيحة
القويتنَي كتَفيه فوق ويضع الَرباقة، مدرعتَه يرتدي أرسع حتى أوديسيوس، ابن العزيز
من املقدس، أوديسيوس ابن العزيز، تيليماخوس تقدم ثم ُقدًما، وذهب العظيمة، عباءتَه

بقوله: وخاطبه مينيالوس
اآلن بي ابعث هيا الجيوشن قائد يا زوس، ربيب يا أتريوس، ابن يا مينيالوس، «أي

الوطن.» إىل للعودة اآلن يتوق قلبي فإن العزيز؛ وطني إىل ثانية
أنني الحق تيليماخوس، «هيا بقوله: الحرب، صيحة يف الرائع مينيالوس، أجابه عندئٍذ
من غريي، ألوم أن بد فال كال، العودة. إىل تواًقا دمَت ما طويلة، مدًة هنا بك أحتفظ لن
أواسطها األمور فخري الالزم؛ الَقْدر من أكثر والكراهية الحب يف يتفانَون الذين املضيفني،
االنرصاف، يف راغب غري ضيٍف برحيل املرء يعمل أن كذلك الخطأ من أنه كما يشء. كل يف
ويبعث الحارض، بالضيف ب يُرحِّ أن املرء عىل الرحيل. إىل يتوق ضيٍف ذهاب يمنع أن أو
عربتك، يف وأضَعها الجميلة بالهدايا أجيء حتى اآلن تمهل ولكن يرحل، أن يريد بمن
إنها بالداخل. ر املتوفِّ الخزين من البهو يف وليمة بإعداد النساء آمر وحتى عيناك، وتراها
إبحاره قبل املسافر إطعام فيجب — كذلك والربح واملجد، للرشف مجلبة — مزدوجة لنعمٌة
أرجوس، وخالل هيالس َعْرب السفر إىل تواًقا كنَت وإذا األطراف. املرتامي الفسيح اليم َعْرب
أضع ولسوف مصاحبتك، يف الذهاب من نفيس أنا أتمكن أن رشط عىل تريد، كما فليكن
خاليي عنده من نذهب أحد يرتكنا فلن البرش؛ مدن إىل وأقودك أجلك، من الجياد فوق النِّري
أو ِقدًرا، أو بديعة برونزية ركيزًة معنا، لنحمله األقل عىل شيئًا بعضهم يعطينا بل األيدي،

ذهبية.» كأًسا أو البغال، من زوًجا
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زوس، ربيب يا أتريوس، بن «مينيالوس بقوله: الحكيم، تيليماخوس عليه ردَّ ذلك بعد
لم هنالك، من انرصفُت عندما ألنني بيتي؛ إىل اآلن أرحل أن ألُوثِر إنني الجيوش، قائد ويا
أنا أهِلك أال اإلله شبيه أبي عن أبحث وأنا أتمنَّى إنني ممتلكاتي. يرعى أحًدا ورائي أترك

ساحاتي.» من يضيع العظيم كنزي من بعًضا أن أو نفيس،

ثمينة تيليماخوسهدايا يعطيان مينيالوسوهيلينا

وخادماته زوجته الحال يف أمر الكالم، هذا القتال، يف املاهر مينيالوس، سمع إذ واآلن
إتيونيوس جاء وعندئٍذ بالدار،5 املوجود الوفري الخزين من وليمًة الساحة يف يُْعِددن بأن
بعيًدا يقُطن يكن لم إذ فراشه؛ من لفوره نهض وقد ،Boethousبويثوس ابن Eteoneus
وأذَعن فأطاع لحًما، ويَشوي ناًرا يُوقد بأن الحرب، صيحة يف الرائع مينيالوس فأمره عنه،
بل وحده، إليها يذهب ولم املقبية.6 الخزائن حجرة إىل نفسه مينيالوس ونَزَل باألمر.
فيه تُحفظ كانت الذي املكان بلغوا فلما 7،Megapenthesوميجابينثيس هيلينا معه كانت
مزٍج طاَس يحمل بأن ميجابينثيس ابنه وأمر يَدين، ذات كأًسا أتريوس ابن تناول الكنوز،
كانت التي الوْيش، البديعة الثياب بها كانت التي الصناديق من هيلينا وتقدَّمْت الفضة. من
بعيًدا، وحمَلته األثواب، تلك أحد هيلينا، الجميلة السيدة فأمسكت نفسها، هي صنَعتْها
الثياب سائر أسفل وموضوًعا بريًقا، كالنجم كان وأوسعها. وشيًا األثواب أجمل كان ثوبًا
له فقال تيليماخوس، إىل وصلوا أن إىل املنزل َعْرب وساروا ذلك، بعد خرجوا ثم جميًعا،

الشعور: الجميل مينيالوس،
عودتَك لك ق يُحقِّ أن الرعد، العايل 8Here هريي زوج زوس، ليت تيليماخوس، «أيا
لك أُقدِّم قرصي، يف بها أحتفظ التي الهدايا بني ومن ويتوق. قلبك يشتهي كما بحق،
كله الصنعة، بديع مزٍج طاَس سأعطيك وأغالها. كنوزي أجمل هي التي الهدية، هذه

بالداخل. الحرفية: الرتجمة 5
النكهة». «العبقة املعنى: يكون أن يجوز 6

يرث أن من فُحرم اإلسربطي إليكتور ابنة من هريميوني أخته عرس يوم تزوج أمة، من مينيالوس ابن 7
رودس. إىل الهروب عىل هيلينا وأخوه هو أَجَرب مينيالوس مات وملا الرشعي. الغري ميالده لسبب العرش
العرش عىل زوس مع تجلس اآللهة ملكة كانت زوس. وزوجة شقيقة الرومان عند جونو هي هريا. أو 8
الزواج. ووشاح والصولجان والبقرة والطاووس الرمانة مستلزماتها من أوليمبوس. آلهة جميع لها ويُبجِّ
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املحارب أعطانيها قد كان هيفايستوس،9 صنع من بالذهب، َمكُسوَّة وحافاته الفضة، من
وإنني هنا، إىل قادم وأنا منزله آواني عندما السيدونيني، ملك ،Phaedimus فايمدموس

إياها.» أمنحَك أن اآلن ألعتزم
يَديه، يف املقبَضني ذات الكأس وَضع حتى هذا، أتريوس، ابن املحارب، قال إن ما
الفاتنة هيلينا وأقبلت أمامه، ووَضعه الفيض املزج طاس العتيد ميجابينثيس وأحرض

بقولها: وخاطبَتْه يَديها، يف بالثوب الوجنتنَي
ترتديه كي هيلينا، يَدي من ذكرى العزيز، ولدي يا الهدية، هذه لك أُقدِّم أنا «كذلك
لَك لتحفظه العزيزة والدتك إىل به تعهَد أن يجب ولكن املشتهى، زواجك يوم يف زوجتك،
البناء املكني منزلَك إىل مغتبًطا تصل أن نفَسك، أنَت لك، ألتمنى وإنني اليوم. ذلك حتى

وطنك.» وإىل

الوداع رحلة قبل فاخرة وليمًة يقيم مينيالوس

األمري وأخذ رسور. يف منها فتناوَله يَديه، بني الثوب وضَعت حتى ذاك حديثها ت أتمَّ إن ما
من اإلعجاب نظرات إليها ينظر وأخذ العربة، صندوق يف ووضعها الهدايا، بايسيسرتاتوس
الكرايس عىل كالهما وجلس املنزل، إىل الشعور الجميل مينيالوس قادهما ذاك بعد قلبه.
الشكل، بديع الذهب من إبريق يف لأليدي بماءٍ اإلمام إحدى وجاءت املرتفعة. واملقاعد
البيت ربة وأحَرضْت مصقوًال نضًدا جوارهما إىل وسحبَت ليغتسال، طسٍت يف لهما وصبَّتْه
بغري خزينها من مانحة اللحوم، من وافرة كمية ومعه أمامهما، ووَضعتْه الخبز الرزينة
مينيالوس ابن وَصبَّ األنصبة، ويقسم اللحم، يُقطِّع وأخذ بويثوس، ابن واقرتب حساب.
وبعد أمامهم. وُوِضع أُِعد الذي الفاخر الطعام من يتناولون أخذوا وهكذا الخمر. املجيد
عىل النري املجيد نسطور وابن تيليماخوس وَضع والرشاب، الطعام من بطونهم ملئوا أن
وراءهما فذهب الفسيح، والرواق البوابة خارج وانطلقا مة، املطعَّ العربة وركبا الجياد أعناق
من كأٍس يف العذبة الخمر اليمنى يده يف يحمل أتريوس، ابن الشعر، الجميل مينيالوس

تزوج وهريي. زوس وابن النار رب هو العظام. أوليمبوس آلهة أحد فولوكانوس. الرومان يه يُسمِّ 9

القتال وقت سالًحا يستعملها القوي، النار حاكم أيًضا كان ولكنه نفسها للنار تشخيًصا كان أفروديتي.
املعادن. صناعة يف األول والفنَّان اآللهة اد حدَّ يُعتَرب كان لذلك املعادن؛ وصهر للتطهري وسائل من ووسيلًة
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إىل وتحدَّث الجياد أمام فوقف رحيلهما، قبل السكائب يسُكبا أن يستطيعا كي الذهب،
قائًال: الشابَّني،

كان أنه فالحق الجيوش؛ راعي نسطور، إىل السالم واحمال الشابَّان، أيها «وداًعا
أرضطروادة.» يف اآلخيني نحن نُحارب، كنا بينما كوالد، عيلَّ يعطف

سنُخربه زوس، ربيب يا امللك، أيها الحق، وَعمر «إي بقوله: تيليماخوس أجابه عندئٍذ
أوديسيوس أجد أن إيثاكا، إىل أعود عندما ألتمنى، وإني تأمر. كما وصلنا، عند هذا بكل
معي أُحِرض وأنني رحييل، قبل واإلكرام، بالحفاوة استقبلتَني كيف ألخربه منزله، يف يقينا،

ورائعة.» عديدة كنوًزا

أوديسيوس عن سارة بنبوءٍة تُديل هيلينا

ناصعة كبرية إوزًة مخالبه بني يحمل صقر، اليمني، عىل طائر حلَّق حتى هذا قال إن ما
بالصياح، والنساء الرجال يتبعه بينما الفناء، من خَطفه مستأنس طائٌر وهي البياض،
لرؤيته، صدورهم فانرشَحت الجياد، أمام اليمني جهة بعيًدا وطار منهم، الصقر فاقرتب
نسطور، بايسيسرتاتوسبن بينهم من تكلَّم وعندئٍذ الصدور. داخل الجميع قلوب واغتبَطت

فقال: أوًال،
لك أم الفأل، هذا الرب أظهر ألنا الجيوش، وقائد زوس، ربيب يا مينيالوس، يا ل «تأمَّ

نفسك؟» أنت
تلك تفسري بحكمته يستطيع كيف أريس لدى العزيز مينيالوس فحار هذا، قال
فقالت: الكالم، إىل سبَقتْه الَفضفاض، الثوب ذات هيلينا أن بيد صحيًحا، تفسريًا العالمة
ما عني أنه أعتقد كما قلبي، يف الخالدون يُلِهمني كما الفأل هذا فسأُفرسِّ إيلَّ، «أصغوا
وخطف ُولِد، وحيث عشريته تُوجد حيث الجبل، من جاء قد الصقر هذا أن بما سيحدث.
وتجوُّالٍت جمة متاعَب بعد بيته إىل أوديسيوس سيعود فهكذا املنزل، يف نشأَت التي اإلوزَّة

املغازلني.» لجميع الرش بذور يَبذُر داره، يف اآلن كان وربما ينتقم، وسوف عديدة،

مرسوًرا بجواده ينطلق تيليماخوس

عاليًا يُرِعد الذي هريي زوج زوس أن «لو وقال: ذلك بعد ثانيًة الحكيم تيليماخوس فتكلَّم
إلله.» أُصيل كما باستمرار هناك لِك لصلَّيُت هذا، يمنح
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الطريق ينهبان السهل، صوب برسعٍة فانطلقا بالسوط، الجواديَن وألهب هذا قال
عنَقيهما، فوق املوضوع النري يهزَّان كله اليوم طواَل ظالَّ وهكذا املدينة. َعْرب بالغة بلهفٍة
بيت إىل ذهبا ،Pherae فرياي بلغ فلما الطرقات، جميع عىل الظالم وخيَّم الشمس غابت ثم
10،Alpheus ألفيوس أنجبه الذي ،Ortilochus أورتيلوخوس ابن ،Diocles ديوكليس

ِقًرى. من بالغرباء يليق ما لهما وقدَّم الليل قضيا حيث

بولوس قلعة إىل تيليماخوس وصول

واعتىل الجواَدين، عنَقي فوق النِّري وَضعوا حتى الوردية، األنامل ذو الباكر الفجر ظهر إن ما
بايسيسرتاتوس ألهب وعندئٍذ الفسيح. والرواق البوابة من وانطلقا مة، املطعَّ العربة الشابَّان
بلغا ما ورسعان يشء طريقهما يف يقف ال فانطَلقا اإلرساع، عىل ليُحثَّهما بالسوط الجياد

قائًال: نسطور، ابن إىل تيليماخوس فتحدَّث االنحدار، الرأسية بولوس قلعة
ي نُسمِّ أننا منك؟ أطلب كما بالعهد، وتُويف اآلن، تُعاهدني أن لَك هل نسطور، ابن «يا
ولسوف السن، نفس من أننا عن فضًال هذا أبَويْنا، صداقة بسبب قدماء أصدقاء أنفسنا
سفينتي، أركب أن بعد تصحبني ال قلبَيْنا. بني وتربط بيننا الصداقة الرحلة هذه تُوطِّد
يف إرادتي ضد هنا العجوز الرجل هذا يُبقيني أن خشية هنا، اتركني بل زوس، ربيب يا

الوطن.» إىل الذهاب إىل الحاجة أشد يف أنا بينما نحوي، الشفقة إظهار بدافع منزله،
قه ويُحقِّ بالعهد يرتبط أن يمكنه كيف قلبه، يُشاِور نسطور ابن فأخذ هذا قال
جواَديه فأدار الطرق، خري له بدت طريقٍة إىل التفكري هداه يفكِّر هو وبينما يجب، كما
حيزوم يف الجميلة الهدايا ووضع املراقبة، ومكان البحر، وشاطئ الرسيعة السفينة ناحية
مخاطبًا اإلرساع، عىل تيليماخوس وحث مينيالوس، له قدَّمه الذي والذهب، الثوب السفينة،

فقال: حماسية، بكلماٍت إياه
أصل أن قبل َحذَْوك، يحذُوا بأن رفاقك جميع وُمر سفينتك، متن بركوب اآلن «أرسع
أن وعقيل، نفيس قرارة يف العلم حق أعلم ألنني العجوز؛ الرجل إىل كلمة وأُحِرض الوطن إىل
إىل بالذهاب ليأمرَك بنفسه هنا إىل سيأتي بل ترحل، يدعك ولن فرٍد كل عىل لتتغلَّب روحه
يشء.» كل رغم الغضب، أشد غاضبًا سيكون إذ بدونك؛ يعود لن أنه لك ألؤكِّد وإني منزله،

أرتيميس ولكن معها، والعنف القوة باستعمال هدَّد صدَّته فلما جنونيٍّا، حبٍّا أرتيميس، أحب نهر. إله 10
مالمحها. تَظَهر فلم بالطني وجهها لطَخت بأن تتحاشاه أن استطاعت
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،Pylians البوليني مدينة إىل عائًدا األعراف الجميلة جياده قاد حتى هذا قال إن ما
قائًال: األمر، إليهم وأصدر رجاله عىل فنادى تيليماخوس أما القرص. بلغ ما فرسعان

نعتيل أنفسنا نحن بنا وهلُموا السوداء، السفينة يف بنظام، الحبال جميع «ضعوا
طريقنا.» يف اإلرساع يمكننا كي ظهرها،

فورهم، من السفينة فركبوا باألمر، الحال يف وصَدعوا له أذَعنوا حتى هذا، قال إن ما
املقاعد. فوق واستََوْوا

ألثينا الذبائح ويُقدِّم تيليماخوسيُصيل

السفينة، حيزوم عند ألثينا الذبائح ويُقدِّم يُصيل وكان ا، حقٍّ تيليماخوسمشغوًال كان هكذا
آخر، رجًال قتل ألنه أرجوس من هاربًا جاء شخٌص نائية، بالٍد من رجل منه اقرتب وعندئٍذ
كان الذي 11،Melampus ميالمبوس من ينحدر كان نسبه لسلسلة وتبًعا عرَّاًفا، وكان
بني الخريات كثري منزًال يملك الرشاء واسع وكان القطعان. أُم بولوس، يف يُقيم مىض فيما
العظيم Neleusنيليوس ومن بلده من هاربًا أجنبية بالٍد إىل ذلك بعد لجأ أنه بيد البوليني،
بالقوة.12 كامل عاٍم ملدة البالغة ثروته ُمغتِصبًا ظل الذي األحياء، البرش سادة أكرب القلب،
13،Phylacusفوالكوس ساحات يف قاسية أغالٍل يف يرُسف ميالمبوس كان الوقت ذلك ويف
الربة، به أنزَلتْه الذي املفزع القلب وعمى نيليوس، ابنة أجل من ُمربِّحة آالًما يعاني

تُنظِّف كانت صغرية ثعابنَي إىل يملكها التي العظيمة النبوءة بملكة يدين بياس. وشقيق أيدوميني، ابن 11
والحيوانات. الطيور أصوات ويفهم يسمع أن عىل القدرة فوهبَتْه بألسنتها، آذانه

إال يُزوِّجها أال فاعتزم فتنة، النساء سائر تفوق ،Pero بريو تدعى ابنة بوسايدون، بن لنيليوس كان 12

أخيه عن نيابًة املهمة بتلك ميالمبوس فاضطلع ،Iphiclusإفيكلوس بأبقار Phylace فوالكي من يأتي ملن
إبَّان يده نيليوس فوضع إفيكلوس، أََرسه إذ كامًال؛ عاًما مسجونًا وظل األرس يف وقع أنه غري ،Bias بياس
إىل األبقار فساق بحريته، الفوز من بعرافته تمكَّن األخري هذا ولكن ميالمبوس، ممتلكات عىل املدة هذه

لبياس. بريو ج وزوَّ نيليوس، من ذلك بعد لنفسه انتقم ثم بولوس،
يف السكني غرس االبن هرب فلما بسكني، إفيكلوس مرة هدَّد كلوميني. من وألكيميدي، إفيكلوس والد 13

ميالمبوس املنجم جاء وعندما الرجولة، سن إىل إفيكلوس وصل أن إىل مكانها يف السكني فظلت شجرٍة
السكني وصدأ الخمر، من بمزيج عقمه من إفيكلوس ُشفي بياس، ألخيه فوالكوس ماشية عىل ليحُصل

ماشيته. أعطاه بأن ذلك عىل فكافأه
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وساق مصريه من نجا ذلك رغم ولكنه البيوت.15 عىل الخراب جالبًة 14،Erinys   إرينوس
نيليوس من القايس العمل لذلك وانتقم بولوس، إىل فوالكي من الخوار العميقة األبقار
قوٍم بالد إىل فانطلق هو أما أخيه. زوجَة لتكون وطنه إىل الفتاة وأحرض باإلله، الشبيه
زمام ويتوىل هناك، يقيم أن له ًدا ُمحدَّ كان إذ الخيول؛ مرعى Argos أرجوس إىل آخرين،
البنيان، سامق قًرصا لنفسه وشيَّد فيها زوجًة له فاتخذ األرجوسيني، من كثرٍي عىل الحكم
ثم القوة، بالَغي صبيَّني وكانا ،Mantius ومانتيوس 16،Antiphates أنتيفاتيس وأنجب
،Amphiarausأمفياراوس أويكليس وأنجب الشجاع، Oiclesأويكليس أنتيفاتيس أنجب
ذلك ومع قلبَيْهما. من ُحبٍّ أيَّ حبٍّا وأبولُّو، الرتس، حامل زوس أحبَّه الذي الجيش، مفزع
االبنان له فُولِد سيدة، هدايا بسبب طيبة، يف املنية وافته بل الشيخوخة، عتبة من يقرتب فلم
بولوفايديس أنجب فقد مانتيوس أما ،Amphilchusوأمفيلوخوس Alcmaeon ألكمايون
كاليتوس خطف الذهبي العرش ذا الفجر أن بيد ،Cleitus وكاليتوس ،Polypheides
ذو بولوفايديس، وأما الخالدين، مع الحياة يستطيع كي بعيًدا وحمَله وجماله، لفتنته
بعد أمفياراوس مات ثم البرش، سائر بكثرٍي يفوق عرَّاًفا، أبولُّو جعله فقد العالية، الهمة
وراح هناك فاستوطن أبيه، مع الغضب بالغ وهو ،Hyperesia هوبرييسيا إىل انتقل ذلك،

الناس. لجميع يتَنبَّأ

يرد وتيليماخوس ثيوكلومينوسيسأل

بجوار ووقف اآلن جاء الذي هو ،Theoclymenus ثيوكلومينوس املسمى ابنه، كان
إليه فتحدَّث السوداء، الرسيعة سفينته بجانب ويُصيل السكائب يُصب وهو تيليماخوس،

قائًال: مجنحة،17 بكلماٍت وخاطبه
إليك أتوسل فإني املكان، هذا يف املحرتقة الذبائح م تُقدِّ أنت طاملا الصديق، «أيها
أخربتني ما إال يتبعونك، الذين رفقائك وحياة نفسك، أنت وبحياتك نعم وباإلله، بتقدماتك

ثالث. وعددهن االنتقام ربات اإليرينويس، من واحدة 14

بعنف». ترضب «التي البعض: يرتجمها 15
واحدة. عدا ما أوديسيوس سفن جميع حطم صقلية، يف البرش لحوم أكلة العمالقة ملك 16

حماسية. أي 17
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أين قدمت؟ مكاٍن أي ومن البرش، بني أنت من شيئًا، عني تُخِف وال عنه أسألك ما بحقيقة
أبواك؟» وأين بلدك،

يف يشء بكل الغريب، أيها ا، حقٍّ فسأخربك «إذن بقوله: الحكيم تيليماخوس فأجابه
أنه التأكيد تمام لك ألؤكِّد وإني أوديسيوس، وأبي إيثاكا، هو رأيس مسقط إن رصاحة.
رفاقي َصحبُت ولذلك مؤسف؛ بمصرٍي حتفه لقي اآلن أنه إال الرجل، هذا مثل هناك كان
منذ رحل الذي والدي، عن األخبار ألستطلع هنا إىل وجئُت سوداء، سفينًة وركبنا هؤالء،

بعيد.» أمٍد
بلدي؛ من هاربًا جئُت أيًضا، أنا، «كذلك قائًال: اإلله، شبيه ثيوكلومينوس أجابه عندئٍذ
مرعى أرجوس يف هناك عديدون وأقارُب إخوة له ويُوَجد أقربائي، من رجًال قتلُت ألنني
املظلم واملصري املوت ألتقي أنني بيد اآلخيني. عىل بقوة الحكم زمان عىل ويقبضون الجياد،
فهل البرش، بني وجهي عىل أهيم أن نصيبي من اعتقادي حسب ألنه هربُت أيديهم، عىل
أعتقد ألنني يقتلوني؛ ال حتى هارب، وأنا إليك أترضع إنني إذ سفينتك؛ يف تأخذني أن لك

أثري.» يقتَفون أنهم
سفينتي من أُنزلَك فلن كذلك، األمر دام «ما بقوله: الحكيم، تيليماخوس عليه فردَّ
التكريم من وستلقى اتبعنا، هيا معنا. املجيء إىل تتوق طاملا األحوال، من حال بأية الجميلة

لقيناه.» الذي مثل منزلنا يف

واحدة سفينٍة تيليماخوسيف مع يبحر ثيوكلومينوس

املقبية، السفينة ظهر فوق أخريًا ووَضعه الربونزي، رمحه منه تناول حتى هذا قال إن ما
وأجلس كوثلها يف جلس ذلك وبعد البحار. ماخرة السفينة ظهر نفسه هو ركب ثم
عىل تيليماخوس ونادى السفينة. مؤخرة حبال رجاله فحل جواره، إىل ثيوكلومينوس
املصنوع الصاري ورَفعوا الحال. يف باألمر فصَدعوا بالحبال، يمسكوا بأن وأمرهم رجاله
الرشاع رفعوا ثم بدعامات، األمام من وثبتوه الواسعة، حفرته يف وأقاموه الرشبني خشب من
ريًحا النجالَويْن العيننَي ذات أثينا إليهم وأرسَلت الثريان. جلود من مجدولة األبيضبسيوٍر
املاء، صفحة فوق ترسع وهي السفينة، تستطيع حتى السماء، وسط بشدٍة تُهب مواتية،
وخالكيس Crouni كروني َعْرب ساروا وهكذا امِلْلح. البحر ماء وسط طريقها تمخر أن

الرائعة. الجداول ذات ،Chalcis
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السفينة واقرتبت الطرق، جميع فوق الظلمة وخيََّمت األفق وراء الشمس غابت واآلن
يحكم حيث العظيمة Elis إليس عىل ومرت زوس، ريح بها تعجل ،Pheae فياي من
الشكوك، عليه غلبَْت وقد ة،18 الحادَّ الجزر إىل ثانيًة بسفينته سار ثم ،Epeans اإليبيون

عليه. يُقبض أم املوت من سينجو هل

بيته يف املغازلني زيارة ينتوي أوديسيوس

وكان الكوخ، يف العشاء طعام مًعا، يتناولون الطيب، الخنازير وراعى أوديسيوس كان
تكلَّم بطونهم، ملء والرشاب الطعام من أصابوا فلما اآلخرين، الرجال بقية معهما يتعىشَّ
كرم منه سيلقى كان إذا ما لريى الخنازير راعي نبض يجسُّ وسطهم، يف أوديسيوس
فقال: بعيًدا، املدينة إىل سرُيسله أم الحظرية، عند هناك بالبقاء فيأمره ذلك بعد الضيافة
الذهاب عىل عازم إنني اآلخرين، الرجال جميع يا وأنتم يومايوس، يا اآلن إيلَّ «أصغ
إذن ورجالك. أنت خرابك يف سببًا أكون ال حتى القوم، أستجدي كي املدينة إىل الصباح يف
َعْرب أما هناك. إىل يرشدني به موثوًقا شخًصا معي وأرسل الطيبة، بنصيحتك اآلن إيلَّ فلتُسِد
كما ورغيف. املاء من بكوٍب أحدهم عيلَّ يجود أن يف أمًال قوتي، حسَب أنا فسأتجول املدينة،
الحكيمة، بينيلوبي إىل األنباء وأحمل باإلله الشبيه أوديسيوس بيت إىل أذهب سوف أنني
خريٌ عندهم دام ما وليمة، يل يُقدِّموا أن عىس الصفاقة، البالغي املغازلني جماعة إىل وأنَضم
سأُخربك، ألنني يريدون؛ ما كل يف طلباتهم ملبيًا كريمة بخدمٍة بينهم أقوم الحال ويف وفري.
البرش، جميع ألعمال واملجد الجمال يمنح الذي الرسول، هريميس، فبفضل جيًدا؛ إيلَّ فأصغ
جيًدا، النار تكويم يف اني يتحدَّ أن سواي امرؤ يستطيع ال فيما بالخدمات القيام أجيد إنني
يف الخمر؛ صب ويف وشوائه، اللحم إعداد ويف النار، يناسب بما الجافة األحطاب قطع ويف

األرشاف.» لخدمة بها القوم وضعاء يقوم التي األمور جميع

الزيارة هذه مغبة أوديسيوسمن يومايوسيحذر
بقولك: أجبتَه الخنازير راعي يا يومايوس، يا بالًغا، تأثريًا األلفاظ هذا فيك أثَّرت فلما
هناك الهالك لرتيد إنك ا حقٍّ ُمخيِّلِتك؟ عىل األفكار هذه مثل تطرأ ِلَم الغريب، أيها «ويحي!

التي بالسفينة الالئقة الصفة أن املحتمل ومن الغامضة. الصفة لهذه مقبول تفسرٍي من هناك ليس 18

نفسها. للُجزر استُعريت قد الجزر أمام برسعة طريقها تُشق
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الحديدية. السماء عنان إىل وعنفهم شهوتهم تصل الذين املغازلني، حشد دخلَت إذا تماًما،
والجالبيب، بالعباءات جيًدا ون يلتفُّ شباٌن إنهم بل كال يشء، يف يشبهونك ال خدمهم إن
املصقولة املوائد تكون أن دائًما ويُراعون باستمرار، المعًة ووجوههم برءوسهم ويحتفظون
أنا ال منا، أحًدا يضايق ال وجودك فإن هنا؛ معنا امكث وبالخمر. وباللحم بالخبز، محملة
فإنه أوديسيوس، ابن العزيز السيد يأتي وعندما معي. الذين الرجال من آخر فرٍد أي وال
يتوق مكاٍن أي إىل بَك يبعث وسوف جسمك، بهما تسُرت وجلبابًا عباءة نفسه، هو سيمنحك

إليه.» الذهاب إىل وروحك قلبك
األب أسأل يومايوس، «هيا قائًال: التحمل، البالغ العظيم أوديسيوس أجابه عندئٍذ
املشاقِّ وتَكبُّد ل التجوُّ عن أغنَيتَني ألنك ؛ لديَّ عزيٌز أنت كما لديه عزيًزا تكون أن زوس
من الرشيرة املحن لون يتحمَّ الناس ولكن ل، التجوُّ من للبرش ا رشٍّ أكثر يشء فال املفجعة،
عىل ُمصمًما ُدمَت فما اآلن أما واأللم. والحزن التطواف إىل يُضَطرون عندما بطونهم، أجل
الشبيه أوديسيوس والدة عن خربني تعال، سيدك. بانتظار وتأمرني هنا، بي االحتفاظ
الحياة قيد عىل يزالون أال رحل. عندما الشيخوخة، حافة عىل تركه الذي أبيه، وعن باإلله،

هاديس؟» بيت إىل ورحال املنية وافتهما أم الشمس؟ أشعة تحت يعيشان

الطفولة أيام عن أوديسيوسشيئًا يومايوسيُقصعىل

أيها والحقيقة، بالرصاحة فألُخِربنك «إذن، بقوله: البرش، قائد الخنازير راعي فأجابه
داخل أطرافه روحه تُغادر أن لزوس دائًما يُصيل ولكنه حيٍّا، يزال ال اليرتيس إن الغريب.
الرشعية، زوجته الحكيمة، السيدة وعىل رحل، الذي ابنه عىل الحزن أشد حزيٌن ألنه ساحاته؛
كمًدا ماتت لقد األوان. قبل الشيخوخة إىل به ت زجَّ والتي يشء كل من أكثر موتها آمله التي
ويكون هنا، يقطنون ممن إنساٍن أي يموتها أن أتمنى ال تعيسة، ميتًة املجيد، ابنها عىل
عىل كانت أن طيلَة عنها، وأستعلم أسأل أن دائًما يُرسني كان معاملتي. وأَحَسن يل صديًقا
مع ربَّتْني قد كانت نفسها، هي ألنها باألحزان؛ مليئة كانت حياتها أن ولو الحياة، قيد
نشأُت لقد أطفالها. وصغرى الرشيفة ابنتها الفضفاض، الثوب ذات Ctimene كتيميني
فلما ضئيل، بَقٍدٍر منهم أقلَّ أو أوالَدها، كتبجيلها السيدة تلك َلتني وبجَّ وترعرعُت، معها
ألنفسهم وحصلوا لتتزوج، Same سامي إىل أرسلوها املنتظرة، الشباب مبالغ كالنا بلغنا
غاية يف مالبس وجلبابًا، عباءًة سيدتي ألبَستْني فقد أنا أما لها. حرص ال زواج هدايا عىل
أما ا. جمٍّ حبٍّا قلبها يف يل تُِكن وكانت الحقل، إىل وأرسَلتْني لقدمي، نعاًال وأعطتني الروعة
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عمل. من به أقوم ما بالتوفيق تتوىلَّ املباركة اآللهة أن رغم هذا، كل إىل أفتقر فإنني اآلن
من سارٍّ يشءٍ أي أسمع ال ولكني املحرتمني األغراب وأعطي ذلك، من وأرشُب آكُل كنُت
عن عبارة كارثة، أي كارثة باملنزل حلت إذ عمًال؛ أو كلمة اليشء ذلك أكان سواء سيدتي،
والوقوف سيدتهم، أمام التحدُّث يف الخدم يرَغب ما فكثريًا ذلك ومع متغطرسني. رجال
من الحقول، إىل شيئًا معهم ذلك بعد يحملون ثم والرشاب، الطعام وتناول يشء، كل عىل

دائًما.» بالدفء يفيض الخادم قلب تجعل التي األشياء
كنت عندما أنك شك ال للعجب! «يا قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
ولكن ووالَديك، بلدك عن بعيًدا ل تتجوَّ لم الخنازير، راعي يا يومايوس، يا طفل، محض
يعيش كان الطرقات، فسيحة قوم مدينة تسَلب ألم رصاحة. يف قولك يل وأعلن اآلن، خربني،
خطَفك ماشيتك أو أغنامك مع ووحيًدا صبيٍّا كنَت عندما أنه أم لة؟ املبجَّ وأمك أبوك فيها

طيبًا؟» سعًرا فيك دفع الذي هذا، سيدك بيت إىل ليبيعوك سفنهم يف وحملوك األعداء
وتستفهم تسألني دمت ما الغريب، «أيها بقوله: الرجال، قائد الخنازير راعي فأجابه
إن هنا. جالس وأنت الخمر، واحتِس بالغبطة، وتمتَّع صمٍت يف اآلن إيلَّ فأصِغ هذا، عن مني
القصص، بسماع للتمتُّع وقتًا هناك أن كما للنوم، وقت فهناك الطول؛ لعجيبة الليايل هذه
الحد. عىل الزائد النوم يف حتى تَعٌب وهناك الوقت، يحني حتى الرقاد إىل بي حاجة وال
لينام، يذهب فَدعه النوم، إىل الذهاب يف منهم واحٍد أي وروُح قلُب رغَب فإذا الباقون، أما
كالنا ونرشب فنُولم نحن أما سيدنا. خنازير يرعى ثم يأكل، فَدعه الفجر، الح ما إذا حتى
األذهان؛ إىل نستعيدها ونحن الشديدة، اآلخر محن قصة بسماع منا كلٌّ ويتمتع الكوخ، يف
سأروي ذا أنا وها غريه. محن عىل الوقوف يف لذة يجد األهوال، من الكثري قاىس من فإن

عنه. تسألني ُكنَت ما لك
أورتوجيا فوق عنها سمعَت أنَك تصادف لو ،Syria سوريا اسمها جزيرة هناك
بالسكان، كثريًا مزدحمًة الجزيرة تلك ليست الشمس، ل تحوُّ أمكنة تُوَجد حيث ،Ortygia
ال بالقمح. مليئة بالخمر، زاخرة باملاشية، غنية بالقطعان، حافلة طيبة، بالٌد ولكنها
بيد بغيض، مرٍض أي التعساء البرش يصيب وال إطالًقا، البالد إىل طريقها املجاعة تعرف
مع الفضية، القوس ذو أبولُّو يأتي املدينة، أنحاء شتى يف البرش قبائل تشيخ عندما أنه
مدينتنَي، إىل مة مقسَّ أرضالجزيرة وجميع ويقتلهم. الرقيقة بسهامه فيُهاجمهم أرتيميس،
الشبيه Ormenusأرومينوس ابن Ctesiusكتيسيوس إنه كملك، املدينتنَي كلتا أبي ويحُكم

بالخالدين.
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جشعون، أوغاٌد وبأنهم بسفنهم يُشتَهرون قوم وهم الجزيرة، تلك إىل الفينيقيون جاء
سيدٌة وقتئٍذ أبي بيت يف وكانت السوداء. سفينتهم يف لها عداد ال تحًفا معهم فأحرضوا
الرائعة، اليدوية األشغال يف وماهرة الجمال، من كبري َقْدٍر عىل الطول فارعة فينيقية،
معها اضطَجع املالبس، تغسل وهي أوًال رأَوها فعندما املاكرون؛ الفينيقيون فخدعها
كانت مهما النساء، بعقول يلعب األمر هذا ألن الواسعة؛ السفينة بجوار عشٍق يف أحدهم
العايل أبي بيت إىل تَوِّها من فأرشَدتْه جاءت، أين ومن تكون من سألها ثم مستقيمة، السيدة

قائلة: السقف،
الواسع Arybasأروباس ابنة وأنا بالربونز، الغنية ،Sidon سيدون من َقِدمُت «إنني
عيلَّ قبََض الحقول، من قادمة وأنا أنني، بيد ِمدراًرا. عليه األموال ق تتدفَّ كانت الذي الثراء
دفع الذي الرجل، ذلك بيت إىل وباعوني هنا، إىل وأحرضوني ،Taphia تافيا من قراصنٌة

بالًغا.» ثمنًا أجيل من
ثانية معنا العودة يف «أترغبني ا: رسٍّ معها اضطجع قد كان الذي الرجل لها قال عندئٍذ
حقيقة، يعيشان ألنهما أيًضا؟ رؤيتها ويف السقف، العايل والَديِك منزل رؤية ويف وطنك، إىل

ثريَّني.» بحقٍّ ويُعتَربان
أنفسكم، عىل العهد البحارة أيها أخذتم إذا رسور، «بكل بقولها: السيدة، فأجابته

وطني.» إىل ساملة بي تذهبوا بأن وأقسمتم
املرأة ثَت تحدَّ القسم، من انتَهوا أن وبعد أَمرتْهم. كما جميًعا البحارة فأقَسم هذا قالت

فقالت: ثانية إليهم
البرئ، عند أو الطريق يف قابلني إذا رفاقك، من أيٌّ إيلَّ يتحدث وال اآلن، «اصمتوا
يُقيِّدني وعندئٍذ شكوكه فيثري العجوز، امللك ويخرب القرص إىل فيذهب أحد يرانا أن خشية
باملقايضة لوا وَعجِّ عيونكم،19 نُْصب هذه كلماتي فضعوا موتكم، أمر ويُدبِّر قاسية، بقيوٍد
يف برسعة يجيئني برسوٍل إيلَّ ابعثوا بالبضائع، سفينتكم ُشحنَت ما إذا حتى سلعكم، عىل
آخر شيئًا برسور وسأُعطي يدي. تحت يقع ذهب أي أيًضا معي سأحمل ألنني القرص؛
َقْدٍر عىل طفٌل وهو القرص، يف ُمربِّيتَه أنا أُعترب النبيل، لسيدي طفل هناك نقيل. نظري يف

عقولكم. يف الحرفية: الرتجمة 19
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السفينة، ظهر عىل معي سأحرضه القرص. خارج إىل دائًما يصحبني الدهاء، من عظيم
لغًة يتحدثون قوٍم إىل فيه تبيعونه مكاٍن أي يف باهًظا، ثمنًا عنه تأخذوا أن فيمكنكم

أجنبية.»
يف هناك وبُقوا الجميل، القرص إىل انرصَفت حتى الكالم بذلك إليهم أفضت إن ما
لعودتهم، الواسعة سفينتهم يف وفري ماٍل عىل التجارة من وحَصلوا كاملة، سنة بالدنا
رجٌل أبي منزل إىل فجاء السيدة، إىل األخبار ليحمل القرص إىل برسول بعثوا وعندئٍذ
الكهرمان. من خرزاٌت طها تتوسَّ الذهب من قالدة معه يحمل الخداع، يف ا جدٍّ ماهر
بإعجاب، إليها يتطلَّعن ورصن لة، املبجَّ أمي وأخذَتْها أيديهن، يف القالدة الفتيات تناوَلت
رأسه َهزَّ أن وبعد صمت. يف للمرأة رأسه هز أنه بيد الرجل، عىل األثمان ويَعِرضن
املنزل. خارج وقاَدتْني يدي، من فأخذَتني الواسعة، السفينة إىل طريقه يف انَرصَف لها،
كانوا الذين املدعوين، وموائد الكئوس، وجَدت األمامية القرص ساحة بلغنا وعندما
وأخَفت فأرسَعت املناقشة، ومكان املجلس، إىل ذَهبوا قد كانوا إذ أبي؛ بخدمة يقومون
بعد يشء. كل من الذهن خايل وأنا فتِبعتُها بها، وخرَجت كئوس، ثالَث صدرها يف
امليناء بلغنا حتى فأرسعنا الطرقات، جميع عىل الظلمة وخيَّمت الشمس، غابت ذلك
كَلينا وحملوا ظهرها، اعتَلوا وعندئٍذ الرسيعة. الفينيقيني سفينة كانت حيث العظيم،
مواتية. ريًحا زوس لهم وأرسل املائية، الطرق َعْرب مبحرين وأقلعوا أيًضا، ظهرها عىل
اليوم كرونوس، بن زوس علينا جَلب فلما نهار، ليَل أيام، ستة السفينة بنا سارت
صوتًا، ُمحِدثًة السفينة جوف يف فسَقَطت املرأة، القوَّاسة أرتيميس، رضبَت السابع،
واألسماك، البحر لكالب فريسة لتكون اليم يف بها فألَقوا بحري، طائٍر أي يغطس كما
املاء، صفحة عىل تحملُهم الريح، بهم ذهبَت وعندئٍذ القلب، كسري هناك، فُرتكُت أنا أما
هذه عيناي رأت أن حَدث وهكذا بأمواله. اليرتيس اشرتاني حيث إيثاكا، إىل املوجة، وكذا

البالد.»
الكائن القلب بحق أثَّرَت لقد يومايوس، «أيا بقوله: زوس، نسل أوديسيوس، فأجابه
فإن الحق أردَت إن هذه، حالتَك ويف قلبك. يف كابدتَه الذي ُحزنك قصة بذكر َصْدري يف
رجٍل منزل إىل جئَت قد جهادَك كل بعد دمَت ما جنب إىل جنبًا والرش الخري أعطى زوس
فإنني حالتي، يف أما طيبة. حياًة تحيا وأنت وحنان، عطف يف ورشابًا، طعاًما يعطيك كريم،

هنا.» إىل أتيُت قد العديدة، البرش مدن خالل تجوايل بعد
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وطنه إىل تيليماخوسيصل

إذ وجيزة؛ لفرتٍة بل طويل، لوقٍت ليس ليناما، رَقدا ثم اآلخر، إىل منهما كلٌّ تحدَّث بهذا
الشاطئ من اقرتبوا إن فما تيليماخوس، رفقاء أما العرش. الجميل الفجر أقبل ما رسعان
أرَسْوها حتى بالسفينة يُجذِّفون وأخذوا الصاري، بإنزال وأرسعوا الرشاع، َطَووا حتى
أنفسهم هم ونزلوا الكوثل، حبال وربطوا املرايس أحجار َرَموا ثم مرساها، إىل بمجاذيفهم
من جوعهم أشبعوا إن وما الصهباء، الخمر وخَلطوا طعامهم وأعدَّوا البحر، شاطئ إىل

فقال: أوًال، وسطهم يف يتحدَّث الحكيم تيليماخوس نهض حتى والرشاب، الطعام
فأعتزم أنا أما املدينة، حتى وتُجذِّفوا السوداء، بالسفينة تُبِحروا أن اآلن لكم «هل
. أرايضَّ عىل أرشفُت قد أكون أن بعد املدينة إىل سأذهب املساء ويف والرعاة، الحقول زيارة
تعبكم.» جزاء العذبة، والخمر اللحم من طيبة وليمة لكم سأُقدِّم الصباح يُصبح وعندما
طفيل يا أنا، أذهب أين «إىل بقوله: اإلله، شبيه ثيوكلومينوس إليه تحدَّث عندئٍذ
إىل مبارشًة أذهب هل أم سألتجئ؟ الصخرية، إيثاكا يف يحكمون ِممن َمن بيت إىل العزيز؟

ومنزلك؟» والدتك منزل
بالذهاب ألمرتَُك ذلك، غري عىل كانت األمور أن «لو وقال: العاقل، تيليماخوس فأجابه
شخصيٍّا أنت لك بالنسبة األمر ولكن الغرباء، لتكريم ينُقصيشء ال حيث منزلنا، إىل حتى
كثريًا تظهر ال ألنها والدتي؛ تُقابلك ولن بعيًدا، سأكون إنني حيث سيئ، جدَّ يكون قد
ولكني عليا، ُحجرٍة يف منوالها عىل تنسُج عنهم بمنأًى تمُكث بل البيت، يف املغازلني أمام
بولوبوس ابن املجيد يوروماخوس إنه إليه، تذهب أن تستطيع آخر رجل عن سأُخربك
املدينة يف رجٍل خريُ هو إذ إله؛ كأنه اآلن إيثاكا رجال إليه ينظر الذي الحكيم، Polybus
أوديسيوس. بمجد والفوز بوالدتي الزواج إىل ف التلهُّ غاية ف ويتلهَّ بمراحل، غريه يفوق
اليوم لهم ق سيُحقِّ هل يعرف، السماء يف يقطن الذي األوليمبي، زوس فإن ذلك ومع

قه.» يُحقِّ ال أو الزواج، قبل الرشير

تيليماخوس قلب يَُطمِنئ ثيوكلومينوس

يف يُمِسك الرسيع، أبولُّو رسول صقًرا، وكان اليمني، عىل طائر حلَّق يتكلَّم هو وبينما
السفينة بني الطريق وَسط األرض فوق بالريش ويُلقي ريشها، ينزع وكان يمامة، مخالبه
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وتحدَّث يده، وأمسك زمالئه، عن بعيًدا ثيوكلومينوس ناداه عندئٍذ نفسه؛ وتيليماخوس
بقوله: إليه،

اآللهة؛ أحد إذن بدون يميننا عىل يُحلِّق لم الطائر هذا أن شك ال تيليماخوس، «أي
أكثُر هو بيتك، غري إيثاكا أرض يف بيت ال فأل، طائُر أنه عرفُت إليه نظرُت أن بمجرد ألنني

ق.» ُمتفوِّ أبًدا دائًما إنك سيادة، وأعظم مجًدا
ق تتحقَّ أن أتمنى كم الغريب، أيها «آه! فقال: ثانية، الحكيم تيليماخوس عليه َفردَّ
بأنَك يقابلَك من كلُّ يصَفك كي كثرية، وهدايا شفقًة الحال يف مني تنال عندئٍذ هذه؛ كلمتك

ُمباَرك.»

ثيوكلومينوس تيليماخوسيُويصبتكريم

بايرايوس، «أيا فقال: به، املوثوق رفيقه Peiraeus بايرايوس إىل تيليماخوس تحدَّث ثم
الرفقاء، سائر دون حديثي إىل تُصغي أن اعتدَت الذي أنَت إنك ،Clytiusكلوتيوس ابن يا
وتُكِرم الغريب، هذا تأخذ أن اآلن، إليك ل أتوسَّ فإنني، ثَمَّ وِمن بولوس؛ إىل رافقوني الذين

أجيء.» أن إىل التمجيد، له وتُبدي منزلك، يف وفادته
ينبغي ال أنه من بالرغم تيليماخوس، «أي قائًال: الشهري، اح الرمَّ بايرايوس فأجابه

للغرباء.» واجٌب هو ما إىل َقط يفتقر ولن سأُكِرمه، فإنني طويًال، هنا تبقى أن لك

الخنازير حظرية إىل تيليماخوسيرسع

حبال وحل بالصعود أنفسهم زمالءه وأمر السفينة، ظهر إىل َصِعد حتى هذا قال إن ما
يف فربط تيليماخوس أما املقاعد. فوق واستَوْوا الحال، يف السفينة ركبوا وهكذا الكوثل.
السفينة. ظهر فوق من الحاد، بالربونز املدبَّب املتني، ُرمَحه وأخذ الجميل، صندَله قدَميه
أمرهم كما املدينة، إىل أبحروا السارية، ثبَّتوا أن وبعد الكوثل، حبال الرجال حل ذلك بعد
قدماه حمَلته فقد نفسه تيليماخوس أما املقدس. أوديسيوس ابن العزيز تيليماخوس
من يُحىص ال ما بها له كان التي الحظرية إىل وصل أن إىل األمام، إىل يخطو وهو برسعة،
ألسياده. بالوفاء الحافل القلب ذو النبيل الخنازير راعي وسطها يف نام والتي الخنازير،
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تيليماخوس بعودة ُب يُرحِّ يومايوس

الكوخ، وسط يف ناًرا العظيم، الخنازير وراعي أوديسيوس أشعل الوقت ذلك نفس يف
الخنازير، قطعان مع بالرعاة بعثا قد وكان اإلفطار، طعام ان يُِعدَّ الفجر مطلع عند وراحا
والحظ منها. يقرتب وهو تَهرَّ أن دون تيليماخوس، حول تحوم كانت النابحة الكالب ولكن
الحال يف فقال أذنَيه، يف يطنُّ األقدام َوْقع وسمع الكالب، حومان العظيم أوديسيوس

حماسية:1 بعباراٍت ليومايوس
تعرفه؛ رجل هو األقل عىل أو إليك، قادم رفاقك من رفيًقا أن شك ال يومايوس، «أيا

أقدام.» وقع كذلك ألسمع وإنني حوله، تحوُم بل تَهر، ال الكالب ألن
الباب، عند واقًفا العزيز ابنه كان حتى كالمه، من لفٍظ بآخر ينطق أوديسيوس كاد ما
الخمر بخلط مشغوًال كان التي اآلنية يَديه من وسَقَطت مبهوتًا، واقًفا الخنازير راعي فَهبَّ
وانحَدرْت ويَديه الجميلتنَي، عينَيه وكلتا رأسه فقبَّل سيده، لقاء إىل وُهِرع فيها. الصهباء
يف قيص بلٍد من إليه يأتي الذي العزيز، ابنه املحب األب ب يُرحِّ وكما كبرية. َعْربٌة عينه من
— البالغ الحزن أجله من قاىس الذي الحب، غاية واملحبوب الوحيد ابنه — العارشة السنة
وأخذ ساعَديه، بني باإلله الشبيه تيليماخوس العظيم الخنازير راعي أمسك أيًضا هكذا

مجنحة. األصل: 1
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حديثًا. مغسوَلني وجلبابًا عباءًة، أوًال، صدره، حول وألَقت الذهبي. بصولجانها أثينا ملَستْه بهذا،

بكلماٍت إليه تحدَّث ثم هالك، من نجا قد كان لو كما جسمه من جزءٍ كل يف تقبيًال يُوِسعه
فقال: يبكي، وهو حماسية2

أراك لن أنني إيلَّ ُخيل لقد الحلو. عينَي نور يا تيليماخوس يا جئَت قد ذا أنت «ها
قلبي أُمتِّع حتى العزيز، طفيل يا ادخل هيَّا، سفينتك. يف بولوس إىل رحلَت أن بعد إطالًقا
وال الحقل دائًما تزور ال ألنك غريبة؛ بالٍد من حديثًا جئَت من يا منزيل، يف هنا إليِك بالنظر

مجنحة. األصل: 2
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أن لقلبَك الخري من أنه لَك تراءى هكذا أنه فأعتقد املدينة، يف باستمرار تظل بل الرعاة،
املخرِّبني.» املغازلني حشد عىل نظرًة تُلقي

أمه تيليماخوسعىل يُطمِنئ يومايوس

من هنا إىل جئُت لقد أبتاه. يا األمر، سيتم «هكذا بقوله: الحكيم، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
أم القرص، يف باقية تزل لم أمي كانت إذا عما منك أستعلم ولكي رأيس، بعينَي ألراك أجلك؛
ُمغطٍّى فيه، يرقد من إىل متلهًفا أوديسيوس ِفراش يبقى بينما آخر، رجًال اآلن تزوََّجت قد

الفاسد.» العنكبوت بنسيج
بقلٍب القرص يف باقية زالت ما فإنها «كال، يقول: البرش، قائد الخنازير راعي فأجابه

مستمر.» بكاءٍ يف واأليام الليايل تقيض الزب حزٍن ويف ثابت،
فوق مارٍّا تيليماخوس ودخل الربونزي، الرمح منه تناول حتى هذا حديثه أتم إن ما
مكانه، وأعطاه مقعده من أوديسيوس، أبوه، نهض حتى اقرتب، إن وما الصخرية. العتبة

قائًال: ذلك، من منَعه جانبه من تيليماخوس أن بيد
سوف رجٌل هنا فها حظريتنا؛ يف آخر مكاٍن يف مقعًدا وسنجد الغريب، أيها «اجلس

مقعًدا.» لنا يُِعد

ألوديسيوسوتيليماخوس الطعام يُقدِّم يومايوس

أجل من الخنازير راعي وبسط مكانه، يف ثانيًة يجلس أوديسيوس فعاد تكلَّم هكذا
أوديسيوس ابن فجلسعليها الصوف، من جزَّة وفوقه تحت أخرضمن تيليماخوسحشيًشا
من تركاها قد كانا املشوي، اللحم من َقصعاٍت أمامها الخنازير راعي وضع بعدئٍذ العزيز؛
العليق خشب من طاٍس يف وخلط األسفاط، يف الخبز وضع وبرسعة السابق، اليوم وجبة
مدوا ثَمَّ وِمن املقدس؛ أوديسيوس قبالة مجلسه نفسه هو اتخذ ثم العسل، حالوة يف خمًرا
الطعام من بطونهم ملء تناولوا إن فما ا، ُمعدٍّ أمامهم املوضوع الشهي الطعام إىل أيديهم

بقوله: العظيم، الخنازير راعي إىل تيليماخوس تحدَّث حتى والرشاب،
أنهم أعلنوا ومن إيثاكا؟ إىل ارة البحَّ به جاء كيف الغريب؟ هذا جاءك أين من «أبتاه،

قدَميه.» عىل سائًرا جاء قد الغريب هذا أن يستحيل أنه اعتقادي، يف إذ يكونون؟
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بالحقيقة فألُخربنك ولدي، يا «إذن، فقلَت: الخنازير، راعي يا يوماس يا أجبتَه إذن
الكثري خالل متجوًال جاس إنه ويقول الفسيحة، كريت مواليد من أنه يعلن إنه كلها،
سفينة من هرب فقد اآلن، أما النصيب. هذا اآللهة أحد دبَّر وهكذا البرش، مدائن من
تشاء. ما به فافعل يَديك، بني وسأضعه حظريتي، إىل ولجأ Thesprotians للثيسربوتيني

بك.» مستجري أنه يعلن إنه

بعطفه الغريب ق يُطوِّ تيليماخوس

هذا قولك حزَّ لقد ا حقٍّ يومايوس، «أيا بقوله: الحكيم، تيليماخوس عليه ردَّ جديد من عندئٍذ
فإنني منزيل؛ يف الغريب هذا بتكريم أقوم أن يل يتأتَّى كيف إذ قلبي؛ يف ووَخزني نفيس يف
عندما رجل، لحماية نفيس عن للدفاع قوتي يف بعُد ثقٌة يل وليست صغريًا أزل لم شخصيٍّا
هذا إىل ليخفق صدرها يف الكائن قلبها فإن والدتي، أما سبب. ما غرِي من املتاعب املرء يُثري
وصوت ِفراشزوجها محرتمًة املنزل، عىل وتُحافظ هنا معي تبقى هل حائرًة وذاك، الجانب
من عدٍد أكرب لها ويُقدِّم القرص، يف يُغاِزلها الذي اآلن اآلخيني بني رجٍل خرِي مع أم الشعب،
فسأكسوه منزلك إىل جاء قد إنه فحيث ا، حقٍّ الغريب بهذا يتعلق فيما أما اإلعجاب. هدايا
وأُرسلُه لقدَميه، وصندًال حدَّين، ذا سيًفا وأعطيه له، جميًال لباًسا يكونان وجلبابًا، عباءًة
بأمره، وتعتني الحظرية، يف هنا تُبِقيَه أن لَك، طاب لو أو وروحه. قلبه يريد حيث إىل
خرابَك يف سببًا يكون ال حتى ملأكله، الطعام من يلزم وما هنا، إىل الثياب أُرسل فسوف
إذ املغازلني؛ حشد إىل لينضم هناك، إىل الذهاب ة مشقَّ له أُحمِّ لن ولكني رجالك، وخراب
الصعب ومن حزن. أي حزٌن عيلَّ فيحل منه، يسخروا أن خشية وضيعة، صفاقًة يفيضون
ا، حقٍّ عليه يتَفوَّقون ألنهم قويٍّا؛ كان مهما عديدين، قوٍم بني شيئًا يبلغ أن واحد رجٍل عىل

ق.» تفوُّ أي

املغازلني ملقاتلة استعداده يُبدي الغريب

الواجب يقيض طاملا الصديق، «أيها فقال: ل، التحمُّ البالغ العظيم أوديسيوس أجابه عندئٍذ
املغازلني أولئك إن تقول إذ حديثك؛ أسمع وأنا ليتمزق قلبي أن فالحق — أَردَّ أن ا حقٍّ عيلَّ
أتُقايس ني، خربِّ — الطيب الرجل أيها منك، بالرغم القرص يف العربدة هذه مثل يقرتفون
لديك هل أم الرب؟ لصوت طاعًة يكرهونك، البلد يف القوم أن أم برغبتك؟ الظلم ذلك أنت
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ليتَني الِجد. َجد ما إذا القتال يف املرء عليهم يعتمد الذين إخوتك، عىل بالالئمة لتُنحي سبب
أوديسيوس أو اللوم، أوديسيوسعديم ابَن وكنُت الحارض، خلقي يف وأنا مثلك، صغريًا كنُت
أنني عىل أُبرهن لم إذا الحال، يف عنقي عن ويفصله رأيس ما غريٌب فليقطع إذن نفسه.
هزموني إذا أما اليرتيس. قرصأوديسيوسبن إىل وصلُت ما إذا جميًعا املراسعليهم صعب
أرى وال ساحاتي، يف قتيًال أموت أن بي فخليٌق أنا، كما وحدي وأنا عددهم، كثرة بسبب
اإلماء يسوقون ورجاٍل معاملتهم، تُساء أغراٍب من املخزية األعمال هذه استمرار بعيني
ما غرِي يف خبزي يلتهمون والرجال تُبدَّد، والخمر الجميلة، الساحات َعْرب مخجلة بطريقٍة

نهاية.» لألمر تكون أن وبدون حساب، وبغري اكرتاث،

بيومايوس تيليماخوسيستغيث

رصاحة، يف يشءٍ بكل ألُخربنَّك الغريب، أيها «إذن بقوله: الحكيم تيليماخوس عليه فردَّ
إخوتي، ألوم لكي ُمربِّر أي لديَّ وليس كراهية، أو ضغينة أية ا حقٍّ يل الناس يحمل فال
جعل قد كرونوس ابن ألن مرير؛ رصاٌع نَِشَب ما إذا القتال، يف املرء عليهم يعتمد الذين
اليرتيس، Arceisiusأركايسيوس أنجب لقد منفرد. خطٍّ يف الطريقة هذه عىل يسري منزلنا
أوديسيوس أنجبني كما أوديسيوس، هو وحيًدا ابنًا اليرتيس أنجب وكذلك له، وحيد كابٍن
يفوقون أعداءٌ اآلن قرصنا ويف عيناه. بي تََقرَّ ولم قرصه، يف وترَكني أيًضا، له وحيًدا ابنًا
ذات وزاكونثوس وسامي دوليخيوم — الجزر يف يحكمون الذين األمراء جميع ألن الحرص؛
والدتي جميًعا يُغاِزلون الصخرية، إيثاكا عىل الحكم يتولَّون الذين وأولئك — األحراش
وضع إمكانها يف وليس املقيت، الزواج رفض عىل قادرة غري وإنها بمنزيل. فساًدا ويعيثون
الخراب. إىل أيًضا سيُجرُّونني قريب وعما بالوالئم، أموايل يُبدِّدون هم بل األمر، لذلك حد
برسعة تذهب أن أبتاه يا لك هل ولكن اآللهة، ُرَكب عند ا حقٍّ تقع األمور هذه فإن ذلك ومع
فسأبقى أنا أما بولوس؟ من رجعُت قد وأنني أمان، يف بأنني الجنان الثابتة بينيلوبي وتخرب
آخر أحًدا تَدَع وال بقصتي، وحدها إليها تُفِيض أن بعد ثانية، هنا إىل تعود أن لك وهل هنا،

هناك.» كثريون الرش يل يُدبِّرون من ألن األمر؛ بهذا يعلم اآلخيني بقية من
بهذا لتأمر إنك وأصغيُت، «فهمُت، بقولك: الخنازير، راعي يا يومايوس يا أجبتَه، إذن
إىل أيًضا األمر بذلك أُفيض هل بالصدق، يل وأَعِلنه بهذا، ني خربِّ هيا واآلن فهم. ذا رجًال
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أوديسيوس، عىل الشديد حزنه رغم الدهر، من لحنٍي الذي البائس، الرجل ذلك اليرتيس،
يأمره كان كما املنزل، يف العبيد مع ويرشب ويأكل الحقول، عىل نظرة إلقاء يف يأمل ظل
سفينتك يف بولوس إىل فيه رحلَت الذي اليوم ذلك فمنذ اآلن أما صدره؟ يف الكائن قلبه
وقته يقيض بل الحقول، عيناه تُبِرص ولم عهده، كسابق ويرشب يأكل يُعد لم إنه يقولون

عظامه.» فوق يذوي واللحم ويقول، يبكي جالًسا
ذلك ومع الحزن، من مزيد إىل ألدعى هذا «إن بقوله: الحكيم، تيليماخوس فأجابه
يحصلوا أن األحوال من حال بأية البرش، مقدور يف كان إذا ألنه أحزاننا؛ رغم وشأنه، فلنَدْعه
تقوم أن بعد ارجع ثم انطلق هيا أبي. عودة يوم يشء كل وقبل أوًال الخرتنا أمنياتهم عىل
برسعٍة تُرسل أن والدتي من واطلب اليرتيس، عن بحثًا الحقول َعْرب تتجول وال برسالتك،

العجوز.» الرجل إىل كلمًة فتحمل ا، رسٍّ البيت شئون ُمدبِّرة خادمتَها،

ابنه مع خطة بوضع ألوديسيوسوتأمره تظهر أثينا

إىل ذاهبًا انطلق ثم قدَميه إىل وربطهما يَديه، يف نعَليه وتناول الخنازير راعي نهض بهذا
فاقرتبَت الحظرية، غادر قد الخنازير راعي يومايوس بأن عاملة غري أثينا تكن ولم املدينة.
أمام ووقَفت الرائعة. اليدوية األشغال يف وماهرة الطول، فارعة حسناء سيدة، صورة يف
ولم أمامه، وهي تيليماخوس يُبِرصها لم بينما ألوديسيوس، نفسها وأظَهرْت الكوخ، باب
أوديسيوس ولكن الجميع، يراها يفصورة األحوال من حال بأية تبدو ال اآللهة ألن يالحظها،
بعد الضيعة. يف بقعة أقىص إىل خوف يف تسلَّلْت تَهر وهي بل الكالب، تنبَح ولم شاهَدها،
الفناء بسور مارٍّا الساحة، من وخرج اإلشارة أوديسيوس فالحظ بحاجبَيها، له أشارت ذلك

بقولها: أثينا، إليه ثَت فتحدَّ أمامها، ووقف العظيم،
البنك اآلن أفصح الحيل، الكثري أوديسيوس يا زوس، من املنحدر أيها اليرتيس، ابن «يا
للمغازلني، املشئوم واملصري املوت خطة وضعتُما ما إذا حتى عنه، األمر تُخِف وال بالكالم،
إىل توَّاقة ألنني عنك؛ بعيدة نفيس أنا أكون ولن الشهرية. املدينة إىل تذهب أن استطعَت

املعركة.» غمار خوض
مغسوَلني وجلبابًا عباءًة أوًال صدره، حول وألقت الذهبي، بصولجانها أثينا ملَستْه بهذا
ونمت أوداجه، وامتألَت لونه، اسَمرَّ جديٍد ومن شبابه، نرضة ويف حجمه يف زادت حديثًا،
الكوخ، أوديسيوس فدخل انرصَفت العمل، بهذا قامت أن وبعد ذَقنه. حول السوداء اللحية
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ثم إلًها، ذلك يكون أن خشية جانبًا، عينَيه أدار الذعر، عليه استوىل وإذ العزيز ابنه فذُهل
قائًال: حماسية،3 بكلماٍت وخاطبه إليه، تحدَّث

وكذلك لحظة، منذ عليه كنًت الذي غري آخر، لون من اآلن يل لتبدو إنك الغريب، «أيها
الذين أولئك أحد إله، إنك ا حقٍّ قبُل. من كان كما لونك عاد وما األوىل، غري عليك التي املالبس
بديعة ذهبية، وهدايا مقبولة ذبائَح لك نُقدِّم حتى رحماك، إذن الفسيحة. السماء يحتلُّون

عنا.» تعفو أن لك يتسنَّى حتى الصنع،

البنه نفسه عن اللثام يميط أوديسيوس

تُشبِّهني ملاذا إلًها، لسُت بأنني «ثق بقوله: التحمل الكثري العظيم أوديسيوس أجابه عندئٍذ
ألعمال وخضعَت باكيًا، األحزان من الكثري لَت تحمَّ أجله من الذي أبوك إنني بالخالدين؟

العنيفة.» البرش
يتمكَّن أن قبل ولكنه األرض، فوق دمعة وجنتَيه من فسقَطت ابنه، وقبَّل هذا قال
فخاطبه — أبوه أنه بعُد يعتقد لم إذ — ثانية تيليماخوس إليه تحدَّث بحزم، كفَكفتها من

بقوله:
أكثر وأنتحب أبكي كي يخَدعني، اآللهة أحد ولكنَك أوديسيوس، أبي لست أنَك «الحق
إذا إال الشخيص بذكائه هذا يفعل أن ما، بحاٍل رجل، أي ُمكنة يف ليس ألنه قبل؛ ذي من
لحظة منذ ا حقٍّ كنت لقد إرادته. حسب بسهولة كهًال أو شابٍّا فيجعله بنفسه، إلٌه جاءه

الفسيحة.» السماء يحتلُّون الذين باآللهة أشبُه اآلن ولكنك الثياب، رثَّ عجوًزا رجًال

أبوه أنه البنه أوديسيوسيؤكد

هكذا تعجب أال بك يجُدر تيليماخوس، «أي بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس عليه َفردَّ
يجيء لن أنه من تثق أن يمكنك ألنه املنزل؛ إىل عاد قد أباك أن ذلك، يُدهَشنَّك وال كثريًا،
عرشين بعد وطني إىل جئُت قد تراني، كما أنا هنا، أنا ولكني آخر، أوديسيوس أي هنا إىل
تسوق التي أثينا عمل من هذا أن تعرف أن ويجب جمة. ومتاعُب عديدة تجوالٌت كلُّها سنة،
أخرى ومرًة شحاذٍّا، اآلن فتجعلني — القدرة لها ألن — تشتهي كما تمنحني والتي الغنائم،

مجنحة. األصل: 3
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املرتامية السماء تحتل التي اآللهة، عىل اليسري من إذ الهندام؛ جميل وشخًصا يافًعا، شابٍّا
ره.» تُحقِّ وأن إنسانًا د تُمجِّ أن األجواز،

مدراًرا ويبكيان يتعانقان أوديسيوسوتيليماخوس

ويذرف يبكي وأخذ بذراَعيه النبيل أباه تيليماخوس فطوق جلس، حتى هذا قال إن ما
الطيور، قوة دونها وبقوة مرتفع بصوٍت فأَعوَال للبكاء، قلبَيْهما يف الشوق فتحرَّك الدموع،
زغب صغاَرها امرٌؤ يسلبُها عندما املعقوفة، املخالب ذات النسور أو البحور وصقور
تحت من السواجم الدموع ذََرفا املؤثِّرة الكيفية هذه بمثل عشاشها، من الحواصل
تيليماخوس يتكلَّم لم لو يبكيان، يزاالن ال وهما يغيب الشمس ضوء وكاد حواجبهما.

ويقول: فجأة، أبيه إىل
أعَلنوا ومن إيثاكا؟ يف هنا إىل البحارة أحرضك السفن من نوٍع أي يف العزيز، «أبي
قدَميك.» عىل ماشيًا هنا إىل جئَت قد تكون أن املستحيل من أنه أعتقد إذ يكونون؟ أنهم

وعددهم املغازلني عن ابنه أوديسيوسيسأل

األمر. بجلية ا حقٍّ فألُخربنك ولدي، يا «إذن قائًال: التحمل كثري العظيم أوديسيوس فأجابه
غريهم يُوصلون والذين بسفنهم، املشهورون القوم أولئك الفياكيون، هنا إىل بي جاء لقد
رسيعة سفينٍة يف نائًما أحرضوني لقد إليهم. يجيء من كل يريدون، حيث إىل األقوام من
والثياب والذهب الربونز من خزينًا رائعة، هدايا وأعَطوني إيثاكا، يف وأنزلوني البحر، عرب
بأمر اآلن جئُت قد ذا أنا وها اآللهة. بفضل الكهف يف موضوعة الكنوز هذه إن املنسوجة.
وُقصعيلَّ املغازلني، عدد عن وأخربني اآلن، هيا أعدائنا. مقتل موضوع يف نتشاور كي أثينا،
ما وأُقرِّر النبيل، قلبي يف أُفكِّر حتى هم، الرجال من نوٍع وأي عددهم أعرف كي قصتهم،
مساعدة دون وحدنا عليهم الغلبة لنا وتكون األمور، ناصية عىل السيطرة نستطيع كنا إذا

آخرين.» عن نبحث أن األمر يقتيض أم آخرين،

وكثرتهم املغازلني قوة من مخاوفه يُبِدي تيليماخوس

عن سمعُت ما كثريًا إنني الحق، أردَت لنئ «أبتاه، بقوله: العاقل، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
هذا ولكن الرأي، سداد ويف اليد قوة يف كمحارٍب الصيِت ذائع كنَت لقد العظيمة، شهرتك
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ضد يقاتال أن لرجَلني يتسنَّى كيف إذ ليتملَّكني؛ العجب وإن للغاية، عظيٌم تقول الذي
بل عرشين، وليسوا فحسب، عرشة املغازلني أولئك من هناك فليس اء؛ أشدَّ عديدين رجاٍل
وخمسون اثنان هناك هنا. ونحن اآلن عددهم الحال يف وستعلم بمراحل، ذلك من أكثر
رجًال، وعرشون أربعة سامي من وجاء لخدمتهم، خدم وستة دوليخيوم، من مختاًرا شابٍّا
جميعهم نفسها، إيثاكا من عرشرجًال واثنا اآلخيني من شابٍّا زاكونثوسعرشون من وهناك
اللحوم، قطع يف ماهران وخادمان املقدَّس، واملنشد الرسول، ميدون، ومعهم األرشاف، من
حتى ضارٍّا مريًرا سيكون أخىش، كما مجيئك، فإن الساحات، داخل هؤالء كل واجهنا فلو
يف — مساعد أي يف التفكري تستطيع كنت إذا — تفكِّر أن لك هل كال، بالعنف. تنتقم

خاطر.» طيب عن كَلينا يساعدنا أن يمكنه شخٍص
فأصِغ فسأُخربك، إذن، «حسنًا، قائًال: ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس فأجابه
يل هل أم زوس، واألب أثينا االثنني، نحن معنا يكون أن يكفي هل وَفكِّر كلماتي، إىل تماًما

آخر.» ما مساعٍد يف أُفكِّر أن
هذَين اشرتاك من واثًقا كنَت إن «حسنًا، فقال: الحكيم، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
جميع عىل ويسيطران السحب يف عاليًا يقطنان أنهما رغم تذُكرهما، اللذَين املساعَدين

سواء.» حدٍّ عىل الخالدين اآللهة وكذا البرش

العمل خطَّة البنه يَرسُم أوديسيوس

ميدان عن بعيَدين يكونا لن هذَين أن املؤكَّد «من الحيل: الكثري العظيم أوديسيوس فقال
املغازلني وبني بيننا االختبار موضع أريسيف قوة تُوضع عندما طويلة، مدًة الطاحنة املعركة
املغازلني جماعة إىل وانَضم منزلك، إىل الفجر مطلع عند فانرصف اآلن، أما ساحاتي. يف
وكبري بائس اٍذ شحَّ هيئة يف املدينة إىل ذلك بعد الخنازير راعي فسيأخذني أنا وأما الرقعاء.
صدرك داخل يف يثور قلبك تدَْع فال احتقروني، أو املنزل يف مني سخروا ومهما السن.
بي قذَفوا أو الباب، إىل املنزل خالل قَدميَّ من سَحبوني ولو حتى معاملة، أسوأ أُسام وأنا
بالكف تأمرهم سوف إنك ا، حقٍّ ذلك. رؤية ل تتحمَّ أن يجب بل رضبوني، أو الخارج يف
إذ حال؛ بأية لقولك يكرتثوا فلن ذلك ومع األلفاظ، برقيق منعهم محاوًال حماقتهم، عن
أثينا تضع عندما قلبك. يف تضعه أن ويجب آخر، بيشءٍ سأُخربك كذلك حتفهم. يوُم اقرتَب
الحال، يف ذلك تُالحظ أن فيجب رأيس، لك سأهزُّ ذهني، يف مشورتها النصح العظيمة
يف بعيد مخبأٍ يف كلها وتُخفيها ساحاتك، يف املوجودة القتال أسلحة سائر بجمع فتقوم
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رقيقة بعباراٍت فلُرتاِوغهم عنها، وسألوك األسلحة املغازلون افتقد ما وإذا الواسع. املخزن
لهم: فتقول اعة، خدَّ

الِقدم يف أوديسيوس ترَكها كما تُعد لم إنها حيث الدخان،4 عن بعيًدا وضعتُها «لقد
وزيادًة النار. أنفاس من بها َعلَق ما بَقْدر األقذار عليها تراَكَمت بل طروادة، إىل ذهب عندما
َلِعبَت متى أنه أخىش إذ األعظم؛ الخوف هذا قلبي يف كرونوس ابن وضع فقد ذلك عىل
تُفِسدون وبذا اآلخر، البعض بعضكم وجرح بينكم، فيما الشجار أقمتُم برءوسكم، الخمر

اإلنسان.» إليه يجذب نفسه تلقاء من الحديد ألن ومغازلتكم؛ وليمتكم

حتى لنحملها، الثور جلد من وترَسني ورمَحني، سيَفني فلترتك وحدنا لكَلينا أما
املستشار، وزوس، باالسأثينا تخدع بينما القبضعليهم، وإلقاء االنقضاضبينهم نستطيع

بالسناج تلوَّنَت قد األسلحة عليها ُعلِّقْت التي الحوائط أن الطبيعي ومن مدخنة، الهومري للبيت يكن لم 4
الساحة. وسط يف تُشَعل كانت التي النريان من املتصاعد
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دمي، ومن ابني ا حقٍّ كنَت إن قلبك. يف تضعه أن يجب آخر، بأمٍر وسأخربك املغازلني. أولئك
راعي وال ذلك يعلم اليرتيس تَدعن وال املنزل، يف أوديسيوس بأن يسمع أحًدا تجعلن فال
طبيعة تماًما نعرف فإننا نفسها؛ بينيلوبي وال املنزل، خَدم من فرٍد أي وال الخنازير،
االحرتام لنا يُِكن منهم من فنعرف الخدم، من الكثري نبتيل سوف وكذلك نعم، السيدات.

العظيم».» الرجل ذلك وأنت ويحتقرك، بنا يكرتث ال منهم ومن قلبه، يف ويخشانا
فما فصاعًدا؛ اآلن من روحي أعتقد، كما ستعرف، «أبتاه، يقول: الرائع ابنه فأجابه
ذات ستكون الخطة هذه أن أعتقد ال ولكني نفيس، عىل يسيطر عليه أعتزم عما تراُجٍع من
وهناك هنا تذهب طويلة مدًة ستظل األمر. يف تفكِّر أن منك أطلب فإني ثَمَّ وِمن لكَلينا؛ نفٍع
حسب أموالك اآلخرون أولئك يُنِفق بينما الحقول، تزور وأنت رجٍل كل تخترب جدوى، دون
أقرتح فإني بالسيدات، يتعلق ففيما ذلك ومع مدَّخر. أي هناك ى تبقَّ فما بصفاقة، أهوائهم
فلست الضياع، يف الرجال أولئك وأما الربيئة. منهن ومن لُك، تُبجِّ ال أيهن تعرف أن عليك
ما عالمًة تعرف حقيقًة كنَت إذا بعُد، ما إىل ذلك معالجَة نرتك بل عودهم، تُعجم أن أرى

الرتس.» يحمل الذي زوس، من

تيليماخوس بوصول تعلم بينيلوبي

التي البناء املكينة السفينة كانت الوقت ذلك ويف اآلخر، إىل منهما واحٍد كل تكلَّم هكذا
امليناء إىل جاءوا فعندما إيثاكا، داخل رست قد بولوس، من رفاقه تيليماخوسوجميع أقلَّت
الحربية ُحلَلهم الخَدم حمل بينما الشاطئ، فوق السوداء السفينة سَحبوا ورَسوا العميق،
منزل إىل رسوًال فأرسلوا كلوتيوس، منزل إىل الجميلة الهدايا نقلوا الحال ويف ين، مزهوِّ
بمواصلة السفينة أمر وقد الحقل، يف تيليماخوس بأن الحكيمة بينيلوبي ليُخرب أوديسيوس
املستديرة لدموعها الِعنان فتُطِلق النبيلة امللكة القلق يُساِور أن خشية املدينة، إىل اإلبحار
مهمة املهمة، لنفس العظيم، الخنازير وراعي الرسول االثنان، التقى ذلك وعىل فتتساقط؛
الخادمات، وسط يف الرسول أعلن باإلله، الشبيه امللك قرص بلغا فلما السيدة، إىل النبأ حمل

بولوس.» من ابنُِك عاد قد مليكتي يا فقط، «اآلن قائًال:
أن العزيز ابنها منه طلب ما بكل إليها وأفىض بينيلوبي من الخنازير راعي اقرتب
والساحة. الِفناء وترَك الخنازير إىل راجًعا قفل به، أُمر ما بكل أخربها أن وبعد يقوله.
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بينهم فيما يتناقشون املغازلون

العظيم، الِفناء سور َعْرب الساحة من وخرجوا أرواحهم، وتخاذَلت قنَطوا املغازلني أن بيد
أولهم، وتكلَّم وسطهم يف يولوبوس، بن يوروماخوس ذلك بعد قام ثم األبواب، أمام وجَلسوا

فقال:
هو ذلك تيليماخوس، يد عىل بوقاحة تَمَّ قد عظيًما عمًال أن الحق األصدقاء، «أيها
خري سوداء، سفينًة البحر إىل نُنزل بنا، وا هلُمُّ إذن قها. يُحقِّ لن أنه نظن كنا التي الرحلة،
يحملوا أن الحال يف يستطيعوا حتى ُمجذِّفني بحارًة نجمع ودعونا السفن، من عندنا ما

الوطن.» إىل يرجعوا لكي برسعٍة اآلخرين أولئك إىل األخبار
مكانه، يف Amphinomus أمفينوموس استدار حتى كلماته، من هذا ينتهي كاد ما
ملء فضحك املجاذيف، أيديهم ويف الرشاع، يَْطوون ورجاًال العميق، امليناء يف سفينة فرأى

رفقائه: وسط وقال ِشدَقيه،
أخربهم قد اآللهة أحد أن إما الوطن. يف هم فها اآلن؛ بعد برسالة تبعثوا فال «إذن
يستطيعوا لم ولكنهم بهم، مارٌّ وهو تيليماخوس مركب بأنفسهم رأَوا أنهم وإما بهذا،

به.» اللحاق
السفينة الرجال سحب وبرسعٍة البحر، ساحل إىل وذهبوا نهضوا حتى هذا، قال إن ما
نفسه الوقت يف فذهبوا هم أما أسلحتَهم. املزهوُّون الخَدم وحمل الشاطئ، فوق السوداء
أو يافًعا شابٍّا أكان سواء معهم، بالجلوس ألحٍد يسمحوا ولم االجتماع، مكان إىل جميًعا
،Eupeithesيوبايثيس ابن ،Antinousأنتينوس ذلك بعد وسطهم يف فقام كهًال، عجوًزا

بقوله: وخاطبَهم
املراقبون ظل لقد الهالك. من الرجل هذا اآللهة خلََّصت كيف اآلن انظروا «ويحكم!
ولم باستمرار، الحارس يتلوه الحارس يوم، بعد يوًما الرياح ذات املرتفعات فوق يجلسون
َعْرب الرسيعة بسفينتنا اإلبحار دائمي كنا بل الشمس، غروب عند َقط الشاطئ إىل نذهب
نقبض أن يمكننا حتى تيليماخوس، منتظرين الالمع، الفجر مطلع حتى الواسع الِخَضم
أن إال إذن، يسعنا فال الوطن، إىل اآللهة أحد به جاء نفسه الوقت يف ولكن ونقتله، عليه
هذا عملنا يف ننجح لن اعتقادي حسب إذ أيدينا؛ من يُفلُت نَدَعه وال شنيعة، ميتًة له نُدبِّر
القوم يُبدي ولن والحكمة، املشورة يف الرأي سديد نفسه هو ألن الحياة؛ قيد عىل هو طاملا
لن أنه أعتقد إذ االجتماع؛ مكان يف اآلخيني يجمع أن قبل تعالوا فهيا، اآلن، بعد رًىض أي لنا
ويُعلن وسطهم سيقف غضبًا، يفيض وقلبه ولكنه األحوال، من حاٍل بأية العمل يف يُبطئ
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أُحيطوا ما فإذا عليه، القبض من نتمكن لم أننا بيد الشامل، الهالك له دبَّرنا أننا كيف لهم
ما رضًرا لنا يُدبِّروا لئال إذن، حذركم خذوا لديهم، ُسمعتُنا ساءت الرشيرة بأعمالنا علًما
عليه لنقبض أوًال، العمل إىل بنا، هلموا األغراب. بالد إىل فنلجأ مدينتنا، من ويطردونا
ثروته، وكذا بأمواله، أنفسنا نحن ولنحتفظ الطريق. يف أو املدينة، عن بعيًدا الحقول يف
ومع يتزوَّجها. وملن لها، ملًكا لوالدته البيت سنُعطي أننا ولو بيننا، فيما بالعدل ونقتسمها
آبائه، ثروة بكل ويحتفظ حيٍّا يظل أن لون تُفضِّ بل الخطَّة، هذه تروقكم ال كانت فإن ذلك
رجل كل وليُغازلها هنا، سويٍّا نجتمع ونحن األشياء أطايب من خزينٍة ازدراد يف فلنَستمرَّ
يشء، أحسن يُقدِّم من تتزوج أن ذلك بعد ولها بها، الفوز ويُحاول بهداياه ساحته من

املقدَّر.» سيَِّدها يصبح أن حظه من كان ومن

تيليماخوس قتل يُعارضخطَّة أمفينوموس

حشدهم. وخاَطب وسطهم، أمفينوموس قام ثم أجمعني، عليهم الصمت وخيم تكلَّم. هكذا
الذين املغازلني وقاد ،Aretiasأريتياس ابن ،Nisusنيسوس لألمري املجيد االبن هو كان لقد
الرسور أدخل قد الجميع سائر ودون والحشائش، بالقمح الغنية دوليخيوم، من َقِدموا
حشَدهم، وخاطب سليمة، بنيٍة فقام مدرك، قلٍب ذا كان إذ بينيلوبي؛ نفس عىل بكالمه

قائًال: وسطهم، يف وتحدَّث
نقتل أن أفظع فما تيليماخوس؛ نقتل أن أرى ال أنني يف ريب ال األصدقاء، «أيها
ذلك عىل وافق فلو اآللهة؛ إرادة معرفة نحاول أوًال بنا هلُموا كال ملكي. أصٍل من شخًصا
جعَلتْنا إذا أما ذلك، بعمل اآلخرين سائر وألمرُت نفيس، أنا لقتلتُه العظيم، زوس وحي

عنه.» بالعدول آمركم فإني العمل، هذا عن نعدل اآلهلة
وذَهبوا فورهم من نهضوا ذلك وعىل كالمه؛ من الجميع فُرس أمفينوموس، تكلَّم هكذا

املصقولة. املقاعد عىل جَلسوا حتى دخلوا، إن ما أوديسيوس، بيت إىل

العاشقني أمام تظهر بينيلوبي

اللَُّكعاء؛ َكعاء السُّ للعاشقني، نفسها تُظِهر أن آخر، رأيًا الحكيمة بينيلوبي اتخذَت بعدئٍذ
ميدون، الرسول بذلك أخربها فقد ميتة؛ من ساحاتها يف ابنها د يُهدِّ بما َعِلَمت قد كانت إذ
إن وما وصيفاتها. مع الساحة إىل طريقها يف ذهبَت ثَمَّ وِمن تآمرهم؛ َسِمع قد كان الذي
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امليناء املكينة الساحة باب بجانب وقَفت حتى املغازلني مكان إىل الفاتنة السيدة وصَلت
بقولها: وخاطبَتْه أنتينوس، عىل باللوم وأَنَحْت وجهها، أمام الَرباق خمارها وأمسَكت

سائر تفوق إنك الناسعنَك يقول الرش! ُمدبِّر ويا بالوقاحة، اململوء أيها أنتينوس، «أيا
ملاذا املأفون! أيها الرجل، ذلك لسَت أنَك يبدو ولكن وحديثًا، مشورًة إيثاكا بالد يف أترابك
شاهدهم. زوس يُعتَرب الذين عني، باملترضِّ تكرتث وال ليتليماخوس، والقضاء املوت تُدبِّر
هذا إىل أبوك فيه جاء الذي الوقت تذُكر أال لآلخر. الرش أحدكم يُدبِّر أن التقوى من ليس
الغضب؛ أشد عليه غاضبًا كان الشعب أن الحق الشعب؟ من هلٍع ويف مستجريًا املنزل
وقتئٍذ، قتله يريدون كانوا لقد حلفاءنا. الثيسربوتيني، ونهبوا تافيني قراصنة إىل انضم إذ
أوديسيوس ولكن شامًال، ابتالًعا السارَّة العظيمة حياته وابتالع بالقوة، حياته وسلب
وجه بدون اآلن فيه ما تستهلكون الذي هذا هو بيته إن ثورتهم. رغم وأوقَفهم منعهم،
تريَّثوا، كال بالًغا. حزنًا قلبي عىل فتجلبون ابنه، قتل وتُحاِولون زوجته، وتُغاِزلون حق،

بالرتيُّث.» غريكم وآمر آمركم، إنني

بينيلوبي ُروِع من يُهدِّئ يوروماخوس

الحكيمة، بينيلوبي يا إيكاريوس، ابنة «يا بقوله: بولوبوس، بن يوروماخوس أجابها عندئٍذ
يُوَلد ولن يعيش ولن يعيش، ال قلبك. صفو تعكِّر األمور هذه تَدعي وال صدًرا انرشحي
هكذا األرض. فوق النور وأرى حي أنا طاملا تيليماخوس ابنك عىل يَديه يضع من قط،
حول السوداء الرجل ذلك دماء برسعٍة تجري فلسوف ا؛ حقٍّ يحدث سوف ما وهذا لك، أقوُل
ركبتَيه، عىل املدن مخرب أوديسيوس جثا ما أيًضا، فكثريًا الحق، أردِت إن ألنِك رمحي؛
أعزَّ تيليماخوس كان لذلك صهباء؛ خمًرا شَفتَيَّ إىل وحمل يدي، يف مشويٍّا لحًما ووضع
من كان إن أما املغازلني، بيد األقل عىل املوت، يهاب أال آلمره وإني عندي، الناس جميع

يتحاشاه.» أن أحد يستطيع فلن اآللهة لدن
إىل َصِعَدت ثَمَّ وِمن االبن، ذلك قتل يُدبِّر كان الحقيقة يف ولكنه لرُيضيَها، هكذا تكلَّم
ذات أثينا، ألقت أن إىل العزيز، زوجها أوديسيوس، تبكي وَطِفَقت املتألقة، العليا حجرتها

جفنَيها. عىل اللذيذ النوم النجالَويْن، العيننَي

عجوز اٍذ شحَّ إىل أوديسيوس ل تُحوِّ أثينا

إعداد يف منهمَكني وكانا وابنه أوديسيوس إىل الطيب الخنازير راعي عاد املساء أقبل عندما
اليرتيس، بن أوديسيوس من أثينا اقرتبت ذلك وبعد حوليٍّا. خنزيًرا نحرا إذ َعشائهما؛
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لئال رثَّة، أسماًال جسمه حول ووَضَعت عجوًزا، رجًال جديٍد من فغدا بصولجانها فرضبَتْه
الثابتة بينيلوبي إىل البرشى لينقل ينطلق وقد فيعرفه. ببرصه الخنازير راعي فيه يُحدِّق

قلبه. يف الرس يكتُم وال الجنان،
ما الطيب، يومايوس يا جئَت قد أنَت «ها بقوله: الخنازير راعي تيليماخوس بادر
يف يزالوا لم أم َكمينهم، من املنزل إىل اآلن املتغطرسون املغازلون أوصل املدينة؟ أخبار

الوطن؟» إىل طريقي يف وأنا ليغتالوني هم؛ حيث انتظاري
املدينة، يف التجوُّل أُزمع أكن «لم فقلَت: يومايوس، الخنازير راعي يا عليه، رددَت إذن
أُبلغ أن بعد الرسعة بغاية هنا إىل أرجع بأن قلبي أمرني فقد هذا، عن وأستعلم ألسأل
إنني رفقائك. من رسيًعا رسوًال والدتك، إىل الخرب ونمى سبَقني رسوًال، أن بيد رسالتي.
يُطل مرتفٍع فوق الوقت ذلك يف وكنُت رأيس. بعينَي أبرصتُه ألنني األمر؛ هذا من يقني لعىل
رسيعة سفينة أرى بي فإذا طريقي، يف ذاهب وأنا هريميس، تل يُوَجد حيث املدينة، عىل
ذات والرماح بالدروع لًة محمَّ أيًضا كانت كما عديدون، رجاٌل بداخلها وكان ميناءنا، تدخل

أكيد.» علٍم ذا أكن لم ولكن الرجال، أولئك أنهم إيلَّ فُخيل املزدوجة، املدبَّبة األسنة
ولكنه بنظره أباه وَحدَج العتيد، القوي تيليماخوس وابتسم يومايوس، قال هكذا

الخنازير. راعي عينَي تحاىش
يشء إىل قلوبهم تفتقر ولم يأكلون، انكبُّوا الطعام، وأعدُّوا عملهم من انتَهوا أن وبعد
يف فكَّروا والرشاب، الطعام من وَشِبعوا بطونهم ملئوا ما إذا حتى الفاخرة. الوليمة من

جفونهم.5 ملء فناموا الراحة،

النوم. هدية من قسطهم أخذوا الحرفية: الرتجمة 5
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بالغريب الراعي يُوِيص تيليماخوس

العزيز، تيليماخوس لبس حتى الوردية، األنامل ذوا الباكر، الفجر يلوح كاد ما
يتفق كان الذي القوي، رمحه وتناول قدَميه يف البديع صندَله املقدس، أوديسيوس ابن

بقوله: الخنازير راعي وخاطب املدينة، إىل وأرسع يده، وقبضة
أنها أعتقد إذ تشاهدني؛ أن والدتي تستطيع حتى املدينة، إىل ا حقٍّ ذاهب إنني «أبتاه،
إليك ألعهد وإنني شخصيٍّا. تراني أن بعد إال الدامع والنحيب املحزن البكاء عن تُكف لن
فيَجد هناك، طعامه يستجدي أن ليُمِكنه املدينة، إىل البائس الغريب هذا أرشد املهمة. بهذه
عىل أُثِقل أن حال بأية يمكنني فال شخصيٍّا أنا أما املاء. من وقدح برغيٍف عليه يجود من
الغريب أغضب ولو الحزن. من يكفي ما بقلبي إذ الناس؛ جميع مصالح بمراعاة نفيس،

الصدق». أقول أن أُحب أنني فالحقيقة وبال. أيَّ عليه وباًال سيكون فإنه هذا،
أنا بأنني واثًقا كن صديقي، «أي قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجاب ذلك بعد
املدينة، يف طعامه الناس يستجدي أن للسائل الخري من إذ هنا؛ أُترك أن إىل توَّاٍق غري نفيس
تسمح التي السن يف ُعدُت فما أعطانيه؛ يشء لديه كان فمن الحقول، يف يستجديه مما أكثر
هذا فإن طريقك، يف انطلق كال نني. املتكهِّ أوامر يشءٍ كل يف ألطيع الضياع يف بالبقاء يل
وتُضحي نفيس، فأُدفئ النار أَصطيل أن بمجرد املدينة إىل سيقودني تأُمره الذي الرجل
الصباح، صقيع يقهرني وأخىشأن البؤس، غاية يف تسرتني التي املالبس ألن الشمسحاميًة

بعيدة.» املدينة إىل املسافة إن َلتقوُل وإنك
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ق. التدفُّ رائعة الصنعة، بديعة نافورٍة إىل ووصال املدينة، من اقرتبا

قرصأمه يبلُغ تيليماخوس

بذور يبذر وكان واسعة، بخًطى الضيعة َعْرب طريقه يُشق تيليماخوس وانطَلق تكلَّم، هكذا
وأسنده مكانه، يف رمحه وضع حتى األرجاء، الفسيح القرص بلغ إن فما للمغازلني، الرش

الحجرية. العتَبة مجتاًزا نفسه هو دخل ثم مرتفع، قائٍم إىل
فوق الصوفية الفراء يفرش وهو أبرصه من َل أوَّ ،Eurycleia يوروكليا املربية كانت
الباقيات اإلماء سائر واجتَمَعت بالبكاء، تجهش وهي إليه فُهِرَعت الصنع، الفاخرة املقاعد
باٍت ُمرحِّ وكتَفيه رأسه يف تقبيًال يُوِسْعنه وأخذن القلب، الراسخ أوديسيوس إماء حولهما،

املحبة. ترحيَب به
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والقبالت بالبكاء ابنها تستقبل بينيلوبي

بأفروديتي أو بأرتيميس تكون ما أشبه مقصورتها، من الحكيمة بينيلوبي خرَجت عندئٍذ
عينَيه وكلتا رأسه وقبََّلت بذراَعيها، العزيز ابنها وطوََّقت البكاء يف وانخرَطت الذهبية،

فقالت: تبكي وهي مجنحة، بكلماٍت إليه ثَت وتحدَّ الجميلتنَي،
أراك لن أنني ظننت لقد الحلو، عيني نور يا تيليماخوس، يا جئَت، قد ذا أنت «ها
عن األخبار لتستقي — مني ورغًما ا رسٍّ — بولوس إىل سفينتَك يف رحلَت أن بعد إطالًقا

عليها.» شاَهدتَه التي الحال عن ني خربِّ إذن هيا العزيز. أبيك
وال إليك، ل أتوسَّ أماه، يا البكاء، إىل تُثرييني «ال قائًال: الحكيم، تيليماخوس فأجابها
وارتدي استِحمي هيا، الشامل. الهالك من نجوُت قد دمُت ما صدري، داخل يف قلبي تُهيجي
اآللهة لجميع وأَقِسمي إمائك، مع العليا مقصورتك إىل اصعدي ثم جسمِك، فوق نظيًفا ثوبًا
األخذ أعمال ق يُحقِّ زوس أن يف أمًال الرجاء، ق تُحقِّ ثور مائة من ذبيحة تُقدِّمني سوف بأنِك
حرض غريبًا منزلنا إىل أدعو كي االجتماع مكان إىل فسأذهب أنا أما ما. يوًما العادل بالثأر
باآللهة، الشبيهني رفقائي مع يسبقني جعلتُه لقد هنا. إىل طريقي يف وأنا بولوس من معي
إىل االحرتام له ويُظِهر الالئق، اِلقرى له ويُقدِّم منزله إىل يصحبه أن بايرايوس من وطلبُت

أجيء.» أن

375



األوديسة

نظيًفا لباًسا وأخذَت اغتسَلت، ذلك وبعد جناح،1 بغري بِقيَت كلمتها ولكن تكلَّم، هكذا
أن أمل عىل الرجاء، ق تُحقِّ ثور مائة من ذبيحة تُقدِّم بأن اآللهة لجميع وأقسَمت لجسمها،

العادل. االنتقام أعمال ق يُحقِّ األيام من يوٍم يف زوس

باملغازلني يلتقي تيليماخوس

كلبان وتَِبَعه يده، يف رمحه يحمل وهو الساحة مخرتًقا ذلك بعد فانطلق تيليماخوس أما
عندما الناسجميًعا عجب أثار إنه حتى عليه! أثينا سَكبتْه الذي الجمال أعظم وما رسيعان.
هم بينما األلفاظ، بمعسول إليه يتحدَّثون وأخذوا الرقعاء، املغازلون حوله فاجتمع أقبل،
وقَصد الكبري، الرجال جمع تحاىش فإنه ذلك ومع قلوبهم. أعماق يف بالرش يفكِّرون
وهاليثريسيس ،Antiphus وأنتيفوس ،Mentor مينتور فيه يجلس كان الذي املكان إىل
عن فسألوه مجلسه، اتخذ حيث الِقَدم، منذ أبيه بيت أصدقاءَ كانوا الذين ،Halitherses
مكان إىل املدينة خالل الغريب يقود بايرايوس، الشهري اح الرمَّ اقرتب ذلك وبعد يشء. كل
بايرايوس بدأه وعندئٍذ نحوه، تقدَّم بل ضيفه، عن طويلة تيليماخوسمدًة َ ينأ ولم االجتماع،

قائًال: بالحديث،
لك قدَّمها التي بالهدايا إليك أبعث كي بيتي، إىل نساءٍ بإرسال أرسع تيليماخوس، «يا

مينيالوس.»
ر ستتطوَّ كيف نعرف لسنا بايرايوس، «أي بقوله: الحكيم، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
ممتلكات جميع القتسموا ساحتي يف ا رسٍّ املتغطرسون املغازلون قتلني فلو بعد، األمور
من نفسَك أنَت بها تتمتع أن ل أُفضِّ إذ األشياء؛ بهذه تحتفظ أن فأرجو بينهم، فيما آبائي
فأَحِرض والقَدر، املوت بذور لهم أبذر أن استطعُت إذا أما هؤالء. من واحد بها يتمتع أن

مغتبًطا.» سأكون وعندئٍذ برسور، منزيل إىل يشء كل عندئٍذ

رحلته أخبار أمه تيليماخوسيُقصعىل

إىل وصال فلما املنزل، إىل غايته، التعب به بلغ الذي الغريب قاد حتى هذا، قال إن ما
الالمعة الحمامات ودخال العالية، واملقاعد الكرايس فوق عباءتَيْهما وضعا الفسيح، البيت

فمها. من األلفاَظ تُخرج ولم تُجب، لم إنها أي 1
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جلبابنَي فوقهما وألقني بالزيت، جسَميْهما وَدهنَّ الخادمات غسَلتهما أن وبعد واغتسال.
خادمٌة أحَرضت ذلك بعد الكرايس. فوق وجلسا الحمامات من خرجا الصوف، من وعباءتنَي
يغسال أن يستطيعا اللَجنيحتى من طسٍت يف وسَكبتْه الذهب، من بديع إبريٍق يف لأليدي ماءً
وضَعتْه خبًزا الصارمة البيت ربة فأحَرضْت مصقول، بخواٍن جوارهما إىل وجاءت أيديهما،
تيليماخوس والدة وجَلَست بسخاء. خزينها من مانحة وفرية، بكميٍة لحم ومعه أمامهما،
وهكذا الكتَّان. من رفيعة خيوًطا تَغِزل كريس عىل متكئًة الساحة، باب قائم بجوار قبالتَه
الطعام من بطنيهما مآل فلما أمامها، وُوِضع أُِعد الذي الشهي الطعام إىل أَيديَهما ا مدَّ

فقالت: بالحديث، الحكيمة بينيلوبي بدأَتهما والرشاب،
ِفرايش، فوق وأستلقي العليا مقصورتي إىل سأَصَعد أنني الحق تيليماخوس، «أي
فيه رحل الذي اليوم ذلك منذ دائًما، بدموعي أُبلِّله البكاء، ِفراش يل بالنسبة غدا الذي
السكعاء املغازلون يدخل أن قبل تهتم، ال ولكنك أتريوس، أبناء مع إليوس إىل أوديسيوس

شيئًا.» سمعَت قد كنَت إذا أبيك، عودة عن برصاحة تُخربني أن املنزل، هذا إىل
لقد كلها. بالحقيقة سأُخربك أماه، يا ا حقٍّ «إذن قائًال: الحكيم، تيليماخوس فأجابها
وقدَّم الشاهق منزله يف استقبايل فأحسن الشعب، راعي نسطور، عند بولوس إىل ذهبنا
يف طويل غياٍب بعد تَوِّه من جاءه الذي بابنه األب ترحيب بي ُمرحبًا الطيبة، الضيافة يل
قال فقد ذلك، ومع الطيبة، هذه بمثل األمجاد أبنائه مع وفادتي أكرم لقد قيص. مكاٍن
ِعداد يف أم الحياة قيد عىل أكان سواء القلب، الراسخ أوديسيوس عن شيئًا يسمع لم إنه
تُجرُّها مفاصل ذات عربٍة يف بي بعث ولكنه األرض، وجه عىل إنساٍن أي من األموات،
األرجوسية، هيلينا شاهدُت وهناك املشهور. اح الرمَّ أتروبوس بن مينيالوس إىل الخيول
الحال ويف اآللهة. بإرادة أجلها من املشاقِّ من كثريًا والطرواديون األرجوسيون قاىس التي
إىل جئُت أجله من الذي السبب عن مستعلًما الحرب، صيحة يف الرائع مينيالوس سألني

وقال: أجابني، ذلك بعد كلها. بالحقيقة فأخربتُه العظيمة، الكيدايمون
القلب، جريء رجٍل فراش يف االضطجاع إىل يتوقون كانوا ا حقٍّ ألنهم لهم! «ُسحًقا
صغارها لتُنيم الليث عرين يف ترُقد غزالة أن تماًما يحدث كما الرعاديد. الجبناء أولئك
الخرضاء الوديان ويف الجبال منحدرات فوق فتجوس تخرج ثم املولد، الحديثة ع الرضَّ
سوف هكذا قاسيًا. مصريًا بالصغار فيُنِزل عرينه إىل الليث يأتي وبعدئٍذ املراعي، عن بحثًا
وأنِت زوس، أبتاه يا منَك ألطلب وإنني الرجال. بأولئك قاسيًا مصريًا أوديسيوس يُنِزل
اإلنشاء البديعة Lesbosليسبوس يف مرة حدث كما القوة تلك بمثل أنه أبولُّو، ويا أثينا، يا
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وابتهج بعنف، فألقاه 2Philomeleidesفيلومياليديس مع جولٍة يف نهضوتصارع عندما
جميًعا وليتهم املغازلني، وسط أوديسيوس يهُجم أن أتمنَّى القوة تلك بمثل اآلخيني، جميع
عنه، وتسألني إيلَّ ل تتوسَّ الذي األمر هذا عن أما مغازلتهم. يف ومرارًة رسيًعا هالًكا يالقون
لن أنني كما أخرى، أموٍر يف ألتكلم واحد بحرٍف عنه أخرج ولن به سأُخربك أنني فالحق
يُخطئ ال الذي البحر عجوز به أخربني مما أكتُمه، أو واحًدا، شيئًا أُخفي لن ولكنني ك، أغشَّ
الحورية ساحات يف ه، وأمضَّ الحزن أشدَّ حزينًا جزيرة يف أوديسيوس رأى إنه قال َقط.
عنده ليس إذ وطنه؛ إىل العودة مستطيع غري وإنه بالقوة. عندها تحجُزه التي كالوبسو،

الفسيح.» البحر ظهر َعْرب طريقه يف ليأخذوه رفاق وال مجاذيف ذات سفٌن
هذا كل من انتهيُت وملا الصيت. الذائع اح الرمَّ أتريوس، بن مينيالوس قاله ما هذا
العزيز.» وطني إىل برسعة وأحرضوني معتدلة ريًحا الخالدون ووهبني وطني، إىل أقلعُت

وطنه يف أوديسيوسموجود بأن يتنبأ ثيوكلومينوس

الشبيه ثيوكلومينوس3 نهضوسطهما ثم أمه، صدر يف القلب تيليماخوسوأثار تكلَّم هكذا
قائًال: إليهما وتحدَّث باإلله

هل ولكن اإلدراك، واضح ليس أنه الحق لة، املبجَّ اليريتس، بن أوديسيوس زوجة «يا
فكن شيئًا، عنك أُخفي ولن أكيدة، بمعرفٍة لِك سأتنبأ ألنني كلماتي؛ إىل تُصغي أن لك
أوديسيوس ومدفأة املضيافة املائدة هذه عيلَّ ولتشهد اآللهة، جميع فوق زوس يا شاهدي
متحرًكا أو مسرتيًحا، وطنه، يف ا حقٍّ اآلن موجوٌد أوديسيوس إن جئُت. إليه الذي النبيل
الوضوح غاية ففي للمغازلني؛ الرش بذور ليبذر وإنه الرشيرة، األعمال بهذه تام علٍم عىل

لتيليماخوس.» األمر وأعلنُت املقاعد، ذات السفينة فوق جالٌس وأنا فأٍل طائَر أبرصُت

أوديسيوس. أخريًا قتَله وقد يقاتلوه. أن املسافرين يَْضَطر كان الذي ليسبوس ملك 2

من الفرار إىل اضُطر ميالمبوس. بيت سليل بولوفايديس املنجم ابن الهومري. العرص يف عاش م ُمنجِّ 3

والده أخبار عن يبحث تيليماخوس قابل بولوس إىل ذهب فلما املواطنني، أحد قتل حيث أرجوس يف بيته
بدهائه بينيلوبي ثيوكلومينوس أطلع حيث إيثاكا إىل معه تيليماخوس أخذه حمايته. وطلب أوديسيوس
باالزدراء نبوءته قابلوا ولكنهم مصريهم، عن بينيلوبي ملغازيل أخرى مرة وتنبأ بلده، يف أوديسيوس أن

والسخرية.
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إذن ق، تتحقَّ هذه كلمتك ليت الغريب، أيها «آه! قائلة: الحكيمة، بينيلوبي فأجابَتْه
املحظوظ.» اك سمَّ شخٌص قابلَك ما إذا حتى كثرية، هدايا ونلَت برسعة مني العطَف لَعرفَت

الطعام تناول إىل املغازلني يدعو ميدون

قرص أمام يَْطربون كانوا نفسه الوقت ففي املغازلون أما اآلخر. إىل واحٍد كل تحدَّث هكذا
بيد عادتهم. كانت كما قلب، بصفاقة مستٍو، مكاٍن يف والرمح الجلَّة يقذفون أوديسيوس،
وجاء الحقول، أنحاء سائر من القطعان وعاَدت العشاء، موعد وحان املساء أقبل عندما أنه
كان الرعاة، جميع دوَّن الذي ميدون، إليهم تحدَّث دائًما، يقودونها كانوا الذين الرجال بها

فقال: والئمهم، إىل الحضور دائم وكان الحب، غاية قلوبهم إىل محببًا
بنا فهلُموا بالرياضة، جميًعا قلوبكم إىل الرسوَر اآلن أدخلتم وقد أما الشباب، «أيها

موعده». يف طعاَمه املرءُ يتناول أن املرذول من فليس مأدبة؛ نُِعد لكي املنزل إىل
األرجاء الفسيح البيت بلغوا فلما قوله، وأطاعوا منرصفني، نهضوا حتى هذا قال إن ما
الضخمة الكباش يَذبَحون الرجال وَرشع العالية، واملقاعد الكرايس فوق عباءاتهم وضعوا
تلك ويف الوليمة. أعدُّوا حتى القطيع، من وِعجلة املسمنة، والخنازير نعم السمينة، واملعيز
وبدأ املدينة، إىل الحقل من ليذهبا يُِرسعان الطيب الخنازير وراعي أوديسيوس كان األثناء

فقال: أوًال، يتحدَّث الرجال، قائد الخنازير راعي
رغم — سيدي أمر كما اليوم، املدينة إىل الذهاب إىل تتوُق أنك طاملا الغريب، «أيها
يلومني لئال وأخشاه، أحرتمه أنني غري يعة، الضَّ لتحُرس هنا أتركِك أن أُوثِر شخصيٍّا أنني
قد اليوم إن حيث نذهب بنا هلُم اآلن، فهيا — القسوة َلبالغ السادة تعنيف وأن بعُد، فيما

املساء.» يُقِبل عندما برًدا أشدَّ سيكون ما ورسعان أكثره، منه مىض

قرصأمه إىل أوديسيوس يقوُد يومايوس

بهذا لتأمُر وإنك حسابه، وأعمل ذلك، «أرى قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
عكازًة أعرني ولكن الطريق، طوال مرشدي وكن نذهب، دعنا تعال، إدراك. ذا شخًصا
مملوءة ا حقٍّ الطريق إن قلَت فإنَك مكان، أيِّ يف مقطوعة عًصا لديَك كان لو عليها، أتوكَّأ

بالَغْدر.»
مجدول، بحبٍل معلًَّقا الثقوب، الكثري املَهلَهل، جرابه كتَفيه حول وألقى هذا، قال
بَِقيَت بينما طريقهما، يف قدًما يسريان انَرصَفا وهكذا أراد. كما عًصا يومايوس وأعطاه
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يف املدينة إىل سيِّده الخنازير راعي فقاد يعة، الضَّ لحراسة هناك وراءهما والرعاة الكالب
بدنه. فوق بالية أسماًال ويرتدي عكازته، يتكئ بائس، عجوز اٍذ شحَّ هيئة

بديعة نافورٍة إىل ووصال املدينة، من اقرتبا الَوْعر، الطريق بحذاء االثنان مىش أن بعد
Ithacus إيثاكوس صنعها قد كان منها املاء يستقون القوم كان ق، التدفُّ رائعة الصنعة،
الصفصاف، أشجار من غابٌة حولها هناك وكان ،Polyctor وبولوكتور Neritusونرييتوس
من ق تتدفَّ الباردة املياه وكانت جانب، كل من بها تُحيط املياه، بجانب تنمو كانت التي
التْقدماِت يُقدِّم حيث للحوريات مذبٌح القمة يف ُشيد وقد أسفل، إىل منحدرة أعالها الصخرة
يسوق كان بينما ،Doliusدوليوس ابن ،Melanthusميالنثوس هناك فقابَلهما — مارٍّ كل
راعيان، ويتبَعه والئمهم، املغازلون منها ليُِعد القطعان، سائر يف كانت نعاٍج خري نعاجه،
بذلك مثريًا الفظيعة، الالئقة غري التحدي بكلماِت وخاَطبَهما، إليهما تحدَّث أبرصهما فلما

قال: إذ أوديسيوس قلب
يجمع أن دائًما، العادة هي كما ا، حقٍّ الرش يقود الرش اآلن، ذا هو ها للعجب! «يا
التعيس، الخنازير راعي يا الَقِذر،4 البائس هذا تقوُد بربِّك، أين، إىل مًعا. الشبيَهني هللا
يف كتَفيه ويُحكَّ يقَف بأن جدير لرجٌل إنه والئمنا؟ صفو علينا لتُكدِّر املقلق اذ الشحَّ هذا
أعَطيْتَني ولو والُقدور،5 بالسيوف جديًرا وليس الفتات، الناس يستجدي األبواب، من كثرٍي
وعندئٍذ الجداء، إىل اللدنة األغصان ويحمل الحظائر فيُنظِّف َضيعتي، ليحُرس الرفيق هذا
فلن الرش، أعمال سوى يتعلَّم لم أنه بما ولكن فخذُه، يقوى (الرشش) اللبن مصل بُرشبه
أن باالستجداء يستطيع كي البلدان، َعْرب التسكُّع يُؤثِر بل بالعمل، نفسه يشَغل بأن يهتَم
لو بالفعل، أقول ما ق يتحقَّ وسوف القول، سأُصاِرحك أنني غري يشبع. ال الذي بطنه يمأل
هم الذين أولئك بيد كثرية، مقاعُد رأسه حول النهالت املقدس، أوديسيوس قرص إىل ذهب

املنزل.» وسط يف يُسَلخ وهو ضلوعه،6 فوق وتتحطَّم رجال، بالحق
فإنه ذلك ومع أحمَقه! فما حقَويْه، يف أوديسيوس رَكل يسري هو وبينما هذا، قال
يفعل، ماذا أوديسيوس وحار مكانه. يف ثبت بل الطريق، عن بعيًدا يدفَعه أن يستطع لم

جشع». أو «نهم دائًما: تُرتجم ولكنها منه، موثوٍق غريُ الكلمة هذه معنى 4

األمراء. للضيوف عادًة تُقدَّم كانت التي الهدايا تلِك ملثِل أي 5
ضلوعه». وفوق رأسه حول تطن «سوف أو: 6
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فوق إىل يرفعه ثم بذراَعيه ويُطوِّقه عليه يقبض أم حياته، فيَسلبُه بعصاه عليه أينَقضُّ
وَحدَج مأربه. عن نفسه وأمَسَك غيظه، كَظم أنه بيد رأسه. فيُحطِّم األرض عىل به ويهوي
قائًال: مرتفع بصوٍت وصىلَّ يَديه رفع ثم ووبَّخه، وجهه، يف بنظرة الرجل الخنازير راعي
مذابحك فوق أحرَق قد أوديسيوس كان لو زوس، بنات يا النافورة، حوريات «أيا
قيِّْضن الرجاء، هذا يل قن فحقِّ الكثري، بالدهن ملفوفًة الجداء، أو الحمالن ِفخاذَ من ِقطًعا
تزهو التي املظاهر هذه كل عنَك يُزيل وعندئٍذ اآللهة. أحد يُرِشده وأن يعود، أن لسيدي
القطيع.» األرشار الرعاة يُحطِّم بينما املدينة، حول أبًدا هائًما بصفاقة، اآلن وترتديها بها
الَقِذر هذا يتكلَّم كيف اآلن، لَك «تبٍّا بقوله: املعيز، راعي ميالنثيوس، أجابه عندئٍذ
إيثاكا، عن بعيًدا مقاعَد ذات سوداء سفينٍة يف يوٍم ذات فآلخذنَّه بالرشور، زاخر وعقلُه
الساحات، يف اليوم تيليماخوس يرضب القوسالفضية، ذا أبولُّو، ليت طائلة. ثروًة عنه ألنال
قيص.» بلٍد يف أوديسيوس عىل ضاع قد العودة يوم أن املؤكَّد من إنه املغازلون. يقتله أن أو

الرأي يتبادالن أوديسيوسويومايوس

امللك قرص فبلغ األمام إىل خطا نفسه هو بينما وئيًدا يسريان هناك وترَكُهما هذا، قال
إليه يميل كان إذ يوروماخوس؛ قبالة يف املغازلني وسط وجلس فوره من ودخل برسعة.
اللحم، من قطعًة يخدمون كانوا الذين أولئك وَضع جواره وإىل الباقني. سائر من أكثر
وراعي أوديسيوس أما يأكل. لكي أمامه وضَعتْه خبًزا الصارمة البيت ربة وأحَرضت
ألن الجو؛ يمأل الجوفاء القيثارة صوت كان حولهما ومن وقفا اقرتبا، فلما الطيب الخنازير
بيد أوديسيوس أمسك بعدئٍذ املغازلني؛ أمام ليُغنِّي األوتار يرضب كان Phemiusفيميوس

له: وقال الخنازير راعي
وجوده رغم معرفته، السهل من الجميل، أوديسيوس ملنزل هذا إن ا حقٍّ «يومايوس،
املزدوجتان والبوابتان ودعامات، ُسور ذو والِفناء بناء، فوق بناءٌ هناك كثرية. بيوٍت وسط
رجاًال نفسه باملنزل أن ألُالحظ وإني عيبًا. فيهما املرء يجد ال بحيث بإحكاٍم رتان ُمسوَّ
جعَلتْها التي القيثارة، صوت معها ويُدوِّي الشواء، رائحة منه تتصاعد إذ يُولِمون؛ كثريين

املآدب.» رقيقة اآللهة
رسيع ألنك بسهولة؛ عرفتَه «لقد وقلَت: يومايوس، الخنازير راعي يا أجبتَه، عندئٍذ
تدخل أن فإما أمورنا نُدبِّر وكيف سنفعله، فيما نفكِّر بنا هيا ولكن يشء، كل يف البديهة
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هنا، أنَت تبقى أو هنا، أنا وأبقى املغازلني جماعة عىل وتدخل املنيف، القرص إىل أوًال أنت
الخارج يف ما شخٌص يراك لئال طويلة، مدًة تتأخر أال بحيث قبلك، أنا أذهب بينما شئَت إذا

األمر.» هذا تحذَر بأن آمرك إنني يرضبك. أو جلدك ويسَلخ
تأمر إنك اهتماًما. وأُعريه هذا «أرى قائًال: ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس فأجابه
ُمتعوِّد غري ما بحاٍل لست ألنني هنا؛ أنا أتخلَّف بينما قبيل، أنت فاذهب إدراك، ذا أمًرا بهذا
ويف اللَجج وسط العظيمة الرشور من كثريًا قاسيُت إذ لجسور؛ قلبي وإن والسلخ. الشتم
يمكن ال الجائع البطن ولكن مىض، أن سبق ما إىل يَُضف أيًضا هذا فدع الوغى، ميدان
أُعدِّت بسببه اإلنسان! بني عىل بالغة رشوًرا يجلب اللعني الطاعون ذلك يُخفيه، أن للمرء

الصاخب.» البحر َعْرب لألعداء الويالت تحمل التي املقاعد، ذات السفن

فيموت يراه والكلب كلبه يبكي أوديسيوس

هو ذلك أذنَيه، ومدَّ رأسه فرَفع راقد، كلٌب هناك وكان اآلخر، إىل منهما كلٌّ تكلَّم هكذا
ولكنه نفسه، هو قديًما ربَّاه قد كان الذي الجنان، الثابت أوديسيوس، كلب ،Argosأرجوس
الزمان من مىض ففيما املقدسة؛ إليوس إىل سافر نفسه به تبتهج أن قبل إذ به؛ يتمتع لم
واألرانب والغزالن، الوحشية، املعيز لصيد معهم الكالب يَصَحبوا أن الشبان عادة من كان
العميق، واملاشية البغال روِث يف غارًقا سيُده رحل أن بعد ُمهَمًال، يقبع اآلن أنه غري الربية،
حقوله به دوا ليُسمِّ فينقلوه أوديسيوس عبيد يأتي أن إىل األبواب، أمام أكوام يف املرتاكم
أوديسيوس أبرص إن ما أنه بيد باألقذار، كله ُملوَّثًا أرجوس، الكلب رقد هناك الواسعة.
من تُمكِّنه التي بالقوة له أنَّى ولكن أذنَيه، وأرخى ذيَله حرك حتى منه، بالقرب اآلن واقًفا
ُمخفيًا َعْربة، ومسح جانبًا وجهه أوديسيوس أدار وعندئٍذ سيده. من أكثر ليقرتب الحركة

بقوله: سأله، الحال ويف سهولة، يف فعله ما يومايوس عن
املنظر، جميل إنه الروث. يف هنا الكلب هذا يرُقد أن ا حقٍّ الغريب من يومايوس، «يا
إنه أم الجمال وهذا تتناسب اإلقدام يف رسعة لديه كان إذا ما تماًما أعرف لسُت ولكني

منظرها.» أجل من سادتها بها يحتفظ التي املوائد، كالب كبقية كلٍب سوى ليس
كلب هذا إن الحقيقة يف «كال فقلت: يومايوس، الخنازير راعي يا إذن، عليه فرَددَت
عليهما تركه الذي واملنظر النشاط من عليه كان ما عىل كان ولو قيص، بلٍد يف مات رجٍل
من فما وقوته؛ رسعته ترى عندما ِلتوِّك لذُهلَت طروادة، إىل رحل عندما أوديسيوس

382



عرشة السابعة األنشودة

اقتفاء يف الشم حادَّ كان أنه كما منه، ينجو أن استطاع الغابة أعماق يف طارَده مخلوق
السيدات تُِعْره ولم وطنه، عن بعيًدا سيده مات إذ رشيرة؛ محنًة يعاني فإنه اآلن أما األثَر.
بالخدمة القيام يف رغبٌة للخدم عادت ما قوتهم، السادة فَقد فمتى اهتمام؛ أي املهِمالت
يوم حل ما إذا قيمته، نصف الرجل يسلب نائيًا صوته يحمل الذي زوس، ألن بإخالص؛

استعباده.»

املغازلني حشد إىل يومايوسينضم

حشد إىل لينضم الساحة إىل فوره من وانطَلق الفسيح املنزل دخل حتى هذا قال إن ما
أوديسيوس رأى أن بمجرد األسود املوت مصري به حل فقد أرجوس، أما األمجاد. املغازلني

سنة. عرشين بعد
َل أوَّ اإلله شبيه تيليماخوس كان الساحة خالل اآلن يسري الخنازير راعي كان وبينما
وتناول حواَليه يومايوس فتطلع رأسه، من بإيماءٍة جانبه إىل يستدعيه فأرسع رآه، من
رشائح يقَطع عندما فوقه يجلس أن اللحوم َقطِع نادِل عادة من كان بقربه، أقداٍم مقعد
مائدة عند ووَضعه املقعد ذلك فأخذ الساحة، يف يُولِمون وهم للمغازلني، الوافرة اللحم
أمامه، ووَضعها لحٍم رشيحة الخدم أحُد فتناول نفسه، هو جلس ثم قبالتَه، تيليماخوس،

السفط. من خبًزا وكذلك

شحاذ هيئة يف قرصأمه أوديسيوسيدخل

يتوكَّأ السنون، عُضده يف فتَّت بائس اٍذ شحَّ هيئِة القرصيف أوديسيوس دخل بقليٍل هذا بعد
داخل من بالرماد الحافلة العتبة فجلسعىل جسده، فوق مهلهلًة أسماًال ومرتديًا عًصا، عىل
ماهر، نجاٌر باملسحج مىض فيما صقَله الذي الخشبي، الباب قائم إىل ظهره ُمسِنًدا الباب،
وتناول جانبه، إىل تيليماخوس الخنازير راعي استدعى ذلك بعد املستقيم. كالخط وسوَّاه
اللحم، من بقبضتَيهما تأخذاه أن يداه تستطيع ما وكل الجميل، السفط من كامًال رغيًفا

قائًال: إليه تحدَّث ثم
املغازلني عىل بنفسه يدور بأن وُمره اذ، الشحَّ ذلك وأعِطه الطعام هذا «خذ

مسَغبة.» ذا كان ملن املالئم بالصاحب الخجل من فليس فرًدا؛ فرًدا ويستَجديَهم
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املغازلني يستجدي أوديسيوسواألخري يُطِعم تيليماخوس

أوديسيوس، نحو تقدَّم إن وما الكالم، ذلك سمع عندما الخنازير، راعي فذهب قال هكذا
قائًال: مجنحة،7 بعباراٍت خاطبه حتى

املغازلني عىل تدور بأن ويأُمرك هذا، يُعطيَك تيليماخوس إن الغريب، «أيها
السبيل.» بابن جديٍر غري يقول كما فالخجل فرًدا؛ فرًدا وتستجديَهم

أن إليَك ل أتوسَّ هب، زوس، امللك «أيها فقال: الحيل، د املتعدِّ أوديسيوس أجابه عندئٍذ
قلبه.» يشتهيه ما كل وينال الناس، بني مبارًكا تيليماخوس يصبح

«رسيعة». أي: 7
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ثم املَهلَهل، جرابه فوق قدَميه أمام ووَضعه يَديه كلتا يف الطعام وتناول هذا قال
املقدس املغني وَكفَّ ، تعىشَّ أن وبعد الساحات. يف يُغنِّي املنشد كان أن طوال يأكل َطِفق
من أثينا اقرتبَْت وعندئٍذ الساحات، أنحاء شتى يف ضجيج يف املغازلون انفجر اإلنشاد، عن
ويعرف الخبز، قطع ويجمع املغازلني وسط يذهب أن عىل وحثَّتْه اليرتيس، بن أوديسيوس
من منهم واحٍد أي إنقاذ تبغي تكن لم فإنها ذلك ومع املتمرد. وأيهم املخلص منهم َمن
يف يده وباسًطا اليمني، من بادئًا رجل، كل يستجدي أوديسيوس رشع ثَمَّ وِمن الهالك؛
منه، بوا وتعجَّ وأعَطوه، عليه فأشَفقوا ل، التسوُّ يف عريًقا اذًا شحَّ كان لو كما جانب، كل

جاء. أين ومن هذا يكون عمن بينهم فيما متسائلني

بينهم اذ الشحَّ وجود من رون يتذمَّ املغازلون

امللكة مغازيل يا إيلَّ، «استمعوا وقال: وسطهم، املعيز راعي ميالنثيوس، عندئٍذ فنهض
الذي هو الخنازير راعي إن قبل. من ا حقٍّ رأيتُه ألنني اذ؛ الشحَّ بهذا يختص فيما املجيدة،
يعلن مكاٍن أي من التحقيق وجه عىل أعلم فلسُت نفسه الرجل أما هنا، إىل ا حقٍّ قاده

مولده.»
السمعة، سيئ يا الخنازير راعي «يا قائًال: الخنازير، راعي أنتينوس وعريَّ تكلَّم، هكذا
غريه، امُلتسكِّعني من يكفي ما لدينا أليس املدينة؟ إىل الرجل هذا أحرضَت بربك ملاذا
هنا يحتشدون أنهم يكفي أنه تعتقد أال والئمنا؟ صفو لتُعكِّر الشحاذين من ومضايقات

أيًضا؟» الرفيق بهذا إلينا تجيء حتى سيدك، أموال ويلتهمون
الكلمات هذه ما أنتينوس، «أيا فقلَت: الخنازير، راعي يا يومايوس يا عليه رددَت إذن
نفسه تلقاء من يحاول بربك ذا من نبيل؟ أنك رغم الجميلة، بالعبارات بها تفوَّهَت التي
كأن العامة، املهن ذوي السادة من الغريب كان إذا إال آخر، بلٍد من قادم بغريٍب ب يُرحِّ أال
عىل الرسور يُدخل مقدًسا، منشًدا أو نعم بنَّاء، أو األمراض، يداوي طبيبًا أو نبيٍّا، يكون
ومع الفسيحة. األرض أنحاء جميع يف بهم ب يُرحَّ الرجال هؤالء مثل ألن بغنائه؟ النفوس
املغازلني سائر دون من دائًما قاٍس أنك بيد عليه، عبئًا اذ الشحَّ يعترب أحد من فما ذلك
بينيلوبي سيدتي تعيش طاملا لذلك، أكرتَث لن ولكني عيلَّ، سيما وال أوديسيوس، خدم عىل

اإلله.» شبيه تيليماخوس وكذلك الساحة، يف الحازمة،
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وال الصمت، تلزم بأن آمرك فإني «صه، بقوله: الحكيم، تليماخوس عليه ردَّ عندئٍذ
باأللفاظ بخبث، الغضب يُثري أن دائًما ُمتعوِّد أنتينوس ألن كثري؛ بكالٍم الرجل هذا عىل تردَّ

ذلك.» عىل أيًضا غريه ويُحث نعم، الخشنة،

الغريب اذ الشحَّ مساعدة املغازلني يناشد تيليماخوس

الوالد يهتم كما تماًما، لتهتم إنك ا حقٍّ «أنتينوس قائًال: حادة، بكلماٍت أنتينوس خاطب ثم
ق يُحقِّ ال الرب ليت محتمة. بكلماٍت الساحة من الغريب هذا بطرد تأمرني إذ بولده؛
بالحريِّ بل ضغينة، أية لَك أحمل ال إنني ما. شيئًا وأعطه خذ كال َقط، اليشء هذا مثل
واحٍد أي وال الشأن، هذا يف والدتي حساب تعمل وال شيئًا، له تُقدِّم بأن شخصيٍّا آمرك
نفيس دخيلة يف ا حقٍّ أقصده ما ولكن املقدَّس، أوديسيوس بمنزل املوجودين العبيد من
لشخٍص ما شيئًا تعطي أن دون تأكل، أن إىل كثريًا ف تتلهَّ ألنك االختالف؛ تمام يختلف

آخر.»
هذا ما لجرأته، حد ال الذي املقوال، أيها تيليماخوس، «يا يقول: أنتينوس، فأجابه
أشهر ثالثة بعد البيت هذا لضاق أعطيتُه، ما بَقْدر املغازلني سائر أعطاه لو قلت؟! الذي

يجمعه.» عما

أنتينوس أوديسيوسيستجدي

إىل جالس وهو عليه قدَميه يريح أن عادته من كان الذي األقدام بمقعد وأمسك تكلَّم، هكذا
له فقدَّموا الباقني جميع أما موضوًعا. كان حيث الخوان، تحت من وأخرجه يولم، املائدة
يعود أن إىل اآلن يميل أوديسيوس كان وعندئٍذ اللحم. وقطع بالخبز الجراب فملئوا هدايا،
أنتينوس، جوار إىل فوقف ثمن،8 بدون اآلخيني عود وَعْجم الباب، مدخل عند موضعه إىل

قائًال: إليه، وتحدَّث
باألحرى بل اآلخيني، أحط ناظري يف تبدو ال فإنك ما؛ هديًة أعطني الصديق، «أيها
كرسة األقل عىل تُعطيني أن بك لجدير فإنه ثَمَّ وِمن بملك؛ أشبه أنت إذ نبًال؛ أعرَقهم

اآلخيني». كرم ق يتذوَّ أن وشك عىل «كان آخرون: ويرتجمها متسامحة، بنفٍس جودهم يخترب أي: 8
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األرض أرجاء جميع يف ذائًعا صيتك تجعل وبذا الباقون، يعطيه مما أكثر الخبز من
ً امرأ فكنُت رجال، وسط ملكي مسكٍن يف مرة ذات أسكُن كنُت أيًضا أنا ألنني الفسيحة؛
ومهما هم كانوا مهما السبيل، ألبناء هدايا أعطيت ما وكثريًا ثري، منزٍل يف الثراء واسع
وكذلك الحرص، يفوق ما العبيد من عندي كان كما أجلها. من أتوا التي الحاجة كانت
البذَخ عيشة الرجال بها يعيش التي األشياء من وفرية، كمياٌت األخرى األشياء جميع من
— lيشء ال إىل يشء كل أنهى كرونوس، بن زوس ولكن أثرياء، بأنهم بها ويُشتهرون
بعض مع مرص إىل بعيًدا بي بعث فقد — الكربى ته َمَرسَّ كانت أعتقد ما عىل فهكذا
نهر يف املعقوفة ُسفني فأرست هالكي، أقابل كي نائية؛ رحلٍة يف الجوَّابني، القراصنة
وأرسلُت وبجوارها، السفن، لحراسة هناك يبقوا أن األوفياء زمالئي أمرت ثم أيجوبتوس،
قوتهم، بمحض لشهواتهم استسلموا رفقائي أن بيد هناك. االستطالع أماكن إىل العيون
الصغار، واألطفال النساء وخَطفوا الجميلة، مرص شعب حقول يُخربون الحال يف فَرشعوا
الناس ُهِرع الرصاخ أهلها سمع فلما املدينة، إىل الصياح طار ما ورسعان الرجال، وقتلوا
الذي زوس، أنزل وعندئٍذ الرباق. والربونز والعربات باملشاة كله السهل وَعجَّ الفجر، عند
ليثبت الشجاعة منهم واحٍد أي لدى تكن فلم رفاقي، عىل رشيًرا ذعًرا بالصاعقة، يقذف
كثريًا قتلوا ذلك وبعد جانب. كل من املصائب بنا أحاطت إذ العدو؛ ويواجه مكانه يف
أعمالهم يف روهم ليُسخِّ مدينتهم إىل وقادوهم أحياءً آخرين وأَرسوا الحاد، بالربونز منا
Dmetor دميتور إىل قربص إىل ليأخذني قابَلهم صديٍق إىل بي فَعهدوا أنا أما بالقوة.
كاسف هنا، إىل جئُت هناك ومن قربص، عىل بقسوٍة يحُكم كان الذي 9Iasusإياسوس ابن

البال.»

بالرضب اذ الشحَّ عىل يعتدي أنتينوس

ابتعد وليمتنا؟ صفو علينا ليُكدِّر هنا إىل الرش هذا جلب ربٍّ «أي بقوله: أنتينوس، فأجابه
وإىل مرارة أكثر مرص إىل جئَت قد تكون لئال مائدتي، عن بعيًدا وقف الوسط، إىل هناك
بدوره، رجل بكل طفَت لقد الحياء، عديم جريء اذٌ شحَّ أنك أرى فإنني إيالًما؛ أشد قربص

صواعقه. بإحدى لذلك زوس فقتََله بلوتوس، منها فأنجب ديميتري أحبَّته وإليكرتا. زوس ابن 9
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كل بجوار كان طاملا غريه، بأموال يجود عندما املرء يكبح رادٍع من فما بطيش؛ وأعَطوك
يكفيه.» ما رجٍل

يبدو اآلن «عجبًا! بقوله: عليه وردَّ الخلف، إىل الحيل الكثري أوديسيوس تراجع عندئٍذ
شيئًا لتُعطيني كنَت ما ا، حقٍّ جمالك. تُناِسب التي الحصافة تلك األقل عىل لديَك ليست أنه
اآلن، َمن يا أنت إليك، ع يترضَّ من عىل بها تجوُد امِللح من ذرَّة حتى وال الخاص، مالك من
هنا يُوَجد أنه مع الخبز، من شيئًا تُعطيني ألن القلب تجد ال غريك، مائدة إىل جلسَت وقد

منه.» وفرية كمياٌت يدك متناول يف
ُمقطبًا غضٍب بنظرة وَحدَجه قلبه، يف غيًظا أنتينوس استشاط حتى هذا، قال إن ما

قائًال: حماسية،10 بكلماٍت إليه تحدَّث ثم حاجبَيه،
قد دمَت ما الئقة، صورٍة يف الساحة من اآلن بعد تنرصف لن أنك أعتقد، ا، حقٍّ «اآلن،

التحدي.» بعبارات أيًضا النطق عىل اجرتأَت
اليمنى، كتفه أسفل فأصابه أوديسيوس به فقذف القدمني مقعد وتناول هذا قال
قذيفة تُزحِزحه ولم كالصخرة، مكانه يف ثابتًا وقف أنه غري بالظهر، اتصالها موضع يف
مدخل إىل أدراجه عاد ذلك بعد قلبه. أعماق الرشيف مدبًرا صمت، يف رأسه هزَّ بل أنتينوس،
وسط وتحدَّث األرض، عىل بجانبه لحافته اململوء جرابه ووضع جلسته، اتخذ حيث الباب

فقال: املغازلني
صدري. يف الكائن القلب به يأمرني ما أقول كي املجيدة، امللكة مغازيل يا إيلَّ، «أصغوا
من أو ماشيته أجل من أكان سواء ممتلكاته، أجل من يقاتل وهو ُرضب ما املرء أن الحق،
ولكن نفسه، يف حزنًا وال قلبه يف ضغينٍة أية يُولِّد ال الرضب ذلك فإن البيضاء، أغنامه أجل
ة جمَّ رشوًرا يجلب الذي املقيت الطاعون ذلك التعيس، بطني أجل من َرضبنَي قد أنتينوس
قضاءُ بأنتينوس ينزل أن لتمنَّيُت ومنتقمني، آلهًة الشحاذون كان لو آه! اإلنسان، بني عىل

زواجه.» قبل املوت
وتناول صمت يف «اجلس بقوله: ،Eupeithes يوبايثيس بن أنتينوس أجابه عندئٍذ
من أو يدك من الفتي الرجل يُجرَك لئال آخر، مكاٍن إىل انطلق أو الغريب أيها طعامك،

جلدك.» كل من ويُجرِّدَك كهذه، عباراٍت أجل من املنزل َعْرب قدمك

مجنحة. األصل: 10
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األحمق فه ترصُّ أنتينوسعىل يلوم مغازل

وخاطبه، املتغطرسني الشبان من واحد فقام االمتعاض، غاية جميًعا فامتعضوا تكلَّم، هكذا
قائًال:

الرجال، بني أنت ملعوٌن أنتينوس. يا البائس، السبيل ابن برضبك صنًعا تُحسن «لم
شتى، صوًرا يتخذون فاآللهة نعم، السماء! من هبط ما، ربٍّا هذا كان أن تصادف لو ماذا

وَعدلهم.» البرش َقسوة عىل ليطَّلعوا املدن ويزورون األغراب، زي يف
تيليماخوس أما لحديثهم. يكرتث لم أنتينوس أن بيد املغازلون، يتحدث كان هكذا
واحدة َعربًة يدَع لم أنه رغم الرضبة، تلك بسبب ه وأمضَّ الحزن أشدَّ قلبه قرارة يف فَحِزن

قلبه. أعماق يف ا رشٍّ مدبًرا صمٍت يف رأسه َهزَّ ولكنه األرض، إىل جفنَيه من تسُقط

وصيفاتها تخاطب بينيلوبي

وقالت: وصيفاتها، وسط تكلَّمْت الساحة، يف ُرضب قد الرجل أن بينيلوبي َسِمَعت وملا
نفسها.» روحَك يرضب الشهري، القوَّاس أبولُّو، ليت أيًضا، «هكذا

ال وبذلك ق، تتحقَّ صلواِتنا «ليت املنزل: ُمدبِّرة ،Eurynome يورونومي لها فقالت
الجميل.» العرش ذا الفجر الرجال هؤالء من واحٌد يبلغ

يَحيكون ألنهم أعداء؛ جميًعا إنهم ُمربِّيتي، «يا وقالت: الحكيمة بينيلوبي إليها ثَت فتحدَّ
يسري كان مسكني غريٌب هذا الجميع. من أكثر األسود القضاء يُشبه أنتينوس ولكن الرش،
سائر أعطاه وقد ذلك، عىل الحاجة تُجربه إذ الرجال؛ من صدقة يطلب املنزل خالل
أسفل فأصابه به وقذَفه قدَمني، مقعد أخذ أنتينوس ولكن جرابه، وملئوا هدايا، اآلخرين

اليمنى.» كتفه

الغريب اذ بالشحَّ الرتحيب يف رغبتها تُبدي بينيلوبي

العظيم أوديسيوس كان بينما مقصورتها، يف جالسة وهي وصيفاتها، وسط تكلَّمْت هكذا
له: وقالت الطيب، الخنازير راعي إليها استدعت ثم اللحم، يأكل

إذا عما واسأله به، ب ألُرحِّ هنا إىل باملجيء الغريب وُمر الطيب، يومايوس يا «اذهب
جاب كمن أنه يبدو إذ بعينَيه؛ رآه قد أو القلب، الراسخ أوديسيوس عن شيئًا سمع قد كان

بعيدة.» بالًدا
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اآلخيني أن امللكة أيتها «أتمنى، فقلَت: يومايوس، الخنازير راعي يا أجبتَها، إذن،
ليال، ثالِث جواري إىل به حِظيُت لقد نفسك. تُبِهج بعباراٍت ينطُق ألنه الصمت؛ يلزمون
ولكنه سفينة، من هاربًا جاء عندما أوًال إيلَّ َقِدم إذ أيام؛ ثالثة كوخي يف به واحتَفظُت
أغاني للبَرش يُغنِّي منشٍد يف املرء يُحمِلق فكما متاعبه؛ قصة يختم لم الساعة هذه حتى
غنَّى، كلما له، نهاية ال بشوٍق إليه يُْصغون جوارحهم وبكل إياها، اآللهة علَّمتْه قد ُمشوِّقة
ألوديسيوس، قديم صديٌق أنه أخربني بهوي. يف جالٌس وهو سَحرني الصورة هذه بمثل
هذه يف اآلن هناك من جاء وقد 11.Minosمينوس شعب يُقيم حيث كريت، يف يسُكن وأنه
سمع أنه يؤكِّد إنه وهناك. هنا يجول وهو امِلَحن من كثريًا قاىس أن بعد هنا، إىل الرحلة
الحياة، قيد عىل يزال ال وأنه الغنية، الثيسربوتيني أرض يف قريب وأنه أوديسيوس عن ً نبأ

وطنه.» إىل الكنوز من كثريًا معه وسيُحرض
يُخربني كي هنا، إىل واستدِعيَنَّه ، «اذهبنَّ بقولها: الحكيمة، بينيلوبي عليه ردَّت عندئٍذ
هنا أو املدخل عند جلوس وهم يتباَرْوا فدعهم الرجال، أولئك بخصوص أما شخصيٍّا. أنا
الخبز تُمس، ال بيوتهم يف باقية الشخصية أموالهم فإن مرحة، قلوبهم أن طاملا املنزل، يف
يوم، بعد يوًما منزلنا فيملئون أنفسهم هم أما خَدُمهم. منها ويتغذَّى الحلوة، والخمر
نََزق، يف الصهباء الخمر ويرشبون ويَْطربون السمينة، ومعيزنا وأغنامنا، ثرياننا ويذبحون
عن الخراب ليدفع أوديسيوس مثل رجٌل هنا يُوَجد ال إذ ثروتنا؛ بجميع الفوىض وتحل
أولئك من وابنُه هو سينتقم ما فرسعان وطنه إىل وعاد أوديسيوس أتى إذا أما املنزل.

العنيفة.» أعمالهم بسبب الرجال
أركانها جميع من الحجرة ودوَّت عاليًا، ُعطاًسا تيليماخوس وَعطَس قالت، هكذا
قائلة: حماسية،12 يومايوسبعباراٍت كلَّمْت الحال ويف بينيلوبي، وضحكت عجيبة، بطريقٍة
عندما عَطس قد ابني أن تالحظ ألم أمامي. هنا إىل الغريب واستدِع بربك «اذهب
فرًدا، فرًدا املغازلني بجميع الشامل املوت يَحيق أن أتمنى ذلك وعىل كالمي؛ بكل أفضيُت

وساربيدون. رادامانثوس شقيَقيه هزم أن بعد الوحيد كريت ملك صار ويوروبا. زوس وابن كريت ملك 11

أن غري طلبه، اإلله فأجاب ذبيحة، يُقدِّمه ثوًرا إليه يرسل كي بوسايدون إىل فتوسل عادل حاكٌم أنه ادعى
بوسايدون، بثور واحتفظ آخر بثوٍر مينوس فاستعاضعنه للغاية، جميًال كان البحر من خرج الذي الثور

الثور. غرام يف باسيفاي زوجتَه أوقع بأن ذلك عىل اإلله فعاقبه
مجنحة. األصل: 12
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إذا قلبك. يف فاحفظه آخر، بيشءٍ وسأُخربَك والقَدر. املوت من فرد، أي منهم ينجو وال
الجميلة.» الثياب من وجلبابًا عبايًة ألبَْستُه يشء كل يف الصدق يقول وجدتُه

الحذر مع بينيلوبي دعوة يُلبِّي أوديسيوس

أوديسيوس، مكان بلغ فلما ذاك، قولها سمع عندما الخنازير راعي فانرصف هذا، قالت
قائًال: حماسية، بكلماٍت إليه تحدَّث

قلبها ويأمرها تستدعيك، تيليماخوس، والدة الحكيمة، بينيلوبي إن الغريب، «سيدي
تقوُل أنك رأت ما إذا حتى ة. جمَّ محنًا عانت قد أنها من بالرغم زوجها، عن تتحرى بأن
طعامك أما إليه. الحاجة مسيس يف أنَت ما وهذا وجلبابًا، عباءة ألبَستْك يشء، كل يف الصدق

إياه.» يُعطيك قد وممن بطنك لتُطِعم البالد، أنحاء من تَستجديه فسوف
سأقول من رسعان يومايوس، «يا وقال: التحمل، الكثري العظيم أوديسيوس فأجابه
وكالنا املعرفة، حق أوديسيوس أعرف ألنني الحكيمة؛ بينيلوبي إيكاريوس، البنة الحقيقة
َشهوتُهم تصل الذين الُقساة، املغازلني من الجمع هذا أخىش أنني بيد األهوال. قاىس قد
الساحة، خالل أدور وأنا ذنب أي أقرتف ولم اآلن، فحتى الحديدية؛ السماء إىل وُعنُفهم
عني ليمنعا ساكنًا آخر فرٍد أي وال تيليماخوس يُحرِّك ولم وأصابَني، الرجل ذلك رضبَني
فها، تلهُّ رغم الشمس، تغيب أن إىل الساحات، يف تنتظرني أن بينيلوبي أخرب واآلن الرضبة.
إن إذ النار؛ من قربًا أكثر مقعًدا ولتُعِطني عودته، ويوم زوجها عن فلتسألني وبعدئٍذ

أوًال.» توسلُت فإليَك نفسك، أنَت ذلك لتعرف وإنك حقرية، لألسف ثيابي
يخطو هو وبينما الكالم. هذه منه سمع أن بعد الخنازير راعي فانطلق قاله، ما هذا
بهذا؟ اذ الشحَّ يعني ماذا يومايوس. يا به تأِت لم «إنَك بينيلوبي: له قالت العتبة، فوق
يشعر أن بالسائل يليق ال املنزل؟ يف بالخجل يشعر أم له، حد ال خوًفا ما شخًصا أيخاف

بالخجل.»
كما قال، فيما الحق بيده «إن وقلَت: أجبَت، يومايوس، الخنازير راعي يا إذن وإليها
منك يطلب ولكنه املتعجرفني، الرجال وقاحة اجتناب وراء ساعيًا آخر، رجٍل أي يفعل قد
أيتها بك، لياقًة ألكثر فإنه أيًضا، نفسك، أنِت عنِك أما الشمس. مغيب حتى تنتظري أن

كلماته.» إىل وتُنصتي وحده، الغريب إىل تتحدَّثي أن امللكة،
يعمل إنه الحكمة؛ من الغريب هذا يخلو «ال بقولها: الحكيمة، بينيلوبي أجابته عندئٍذ

هؤالء.» من شهواتهم يف حماقًة أكثر أعتقد، كما رجال، هناك فليس حسابه؛ لليشء
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ويرقصون يمرحون واملغازلون يومايوسينرصف

يشء. بكل أخربها أن بعد املغازلني حشد إىل الطيب الخنازير راعي وذهب تكلَّمْت، هكذا
اآلخرون، يسمعه ال حتى منه مقرتبًا حماسية، بكلماٍت تيليماخوس إىل تحدَّث الحال ويف

فقال:
معاشك ومنها هناك، التي األشياء وجميع الخنازير ألحرس ذاهب إنني صديقي، «أي
خشية ِحذرَك وخذ يشء، كل قبل نفسك سالمة مراعيًا هنا، يشءٍ كل مراقبة فلتتولَّ ومعايش،
زوس يُهِلَكهم أن أتمنى الذين أولئك الرش، لك يُدبِّرون كثريين آخيني ألن مكروه؛ يُصيبك أن

أذًى.» أي بنا ينزل أن قبل ا تامٍّ هالًكا
بعد طريقك يف اذهب أبتاه، يا هذا، «سيكون بقوله: الحكيم، تيليماخوس عليه َفردَّ
األمور سائر أما طيبة. ضحايا معك أَحِرض الصباح أصبح ما إذا حتى َعشاءك. تتناول أن

الخالدين.» واهتمام اهتمامي موضع فستكون هنا
ملء تناول أن وبعد املصقول، املقعد فوق ثانيًة الخنازير راعي وجلس هذا، قال
ان يعجَّ والساحة القرص تارًكا الخنازير، إىل طريقه يف انطلق والرشاب، اللحم من بطنه

وقتذَاك. الكون عىل خيَّم قد املساء كان إذ وغناء؛ رقًصا يمرحون وكانوا ين، باملدعوِّ
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اذ الشحَّ وأرنايوس أوديسيوس بني كالمية معركٌة

بالبطن مشهوًرا وكان إيثاكا، مدينة نواحي يف االستجداء اعتاد معروف اذ شحَّ جاء واآلن
يف أما العافية، أو القوة من يشءٍ عىل يكن ولم حد. بغري والرشاب الطعام يلتهم الجِشع،
الذي االسم هو فهذا ،Arnaeusأرنايوس هو ذلك للناظرين. طريًرا فكان الجسم ضخامة
إيروس اسم عليه يُطِلقون كانوا الشبان جميع أن بيد مولده؛ عند املبجلة أمه إياه منحته
يطرد وكاد اآلن، جاء غريه. بها يُكلِّفه التي املهام،1 ببعض يقوم أن عادته من كان إذ ،Irus

قائًال: حماسية،2 بكلماٍت خاطبه يتحداه، وبدأ منزله، من أوديسيوس
ترى أال قدمك. من الحال يف أُجرجرَك لئال املدخل، عن العجوز، الرجل أيها «ابتعد،
العار من أجد شخصيٍّا، أنا ولكنني، أُخرجك، بأن ويأمرونَني إيلَّ، يشريون الرجال جميع

اللَكمات.» إىل نزاعنا ر يتطوَّ أن خشية انهض، فهيا ذلك، أفعل أن
الطيب، الرفيق «أيها له: وقال غضبًا، حاجبَيه بني ما الحيل الكثريُ أوديسيوس قطَّب
أي أعطاك إن عليَك أحقُد ولسُت بالقول، أو بالفعل سواء باألذى، لك أتعرَّض لم إنني
تغار ألن بك حاجة وال لَكلينا، ليتسع املدخل هذا وإن كبرية. كانت مهما قطعٍة أيه رجل،
هي اآللهة فإن السعيد، الحظ أما تماًما. مثيل مترشد، أنك يل يبدو غريك. حاجيات من

أوليمبوس. رسول ،Iris بإيريس يُقاَرن ذلك وعىل 1

بَِجحة. األصل 2
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فيه. من القاني الدم ق تدفَّ الحال ويف العظام، وحطَّم أُذنه، أسفل ُعنقه عىل فرضبه أوديسيوس أما

لئال الالزم، من أكثر يَديك بقبضتَي تستفزَّني ال ولكن إياه.3 تُعطينا أن لها يحلو التي
وعىل ِعتيٍّا؛ الكرب من بلغُت قد أنني من بالرغم بالدم؛ وشفتَيك صدرك فأُلطِّخ َغَضبي، تُثري
ساحة إىل أخرى مرًة تعود لن أنَك أعتقد إذ غًدا؛ األعظم بالسالم أحظى أن يف أؤمل ذلك

اليرتيس.» بن أوديسيوس

الذين لآللهة موكول أمٌر فهذا الحياة، يف أسعد بمركٍز أحدنا حظي مهما مترشد، كالنا هي: الفكرة 3

الحظوظ. يف يتحكَّمون
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التي اللسان فصاحة إىل اآلن «انظروا وقال: حنًقا، إيروس د املترشِّ استشاط عندئٍذ،
فأَِرضبه الرش، له سأُدبِّر ولكني عجوز، طاهيَة كان لو كما الَقِذر، التعيس هذا بها يتكلَّم
خنزيًرا كان لو كما األرض، فوق فكَّيه من جميًعا أسنانه وأنثُر اليمني، وذات الشمال ذات
أيًضا، قتالنا الرجال هؤالء جميع يشهد كي اآلن، ساعَديك عن ر شمِّ القمح. يُخرب بريٍّا

منك؟» أصغر رجٍل مقاتلة تستطيع كيف ولكن

يتعاركان اذين الشحَّ بمشاهدة يستمتعون املغازلون

بعضهما حنق يثريان الشاهقة، األبواب أمام املصقولة العتبة فوق كالهما، َطِفق وهكذا
ِشدَقيه ملء ضاحًكا يُقهِقه العتيد، القوي أنتينوس سمعا ثم العنف، بمنتهى اآلخر البعض

يقول: املغازلني، وسط وتحدث طربًا،
اآللهة أحد جَلب قد أن يحُدث؛ هذا مثل أمًرا رأينا أن َقط يسبق لم األصدقاء، «أيها
تباُدل إىل اآلخر يستفز وإيروس الغريب هذا من كالٍّ إن املنزل. هذا إىل هذه مثل مباراًة

ذلك.» إىل بهما نعجل بنا هيا الرضبات.
الثرثارين. اذين الشحَّ حول واحتَشدوا يضحكون وهم جميعهم فنَهُضوا تكلَّم، هكذا

قائًال: وسطهم؛ يف يوبايثيس، بن أنتينوس وتَحدَّث
كروش وضعنا لقد ما. شيئًا لكم فسأقول املزهوُّون، امُلغاِزلون أيها إيلَّ «استَِمعوا
ق يتفوَّ هذَين فأي والدم، بالدهن مألناها أن بعد لَعشائنا، لنُِعدَّها الوطيس، بجانب املاعز
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عىل وزيادًة منها. يروقُه ما لنفسه ويَخَرت ينهض دعوه أفضل، أنه عىل ويُربِهن اآلخر عىل
جماعتنا إىل ينَضم بأن آخر سائٍل ألي نسمح ولن دائًما، معنا يُولِم بأن له فلنسمح ذلك

ويستجدينا.»
الكثري أوديسيوس وسطهم قام وعندئٍذ كالمه. من الجميع فُرس أنتينوس، قاله ما هذا

قائًال: بخبث، وتكلَّم الحيل،
أصغر رجًال يقاتل أن النوائب بَخعتْه عجوٍز رجل عىل املستحيل ملن إنه «أصدقائي،
وأَقِسموا اآلن، هلُموا بلكماته. أُهزم أن عىل يحثُّني، بالسوء، اآلمر بطني، فإن ذلك ومع منه.
محابيًا ثقيلة، بيٍد غادرة بلكمٍة عيلَّ أحدكم يد تمتدَّ أال فيه، ِحنث ال قسًما أمامي جميًعا

الزميل.» لهذا بالقوة يُخِضعني لئال إيروس،
أن بعد ولكن تماًما، أمرهم كما يرضبوه، أال جميًعا أقَسموا حتى هذا، قال إن ما
ثانية، وسطهم يف وتحدَّث العتيد، القوي تيليماخوس قام القسم، من وانتَهوا اليمني حلفوا

فقال:
فال إذن الرجل، هذا برضب يأمرانك الشامخة وروحك قلبك كان إذا الغريب، «أيها
ُمضيُفك، إنني منك. أكثُر هو من يقاتل أن عليه يرضبك من ألن اآلخيني؛ من رجٍل أي تخَش

حصيف.» رجٌل منهما وكلٌّ هذا، عىل يوافقان ويوروماخوس، أنتينوس واألمريان
مظهًرا َعورته حول أسماَله أوديسيوس ربط وعندئٍذ قوله. الجميع فامتدح هذا، قال
القويان. وساعداه صدره وكذا العريضتان، كتفاه وبانت وعظيَمني، جميَلني فخذَيه،
املغازلني سائر عجب وعندئٍذ كانت. مما أعظم الشعب راعي أعضاء فجعَلت أثينا واقرتبَت

جاره: إىل ينظر وهو أحدهم فقال العجب، غاية
ذلك يُظِهره الفخذ هذا فمثل نفسه؛ عىل ، التبرصُّ عديم إيروس، سيجني ما «رسعان

أسماله.» تحت من العجوز الرجل

إيروسويُهدِّده الشحاذ يُعريِّ أنتينوس

الخدم، منطقه فقد ذلك ومع فظيعة؛ بصورٍة إيروس عقل وذُعر يتكلَّمون، كانوا هكذا
أنتينوس، ه عريَّ وعندئٍذ وأعضاء. فرائَص وارتَعد بالهلع، كله مملوءٌ وهو بالقوة وساُقوه

بقوله: فخاطبه،
هذا إىل ترتعد كنَت إذا بعُد، تُوَلد لم أنك أو حيٍّا، تكون أال الثرثار، أيها اآلن، لك «خريٌ
بكل سأُكلِّمَك ولكني — به حاقت التي املحن َقهرتْه — كهذا عجوًزا رجًال وتخاف الحد،
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أقذف فلسوف عليك، تفوُّقه عىل وبرَهن الرجل هذا غلبك إذا ا. حقٍّ كالمي ذ وسيُنفَّ رصاحة،
الرجال، جميع ُمشوِّه Echetus إخيتوس امللك مملكة إىل بك وأبعث سوداء سفينٍة يف بك
نيئًة بها ويُلقي الحيوية أعضاءَك ويُخرج القايس، بالربونز وأُذنيَك أنفَك يجدع سوف الذي

لتُمزِّقها.» للكالب،

القرص خارج به إيروسويُلقي أوديسيوسيقهر

يده. الرجَلني من كلٌّ فرفع الحلبة إىل وساُقوه َفرًقا، اآلخر أطراف وارتعَدت قال، هكذا
أو هناك، يسقط وهو الحياة تهُجره حتى يرضبه هل عقله، يف أوديسيوس حار وعندئٍذ
به يُنِزل أن األفضل من أن رأى متحري، هو وبينما أرًضا. فيطرحه خفيفة رضبًة له يكيل
أيديهما، رفعا ملا وعندئٍذ، إليه. اآلخيني أفكار يجذب كيال األرض، عىل فيُلقيه خفيفة رضبًة
وحطَّم أذنه أسفل عنقه عىل أوديسيوسفرضبه أما اليمنى، كتفه عىل إيروسبقبضته هوى
واصطكَّت وينئ، الرتاب يف يتخبَّط وسَقط فيه، من القاني الدم ق تدفَّ الحال ويف العظام.
من يموتون وكادوا أيديهم، املغازلون السادة رفع وعندئٍذ بقدَميه. األرض ورَكل أسنانه،
وصل أن إىل الباب خارج بعيًدا وجرَّه قدمه، أوديسيوسمن أمسكه ذلك بعد الضحك. كثرة
يف عصاه وألقى الِفناء، حائط إىل وأسنَده هناك وَضعه ثم الرواق، وبوابات الِفناء إىل به

قائًال: حماسية، بكلماٍت وخاَطبه إليه وتحدَّث يده
وأنت اذين، والشحَّ األغراب سيد تكن وال والكالب، الخنازير وخوِّف اآلن، هناك «ارُقد

أيًضا.» هذا من ا رشٍّ فتجني أسوأ هو بمن تلتقي لئال الحد، هذا إىل مسكني

أوديسيوسويُحيُّونه يشكرون املغازلون

ذلك وبعد مجدول. بحبٍل وعلَّقه كتَفيه، حول بالثقوب، اململوء الرث جرابه وألقى هذا قال
بقولهم: وحيَّوه، مبتهجني، يضحكون املغازلون، ودخل فجلس، الباب عتبة إىل رجع

إليه تصبو ما الخالدة اآللهة سائر وكذا زوس، يمنحك أن الغريب، أيها «نتمنى،
ذلك استجداءَ البالد كفيَت إنَك حيث قلبك؛ إليها يتطلع أمنيٍة وأغىل يشء، كل عىل له وتُفضِّ
جميع ُمشوِّه إخيتوس، امللك مملكة إىل ذلك بعد برسعة سنحمله ألننا يشبع؛ ال الذي الرجل

البرش.»
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أمامه أنتينوس ووضع الفأل ذلك من العظيم أوديسيوس وُرس يقولون، كانوا هكذا
من رغيَفني Amphinomus أمفينوموس وتناول والدم، بالدهن مملوءًا الضخم، الَكرش

وقال: الذهب، من بكأٍس ووعَده أمامه، ووضَعهما السفط
رغم املقبلة، األيام يف حليَفَك السعيد الحظ يكون أن أتمنى الغريب، سيدي يا «مرحبًا،

عديدة.» ألحزاٍن نهٌب اآلن أنك

بينيلوبي زوج أمفينوموسمن يُحذِّر أوديسيوس

رجًال يل لتبدو إنك ا حقٍّ أمفينوموس، «أي بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
نيسوس كان إذ الحسن؛ صيته عن سمعُت ما فكثريًا أبوك؛ كان أيًضا، وكذلك حازًما،
رجٌل أنك ويبدو منه، انحدرَت إنَك ويقولون، يسار. ذا مقداًما رجًال بدوليخيوم القاطن
تُغذِّيه يشء ال إليه. وتُصغي اهتمامك تُعريه أن يجب بأمر، سأُخربك ذلك وعىل األلفاظ؛ رقيق
ألنه األرض؛ فوق وتتحرك س تتنفَّ التي املخلوقات سائر دون اإلنسان، من أضعف األرض
رسيعتان. وركبتاه الرخاء اآللهة تَهبُه طاملا القادمة، أيامه يف قط الرش يعاني لن أنه يعتقد
القلب؛ راسخ وهو بالغ بامتعاٍض أيًضا احتمله الحزن، له وكتبوا الخالدون عاد ما إذا حتى
اآللهة أبو عليها يجلبه الذي اليوم يف مثلها تماًما هي األرض فوق وهم البرش روح ألن
أنني غري الناس، وسط الرخاء لهم ُكتب ممن يوم، ذات يف كنُت أيًضا، فإنني، والبرش؛
ال ثَمَّ وِمن وإخوتي؛ أبي وعىل وعنفي، ُقوَّتي عىل معتمًدا الشهوة، أعمال يف كثريًا اسرتسلُت
نعمٍة أي صامتًا يرعى أن يجب بل وقت، أي يف القانون عىل يخرج كان مهما رجٍل أي تدع
الثروة ُمبذِّرين للشهوة، عذارهم يخلعون املغازلني أرى فإنني حق؛ هذا إياها. اآللهة تهبه
ووطنه أصدقائه عن بعيًدا يظل لن بأنه أخربك، دعني الذي، الرجل ذلك زوَج ومحتقرين
إىل هنا عن بعيًدا اآللهة أحد يقودك أن أتمنى ولكني ا، جدٍّ قريب فإنه كال؛ طويلة، مدًة
لن اعتقادي، حسب ألنه، العزيز؛ وطنه وإىل بيته إىل قادم وهو به تلتقي ال وليتك منزلك.

داره.» سقف تحت يوًما عاد ما إذا دماء سفك بدون املغازلني عن الرجل ذلك ينفصل
يَدي إىل الكأس وأعاد املذاق، العسلية الخمر من ورشب سكيبة، سكب ثم تكلَّم، هكذا
تنبأَت إذ رأسه؛ مطأطئًا مثقل، بقلٍب الساحة خالل ذهب أمفينوموس أن بيد الشعب. قائد
أثينا قيَّدته أيًضا، هو، ولكنه مصريه، من يهرب لم هذا من بالرغم ولكنه بالرش، روحه
فوق جديٍد من جلس ولذلك وبرمحه؛ تليماخوس يَدي عىل الحال يف يُقتل كي باألغالل

فوقه. من نهض قد كان الذي الكريس
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املغازلني أمام الظهور يف رغبتها تُبدي بينيلوبي

أن الحكيمة، بينيلوبي إيكاريوس، ابنة قلب العيننَي، املتألقة أثينا الربة، حثَّت ذلك بعد
وابنها زوجها من تمجيًدا وتكسب الخَفقان إىل قلوبهم تدفع كي للمغازلني، نفسها تُظِهر

بقولها: امُلربية مخاطبة وتكلَّمْت، لها، معنى ال ضحكًة فضحكت قبُل، ذي من أكثر
نفيس إظهار إىل قبُل، من َقط ف يتلهَّ لم أنه ولو يورونومي، يا ف، ليتلهَّ قلبي «إن
أعني، له، نفٍع ذات البني كلمًة أقول أن أريُد وكذلك لهم. مقتي شدَّة من بالرغم للمغازلني،
بينما األلفاظ برقيق يُكلِّمونه الذين املتعجرفني، باملغازلني يختلط أن عليه يجب ال أنه

بعُد.» فيما الرش له يضمرون
ُقلِته ما كل أن أرى، فإني طفلتي؛ يا معك، الحق «نعم، يورونومي: املربية، لها فقالت
وادهني أوًال جسدِك اغسيل ولكن تُخفيها؛ وال البنِك كلمتَك وقويل إذن، اذهبي، صحيح.
تسرتسيل أن يليق فال اذهبي؛ بالدموع. مبلَّلتنَي بوجنتنَي أنت كما تذهبي وال بالزيت، وجهك
صالتك جل وكان الرجال، مبالغ بلغ قد ابنُِك ذا هو ها اآلن، فتأميل، انقطاع، دون الحزن يف

لحيتُه.» طرَّت قد رجًال تَريْه أن للخالدين
تخدعيني ال يورونومي، «أي بقولها: جديد، من الحكيمة بينيلوبي أجابتها عندئٍذ
كله، جمايل اآللهة رت دمَّ لقد بالزيت. وتدهنيني جسمي تغسيل أن يف رغبتِك أجل من هكذا
الواسعة. السفن يف زوجي فيه رحل الذي اليوم ذلك منذ أوليمبوس، يحتلُّون الذين أولئك
جانبي إىل تقفا كي إيلَّ باملجيء ،Hippodameia وهيبوداميا Eutonoe أوتونوي أخربي

الخجل.» يتملَُّكني إذ الرجال؛ وسط وحدي أذهب فلن الساحة؛ يف
وتأمرهما املرأتنَي إىل النبأ لتحمل الُحجرة َعْرب العجوز السيدة وانطلَقت تكلَّمْت، هكذا

باملجيء.

والجمال الفتنة من مزيًدا بينيلوبي عىل تُضفي أثينا

ابنة عىل لذيذًا نوًما فسَكبْت جديد، من آخر رأيًا العيننَي، الَرباقة أثينا الربة، اتخذَت ذلك بعد
ويف مفاصلها. جميع ارتخت وقد رسيرها، عىل واستلَقت الوراء إىل هذه فانحنَت إيكاريوس؛
َلت فجمَّ اآلخيون، ملرآها يُدَهش كي خالدات، ِهباٍت تمنُحها الفاتنة الربة كانت نفسه الوقت
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البديع، التاج ذات Cytherea كوثرييا به تدهن كالذي أمربويس.5 بلسم ببلسم.4 أوًال وجهها
وكذلك، قامة، أطول وجعَلتْها الحسن، ربَّات لدى املحبَّب الرقص إىل تدخل عندما نفَسها
أن وبعد حديثًا. املقطوع العاج من بياًضا أنصع تْها وصريَّ الرائني، أمام جسًما أضخم
من السواعد الناصعات الوصيفات وجاءت انرصَفت، األمور. هذه الحسناء الربة أنجزت
فدعَكت بينيلوبي، اللذيذ النوم ترك وعندئٍذ مسموع. بصوٍت يتحدَّثن واقرتبن املقصورة

وقالت: بيَديها، وجنتَيها
تُعطيني أن اآلن أتمنى كم الشاملة. تعاستي يف الرقيق النوم اجتاحني لقد «ويحي،
يمأل والحزن اآلن بعد حياتي أُبدِّد ال حتى الصورة، بتلك رقيقة ميتًة الطاهرة أرتيميس

اآلخيني.» وسط ُمربًِّزا كان إذ املزدوجة؛ العزيز زوجي براعة إىل مشوقًة قلبي،

الغريب اذ للشحَّ حدث ما تيليماخوسعىل تلوم بينيلوبي

وصيفتان، تتبعها كانت إذ وحدها؛ تكن ولم املتأللئة، العليا املقصورة من وهبَطت هذا قالت
املكينة الساحة باب قائم بجوار وقَفت املغازلني إىل اآلن الفاتنة السيدة وصَلت فلما
جانبَيها من جانٍب كل إىل ووقفت وجهها، أمام املتألق النصيف وضَعت وقد البناء،
بالحب، قلوبهم وابتهَجت ُركبُهم ارتخت حتى املغازلون أبرصها إن فما مخلصة، وصيفٌة
إىل ثَت تحدَّ ولكنها جوارها، إىل البقاء إىل يتوق واحٍد وكل إليها، لون يتوسَّ جميًعا وراحوا

قائلة: العزيز، ابنها تيليماخوس،
مجرد كنت فعندما قبُل؛ من كانت كما رزينة وأفكارك عقلك يُعد لم تيليماخوس، «أي
وإن الرجال، مبالغ وبلغَت َكربَت وقد اآلن أما دهاء. أكثر أفكاًرا عقلك يف تُدبِّر كنت طفٍل
من أتى غريٌب نفسه هو إنه حيث ثري؛ رجٍل ابن إنك ليقول وجمالك قوامك إىل ينظر من
الساحة، هذه يف فعلَت ماذا قبل. من كانت كما صائبًة تُعد لم وأفكارك عقلك فإن قيص، بلٍد
هكذا جالٌس وهو الغريب، تعرَّض لو اآلن، وماذا الغريب! هذا معاملِة بإساءة تسمح حتى
بني العار وجلَّلَك اللوم عليك لوقع إذن، امُلحزنة؟ املعاملة جرَّاء من األذى لبعض منزلنا، يف

الناس.»

املراهم. أو الطالءات أنواع بعض بمعنى مجاًزا، يُستعمل كان االسم هذا أن يبدو 4
والجمال. الحب ربة ألفروديتي، اسم 5
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سبب فهم أُيسء ال األمر ذلك بخصوص «أماه، قائًال: الحكيم، تيليماخوس فأجابها
أنني حني يف والرش، الخري يشء، كل وأُدرك قلبي يف أعرف فإنني ذلك ومع الجم. غضبك
هؤالء ألن بحكمة؛ يشء كل تدبري عىل قادًرا لست أنني بيد محضطفل. إال قبُل من أكن لم
الجانب من واآلخر الجانب هذا من الواحد ويالزمونني، عزيمتي، يُثبِّطون هنا الرجال
هذه بأن أُخربِك أن استطاعتي يف فإن ذلك، ومع مساعًدا. يل أجد وال سيئة، بنيٍة اآلخر،
الغريب أثبَت وقد املغازلني، بال عن تغب لم وإيروس الغريب بني نَِشبَت التي املعركة
يف اآلن فعلوا كما املغازلون يهدأ أن أبولُّو، ويا أثينا، ويا زوس، أبي يا أتمنى؛ عليه. تفوُّقه
أطراف ترتخي وأن البهو، يف اآلخر والبعض الِفناء يف البعض برءوسهم، يُِطلُّون ساحاتنا،
برجٍل أشبه رأسه مطأطئًا الِفناء، باب بجانب هناك إيروس اآلن يجلس كما تماًما رجل، كل
الذهاب يف يرغب مكان أي إىل يذهب أن أو قدَميه، فوق ينتصب أن يستطيع وال ِسكِّري،

أطراُفه.» ارتخت إذ إليه؛

401



األوديسة

الوطن من رحيله أوديسيوسيوم كلمات ذكرى تستعيد بينيلوبي

بقوله: بينيلوبي، خاطب يوروماخوس ولكن اآلخر، إىل منهما كلٌّ يتحدَّث كان هكذا
أنحاء شتى يف اآلخيني جميع رآِك لو الحكيمة، بينيلوبي أي إيكاريوس، ابنة «يا
من ساحاتك يف يُولِمون أكثر مغازلون هنا ألصبح ،Iasian Argos اإلياسيونية أرجوس
بصدرك.» الكائن القلب حكمة ويف وقواًما، فتنًة النساء، سائر تبُذِّين ألنك فصاعًدا؛ الغد

روعتي الخالدون حطَّم لقد يوروماخوس، «أيا قائلة: الحكيمة، بينيلوبي أجابته عندئٍذ
وذهب إليوس، إىل األرجوسيون فيه رحل الذي اليوم يف القد، يف أو الجمال يف سواء كلها،
أعظم ُشهرتي لصارت فقط، هذه حياتي عىل وأَرشَف أتى فلو أوديسيوس؛ زوجي معهم
إنه ا، حقٍّ اآللهة. أحد عىل حطَّها التي الهموم هي وكثريٌة حزن، يف اآلن ولكنني وأجمل.

وقال: الرسغ، من اليمنى بيدي أمسَك وطنه، وغادر رحل عندما
طروادة من جميًعا سيعودون تماًما امُلدرَّعني اآلخيني أن أعتقد لسُت زوجتي، «يا
الرمح، قذف يف ماهرون حرب، قوُم الناس، يقول كما الطرواديني، ألن آمنني؛ ساملني
املتعادلة؛ الحرب رصاع نتيجة برسعٍة تُقرِّر التي الرسيعة، الجياد وقيادة القوس، وجذب
طروادة. أرض يف هناك أُعزل سوف أم سيُعيدني، الرب كان إذا ما أدري لسُت ذلك وعىل
التي الطريقة بنفس الساحات يف وأمي أبي وتذكَّري هنا. يشء كل عىل أرشيف ثَمَّ وِمن
َطرَّت قد رجًال ابني رأيِت ما إذا حتى غيابي، أثناء يف أكثر، ربما أو اآلن، بها تَرَعينَهما

منزلك.» واتركي تشائني من تزوَّجي لحيتُه،
امَلقيُت الزواج يكون عندما الليل سيأتي ذلك. كل حَدث قد واآلن زوجي، تكلَّم هكذا
يف داخيل يف املرير الحزن وحل سعادتها. زوس سلبها التي امللعونة، أنا حظي من
أولئك قبلكم، املغازلني من واحٍد أي يسلكه لم طريًقا تسلكون إنكم إذ وروحي؛ قلبي
من بينهم فيما فيتنافسون ثري، رجٍل وابنة كريمة، سيدٍة مغازلة إىل يتوقون الذين
أصدقاء عليها ليُولِم كثرية، وأغناًما ماشيًة أنفسهم تلقاء من يُحِرضون وهؤالء أجلها،
بينهم فيما آخر شخٍص أموال يأكلون ال ولكنهم مجيدة، هدايا إليها ويُقدِّمون العروس،

بالباطل.»
هدايا، منهم سحبَت ألنها ل؛ التحمُّ البالغ العظيم أوديسيوس وُرس تكلَّمْت، هكذا

أخرى. أموًرا نفسها يف تُضِمر كانت بينما األلفاظ، بمعسول أرواحهم وخَدَعت
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لبينيلوبي الهدايا يُحِرضون املغازلون

فقال: ثانية، يوبايثيس، بن أنتينوس إليها تحدَّث ثم
اآلخيني من رجٍل أي أزمع فلو الهدايا، أما الحكيمة، بينيلوبي يا إيكاريوس، ابنة «يا
نذهب فلن نحن أما هدية. ترُفيض أن يليق ال ألنه تقبليها؛ أن فيجب هنا، إىل يُحِرضها أن
اآلخيني.» خري تعتربينه الذي الرجل من تتزوَّجي أن بعد إال آخر، مكاٍن إىل وال بالدنا إىل

فأحرض هداياه، ليُحِرض رسوًال رجٍل كل وبعث كلمته، من وا فُرسُّ أنتينوس، هذا قال
مجموعها يف تبلغ الذهب، من مشابَك ذا الَوْيش، كثري ُمطرًَّزا جميًال، فضفاًضا ثوبًا أنتينوس
يوروماخوس إىل الحال يف آخر وأحرض معقوفة. بخطاطيَف ُمثبَّتة مشبًكا، عرش اثنَي
الشمس. كأنَّها تتألَّق الكهرمان، من بفصوٍص عة ُمرصَّ بمهارة، مصنوعًة الذهب، من سلسلًة
عنقود،6 شكل عىل فصوٍص بثالثة األقراط، من زوًجا إليه يوروداماس، خَدم أحرض كما
بولوكتور ابن ،Peisander بايساندر السيد خادم وأحرض ألالء. بريق منها وينعكس
من واحٍد كل أحرض وهكذا الروعة. فائقة ُدرٌَّة بها قالدًة، املنزل، داخل إىل ،Polyctor
مقصورتها إىل فَصِعَدت الجميلة، السيدة أما أخرى. غريه وأحرض جميلة، هديًة اآلخيني

الرائعة. الهدايا الوصيفتان لها وحمَلت العليا.
املساء. مجيء وانتظروا وَطِربوا، واملرح، والغناء الرقص يف فَرشُعوا املغازلون وأما
الساحة يف مواقد ثالثة أوَقدوا الحال ويف الدامس. املساء فوقهم خيَّم مرحهم يف هم وبينما
وتصلَّب، ُقطع أن منذ طويلة مدٌة عليه مضت ا، جافٍّ حطبًا حولها ووَضعوا لهم، لتيضء
أوديسيوس، وصيفات وأخذَت الشقوق؛ مواضع يف املشاعل وُوِضَعت بالفئوسحديثًا، وُشقَّ
والكثري زوس من املنحدر أوديسيوس، تكلم ذلك بعد النار. إشعال يتناوبن القلب، الثابت

فقال: العذارى، وسط نفسه تلقاء من الحيل،
تمُكث الحجراتحيث إىل انرصفن بعيد، زماٍن منذ الذيرحل أوديسيوس، خادمات «يا
يف جالسات وأنتن قلبها، عىل الرسور وأدخلن بجوارها، القطن واغِزلن لة، املبجَّ مليكتُكن
الرجال؛ هؤالء لجميع النار إشعال أتوىلَّ وأنا بأيديكن، الصوف طن َمشِّ أو مقصورتها،

امُلحِرتق الصنَوبر خشب وهُج عليها وينعكس بعضها، بجانب «موضوعة املعنى بهذا املقصود يكون قد 6

بريًقا». فيعطي الوطيس، يف
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من حال بأية يُباروني فلن العرش، الجميل الفجر مطلع حتى االنتظار أرادوا إذا ألنهم
كثريًا.» ل أتحمَّ أن أستطيع امرٌؤ إني األحوال.

أوديسيوس اذ الشحَّ تُسب الخادمة ميالنثو

إىل تنظر منهن واحدٍة كل وراحت يضحكن، الخادمات انفَجرِت حتى هذا، قال إن ما
ميالنثو، التحقري، بعبارات الوجنتنَي، الجميلة Melantho ميالنثو عليه وأنحت األخرى،
ابنتها، كانت لو كما برعايتها واعتنَت بينيلوبي وربَّتْها 7،Dolius دوليوس أنجبها التي
قلبها يف تشعر تكن لم ذلك من بالرغم أنها غري قلبها. لتَُرس الدُّمى من كثريًا وأعطتها
االضطجاع إىل شوًقا وتتحرَّق يوروماخوس، بُحب تهيم كانت بل بينيلوبي، لحال رثاء بأي

فقالت: السب، عبارات أوديسيوس إىل ذلك بعد هْت فوجَّ معه،
لتبيت اٍد حدَّ إىل تذهب أن تريد ال مأفون، رجٍل سوى أنت ما الحقري، الغريب «أيها
بني وجودك من تخجل وال باستمرار، هنا تتسكَّع بل فيه، لتنام عام مسكٍن إىل أو عنده،
عىل سيَطرْت قد الخمر إن ا، حقٍّ خائف. وال قلبَك يف هيَّاب غري العديدين، السادة حشد
ألنك طورَك عن أَخرجَت الُهراء. بهذا تَهذي إنك حتى دائًما، هكذا عقلَك فإن وإال ذهِنك،
فيرضبك إيروس من أفضل هو من اآلن يأتيك أن خشية حذاِر، إيروس؟ املتسول ذلك غَلبَت

املنزل.» من ويطردَك بالدماء، جَك فيُرضِّ رأسك، أم عىل الثقيلة بقبضته
سأذهب ما «رسعان لها وقال حاجبَيه، ُمقطبًا بغضٍب أوديسيوس إليها نظر عندئٍذ
كي الوقاحة، بهذه تتكلَّمني إنِك حيث تيليماخوس؛ وأُخرب الحياء، العديمة أيتها هناك، إىل

إربًا.» إربًا جسدِك الحال يف يُمزِّق
واحدٍة كل أطراف وارتخت البهو، خالل وهربن النساء، تفرََّقت حتى هذا قال إن ما
املواقد بجوار فوقف أوديسيوس أما قوله. يف جادٌّ أنه اعتَقدن ألنهن ذعًرا؛ تحتها منهن
يفكِّر كان داخله يف قلبه ولكن الرجال، جميع عىل نظرًة ويُلقي بالضوء، ليُِمدَّهم املشتعلة

تنفيذ. أو إتماٍم دون لتذهب تكن لم أمور أخرى؛ أموٍر يف

ب رحَّ الذي وهو زفافها. يوم والدها لها أعطاه أوديسيوس، زوجة لبينيلوبي وبستاني أمني عبٌد 7

الذي الوقت يف بينيلوبي من الزواج طالبي أقارب ليُقاتل مسلًحا بجانبه ووقف عودته عند بأوديسيوس
أوديسيوس. فيه هاجموا
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أوديسيوس اذ الشحَّ من يوروماخوسيسخر

األلُم يحزَّ كي ما، بحاٍل املرير االعتداء عن باإلحجام للمغازلني لتسمح كانت ما أثينا ولكن
بولوبوس، بن يوروماخوس بدأ ثَمَّ وِمن أعمق؛ هو ما إىل اليرتيس، بن أوديسيوس قلب يف

فقال: زمالءه، ليُضِحك أوديسيوس، من ساخًرا يتكلَّم
يف الكائن قلبي به ثني يُحدِّ بما أخربكم حتى املجيدة، امللكة مغازيل يا إيلَّ، «أصغوا
إن حال أية فعىل اآللهة؛ إرادة بدون أوديسيوس قرص إىل الرجل هذا يأِت لم صدري.

لَشعره.»8 أثَر وال َشعر، أي به ليس إذ — رأسه من — منه َلينبعُث املشاعل وميض
«أيها له: وقال املدن، سالَب أوديسيوس، استدعى حتى العبارة بهذه أدىل إن ما
إن — بعيد حقٍل يف بخدمتي ألحقتُك لو أجر، مقابل تشتغل أن يف عقلك أتُشاِور الغريب،
ولسوف الباسقة؟ األشجار وغرَس للحوائط، األحجار جمَع — لك حتًما سيكون أجرك
قد دمت ما ولكن لقدَميك، ونعاًال لباًسا وأكسوك كله، العام طوال بالطعام هناك أُِمدُّك
عىل عوَّلَت قد بالحريِّ بل بالعمل، نفسك تشغل بأن تهتم فلن فقط، الرش أعمال تعلَّمَت

ه.» ِ الرشَّ بطنك نَهم يُسد ما عىل الحصول تستطيع كي البلدان، خالل التسكُّع

والضعف بالوقاحة يوروماخوس يتهم أوديسيوس

يف معك تباريُت لو أتمنى يوروماخوس، «أي قائًال: الحيل، العديد أوديسيوس أجابه عندئٍذ
بمنجٍل يدي يف أنا فأُمسك األعشاب، حصد وقَت النهار، يطول عندما الربيع، فصل يف العمل
العمل، عىل مقدرتَيْنا نخترب أن يمكننا حتى كثريًة األعشاب وتكون بمثله، وأنت معقوف
— لنَقوَدهما ثَْوران هناك يكون أن أيًضا أتمنى أو املساء. من متأخرة ساعٍة إىل صائمني
باألعشاب، جيًدا كالهما ُعِلَف وقد الشمس، لفَحتْهما قد ضخمان الثريان، من هنالك ما خري
هناك يكون وأن — الجهد بذل من يتعبان ال النِّري، ليحمال القوة ونفس السن نفس من
ما ترى، كنَت عندئٍذ املحراث؛ أمام الرتبة شق عىل ونعمل أفدنة، أربعة مساحته حقٌل
من أتمنى أو أستطيع. ال أو الحقل نهاية إىل مستقيًما أخدوًدا أُشق أن أستطيع كنُت إذا

وهذه منه». يُرشق شعاًعا ألن مقدس؛ ما يشءٌ الرجل هذا «يف معناها: أن عىل الصعبة الِفقرة هذه أُفرسِّ 8
عىل املنعكس فقط املشاعل وميض وهو الشعاع وصار دعابة. إىل تحوََّلت ما رسعان حال، كل عىل الفكرة

األصلع. الغريب رأس
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يل ويكون هذا، يومنا يف يستطيع حيث من الحرب علينا يجلب كرونوس ابن أن جديٍد
محاربي بني لرأيتَني إذن ِصدَغي، تماًما تُناسب الربونز، من كلها وخوذٌة ورمحان ترٌس
شك وال قاٍس، وقلبك الوقاحة، غاية فوقٌح أنت أما هذا. ببطني ني لتُعريِّ كنَت، وما املقدمة،
بحفنٍة تختلط ألنك والقوة؛ العظمة من يشءٍ عىل امرٌؤ أنك نفسك قرارة يف تعتقد أنك يف
يف األبواُب هذه ألَثبتَت وطنه، إىل وعاد فَقط، أوديسيوس رجع ولو الضعفاء. الرجال من
املدخل.» خارج لتهرب أمامك ا جدٍّ ضيقٌة أنها مصاريعها، عىل مفتوحة أنها رغم الحال،

فيخطئه صغري أوديسيوسبمقعٍد يوروماخوسيقذف

وخاطبه حاجبَيه، تحت من شْزًرا إليه ونظر قلبه، يوروماخوسيف غيظ زاد هذا، قال عندما
قائًال: مجنحة.9 بكلماٍت

يف خائٍف غري الطريقة، بهذه تُثرثر أنت طاملا الحال، يف بالرش ألُصيبنَّك النذل، «أيها
هل الخرافات. بتلك تَهذي دائًما، هكذا عقلك أن أو بلُبِّك، َلعبَت قد الخمر أن شك ال قلبك.

إيروس؟» املتسول ذلك غلبَت ألنك رأسَك وركبَت َطوِرَك عن خرجَت
عند األرض عىل جلس أوديسيوس ولكن نحوه، وقذَفه قدَمني مقعد وأمسك هذا قال
يف ساقيًا املقعد فأصاب يوروماخوس، من خوًفا دوليخيوم، من اآلتي أمفينوموس ركبتَي
إىل وسقط الساقي، وتأوَّه رنينًا. ُمحدثًا األرض عىل الخمر إبريق منه فسقط اليمنى، يده
الظليلة، الساحة أنحاء شتى يف املغازلني بني الضوضاء سادت عندئٍذ الثرى؛ فوق الخلف

له: ويقول جاره، إىل ينظر أحدهم كان وهكذا
ملا إذن َقط، هنا إىل يأِت لم أنه أو تجوالته أثناء آخر مكاٍن يف هلك الغريب هذا «ليت
تكون ولن السبيل، أبناء أجل من نتشاجر فنحن اآلن أما الضوضاء. هذه كل علينا جلب

أسوأ.» أموٌر تسوُد دامت ما الفاخرة، لوليمتنا بهجٌة هناك

للراحة بيوتهم إىل االنرصاف املغازلني يناشد تيليماخوس

األطوار، الغريبو السادة «أيها فقال: وسطهم، العتيد القوي تيليماخوس تحدَّث ذلك عند
يُثريكم اآللهة أحد أن شك ال ورشبتُم، أكلتُم قد أنكم اآلن بعد تُنِكرون وال ملعتوهون، إنكم

حماسية. أي: 9
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أن ألرواحكم طاب ما إذا واسرتيحوا، بيوتُِكم إىل فاذهبوا جيًدا، أوملتُم قد دمتم فما هذا؛ إىل
الخارج.» إىل أحًدا أطرد ال فإنني ذلك ومع تسرتيح.

بهذه يتحدَّث تيليماخوس، أن من بوا وتعجَّ جميًعا، شفاههم عىل وا فعضُّ تكلَّم، هكذا
أريتياس بن نيسوس النبيل األمري ابن وهو — وخاطبهم تكلَّم، أمفينوموس أن غري الجرأة.

فقال: — Aretias
ر يتهوَّ أن قيل، ما عىل بحكمٍة يُجيب أن أراد ما إذا رجٍل بأي يجُدر ال «أصدقائي،
أوديسيوس بيت يف ممن خادٍم أيَّ وال اآلن، بعد الغريب هذا تُسبُّوا ال عدائية. بعباراٍت ويردَّ
صب من نتمكَّن حتى الكئوس، يف كسكيبٍة نُقًطا يُصب الساقي دعوا هيا، كال، املقدس.
ساحات يف فلنرتُْكه الغريب، هذا أما راحتنا. لنأخذ بيوتنا إىل ننرصف ثم السكيبات،

داره.» إىل جاء قد ألنه تيليماخوس؛ بأموره ليهتَم أوديسيوس
من اآلتي ،Mulius موليوس السيد خَلط ذلك بعد قوله. من الجميع فُرس قال، هكذا
كل إىل ذاهبًا الجميع، عىل ووزَّع الخمر، من طاًسا أمفينوموس، وخادم رسول دوليخيوم،
وبعد حالوة. كالعسل التي الخمر من بوا فَرشِ املباركة، لآللهة سكيباٍت وقدَّموا بدوره، واحد
ليسرتيح. منزله، إىل منهم رجٍل كل انرصف شبعوا، حتى ورشبوا السكيبات من انتَهوا أن
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املغازلني مقتل لتيليماخوسخطة أوديسيوسيرسم

ويف أثينا، بمساعدة املغازلني مقتل يُدبِّر وحَده، الساحة يف العظيم أوديسيوس تُرك وهكذا
لتيليماخوس: فقال حماسية،1 بعباراٍت تكلَّم الحال

وعندما بعيًدا، الداخل إىل الحرب أسلحة جميع تنقل أن يجب تيليماخوس، «أي
وضعتُها لقد فتقول: رقيقة، بكلماٍت تخدعهم أن يجب عنها، ويسألونك املغازلون يفتقدها
طروادة، إىل رحل عندما العجوز أوديسيوس ترَكها كما تُعد لم أنها طاملا الدخان، عن بعيًدا
عظيًما خوًفا فإن ذلك عىل وزيادًة النار. لهيب إليها وصل قد إذ كلها؛ ملطَّخًة غدت بل
فيما شجاًرا تُقيموا أن الخمر، تُلهبكم عندما أخىش، ألنني قلبي؛ يف اآللهة أحُد وَضعه قد
ألن مغازلتكم.2 وَصفو وليمتكم َصفو فتُعكِّروا اآلخر، البعض بعضكم فيجرح بينكم،

نفسه.» تلقاء من إليه املرء يجذب الحديد

تيليماخوس لنداء تستجيب يوروكليا

لها: وقال يوروكليا، املربية نادى ثم العزيز، أبيه قول إىل تيليماخوس فأنصت تكلَّم، هكذا
أضع ريثما حجراتهن، يف النساء احبيس اآلن، تجيئي بأن آمرِك إنني املربية: «أيتها
يف الدخان عالها قد جميًعا بإهمالها التي العظيمة األسلحة الخزين، حجرة يف أبي أسلحة
مكاٍن يف بعيًدا، أضعها أن اآلن أعتزم وإنني ذاك. عند طفٌل وأنا أبي، رحل أن منذ الساحة

النار.» لهب إليها يصل ال

مجنحة. بكلماٍت الحرفية: الرتجمة 1
املغازلني. وعىل وليمتكم عىل العار فتجلبوا الحرفية: الرتجمة 2
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باللمس. يَديها، راحتَي يف ساقه أمسَكت عندما العالمة، هذه العجوز السيدة َعرَفت

دائًما تُفكِّر أن أتمنى ولدي، يا «نعم، قائلة: يوروكليا، العزيزة املربية أجابته ذلك بعد
ويحرضرساًجا يذهب الذي ذا من تعال، ولكن ثروته. كل وحراسة املنزل بأمر االهتمام يف
بالذهاب النور، إعطاء استطاعتهن يف كان اللواتي للفتيات، تسمح لم دمت ما لك، ويحملُه

أمامك؟»
بالكسل، ألحد أسمح لن ألنني هنا؛ الغريب «هذا بقوله: الحكيم، تيليماخوس فأجابها

بعيد.» من قادًما كان ولو حتى الدقيق،3 من مكياًال يلمس من كل

الدقيق. من أو القمح من اليوم، يف العبد، جراية هو هذا وكان فرتات، ٥ حوايل 3
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املعلَّقة الحرب أسلحة يُخفيان أوديسيوسوتيليماخوس

نهض بعدئٍذ الرحبة. الساحة أبواب أغلَقت وإنما قوله،4 عىل تَردَّ لم أنها بيد هذا، قال
والدروع والرتوس الخوذات الداخل إىل ينقالن ورشعا املجيد، وابنه أوديسيوس كالهما،
منه ينبثق عسجديٍّا، مشعًال تحمل أثينا، باالس وأمامهما األسنَّة، املدبَّبة والرماح عة املرصَّ

وقال: أبيه، إىل فجأًة تيليماخوس تحدَّث ذلك بعد الروعة. غاية يف ساطع ضوءٌ
البيت جدران أن شك ال عيناي؛ تراها التي تلك عظيمة، ألعجوبٌة هذه إن ا حقٍّ «أبتاه،
سناءً تُرسل االرتفاع، البالغة واألعمدة الحور، خشب من التي والكتل الرائعة5 وأخشابه
أحد اآللهة، أحد هنا أن ريب ال املتأججة. النار بلهب ج تتوهَّ كانت لو كما َعينَيَّ يف يتألَّق

الفسيحة.» السماء يحتلُّون الذين أولئك
وال الفكرة. هذه عنَك أَبِعد «صه، بقوله: ذلك، بعد الحيل، الكثري أوديسيوس عليه فردَّ
يجب ولكن أوليمبوس. تحتل التي اآللهة طريق هو لك، أقول كما هذا، سؤال. أي تسأل

مجنحة. غري بَِقيَت كلمتها أن بيد الحرفية: الرتجمة 4
أنه عىل آخرون ه فرسَّ بينما األعمدة»، بني «املسافات بأنه ه فرسَّ أرسطو ولكن غامض هنا املعنى 5

الكتل». بني «املسافات
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سوف بالبكاء التي وأمك، الفتيات عقول أُثري كي هنا، أنا وسأبقى وتسرتيح اآلن تذهب أن
ِحدة.» عىل يشءٍ كل عن تسألني

مقصورتها من تخرج وبينيلوبي لينام تيليماخوسيذهب

لكي املستعرة املشاعل ضوء عىل الساحة َعْرب تيليماخوس انرصف حتى هذا، قال إن ما
اللذيذ، النوم يداعبه متى ينام، أن السابقة عادته من كان حيث لينام؛ حجرته إىل يذهب
أثينا بمعونة يُدبِّر البهو، يف فبقي العظيم أوديسيوس أما الفجر. ضوء منتظًرا هناك فرَقد

املغازلني. مقتل
أفروديتي أو أرتيميس كأنها مقصورتها من الحكيمة بينيلوبي خرَجت ذلك بعد
كرسيٍّا فيه، الجلوس اعتادت الذي املكان يف النار، بجانب وضعوا أجلها ومن الذهبية،
الصانع، Icmalius إكماليوس قديًما صنعه قد كان والفضة، العاج بزخارف ًعا ُمرصَّ
واعتادوا الصوف من َفروة وفوقه الكريس، من جزءًا كان للقدمني، كرسيٍّا أسفله ووضعوا
السواعد الناصعات العذراوات وخرجت هذا، فوق الحكيمة بينيلوبي فجلَست عليه، َوْضعها
يرشب كان التي والكئوس واملناضد الوفري، الطعام رفع يف هؤالء فأنشأ السيدات، بهو من
بكميٍة جديدة أخشابًا املواقد يف ووَضعن األرض، فوق املواقد رماد وأَلقنَي السادة، منها

والدفء. النور تُعطي كي وفرية،

املستقبل من ميالنثو يُحذِّر أوديسيوس

أسوف الغريب، «أيها فقالت: أوديسيوس، من تسخر ثانية مرًة بدأَت ميالنثو أن بيد
أيها اخرج، كال، النساء؟ عىل س وتتجسَّ املنزل، خالل تتجوَّل الليل، َطوال علينا وباءً تظل

تخرج.» وعندئٍذ بمشعل، الحال يف ُرضبَت وإال بَعشائك، واكتِف الوضيع،
«أيتها وقال: بغضب، إليها ونظر حاجبَيه، بني ما الحيل الكثري أوديسيوس قطَّب
ُمهلهَلًة مالبَس وأرتدي َقِذٌر ألنني حانق؟ بقلٍب هكذا تهاجمينني بربك، ِلم، الطيبة، السيدة
هم فهكذا ذلك، إىل تَضَطرني الحاجة ألن هذا املدينة؟ طرقات يف وأستجدي جسمي، عىل
فكنُت الرجال، وسط ملكي قٍرص يف أحيا كنُت أياٌم بي مرت لقد السبيل. وأبناء اذون الشحَّ
ومهما كانوا، مهما السبيل، ألبناء الصدقات أخرجُت ما وكثريًا ثري، منزل يف ثريٍّا رجًال
عندي كانت وبوفرٍة الحرص، يفوقون عبيٌد يل وكان أجلها. من جاءوا التي الحاجات كانت
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أن غري بالثراء. ويشتهرون الرتف ِعيشَة الرجال بها يعيش التي األخرى األشياء جميع
العظمى؛ ته َمرسَّ كانت أعتقد، كما فهكذا، يشء؛ ال إىل يشء كل أنهى كرونوس، بن زوس
به تَحَظني الذي املجد كل األيام من يوم يف تفقدي أن خشية املرأة، أيتها حذارِك، ثَمَّ، وِمن
أن أو عليك، وتغضب مصادفًة سيدتُِك عليك تحقد أن وخشية الوصيفات؛ وَسط رائعة اآلن
قد يبدو، كما كان، لو وحتى، لألمل. مجال هناك يزال ال ألنه البيت؛ إىل أوديسيوس يعود
أن لو عنه يغُفل ال أبولُّو، بفضل الذي تليماخوس، ابنه، اآلن هناك فإن أبًدا، يعود ولن مات
كانه.» الذي الطفل ذلك بعُد يُعد لم ألنه لها؛ يحلو ما بالساحة تفعل النساء من واحدٍة أي

خادمتها تنهر بينيلوبي

بقولها: وخاطبَتْها، الخادمة، فنَهرت الحكيمة، بينيلوبي وسمَعتْه هذا، قال
حاٍل بأية عني خافيًا ليس ذاك الطائش عملك أن الحياء، العديمة الجريئة أيتها «ثقي
من سمعِت إذ العلم؛ حق تعرفني إنِك نفسها. بقعته برأسك تُزيلني وسوف األحوال، من
الكَمد.» غاية يف ألنني زوجي؛ عن ساحاتي يف الغريب ذلك سؤال معتزمة أنني ، شفتَيَّ

يورونومي، يا «أحرضي، وقالت: ،Eurynome يورونومي املربية إىل أيًضا تكلَّمْت بهذا
ألنني إيلَّ؛ ويُصغي قصته ويحكي الغريب يجلس كي فوقه، الصوف من وَفروًة كرسيٍّا هنا

يشء.» كل عن سؤاله إىل فة متلهِّ

ممتع حواٍر يف ينخرطان وأوديسيوس بينيلوبي

مكانه، يف ووضَعتْه مصقوًال كرسيٍّا فأحَرضْت يورونومي أرسَعت حتى هذا، قالت إن ما
ل، التحمُّ البالغ العظيم أوديسيوس عليه جلس ذلك بعد الصوف. من فروة فوقه ووضَعت

فقالت: بالكالم، الحكيمة بينيلوبي وبدأته
وأين أين، ومن البرش، بني من أنت من الغريب، أيها أوًال، السؤال هذا عليك «سأُلقي

والداك؟» وأين مدينتك،
البرش من فرد أي يستطيع ال «سيدتي، قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها عندئٍذ
السماء َعنان ُشهرتِك بلَغْت إذ بخطأ؛ عليك ك يتمسَّ أن الفال الواسعة األرض ظهر عىل
ويكون قلبه، يف اآللهة يخىش فاته، ترصُّ عىل ُغبار ال َمِلٍك تنترششهرة كما األجواز، الواسعة
القمح السوداء الرتبة فتُنتج العدالة، جانب ويُراعي قوة، ذوي عديدين رجاٍل عىل سيًدا
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ويُخرج انقطاع، بغري الحمالن تلد األغنام وتظل بالثمار، مثقلًة األشجار وتغدو والشعري،
ثَمَّ وِمن عرصه، يف الرخاء الناس ويلمس الرشيدة، قيادته من ذلك كل أسماًكا، البحر
آالًما قلبي تزيدي لئال ووطني، جنيس عن إال تُريدين، يشءٍ أي عن منزلك يف اآلن سليني
يليق فال ذلك عىل وزيادًة األحزان. من كثريًا قاىس رجٌل ألنني ذلك؛ يف أفكِّر وأنا آالم، عىل
انقطاع. دون الغم يف أظل أن يجدر ال إذ آخر؛ رجٍل بيت يف وأنتحب وأبكي أجلس أن بي
الدموع يف أسبَح إنني وتقول نفسك، أنِت أو خادماتك إحدى مني تغضب أن يُعجبني ال

بالخمر.» مثقٌل عقيل ألن
الجمال يف سواء كله، بهائي إن الغريب، «أيها بقولها: الحكيمة بينيلوبي عليه فردَّت
وَصحبَهم إليوس، إىل األرجوسيون فيه أبحر الذي اليوم يف الخالدون حطَّمه قد القد، يف أو
وأعطر، أعظم صيتي لغدا هذه، حياتي عىل وأرشَف فَقط، أتى أنه فلو أوديسيوس؛ زوجي،
الذين األمراء جميع ألن عديدة؛ بأرزاءٍ اآللهة أحد ني خصَّ الفؤاد، مهمومة اآلن ولكنني
يُقيمون الذين وأولئك — الغابات الكثرية وزاكونثوس وسامي دليخيوم — الُجُزر يسوسون
ويُخربون ومَضض، مني ُكرٍه عىل يغازلونني هؤالء كل نفسها، للعني الواضحة إيثاكا حول
ِمهنتُه الذي ذلك رسول، أو مترضع أو غريب ألي اهتماٍم أي أُعري ال فإنني ولذلك بيتي؛
أولئك فإن ثَمَّ وِمن أوديسيوس؛ إىل شوقي َفْرط من جدوى دون قلبي أُذيب بل عامة،
إيلَّ أوحى فأوًال الحيل؛ شتى لهم وأُدبِّر أراوغهم وإنني مني، الزواج طلب يف ون يُلِحُّ الرجال
نسيج يف وأنهمك ساحاتي يف كبريًا نسيًجا أُقيم أن وهي قلبي يف وَضعها بفكرٍة اآللهة أحد
قائلة: وسطهم، تكلَّمُت الحال ويف — جدٍّا ومتسًعا الرائع الخيط من النسيج وكان — ثوب
رغم فاصربوا، مات، قد العظيم أوديسيوس دام ما تغازلونني، الذين الشبان، «أيها
عْن نسجي يُسفر أن أودُّ وال — الثوب هذا نسج من أنتهَي حتى الزواج، إىل اشتياقي
املحزن املوت مصري فيه عليه يسُقط الذي للوقت اليرتيس للسيد كفنًا أصنع بل — يشء ال
ذلك كفن، بدون رَقد أنه لو اآلخيات، السيدات من واحدٍة أيَّة مني تغضب لئال فيرصعه؛

هائلة.» ممتلكات اقتنى الذي
الهائل املنسوج يف أنسُج بقيُت ذلك وبعد املتغطرسة، قلوبهم ووافَقت قلُت، هكذا
جواري. إىل املشاعل أضع أن بعد نسجتُه، ما بالليل أحلُّ كنُت أنني غري يوم، بعد يوًما
خدعتُهم. إذ األمر؛ جلية اآلخيون يعرف أن دون سنواٍت ثالث الحال تلك عىل بقيُت وهكذا
العديدة، األيام وتوالت الشهور، وذبَلت الفصول، بمرور الرابعة، السنة جاءت ملا أنه بيد
وأنا وأمسكوني والطائشات، الحياء العديمات املخلوقات أولئك خادماتي، بمساعدِة جاءوا
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فلسُت اآلن أما بالقوة. رغبتي ضد النسيج أنهيُت ذلك وعىل مرتفع؛ بصوٍت وني وعريَّ أحلُّه
يف والداي عيلَّ ويضَغط ذلك، بعد خطَّة أُدبِّر أن يُمِكنني وال الزواج من الهروب بمستطيعة
يراقب وهو أمواله، الرجال أولئك يلتهم بينما غيًظا، يستشيط فإنه ابني وأما ج، أتزوَّ أن
الذي املنزل بشئون تماًما االضطالع مقدوره يف وصار رجًال، اآلن غدا قد إذ كله؛ األمر
شجرة من ُمنحدًرا لسَت ألنك أنت؛ أين ومن نسبَك عن ني خربِّ ولكن زوس. املجد يمنحه

حجر.»6 من وال عتيقة، بلُّوط

نسبه عن األكاذيب أوديسيوسيروي

اليرتيس، ابن لة، املبجَّ أوديسيوس زوجة «يا قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها عندئٍذ
ستُسلمينني أنِك رغم فألُخربنك؛ حسنًا، نسبي؟ سلسلة عن تسأليني أن عن َقط ي تُكفِّ أال
عندما دائًما هكذا األمر ألن عيلَّ؛ وتستويل اآلن أُقاسيها التي تلك من أكثر آلالم ا حقٍّ
العديدة الناس بالد خالل أتجوَّل اآلن، معي الحال هو كما وطنه عن بعيًدا املرء يكون
كريت، اسمه بلٌد هناك عنه. وتستعلمني تسألني عما فسأُخربك ذلك ومع عميق. حزٍن يف
وسكانها املاء، بها يُحيط خصيبة، جميلة أرٌض وهو كالخمر، القاتم البحر وسط يف
بل اللغة، نفس جميًعا يتكلمون وال مدينة. ِتسعون وبها حرص، تحت يقعون ال عديدون،
الكودونيون وهناك الشجعان، الكريتيون وهناك اآلخيون، يقطن هناك اللغات. من خليًطا
Pelasgians والبيالسجيون املتموِّجة، الرياض ذوو Dorians والدوريون .Cydonians
مينوس فيها حكم التي العظيمة، Cnosusكنوسوس مدينة بلدانهم وسط وهناك العظام.
أبي، والد وكان العظيم، زوس مع تحدَّث الذي وهو سنوات،7 تسع سنه كنت عندما
األمري أنجب وكذلك ديوكاليون، أنجبَني وقد القلب. العظيم Deucalion ديوكاليون
مع إليوس إىل الحيازيم ذوات سفنه يف إيدومينيوس رحل وقد .Idomeneusإيدومينيوس
مولًدا منه أصغر أنا وكنُت Aethon؛ أيثون فهو به أُشتَهر الذي اسمي وأما أتريوس. أبناء
كانت إذ ضيافة؛ هدايا وأعطيتُه أوديسيوس رأيُت هناك واألفضل. األكرب هو كان بينما

كنَت لو كما واضح، أصٌل لك «ليس هو: هنا واملعنى قديم. شعبي ِشعٍر من مقتبَسة العبارة أن يبدو 6

عنهم.» ني فخربِّ البرش، من أسالًفا لك إن حجر. قطعة من أو بلوط شجرة من ُمنحدًرا
سنوات». تسع مدتها فرتاٍت «خالل أو سنوات» «لتسع دقة: أقل الرتجمة البعض يجعل 7
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عن بعيًدا فدفَعتْه طروادة، أرض إىل يسعى وكان كريت، إىل كذلك جرَفته قد الريح قوة
يوجد حيث ،Amnisus أمنيسوس عند سفنه أرىس ثَمَّ وِمن Malea؛ ماليا َعْرب طريقه
ذلك وبعد األنفس. بِشق إال العاصفة من ينُج ولم َوْعر، ميناءٍ يف ،Eilithyia إيليثويا كهف
ل، واملبجَّ املحبوب صديقه، أنه أذاع ألنه إيدومينيوس؛ عن وسأل الحال يف املدينة قصد
سفنه يف إيدومينيوس أبحر أن منذ عرش الحادي أو العارش الفجر اآلن مىض قد ها ولكن
الخزين من كريم برتحيٍب الِقرى له وقدَّمُت املنزل، إىل فَصِحبتُه إليوس، إىل الحيازيم ذوات
من وقدَّمُت، جمعُت صحبوه الذي وأتباعه رفقائه بقية وإىل باملنزل، كان الذي الغزير
هناك قلوبهم. تشبع كي كذبائح، وثريانًا املستعرة والخمر الشعري من وجبة العام، الخزين
ولم هناك، حَجزتْهم العاتية الشمالية الريح ألن يوًما؛ عرش اثنَي العظماء اآلخيون تلكَّأ
حتى الغاضبني. اآللهة أحُد أثارها قد إذ اليابسة؛ فوق أقدامهم عىل بالوقوف لهم تسمح

البحر.» َعْرب فأقلعوا الريح هدأَت عرش الثالث اليوُم أقبل ما إذا

الحزن شدة من وتنتحب تبكي بينيلوبي

تُصغي هي وبينما بالحقيقة، أشبه تبدو روايته من الكثرية األكاذيب وجعل تكلَّم، هكذا
تُذيبه الذي الثلج الجبال، شوامخ فوق الثلج يذوب كما وجهها وذاب دموعها انهَمرْت إليه
حتى األنهار مجاري به تمتلئ يذوب أن وبمجرد الغربية، الريح تنُرشه عندما الرشقية الريح
يف كان الذي زوجها، عىل حزنًا وتنتحب تبكي وهي الناعمة خدودها ذابت هكذا حافاتها.
أن بيد الباكية، زوجته عىل أوديسيوسبالشفقة قلب وتحرك جوارها. إىل جالًسا اللحظة تلك
أخفى وبالخداع الحديد، أو القرون مادة من كانتا لو كما أجفانه بني جامدتنَي ظلتا عينَيه
فقالت: جديد، من إليه ثْت تحدَّ دامًعا، وافًرا قسًطا منه ونالت البكاء من انتهت فلما دموعه،
أكرمَت قد حقيقًة كنَت إذا ما ألعرف أختربك، أن اعتزمُت قد الغريب، أيها ا، حقٍّ «اآلن
عن ني خربِّ تكرمهم. لم أم تقول، كنَت كما اآللهة، أشباه رفقائه مع زوجي ساحاتك يف
وأخربني نفسه؛ هو كان الرجال من لوٍن وأي جسمه، فوق يرتديه كان الذي امللبس نوع

تَِبعوه.» الذين الرفاق عن

زوجها عن أكيدة عالماٍت بينيلوبي أوديسيوسيعطي

عن يُخربِك أن املرء عىل العسري من «سيدتي، قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها عندئٍذ
العرشون العام اآلن انقىض قد إذ السحيقة؛ الطويلة املدة هذه مثل عليه مىض أن بعد هذا
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كان عقيل. يل ره يُصوِّ ما بَقْدِر فسأُخربِك ذلك ومع بلدي. من وغادر هناك، من رحل أن منذ
دبُّوٌس بها الثنايا، مزدوجة عباءة الصوف، من أرجوانية عباءًة يرتدي العظيم أوديسيوس
كلب عليه مرسوٌم األمام، من عجيبها الصنعة بعيد مزدوج، مشبٍك ذو الذهب من مصنوع
جميع ُدِهش وقد يتلوَّى. وهو أنيابه فيه وأنَشب أرَقط، غزاًال األمامية بمخالبه يُمِسك صيد
والغزال ويخنُقه، الغزال يف أنيابه يُنِشب الكلب كان الذهب، من والصورة كيف، الناس،
جسمه، حول كلها تتألَّق كانت املدرعة أن الحظُت كلك الفرار. ويُحاول بأقدامه يُناضل
الحق الشمس. كربيق بريًقا وتشعُّ ا، جدٍّ ناعمًة وكانت الجافة، البصلة قرشة تتألَّق كما
يف تحفظيه أن أرجو آخر. بيشءٍ وسأخربك متعجبات. فيه يُحمِلقن كن كثريات نسوًة أن
إياه أعطاه زمالئه أحد أن أم بيته، يف أوديسيوس لباس هذا كان إذا ما أعرف لست قلبك.
أوديسيوس كان إذ األغراب؛ أحد من أخذه ربما أو الرسيعة، السفينة ظهر ركب عندما
من سيًفا أعطيتُه نفيس،8 وأنا، اآلخيني. بني نظريٌ له كان فقلَّما كثريين؛ رجاٍل عىل عزيًزا
مكرًما وشيَّعتُه الحافة، اة ُموشَّ ومدرعًة الطيات، مزدوجة أرجوانية جميلة وعباءًة الربونز،
أكرب خادٌم خدمته عىل يقوم كان فقد ذلك، عىل وزيادًة املقاعد. ذات سفينته ظهر فوق
الكتَفني، مستدير كان لقد كان. الرجال من نوٍع أي ومن أيًضا، عنه سأخربك سنٍّا، منه
أكثر يُجلُّه أوديسيوس وكان ،Eurybates يوروباتيس يُدعى الشعر، أجعد البرشة. أسمر

حكمة.» يشبهه كان ألنه اآلخرين؛ الرفاق سائر من

البكاء عن الَكفَّ بينيلوبي يناشد أوديسيوس

العالمات الحَظت عندما قبل، ذي من أكثر البكاء يف الرغبة قلبها يف فتحرَكت قال، هكذا
بقولها: عليه ردَّت تبكي، أن شاءت ما بكت، أن وبعد أوديسيوس. لها ذكرها التي األكيدة
ُمعزًَّزا فستكون عطف، موضع قبُل من أنك من بالرغم الغريب، أيها ا، حقٍّ «اآلن،
طويتُه، وقد هكذا، تصفه الذي الرداء، ذلك أعطيتُه التي أنا ألنني ساحاتي، يف ًال وُمبجَّ
أما له. غبطٍة مبعَث ليكون الربَّاق الدبُّوس به ووضعُت الخزين، حجرة من وأحرضتُه
كان لقد ذلك وعىل قرصه؛ وإىل العزيز وطنه إىل عائد وهو ثانية، به ب أُرحِّ فلن زوجي

«أيًضا». يقول األصل 8
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يجب ال التي الرشيرة، إليوس لريى الواسعة السفينة يف أوديسيوس ذهب أن رشير بمصرٍي
إطالًقا.» اسمهما اإلنسان يذُكر أن

لة، املبجَّ اليرتيس، بن أوديسيوس زوجة «يا بقوله: الحيل الكثري أوديسيوس فأجابها
ال ا حقٍّ إنني زوجك. عىل بالبكاء كليًة قلبك تُذيبي وال ذلك، من أكثر الفتَّان وجهك تُشوِّهي ال
له أنجبَت الذي الرشعي، زوجها تفقد عندما تبكي أن امرأة كل طريق فهذا هذا؛ عىل ألوُمِك
باآللهة. أشبه يقولون، كما الذي أوديسيوس، غري آخر شخًصا كان مهما حبها، يف أطفاًال
بالحقيقة سأصارحك ألنني كالمي؛ إىل وتُصغي البكاء، عن ي تُكفِّ أن يجب ذلك، ومع
أوديسيوس. عودة عن سمعت جدٍّا قريب وقٍت من أنني كيف شيئًا، أخفي ولن األكيدة،
عديدة كنوًزا معه ويُحِرض يُرَزق، حي الخصبة، الثيسربوتيني أرض يف هنا من قريب إنه
فوق الواسعة وسفينته املخلصني رفقاءه فقد ولكنه البالد، يف يستجدي كان بينما نفيسة،
Heliusزوسوهيليوس ألن ثريناكيا جزيرة من مسافر وهو كالخمر، القاتم البحر صفحة
الصاخب، البحر يف جميًعا هلكوا ذلك وعىل هيليوس؛ أبقار قتلوا رفقاءه ألن منه غضبًا
الفياكيني، أرض فوق الشاطئ، عىل األمواج به قذَفت أن إىل سفينته بقاع فتعلَّق هو أما
له وقدَّموا إلًها، كان لو كما إجالل، كل هؤالء له أبدى وبحماٍس اآللهة. أقرباء هم الذين
أن يجب وكان نعم، سامًلا. بيته إىل يُوِصلوه أن إىل أنفسهم هم يتوقون وكانوا عديدة، هدايا
ثروة يجمع أن له الخري من أن بحكمته وجد أنه إال طويلة، مدٍة منذ هنا أوديسيوس يكون
أكثر مريحة كثرية طرًقا يعرف أوديسيوس كان ا حقٍّ فهكذا الفسيحة؛ األرض َعْرب بالتجول
،Pheidon فايدون أخربني هكذا يتحداه. أن إنساٍن أي مقدور يف يكن ولم البرش، سائر من
أن ساحاته، يف السكيبات يُصب وهو أمامي، أقَسم كذلك، بالقصة. الثيسربوتيني، ملك
عىل كانوا وطنه، إىل يُوصلوه أن عليهم كان الذين الرجال وأن البحر، إىل أُنزَلت السفينة
كانت الثيسربوتيني سفن إحدى أن تصادف إذ أوًال؛ أرسلني فقد أنا، أما اإلبحار. أُهبة
والحق أوديسيوس، جمعها التي الكنوز جميع وأراني بالقمح. الغنية دوليخيوم، إىل ذاهبة
يف له املدخرة الثروة كانت إذ العارش؛ الجيل إىل بعده من ذريته إلطعام تكفي إنها يُقال
ليستمع دودونا إىل ذهب امللك، قال هكذا أوديسيوس، ولكن العظمة. يف غاية امللك ساحات
يعود أن يمكنه كيف فيعرف هناك، للرب التي الشامخة البلُّوط شجرة من زوس إرادة إىل

جهًرا. أو ا رسٍّ يعود وهل الطويل، الغياب ذلك بعد وطنه إىل
وقٌت يميض ولن ا، جدٍّ قريب إنه حاًال؛ وسيأتي سالم، أُخربِك، كما إنه، ذلك، وعىل
زوس ليكن قَسًما. لك فسأُقِسم ذلك، عىل وزيادًة وطنه. وعن أهله عن بعيد وهو طويل
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الذي النبيل أوديسيوس وموقد اآللهة، وأحسن أرفع هو الذي الرب ذلك األول، شاهدي
خالل يف أُخربك. كما تتم الحق، وايم سوف، بها سأُخربك التي األمور هذه أن إليه، أجيء
القمر ويظهر القديم القمر يأُفل أن بمجرد هنا، أوديسيوس سيكون بالذات الشهر هذا

الجديد.»

الغريب اذ الشحَّ بتكريم تأمر بينيلوبي

عندئٍذ ق؛ تتحقَّ هذه كلمتك ليت الغريب، أيها «آه، فقالت: الحكيمة، بينيلوبي أجابته عندئٍذ
قلبي ولكن محظوظ، إنَك َليقول يلقاَك من إن حتى كثرية، وهدايا بالًغا عطًفا مني ستلقى
أنت تحُصل ولن بيته، إىل اآلن بعد يعود لن أوديسيوس أن سيكون؛ هذا بأن ثني يحدِّ
كان مثلما سادة رجاٌل اآلن بمنزله يُوَجد ال إنه حيث بلدك؛ إىل هنا من يُوِصلك من عىل
ليبعثوا — الرجل هذا مثل هناك كان أنه فيه ريب ال فمما — الرجال وسط أوديسيوس
وصيفاتي، ستغسل ذلك، من بالرغم ولكن بهم، بوا ولرُيحِّ أوطانهم، إىل األمجاد بالغرباء
يبلغ لكي — الالمعة واألغطية والعبايات الرسير — ِفراشه له ويُعِددن الغريب، أقدام
يستطيع حتى ويدهنه، يغسلنه الباكر الصباح ويف وراحة. دفء يف العرَش الذهبي الفجُر
وباًال وسيكون البهو. يف جالس وهو الطعام يتناول أن تيليماخوس جوار إىل بيتنا يف وهو
بعد هنا يشء بأي يقوم فلن األلم؛ لها ويُسبِّب الرجل هذا روح يغيظ أن منهم رجٍل أي عىل
أتفوَّق كنُت إذا ما الغريب، أيها عني، تعرف سوف ألنك عنيًفا؛ غضبه مبلغ كان مهما ذلك،
الطعام مائدة إىل جلسَت ما إذا الرأي، وسداد الحصافة يف األخريات السيدات سائر عىل
قصرية، أعماُرهم الرجال إنما حقرية. مالبَس ومرتديًا الشعر ممشوط غري ساحاتي، يف
البرش جميع عليه ألَنزَل إذن صارم، قلٍب ذا وكان نفسه، هو صارًما أحدهم كان ما فإذا
أما الناس، سائر منه يسخر يموت وعندما الحياة، قيد عىل يزال ال وهو املستقبل، يف املحن
جميع بني بعيًدا صيتَه األغراُب حمل عليه، ُغبار ال قلٍب وذا اللوم من خاليًا املرء كان إذا

حقيقي.» رجٌل إنه الكثريون عنه وقال الناس،

برشوط يقبل أوديسيوسيرفضثم

لة، املبجَّ اليرتيس، بن أوديسيوس زوجة «يا قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها عندئٍذ
ورائي تركُت الذي اليوم منذ عيني، إىل مقيتة صارت الالمعة واألغطية العباءات أن الحق
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كال، الطويلة. املجاذيف ذات سفينتي ظهر عىل أبحرُت عندما الجليدية، كريت جبال فيه
قضيتُها لياٍل من فكم املؤرقة؛ الليايل خالل املايض يف أناَم أن تعوَّدُت كما سأرُقد إنني
تُدخل ال األقدام حماماُت وكذلك نعم، العرش. املتألق الفجر أنتظر قذر فراٍش عىل ًدا ُمسهَّ
إذا إال ساحتك، يف اللواتي خادماتك جميع من قدمي فتاٍة أي تلمس ولن قلبي، إىل الرسور
أمنَع فلن إذن قاسيتُها؛ كالتي كثرية محنًا قلبها يف قاست مخلصة عجوز، سيدٌة هناك كان

قَدمي.» تَمس أن من السيدة هذه مثل

الغريب قدَمي بغسل يوروكليا تأمر بينيلوبي

رجًال أن َقط يحُدث لم العزيز، الغريب «أيها وقالت: الحكيمة، بينيلوبي ثانيًة فأجابته
ب ُمرحَّ كضيٍف منزيل إىل جاء قد نائية، بالٍد من القادمني الغرباء أولئك من مثلك، حازًما
عجوز سيدٌة عندي ككلماتك. وحصيفة حكيمًة جميعها كلماتُه وكانت غريه، من أكثر به
ذراَعيها يف وحمَلته محبة، بكل املسكني زوجي برتبية قامت صدرها، يف مدرك قلٍب ذات
يوروكليا يا اآلن، تعايل أضعفها. قد السن أن رغم قدَميك، ستغسل هذه أمه. وَلدتْه يوم
أقدام تشبه أقدامه وللمصادفة، سيدك. نفسعمر من رجل قدَمي انهيضواغسيل الحكيمة،

ير.» الرشِّ الحظ جرَّاء من الرجال يشيخ ما رسعان إذ يداه؛ وكذا أوديسيوس،
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سيدتها ألمر تستجيب يوروكليا

وهي تتساقط، السواجم الدموع وترَكت يَديها يف وجهها العجوز السيدة فأخفت هذا، قالت
قائلة: النحيب، وسط تتحدَّث

زوس إن ا حقٍّ أجلك. من شيئًا أعمل أن أستطيع ال ألنني ولدي، يا يل، الويل «ويحي!
أحرَق أن َقط يسبق لم إذ الرب؛ يخاف قلبًا لك أن رغم البرش، سائر من أكثر َليمقتُك
من كثريًا أو العديدة الدسمة الِفخاذ من ِقطًعا الصاعقة، يقذف الذي لزوس، إنسان، أي
وتُربِّي الناعمة الشيخوخة تبلُغ بأن التك توسُّ مع له، أنَت فعلَت كما املنتقاة املئوية الذبائح
أعتقد، كما هكذا، كلية. عودتَك يوم وحدك أنَت عنَك منَع وقد للعجب، ولكن املجيد، ابنَك
مجيد، رجٍل منزل إىل جاء عندما بعيد، غريب بلٍد يف أيًضا،9 منه يسخرن النسوة َطِفَقت
منهن اإلهانة لتتحاىش فإنك الحياء؛ العديمي املخلوقات هؤالء جميع هنا منك يسخر كما
ليست التي أنا، أما قدَميك، لك يَغِسلن بأن لهن تسمح لم الكثرية، تعنيفاتهن وتَجتِنب اآلن،
وعىل قدَميك؛ لك أغسل بأن إيكاريوس، ابنة الحكيمة، بينيلوبي أمرتْني، فقد متذمًرا، شيئًا
واآلن، داخيل. يف قلبي تُثري األحزاَن ألن وخاطرك؛ بينيلوبي لخاطر إكراًما سأغسلهما، ذلك
ولكني هنا، إىل جاءوا قد باملحن مثَقلني كثريين غرباء إن لك. سأقوله ما إىل استمع هيا
وصوتًا، شكًال أوديسيوس، أنت تشبه مثلما غريه يشبه قبُل من رجًال َقط أََر لم أنني أعلن

وأقداًما.»
َمن سائُر قال هكذا العجوز، سيدتي «يا قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابها
كما الشبه، تمام اآلخر، أحُدنا يُشِبه وأوديسيوس أنني قرَّروا إذ علينا؛ عيونهم وقَعت

وقلِت.» أنِت الحظِت

أوديسيوس طفولة عن طرًفا تحكي يوروكليا

قدَميه، منه ستغسل الذي باملاء اململوءة الالمعة الِقْدر العجوز السيدة فتناوَلت تكلَّم، هكذا
جلس أوديسيوس ولكن دافئًا، ماءً إليه وأضافت البارد، املاء من وافرة كميًة فَسكبْت
يُنبئ إحساًسا الحال يف قلبه يف أَحسَّ ألنه الظالم؛ نحو فاستدار وأَرسَع املوقد عن بعيًدا
منه اقَرتبْت وعندئٍذ الحقيقة. وتنجيل عالمة، تُالِحظ قد تلَمسه، وهي أنها، سيحدث، بما

أمامها. املاثل الغريب إىل ذلك بعد اتجَهت ثم أوًال، الغائب أوديسيوس العجوز املربية خاطبَت 9

421



األوديسة

به أصابه بعيد زمٍن من الذي الجرح عرَفت الحال يف ولكنها سيدها، قدَمي تغسل وبدأَت
لزيارة 10Parnassus بارناسوس إىل أوديسيوس ذهب عندما األبيض، بنابه بري خنزيٌر
سائر يفوق كان الذي النبيل، أمه أبي أوتولوكوس، وأبناء 11Autolycus أوتولوكوس
املهارة، هذه بنفسه أعطاه الذي هريميس اإلله إنه اليمني. حلف ويف الرسقة يف الرجال
صادقه ثَمَّ وِمن والجداء؛ الحمالن ِفخاذ من مقبولة ذبائَح له يُحرق أن عادته من كان إذ
وجد الخصبة، إيثاكا أرض إىل أوتولوكوس، جاء عندما مرة وذات خالص. بقلٍب هريميس
فوق الطفل يوروكليا وضَعت َعشاءَه؛ يتناول كان وبينما املولد، حديث طفًال ابنته ابن

بقولها: وخاطبَتْه، وتكلَّمْت، ركبتَيه،
صلبك؛ من أنجبتَه الذي ابنك عىل لتُطِلقه اسًما اآلن بنفسك أوجد أوتولوكوس، «أيا

طويًال.» أجله من صىل قد بأنه وثق
أقوله. اسٍم أي سيُعطيانه وابنتي، ابنتي زوج «إن وقال: أوتولوكوس، أجابها عندئٍذ
يعيشون الذين والنساء، الرجال من كثريين، من غاضب كشخٍص هنا إىل جئُت قد أنني وبما
أوديسيوس.12 هو الطفل عىل نُطِلقه الذي االسم فليكن ذلك وعىل األرضاملثمرة؛ ظهر فوق
يف أمه لقريِب العظيم البيت إىل ويصل الرجال مبالغ ويبلُغ الطفل يرتعرع فعندما أنا، أما

مغتبًطا.» طريقه يف وأُرِسله منها أمنحه فسوف ممتلكاتي تُوجد حيث بارناسوس،
أوتولوكوس به ب فرحَّ الرائعة، الهدايا أوتولوكوس يعطيه كي أوديسيوس، جاء لذلك
،Amphithea أمفيثيا وأخذَت رقيقة، بكلماٍت وحيَّوه يَديه وأمسكوا أوتولوكوس وأبناء
أوتولوكوس أما الجميلتنَي. عينَيه وكلتا رأسه وقبََّلت ساعَديها يف أوديسيوس أمه، والدة
خمس عمره ثوًرا، أحرضوا الحال ويف أمره. فلبَّوا الطعام، بإعداد األمجاد أبناءه فأمر
إىل بمهارة األجزاء تلك قطَّعوا ذلك وبعد أطرافه. جميع وَقطعوا ونظَّفوه وسَلخوه سنوات،
يُولِمون، ظلُّوا ثَمَّ، وِمن الِقطع؛ ووزَّعوا برباعة وَشَووها السفافيد، فيها وغرسوا رشائح،
وعندما العادلة. الوليمة من يشءٌ قلوبَُهم ينقص ولم الشمس، مغرب حتى كله اليوم طوال

النوم. نعمة وأخذوا ليسرتيحوا رقدوا الظالم وخيَّم الشمس َغربت

دلفي. من قريب الفن، وربات ألبولُّو مقدس جبٌل 10

نفسه إخفاء عىل قادًرا كان ماهر. كِلصٍّ صيته ذاع أوديسيوس. والدة أنتيلكيا ووالد هريميس ابن 11
املصارعة. يف هرقل إرشاد وتوىلَّ وبضائعه.

الغضب». «طفل أو 12
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وأبناء الكالب للصيد، خرجوا حتى الوردية، األنامل ذو الباكر، الفجر يلوح كاد وما
الشاهق، بارناسوس جبل فتسلَّقوا العظيم، أوديسيوس معهم وذهب أيًضا، أوتولوكوس
ترسل وقتئٍذ الشمس كانت الرياح. ذات مغاراته بَلغوا ما ورسعان الغابات، تكسوه الذي
العميق الجريان الرقيق 13Oceanus أوقيانوس من تبُزغ وهي الحقول، عىل تها أشعَّ
األثَر، تَشم املقدمة، يف الكالب وكانت املمرات. أحد إىل الصيادون وصل عندما ق، التدفُّ
الكالب أعقاب يف مقرتبًا العظيم، أوديسيوس طهم يتوسَّ أوتولوكس أبناء خلفها ومن
كثيف مكمٍن يف يرقد بري خنزيٌر يرقبه هناك وكان الطويل، برمحه ح يُلوِّ مبارشة،
الشمس ألشعة يمكن وال خالله تُهبَّ أن تستطيع ال البليلة الرياح قوة أن لدرجة األحراش
ا، جدٍّ كثيًفا كان إذ إليه؛ طريقه يُشق أن املطر مقدور يف وليس داخله، تنُفذ أن املتألقة
الرجال أقدام ضجيج ارتفع كبرية. بكميٍة املتساقطة الشجر أوراق من كثريٌ هناك وكان
نحوهم خارًجا مكمنه من هو فاندفع املطاردة، يف تهُجم وهي الخنزير حول والكالب
كان عندئٍذ كثَب؛ عن هناك أمامهم وقف ثم ناًرا، تقدحان وعيننَي الشعر كث بظهٍر
إصابته، قاصًدا القوية، يده يف الطويل رمحه شاهًرا عليه، هجم من أول أوديسيوس
الجنب، من عليه ا منقضٍّ ركبته، فوق برضبٍة عاجله إذ منه، أرسع كان الخنزير أن بيد
أوديسيوس ولكن الرجل، عظم إىل يصل لم ولكنه لحمه، يف طويًال جرًحا بنابه فأحدث
تماًما، الداخل إىل الالمع الرمح طرف فمزَّق اليمنى، كتفه فوق محكمة برضبٍة أصابه
أوتولوكوس أبناء انهمك ذلك بعد روحه. منه وَهربَت يرصخ، الرتاب يف الخنزير وسقط
برباعة، دوه ضمَّ فقد باإلله الشبيه النبيل أوديسيوس جرح وأما الخنزير، بجثة األعزَّاء
وملَّا العزيز. أبيهم منزل إىل عائدين الحال يف أرسعوا ثم بتعويذة، األسود الدم وأوقفوا
أرسلوه رائعة، هدايا وأعَطوه تماًما، ُشفي حتى أوتولوكوس وأبناء أوتولوكوس عالجه
لعودته، لة املبجَّ وأمه أبوه اغتبط عندئٍذ إيثاكا؛ إىل مرسوًرا، وطنه إىل عائًدا برسعة
كاملة، بالحقيقة فأخربهما الجرح؛ بذلك أُصيب كيف كلها، القصة عن منه واستعلما
أبناء مع بارناسوس إىل ذهب عندما األبيض بنابه بري خنزيٌر رضبه يصطاد، وهو كيف،

أوتولوكوس.

والبحريات البحار جميع من أوقيانوس نشأ األنهار. وربات املحيط، حوريات ووالد وجيا أورانوس ابن 13
والينابيع. واألنهار
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بساقه جرٍح أوديسيوسمن عىل تتعرف يوروكليا

فرتَكت باللمس، يَديها، راحتَي يف ساقه أمَسَكت عندما العالمة، هذه العجوز السيدة َعرَفت
وانسكب األرض، عىل ومال الربونزي، الوعاء فرن الطست، يف الساق وقعت تسقط. قدمه
واغرورَقت واحدة، لحظٍة يف والحزن الرسوُر ُروَحها شمل ذلك وبعد األرض. فوق املاء

وقالت: أوديسيوس، ذَقن أمسكْت ولكنها صوتها. وانحبس بالدموع عيناها
سيدي بَدن سُت تحسَّ أن بعد إال أعرفَك، ولم العزيز، الطفل أيها أوديسيوس، إنك ا «حقٍّ

كله.»

بالسكوت يوروكليا يأمر أوديسيوس
غري بالبيت. العزيز زوجها أن لها تُظِهر أن تريد بعينَيها، بينيلوبي إىل وتطلَّعْت هذا، قالت
إىل تفكريها حوََّلت أثينا ألن تفهمها؛ ولم بنظرتها تلتقي أن تستطع لم بينيلوبي عني أن
األخرى وباليد اليمنى، بيده وأمَسكه املرأة، حلق س فتحسَّ أوديسيوس، أما أخرى. ناحيٍة

وقال: منه، قريبًا سحبَها
أن بعد واآلن هذا، صدرك عىل بنفسك ربيتِني لقد تحطيمي؟ يف ترغبني ملاذا «أماه،
عثَرِت قد أنِك وطاملا وطني. إىل العرشين السنة يف جئُت قد جمة. محزنة متاعَب كابدُت
ما ألن الساحات؛ يف آخر شخٍص أي بذلك يعلم لئال فسكاٌت قلبك، يف هذا إلٌه ووضع عيل،
فلن سيطرتي، إىل السادة املغازلني اآللهة أحد أخضع إذا فعًال. سيحُدث ما هو لك، سأقوله

ساحاتي.» يف األخريات الخادمات أقتل عندما ُمربيتي، أنك من بالرغم أُعتقِك،

الرس بكتمان أوديسيوس تَِعد يوروكليا
فلتَت التي العبارة هذه ما بني، «أي بقولها: الحكيمة، يوروكليا أجابَتْه حتى هذا، قال إن ما
أشبه األمر سأكتم استسالمي. وعدم روحي ثبات مدى تعرف إنك أسنانك! حاجز بني من
لك أخضع إذا قلبك. يف تضعه أن يجب آخر بأمٍر وسأُخربَك الحديد. أو الجلمود بالصخر
ساحاتك، يف اللواتي النساء أسماء لك أذُكر أن عندئٍذ يل فهل املغازلني، السادة اآللهة أحد

الربيئات؟» وأيهن لك، يُخِلصن ال بأيهن وأخربك
ال بهن؟ تُخربينني بربك، ملاذا، أماه، «يا قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابها
منهن. واحدٍة كل وسأعرف جيًدا، نفيس تلقاء من أتبيَّنُهن سوف إطالًقا. ذلك إىل بك حاجة

لآللهة.» النتيجة واتركي لنفسك، باألمر احتفظي كال،
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املاء انسكب إذ لقدَميه؛ املاء لتُحِرض البهو َعْرب العجوز السيدة وخرَجت تكلَّم، هكذا
جديد من كرسيه أوديسيوس سحب بالزيت، جيًدا ودهنَتْه َغسلتْه، أن وبعد كله. األول

بأسماله. الجرح أثَر وأخفى نفسه، ليُدفئ النار من أكثر واقرتب

رأته لحلم تفسريًا الغريب من تطلب بينيلوبي

البسيط السؤال هذا سأسألك الغريب، «أيها فقالت: تكلم، من أول الحكيمة بينيلوبي كانت
عليه يُحط ملن األقل عىل اللذيذة، الراحة ساعة ستحني ما رسعان ألنه سبق؛ ما إىل باإلضافة
يوًما تي َمرسَّ أجد إذ الحد؛ يفوق حزنًا ربٌّ أعطاني فقد أنا أما يقظته. رغم اللذيذ النوم
حتى املنزل، يف نسائي وأعمال املنزلية أعمايل عىل أُرشف بينما والبكاء، الحزن يف يوٍم بعد
الحادة الهموم فتتزاحم فرايش، عىل استلقيُت الجميع، عىل النوم وسيطر الليل أقبل ما إذا
بانداريوس ابنة الرخيم بصوتها تُغنِّي وكما أبكي. بينما راحتي، وتُقِلق الخافق، قلبي حول
عىل جالسة فتُحط حديثًا، الربيع يهل عندما الخرضاء،15 الغابة عندليب 14،Pandareus
عىل منتحبًة العذب صوتها تُطِلق متذبذبة كثرية وبأنغاٍم األوراق، الكثيف الشجر أفنان
إيتوليوس، قصد، غري عن بالسيف يوٍم ذات قتلتُه الذي العزيز، 16Itylusإيتولوس صغريها
لسُت ارتياب، يف وذاك الجانب هذا إىل قلبي يتأرجح هكذا Zethus؛17 زيثوس امللك ابن
الرائع، ومنزيل وعبيدي، ممتلكاتي، سامًلا، يشء بكل واحتفظ ابني مع أبقى هل أدري
خري يكون من مع اآلن أذهب أم الشعب، وصوت زوجي فراش محرتمة السقف، املرتفع
عن فضًال هذا الحرص. تفوق زواج هدايا يل ويُقدِّم الساحة، يف يُغاِزلونني ممن اآلخيني،

عندما امتياًزا هذا فأكسبه بالسهام، الرماية يف املهارة فوهبه أبولُّو عند ًال مفضَّ كان وقد لوكاوون. ابن 14
طروادة. يف اإلغريق ضد حارب

نفسه. الطائر لون أنها عىل الكلمة آخرون يفرس 15
أكثر أبناءً أنجبت ألنها نيوبي «عديلتها» عىل أيدون حقَدت وأيدون. زيثوس ابن إنه الروايات تقول 16

وقتَلت أخطأْت ولكنَّها إيتولوس. مع نومه يف يُغط وهو األكرب، نيوبي بن أماليوس لقتل خطة فدبَّرْت منها
ابنها. عىل النحيب دائم عندليٍب إىل تحوََّلت ولكنها آثارها، زيثوس فاقتفى إيتولوس،

تكن لم ولكنه أمفيون أخيه مخاطر جميع يف اشرتك وقد ألمفيون. توءم وشقيق وأنتيوبي زوس ابن 17
األحجار يحرك أمفيون كان باألسوار. ناها وحصَّ طيبة عىل األخوان استوىل أن وبعد املوسيقية. براعته له

الشخصية. قوته عىل زيثوس يعتمد كان بينما موسيقاه بأصوات مكانها إىل
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أما زوجي، منزل وترك بالزواج يل يسمح لم اإلدراك، ضعيف طفًال كان عندما ابني، أن
الساحات، هذه أغادر أن يف يرجوني أيًضا إنه والعجيب، الرجال، مبالغ وبلغ كرب فقد اآلن
الذي الُحلم هذا اآلن اسمع هيا، ولكن، حسابه، عىل أمواله يلتهمون اآلخيني أن غاظه وقد
قلبي فيمتلئ القمح، وتأكل املاء من تعود إوزَّة عرشون بمنزيل لديَّ يل. ه وَفرسِّ رأيتُه،
جميع وكرس املنقار معقوف ضخم نٌرس الجبل من خرج أنه بيد أُراقبها. وأنا رسوًرا
إىل مرتفًعا هو َصِعد بينما كومة، يف الساحة أرض عىل ملقاًة فتناثَرت وقتَلها، أعناقها
اآلخيات النسوة فاجتمَعت ُحلًما، كونه من بالرغم وأعولت، فبكيُت أنا أما الالمعة. السماء
من عاد ثم النرس، قتَلها التي إوزَّاتي عىل حزنًا مكتئبة وأنا حويل، الغدائر الجميالت
البكاء، من ومنَعني البرش بصوت وتكلَّم البارزة، السقف كتل إحدى عىل وَحطَّ جديد

قائًال:
سوف لخرٍي صادقة رؤيا بل بُحلم، هذا ما الصيت؛ الذائع إيكاريوس ابنة يا «ابتهجي،
ثانيًة اآلن ُعدُت قد مىضنًرسا، فيما كنُت الذي وأنا املغازلون، هي اإلوزَّات إن أكيًدا. يتحقق

املغازلني.» جميع عىل قاسيًا مصريًا يُطِلق سوف الذي كزوجك،
يلتقط ساحاتي، يف اإلوز أبرصُت حويل تطلعُت وملا اللذيذ، النوم وحرَّرني تكلَّم، هكذا

قبُل.» من منه يأكل أن تعوَّد الذي الحوض، بجوار القمح
اإلمكان يف يكون أن يستحيل «سيدتي، قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها بعدئٍذ
كيف حقيقة لك أوضح قد نفسه أوديسيوس دام ما آخر، بمعنًى وتأويله الحلم هذا إهمال
واألقدار.» املوت من منهم واحٌد ينجو فلن للجميع؛ جيل، أمٌر املغازلني هالك ألن قه؛ سيُحقِّ

بعضنواياها للغريب تكشف بينيلوبي

ة محريِّ غامضٌة األحالم أن الحق الغريب، «أيها وقالت: الحكيمة، بينيلوبي ثانيًة فأجابته
أبواب ألن األحوال؛ من حال بأية للبرش األمور جميع يف تتحقق وال املعنى، واضحة وغري
التي فاألحالم العاج، من واآلخر القرون مادة من مصنوع أحدهما اثنان، الخيالية األحالم
ال ألفاًظا وتتضمن الناس، تخدع باملنشار املقطوع العاج من املصنوع الباب خالل تمر
املصقولة القرون مادة من املصنوعة البوابة َعْرب تنطلق التي تلك أما تحقيقها. إىل سبيل
فحسب هذه، حالتي يف أما البرش. من فرد أي رآها متى تتحقق، صحيحة بنتائَج فتأتي
ابني، وترحيب ترحيبي موضع عندئٍذ كان وإال هناك. من الغريب ُحلمي يأِت لم اعتقادي،
سيأتي أيًضا اآلن قلبك؟ يف به تحتفظ أن لك وهل به. سأُخربك آخر شيئًا هناك ولكنَّ
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سأُعني عندئٍذ ألنني أوديسيوس؛ منزل عن يفصلني الذي الرشير االسم ذو الصباح هذا
كانت لو كما ساحاته، يف مستقيم خطٍّ يف يضعها أن اعتاد التي الفئوس تلك للمباراة
ويُطِلق بعيًدا يقف وكان مجموعها، يف فأًسا عرشة اثنتَي البناء، سبيل يف سفينة عوارَض
الوتر يَضع أن يستطيع ومن املغازلني: أمام اليوم املباراة هذه سأقيم إذن خاللها.18 سهًما
وأهجر معه فسأذهب عرشة، االثنتَي الفئوس خالل سهًما ويُطِلق بيَديه، القوس يف بسهولة
الذي، بالرزق، وحافل والجمال الروعة غاية يف لبيٌت وإنه الزوجية، حياتي منزل املنزل، هذا

أحالمي.» يف حتى باستمرار أتذكَّره سوف أعتقد، كما
اليرتيس، بن أوديسيوس زوجة «يا بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابها بعدئٍذ
أوديسيوس سيكون أُخربك، كما ألنه، ساحاتك؛ يف املباراة هذه تُقيمني سوف اليوم لة، املبجَّ
املصقولة، القوس هذه يف الوتَر وضع من الرجال، هؤالء يتمكَّن أن قبل هنا، الحيل الكثري

الحديد.» خالل سهٍم وإطالق

النوم بغية وصيفاتها مع تنرصف بينيلوبي

تجلس أن يف الغريب، أيها رغبَت، «إذا قائلة: ذلك، بعد الحكيمة بينيلوبي عليه فردَّت
جفني. فوق إطالًقا ينسكب لن النوم فإن نفيس، إىل الرسور وتُدخل ساحاتي، يف هنا ها
الخالدون عنيَّ إذ باستمرار؛ النوم عن البرش يستغني أن أبًدا املستطاع من ليس أنه بيد
الُعليا مقصورتي إىل ا حقٍّ فسأذهب أنا أما الغالل. مانحة األرض، عىل يشء لكل مناسبًا وقتًا
رحل الذي اليوم منذ بدموعي، دائًما أُبلِّله النحيب، ِفراش يل غدا الذي رسيري، فوق وأرُقد
اإلطالق. عىل اسمها يذُكر أن املرء عىل يجب ال التي اللعينة، إليوس لريى أوديسيوس فيه
فوق فراًشا أعددَت قد دمَت ما الساحة، يف هنا ترُقد أن لك فهل أنَت أما هناك، سأرقد

فراًشا.» لك يُقمن اإلماءَ دِع أو األرض؟

يف املرتبة، األرض يف محفور ضحل خندٍق يف فأًسا عرشة اثنتَي يقيم كان أنه أوًال، نفهم أن يجب 18

ذلك عن وفضًال البناء، طور يف التي السفينة قاع دعائم بأنها يوحي منظرها وكان واحد، مستقيم صفٍّ
هذه (مثل واحد مستقيم خط يف تكون رءوسها يف املوجودة الثقوب إن بحيث تُوضع كانت الفئوس فإن
خالل يمر سهًما يُطِلق من هو املاهر القوَّاس وكان (Mycenaean املوكيني العرص من فعًال باٍق الفئوس

األنبوبة. يشبه بما تُصف فكانت عنها، يحيد أن دون الثقوب تلك جميع
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ألن بمفردها؛ تذهب ولم املتألقة. العليا مقصورتها إىل َصِعدْت حتى هذا، قالت إن ما
َرشَعت خادماتها، مع العليا مقصورتها إىل َصِعدْت أن وبعد أيًضا. معها ذهبن الخادمات
النوم النجالَويْن، العيننَي ذات أثينا، ألقت أن إىل العزيز زوجها أوديسيوس، عىل حزنًا تبكي

جفنَيها. عىل اللذيذ
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النوم أوديسيوسيستعيصعليه

ثوٍر جلد األرض فوق فبسط لينام، األمامية البيت ساحة يف فرَقد العظيم أوديسيوس أما
وألقت يذبحوها، أن اآلخيني عادة من كان التي األغنام، ِفراء من كثريٌ وفوَقه مدبوغ غري
من يقرتب لم النوم ولكن هناك أوديسيوس استلقى رقد. أن بعد عباءة، فوقه يورونومي
اللواتي أولئك الساحة، من النساء وخرَجت للمغازلني. قلبه يف ا رشٍّ يفكِّر بقي بل جفنَيه،
الحمية فتحرَكت واملرح، بالضحك عنهم هن يُرفِّ املغازلني، مع يجلسن أن قبُل من اعتدن
املوت ويكيل عليهن يهُجم هل أمران، وقلبه عقله يف تنازع ما وكثريًا صدره، داخل قلبه يف
يف يهرُّ قلبه وأخذ األخرية، للمرة الوقحني املغازلني مع بالبقاء لهن يسمح أم واحدة، لكل
وتتحرق تعرفه، ال إنسانًا ترى عندما وتهرُّ ة، الغضَّ ِجرائها عىل الكلبة تقُف وكما داخله.
صدره، َرضب ولكنه الرشيرة؛ أعمالهن من غاضبًا باطنه يف قلبه َهرَّ أيًضا هكذا القتال، إىل

قائًال: قلبه، ونَهر
فيه التهم الذي اليوم ذلك يف هذا من أسوأ شيئًا لَت تحمَّ لقد قلبي، يا ل، «تحمَّ
من الحيلة أخرَجتْك أن إىل لَت تحمَّ وقد األشداء، زمالئي لجرأته، حد ال الذي الكوكلوبس

حتَفك.» فيه ستلقى أنَك ظننَت الذي الكهف

همومه ألثينا أوديسيوسيشكو

هو أما بثبات، ليتحمل باطنه يف مكبوًال قلبه وبقي صدره، يف الكائن قلبه مؤنبًا تكلَّم، هكذا
أمام والدم الدهن من كتلة املرء يُحرِّك وكما وذاك. الجانب هذا عىل يتقلَّب رَقد فقد نفسه
هكذا برسعة، يشويها أن إىل يتوق وهو وذاك، الجانب هذا إىل رسعة، يف تلتهُب كبرية ناٍر
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رسيعان. صيٍد كلبا ويتبعه يده، يف رمحه يُمِسك الساحة َعْرب تيليماخوس وخرج

يضع أن يستطيع كيف عقله يف يُفكِّر جنب، إىل جنب من يتحرك أوديسيوس راح أيًضا
هبَطت ذلك بعد كهذا. غفري جمٍع ضد بمفرده واحد رجٌل املتبجحني، املغازلني عىل يَديه
قائلة: إليه، ثَت وتحدَّ رأسه، بجانب ووقَفت امرأة، صورة يف منه واقرتبَت السماء من أثينا
ويحَك! النساء؟ سائر من أكثر الحظ املنكود الرجل أيها ثانية، اآلن متيقٌظ أنَت «ِلم
كل يصيل الذي االبن كذلك أعتقد، كما لرجل، وإنه وابنك، زوجتك داخله يف وهنا بيتك، ها

مثله.» ابٌن له ليكون رجل
عني لهو قلته ما كل إن الربة، أيتها «نعم، وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابها
عىل يدي أضع أن بها أستطيع التي الكيفية، يف يفكِّر صدري يف قلبي ولكن الصدق،
دائًما. املنزل يف ُعصبٌة هم بينما تَرين، كما وحدي أنا العار، يخشون ال الذين املغازلني
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زوس بإرادة قتلهم من تمكَّنُت لو فحتى بايل؛ يشغل عناءً أشدُّ أمٌر فهناك هذا، عن وفضًال
هذا.» تالحظي أن منِك أطلب إنني األذى؟ من بعدئٍذ أنجو فكيف وإرادتك،

أوديسيوس عىل اللذيذ النوم تجلب أثينا

يضعون الرجال من كثري العنيد، «أيها بقولها: العيننَي، املتألِّقة أثينا الربة، أجابته ذلك بعد
حكمتي، مثل الحكمة من له ليس البرش، من رجٍل يف مني، أضعف صديٍق يف حتى ثقتهم
لو فحتى برصاحة، ألُخربك وإنني النهاية. حتى أعمالك جميع يف أحرسَك فربَّة، أنا أما
معهم كانت لو وحتى معركة، يف قتالنا يريدون الرجال، من عصبًة خمسون حولنا اجتمع
عليك يحل النوم دِع كال، وتقهرهم. جميًعا تدفعهم أن ألمكنَك الضخمة، وكباشهم ماشيتهم
سوف اآلن فحتى ذلك ومع كله، الليل طوال مستيقًظا بقائك يف تعبًا هناك أن كما اآلن.

مخاطرك.» من تخرج
إىل فعادت نفسها، الفاتنة الربة أما جفنَيه، فوق النوم وَسكبَت تكلَّمْت، هكذا

أوليمبوس.
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ألرتيميس تُصيل بينيلوبي وصيفة

البرش، أطراف يُرخي الذي النوم ذلك قلبه، هموم النوم ف يُخفِّ جفنَيه، ملء نائم هو وبينما
شاء ما بكت فلما الوثري، فراشها عىل جالسة وهي فبكت، القلب، الصادقة زوجتُه استيقَظت

فقالت: ألرتيميس، أوًال السيدات، سائر أجمل صلت تبكي، أن
سهمِك تُثبتني اآلن ليتَِك زوس، ابنة يا البأس، الشديدة الربة أيتها أرتيميس، «أي
هنا من وتحملُني تأتي عاتية ريًحا أن أو الساعة؛ هذه يف حياتي وتَسلبينني صدري يف
إىل الجريان املتدفق أوقيانوس َمَصبِّ عند بعيًدا هناك بي وتقذُف الداجية، الطرق فوق
1.Pandareusبانداريوس بنات القوية الرياح حمَلت إن ما وقت يف تماًما حدث كما الحلف،
بالجبن، الجميلة أفروديتي تْهن فأمدَّ الساحات، يف يتيمات وتُركن أبوهن، اآللهة قتَلت فقد
النساء، سائر من أكثر والحكمة الجمال هريي وأعطتْهن اللذيذة. والخمر الحلو، والعسل
بينما أنه غري اليدوية. األشغال يف املهارة أثينا وعلََّمتْهن َقواًما، الطاهرة أرتيميس ومنَحتْهن
السعيد العذارى زواج إتمام لتطلب الشاهق أوليمبوس إىل صاعدًة الجميلة أفروديتي كانت
سعادة فيه مما املعرفة، حق يشءٍ كل يعرف ألنه الصاعقة، يقذف الذي زوس إىل ذاهبة —
اإلرينويس إىل وسلَّمتْهن الفتيات خطَفت قد الهوجاء العاصفة أرواح كانت البرش— وشقاء
أوليمبوس فوق مساكن لهم الذين أولئك ليت لهن. خادماٍت ليُكنَّ املقيتات 2Erinyes
حتى ترضبُني، الجميلة األثواب ذات أرتيميس أن أو األنظار، أمام من كذلك يطمسونني
وضيع، رجٍل قلب أُبِهج أن من بدًال ُمخيِّلتي، يف وأوديسيوس البغيضة األرض تحت أُمر
َحطَّ ثم بالقنوط، ُمفَعم بقلٍب نهاًرا املرء بكى ما فإذا ذلك ومع األحوال. من حاٍل بأية
كل املرء يُنيس النوم ألن — تماًما احتمالُه يستطيع ا رشٍّ معه هذا جَلب ليًال، النوم عليه
أحالًما إيلَّ يُرِسل األرباب أحد أن بيد — األجفان يُرخي أن بمجرد والرش، الخري يشء،

كلبًا رسق ومريوبي. وكليوثريا أيدون ووالد هارموثوي، وروح حورية، من امليليتي مريويس ابن 1
الكلب عىل عثَر هريميس ولكن به، ليحتفظ تانتالوس إىل وأعطاه زوس يملكه كان للحراسة ذهبيٍّا
هو زوس عاقبه حيث صقلية إىل وبناته زوجته مع بانداريوس هرب ذاته الوقت ويف تانتالوس. وعوقب

باملوت. وهارموثوي
ويُصوَّرن ثالث، وعددهن أورانوس دماء من جيا بنات هنَّ اليومينيديس. أيًضا ون ويُسمَّ االنتقام. ربَّات 2

والسياط املشاعل ويحملن األفعوانات بأجسادهن تُحيط الثعابني، من ُشعور لهن مجنحات كعذارى
واملناجل.
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رحل عندما الشبه، تمام يشبهه، شخٌص جانبي إىل رَقد الليلة هذه أن كما أيًضا. رشيرة
النهاية.» يف تجلَّت الحقيقة أن غري حاملة، أكن لم أني ظننُت ألنني قلبي، فُرس الجيش، مع

لزوس يُصيل ثم أوديسيوسيستيقظ

أوديسيوس سمع حتى بكت إن وما الذهبي العرش ذو الفجر أقبل وبرسعٍة تكلَّمْت، هكذا
إىل تقف كانت وأنها تعرُفه أنها لقلبه وبدا الحال، يف األفكار وتناَوبَته صوتها، العظيم
الساحة يف ووَضعها عليها يرُقد كان التي والِفراء العباءة حمل ذلك وبعد رأسه. جانب

قائًال: لزوس، وصىلَّ يَديه رفع ثم األبواب؛ خارج فوَضعه الثَّور جلد أما كريس، فوق
عن والبحر الَرب َعْرب وطني إىل أحَرضتموني قد اآللهة، أيها كنتم، إذا زوس، «أبتاه
بفأل، يُحدِّثني الداخل يف أحًدا فلتجعلوا الشديد، العذاب أذقتموني أن بعد خاطر، طيب

أيًضا.» الخارج يف عالمة زوس وليُظِهر

تتنبَّأ وامرأة يُرِعد زوس

من الَربَّاق، أوليمبوس من أرَعد الحال ويف املستشار. زوس وسمعه صالته، يف قال هكذا
طاحونة، يف تطحن كانت امرأًة أن كما العظيم. أوديسيوس فُرس السحب، داخل من الُعال
وكان الشعب. راعي طواحني فيه الذي املنزل يف نبوءة بكلمة فنطَقت القريب، املنزل داخل
من دقيًقا يصنعن الطواحني، هذه عند بأعمالهن يُقمن أن امرأة عرشة اثنتَي عادة من
قد ُكن إذ الوقت؛ ذلك يف نائمات األخريات وكانت البرش. نُخاع هو الذي والقمح، الشعري
لقد جميًعا. أضعفهن كانت ألنها الطحني من انتهت قد تكن فلم هي أما قمحهن، طَحنَّ

فقالت: لسيدها، فأل بكلمة، وتنبَّأت اآلن، طاحونتها أوقَفت
ذات السماء من عاليًا أَرعدَت لقد ا حقٍّ والبرش، اآللهة عىل السيد أيها زوس، «أبي
المرٍئ تبديها العالمة هذه إن ا حقٍّ ما؛ ُسحٌب مكاٍن أي يف يُوجد فال ذلك ومع النجوم،
آلخر اليوم يقيمون املغازلني ليت سأطلُبه. ما التعيسة أنا أَيًضا، اآلن يل ق فلتُحقِّ إذن ما.
وأنا الشاق، بالعمل أطرايف أنهكوا الذين أولئك أوديسيوس، ساحات يف السارة والئمهم مرة

األخري.» َعشاءهم يكون اليوم َعشاء وليَت الشعري، دقيق لهم أطحن
أنه اعتقد ألنه زوس؛ رعد ومن الفأل ذلك من العظيم أوديسيوس وُرس تكلَّمْت، هكذا

املذنبني. من االنتقام نال قد
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الغريب عن يوروكليا تيليماخوسيسأل

ناًرا يُشِعلن وكن الجميل، أوديسيوس قرص يف األخريات النساء اجتمَعت اآلونة تلك يف
وعلَّق مالبسه. وارتدى باإلله، أشبه فراشه، من تيليماخوس وينهض املوقد. فوق تُكف ال
املدبَّب القوي رمحه وتناول الربَّاقتنَي؛ قدَميه يف البديع صندَله ولبس كتفه، عىل سيفه

قائًال: يوروكليا، إىل وتحدَّث العتبة، عند ووقف وذهب الحاد، بالربونز
دون رَقد هل أم وطعام، بفراٍش منزلنا يف الغريب أكرمِت هل العزيزة، ُمربيتي «أي
من واحًدا تكرم حكيمة؛ كونها من بالرغم أمي، عادة هي هذه ألن َقط؟ أحٌد به يهتم أن

تكريم.» دون بعيًدا أفضَلهم ترتك بينما أردأهم، كان وإن عجيبة، بطريقٍة البرش
الشأن، هذا يف تلومها أن عليك يجب «ال بقولها: الحكيمة، يوروكليا أجابته عندئٍذ
حيث من وأما يرشب. أن له شاء ما خمًرا ورشب هنا جلس لقد عليها. لوم فال ولدي؛ يا
أَمَرت ولذلك وينام؛ يرتاح أن أراد ولكنه سأَلتْه، إذ بالجوع؛ يُحس ال إنه قال فقد الطعام
عىل لينام كان ما واليأس، البؤس بالغ كشخٍص أنه، بيد ِفراشة. له يُعِددن بأن الخادمات
األمامية، الساحة يف أغناٍم وِفراءِ مدبوغ غري ثوٍر جلِد عىل نام بل أغطية، وتحت فراٍش

عباءة.» فوقه فوَضعنا

االجتماع مكان إىل ينطلق تيليماخوس

رسيعان، صيٍد كلبا ويتبعه يده، يف رمحه يمسك الساحة َعْرب تيليماخوس وخرج هذا، قالت
السيدة أما جيًدا، املدرَّعني اآلخيني حشد إىل لينضم االجتماع مكان إىل طريقه يف فانطلق
وقالت وصيفاتها، فنادت ،peisenor بايسينور ابن 3،Opsأوبس ابنة يوروكليا العظيمة،

لهن:
األرجوان من أغطيًة ولتَضعن باملاء، ها ويرشَّ باعتناء الساحة بعضكن ليكنس «هيا،
املزج طاسات وتُنظِّفن باإلسفنج األخونة جميع أخرياٌت ولتمسح الفاخرة، املقاعد فوق
هنا؛ إىل برسعة املاء إلحضار النبع إىل أخرياٌت ولتذهب الصنع، الجيدة املزدوجة واألقداح

ووالدة ثانورنوس زوجة كانت ريا. الربة اإلغريق عند وهي واإلثمار. لإلخصاب قديمة إيطالية ربة 3

جوبيرت.
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لجميع عيٍد يوم هذا ألن ا؛ جدٍّ مبكًرا سيعودون بل الساحة، عن طويًال املغازلون يغيب فلن
البرش.»

منهن خادمًة عرشون وذهبَت وأطعن. الحال يف باألمر صدعن حتى هذا، قالت إن ما
بمهارة. املنزل يف هناك أخرياٌت انهمَكت بينما املظلم، املاء نبع إىل

الحديث يتبادالن أوديسيوسويومايوس

النسوة وعادت برباعة، الخشب من كتًال بعُد فيما وا شقُّ الذين اآلخيني، خَدم دخل ذلك بعد
فرتكها كله، قطيعه يف ما خريَ كانت خنازير ثالثَة يسوق الخنازير، راعي جاء ثم النبع، من

فقال: رقيقة، بكلماٍت أوديسيوس إىل فتحدَّث هو أما الجميلة، األفنية يف تأكل
الساحات يف يحرتموك لم أنهم أم أعظم، إجالًال اآلخيون لك أبدى هل الغريب، «أيها

قبل؟» من فعلوا كما
اآللهة تنتقم أن أتمنى يومايوس، يا «آه، وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابه
رجٍل منزل يف رشيرة، بحماقٍة فجورهم يف الرجال أولئك به يقوم الذي الحرمات، النتهاك

ُمرتدعني.» غري آخر،

التحقري بكلمات أوديسيوس ميالنثيوسيخاطب

نعجاٍت يقود املعيز، راعي ميالنثيوس منهما فاقرتب اآلخر، إىل منهما كلٌّ يتحدث أخذ هكذا
تحت وربطها املعيز فساق راعيان، يتبعه للمغازلني، وليمًة ليُقيم القطعان، يف ما خريُ هي

قائًال: التحقري، بكلمات أوديسيوس نفسه هو وخاطب الفسيح، الرواق
الرجال، أُكف تستجدي الساحة، هذه يف علينا وباءً اآلن حتى ستبقى هل الغريب، «أيها
واحٍد كل يكيل أن بعد إال نفرتق لن االثننَي نحن أننا أعتقد، ما عىل الجيل، من تنرصف؟ وال
املكان.» هذا يف ليست اآلخيني والئم أن كما َقط. متزنًا تسوُّلُك فليس لآلخر؛ اللكمات منا

منتويًا صمت، يف رأسه هزَّ بل عليه، يُردَّ لم الحيل الكثري أوديسيوس أن غري هذا، قال
قلبه. أعماق يف للرش

يومايوسوأوديسوس من كلٍّ إىل يتحدث فيلويتيوس

للمغازلني يقود البرش، قائد Philoetius فيلويتيوس هو ثالث، رجٌل انضم هذَين وإىل
اآلخرين، الرجال ينقلون الذين ارة، البحَّ البالد، من هذه أحرض سمينة. ونعاًجا بكًرا ِعجلًة
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الرواق تحت بعناية وربَطها الحيوانات فساق يريدون، حيث إىل إليهم، جاء من كل أيًضا،
قائًال: وسأله، الخنازير راعي من فاقرتب نفسه هو أما الفسيح،

يُعلن األقوام أي من منزلنا؟ إىل حديثًا َقِدم الذي الخنازير، راعي يا الغريب، هذا «من
يف ليشبه إنه ا فحقٍّ هذا ورغم بائس! من له يا وطنه؟ وحقوُل أهلُه يُوجد أين انحدر؟ أنه
نائية، جهاٍت إىل يتجوَّلون رجاًال الشقاء إىل تدفع اآللهة فإن ذلك ومع ملكيٍّا. أمريًا هيئته

ملوًكا.» كانوا ولو حتى اإلزعاج، خيوط لهم حاكوا كلما
بكلماٍت إليه وتحدَّث مصافًحا، اليمنى يده إليه ومد أوديسيوس، من اقرتب بهذا

قائًال: مجنحة،
اآلن كونك رغم املستقبل، يف سعيًدا حظٍّا لك أتمنى الغريب، السيد أيها بك، «مرحبًا
أية للبرش تُِكن ال إنك أذًى، منك أكثر آخر إلٍه من ما زوس، أبتاه السهام! من لكثري غرًضا
تصبَّبُت لقد املربِّحة. واآلالم البؤس إىل تدفعهم بل بنفسك، امليالد أعطيتهم عندما رحمة
ألنه أوديسيوس؛ تذكَّرُت إذ بالدموع عيناي واغرورَقت الرجل، هذا أبرصُت عندما عرًقا
يزال ال ا حقٍّ أنه لو األقوام، وسط جائًال األسمال هذه مثل يلبس أعتقد، ما عىل أيًضا،
يل فالويل هاديس،4 بيت ويف مات قد كان إذا أما الشمس. ضوء ويرى الحياة قيد عىل
ميعة يف وأنا ماشيته، عىل راعيًا أقامني الذي اللؤم، من الخايل أوديسيوس أجل من إذن
بصورٍة اآلن وَكربت املاشية لك نمت وقد 5.Cephallenians الكيفالينيني بالد يف الصبا،
أكثر6 زيادًة تُعطي أن الجباه العريضة املاشية نسل مقدور يف يكن ولم الوصف، تفوق
مكرتثني غري ليأكلُوها، اآلن لهم أقوَدها بأن يأمرونني األغراب ولكن الخالدين، غري للبَرش
تقسيم يريدون ألنهم اآللهة، غضب يخَشون ال أنهم كما املنزل، هذا يف املوجود لالبن بيشءٍ
يف الكائن قلبي فإن شخصيٍّا، عني أما بينهم. فيما غيابه، طال الذي سيدنا، ممتلكاِت
أن الحياة، قيد عىل االبن بينما ا، جدٍّ رشير يشءٌ إنه األمر. هذا يف يفكِّر يظل صدري
سوءًا أكثر هو بينما غرباء، قوٍم إىل األغراب، أرض إىل بها وأذهب بماشيتي أنرصف

حكم مقاَليد لزوس ترك عندما وهريي. وبوسايدون زوس شقيق بلوتو. أيًضا ويُسمى الخفي. أي 4
يُنظر كان لذلك هاديس؛ نصيب من السفيل العالم كان بأَْرسها، املياه حكم ولبوسايدون واألرض، السماء

املخلوقات. سائر نحو الشفقة من مجرًدا األموات عالم يحكم كإلٍه إليه
ضيق. ممرٍّ غري إيثاكا عن يفصلها ال األيوني البحر جزر أكرب 5

الناضجة. الغالل إىل اإلغريقية الكلمة تشري 6
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يليق كان لقد ا، حقٍّ آلخرين. تُعطي التي املاشية َرْعي يف امِلَحن وأُقايس هنا أبقى أن كذلك،
إذ الفخورين؛ امللوك من آخر شخٍص إىل وأذَهب طويلة، مدٍة من هنا من أهرب أن بي
البائس، ذلك يف أُفكِّر ذلك من بالرغم ولكني املرء، يحتمل ما فوَق اآلن األمور أصبَحت
يف القابعني امُلغاِزلني ويُشتِّت هذا، يكون متى أدري ولسُت ثانية، يعود أن له ُقيِّض لو

منزله.»

أوديسيوس عن بنبوءة يُديل الغريب

ِرشير كرجٍل تبدو ال دمَت ما الراعي، «أيها وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
وأُقِسم جهًرا فسأُعلن ثَمَّ وِمن مدرًكا؛ قلبًا لَك أن بنفيس أرى فإنني التفكري، عديم وال
وهذه اآللهة، جميع فوق زوس يا شاهدي ُكن واآلن قويل. ِصْدق عىل ألُبرهن عظيًما َقسًما
اق، الُعشَّ مذبحة ا، حقٍّ إنه إليها، جئُت التي النبيل أوديسيوس وِمدفأة املضيافة، املائدة

هنا.» يحُكمون الذين
كلمتَك كرونوس ابن ق يُحقِّ أن أتمنَّى الغريب، أيها «آه، بقوله: املاشية راعي فأجابه

يداي.» تُطيعني وكيف عندي، القوة من نوٍع أي لعرفَت إذن هذه!
إىل الحكيم أوديسيوس يعود أن اآللهة لجميع َعينها بالطريقة يومايوس صىل وكذلك

بيته.

لتيليماخوس املوت يُدبِّرون املغازلون

املوت يُدبِّرون نفسه الوقت يف فكانوا اق الُعشَّ أما اآلخر، إىل يتحدَّث منهم كلٌّ أخذ هكذا
يَقِبض الطريان، عايل نٌرس يسارهم، عىل من جاءهم طائًرا ولكنَّ لتيليماخوس، والحتف

قائًال: حشَدهم، وسط أمفينوموس تكلَّم وعندئٍذ مرتجفة. يمامٍة عىل بمخالبه
دعونا كال، تيليماخوس. مقتل حتى نبغي، ما حسب هذه خطَّتنا تسري لن «أصدقائي،

الوليمة.» يف نُفكِّر
بعد صدورهم. وانرشَحت كالمه من وا ُرسُّ حتى ذلك، أمفينوموس، قال إن ما
واملقاعد الكرايس فوق عباياتهم وَضعوا باإلله، الشبيه أوديسيوس بيت دخلوا وقد ذلك،
نة، املسمَّ والخنازير نعم، السمينة، واملعيز الكبرية الخراف ذبح يف الرجاُل وَرشع العالية،
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ووزَّع الطاسات، يف الخمر وخَلطوا وقدَّموها، األمعاء َشَووا ذلك وبعد القطيع. وِعجلة
جميل، سفٍط يف الخبز البرش، قائد فيلويتيوس، لهم وقدَّم األقداح. الخنازير راعي
ا ُمعدٍّ املوضوع الشهي الطعام إىل أيديهم وا مدُّ وهكذا الخمر. ميالنثيوس لهم وَصبَّ

أمامهم.

الغريب عن الدفاع ينتوي تيليماخوس

بجوار البناء املكني البهو داخل يجلس أوديسيوس جعل صائب، فبفكٍر تيليماخوس، أما
قطًعا جواره إىل ووضع صغريًا. ونَضًدا متواضًعا قدٍم كريس له ووَضع الصخرية. العتبة

له: وقال ذهبية، كأٍس يف خمًرا له وصب املشوية، األمعاء من
امُلغاِزلني ولطمات سخرية أما خمرك، وارشب السادة وسط ههنا واجلس ل «تفضَّ
أجيل. من كسبه أوديسيوس، بيت هو بل ا، عامٍّ ً ملجأ هذا فليس نفيس؛ أنا عنك، فسأرفُعها
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أو رصاٌع يَنَشب لئال والرضبات، السخرية من عقولكم فامنعوا املغازلون، أيها أنتم، وأما
عراك.»

تيليماخوس جرأة من يعجبون املغازلون

بجرأة، يتكلم كان إذ تليمياخوس من وعجبوا جميًعا شفاههم عىل وا فَعضُّ تكلَّم، هكذا
قائًال: وسطهم، يف يوبايثوس، بن أنتينوسن فتحدث

يُهدِّدنا أنه ولو تيليماخوس، كلمة فلنقبل اآلخيون، أيها األمر، هذا علينا يُشق أنه «رغم
الساحات، يف اآلن قبل ألخرسناه وإال له، يسمح لم كرونوس، بن زوس ألن بكالمه؛ بجرأة

النربات.» واضح متحدثًا كان مهما
كان نفسه الوقت ويف التفاتًا، كلماته يُِعر لم تيليماخوس أن بيد أنتينوس، قال هكذا
اآلخيون واحتَشد لآللهة، ثوٍر مائة من املكونة املقدَّسة الذبيحة املدينة خالل يسوقون الخدم

القوَّاس. الربِّ ألبولُّو، ظليل كهٍف تحت مًعا الشعور الطويلو
وأدبوا األجزاء موا قسَّ حتى السفافيد، من وسحبوه الخارجي اللحم َشَووا إن وما
القطع مساوية قطعًة يخدمون كانوا الذين وضع أوديسيوس جوار وإىل مجيدة. مأدبًة

املقدَّس. ألوديسيوس العزيز االبن تيليماخوس، بهذا أمر إذ أنفسهم؛ هم أخذوها التي

الغريب عىل االعتداء كتيسيبوسيحاول

عن يُكفوا أن األحوال من حال بأية املتغطرسني للمغازلني لتسمح تكن لم أثينا أن بيد
فكان اليرتيس، بن أوديسيوس قلب يف وأكثر أكثر عميًقا األلم يكون حتى املرير، الشْغب
يف يسكن ،Ctesippus كتيسيبوس اسمه التمرد عىل ُجبل قلٍب ذو رجٌل اق الُعشَّ بني من
رحل الذي أوديسيوس، زوجة غازل الواسع، بثرائه ثقته َفْرط من الذي ذلك Same سامي

فقال: املتغطرسني، املغازلني وسط اآلن يتحدث فقام بعيد، زمٍن من
تناول طويلة مدٍة منذ ما. شيئًا لكم فسأقول املزهوُّون، اق الُعشَّ أيها إيلَّ «استمعوا
ضيوف نسلب أن العدل من وال حسنًا ليس ألنه يتفق؛ كما مناسبة، قطعًة الغريب
أيًضا فأنا تعاَلوا، هيا، املنزل. هذا إىل جاء الذي شخصية كانت مهما هم، حقَّ تيليماخوس
من آخر فرٍد ألي أو الحمام لخادمة هديًة بدوره هو يُقدِّم لكي غريب، هدية سأمنحه

باإلله.» الشبيه أوديسيوس منزل يف املوجودين العبيد
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كان الذي السفط من أخذه ثَور، ظلف القوية بيده ح طوَّ حتى هذا، قال إن ما
قرارة يف وابتسم رأسه، من رسيعة بانحناءٍة تحاشاه أوديسيوس ولكن فيه، موضوًعا
ذلك بعد البناء. املكني الحائَط الثور ظلُف فأصاب واملرارة، الرصامة غاية يف ابتسامة نفسه

بقوله: كتيسيبوس، تيليماخوس أنَّب
لم إنك غريك. من أكثر نفسك صالح من اليشء هذا سقط لقد ا حقٍّ كتيسيبوس. «يا
الحاد برمحي ا حقٍّ رضبتُك قد لكنُت وإال قذيفتك، اجتنَب قد نفسه هو ألنه الغريب؛ تُِصب
هذه يف جنائزية بوليمٍة انشغل قد أبوك كان الزواج وليمة من وبدًال جسمك، وسط يف
ذا أنا فها منزيل؛ يف شجاعتَه يُظهر أن أُحذِّرك، فهكذا أحًدا، تدع أن حذاِر ثَمَّ، وِمن البالد؛
ذلك، ومع صبيٍّا. إال مىض فيما أكن لم أنني رغم والرش، الخري يشء، كل وأفهم أراقب اآلن
يُستهَلك؛ والخبز تُرشب، والخمر تُذبَح، فالخراف بيننا، األعمال هذه رؤية نحتمل زلنا فما
تؤذيني أن إياَك مني، فاسَمع ، كلٍّ ومع الكثريين. جماح يكبح أن املرء عىل العسري من ألنه
فإنني بالسيف، نفيس أنا تقتلني أن اآلن حتى نيتك يف كان إذا أما الرش. بإضمارك اآلن بعد
فهؤالء املخزية؛ األعمال هذه باستمراٍر أرى أن من أموت أن يل فخريٌ أيًضا؛ بهذا ب أُرحِّ
الساحات َعْرب مخجلة، بطريقٍة الخادمات يجرُّون رجاٌل وأولئك معاملتهم، تُساء أغراٌب

الجميلة.»

الزواج عىل أمه َحثَّ تيليماخوس يُناِشد أجيالوس

داماستور ابن ،Agelaus أجيالوس تكلَّم وأخريًا الصمت، جميًعا وشملهم تكلَّم، هكذا
فقال: وسطهم، يف ،Damastor

يُرد أو ويغضب وعدٍل بحقٍّ قيل ما عىل يُجيب أن أحٌد يستطيع ال األصدقاء، «أيها
أما املقدس. أوديسيوس منزل عبيد من فرٍد ألي أو للغريب القول تسيئوا ال جافة. بكلماٍت
كَليهما. عقَليهما من بالرىض تحظى لعلها ووالدته، لتيليماخوس رقيقة كلمًة فسأقول أنا
وال بيته، إىل الحكيم أوديسيوس عودة يف يأمالن صدَريْكما يف الكائننَي قلبَيْكما أن طاملا
أفضل هذا كان إذ ساحاتكما؛ يف امُلغاِزلني وأبقيتُما انتظرتما، كونكما يف عليكما تثريب
ذلك. بعد يعود لن أنه اآلن الجيل من ولكن منزله، إىل ورجع عاد أوديسيوس أن لو إجراء،
رجل، خري كان َمن تتزوج أن عليها يجب بأنه وأخربها أُمك بجوار واجلس إذن، هلُم،
آكًال سالم، يف آبائَك مرياِث بكل تتمتَّع أن يمكنك حتى الهدايا؛ من عدد أكرب لها يُقدِّم ومن

آخر.» رجٍل منزل تدير أن هي يمكنها وحتى وشاربًا،
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تحبه ممن بينيلوبي يعارضزواج تيليماخوسال

أبي، محن وبحق زوس، بحق أجيالوس، يا «كال، بقوله: الحكيم، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
بل أمي، زواج طريق يف أقف ال إنني إيثاكا، من بمنأًى ما فيمكان يتجول أو مات الذي
أخجل ولكني الحرص، تفوق هدايا هذا جانب إىل وأُقدِّم تحبه، رجٍل أي تتزوج بأن آمرها
هذا مثل يحدث أن هللا سمح ال بالقول. عليها وأضغط رغبتها ضد الساحة من أطردها أن

األمر.»

الشديد الضحك من موجة املغازلني عىل تُضفي أثينا

عقولهم، عىل ت وغشَّ املغازلني، وسط الضحك أثينا باالس وأثارت تيليماخوس، تكلَّم هكذا
بالدم،7 أكلوه الذي اللحم جميع وتلطَّخ متباعدة، بشفاٍه أشداقهم ملء يضحكون فراحوا
ثيوكلومينوس وسطهم تكلَّم وعندئٍذ تُولِول. أرواحهم وَرشَعت بالدموع عيونهم واغرورَقت

يقول: باإلله، الشبيه Theoclymenus
الداجي الليل ن َكفَّ فقد تُعانُونه؟ الذي الرش هذا ما التعساء، الرجال أيها لكم، «تبٍّا
خدودكم وَسبَحت النحيب، صوت أشعل وقد تحتكم. من وأرُجَلُكم ووجوَهكم رءوَسكم
املدخل، األشباح ومألَت بالدماء. البديعة السقف وكتل الحوائط َجت وترضَّ الدموع، يف
واختفت الظالم، جنح تحت 8Erebusإيريبوس إىل بالهبوط املرسعة القرصباألشباح وعجَّ

يشء.» كل فوق الرشير الضباب وخيَّم السماء من الشمس
يوروماخوس وسطهم وتحدَّث مرحني، منه سخروا جميًعا أنهم غري قال، هكذا

فقال: أوًال، بولوبوس، بن
بحمله الفتيان، أيها أرسعوا، بعيد! من حديثًا جاء الذي الغريب ذلك جنوَن أعظم «ما
بالليل.» أشبه هنا األمر يجد لم أنه طاملا االجتماع، مكان إىل طريقه يف ليذهَب األبواب خارج

شاهَده فيما ُرؤي الذي وذلك — أثينا باالس بتدخل حدث ذلك بأن أحدهما القائل هنا املذكوران الفأالن 7
تُدل التي األقوام من لكثرٍي الشعبية واألزجال األهازيج من الشبه قريبا — التنبؤية رؤيته يف ثيوكلومينوس

والهالك. املوت عىل
األرض باطن ظلمة األخص وعىل الظلمة إيريبوس يُمثِّل نوكس. أخته من وهيمربا أيثر ووالد خاوس ابن 8

نفسه. السفيل العالم إىل إشارًة عادًة اسمه يُستخدم ولذلك اخرتاُقها؛ يمكن ال التي
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مقبًال ا ثيوكلومينوسيتوجسرشٍّ

تعطيني أن ما بحاٍل آمرك يوروماخوسلسُت «يا باإلله: الشبيه ثيوكلومينوس أجابه عندئٍذ
سقيمة صدري يف الكائن وعقيل وقدماي وأذناي عيناي فليست الطريق؛ إىل يهديني َمن
ال عليكم مقبًال ا رشٍّ أرى ألنني األبواب؛ خارج بهذه سأنطلق األحوال. من حاٍل بأية التكوين
املوجودون أيها جميًعا منكم واحٍد أي يتحاشاه، أو منه ينجو أن اق الُعشَّ من فرٍد ألي يمكن

رشيرة.» حماقًة وتُدبِّرون الرجال، وتهينون باإلله الشبيه أوديسيوس منزل يف

يبايل ال تيليماخوسوهو من يسخرون اق الُعشَّ

استقبله ،Piraeus بريايوس إىل وقصد الفسيحة الساحات من خرج حتى هذا قال إن ما
تيليماخوس يُثريون ورشعوا البعضاآلخر، إىل بعضهم فنظر العشاق، سائر أما ريض. بقلٍب

املتبجحني: الشبان أحد فقال ضيوفه. من بالسخرية
َقذٍر بصعلوٍك تحتفظ أراك إذ منك؛ ضيوفه يف حظٍّا أسوأ أحٍد من ما تيليماخوس، «أي
أعمال يجيد ال كونه مع والخمر، الخبز إىل باستمرار املتعطش هنا، املوجود الرجل كهذا
وقف الذي الشخصاآلخر ذلك ومثل األرض. عىل ثقيل عبءٌ هو بل الحرب، أمور وال السلم
ظهر عىل الغرباء بأولئك نقذف دعنا بكثري. لك خريًا لكان يل، أصغيت فلو كال، أيًضا. يتنبَّأ

مناسبًا.» ثمنًا عنهم تنال حيث الصقليني، إىل بهم ونُرسل مقاعد، ذات سفينٍة
انتظاٍر يف صمت، يف أباه يراقب أخذ بل لكالمهم، يأبه لم أنه غري املغازلون، تكلَّم هكذا

الحياء. العديمي اق الُعشَّ إىل يَديه يُمد أن إىل دائم

يُولِمون وهم العشاق إىل تُنِصت بينيلوبي

إىل وأنصتَت قبالتهم، الجميل مقعدها فوضعت إيكاريوس، ابنة الحكيمة، بينيلوبي أما
شهوة تُشبع لذيذة، وليمًة والضحك، املرح وسط يُولِمون كانوا إذ الساحة؛ يف رجٍل كل كالم
تلك من أفخر وليمٌة هناك تكن لم أنه بيد الحيوانات، من كثريًا ذبَحوا قد كانوا ألنهم القلب؛
أن دون مخزية أعماًال يقرتفون كانوا إذ قوي؛ ورجٌل ربٌة أمامهم ستُقدِّمها ما رسعان التي

أحد. يثريهم

442



والعرشون احلادية األنشودة

منها الزواج رشط أوديسيوسوتُعِلن قوس تُحِرض بينيلوبي

إيكاريوس، ابنة الحكيمة، بينيلوبي قلب يف الَربَّاقتنَي، العيننَي ذات أثينا الربة وضَعت
بمثابة لتكون الرمادي، والحديد بالقوس أوديسيوس ساحات يف العشاق أمام تأتي أن
بيدها املقوس املفتاح وأمسَكت مقصورتها، إىل العايل السلَّم فَصِعَدت للموت، وبداية مباراٍة
خادماتها مع طريقها يف وذهبَت العاج. من يٌد له وكانت القوي، الربونزي املفتاح القوية؛
والحديد، والذهب الربونز من سيدها، كنوز تُوجد حيث ا، جدٍّ البعيدة الخزين، حجرة إىل
سهاٌم بها وكان السهام. وكنانة الظهر املعقوفة القوس هناك فوجَدت بتعب، املشغولة
ذات به التقى عندما ألوديسيوس قدَّمها صديق من هدايا وكانت باآلالم، لة محمَّ كثرية،
الشبيه الرجل ذلك 2،Eurytusيوروتوس ابن 1،Iphitusإيفيتوس هو الكيدايمون، يف يوٍم
منزل يف 3Messene ميسيني يف باآلخر منهما كلٌّ التقيا، قد كالهما وكان بالخالدين.

ألوديسيوس وأعطاها الشهرية يوروتوس قوس ورث إبويل. وشقيق Oechalia أويخاليا من يوروتوس ابن 1
أن بمجرد يوروتوس البطل هاجم عندما هرقل قتله وقد بينيلوبي. من للزواج املتقدمني بها قتل الذي
املفقودة الخيول بعض عن إيفيتوس يبحث كان عندما أخرى، رواية تقول كما أو إيبويل، إعطاءه رفض

اللص. أنه عىل هرقل إىل جاء
أبولُّو إرشاف تحت بالسهم القذف بوروتوس علَّم وإيفيتوس. إبويل ووالد مينيالوس ابن أويخاليا، ملك 2

أوانه. قبل فأماته أبولُّو ذلك فأغضب مبارزة، يف اإلله تحدى إنه حتى بمكان املهارة من وصار
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العظيمة. القوس يف َعناءٍ بدون الوتَر أوديسيوس ثبَّت أيًضا هكذا

ل ليُحصِّ هناك إىل حقيقًة ذهب قد أوديسييوس وكان الحكيم. Ortilochus أورتيلوخوس
املقاعد ذات سفنهم يف إيثاكا من حملوا قد كانوا ميسيني أهل ألن القوم؛ كافة عند له دينًا
لذلك طلبًا يوٍم ذات البعيدة الرحلة هذه أوديسيوسيف فرحل رعاتُها، ومعها خروٍف ثلثمائة
القيص. املكان ذلك إىل اآلخرون والشيوخ أبوه أرسله فتيٍّا، شابٍّا إال وقتئٍذ يكن ولم الدَّين،
بغاٌل ومعها فقَدها، التي األصيلة عرشة االثنتَي أفراسه عن يبحث ذهب فقد إيفيتوس، أما

البيلوبونيسوس. يف بلد 3
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القوي زوس ابن إىل ذهب عندما ذلك. بعد والهالك املوت عليه جلبَت ولكنها ترضع، قوية
رغم قتَله، هرقل ألن الجرأة؛5 بأعمال اإلملام تمام ا ملمٍّ كان الذي هرقل،4 الرجل القلب،
أمامه، بسَطها التي للمائدة أو اآللهة لغضب يكرتث ولم ر، بتهوُّ بيته، يف ضيفه، كان أنه
يف وكان ساحاته. يف الحوافر املتينة باألفراس لنفسه واحتفظ ذلك، بعد الرجل قتل بل
يوروتوس اعتاد التي القوس وأعطاه بأوديسيوس، إيفيتوس التقى أن بهذه مطالبته أثناء
أوديسيوس أما الشاهق. بيته يف البنه موته عند تركها ثم يحملها، أن مىض فيما العظيم
يعرف فلم ذلك ومع الحبيبة، للصداقة كعربوٍن قويٍّا، ورمًحا بتاًرا سيًفا إيفيتوس فأعطى
قبل يوروتوس، بن إيفيتوس قتل قد زوس ابن كان فربما املائدة؛ عند َقط اآلخر أحدهما
العظيم أوديسيوس كان وما القوس. أوديسيوس أعطى بالخالدين، أشبه رجل وهو ذلك،

الحال، يف اضطهاداتها بدأت. زوس بخيانة هريي علَمت ملا الطيبي. أمفيرتيون وزوج وألكمينا زوس ابن 4
الثعباننَي الطفُل فخنق ليقتاله، مهده إىل ثعباننَي أرسَلت شهور ببضعة ُولِد أن وبعد الصبي ميالد َلت «أجَّ

… بيديه
وحشية. أعماٍل يف رشيًكا كان بأنه آخرون ها ويُفرسِّ 5
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يف يرتكها بل السوداء، السفن فوق الحرب، إىل ذهب ما إذا القوس تلك معه ليصحب
نفسه. وطنه إىل وحمَلها عزيز، صديٍق من كتذكار باملنزل ساحاته

التي البلُّوطية، العتبة واجتازت الخزين، حجرة الحسناء السيدة بلغت عندما واآلن
أيًضا فوقها ثُبِّتْت والتي — املستقيم كالخط مستويًة وجعلها بمهارة قديًما ار النجَّ سوَّاها
بعد املزالج6 سري فأرَخت الحال يف أَرسَعت — مصقولة أبواٌب فيها وركِّبَت الباب، قوائم
الثور يخور وكما بإحكام. الوراء إىل املزاليج ودفَعت املفتاح، وأدخَلت املقبض من حلَّته أن
وانفتَحت باملفتاح، رضبَت عندما البديعة، األبواب جأَرت أيًضا هكذا املرج، يف يرعى وهو
التي الصناديق فوقها كانت التي املصطبة، فوق السيدة خَطت ذلك بعد برسعة. أمامها
امِلشَجب فوق من هناك من القوس وتناوَلت يدها ومدَّت الفضفاضة، املالبس فيها خزنَت
ركبتَيها فوق الجراب ووضَعت هناك جلَست ثم بها. يُحيط كان الذي الالمع جرابُها ومعها
عادت الدامع، البكاء من كفايتها نالت أن وبعد زوجها. قوس تُخِرج وهي عاليًا، وانتحبَت
الظهر املعقوفة القوس يديها يف تحمل األمجاد، املغازلني جماعة إىل الساحة، إىل أدراجها
جوارها وإىل باآلالم. لة محمَّ عديدة، سهاٌم بها وكان السهام، تحفظ كانت التي والكنانة
الحربية. سيدها ُعدَّة والربونز، الحديد من كبرية كميٌة فيه كانت الوصيفاتصندوًقا، حمَلت
القوي الحائط بجانب الباب قائم بجوار وقَفت املغازلني، إىل اآلن الفاتنة الغادة وصَلت وملَّا
وفية. أَمٌة جانبَيها من جانٍب كل إىل ووقَفت الرباق؛ خمارها وجهها أمام تضع البنيان،

قائلة: املغازلني، وسط تحدَّثْت ذلك وبعد
وترشبوا لتأكلوا املنزل هذا استغَللتم من يا املتغطرسون، املغازلون أيها إيلَّ، «أصغوا
ذريعًة تجدوا أن تستطيعوا ولم بعيد، زمٍن من سيده عنه رحل أن منذ نهاية، بغري األبد إىل
املغازلون؛ أيها اآلن، تعاَلوا هيا، زوجة. واتخاذي مني الزواج يف رغبتكم سوى بها، ون تحتجُّ
أمَكنه ومن املقدس، ألوديسيوس قوٍس أكرب أمامكم سأضع جائزتكم.7 ستكون هذه إن إذ

ثقب من يُمر السري هذا وكان الجلد. من بسرٍي مربوط مزالٌج أو قضيٌب الخلف من الباب بداخل كان 6

يقفل الذي مكانه يف لتضعه املزالج تسحب كأداٍة السري ذلك كان الخارج، من الباب يُغلق فعندما الباب،
يُحل كان الخارج من الباب ولفتح الباب. خارج مقبض أو خطَّاف إىل السري يُربط ثم الداخل؛ من الباب
هذا ومن تماًما، املزالج فتحاِت يوافق كان ربما الذي الخلف، إىل باملفتاح املزالج يُدفع ثم أوًال، السري

«بإحكام». أو محكم» «بتصويٍب املصطلح استُعمل
القوس. وليس نفسها، تعني 7
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ذهبُت فأًسا، عرشة اثنتَي خالل سهًما ويُطِلق السهولة، بمنتهى بيَديه القوس وتر يُشد أن
الذي، بالرزق، والحافل الجمال البالغ املنزل هذا، الزوجية حياتي منزل وهجرُت معه،

أحالمي.» يف ولو دائًما أذكره سوف أنني أعتقد،

بالقوس يومايوسويُشيد يُوبِّخ أنتينوس

املغازلني أمام يضع بأن العظيم، الخنازير راعي يومايوس، أمرت حتى هذا، قالت إن ما
ووضعها، والحديد القوس يومايوس أخذ البكاء، يف انخرط وملَّا الرمادي. والحديد القوس
وخاطبهما، أنتينوس، وبَّخهما وعندئٍذ قوسسيده، أبَرص عندما الراعي، بكى آخر مكاٍن ويف

قائًال:
ِلم التعيسان، أيها اليوم! أمور يف إال تفكران ال اللذان األحمقان، الغبيان هذان «يا
قلبها؛ الهم يُثِقل التي تلك صدرها، يف الكائنة السيدة روح وتُزعجان اآلن، الدموع تذرفان
وانتحبا بعيًدا اذهبا أو صمت، يف وأَولِما اجلسا كال، العزيز؟ زوجها فقَدت أنها ترى إذ
، الهنيِّ باألمر ليس ألنه للمغازلني؛ حاسمة8 كمباراٍة هنا خلفكما القوس واتركا هناك،
هؤالء ة كافَّ بني هنا رجٍل من فما املصقولة؛ القوس هذه وتَر جذب إمكاُن أعتقد، كما
إال وقتذاَك أكن لم أنني رغم أتذكَّره، ألنني رأيس؛ بعينَي أبرصتُه ولقد أوديسيوس، يشبه

طفًال.»
ويُطِلق القوس وتَر شدَّ يستطيع أن يف يأمل كان صدره يف قلبه ولكن تكلَّم، هكذا
أوديسيوس يَدي من سهٍم طعَم ذاق من أوَّل كان ذلك مع أنه غري الحديد، خالل سهما

زمالئه. سائر س ويُحمِّ له، يُبجِّ ال البهو يف وقتئٍذ جالس وهو كان الذي املجيد،

يرتاجع ثم القوس جذب تيليماخوسيحاول

زوس جعلني لقد اآلن! «ويحي فقال: العتيد، القوي تيليماخوس وسطهم تكلَّم بعدئٍذ
من عليه هي ما بكل العزيزة، أمي ذي هي فها حقيقة؛ الذكاء عديم كرونوس، بن
أضحك، ذلك من بالرغم ولكن املنزل، هذا وتهُجر آخر، سيًدا ستتبع أنها تُعِلن الحكمة،

«مفزعة». أو «مروعة» آخرون يرتجمها 8
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ال سيدة، جائزتكم، هذا يف أن يبدو طاملا املغازلون، أيها إذن، هلُموا، لغباوتي. وأبتهج
،Argos أرجوس يف وال املقدسة، Pylos بولوس يف ال اآلخيني، بالد يف اآلن لها شبيه
القاتمة. اليابسة ظهر عىل وال نفسها، إيثاكا يف حتى وال 9،Mycene موكيني يف وال
هيَّا، والدتي! محاسن إلطراء إذن بي حاجة فما — هذا تعرفون أنفسكم وإنكم كال،
عن اآلن بعد طويًال تَحيدوا وال األعذار، منتحلني األمر هذا عن تُحجموا ال اآلن، تعاَلوا
فلو القوس. تلك شد شخصيٍّا أنا وسأُحاول نعم، النتيجة. نرى لكي القوس، جذب
هذا لة املبجَّ أمي تَهُجر أن إذن يغيظني فلن الحديد، خالل سهًما وأطلقُت وترها جذبُت
الحربية أبي ُعدة استعمال عىل قادًرا هنا سترتكني طاملا آخر، رجٍل مع وتذهب املنزل

العظيمة.»
عن الحاد سيفه خلع كما منتصبًا، ووثب ظهره، عن األرجوانية العباية ألقى بهذا
يف وجعله لجميعها، طويًال واحًدا خندًقا خندًقا، حَفر أن بعد الفئوس، بإقامة بدأ ثم كتَفية،
شاهدوه؛ الذين سائر من الدهشة وتملََّكت حولها. الرتبة فوق يدوس ورشع مستقيم، خط
ووقف ابتعد ذلك بعد إطالًقا. قبُل من رآها أن يسبق لم أنه رغم رائع، ترتيٍب يف وضعها إذ
وثالث جذبها، إىل شوقه يف ترتَجُف جعلها مراٍت ثالث القوس. عود يُعِجم وبدأ العتبة، عند
وإطالق القوس وتَر جذب إىل لهفًة يتحرق كان قلبه أن رغم مجهوده، عن يتخىل مراٍت
يجذب أن عىل اعتزم الرابعة املرة يف إنه إذ بقوته؛ الوتر يُشد كاد وأخريًا الحديد. خالل سهٍم
وبعد له. س تحمَّ عما وإثنائه املوافقة عدم عىل عالمًة رأسه َهزَّ أوديسيوس أن لوال الوتر.

فقال: جديد، من العتيد القوي تيليماخوس إليهم تحدَّث ذلك
ا، جدٍّ صغريٌ بد ال ألنني ذلك أم املقبلة! أيامي يف حتى وأضعَفني، أجبنَني ما «ويحي،
داٍع. بدون الغضب أحدهم يُثري عندما رجل، ضد نفيس عن للدفاع قوتي يف يل ثقة وال
املباراة.» نُنهي حتى القوس، استعمال حاِولوا مني، أقوى أنتم من يا اآلن، تعالوا هلُموا،

الباب إىل وأسنََدها األرض، فوق ووَضعها القوس عن تخىل حتى هذا قال إن ما
الجميلة، القوس َطرف عىل الرسيع السهم أسنَد منها وبالقرب الت، املفصَّ ذي املصقول،

منه. نَهض قد كان الذي املقعد عىل فجلس عاد ثم

العصور يف يُعتقد ما عىل ُشيَدت Tiryns تريونس من أميال تسعة بعد عىل أرجولس، يف قديمة مدينة 9

الكورينثي. الخليج إىل التجارية الطرق لحماية القديمة
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واحًدا، واحًدا «فلننهضجميًعا، فقال: يوبايثيسوسطهم. بن أنتينوس تكلَّم ذلك بعد
الكأس.» حامُل الخمر فيه يُصب الذي املكان من بادئني اليمني، إىل اليسار من بالرتتيب

القوس شد عن يعجز اليوديس

أوينوبس ابن ،Leiodesاليوديس أوًال فنهض كالمه، من الجميع فُرس أنتينوس، قال هكذا
أقىص يف الجميل الخمر مزج طاِس بجوار دائًما يجلس وكان عرَّاَفهم، كان الذي ،Oenops
سائر يحتقر وكان الطائشة، الحماقة أعمال يمُقت الذي وحده هو وكان الساحة، من مكاٍن
فوق ووقف وذهب وقتذاك، الرسيع والسهم القوس تناول من أول هذا كان لقد املغازلني.
يَديه التعب أنهك فربما فيها؛ الوتَر تثبيت يستطع لم أنه بيد بالقوس، يُحاول وأخذ العتبة،
وسط تكلَّم وعندئٍذ َقط، تتعبا لم اللتان الرقيقتان اليدان تلك فتَعبَت الوتَر، يُشد أن قبل

قائًال: املغازلني
القوسرجٌل فليتناول الوتر؛ تثبيت يستطيع الذي بالشخص أنا لسُت األصدقاء، «أيها
يموت أن ا حقٍّ األفضل من إذ وحياتهم؛ أرواحهم كثريين أمراءَ القوُس هذه فستسلب آخر،
تَْحدونا منتظرين هنا، نحن نحتِشد أجله من الذي ذلك يف ويفشل يحيا أن من بدًال املرء،
من الزواج إىل شوًقا ويتَحرَّقون قلوبهم يف الرجال من كثريٌ يأمل واآلن، يوم. بعد يوًما اآلمال
النتيجة، ويرى القوس، هذه عود َعْجم يحاول إن ما أنه غري أوديسيوس، زوجة بينيلوبي،
إليها باعثًا الجميلة، الثياب ذوات اآلخيني نساء من أخرى سيدًة يغازل أن ل يُفضِّ حتى
هدايا لها يُقدِّم الذي الرجل ذلك من بينيلوبي تتزوج ذلك وبعد بها. يفوز لكي بهداياه

لها.» سيًدا القَدر سيُحدِّده الذي ذلك غريه، من أكثر

اليوديس من أنتينوسيسخر

أسند جوارها وإىل املفصالت، ذي الالمع الباب إىل وأسنَدها القوس، عن وتخىل تكلَّم، هكذا
نهض الذي املقعد عىل وجلس ذلك بعد ذهب ثم الجميلة، القوس َطرِف عىل الرسيع السهم
من أفلتَت التي العبارة هذه ما اليوديس، «أي بقوله: وخاطبه أنَّبه، أنتينوس أن غري منه.
إذا سمعتها، إذ نفيس يف الغضب أثارت لقد ومحزنة. مفزعة عبارٌة أسنانك، ي صفَّ بني
تثبيت تستطع لم ألنك ا؛ حقٍّ وحياتهم أرواحهم األمراء تسلُب سوف القوس هذه كانت
لَك تُؤهِّ التي بالقوة تُنجبْك لم املبجلة أمك إن لك أقول أن يل اسمح ذلك، وعىل فيها؛ الوتَر
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الوتَر سيُثبِّتون ما فرسعان األمجاد املغازلني من غريك أما السهام، وإطالق القوس لجذب
فيها.»

والدهن بالنار القوس يعالج ميالنثيوس

ناًرا اآلن أشعل «هيا، له: وقال الخنازير، راعي ميالنثيوس، إليه واستدعى تكلَّم، هكذا
وأَحِرض الصوف، من فروٌة فوقه ضخًما مقعًدا بجوارها وضع ميالنثيوس، يا الساحة يف
بالدهن، ونَْطليها القوس، نُدفئ أن الشبان نحن يمكننا حتى الدهن من كبرية كتلًة برسعة

املباراة.» ونُنهي عودها؛ عجم نُجرب وبذلك
تَمل، وال تِكل ال التي النار فأشعل الحال يف ميالنثيوس أرسع حتى هذا، قال إن ما
من كبرية كتلة أحرض كما الصوف، من فروٌة فوقه كبريًا مقعًدا بجانبها ووضع وأحرضها
يُثبِّتوا أن يستطيعوا لم أنهم بيد وجرَّبوها، القوس الشبان بها فأدفأ بالداخل. كانت الدهن

إعواز. أيما القوة تُعِوزهم كانت إذ الوتر؛ فيها

أوديسيوس من موقفهما تحديد الراعينَي من يطلب الغريب

املغازلني، زعيَمي كانا اللذان باإلله، الشبيه يوروماخوس وكذلك ا ُمرصٍّ يزال أنتينوسال كان
أوديسيوس خنازير وراعي الراعي من كلٌّ خرج ذلك وعند الجرأة؛ يف جميًعا أعظمهم وكانا
بعيًدا صاروا فلما املنزل، من نفسه أوديسيوس وراءهما فخرج خرجا الساحة؛ من املقدس

قائًال: رقيقة، بكلماٍت وخاطبهما إليهما، تحدَّث والساحة، األبواب عن
أم شيئًا لكما أقول بأن يل أتسمحان الخنازير، راعي يا أنت وكذلك الراعي، «أيها
الرجال من نوٍع «أي به أُفيض بأن تأُمرني روحي إن كال، نفيس؟ قرارة يف به أحتفظ
هل اآللهة؟ أحد وأعاده ما، مكاٍن من فجأة جاء إذا أوديسيوس، عن الدفاع يف ستكونان
قلباكما يأمركما كما رصاحًة تكلَّما أوديسيوس؟ لنرصة تُهبَّان أم للمغازلني املعونة تُقدِّمان

وروحاكما».»
مشيئتَُك لتكن األمنية! هذه ق تُحقِّ ليتَك زوس، «أبتاه وقال: املاشية، راعي أجابه عندئٍذ
القوة من لون أي ستعرف عندئٍذ ما؛ ربٌّ طريقه إىل يُرشده وأن الرجل، ذلك يعود أن

يداي.» تطيعني وكيف أَمتلكها،
بيته. إىل الحكيم أوديسيوس يعود أن اآللهة جميع إىل يومايوس ع ترضَّ وكذلك
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شخصيته حقيقَة للراعينَي يكشف الغريب

بقوله: ثانية، إليهما وتكلَّم أجابهما هذَين، وفاء من وتأكَّد تماًما َوثِق ا فلمَّ
يف جئُت قد محزنة عديدٍة مشاقَّ بعد بنفيس. أنا بيتي، يف ا حقٍّ أمامكما اآلن ذا أنا «ها
مشتاقان عبيدي، سائر دون وحدكما، أنكما من يقنٍي لعىل وإني وطني. إىل العرشين العام
منزيل؛ إىل ثانيًة أعود بأن صالًة منهم واحٍد أي من أسمع فلم اآلخرون، أما عودتي، إىل
أحرضُت األمجاد، املغازلني يل الرب أخضع إذا ستكون. كما الحقيقة لكما سأقول ذلك وعىل
ذلك وبعد منزيل، من بالقرب مبنيٍّا ومنزًال ممتلكات وأعطيتكما زوجة منكما واحٍد لكل
قويل، صدق من التأكُّد ولزيادة تيليماخوس. وأَخَوي صديقيَّ عيني يف كالكما ستكونان
الذي الجرح أثَر قلبيكما، يف وتتأكَّدا جيًدا تعرفاني كي تخطئ ال عالمة أيًضا سأريكما
مع بارناسوس إىل َصِعدُت عندما األبيض، بنابه بري خنزيٌر بعيد زمٍن منذ به أصابني

أوتولوكوس.» أبناء

والقبالت باألحضان بأوديسيوس بان يُرحِّ الراعيان

كل وأبرصا كالهما، رآه فلما الكبري، الجرح أثَر عن البالية األسمال أزاح حتى هذا قال إن ما
ترحيٍب يف وكتَفيه رأسه وقبَّال وبكيا، بسواعدهما، الحكيم أوديسيوس طوَّقا تماًما، يشء
وهما يغيب الشمس ضوء كاد واآلن وأَيديَهما. رأَسيْهما أوديسيوس قبَّل وكذلك محبَّب.

بقوله: نَهرهما نفسه، أوديسيوس أن لوال يبكيان، يزاالن ال
عىل فيطلع ويرانا، الساحة من ما أحٌد يخرج أن خشية والعويل، البكاء عن اآلن ا «ُكفَّ
من أنتما ثم أوًال، أنا مًعا، تدخال وال آخر، بعد واحًدا املنزل إىل فادخال أيًضا، األمر جلية
األمجاد، املغازلني من هنالك ما بَقْدر الباقني، جميع أما بيننا. عالمًة هذه ولتكن بعدي،
العظيم، يومايوس يا لك، هل ولكن يل، أُعطيَت ما إذا ورعَدتَها القوس عبء يتحملوا فلن
ساحتهن أبواب يُغِلقن بأن النساء وتأمر يدي، يف وتضعها الساحات، َعْرب القوس تحمل أن
فال حوائطنا، داخل صخبهم أو الرجال أنني منهن واحدٍة أية َسِمَعت وإذا اإلغالق. املحكمة
أنت أما أعمالهن. عىل ُمنكبَّاٍت صمٍت يف ُهن حيث يبَقني بل الخارج، إىل واحدٍة أية تخرج
بحبل.» بربطه وتُِرسع بمزالج، الساحة باب تُغِلق أن كاهلك عىل فأضع فيلويتيوس، يا

نهض قد كان الذي املقعد فوق وجلس وذهب املنيف، البيت دخل حتى هذا قال إن ما
أيًضا. املقدس أوديسيوس عبدا ذلك بعد دخل ثم فوقه، من
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القوس شد يف أيًضا يوروماخوسيفشل

الجانب هذا عىل النار لهب فوق نها ويُسخِّ يده، يف بالقوس ممسًكا وقتئٍذ يوروماخوس كان
َسْورة ويف النبيل، قلبه يف فتأوَّه فيها، الوتَر تثبيت يستطع لم ذلك من بالرغم أنه بيد وذاك،

قائًال: خاطبهم غضبه،
أجل من بشدٍة هكذا أبكي ال جميًعا. وعليكم نفيس عىل حزيٌن أنني الحق يل! «تبٍّا
اآلخيات، من عديدات أخريات سيداٍت هناك ألن اكتئابي؛ رغم األحوال، من حاٍل بأية الزواج
وإنما أخرى، مدٍن يف اآلخر وبعُضهن البحر، بها يُحيط التي نفسها إيثاكا يف بعُضهن
أن بمقدورنا يكون لن أنه أرى إذ باإلله؛ الشبيه أوديسيوس من قوة أقل ا حقٍّ أننا يُبكيني

عنهم.» سنسمع زلنا ما الذين الرجال ألولئك تعنيٌف هذا القوس. يف الوتَر نُثبِّت

الغد إىل القوس شد يوروماخوسويرجئ عىل االمر ن يُهوِّ أنتينوس

وإنك يوروماخوس، يا هكذا، األمر يكون «لن قائًال: يوبايثيس، بن أنتينوس أجابه بعدئٍذ
عيٌد وهو البالد، أنحاء شتى يف الرب10 عيد فاليوم أيًضا؛ نفسك تلقاء من هذا لتعرف

القوَّاس. الرب أبولُّو، عبد 10
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فماذا الفئوس، أما هدوء؛ يف جانبًا ضعها كال، قوًسا؟ يَحني أن يستطيع فمن إذن مقدس.
أوديسيوس ساحة إىل سيأتي أعتقد، كما أحد، من فما هي؟ كما مكانها يف جميًعا تركناها لو
يف كسكيبة نقًطا يُصب الطاس حامل دَْع تعاَل، كال، مكانها. من ويحملها اليرتيس، بن
جانبًا. فضعها املعقوفة القوس أما السكائب، نُصب أن مقدورنا يف يكون حتى الكئوس،
يف ما خريَ العنزات، من يُحِرض أن املعيز، راعي مالنثيوس، فُمر الصباح أصبح ما وإذا
املشهور، القوَّاس أبولُّو، مذبح فوق الِفخاذ ِقطع نضع أن نستطيع كي القطعان، جميع

«… املباراة ونُنهي القوس، تلك ُعود نُعجم ذلك بعد ثم
عىل املاء الخدم َصب ذلك وبعد عليهم. الرسور كِلمتُه وأدخَلت أنتينوس، قال هكذا
بعض أوًال فَصبوا للجميع، الرشاب وقدَّموا حافاتها، حتى الطاسات الشبان ومأل أيديهم،
أن لقلوبهم شاء ما ورشبوا السكائب، سكبوا أن وبعد السكيبة. ألجل الكئوس يف نُقٍط

فقال: خبيث، بضمرٍي وسطهم الحيلة، الواسع أوديسيوس تكلم ترشب،
صدري. يف الكائن القلب إىل يُوحيه ما أقول كي املجيدة، امللكة ُمغاِزيل يا إيلَّ، «أصغوا
تلك إن إذ باإلله؛ الشبيه أنتينوس وإىل الجميع، من أكثر يوروماخوس إىل ل أتوسَّ إنني
َعجم محاولة عن اآلن ون تُكفُّ أنكم أعني الصواب، عني َلهي قالها التي التي الكلمة
ولكن يشاء، ملن النرص الرب يُعطي الصباح ويف اآللهة، مع النتيجة ونرتك القوس، ُعود
إذا ما ألعرف وسطكم، وُقوَّتي يدي اختيار أستطيع كي املصقولة، الَقوس أَعُطوني هيا،
إىل وافتقاري تجوايل اآلن، حطَّمها قد أم ة، الغضَّ أطرايف يف تزل لم السابقة ُقوَّتي كانت

الطعام.»

القسوة شديد بكالٍم الغريب ينَهر أنتينوس

تثبيت ُمكنَته يف يكون أن خشية البالغ، بالغيظ جميًعا استشاطوا حتى هذا، قال إن ما
بقوله: أنتينوس، ونَهره املصقول. القوس يف الوتر

بأن قانًعا ألسَت الذكاء. من واحدة ذرٌة عندك فليس الحقري؛ الغريب أيها «ويحك،
وتسمع الوليمة، من يشء إىل تفتقر وال أحد، يُزعجك أن دون املتغطرس جمعنا يف تُولِم
تلعب التي الخمر إنها آخر؟ اٍذ شحَّ أو غريٍب أي بسماعه يحظى ال بينما وحديثنا، كالمنا
منها املرء احتىس ما إذا أيًضا، اآلخرين إىل تُيسء التي العسل، حالوة يف التي الخمر بك،
القنطور، جعَلت التي كذلك الخمر إنها الالزم. القدر من أكثر ويرشب كبرية، جرعاٍت
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القلب، العظيم 12Peirithous بايريثوس ساحة يف أحمق، املجيد، 11Eurytion يوروتيون
بمنزل جنونه يف ا رشٍّ اقرتف بقلبه، الخمر َلِعبَت ا فلمَّ 13،Lapithae البيثاي إىل ذهب عندما
قَطعوا أن بعد البوابة، من بعيًدا وأخرجوه فقفزوا األبطال، غضب ذلك بعد بايريثوس.
طريقه، يف ذهب منه، سخر أن وبعد الرحمة، العديم بالربونز ِمنخاَريه وجَدعوا أُذنَيه
ولكنه والبرش، القنطاور بني العراك نَِشب لذلك قلبه؛ حماقة بسبب إثمه لعنة معه يحمل
إذا يصيبك، بالٍغ أذًى من أُحذِّرَك أيًضا هكذا بالخمر. مثقًال كان إذ أوًال؛ بنفسه الرش أنزل
رحمة، بغري بالدنا يف واحٍد أي بيَدي ستلتقي عندئٍذ إذ القوس؛ يف الوتر تركيب استطعُت
ذلك البرش، ة كافَّ يُشوِّه الذي ،Echetusإيخيتوس امللك إىل سوداء سفينٍة يف فوًرا ونُرِسلُك
ولتَرشْب السكون، فلتَلزم إذن، كال، األحوال. من حاٍل بأية حيٍّا يَديه بني من تُفِلت لن الذي

سنٍّا.» يصغرونك رجاًال تُصاِرع وال خمرك،

حظَّه الغريب يُجرِّب أن يف تمانع ال بينيلوبي

تسلَب أن العدل من وال الجميل من ليس أنتينوس، «يا الحكيمة: بينيلوبي قالت عندئٍذ
أنه تعتقد أال البيت. هذا إىل يأتي الذي ذلك كان مهما حقوَقهم، تيليماخوس ضيوف
بيته إىل قاَدني العظيم، أوديسيوس قوس يف الوتَر يُثبِّت أن الغريب هذا استطاع إذا
هذا وعىل صدره؛ يف األمل هذا يف يفكِّر ال أعتقد، كما شخصيٍّا، إنه كال، زوجته؟ واتخذَني
يليق ال ذلك إن ا، فحقٍّ الطعام؛ مائدة عىل قلبه يف حزينًا هنا أحدُكم يجلسن ال االعتبار،

إطالًقا.»

القنطوري بني القتال بذلك فنَِشب بايريثوس، زواج حفلة يف بالعروس يمسك أن حاول الذي القنطور 11
والالبيثاي.

إعجابًا باآلخر منهما كلٌّ أُعجب القتال، يف وتيسيوس هو تقابل ملَّا … الالبيثاي وملك زوس، من ديا ابن 12
األبدية. الصداقة يمني وأقسما جانبًا عداء من بينهما كان ما طرحا إنهما حتى شديًدا

مملكتهم. يف نصيبًا لهم أن ُمدَّعني وهزموهم حربًا ضدهم القنطوري َشن وقد تساليا. يف خرايف شعٌب 13

هيبوداميا. من زواجه حفلة إىل القنطوري ذلك، تال الذي السلم وقت إبَّان الالبيثاي ملك بايريثوس ودعا
كان خطري نزاٌع فنَِشب سكارى وهم األخريات النساء وبعض العروس خطف حاولوا القنطوري أن غري

الالبيثاي. حليف فيه النرص
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الحكيمة، بينيلوبي إيكاريوس، ابنة «يا بقوله: بولوبوس، بن يوروماخوس فأجابها
نخىش ألننا بل — ا حقٍّ يليق ال هذا فإن — بيته إىل سيقوُدِك الرجل أن نعتقد ألننا هذا ليس
أنهم شك «ال اآلخيني: وسط بعُد فيما ما وضيع شخٌص يقول لئال والنساء، الرجال أقاويل
يُثبِّتوا أن يستطيعون وال النبيل، الرجل زوجة يُغاِزلون الذين أولئك الضعف، غاية يف رجاٌل
القوس؛ يف الوتَر يُركِّب أن أمَكنه متجوًال، جاء آخر، شحاذًا ولكنَّ املصقولة، قوسه يف الوتَر

توبيًخا.» لنا ويكون الناس، سيقول هكذا الحديد.» وسط اإلصابة وأحَكم

نجح لو بمكافأة الغريب تَِعد بينيلوبي

َمن يحظى أن يمكن ال بوروماخوس، «يا فقالت: ثانية، الحكيمة بينيلوبي عليه فردَّت
من تجعل إذن فلماذا، البالد، يف طيبة بسمعٍة منزله يحرتمون وال أمري أموال يستهلكون
أنجب إنه نفسه عن ويقول البنية، وقوي الطول فارع الغريب هذا إن توبيًخا؟ األمر14 هذا
أن بد وال برصاحة، لَك أقوُل ألنني لنرى؛ املصقولَة القوَس أعِطه هيا، كال، عظيم. ألٍب ابنًا
وجلبابًا، عباءة فسأكسوه املجد، أبولُّو وَمنَحه القوس، يف الوتر تثبيت أمَكنه إذا كلمتي، ذ أُنفِّ
وأهبه حدَّين، ذا وسيًفا والناس، الكالب به يُبِعد ا حادٍّ مزراًفا وأُعطيه الجميلة، الثياب من

إليه.» يذهب أن وروحه قلبه يأمر مكاٍن أي إىل به وأبعث قدَميه، يف يلبسه صندًال

املوقف السيد وحده أنه يعلن تيليماخوس

الحق له اآلخيني من أحد فال القوس، أما «أماه، قائًال: الحكيم، تيليماخوس خاطبها عندئٍذ
ممن فرد أي وال كال، — أشاء من أحرمها أو أعطيها الذي فأنا مني؛ أكثر فيها التحكُّم يف
من أحد ال الخيول. مرعى Elisإليس تجاه الجزر عىل أو الصخرية، إيثاكا عىل يسيطرون
أعطي أن يف رغبُت ولو حتى رغبتي، ضد إرادتي تنفيذ من يمنَعني أن يستطيع هؤالء بني
وتَشَغيل مقصورتك، إىل تذهبي أن لك فهل معه، ليأخذها للغريب الحال يف القوس هذه
أعمالهن؟ يف ينهمكن بأن وصيفاتك وتأمري والفرناس، املنوال الخاصة، بأعمالك نفسك
هذا يف السيادة يل إن إذ يل؛ ستكون فرٍد أي قبل ولكن جميًعا، للرجال القوس فستكون

املنزل.»

بالقوس. حظه يُجرِّب الغريب أن أي 14
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قلبها يف وضَعت ألنها مقصورتها؛ إىل راجعة فقفَلت ابنها، كالم من بينيلوبي َعجبَت
تبكي أخذَت ذلك وبعد وصيفاتها، مع العليا مقصورتها إىل فَصِعدْت الحكيم، ابنها كالم
فوق اللذيذ النوم النجالَويْن العيننَي ذات أثينا ألقت أن إىل العزيز، زوجها أوديسيوس،

جفنَيها.

الغريب إىل القوس يحمل الخنازير راعي

املغازلني كافة أن بيد وحملها، املعقوفة القوس تناول قد العظيم الخنازير راعي كان واآلن
بقوله: وخاطبه املتعجرفني، الشبان أحد إليه فتحدَّث الساحات، يف صاحوا

الشارد الرجل أيها الحقري، الخنازير راعي يا املعقوفة، القوس تحمل بربك، أين «إىل
التي الكالُب — الناس عن وبعيًدا بمفردك وأنت — الكالُب ستبتلُعك ما رسعان الفكر؟

الخالدون.» اآلخرون اآللهة وكذا معنا، كريًما أبولو كان إذا نفسك، أنت ربَّيتَها
الذي املكان ذلك نفس يف يحملها، وهو القوس، الراعي فوضع يتكلَّمون، كانوا هكذا
أن بيد الساحات. يف عاليًا يصيحون كانوا عديدين رجاًال ألن الذعر تملََّكه وقد منه، رفعها

فقال: يُهدِّده، اآلخر الجانب من صاح تيليماخوس
— الجمع هذا بصياح اهتَممَت ما إذا تندم سوف ما —رسعان أبتاه يا القوس، «احمل
قوة. أفوقك ألنني بالحجارة؛ وأرجمَك منك، أصغُر أنني ولو الحقل، إىل أُجرَّك أن خشية،
املوجودين املغازلني هؤالء جميع عىل البأس وشدة القوة يف ق أتفوَّ أن أتمنى كنُت وكم
حالٍة يف سبيلهم حال إىل ليذهبوا منزلنا من برسعٍة الكثريين أطرد أن ألمكنني إذن بمنزلنا!

الرشور.» يُدبِّرون ألنهم لها؛ يُرثى
وهكذا مرحني، منه وسخروا املغازلني جميع ضحك حتى ذاك، حديثه أتَمَّ إن ما
َعْرب القوس الخنازير راعي حمل فقد كلٍّ ومع تيليماخوس. ضد غضبهم حدة من فوا خفَّ
الراعي استدعى ذلك بعد يَديه. بني ووضَعها الحكيم، أوديسيوس إىل ه وتوجَّ الساحة،

لها: وقال يوروكليا، املربية
املحكمة الساحة أبواب تقفيل أن يوروكليا، القافلة أيتها يأمرك، تيليماخوس «إن
داخل الرجال ضجيَج أو تأوُّهات الداخل يف النساء من واحدٍة أي سِمَعت وإذا اإلغالق،
يف هن حيث يبَقنْي أن يجب بل ُمرسعات، الخارج إىل باالنطالق لهن تسمحي فال ساحاتنا،

أعمالهن.» يف منهمكاٍت سكوٍن
الرائعة. الساحات أبواب وأقفَلت واحدة، بكلمٍة تنطق لم أنها بيد لها، قال هكذا
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املغازلني دهشة تُثريان ومهارته الغريب قوة

جيًدا. ر امُلسوَّ الِفناء بوابات بإغالق وأرسع املنزل، خارج سكوٍن يف فانطَلق فيلويتيوس أما
فأحكم الفينيقي، الخشب من مصنوع مقوس، سفينٍة قاُع الرواق أسفل وقتئٍذ هناك وكان
كان الذي املقعد فوق وجلس الداخل. إىل ذلك بعد نفسه هو ذهب ثم البوابات، إغالق به
يف يُقلِّبها يَديه، يف القوس يحمل وقتئٍذ وكان أوديسيوس، عىل برصه وثبَّت منه، نهض قد
الديدان تكون أن خشية وذلك، االتجاه هذا يف عودها ويُعجم وذاك الجانب هذا إىل يَديه
إليه ينظر املغازلني من واحٍد كل كان ذلك وعىل سيدها؛ غياب إبَّان أطرافها، أصابَت قد

قائًال: جاره إىل ويتحدَّث
لديه كان ربما القوس. يُمِسك الذي ذلك مكَّار وغٌد أنه كما فاحصة، عينًا له إن ا، «حقٍّ
أراه إذ واحدة؛ يصنع أن يُزِمع كان ربما أو بيته، يف هناك محفوظة األقواس هذه أمثال

البالية.» األسمال ذو املتسول ذلك يَديه، بني ذاك ويف االتجاه هذا يف هكذا يُقلِّبها
املتغطرسني: الشبان من آخر شابٌّ يقول كان كذلك

الوتَر تركيب يف مقدرته عىل فيُربِهن اإلجراء، هذا مثل يف فائدًة يجد الرجل هذا «ليَت
القوس.» بهذه

فرح يف أوديسيوسوولده بينما فزع يف املغازلون

الضخمة القوس رفع إن ما الحيلة، الواسع أوديسيوس أن بيد املغازلون، يقول كان هكذا
والغناء القيثارة عىل العزف يف املهارة البالغ الرجل شأن شأنه — جانب كل من ووزنها
الخراف أمعاء وتَر طرَيف من كالٍّ ويُثبِّت جديد مفتاٍح حول بسهولة الوتر يُشد عندما
يف رفعه ثم العظيمة، القوس يف َعناءٍ بدون الوتر أوديسيوس ثبَّت أيًضا هكذا — املربوم
عصفور كان لو كما ملَسه، عندما عذبة نْغمًة أصدر الذي الوتَر، ُعود وعَجم اليمنى، يده
عاليًا، زوس وأرَعد وجوههم، وامتُقَعت بالًغا، اكتئابًا فاكتأبوا املغازلون أما يُغرِّد. الجنة
كرونوس ابن أن من التحمل، الكثري العظيم، أوديسيوس قلب ابتهج وعندئٍذ دالئله. معلنًا
جواره إىل عاريًا موضوًعا كان رسيًعا، سهًما فالتقط فأًال، إليه أرسل قد امللتوية املشورة ذا
التي السهام تلك الواسعة، الكنانة بداخل مكدَّسًة األخرى السهام كانت بينما املائدة، فوق
يف ووضَعه السهم، هذا أوديسيوس فتَناَول رسيًعا، طعمها يتذوَّقوا أن اآلخيني عىل كان
املشحوذ، والسهم القوس وتَر جذب عليه يجلس كان الذي الكريس فوق ومن القوس، ة ُرسَّ
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بل الفئوس، أيدي من واحدة يٍد طرف يخطئ ولم محكمة، بإصابٍة يطري السهم وتَرَك
تيليماخوس، إىل تحدث ثم بالربونز، محمًال األخرى النهاية من وخرج داخلها السهم انطلق

قائًال:
أُخطئ ولم العار، عليك يجلب ال ساحاتك يف الجالس الغريب إن تيليماخوس، «أي
سليمة قوتي زالت وما القوس؛ يف الوتَر تثبيت يف طويًال جهًدا أبذل ولم حال، بأية الهدف
بينما لآلخيني، العشاء إعداد أوان آن فقد اآلن أما املغازلون. مني يسخر كما وليست —
مثل ألن والقيثارة؛ بالغناء أخرى مباراٌة تُقام أن يجب ذلك وبعَد موجوًدا، النور يزال ال

الوليمة.» يصاحب مما األشياء هذه
املقدس، ألوديسيوس العزيز االبن بتيليماخوس، فإذا بحاجبَيه، وأشار هذا، قال
الكريس جوار إىل بالوقوف ويُرسع قبضته، يف برمحه ويُمِسك البتار، بسيفه يتمنطق

الَربَّاق. بالربونز مسلًحا أبيه، بجانب
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املغازلني وسط الذعر يبُثُّ أوديسيوس

ومعه العظيمة الباب عتبة إىل وقفز البالية أسماله عنه الحيل الكثري أوديسيوس خلع
وسط وتحدَّث تماًما أقدامه أمام الرسيعة السهام ونثَر بالسهام، مملوءة والجعبة القوس

قائًال: املغازلني،
كنُت إذا ما ألعرف1 سأُجرِّب واآلن، أخريًا. الحاسمة املباراة هذه انتهت لقد للعجب! «يا
أبولُّو.» يا املجد ولتمنحني قبل، من آخر رجٍل أي يَعتِوْره لم آخر، هدٍف إصابة أستطيع
إىل يرفع أن وشك عىل اآلن هذا وكان أنتينوس. نحو مريًرا سهًما وسدَّد هذا قال
لكي يده، يف وقتئٍذ يحملها وكان مقبَضني، ذات الذهب من كأًسا بديعة، كأًسا شفتَيه
كانوا الذين الرجال أولئك من فَمن ُمخيِّلته، عىل يطرأ الردى يكن ولم الخمر، يحتيس
القوة، من أُوتي مهما كثريين، وسط واحًدا رجًال أن ر يتصوَّ كان اللحم، يتناولون جالسني
إصابته، سدَّد أوديسيوس ولكن األسود؟ والحتْف الرشير املوت نفسه عىل يجلب أن يمكن
إىل فرتنَّح تماًما، الرقيق العنق خالل ينُفذ السهم بطرف وإذا َحْلقه، يف بسهٍم ورضبه
كتٌل ِمنخَريه إىل تصاعَدت الحالة ويف السهم. أصابه عندما يده من الكأس وسقَطت جانب،
فوق الطعام كل فانتثر قدمه، من بركلٍة عنه املائدة أبعد ولِتوِّه البرشي، الدم من سميكة
شتى يف املغازلني بني وامَلْرج الَهْرج دب ذلك بعد املشوي. واللحم الخبز وتلطَّخ األرض،
يف يُهرِولون العالية، مقاعدهم فوق من فوثَبوا مجندًال، الرجل وأبَرصوا الساحات، أنحاء

آخر». هدٍف عىل «سأُطلق أو: 1
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ة. الحادَّ رماحهم وجماعته الداهية، الحكيم أوديسيوس، قذَف
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أنه بيد البنيان. املكينة الحوائط بطول مكاٍن كل يف يُحمِلقون ملتاعني، مرتاعني الساحة
أمطروا ولكنهم به، يتسلَّحوا أن يمكنهم قوي رمٍح أو درٍع أي مكاٍن أي يف هناك يكن لم

قائلني: الشتائم،2 من سيًال أوديسيوس
يف ثانيًة َقط تشرتك فلن الرجال؛ نحو بالتصويب تسعى حتفك إىل الغريب، «أيها
يفوق رجًال اآلن قتلَت ألنَك نعم، اآلن. ق يتحقَّ الشامل هالكك ذا هو فها أخرى؛ مبارياٍت

هنا.» جسمَك الطري جوارُح تنَهش فسوف ذلك وعىل إيثاكا؛ يف الشباب سائر كثريًا

الزؤام باملوت املغازلني د يتوعَّ أوديسيوس

لم حماقتهم، ويف متعمًدا، الرجل يقتل لم ا حقٍّ أنه إليهم ُخيِّل ألنه رجل؛ كلُّ قال3 هكذا
أوديسيوس قطَّب بعدئٍذ جميًعا. أنفسهم هم عليهم بإحكاٍم ثُبِّتَت قد الهالك حبال أن يُدِركوا

بقوله: عليهم، ردَّ غاضبة وبنظرٍة حاجبَيه الحيل الكثري
أراكم ألنني منزيل؛ إىل طروادة بالد من أبًدا أعود لن أنني حسبتم لقد الكالب، «أيها
رحتُم الحياة، قيد عىل زلت ما أنا وبينما َعنْوة، الوصيفات مع واضَطجعتُم بيتي، خرَّبتُم قد
احرتاٍم أو الفسيحة، السماء يحتلُّون الذين اآللهة من خوٍف دون خلسة، زوجتي تُغاِزلون

الهالك.» حبال جميًعا عليكم ثُبِّتَت قد واآلن، بعد. من هنا إىل اآلتني للبرش،

أوديسيوس عطف يَستِدرُّ يوروماخوس

حواَليه يتطلَّع رجٍل كل فأخذ الشاحب، الخوف جميًعا عليهم استوىل4 حتى هذا، قال إن ما
قائًال: عليه، ردَّ وحَده يوروماخوس ولكن الشامل، الهالك من مهربًا يجد علَّه

الذي فهذا إذن ثانية، منزلك إىل ُعدَت وقد حقيقة، إيثاكا أوديسيوس أنت كنَت «إذا
ساحاتك يف الطائشة الحماقة أعمال من كثريًا — اآلخيون فعله ما كافة عني هو تقولُه
الذي فهو أنتينوس؛ إنه ميتًا، اآلن يرُقد هذا، كل عىل امللوم أن بيد حقولك. يف منها وكثريًا

الغاضبة. الكلمات من سيًال الحرفية: الرتجمة 2
ن». خمَّ «هكذا أو 3

أخرى. فقراٍت يف يُوجد الغموض هذا ونفس تحتهم». جميًعا بأطرافهم «أمسك أو: 4
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يسعى كان آخر لغرٍض بل إليه، الحاجة أو الزواج يف الرغبة بدافع ال األعمال، هذه يف تسبَّب
إيثاكا أرض عىل ملًكا نفسه ينصب أن يُريد كان أنه ذلك كرونوس؛ ابن له قه يُحقِّ ولم إليه،
جزاءً رصيًعا، ُملًقى اآلن ذا هو فها ويقتُله، البنك يكُمن أن يف يرغب وكان بالسكان، اآلهلة
البالد سنطوُف ذلك وبعد أتباعك؟ هم الذين اآلخرين عىل تُبقي أن لك هل ولكن وفاًقا،
تعويًضا رجٍل كل لَك ويُحِرض ساحاتك، يف وأُكل ُرشب ما جميع مقابل بتعويٍض لك ونأتي
هذا حتى ولكن قلبك، يرىض أن إىل والذهب بالربونز لك ويُسدِّد ثوًرا، عرشين قيمة يوازي

غضبك.» عىل يلومك أن فرٍد ألي يمكن ال الحني

باملوت جميًعا املغازلني د يتوعَّ أوديسيوس

له: وقال حاجبَيه، أسفل من غضٍب نظرة الحيلة الواسع أوديسيوس إليه نظر عندئٍذ
ما جميع يل، تعويًضا آباؤك، لك ترك ما ة كافَّ أعطيتَني ولو حتى يوروماخوس، يا «كال،
حتى وال منه، عليها الحصول تستطيع مكاٍن أي من أخرى ثروًة إليه وتضيف اآلن، تمتلكه
كامًال. اعتداءاتهم جميع ثَمن املغازلون يدفع أن إىل القتل عن يدي أُكفَّ أن يُمكنني هكذا
أي استطاع إذا هاربني، األدبار تُولُّوا أو سافر، قتاٍل يف تقاتلوا أن إال اآلن أمامكم وليس
الهالك من يهربوا لن أعتقد، حسبما كثريين، أن غري والحتوف، املنية يتحاىش أن رجٍل

الشامل.»

أوديسيوس مهاجمة املغازلني يناشد يوروماخوس

يوروماخوس وتحدَّث قلوبهم؛ وذابت واقفني، كانوا حيث ترتخي بُرَكبِهم وإذا تكلَّم، هكذا
فقال: أخرى، مرًة جديٍد من وسطهم يف

وبما قهرهما، يمكن ال اللتنَي يَديه يُكف لن الرجل هذا أن تَروَن أنكم بما «أصدقائي،
الناعمة العتبة من يُطِلق سيظل فإنه السهام، وجعبة املصقولة بالقوس اآلن يمسك أنه
أمامكم املوائد وَضعوا سيوفكم، استلُّوا النزال. يف نُفكِّر بنا، هلموا جميًعا، يرصعنا أن إىل
عىس واحدة، كتلًة جميًعا عليه ولننَقضَّ الرسيع، املوت تجلب التي السهام من لكم وقايًة
برسعة. الخطر يزول وبذا املدينة، خالل فينطلق والبوابة، العتبة من زحزحته نستطيع أن

له.» طلقٍة آخر رسيًعا أطلق قد الرجل هذا يكون وهكذا
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حتفه يلقى يوروماخوس

وقفز الحدَّين، ذا السيف الربونز، من املصنوع الحاد سيفه استل حتى هذا قال إن ما
أطلق قد العظيم أوديسيوس كان الوقت ذلك نفس ويف مفزعة، بصيحٍة أوديسيوس نحو
كبده، يف الرسيع النصل وثبت ثديه، حلمِة بجانب صدره يف فأصابه سهًما، الفضاء يف
وسقط، مال املائدة فوق انحنى وإذ األرض، عىل يده من يسقط السيف يوروماخوس فرتك
َفْرط من بحاجبه األرض يرضب راح ثم املقبَضني، ذات والكأَس الطعاَم األرض عىل وأوقع
تغىش الضباب من بغمامٍة إذا ثم املقاعد، ويهزُّ قدَميه بكلتا يرُفس وصار روحه، عذاب

عينَيه.

أمفينوموس يقتل تيليماخوس

يف أمًال الحاد، سيفه شاهًرا برسعة، املجيد، أوديسيوس عىل أمفينوموس انَقضَّ ذلك بعد
برضبٍة عاجله إذ منه؛ أرسع كان تيليماخوس ولكن الباب، من أمامه أوديسيوس يخرج أن
ة، بهدَّ فسقط صدره، خالل ودفَعه كتَفيه، بني فيما الطرف الربونزي برمحه الخلف من
حيث الطويل الرمح تارًكا الوراء، إىل فقفز تيليماخوس أما جبينه. بعرض األرض ورضب
عليه يهجم أن الطويل، الرمح سحب حاول إذا يخىش كان ألنه أمفينوموس؛ ظهر يف هو،
جرى ثَمَّ، وِمن الجثة؛ عىل ينحني وهو رضبة نحوه يُسدِّد أو بسيفه، ويطعنه اآلخيني، أحد
قائًال: حماسية5 بكلماٍت خاطبة حتى جانبه إىل وقف إن وما العزيز، أبيه نحو برسعة

جيًدا تُثبَّت الخالص، الربونز من وخوذًة ورمَحني ترًسا أبتاه، يا لك، «سأُحِرض
لراعي كذلك حربية ُعدًة سأُعطي أنني كما نفيس، أسلِّح ثانية أعود أن وبعد بالجبني،

الحربية.» الُعَدد نلبس أن لنا الخري من ألنه الراعي؛ ولذلك الخنازير

ألوديسيوس ورمًحا تيليماخوسيُحرضترًسا

رماٌح عندي يزال ال بينما وأحرضها، «أرسع، بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
وحدي.» هكذا وأنا الباب، من يدفعوني أن خشية نفيس، عن بها أذود

مجنحة. األصل: يف 5

463



األوديسة

حجرة إىل طريقه يف وانطلق العزيز، أبيه بأمر تليمياخوس صدع حتى هذا، قال إن ما
رماٍح وثمانية تروٍس أربعة هناك من فتناول مخزونة، املجيدة األسلحة كانت حيث الخزين
ُهِرع وبرسعٍة وحملها، الخيول، شعر من سميكة رياٍش ذات الربونز، من خوذاٍت وأربع
ُحلتنَي العبدان لبس وكذلك جسده، حول بالربونز أوًال هو تَمنَطق وعندئٍذ العزيز. أبيه إىل

الداهية. الحكيم الرجل ذلك أوديسيوس، جانبَي عىل وقفا ثم جميَلتني حربيتنَي

أوديسيوس سهام أمام يتساقطون امُلغاِزلون

املغازلني ويُجندل يُطِلق، استمر فقد نفسه؛ عن بها يدافع سهاٌم لديه كانت فطاملا هو، أما
من السهام نَِفَدت ما إذا حتى وبرسعة. بكثرة يسقطون وراحوا منزله، يف آخر بعد واحًدا
إىل مستندًة وتركها البنيان املكينة الساحة باب قائم إىل القوس أسنَد يُطِلق، وهو األمري،
طبقات، أربِع ذاَت درًعا كتَفيه حول وضع فقد شخصيٍّا، هو أما املتألِّق. املدخل حائط
بشدة تهتز كانت الخيل، َشعر من ريشٍة ذات الصنع مكينة خوذًة العتيد رأسه فوق وَلِبس

بالربونز. ُمدبَّبنَي متيننَي، رمَحني تناول كما رأسه، فوق

أمرهم من َحرْية يف املغازلون

منسوب أعىل يف وكان ُمرتِفع، ُمعنيَّ رسي6 باٌب البنيان القوي الحائط يف هناك كان وملَّا
اإلقفال، محكمة أبواٌب تُغلقه وكانت مَمر، إىل يؤدي طريٌق البنيان املكينة الساحة عتبة
إىل وقفتَه متخذًا الخلفي، الباب هذا بمراقبة العظيم الخنازير راعي أوديسيوس أمر فقد

العظيمة؛ الساحة أرض مستوى عن ويرتفع للساحة، الداخيل الطرف أقىص يف بابًا كان هذا أن يبدو 6

هذا رؤية املستطاع من يكن ولم درجات. عدة من بُسلِّم إليه يصلون وكانوا املرتفع. بالباب ُسمي ولذا
وصفه، إىل هنا حاجة ال ممرٍّ إىل يوصل طريٍق إىل يفتح وكان أوديسيوس. فيه كان الذي املكان من الباب
هذه أمثال من كثريٌ بينها كان أنه ويجوز الرئيسية. الساحة غري أخرى أبنيٍة ة ِعدَّ يضم القرص وكان
بينما الخلف إىل األمام من قليًال ترتفع كانت األرض أن الغامض اإلغريقي التعبري من ويُفَهم املَمرات.
مع ومرتفًعا األمام من العتبة عند منخفًضا الحائط أساس يكون وبذا مستوية. فيها الساحة أرض كانت
أرض عن مرتفٍع الخارج يف طريٍق إىل يفتح الذي املرتفع الباب وجود من يُفَهم وهذا الخلف. يف األرض
ارتفاع يتبع كان بل مستويًا الحائط أساس يكن فلم إذن بُسلَّم. إليه يصلون كانوا ولذا نفسها؛ الساحة

األرض.
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املغازلني. وسط أجيالوس تكلم عندئٍذ إليه؛ للوصول واحد طريٌق هناك كان ألنه جواره؛
فقال: للجميع، كلمته وأعلن

هذا ملثل يمكن حتى الناس، ويُخرب الرسي، الباب إىل أحدكم يصعُد أال «أصدقائي،
األخرية.» رضبتَه برسعٍة رضب قد الرجل هذا يكون وعندئٍذ برسعة؟ يزول أن اإلزعاج

ربيب يا أجيالوس، يا هذا يمكن «ال بقوله: املعيز، راعي ميالنثيوس، عليه ردَّ عندئٍذ
واحد رجٍل مكنة يف إن َوْعرة. املمر فتحة أن كما ا، جدٍّ قريب الجميل القلعة باب ألن زوس؛
حجرة من لك أُحِرض َدْعني تعاَل، ولكن جريئًا، كان إذا الجميع، أمام الطريق يُسد أن
املجيد وابنه أوديسيوس يضعها فلم أعتقد، كما الداخل، يف ألنها ترتديها؛ أسلحًة الخزين

آخر.» مكاٍن أي يف

تروسورماح عىل يحصلون املغازلون

مخازن إىل الساحة ُسلَّم7 درجات املعيز، راعي ميالنثيوس، صعد حتى هذا، قال إن ما
من ممكن عدٍد وأكرب الرماح، من كبريًا وعدًدا ترًسا، عرش اثنَي منها فأخذ أوديسيوس،
وأرسع طريقه، يف وعاد الخيول، َشعر من السميكة الرياش ذات الربونزية الخوذات
أبرصهم عندما قلبه، وذاب أوديسيوس ُركبَتا ارتخت عندئٍذ للمغازلني؛ وأعطاها فأحرضها
أمامه، ًة شاقَّ املهمة وبدت أيديهم، يف طويلة برماٍح ويُلوِّحون الحربية بالُحلل ُمتدثِّرين

قائًال: حماسية،8 بكلماٍت تيليماخوس فخاطب
هو كان ربما أو رشيرة، معركًة نا ضدَّ تُثري الساحات يف النساء إحدى أن شك «ال

ميالنثيوس.»
أبتاه، يا هذا، يف أخطأُت نفيسالذي أنا «إنني بقوله: الحكيم، تيليماخوس أجابه عندئٍذ
مفتوًحا، اإلغالق امُلحَكم الخزين حجرة باب تركُت ألنني غريي؛ أحٍد عىل اللوم ينَصبُّ وال
الخزين، حجرة باب وأغلق يومايوس، العظيم أيها اذهب، واآلن مني. خريًا رقيبهم وكان
كما دوليوس، بن ميالنثيوس هو أم هذا، فعَلت التي النساء إحدى هي كانت إذا مما وتأكَّد

ع.» أتوقَّ

نفسه الباب وكان الحائط. يف فتحاٍت كانت بأنها السلم درجات آخرون ويُفرسِّ السابقة. امللحوظة انظر 7
األريض. بالدور كانت الخزين حجرة أن ق املحقَّ من ولكن فوق، إىل تسلُّقها املرء يستطيع إحداها

مجنحة. األصل: يف 8
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الخائن بحبسميالنثيوس يأمر أوديسيوس

إىل ثانيًة ذهب املعيز، راعي ميالنثيوس، ولكن اآلخر، إىل منهما واحٍد كل تحدَّث هكذا
تحدَّث الحال ويف الخنازير، راعي فلمحه جميلة، حربية ُحلًَّة يُحِرض لكي الخزين حجرة

قائًال: منه، قريبًا كان الذي أوديسيوس إىل
ثانيًة ذا هو ها الحيلة، الواسع أوديسيوس أَْي زوس، من املنحدر اليرتيس، ابن «يا
لك فهل الخزين، حجرة إىل ذاهب أنفسنا، نحن فيه نُشك كنا الذي املوبوء، الشخص ذلك
كي هنا، إليك أُحرضه أم منه، أفضل أنني أثبتُّ لو أأقتُله، حقيقة، أفعل ماذا تُخربني أن

منزلك؟» يف اقرتَفها التي العديدة الجرائم جزاء الرجل هذا يلقى
باملغازلني ا حقٍّ وتيليماخوس أنا «سنحتفظ بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابه
إىل قدَميه وثاق تُشدا أن لكما فهل أنتما أما القوة، من بلغوا مهما البهو، داخل يف األمجاد
وتربطاه ألواًحا؛ ظهره خلف وتربطا الخزين، حجرة يف به وتُلقيا أعىل، إىل وذراَعيه الخلف
السقف، ألواح قرب إىل يصل أن إىل الطويل، العمود يف فوق إىل وترفعاه مجدول، بحبٍل

مؤمًلا؟» عذابًا ويُعاني طويلة، مدًة حيٍّا يظل كي
يراهما أن دون الخزين، حجرة إىل فانطلقا الحال، يف أمره أطاعا حتى هذا، قال إن ما
الخزين، حجرة أقىصأنحاء يف حربية ُحلٍة عن يبحث الحقيقة يف كان لقد بداخلها. كان وقد
راعي ميالنثيوس، كاد وما الباب. قائَمي جانبَي عىل واقَفني ينتظرانه، االثنان له فكَمن
عريًضا ترًسا األخرى ويف طيبة، خوذًة يَديه إحدى يف حامًال الباب، عتبة يجتاز املعيز،
شبابه ريعان يف وهو يحمله كان الذي اليرتيس، السيد ترس — بالصدأ مخطًطا عتيًقا،
عليه، ا انقضَّ عندئٍذ — محلولة أحزمته سيور وكانت مهمًال، جانبًا مرتوًكا اآلن كان ولكنه
وثاق َشدَّ وأحكما شديد، هلٍع األرضيف فوق وألقياه شعره، من وجذباه به، وأمسكا كالهما،
اليرتيس، ابن أمرهما كما ظهره، وراء بإحكاٍم إيَّاها رابَطني عنيفة، بقيوٍد ويَديه قدَميه
عموٍد فوق عاليًا ورفعاه مفتول، بحبٍل جسمه وربطا العظيم، أوديسيوس التحمل، الكثري
الخنازير، راعي يومايوس منه، سخر وعندئٍذ السقف. ألواح قرب إىل أوصاله أن إىل طويل،

قائًال:
كما وثري، فراٍش فوق راقًدا ساهًرا، بطولة الليل ستبقى ميالنثيوس، يا ا، حقٍّ «اآلن
من مجيئه بمجرد العرش، الذهبي الباكر، الفجر مجيء تنتظر أن يفوتك ولن بك، يليق
الوليمة يُِعدُّوا لكي للمغازلني، عنزاتك فيه تقود أن اعتدَت الذي الوقت يف أوقيانوس، مجاري

الساحات.» يف
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مينتور صورة ألوديسيوسيف تظهر أثينا

الباب وأغلقا الحربيتنَي، ُحلَّتَيهما فارتَديا االثنان أما األليم، القيد يف ممدًدا هناك، تُرك هكذا
أولئك فكان بحماس، سان يتنفَّ هناك، فوقفا الداهية، الحكيم أوديسيوس، إىل وذهبا الالمع،
شجعانًا. كثريين القاعة بداخل الذين كان بينما غري، ليس أربعًة العتبة عند الواقفون
أوديسيوس، فرآها وصوتًا، شكًال مينتور صورة يف زوس، ابنة أثينا منهم اقرتبت وعندئٍذ

قائًال: وتكلَّم، وابتهج،
إنك صادقتُك؟ طاملا الذي أنا العزيز، صديقي يا وتذُكرني، مينتور، يا الخراب، «أبعد

عمري.» نفس يف
فراحوا اآلخر الجانب يف املغازلون أما الجيوش. مثرية أثينا، أنها معتقًدا تكلَّم، هكذا
،Damastor داماستور ابن أجيالوس، زجر البدء ويف مرتفع، بصوٍت الساحة يف يصيحون

قائًال: أثينا،
نفسه؛ هو وتساعده املغازلني ضد لتقاتل بكالمه أوديسيوس يخدعنَّك ال مينتور، «أي
األب الرجَلني، هذَين نقتل أن فبعد إرادتنا؛ تُثري سوف أعتقد، ما عىل الطريقة، فبهذه
الساحات، يف األعمال هذه بمثل القيام أزمعَت فلو معهم، أيًضا أنَت سنقتُلَك وابنه،
املمتلكات جميع أضفنا السيف، بحد قوَّتَك من جرَّدناك ومتى برأسك. الثمن لدفعَت
أو ألبنائك نسمح ولن أوديسيوس، ممتلكات إىل الحقول ويف األبواب داخل حوزتك يف التي
مدينة يف العيش بطيب تحظى لن املخلصة زوجتك أن كما ساحاتك، يف باإلقامة لبناتك

إيثاكا.»

حميته أوديسيوسوتثري تلوم أثينا

قائلة: مثرية، بكلماٍت ونَهرتْه قلبه، وأغضبَت أوديسيوس، حماس أثينا فأثارت تكلَّم، هكذا
قاتلت أن يوَم لك كانتا اللتان وشجاعتك، الثابتة ُقوَّتك فارَقتْك لقد أوديسيوس، «أي
دون سنوات تسع ملدة البياض الناصَعي الساعَدين ذات املولد، العالية هيلني أجل من
سقَطت وبمشورتك مرير، رصاٍع يف الرجال من كبريًا عدًدا وقتلَت الطرواديني، ضد انقطاع
أن وممتلكاتك، بيتك إىل ُعدَت وقد اآلن، يحُدث فكيف الطرقات، الفسيحة بريام9 مدينة

الطروادية. الحرب إبَّان العجوز طروادة ملك (برياموس) بريام كان 9
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إيلَّ هلُم الصديق، أيها كال، املغازلني؟ ضد الرجال، بدور تقوم أن من بدًال باكيًا تنكمش
ألكيموس، بن مينتور هو الرجال من نوٍع أي تعرف لكي أعمايل، وشاِهد بجانبي وِقف هنا،

األعداء.» وسط الجميل يردُّ وكيف
َعجِم يف رغبَت بل املعركة، مجرى ليُحوِّل شاملة قوًة تمنَْحه لم ولكنها تكلَّمْت، هكذا
طارت فإنها نفسها، هي بها يتعلَّق فيما وأما املجيد. وابنه أوديسيوس وجرأة قوة عود
وراحت الجنة، عصفور هيئة يف هناك وجلَست بالدخان. اململوءة الساحة سقف إىل عاليًا

املعركة. تُشاهد

بالهجوم املغازلني يأمر أجيالوس

Eәryno- يورونوموس وبواسطة داماستور، بن أجيالوس بواسطة املغازلون ُحث عندئٍذ
وبايساندر ،Demoptolemus وديموبتوليموس ،Amphimedon وأمفيميدون ،mus
أعظم هؤالء كان إذ الحكيم؛ Polybus وبولوبوس Polyctor بلوكتور ابن ،Peisander
أما أرواحهم. أجل من يقاتلون وقتذاَك الحياة قيد عىل كانوا الذين املغازلني سائر من جرأة
أجيالوس أن بيد األرض. فافرتشوا السقوط الرسيعة القوسوالسهام جندَلتهم فقد الباقون

قائًال: للجميع. كلمته وأعلن وسطهم، تكلَّم
لقد له، تبٍّا أخريًا. تُقهران ال اللتنَي يَديه الرجل هذا يُوِقف سوف األصدقاء، «أيها
تُِركوا قد أوالء هم وها الجوفاء، الفخر كلمات غري شيئًا يعمل أن دون مينتور، عنه انرصف
نحوهم الطويلة رماحكم جميع اآلن تقذفوا ال ذلك وعىل الخارجية؛ األبواب عند وحدهم
أوديسيوس، إصابة زوس يمنحكم أن عىس فاقذفوا أوًال الستة أنتم هلُموا، بل واحدة، دفعًة

هذا.» سقط ما إذا لهم، أهمية فال الباقون أما باملجد. نحن نفوز وأن
أثينا أن بيد حماس. يف أمرهم، كما رماحهم، جميًعا قذفوا حتى القول، هذا قال إن ما
الباب غريه وأصاب البنيان، املكينة الساحة باب قائم منهم واحٌد فأصاب عملهم، أحبَطت
أن وبعد الحائط. فأصاب آخر، لرجٍل بالربونز، املثَقل الدرداري، الرمح أما اإلغالق، املحكم

فقال: أوًال، وسطهم التحمل الكثري العظيم أوديسيوس تكلَّم املغازلني، رماح تحاَشوا
قتلنا، إال أبَْوا الذين املغازلني، عصبة إىل رماحنا نحن نقذف أن اآلن أرجو «أصدقائي،

السابقة.» آثامهم إىل باإلضافة
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شعواء حربًا يتمنَّونها أوديسيوسوأعوانه

أوديسيوس فأصاب محكمة، بإصابٍة الحادة رماحهم يُطِلقون جميًعا بهم فإذا هذا، قال
،Elatus إالتوس الخنازير وراعي ،Euryades يورياديس وتليمياخوس ديموبتوليموس،
يف بأسنانهم األرض جميًعا هؤالء رضب وهكذا بايساندر، فقتَل املاشية راعي انربى بينما
اآلخرون أما الفسيحة. الساحة داخل نقطٍة أقىص إىل امُلغاِزلون فانسَحب واحدة، لحظٍة

املوتى. ُجثث من رماحهم وجذَبوا األمام إىل فوثَبوا

أوديسيوسورفاقه وتُناِرص املغازلني تُخذِّل أثينا

مسعاهم فجلَّلْت أثينا وعادت حماس، يف الحادة رماحهم فرَموا املغازلون عاد ذلك بعد
القوية الساحة باب قائم منهم رجٌل فأصاب قذفوها، التي رماحهم كثرة رغم بالفشل،
بالربونز، املثقل الدرداري، الرمح أصاب بينما اإلغالق، املحكم الباَب آخُر وأصاب البنيان،
خادشة، رضبًة يده، رسغ يف تيليماخوس أصاب أمفيميدون ولكن الجدار، آخر، لرجٍل
أعىل يومايوس كتف الطويل برمحه فخَدش كتيسيبوس أما الجلد. سطح الربونز فمزَّق

األرض. عىل وسقط فوق إىل انطَلق الرمح أن بيد ذراعه،
أخرى مرًة الحادة رماحهم وجماعته الداهية، الحكيم أوديسيوس، قذف اآلونة تلك ويف
ورصع يوروداماس، ثانيًة املدن، سالب أوديسيوس، جندل جديد ومن املغازلني، وسطحشد
املاشية راعي أطَلق ذلك وبعد يولوبوس، الخنازير راعي وأصاب أمفيميدون، تيليماخوس

قائًال: فوَقه، وزها صدره، يف كتيسيبوس فأصاب رمًحا
شدَقيك تمأل أن اآلن بعد إياك السباب، محب يا ،Polythersesبولوثريسيس ابن «يا
هذه بكثري. منك أقوى هم الذين أولئك لآللهة، األمر دَع بل لحماقتك، مستسلًما فخًرا،
يستجدي دار عندما ركلًة أعطيتَه إذ باإلله؛ الشبيه بأوديسيوس األخري ترحيبك جائزة

املنزل.» خالل األُكف

املغازلني قلوب يف الذعر تبُثُّ أثينا

قريب قتاٍل يف داماستور ابن جرح أوديسيوس ولكن امللساء، املاشية راعي تحدَّث هكذا
إيفينور ابن ،Leiocritus اليوكريتوس تيليماخوس وجرح الطويل، رمحه من بطعنة
فسَقط داخله، يف تماًما الربونز وغيَّب حْقويه، منطقٍة يف نجالء رمٍح بطعنِة ،Evenor
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البرش، عىل الخراب ب جالَّ ترسها، أثينا حمَلت عندئٍذ كله؛ بجبينه األرض يرضب لتوِّه
خالل فراًرا ألقدامهم الِعنان وأطلقوا املغازلني، نفوس يف الذعر فَدب السقف، من عاليًا
فصل يف أمامها فدفَعتْه الالسعة الذبابة عليه ت انقضَّ األبقار من قطيٌع كأنهم الساحات،
واملناقري املعقوفة املخالب ذات الطري بجوارح أشبه أو الطوال. األيام تُقبل عندما الربيع،
طرياٍن يف السهل، يف الحائمة العصافري، صغار وتَنَْقضعىل الجبال من تهبط التي املقوَّسة
أمامها تجد ال وهي وتقتُلها، الجارحة الطيور عليها فتَنَْقض السحب، تحت منخفض
اآلخرون أولئك كان أيًضا هكذا املطاردة؛ بمنظر الناس ويبتهج للِفرار، أو للدفاع سبيًال
أنحاء شتى يف اليمني وذاَت الشمال ذاَت التقتيل فيهم وأعَملوا املغازلني عىل هَجموا عندما
يف األرض وَسبَحت الرءوس، ُرضبَت كلما مخيف أننٌي هناك من يرتفع وكان الساحة.

الدماء.

يرحمه أن أوديسيوس إىل يتوسل اليوديس

إليه، ل يتوسَّ وراح أوديسيوس، بُركبتَي وأمسك األمام إىل Leiodes اليوديس اندَفع عندئٍذ
فقال: رقيقة،10 بعباراٍت وكلمه

لَك أُعلن ألنني عيلَّ؛ وتُشِفق تحرتمني أن عىس أوديسيوس، يا بركبتَيك، إليك ل «أتوسَّ
كال، طائش. بعمل أو بكلمة سواء ساحاتك يف النساء من أيٍّ إىل قط بأذًى أتقدَّم لم أنني
األعمال. هذه مثل بإتيان أحدهم َهمَّ كلما اآلخرين، املغازلني جماح كبح إىل أسعى كنُت بل
بسبب قاسيًا حتفهم الَقوا ذلك وعىل الرش، من أيديَهم فيمنعوا لقويل يكرتثوا لم أنهم غري
مثلهم وسأُقتل إثًما، أقرتف لم بينهم، عرَّاًفا إال لسُت فإنني، ذلك ومع الطائشة. حماقتهم

األعمال.» بصالح القيام عىل املقبلة األيام يف حقيقًة شكر فال إذن تماًما.

رحمة اليودوسبال يقتل أوديسيوس

عليه، وردَّ حاجبَيه تحت من غاضبة بنظرٍة الحيلة الواسع أوديسيوس إليه نظر ذلك عند
كثريًا أنك فأعتقد، نفسك، عن تُعلن كما الرجال، أولئك وسط عرَّاًفا ا حقٍّ كنَت «إذا بقوله:

مجنحة. األصل: يف 10
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العزيزة زوجتي معك تذَهب وأن السارَّة، العودة نتيجة عني لتُبِعد الساحات يف صليت ما
املحزن.» املوت من تنجو فلن ثم ومن أطفاًال؛ منك وتُنجَب

يسقط أجيالس تركه قد كان بُقربه، ملًقى كان سيًفا القوية بيده وتناول هذا قال
يتكلم، يزال ال كان وبينما عنقه. فوق ورضبه بهذا فهوى مرصعه، أثناء األرض إىل يده من

الثرى. يف رأسه تخبَّط

يرحمه أن أوديسيوس من فيميوسيطلب

املنية من مهرب عن يبحث يزال ال املنشد، ،Terpes تريبيس ابن كان اآلونة تلك يف
بقيثارته فوقف وسطهم. بالقوة يُنِشد أن عىل املغازلون أرغمه الذي فيميوس، إنه السوداء،
أيزحف يفعل، ماذا يدري ال حائًرا الرسي، الباب من بالقرب يَديه يف األلحان الصافية
حيث القاعة، رب مذبح البناء، الحسن العظيم، زوس مذبح بجانب ويجلس الساحة من
ويُمِسك األمام إىل يندفع أم الثريان، ِفخاذ من كثريًا أحرقا قد وأوديسيوس اليرتيس كان
أفضل، وسيلٍة إىل تفكريه هداه إذ تلك حريته يف هو وبينما متوسًال. أوديسيوس بُركبتَي
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األرض عىل الجوفاء قيثارته وضع ثَمَّ وِمن اليرتيس؛ بن أوديسيوس ركبتَي يُمِسك أن وهي
ركبتَيه، من أوديسيوس فأمسك نفسه هو وانطلق بالفضة، م املطعَّ واملقعد املزج طاس بني

قائًال: رقيقة،11 بكلماٍت إليه متحدثًا إليه، ل يتوسَّ ورشع
امُلنِشد، قتلَت فلو وترحَمني؛ تحرتَمني أن راجيًا أوديسيوس، يا بركبتيك، إليك «أتوسل
وبثَّ بنفيس، نفيس علَّمُت لقد والبرش. لآللهة يُنِشد الذي أنا بعُد، فيما األسُف عليك لحل
اآللهة، ألحد إنشادي لك أُنِشد أن بي لجدير وإنه األغاني، صنوف جميع قلبي يف الرب
شاهًدا العزيز، ابنك تيليماخوس، يكون ولسوف كال، عنقي. َرضِب إىل ف تتلهَّ ال ذلك وعىل
مني، إرادٍة أو رغبٍة أية بدافع ليس منزلك، إىل املجيء اعتدُت أنني كيف هذا، عىل كذلك
إىل يسوقونني كانوا وأعتى، مني أقوى كانوا إذ ولكنهم؛ والئمهم، يف للمغازلني أُغني لكي

كرًها.» هنا

فيميوسوميدون يقتل أال أبيه من تيليماخوسيطلب

منه: قريبًا كان الذي ألبيه يقول فأرسع العتيد، القوي تيليماخوس وسمعه تكلَّم، هكذا
الرسول، كذلك ولنُنِقذ نعم، بالسيف. الربيء الرجل هذا تجرح وال يدك، «أوقف
قد فيلويتيوس كان إذا إال طفًال، كنُت عندما منزلنا، يف دائًما بي يهتم كان الذي ميدون،

املنزل.» أنحاء يف ثائٌر وأنت طريقك يف جاء أنه أو الخنازير، راعي أو ُصدفة، قتله
يلفُّ املقاعد، أحد تحت مختبئًا كان ألنه القلب؛ الحكيم ميدون، وسمعه قال، هكذا
أسفل من الحال فنهضيف األسود، حتفه اجتناب محاوًال حديثًا، مسلوٍخ ثوٍر، جلد يف نفسه
ل يتوسَّ وراح تيليماخوس، بركبتَي وأمسك مرسًعا وجرى الثور، جلد عنه وخَلع الكريس

قائًال: رقيقة،12 بعبارٍة وخاطبه إليه،
من خوًفا يده، يُكف أن أبيك من واطلب يدك، ُكف إليك، آٍت ذا أنا ها الصديق، «أيها
ممتلكاته بدَّدوا الذين املغازلني، من غاضبًا قوته عنفوان يف وهو الحاد بالربونز يؤذيني أن

إطالًقا.» التبجيل فرض لك يُظِهروا لم حماقتهم ويف الساحات، يف

مجنحة. األصل: يف 11

مجنحة. بكلماٍت األصل: يف 12
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ولده لنداء أوديسيوسيستجيب

كي وخلَّصَك، أعتَقك قد إذ باًال؛ «فلتنعم له: وقال ابتسم، الحيل الكثري أوديسيوس أن بيد
وإنما السوء. عمل من بكثرٍي ألفضل الخري عمل إن أيًضا، لغريك وتقول قلبك يف تعرف
ومنشد أنت املجزرة، عن بعيًدا القاعة يف الخارج يف وتجلس الساحات من تخرج أن يجب

املنزل.» يف بها أقوم أن يجب التي األعمال سائر من أنتهي أن إىل الكثرية، األغاني
زوس مذبِح بجوار وجلسا الساحة عن بعيًدا خارَجني االثنان فانطلق تكلَّم، هكذا
إىل يتطلع أخذ أوديسيوس أن كما دائًما. املوت ُمتوقَعني حولهما، ما إىل يتطلعان العظيم،
هناك، مختبئًا الحياة، قيد عىل رجٍل أي هناك يزال ال كان إذا ما لريى منزله يف يشءٍ كل
والرتاب الدم يف غارقني رصعى جميًعا وجَدهم أنه غري األسود، املصري الجتناب محاولة يف
البحر من شبكاتهم عيون يف الصيادون بها أمسك التي باألسماك أشبه — ُعصبتهم كافة —
أمواج إىل توَّاقة الرمل، فوق ُمكوَّمة كلها فتظل املنحني، الشاطئ عىل ووَضعوها السنجابي
يرقدون وقتئٍذ املغازلون كان تماًما هكذا حياتها؛ املتألقة الشمس تسلبها وعندئٍذ البحر،
تيليماخوس، الحيل الكثري أوديسيوس خاطب ثم اآلخر، البعض فوق بعضهم َكومٍة يف

بقوله:
يجول بما أُخربها كي يوروكليا، املربية يل واستدِع اآلن اذهب تيليماخوس، «أي

بخاطري.»

يوروكليا ينادي تيليماخوس

ليوروكليا: وقال الباب فطرق العزيز، أبيه أمر تيليماخوس أطاع حتى هذا، قال إن ما
جميع مسئولية إليك عهدُت من يا العجوز، الزوجة أيتها هنا، إىل وأرسعي «انهيض

بيشء.» ليُخربِك يُناديك، أبي فإن هلُمي؛ الساحات. يف خادماتنا
تيليماخوس وسار آتية، الفخمة، الساحة أبواب فتحت بل بيشء، تُجبه فلم تكلَّم، هكذا
وامللطخة بالدماء كلها جة املرضَّ القتىل، جثث وسط أوديسيوس وجَدت وهناك أمامها.
اه وخدَّ صدره فغدا فيها، ثوٍر عىل أتى أن بعد الضيعة من أتى بليٍث أشبه باألوساخ،
القدَمني ملوَّث أيًضا، أوديسيوس كان هكذا مفزًعا؛ ومنظره بالدم، ملطخة الجانبنَي من
الفرح صيحات بإطالق ْت همَّ الكبرية، الدم وبركة الجثث أبَرصت فلما فوق. من واليَدين
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جماح وكبح منعها أوديسيوس ولكن به، قام الذي العظيم العمل شاهَدت إذ العالية؛
قائًال: مجنحة،13 بكلماٍت فخاطبها حماسها،

فليس عاليًا؛ تصيحي وال نفسك تمالكي وإنما العجوز، السيدة أيتها قلبًا، «اغتبطي
اآللهة بنصيب الرجال هؤالء حظي لقد مجندلني. رجاٍل عىل تفخري أن مقدًسا أمًرا
األرض، ظهر فوق البرش من فرد ألي حسابًا يعملوا لم ألنهم الطائشة؛ وأعمالهم املحطمني
أنفسهم عىل جلبوا هذا وعىل إليهم؛ يأتي الذي ذلك كان مهما خريًا، أم رشيًرا أكان سواء
الساحات، يف النساء أسماء عن أخربيني هيا، واآلن، الطائشة. حماقتهم َفْرط من شائنة ميتًة

بريئات.» وأيهن االحرتام. يل تُِكن ال وأيهن

بالقرص السوء خادمات أوديسيوسعن تُخرب يوروكليا

لديك ولدي. يا كلها بالحقيقة فألُخربنك «إذن، وقالت: يوروكليا، العزيزة املربية فأجابته
وحمل الصوف مشط من بأعمالهن، القيام عىل درَّبناهن نساء ساحتك، يف خادًما خمسون
يُبدين ولم العار، طريق يف بأقدامهن ِرسن من كل هن عرشة، اثنتا هؤالء من العبيد. جراية
تسمح ولم حديثًا، إال الرجال مبالغ تيليماخوس يبلغ ولم نفسها. لبينيلوبي وال يل االحرتام
ألحمل العليا املتألقة املقصورة إىل أصَعد دعني واآلن، الخادمات. عىل بالسيطرة والدتُه له

نوًما.» اآللهة أحد عليها أنزل التي زوجتك، إىل النبأ
النساء مري ولكن بعُد، إليقاظها األواُن يأِت «لم الحيل: الكثري أوديسيوس فقال

مخزية.» بأعماٍل مىض فيما قمن اللواتي هنا، إىل باملجيء
وتأُمرهن النساء، إىل النبأ لتحمل الساحة َعْرب العجوز السيدة وذهبَت تكلَّم، هكذا
وتحدَّث الخنازير وراعي والراعي تيليماخوس إليه فاستدعى أوديسيوس أما باملجيء،

قائًال: حماسية، بكلماٍت إليهم
الجميلة املقاعد نظَّفوا ثم بمساعدتكم، النساء وُمروا القتىل جثث بحمل اآلن «ابدءوا
عن بعيًدا النساء خذوا بنظام، كله املنزل ترتيب وبعد املسامي. واإلسفنج باملاء واملوائد
أعناقهن ارضبوا وعندئٍذ العظيم، الفناء وُسور القبة14 بني مكان إىل البنيان املكينة الساحة

حماسية. أي: 13
الساحة. داخل القبة يُشِبه بناءً تعني أنها إال بالضبط، اإلغريقية الكلمة معنى معرفة يمكن ال 14
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بأمر ِنلنه الذي الِعشق وينَسني جميًعا، الحياة تسلبوهن حتى الطويلة، بسيوفكم هناك
ا.» رسٍّ معهم اضطجعن عندما املغازلني،

أوديسيوس بأمر ويأتمرن يبكني الخادمات

غزيرة، تنهمر ودموعهن شديًدا بكاءً باكياٍت مًعا، مجتمعاٍت النساء وأقبَلت تكلَّم هكذا
كل وأسندن السياج، القوي الِفناء رواق أسفل ووضعنها بعيًدا القتىل جثث بحمل فبدأن
يف ويجعلهن األوامر إليهن يصدر نفسه أوديسيوس كان بينما األخرى، مقابل يف جثة
العالية الجميلة املقاعد يُنظِّفن َطِفقن ذلك بعد بالقوة. بعيًدا الجثث نقلن حتى العمل،
فرشعوا الخنازير وراعي البقر وراعي تيليماخوس أما املسامي. واإلسفنج باملاء واملوائد
خارج وألقينَها بعيًدا املكحوتة الطبقة النساء وحمَلت البنيان، املكني املنزل أرض يَكَحتون
إىل البنيان املكينة الساحة عن بعيًدا النساء ساقوا الساحة، كل رتَّبوا أن وبعد األبواب.
بأية منه الفرار يتعذَّر ضيق مكاٍن يف وحبسوهن العظيم، الِفناء وسور القبة بني موضع

قائًال: اآلخرين، إىل تكلَّم من أول الحكيم تيليماخوس كان بعدئٍذ األحوال. من حالة
صبَبن طاملا اللواتي هؤالء نظيفة، غري ميتٍة يف حياتهن النسوة هؤالء «فألَسلبنَّ

املغازلني.» مع االضطجاع يف وتماَدين أمي، وعىل رأيس عىل التأنيبات

حتَفهن يلَقني الفاسقات الخادمات

حول به وقذف ضخم، عموٍد إىل الحيزوم دكناء لسفينٍة سميًكا حبًال وربط تكلَّم، هكذا
بأقدامها. األرض إىل تصل أن إحداهن تستطيع ال حتى عالية مسافٍة إىل إياه باسًطا القبة،
وهو األحراش، وسط أُقيم فخٍّ يف اليمام أو األجنحة الطويل الكروان يقع عندما يحدث وكما
النسوة َرفَعت أيًضا هكذا به، ب يُرحِّ الذي الِفراش هو وممقوت فيه، يرقد مكاٍن عن يبحث
أبلغ محزنة ميتًة يلَقني لكي جميًعا أعناقهن حول األُنشوطات ت والتفَّ صف، يف رءوسهن

طويلة. ملدٍة يكن لم ذلك ولكن بأقدامهن، قليًال يرتنحن رصن ذلك وبعد الحزن.
بالربونز أُذنَيه وقَطعوا ِمنَخَريه وجَدعوا والفناء، الباب َعْرب ميالنثيوس قادوا ذلك بعد
يف ورجَليه يَديه قَطعوا ثم نيِّئة، تأكلها لكي للكالب أحشاءه وأخرجوا الرحمة، العديم

الثائر. غضبهم
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املسفوك القتىل دم من يتطهر أوديسيوس

العمل وكان أوديسيوس، عند املنزل إىل وذهبوا وأقدامهم، أيديهم غسلوا ذلك، أتموا أن بعد
الكربيت، «أحرضي وقال: يوروكليا، العزيزة املربية إىل تحدَّث أوديسيوس ولكن تم، قد
كما الساحة، ر أُطهِّ كي ناًرا، يل أحرضي وكذلك الدنس، من ر ألتطهَّ العجوز، السيدة أيتها
النساء جميع تأمري وكذلك وصيفاتها، مع هنا إىل باملجيء بينيلوبي تُخربي أن أرجو

أيًضا.» باملجيء املنزل يف اللواتي
يا صواب، قلتَه الذي هذا، كل «نعم، قائلة: يوروكليا، العزيزة املربية أجابته عندئٍذ
الساحات يف هكذا تقف وال يسرتانك، وجلبابًا عباية لك أُحِرض دعني تعاَل، ولكن ولدي،

اللوم.» إىل مدعاة هذا وكان باألسمال؛ مغطاتنَي العريضتنَي بكتَفيك
يف ناًرا لنا أوقدي يشء كل وقبل «أوًال بقوله: الحيلة، الواسع أوديسيوس فأجابها

الساحة.»
والكربيت. النار أحَرضت بل أمره، يوروكليا العزيزة املربية تخالف ولم تكلَّم. هكذا

تماًما. والِفناء واملنزل الساحة ر فطهَّ أوديسيوس أما

والرتحيب الحب أوديسيوسبمظاهر القرصيُحطن نساء

النساء إىل النبأ لتحمل الجميل أوديسيوس بيت داخل إىل العجوز السيدة رجَعت ذلك بعد
حول اجتمعن لقد أيديهن. يف املشاعل يحملن ساحتهن من فأقبلن باملجيء؛ وتأمرهن
الحب، عن ينم ترحيب يف ويَديه وكتَفيه رأسه وقبَّلن وأمسكنه واحتَضنَّه، أوديسيوس
حق قلبه يف جميًعا يعرفهن كان ألنه والنحيب؛ للبكاء العذب الشوق به استبد وعندئٍذ

املعرفة.
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تُصدِّقها أوديسيوسفال عودة برشى سيدتها إىل تَزفُّ يوروكليا

بصوٍت ِشدَقيها ملء تضحك وهي العليا، املقصورة إىل العجوز السيدة َصِعَدت ذلك بعد
بينما خفة يف تتحركان ركبتاها كانت البيت. يف العزيز زوجها أن سيدتها لتخرب مرتفع،

قائلة: إليها، ثْت وتحدَّ سيدتها، رأس عند فوقَفت تحتهما؛1 من قفًزا تزحفان قَدماها
َطوال اشتَهيتِه ما رأسِك بعينَي تَرْي لكي العزيزة طفلتي يا بنيليوبي، يا «استيقظي،
املغازلني قتل وقد متأخر، مجيئه أن رغم املنزل، إىل جاء وقد هنا، أوديسيوس إن أيامك.

ابنه.» واضطهدوا أمواله وأكلوا داره، صفو كدَّروا الذين املتغطرسني
مخبولة، اآللهة جعَلتِك لقد العزيزة، مربيتي «أي بقولها: الحكيمة، بينيلوبي فأجابتها
إىل العقول بسطاء ويدفعوا العقل، منتهى يف كان من يخبلوا أن استطاعتهم يف الذين أولئك
ماذا سليم. عقٍل ذات كنِت ذلك قبل أنِك مع حصافتك، أفَسدوا الذين هم إنهم اإلدراك. حسن
وتوقظيني الخيالية، الرواية هذه فتقيصعىل باألحزان، مفعم وقلبي مني، لتسخري دهاِك
أن َقط يل يسبق لم ألنه جفني؟ وأطبق عيلَّ استوىل الذي الحلو النعاس ذلك نعايس، من
إليوس لريى أوديسيوس فيه رحل الذي اليوم ذلك منذ هكذا العميق للكرى استسلمُت
النساء؛ ساحة إىل عائدة انطلقي اآلن، هيا كال، اسمها. املرء يذكر أن يجب ال التي اللعينة
من وأيقَظتني النبأ، بهذا جاءتني التي هي عندي اللواتي األخريات النساء إحدى كانت فلو

املربية شوق بوضوٍح ر يُصوِّ أن يريد الشاعر فإن الكالم؛ سياق من العبارة هذه معنى اقتباس يجب 1

الشيخوخة. عن الناتج الشديد وضعفها ولهفتها، الجارف
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رأسه. وقبََّلت أوديسيوس، عنق حول ذراَعيها وألقت

قد شيخوختِك فإن أنِت أما الساحة، إىل مكتئبة أدراجها لتعود فوًرا طردتُها لكنُت النوم،
الفائدة.» هذه منَحتك

املغازلني مجزرة أخبار سيدتها عىل تُقصُّ يوروكليا

ولكن العزيزة، طفلتي يا بساخرة، أنا «ما قائلة: يوروكليا، العزيزة املربية أجابتها عندئٍذ
يحرتمه لم الذي الغريب ذلك إنه لك. أقول كما داره، إىل جاء قد هنا، أوديسيوس إن بالحق
لذكائه أنه بيد هنا، أنه طويلة مدٍة منذ يعرف كان تيليماخوس ولكن الساحات، يف الجميع

املتعجرفني.» الرجال رشور من ينتقم أن إىل أبيه، هدف أخفى
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السيدة وطوََّقت رسيرها من ووثَبْت فرًحا، بينيلوبي طارت حتى هذا، قالت إن ما
بكلماٍت وخاطبَتْها وتكلَّمْت، جفنَيها، من تسقط لدموعها الِعنان وأطلَقت بذراَعيها العجوز

قائلة: حماسية،2
إذا يني فخربِّ القول، َصدقِتني ما إال إليك أتوسل العزيزة، املربية أيتها اآلن، «تعاَيل
جميًعا الوقحني، املغازلني عىل يَديه وضع وكيف تقولني، كما املنزل، إىل ا حقٍّ جاء قد كان

دائًما.» كانوا كما املنزل يف مًعا ُمتكتِّلون هم بينما كان، كما بمفرده وهو
ولكني سؤاًال، أسأل ولم شيئًا، أبرص «لم قائلة العزيزة، املربية يوروكليا فأجابتها
أقىص يف ذعًرا نرتجف جلسنا فقد النساء، نحن أما ُقتلوا. الذين الرجال أنَّات فقط سمعُت
الداخل، يف تحبسنا اإلغالق املحكمة األبواب وكانت البنيان، املكينة مقصوراتنا من جزءٍ
به بعث أباه ألن الساحة؛ من تيليماخوس ابنك فيها استدعاني التي الساعة جاءت أن إىل
من ممدَّدون وهم وكانوا القتىل، جثث وسط واقًفا أوديسيوس شاهدُت وعندئٍذ ليستدعيني.
قلبك يف الدفء يبعث منظًرا فكان اآلخر، فوق الواحد يرقدون الصلبة األرض فوق حوله

مجنحة. األصل: يف 2
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أوديسيوس وإن اِلفناء، أبواب عند مًعا كلها الجثث ُجمَعت فقد اآلن أما وابتهاًجا. غبطًة
تعاَيل هلمي، ألُناديك. وأرسلني عظيمة، ناًرا وأشعل بالكربيت، الجميل املنزل ر يُطهِّ اآلن
يتحقق ذا هو وها كثرية. محنًا لتُما تحمَّ ألنكما كَليكما؛ قلبَيكما، إىل الرسور يدخل كي معي،
وجَدِك وقد مدفأته، إىل حيٍّا نفسه، هو جاء لقد بلهفة. إليه تتوقني كنِت الذي ذلك أخريًا
فقد حقه، يف الرشور افرتقوا الذين املغازلني، ألولئك، بالنسبة أما الساحات. يف ابنه ووجد

منزله.» يف والجميع الواحد منهم، انتقم

أوديسيوس عودة لبينيلوبي تؤكِّد يوروكليا

وأنتتضحكني فخًرا ِشدَقيك تملئي ال الزيزة، «أيمربيتي الحكيمة: بينيلوبي قالت ذلك بعد
املولود وولده، أنا سيما وال الساحات، يف برؤيته الجميع ب يُرحِّ كيف تعرفني إنِك عاليًا. هكذا
كما حقيقية، ليست تروينها التي القصة هذه ولكن الجميع، سائر دون االثننَي، نحن منا
من غاضبًا األمجاد املغازلني قتل الذي هو الخالدين من ما أحًدا أن بد ال كال، تحكينها.
ظهر عىل البرش من فرد أي ليحرتموا كانوا ما إنهم إذ الرشيرة؛ وأعمالهم املحزنة وقاحتهم
جزاء الرش لقوا ذلك وعىل وسطهم؛ يف جاء من كل طالًحا، أم صالًحا أكان سواء األرض،
3،Achaәa آخيا أرض إىل عودتَه فقد ناءٍ مكاٍن ففي أوديسيوس، أما الطائشة. حماقتهم

نفسه.» هو وُفقد
التي الكلمة هذه ما طفلتي، «أي تقول: يوروكليا، العزيزة املربية أجابتها عندئٍذ
يعود لن مدفأته، عند هنا، اآلن هو الذي زوجك، إن تقولني إذ أسنانك؛ حاجز بني من أفلتَت
هذا، إىل باإلضافة أكيدة بعالمٍة سأخربك تعاَيل، كال، دائًما. اإليمان لعديم قلبك إن إطالًقا؟!
الحظت لقد األبيض. بنابه بعيد أمٍد منذ الربي الخنزير به أصابه الذي الجرح أثَر إنها
وضع ولكنه أيًضا، أنت بها، إخبارك إىل أتوق وكنت قدَميه، أغسل كنُت بينما العالمة هذه
فألُهِلكنَّ معي، تعايل ثَمَّ ومن بالكالم؛ يل يسمح لم العظيمة، قلبه وبحكمة فمي، عىل يده

لها.» يُرثى ميتٍة بأشنع تقتليني أن ولِك أخدعك، كنُت إن نفيس،
أن عليك ليصُعب إنه العزيزة، مربيتي «يا بقولها: الحكيمة، بينيلوبي عليها فردَّت
إىل نذهب بنا هيا واآلن حياتك. طول عاقلًة كنِت مهما الخالدين، اآللهة مشورة رس تُدركي

قتَلهم.» الذي ذلك وأرى قتىل املغازلني أرى كي ولدي،

البيلوبونيسوس. جزيرة لشبه الشمايل الساحل 3
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الكلمات بأقىس أمه يُعنِّف تيليماخوس

تقف هل تدري ال حريان قلبها وكأن العليا مقصورتها من هبَطت حتى هذا قالت إن ما
إن ما أنها بيد ويَديه. رأَسه وتُقبِّل وتمسك إليه، ه تتوجَّ أم العزيز، زوجها وتسأل بعيًدا
ضوء يف أوديسيوس زوجها مواجهة يف جلَست حتى الحجرية، العتبة واجتازت دخَلت
أسفل، إىل ينظر طويل، عموٍد بجوار جالًسا كان ولكنه البعيد، للحائط املجاورة النار
جلَست أنها غري عيناها. تُبِرصه عندما شيئًا، له ستقول النبيلة زوجتُه كانت إذا ما وينتظر
وجهه عىل عينَيها تُركِّز تارًة وكانت روحها، عىل الدهشة وحلَّت طويلة، مدًة الصمت ملتزمة
المها وعندئٍذ حقرية. أسماًال مرتديًا كان ألنه عليه؛ التعرُّف تستطيع ال أخرى وتارًة تماًما،

قائًال: وخاطبها تيليماخوس،
وال أبي، عن بعيًدا هكذا يُوقفِك الذي ما املتشبِّث، القلب ذات القاسية، األم أيتها «أماه،
مثلك، قلبها ر تحجَّ قد أخرى سيدٍة من ما منه؟ وتستعلمني وتسألينه جواره إىل تجلسني
املشاق ُمقاسيًا عاًما، عرشين غياب بعد وطنه وإىل إليها عاد الذي زوجها، عن بعيًدا فتقف

الصخر.» من أصلب دائًما قلبك أن بيد املحزنة! الكثرية
صدري يف الكائن القلب ضاع لقد بني، «أي فقالت: الحكيمة، بينيلوبي أجابته عندئٍذ
وجهه، يف إليه أنظر أو سؤاًال، أسأل أن وال إطالًقا، الكالم عىل يل قدرة وال العَجب، شدة من
يقينًا؛ اآلخر سيعرف منا كالٍّ فإن البيت، إىل جاء وقد ا، حقٍّ أوديسيوس هو كان إذا ولكن

اآلخرين.» عن مخفية عالماٍت سوانا، يعرفها ال عالماٍت لدينا ألن

تيليماخوس خاطر يُطيِّب أوديسيوس

الحال يف تيليماخوس وخاطب التحمل، الكثري العظيم أوديسيوس وابتسم تكلَّمْت، هكذا
قائًال: حماسية،4 بكلماٍت

بمعرفٍة تحظى سوف الحال ويف الساحات، بفحيصيف أمك ل فلتَتكفَّ تيليماخوس، «أي
زرية، ثيابًا جسمي عىل وألبس باألقذار، ُملوَّث ألنني تحتقرني؛ فإنها اآلن أما تأكيًدا. أكثر
خري عىل يتم أن يشءٍ لكل يمكن كيف فلنفكر نحن، أما زوجها. هو بأنني بعُد تعرتف وال

مجنحة. األصل: يف 4
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ذريًة وراءه الرجل ذلك يرتك لم ولو حتى بلد، يف واحًدا رجًال قتل شخٍص من ما ألنه وجه؛
وقد بنا الحال فكيف ووطنه، أهله تارًكا املنفى، إىل الشخص ذلك وذهب إال بثأره تأخذ
تُمعن أن آلمرك وإني إيثاكا. شباب خري وأعيانها، املدينة وجوه كانوا الذين أولئك قتلنا

األمر.» هذا يف التفكري
أبتاه يا نفسك، أنت فيه تفكِّر أن يجب لَك «هذا قائًال: الحكيم، تيليماخوس فأجابه
فرٍد أي ُمكنة يف وليس البرش، بني سداًدا اآلراء أعظم يقولون، كما رأيك، فإن العزيز؛
إىل نفتقر أننا أعتقد ولسُت حماس، يف نتبعك فسوف نحن، وأما اك. يتحدَّ أن الناس من

القوة.» لدينا كانت طاملا الشجاعة،

يصدع والجميع يأمر أوديسيوس

وسيلة. خريَ يل يبدو بما فألُخربنك «إذن بقوله: الحيلة، الواسع أوديسيوس عليه رد عندئٍذ
خري يرتدين أن الساحات يف اللواتي الوصيفات وُمروا عباياتكم البَسوا ثم وا، استَحمُّ أوًال
النربات الواضحة بقيثارته املفرح الرقص يف قائدنا يكن املقدس املنشد ودَِع مالبسهن.
الذين أحد أو طريق عابر أكان سواء الخارج، يف الصوت أحد سمع ما إذا حتى يده، يف
أنحاء شتى يف املغازلني قتل خرب ينترش ال وعندئٍذ عرس؛ وليمة ظنَّها حولنا، يسكنون
الذي الصالح بعُد فيما نتدبَّر وهناك الغابات. الكثرية مزرعتنا إىل نخرج أن قبل املدينة

األوليمبي.»5 به إلينا يُوحي
عباءاتهم، وارتَدوا اغتَسلوا البدء ويف قوله. وأطاعوا ألمره الجميع فصدع تكلَّم، هكذا
يف الرغبة فيهم وأثار الجوفاء القيثارة املقدَّس املنشد وأمسك أنفسهن، النسوة وأعدَّت
أقدام بوقع جانب كل من الكربى القاعة َصدَحت ثَمَّ وِمن العظيم؛ والرقص الشجي الغناء
الضوضاء سمعوا الذين أحد قال وهكذا الزنَّار. الجميلة والنساء يرقصون وهم الرجال

املنزل: خارج
ما الكثريون. بُحبها يهيم كان التي امللكة تزوج قد بد ال ما أحًدا إن ا حقٍّ هذا؟ «ما
زوجها منزل هو الذي العظيم باملنزل تحتفظ يجعلها الذي القلب تملك ال إنها أقساها!

يعود.» أن إىل النهاية، حتى بها، املقرتن

والبرش. األرباب رب زوس، أي 5
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بينيلوبي أمام صورة أبهى يف أوديسيوسيظهر

البيت ُمدبِّرة غسَلت نفسه الوقت ويف األمور. جلية يعلموا لم ولكنهم يقولون، كانوا هكذا
جميلة عباءًة حوله وألقت بالزيت، ودهنَته منزله، يف القلب العظيم أوديسيوس يورونومي
وجعَلت للرائني، وأقوى أطول يبدو فجعَلته بالًغا، جماًال رأسه فوق أثينا وسكبت وجلبابًا.
الفضة املرء م يُطعِّ وكما الخزامى. بزهرة أشبه دة مجعَّ رأسه من تتدىل الشعر من خصالٍت
جميع حذق حتى أثينا وباالس هيفايستوس6 يد عىل تَدرب ماهًرا صانًعا ويكون بالذهب،
جماًال الربة َسكبَت هذا بمثل أيًضا هكذا جميًال، باهًرا يده من العمل فيخرج املهنة، طرق
جديد من بعدئٍذ وجلس بالخالدين. أشبه صورة يف ام، الحمَّ من فخرج وكتَفيه، رأسه فوق

قائًال: إليها، وتحدَّث زوجته، قبالة منه، نهض قد كان الذي الكريس فوق
سائر دون أوليمبوس، فوق القاطنون وهبك لقد السيدة! أيتها أطوارك، أغرب «ما
بعيًدا وتقف تفعلني، كما قلبها تُقيسِّ كانت غريك امرأٍة من فما قناته؛ تلني ال قلبًا النساء،
العديدة األهوال كابد أن بعد العرشين العام يف وطنه وإىل إليها جاء الذي زوجها عن
إن إذ وحدي؛ أرقد أن أستطيع كي فراًشا، يل وابسطي املربية، أيتها تعاَيل، كال، املحزنة.

الحديد.» من ا حقٍّ صدرها يف الذي القلب

زوجها عود تُعجم بينيلوبي

بأية متكربة لسُت األطوار، الغريب السيد «أيها «بقولها: الحكيمة بينيلوبي أجابته عندئٍذ
ولكنني كثريًا، الدهشة تتملكني قد ما بحاٍل ولسُت أحتقرك، ال أنني كما األحوال، من حال
املجاذيف ذات سفينتَك فوق إيثاكا من رحلَت عندما عليها كنَت التي حالتك جيًدا أعرف
الزواج حجرة خارج املكني الفراش له وابسطي يوروكليا، يا تعايل، ذلك، ومع الطويلة.
فوقه وضعي املتني، الرسير له هناك إىل فأحرضي بنفسه، هو أقامها التي البنيان املكينة

المعة.» وأغطيًة وعباءاٍت الصوف من وفراءً فرًشا،
زوجته خاطب غضبه، َحْمأة يف أوديسيوس، أن بيد زوجها. عود تُعجم تكلَّمْت، هكذا
من بها! تفوَّهِت التي الكلمة هذه مرارة أعظَم ما السيدة، «أيتها فقال: القلب، الصادقة
إذا إال املهارة، بتلك يكد لم فرد، أي عىل ليتعذَّر إنه آخر؟ مكاٍن يف رسيري أقام الذي ذا

اآللهة. كبري اد وحدَّ النار إله 6
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يُوجد فال البرش أما آخر. مكاٍن يف بسهولة ويقيمه بنفسه يجيء الذي هو اآللهة أحد كان
ألن سهولة؛ يف مكانه من ينقله أن يستطيع من وقويٍّا، شابٍّا كان مهما األحياء، من بينهم
أحد وال صنعتُه الذي أنا إنني إذ كوَّنتُه؛ الذي الرسير ذلك يف مصنوعة عظيمة عالمًة هناك
ويف وصلبة، قويًة وكانت األوراق، طويلة زيتون شجريُة الِفناء بداخل تنمو كانت سواي.
مرصوصة بأحجاٍر بناءها، أتممُت حتى هذه، حول مقصورتي فبنيت بالعمود، أشبه علوها
ذلك بعد بإحكام. تُغلق مفاصل، ذات بأبواٍب وزوَّدتها متينًا، سقًفا أعالها وأقمُت متقاربة،
من الجذع قطعُت أن وبعد األوراق، الطويلة الزيتون شجرية من امُلوِرقة األغصان قطعُت
منه كوَّنُت وهكذا مستقيًما، وقوَّمتُه وبمهارة، بفأس جيًدا َصقلتُه تماًما، الجذور فوق
متُه وطعَّ أتممتُه، أن إىل رسيري، صقلُت بهذا بدأُت وإذ باملثقاب. كله وثَقبتُه الرسير، قائم
وهكذا باألرجوان. تتألَّق الثور، جلد من سيوًرا فوقه وبسطُت والعاج، واللَجني بالعسجد
يف قائًما اليزال رسيري كان إذا ما املرأة، أيتها أعلم، لسُت ولكني العالمة، هذه لك أُعلن

الزيتون.» ُشجرية جذع أسفل من ما رجٌل اآلن قَطعه أم مكانه

الشديد ُعذرها أوديسيوسوتُقدِّم تعانق بينيلوبي

تعرف كانت إذ قلبها؛ وذاب تجلس، كانت حيث ركبتاها ارتخت حتى هذا، قال إن ما
والدموع نحوه تجري انطلَقت ثَمَّ وِمن أوديسيوس؛ بها أخربها التي األكيدة العالمات
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ثْت وتحدَّ رأسه، وقبَّلْت أوديسيوس، ُعنق حول ذراَعيها وألقت ُمقلتَيها، من غزيرًة تنهمر
بقولها: إليه،

دائًما. الرجال أحكم آخر يشءٍ كل يف كنَت ألنك أوديسيوس؛ يا مني، َمغيًظا تكن «ال
اآلخر مع منا كلٌّ يبقى أن علينا َحقَدت التي اآللهة تلك األحزان، أعطتنا التي اآللهة إنها
وال األمر، لهذا مني غاضبًا تكن ال واآلن الشيخوخة. عتبة إىل نصل حتى بشبابنا، ونتمتَّع
صدري يف الكائن القلب ألن بك؛ ب أُرحِّ لم أوًال، رأيتُك، عندما ألنني باالزدراء؛ ُمفعًما تكن
كثريين هناك إن إذ بقوله؛7 ويخدعني ما رجٌل يأتي أن خشية خيفة، دائًما يتوجس كان
مع حب يف لرتقد كانت زوس، ابنة األرجوسية، هيلني حتى وال كال، الرش. خَطط يُدبِّرون
بيتها إىل يُحرضونها سوف الحربيني اآلخيني أبناء أن تعرف كانت لو آخرين، قوٍم من رجل
تقوم أن عىل اآللهة أحد ا حقٍّ حفزها قد حالتها يف فإن ذلك ومع العزيز. وطنها إىل ثانيًة
التي املؤسفة الحماقة الحماقة، هذه فكرة اآلونة تلك حتى عقلها يف تضع فلم مشني، بعمٍل
بالعالمات أيقنُت قد دمُت ما اآلن، أما أيًضا. الحزن علينا يحل أن يف البدء منذ سببًا كانت
واحدة خادمة وعدا وسواي سواك بٍرش أي رآها أن يحُدث لم التي رسيرنا، يف الظاهرة
كانت التي هي إنها هنا، إىل جئُت أن منذ أبي أعطانيها التي ،Actor أكتور ابنة هي فقط،
كما قناته تلني ال الذي قلبي، تُقِنع أنك وللعجب، القوية، ُعرسنا ُحجرة أبواب عىل تحافظ

ترى!»

بحرقة يبكي وهو زوجته أوديسيوسيحتضن

زوجته يحتضن وهو فبكى، البكاء، إىل أكثر رغبًة قلبه يف أثارت فقد ذلك ومع قالت، هكذا
اليابسة، برؤية يَْسبحون الذي الرجال ب يُرحِّ وكما ذراَعيه. بني القلب الصادقة العزيزة
جرَفتها أن بعد البحر يف البناء املحكمة سفينتهم بوسايدون حطَّم الذين الرجال أولئك
الشاطئ، إىل بالسباحة السنجابي البحر من قليلون فاز وقد الضخمة، واألمواج الرياح
من ونَجوا مرسورين بأقدامهم الَرب فوطئوا امِللح، البحر ماء من بشدة أبدانهم جمَدت وقد
تستطيع وال بنظراتها، تحدُجه وهي بزوجها، هي بْت رحَّ أيًضا هكذا الرشير، مصريهم
الوردي الفجر وكاد ُعنقه. عن البياض الناصعي ساعَديها تُخيل أن األحوال من حاٍل بأية

بكلماته. الحرفية: الرتجمة 7
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تدبَّرت قد النجالَويْن، العيننَي ذات أثينا الربة، أن لوال يبكيان، زاال ما وهما يلوح األنامل
الذهبي بالفجر كذلك وشدَّت مجراه، نهاية يف الطويل بالليل فأمسَكت آخر، برأٍي األمر
الرسيعة جياده أعناق فوق النِّري بوضع له تسمح ولم أوقيانوس، مجاري عند العرش
امُلْهران وهما ،Phaethon وفايثون Lampus المبوس البرش، إىل بالنور تأتي التي األقدام

الفجر. يحمالن اللذان

بينيلوبي مع والراحة املتعة ينشد أوديسيوس

إىل بعُد نصل لم زوجتي، «أي قائًال: زوجته، إىل الحيلة الواسع أوديسيوس تحدَّث عندئٍذ
عمٌل بعُد، فيما به القيام يجب له حد ال عمٌل هناك يزال ال ولكن محاوالتنا، جميع نهاية
أخربَتْني قد 8Teiresias تايريسياس روح ألن نهايته؛ حتى ه أُتمَّ أن يجب وعسري، طويل
زمالئي. وعودة عودتي أمر عن ألستفهم هاديس بيت إىل فيه هبطُت الذي اليوم يف بهذا
العذب، بالنُّعاس اآلن تمتَّْعنا ما إذا حتى الفراش، إىل لنصعد زوجتي، يا بنا، هلُمي واآلن،

الراحة.» بمتعة نحظى أن أمكننا
قلبك، شاء متى لَك ا ُمعدٍّ رسيرك «سيكون بقولها: عندئٍذ، الحكيمة بينيلوبي فأجابَتْه
أنه غري وطنك. وإىل البنيان املكني منزلك إىل تعود أن يف ا حقٍّ تسبَّبْت قد اآللهة أن طاملا
املحاولة؛ هذه عن ني خربِّ تعال، قلبك، يف هذا اآللهة أحد ووضع هذا، يف َفكرََّت قد أنك طاملا
بأية سوءًا األمر ذلك يزيد فلن اآلن عرفتُها وإذ بها، أعلم سوف املستقبل يف أنني أعتقد، إذ

حال.»

العراف بنبوءة بينيلوبي يُخرب أوديسيوس

اآلن تأُمرينني ِلَم األطوار! الغريبة السيدة «أيتها وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابها
لن قلبِك أن الحق شيئًا. عنك أُخفي ولن فسأُعلنها، ذلك ومع بها؟ أُخربِك بأن بالغ بإلحاٍح
تايريسياس أمرني فقد منها؛ ُرسوٍر بأي أُحس ال إذ تماًما مثيل منها، ُرسوٍر بأي يحظى
يعرفون ال قوٍم بلد أبلُغ أن إىل يدي، يف بديًعا مجذاًفا حامًال ا، جدٍّ كثرية مدٍن إىل أرحل أن

الصيت. الذائعي والعرَّافني املنجمني أشهر وهو طيبي 8
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السفن عن شيئًا يعلمون وال كال، بامللح، ممزوًجا طعاًما يأكلون وال البحر، عن شيئًا
عن وأخَربني األجنحة. بمثابة للسفن هي التي املجاذيف عن أو األرجوانية، الوجنات ذات
آخر، سبيٍل عابُر يل يقول فعندما عنك؛ أخفيها ولن الوضوح، بمنتهى العالمات، هذه
مجذايف أغرس أمرني، كما عندئٍذ، القوية، كتفي فوق مذراًة أحمل إنني بي، يلتقي عندما
ساَفح قد بريٍّا، وخنزيًرا وثوًرا كبًشا — بوسايدون للسيد عظيمة تقدماٍت وأُقدِّم األرض،
الذين الخالدين، لآللهة ثور مائة من مقدَّسة ذبائَح وأُقدِّم بيتي إىل أنرصف ثم — خنزيرات
املوت يأتي ولسوف به. الالئق الرتتيب يف منهم واحٍد لكل األجواز، الفسيحة السماء يحتلُّون
الشيخوخة تقهرني عندما ترصُعني سوف الرقة، غاية يف ميتة البحر، عن بعيًدا نفيس عىل

ق.» يتحقَّ أراه سوف قال، كما هذا، كل رخاء. يف حويل قومي يعيش ولسوف الناعمة،
شيخوخًة ا حقٍّ عليك ستجلب اآللهة كان «إذا قائلة: الحكيمة، بينيلوبي أجابَتْه عندئٍذ

الرش.» من مخرًجا تجد أن يف أمٌل فهناك إذن سعادة، أكثر

سويٍّا ينامان أوديسيوسوبينيلوبي

يُِعدَّان واملربية يورونومي كانت نفسه الوقت ويف الحديث، أطراف يتجاذبان راحا هكذا
الرسير فرش من انتهتا أن وبعد املستعرة. املشاعل َضوء عىل الوثرية األغطية ذا الفراش
خادمة يورونومي، وقادتهما لتنام، مقصورتها إىل العجوز املربية عادت البناء، املكني
إىل أوصَلتهما أن وبعد يَديها. يف مشعًال تحمل وهي الفراش إىل طريقهما يف النوم، حجرة
كان الذي الفراش مكان إىل مرسورين ذهبا ذلك وبعد أدراجها. عادت زواجهما، مقصورة
عن أقدامهم فأوقفوا الخنازير وراعي األبقار وراعي تيليماخوس أما الزمان. قديم من لهما

الظليلة. الساحات أنحاء يف ليناموا واستلَقوا النساء، أوقفوا وكذلك الرقص،

أوديسيوسوبينيلوبي بني الغرام حديث

إىل يتحدث منهما كلٌّ فأخذ بالحكايات، استمتعا الحب، نعمة من حظهما أخذا أن وبعد
أولئك حشد إىل تنظر وهي الساحات، يف قاسته ما بكل الحسناء السيدة فأخربته اآلخر،
الضخمة، والكباش األبقار من املوايش، من كثريًا أجلها من ذبَحوا الذين امُلخرِّبني، املغازلني
زوس من املولود أوديسيوس أما الزقاق. من أخذوها الخمر من كبرية كمياٍت واستهلكوا
أن عليه كان التي الشدائد وجميع بالناس، أنزلها التي املحن كافة عليها يُقص فأخذ

487



األوديسة

بعد إال جفنَيها اللذيذ النوم يداعب ولم حديثه، إىل تُصغي أن لها يَلذُّ وكان أمله، يف يتحملها
كاملة. بالقصة أخربها أن

اللوتس آكيل بالد إىل وصل كيف ثم الكيكونيس، عىل البدء يف تغلب كيف يُخربها فبدأ
الذين األشداء، رفقائه عن الثمن يدفع جعَله وكيف الكولوبيس، فعله ما وجميع الغنية،
9،Aeolusأيولوس إىل كيفجاء ثم رحمة. أية نحوهم يُبدي أن دون الكوكلوبيس، ازَدرَدهم
العزيز وطنه إىل املجيء يف حظه أن بيد طريقه؛ يف به بعث ثم كريم، بقلٍب به ب رحَّ الذي
بعيًدا وحمَلته أخرى، مرًة العاصفة الريح به لِحَقت فلقد كال؛ بعُد، حان قد يكن لم
تيليبولوس إىل ذلك بعد وصل وكيف عنيًفا. عاليًا أنينًا ينئُّ وهو املزدحم، اليمِّ صفحة فوق
زمالئه وجميع سفنه حطَّموا الذين 10،Laestrygonesوجونيس الاليسرت حيث Telepylus
أخربها ثم السوداء، سفينته يف وحده أوديسيوس غري منهم ينُج ولم تدريع، أجود املدرعني
بيت إىل املقاعد ذات سفينته يف رحل وكيف كريكي، وأحابيل حيل جميع عن ذلك بعد
وأمه رفقائه جميع أبرص قد وأنه الطيبي، تايريسياس روح الستشارة الرطب هاديس
دون يُغنِّني اللواتي السريينيس، صوت سمع وكيف طفًال. كان عندما أَته، ونشَّ وَلَدته التي
لم التي سكوال، وإىل املفزعة خاروبديس وإىل امُلتجوِّلة الصخور إىل وصل وكيف انقطاع،
زوس، وكيفرضب هيليوس، أبقار رجالُه قتل كيف ثم َقط. إنساٍن أي منها نجا أن يسبق
بينما سويٍّا، العظام رجاله جميع فهلك ملتهبة، بصاعقٍة الرسيعة سفينته عاليًا، يرعد الذي
كالوبسو، الحورية وإىل أوجوجيا جزيرة إىل وكيفوصل املشئوم. املصري من وحده هو نجا
عىل قامت وكيف زوجها، يُصِبح أن إىل توَّاقًة الواسعة، مغاراتها يف هناك احتَجزتْه التي
لم أنها بيد أيامه، طوال َقط الشيخوخة إليه تتطرق ال خالًدا ستجعله إنها وقالت خدمته،
شاقٍّ مجهوٍد بعد جاء أنه كيف ثم صدره. يف الكائن قلبه تُغري أن اإلطالق عىل تستطع
يف أرسلوه وأنهم اآللهة، أحد كان لو كما احرتام، كل له أظهروا الذين الفياكيني، إىل طويل
هذا كان وهكذا والثياب. والذهب الربونز من خزينًا أهدوه أن بعد العزيز، وطنه إىل سفينة
الرجال، أطراف يُرخي الذي اللذيذ النوم عليه أقبل عندما رواها، التي القصة نهاية هو

قلبه. هموم من إياه ُمحرًرا

كان التي الجلدية الحقيبة زمالؤه فتح أن بعد طائل، بال أوديسيوس إليه ل توسَّ قد كان الرياح. ملك 9

أوديسيوس. نوم أثناء املضادة الرياح فيها يحبس
البرشية. اللحوم آكيل العمالقة من طائفة وهم بوسايدون، ساللة 10
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هامة تعليماٍت زوجته أوديسيوسيعطي

وقرَّرْت ُحْكمها أصَدرْت فلما آخر، رأٍي يف العيننَي، املتألقة أثينا الربة، فكَّرت اآلونة تلك يف
َرساَح الحال يف أطلَقت وبالنوم، بَزوجِته التمتع من كفايتَه نال قد أوديسيوس قلب بأن
من أوديسيوس نهض وعندئٍذ للبرش. النور ليجلب أوقيانوس من العرش الذهبي الفجر

قائًال: زوجته، إىل بيته أمور وأسَلم الوثري، ِفراِشه
عىل تبكني هنا، أنت وأنا، أنِت الكثرية، امِلحن من كفايتنا ِنْلنا وقد اآلن زوجتي، «أيا
اآلخرون واآللهة زوس قيَّدني قد أنا، بينما واألخطار، باملتاعب املحفوفة الوطن إىل رحلتي
وقد اآلن أما العودة. إىل بالشوق ُمفَعم وقلبي وطني، عن بعيًدا صعبة بقيوٍد املآيس يف
أما الساحات. داخل يف ثَروتي بأمر ي تهتمِّ أن لك فهل رغبتنا، فراش إىل سويٍّا َصِعدنا
كما كغنائم، منها كثرٍي بنفيسعىل أحُصل فسوف الوقحون، امُلغاِزلون بدَّدها التي القطعان
َمزرَعتي إىل ا حقٍّ سأذهب ولكني حظائري، يملئوا أن إىل أخرى، اآلخيون يُعطيني سوف
رغم بهذا، ألنصُحك وإني أجيل، من الحزن بَخَعه الذي النبيل، أبي ملشاهدة الغابات الكثرية
أمر معلنًا وينترش الحال يف الخرب يطري حتى الشمس ترشق إن ما حكمة. من عليه أنِت ما
وصيفاتك، مع العليا مقصورتك إىل اصعدي ذلك وعىل ساحاتي؛ يف قتلتُهم الذين امُلغاِزلني

َقط.» سؤاًال تسأيل وال رجل، أي تقابيل ال هناك. وامكثي

األنظار عن أوديسيوسورفاقه تُخفي أثينا

وراعي تيليماخوس وأيقظ كتَفيه، حول الجميلة الحربية بُحلَّته تدثَّر حتى هذا قال إن ما
يخالفوا فلم القتال، أسلحة أيديهم يف يحملوا بأن جميًعا وأمرهم الخنازير، وراعي األبقار
ورغم الطريق. يف أوديسيوس يقودهم وخرجوا، األبواب، وفتَحوا الربونز، َلِبسوا بل أمره،
بعيًدا قادتهم وبرسعٍة داٍج، ليٍل يف أخَفتْهم أثينا فإن األرض، فوق الدنيا يمأل كان النور أن

املدينة. عن
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املغازلني أرواح يقود هريميس

وكان املغازلني. أرواح 1Cylenian Hermes الكوليني هريميس نادى الوقت ذلك نفس يف
عيوَن بها يُنيم التي الذهب، من املصنوعة الجميلة العصا تلك يَديه، يف عصاه يحمل
األرواح ويقوُد يُوِقظ فكان رقادهم، من آخرين أيًضا بها يُوِقظ بينما يشاء، من ة كافَّ
تحوم أن العجيب الكهف يف فجوٍة أقىص يف يحدث وكما تُتمِتم. وهي تتبعه فكانت بها،
منفصًال الصخرة فوق من أحدها يسُقط عندما تطن، وهي وهناك هنا مرفرفًة الخفافيش
وهي معه هذه ذهبَت أيًضا هكذا باآلخرة، منها واحٍد كل بها يتعلَّق التي السلسلة عن
أوقيانوس، مجاري خالل فذهبَت الرطبة، الطرق مجتاًزا املساعد، هريميس، وقادها تُتمِتم
إىل وصَلت وبرسعة األحالم، وأرض الشمس أبواب مجتازة ،Leucas ليوكاس صخرة َعْرب
وجدوا وهناك القتال. يف هلكوا الذين الناس أشباح األرواح، تقطن حيث الربوق، حقل مرج
وأياس،5 النظري، املنقطع وأنتيلوخوس4 باتروكلوس،3 وروح بيليوس، ابن أخيل2 روح

املثيل. عديم بيليوس ابن بعد من الدانيني جميع خري كان الذي

الكوليني. هريميس أو كولينيوس أحيانًا ى يُسمَّ كان ولًدا كوليني جبل فوق كهٍف يف هريميس ولد 1

الطروادية. الحرب أبطال ل أوَّ كان بيليوس. امللك ابن 2
حيث فثيا يف بيليوس إىل وذهب لوكريس فرتك عفًوا أمنياداماس ابن صبي وهو قتل مينويثيوس. ابن 3

األمثال. مرضب كانت صداقٌة بينهما فتولَّدْت أخيل مع نشأ
وجمال. ودهاء ورسعة شجاعة من أبداه بما الطروادية الحرب يف نفسه يُشِهر أن استطاع نسطور. ابن 4
ييل وكان طروادة، يف حاربوا الذين اإلغريق القواد أحد سالميس، ملك تيالمون، امللك ابن أجاكس، هو 5

والقوة. الشجاعة يف آية هي بمعجزات أتى املرتبة. يف أخيل
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بنفيس. أنا أمامك، ذا أنا ها أبتاه، يا لبَّيَك،

تتكلم املغازلني أرواح

أتريوس، بن أجاممنون روح دنت منهم وبالقرب أخيل، روح حول زحاٌم هناك وكان
أيجيسثوس، منزل يف معه ُقتلوا الذين أولئك أرواح أخريات، احتشَدت حولها ومن حزينة،

بقولها: وخاطبَتْه، تكلَّم من أول هي بيليوس ابن روح وكانت حتفهم. ولُقوا
عزيًزا حياتك أيام َطواَل كنَت األبطال سائر دون من أنَك نعتقد كما أتريوس، ابن «يا
أرض يف اء األشدَّ الرجال من كثرٍي عىل سيًدا كنَت ألنَك الصاعقة؛ يقذف الذي زوس، لدى
تنزل أن املفزعة للمنية كان ا حقٍّ أنه بيد اآلخيني. نحن األهوال كابدنا حيث الطرواديني،
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آه! أنثى6 ابن كل منها يفر أن يستطيع ال التي املنية تلك هكذا، مبكًرا أيًضا، أنَت عليك،
إذن الطرواديني. بالد يف واملصري املوت قابلَت سيًدا، له كنَت الذي املجد ذلك ُخيالء يف ليتك
األيام يف عظيًما مجًدا أيًضا، كسبَت قد ولكنَت رمًسا، لك أقام قد كله اآلخيني جيش لكان
الحياة تفارق أن عليَك يجب أنه اآلن تقرر قد يبدو، كما أنه، غري ابنك. به يتمتع املقبلة

لها.» يُرثى ميتٍة أعظم هي بميتة
الشبيه أخيل يا املحظوظ، بيليوس ابن «يا بقولها: أتريوس، ابن روح أجابَتْه عندئٍذ
خريُة هم آخرون، حولك وتَجنَدل أرجوس، عن بعيًدا طروادة بالد يف ُقتلَت من يا باآللهة،
دائرٍة يف راقًدا أنَت كنَت بينما جثتك، أجل من يتقاتلون وهم واآلخيني، الطرواديني أبناء
طوال نتقاتل فكنا جانبنا من نحن أما فروسيتك. ناسيًا جربوتك، يف عتيًدا الثرى من عميقة

يولد. من كل الحرفية: الرتجمة 6
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أن بعد أنه غري بعاصفة. أوقَفنا قد زوس أن لوال الرصاع، عن لنُكف كنا وما كله، اليوم
باملاء الجميل جلدك ونظَّفنا نعش، فوق أرقدناك السفن، إىل الوغى ساحة من حملناك
شعورهم. وَقطُعوا السخينة، الدموع من كثريًا حولك من الدانيون وذرف وبالزيت، الدافئ
النبأ، ذلك بلغها عندما الخالدات، البحر حوريات بصحبة الِخَضم من والدتك أقبَلت ثم
فرائَص جميًعا اآلخيون ارتعد وعندئٍذ العميق، الِخَضم فوق عجيبة ية ُمدوِّ صيحٌة فارتفَعت
يمنعهم لم لو الواسعة، السفن نحو مندفعني يقفزون الجميع كاد اآلونة تلك ويف وأعضاء.
مشورتَه أن ثبت الذي نسطور، هو ذلك القديمة، الحكمة من كبري َقْدٍر عىل عاقٌل رجٌل،

قائًال: وخاطبَهم، حسنة، بنيٍة حشدهم إىل فتحدَّث قبلها. عما سداًدا األفضل هي
التي هذه والدتُه، إنها اآلخيني. معرششباب يا تهربوا، ال األرجوسيون؛ أيها «مكانَُكم،
ابنها وجه لتشاهد الخالدات، البحر حوريات بصحبة البحر من خارجًة هنا إىل جاءت

امليت.»
بنات حولَك وقَفت ذلك بعد فرارهم. عن الجرأة ذوو اآلخيون ف وتوقَّ تكلَّم، هكذا
الفن،7 ربات أما خالد. لباٍس يف جسدك كل ودثَّرن بالغ، حزٍن يف يبكني البحر عجوز
وما عذبة. بأصواٍت اآلخر البعض عىل يردُّ وبعضهن املرثاة، بقيادة قمن فقد تسع، وهن
الرخيمات الفن ربات حرََّكت فقد يبكي؛ وهو إال واحًدا أرجوسيٍّا تبرص أن لتستطيع كنَت
اآللهة نهار، ليَل يوًما عرش سبعة ملدة باستمراٍر نبكيك بقينا وهكذا قلوبهم. الصوت
الكباش من كثريًا وذبحنا للنار، قدَّمناك عرش الثامن اليوم كان إذا حتى والبرش، الخالدون
املراهم من وفرة ويف اآللهة مالبس يف أُحِرقَت وهكذا ناعمة. وأبقاًرا حولك جدٍّا السمينة
َكومة حول الحربية ُحَلِلهم يف اآلخيني املحاربني من غفري جمٌع وسار الحلو، والعسل
أنه بيد عظيم. صخٌب وتصاَعد العجالت، وراكبي املشاة من تحرتق، كنَت بينما الحطب،
أخيل، يا البيضاء، عظامك الصباح يف جَمعنا نهايتك، هيفايستوس ناُر وَضعْت عندما
الذهب من وعاءً أحَرضْت قد أمك وكانت الدهون. ويف ممزوجة غري خمٍر يف ووضعناها
الصيت، الذائع هيفايستوس صنع من وأنه ديونيسوس، من هدية إنه وقالت مقبَضني، ذا
باتروكلوس عظام معها ووضعنا الوعاء، ذلك يف املجيد، أخيل يا البيضاء، عظامك فوضعنا
من أكثر له تُبجِّ كنَت الذي أنتيلوخوس، عظام أما بها، مختلطًة مينويتيوس، ابن امليت،

.Muses املوسيات 7
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فوقها وكوَّْمنا انفصال. عىل موضوعًة كانت فقد امليت، باتروكلوس بعد رفقائك بقية جميع
بارز لساٍن فوق اآلخيني، جيش يف األقوياء احني الرمَّ جماعة نحن عظيمة، هائلة مقربًة
اآلن يعيشون الذين الناس جميع يستطيع كي الفسيح، الهيليسبونت بجوار األرض من
فطَلبْت والدتَُك أما البحر. سطح عىل من بعيٍد من يروها أن بعُد فيما سيُوَلدون والذين
شاهدَت قد وإنك اآلخيني. رؤساء هدايا قوائم وسط يف ووضَعتْها جميلة، هدايا اآللهة من
يجعل ملٍك موت كان عندما محاربني، كانوا عديدين لرجاٍل جنائزية مبارياٍت اآلن قبل
يف لعجبَت املنظر ذلك شاهدَت إذا ولكنَك املباريات، ويُِعدُّون يتمنطقون أنفسهم الشبان
القدَمني ذات 8Thetisثيتيس الربة، قدَّمتْها التي الجوائز تلك أجمل فما العجب؛ أشد قلبَك
حتى اسمك تفقد لم وهكذا اآللهة. لدى ا جدٍّ عزيًزا كنَت ألنَك لك، تبجيًال هناك الفضيتنَي،
عن أما أخيل. يا البرش، سائر بني األُحدوثة بُحسن دائًما تحظى سوف ولكنك موتك، يف
شنيعة ميتًة زوس يل حاك قد إذ الحرب؟ نار أشعلُت كوني من عيلَّ عادت فائدٍة فأي نفيس،

اللعينة.» وزوجتي أيجيسثوس أيدي عىل
يقود اقرتب، أرجايفونتيس، الرسول أن بيد اآلخر، إىل منهما واحٍد كل تحدَّث هكذا
ذهبا الدهشة، اعَرتتْهما وقد االثننَي، بهذَين فإذا أوديسيوس؛ قتلهم الذين املغازلني أرواح
العزيز االبن ذلك أتريوس، بن أجاممنون روح والحَظت رأَوهم. أن بمجرد نحوهم فوًرا
وعندئٍذ إيثاكا. يف يقطن كان أن أيام ُمِضيفه، كان الذي املجيد، أمفيميدون مليالنوس،

له: فقالت أوًال، بالكالم أتريوس ابن روح باَدرتْه
رجاٌل وكلكم املظلمة، األرض تحت هبطتم حتى دهاكم ماذا أمفيميدون، «هيا
أن لإلنسان كان لو آخر، شيئًا يختار أن للمرء يمكن ال العمر؟ نفس ومن مختارون
أثار عندما ُسفنكم، ظهور عىل وأنتم بوسايدون رضبكم هل املدينة. يف رجاٍل خري ينتقي
بينما اليابسة، فوق األعداء يد عىل سوءٌ أصابكم هل أم الطويلة؟ واألمواج العاتية الرياح
عن للذود يُقاِتلون كانوا بينما أو الجميلة، أغنامهم وقطعان ماشيتهم تسلبونهم كنتم
جئُت إذ تذُكر أوال منزلك. صديق أنني أُعلن ألنني أسأل؛ عما أخربني ونسائهم؟ مدينتهم
إىل معنا الرحيل عىل أوديسيوس ألُحث باإلله الشبيه مينيالوس بصحبة منزلك إىل هناك إىل
البحر لعبور كامًال شهًرا منا الرحلة استغرَقت لقد املقاعد؟ ذات السفن ظهور فوق إليوس

املدن.» سالب أوديسيوس، إلينا نضم أن علينا الصعب من كان ألنه األطراف؛ املرتامي

العتيد. أخيل والدة وصارت بًرشا، كان الذي بيليوس وتزوَّجْت برتبيتها هريا قامت البحر، ربة 8
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البرش، ملك يا مجًدا، األعظم أتريوس ابن «يا بقولها: أمفيميدون، روح أجابته عندئٍذ
ومن زوس، ربيب هو من يا تماًما، ترويها كما األمور، هذه كل أذُكر إنني أجاممنون، ويا
بها علينا نزَلت التي الكيفية عن الحق، كل لك وأقول صادًقا القول سأُصاِرحك جانبي
ولم بعيد، زمٍن منذ رحل قد كان الذي أوديسيوس، زوجة غازلنا لقد الرشيرة. املوت خاتمة
كال، األسود. واملصري املوت لنا دبَّرْت بل إطالًقا، األمر يف تبُتَّ ولم البغيض، الزواج ترفض
هائًال، منواًال ساحاتها يف أقامت لقد أيًضا؛ اع الخدَّ األمر ذلك قلبها يف حاكت قد أنها كما
وعندئٍذ — االتساع غاية يف وكان البديع، الخيط من النسيج كان لقد — النسج يف وانهمكت

قائلة: وسطنا، وتكلَّمْت الحال يف قامت
فكم تلهُّ رغم فاصربوا، مات، قد العظيم أوديسيوس دام ما اقي، ُعشَّ الشبان، «أيها
— يشء ال عن نسجي يُسِفر أن أبتغي ال ألنني — الثوب هذا أُتم أن إىل مني، الزواج عىل
أن خشية املحزن، للموت القايس املصري فيه يرصعه الذي للوقت اليرتيس السيد كفن إنه
الذي ذلك وهو كفن، بدون رَقد ما إذا البالد، يف اآلخيات النساء من سيدة أية عيلَّ تحقد

هائلة.» ممتلكاٍت كسب
العظيم النسيج يف تنسج َرشَعت ذلك وبعد املتعجرفة. قلوبنا فوافَقت تكلَّمْت، هكذا
جوارها. إىل املشاعل تضع أن بعد صنَعتْه، ما بالليل تحلُّ كانت أنها غري يوم، بعد يوًما
وقد بمهارتها، جهالء اآلخيني فيها جعَلت سنوات، ثالث مدة الحال تلك عىل ظلت وهكذا
وجرت الشهور خبت أن وبعد الفصول، بمرور الرابع، العام جاء عندما أنه بيد خدَعتهم.
فأمسكنا يشء، بكل علٍم عىل كن اللواتي النساء إحدى أخربتنا مجراها، يف العديدة األيام

رغبتها. ضد بالقوة إتمامه إىل اضُطرت ذلك وعىل الرائع؛ النسيج تحلُّ وهي بها
كأنه يسطع فتألأل وغسَلته، العظيم النسيج نسَجت أن بعد الثوب، أرتنا عندما واآلن
البالد، حدود إىل ما مكاٍن من أوديسيوس القساة اآللهة أحد أحرض عندئٍذ والقمر؛ الشمس
املقدس ألوديسيوس العزيز االبن ذهب أيًضا هناك وإىل الخنازير. راعي يقطن كان حيث
ميتًة االثنان هذان دبَّر أن وبعد السوداء. سفينته يف الرملية بولوس من رجع أن بعد
ولكن ا، حقٍّ متأخًرا أوديسيوس حرض وقد الشهرية، املدينة إىل ها توجَّ للمغازلني، رشيرة
صورة يف رثَّة، أسماًال يرتدي بسيده، الخنازير راعي وجاء طريقه. يف سبقه تيليماخوس
فلم حقريًا، جسمه به يسرت الذي الثوب وكان عصا، عىل يتوكأ الهموم، كثري عجوز اٍذ شحَّ
أولئك حتى وال كال، غرة، حني عىل هكذا جاء عندما هو، أنه يعرف أن منا واحد أي يستطع
فقد ذلك ومع أشياء. بعدة وقذفناه رشيرة بعباراٍت هاجمناه بل سنٍّا، أكرب كانوا الذين
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أثارته عندما أنه بيد ساحاته. داخل يف ويُشتم يُرجم أن الوقت من فرتة إىل ثابت بقلٍب ل تحمَّ
تيليماخوس بمساعدة الجميلة األسلحة جميع أخذ الرتس، يحمل الذي زوس، إرادة أخريًا
تضع أن البالغ بدهائه زوجته أمر ثم باملزاليج، وأغلقها الخزين حجرة يف بعيًدا ووضعها
املنكودي الرجال نحن بيننا مباراٌة هناك لتكون السنجابي والحديد قوسه املغازلني أمام
القوية. القوس وتر يُشد أن منا واحٍد أي مقدور يف يكن فلم املوت، بداية وتغدو الطالع
العظيمة القوس وصَلت ملا أنه غري القوة. تلك لنا تكون أن من بكثري أضعف كنا لقد كال،
تكلم مهما القوس، إعطائه يف معارضني مرتفع بصوٍت جميًعا صحنا أوديسيوس، يَدي يف
استعمال يُجرِّب أن عىل حثَّه الذي هو وحده تيليماخوس ولكن الكالم، يف ألح ومهما
يف القوس ل، التحمُّ الكثري العظيم، أوديسيوس تناول، ذلك عند يأخذها. بأن وأمره القوس،
العتبة، عند ووقف ذهب ثم الحديد، من مر سهًما وأطلق الوتر شد السهولة وبغاية يده،
ذلك وبعد أنتينوس. امللك فأصاب بفظاعة، حوله متلفتًا الرسيعة، السهام من سيًال وأطلق
فرشع باآلالم، محملة املحكمة، بإصابته اآلخرين نحو تطري ويرتكها سهامه يُسدِّد أخذ
الحال يف ألنهم دهم؛ يُعضِّ كان ما إلًها أن عرفنا عندئٍذ رسعة. ويف بكثرة يسقطون الرجال
الشمال، وذات اليمني ذات الرجال يرصعون وراحوا حماسهم يف الساحات َعْرب وا انَقضُّ
كان هكذا الدماء. يف تسبح كلها واألرض تُقطع الرءوس بينما مخيفة، أنَّاتهم وتصاعَدت
أوديسيوس؛ ساحات يف بإهمال ملقاًة أجسامنا تزال ال اآلن وحتى أجاممنون، يا هالكنا،
ربما الذين أهلنا — اآلن حتى شيئًا يعرفون ال منا رجٍل كل منزل يف املوجودين أهلنا ألن

األموات.» حق هو هذا ألن بالنحيب؛ جثثنا ويدفنون جراحنا من األسود الدم يغسلون
أوديسيوس يا اليرتيس، ابن يا أسعدك «ما قائلة: أتريوس، ابن روح أجابته عندئٍذ
ا جدٍّ لرائعة وإنها رائع، هو ما بكل َلتتصُف بها ُفزَت التي الزوجة أن الحق الحيلة! الواسع
والء، أوديسيوسيف ذاكرًة ظلَّت ألنها إيكاريوس؛ ابنة النظري، املنقطعة بينيلوبي اإلدراك يف
سيؤلف بل اإلطالق، عىل تبىل لن عفتها شهرة فإن ثَمَّ وِمن عليها؛ له ُعقد الذي زوجها
وعىل الوفية. بينيلوبي بذكر تُشيد بهيجة أنشودًة األرض ساكني البرش وسط الخالدون
زوجها وقتَلت رشيرة أعماًال حاكت التي 9Tyndareus تونداريوس ابنة كانت نقيضها

الذي أيوليا يف ثيستيوس إىل وهرب هيبوكون أخوه طرده بانيا. والحورية إسربطة ملك أويبالوس ابن 9
كما وكلوتايمنيسرتا، كاستور ليدا له فأنجبَت إسربطة عرش إىل بعُد فيما هرقل أعاده ليدا. ابنته زوََّجه

وهيلينا. بولوكس لزوس أنجبَت
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وسط قصتها يف ستؤلَّف التي األغنية تلك مقيتًة تكون ولسوف بعقد، به اقرتنَت الذي
خرية!» منهن كانت من عىل حتى النساء، جميع عىل ستجلبها التي السمعة أسوأ وما البرش،
األرض. أعماق تحت هاديس بيت يف واقفان وهما اآلخر، إىل منهما كلٌّ تحدَّث هكذا

أباه أوديسيوسيخترب

اليرتيس مزرعة إىل برسعة وصلوا املدينة، من انرصفوا فعندما وأتباعه أوديسيوس أما
كثريًا.10 أجلها من َكدَّ والتي الخوايل، األيام يف لنفسه كسبها التي التنسيق، الجيدة الجميلة
كانوا الذين الخَدم ويجلس ويأكل ينام فيها التي الحظائر َحوله وِمن منزله، هناك كان
صقلية سيدٌة هناك فكانت البيت داخل يف أما نفسه. إىل الرسور يدخل ما هذا وكان عبيده،
عندئٍذ املدينة؛ عن بعيًدا ضيعته، يف كريمة عنايٍة يف امُلِسنِّ الرجل بخدمة تقوم كانت عجوز،

قائًال: وابنَه، الخَدم أوديسيوس خاطب
الخنازير خري الحال يف وتذبحوا البنيان، املكني البيت داخل إىل اآلن تدخلوا أن لكم «هل
أنه أم بالنظر، ويعرفني سيتبيَّنني كان إذا ما وأرى أبي، فسأخترب أنا أما العشاء؟ ألجل

ا.» جدٍّ طويلة مدٍة منذ رحلت قد ألنني عيلَّ؛ التعرُّف يستطيع لن
داخل إىل ذلك بعد برسعة فذهبوا الحربية، ته ُعدَّ العبَدين أعطى حتى هذا قال إن ما
الفواكه مزرعة إىل هبط وملَّا بغيته. عن باحثًا الكرم حقل من فاقرتب أوديسيوس أما املنزل.
مصادفًة ذهبوا قد كانوا بل أبنائه، أو عبيده من واحد أي وال دوليوس، يجد لم الكبرية
أباه وجد وإنما العجوز. الرجل يقوُدهم الكرم، حقل سور بها يقيمون أحجاًرا ليجمعوا
عة مرقَّ قذرة، بعباءٍة مشتمًال وكان نبتة، حول يَحِفر التنسيق، البديع الكرم حقل يف بمفرده
االحتكاك، من لتحمياه الثريان جلود من مصنوعتنَي درَعني ساَقيه حول ربط وقد ورثَّة،
أحزانه، عىل منطويًا املاعز، جلد من قبعٌة رأسه وعىل األشواك عنه يدرأ يَديه يف قفاًزا ولبس
العميق بالحزن ومثقًال بالشيخوخة منهًكا التحمل، الكثري العظيم أوديسيوس أبرصه فلما
عقله يف فكَّر ذلك بعد العربات. يذرف وأخذ عالية، ثْرى ُكمَّ شجرة تحت وقفصامتًا قلبه، يف
وطنه، إىل أخريًا ووصل عاد أنه كيف يشء، بكل ويُخربه ويعانقه، والده يُقبِّل هل وقلبه

تلك إعطاء جواز يف كذلك نفكِّر قد ولكنا األرض، تلك عىل به حَصل الذي العمل كد إىل النص يشري 10

الحرب». «كد هنا املقصود يكون الحالة هذه ويف األسالب، من كنصيبه اليرتيس إىل الضيعة
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إىل التفكري هداه عقله، يف ويردُّ يأخذ هو وبينما يشء. كل يف ويختربه أوًال، منه يستعلم أم
العظيم أوديسيوس انطلق ذلك وعىل التهكم؛ بعبارات أوًال يختربه أن هي فكرة، أحسن أن
يَحِفر أسفل، إىل رأسه أحنى قد ا حقٍّ الرجل وكان الرأي. ذلك يف يُفكِّر وهو فوًرا نحوه

بقوله: وخاطبه العظيم، ابنه نحوه فأقبل نبتة،
فإن كال؛ حديقة، لرعاية الالزمة املهارة إىل مفتقًرا ما بحاٍل لسَت العجوز، «أيها
أو تني، شجرة أو نبتة أكان سواء قط، يشءٍ أي هناك وليس لحسنة، بالحديقة عنايتك
تنُقصه كله الحقل يف الحدائق أعمال من عمٍل أي أو كمثرى، أو زيتونة، وال كال، كرمة،
ال نفسك أنت إنك قلبك. يف غضبك تكتم أن وأرجو آخر، أمًرا لك سأقول ولكني الرعاية،
وثيابك قذًرا مظهرك كان ومهما املؤملة، الشيخوخة تحمل ولكنك الحسنة، بالعناية تتمتع
ألن جانبك من كسٍل أي إىل مرده ليس ذلك إن ا فحقٍّ حقرية، مالبَس وترتدي مرتبة، غري
هذه إليك لينظر إنه حتى بعبد أشبه حاٍل بأية تبدو ال فإنك ذلك ومع بك، يهتم ال سيدك
استحم ما إذا الذي، بالرجل أشبه بامللك، أشبه تبدو بل القوام؛ يف وال الشكل يف ال النظرة،
ولكن بالشيوخ، تليق التي الطريقة هذه ألن رقيًقا؛ نوًما ينام أن به جديًرا كان وأكل،
هذه َمن َكْرم ومزرعة أنت، من خدمة يف رصاحة، يف القول واصُدقني بهذا، ني خربِّ تعاَل،
هذه هل يقينًا، أعلم كي والحقيقة، أيًضا بهذا تُخربني أن أرجو ألنني برعايتها؟ تقوم التي
قابَلني هناك، رجٌل بذلك أخَربني كما اآلن، إليها جئنا التي تلك حقيقة، إيثاكا هي البلدة
أن أبى ألنه والحرص؛ الذكاء غاية يف كان أنه يف شك ال هنا. إىل طريقي يف وأنا فقط اآلن
زال ما هل يل، صديق عن سألتُه عندما قويل إىل حتى يُصغي أن أو يشء، كل عن يُخربني
وهل هذا، عليك سأقص ألنني هاديس؛ بيت يف اآلن وهو نحبه قىض أنه أم الحياة قيد عىل
منزلنا، إىل جاء قد كان رجًال العزيز وطني يف استضفُت مرة ذات إيلَّ. وتُصغي تلتفت أن لك
منزيل، عىل ضيًفا ونزل نائية بالٍد يف القاطنني األغراب من رجل جاء أن قط يحُدث ولم
من أقبل قد النسب سلسلة حيث من أنه يل أعلن لقد الضيف. ذلك من أكثر به بًا ُمرحَّ وكان
منزيل إىل صحبتُه ذلك وعىل Arceisius؛ أركايسيوس ابن اليرتيس، ابن إنه وقال إيثاكا،
بداخل كان الذي الوافر الخزين من له وقدَّمُت الرتحيب غاية به بُت ورحَّ وفادته وأكرمُت
سبع بمهارة املصنوع الذهب من فأعطيُته به، تليق هدايا الصداقة، هدايا وأعطيتُه داري،
الطيَّات، مفردة عباية عرشة واثنتَي بالزهور، مزينًا الفضة، من كله مزج وطاَس تالنتات،
الجالبيب من كبريًا وعدًدا األردية، من ُمكنتي يف ما وأكثر األغطية، من ممكن عدٍد وأكرب
سيداٍت أربع الرائعة، اليدوية األعمال يف املاهرات النساء من أعطيتُه ذلك عىل وزيادًة أيًضا،

يختارهن.» أن اعتزم قد نفسه هو كان فاتنات،

499



األوديسة

واألىس بالحزن ابنه عن يتحدث أوديسيوس والد

الذي البلد، إىل جئَت قد إنك ا حقٍّ الغريب، «أيها فقال: يبكي، وهو أبوه، أجابه عندئٍذ
الهدايا تلك أعطيتَه ولقد وَطيشهم. ملذَّاتهم إال لهم َهمَّ ال أناٍس حوزة يف اآلن لكنه تقصده،
حيٍّا بعُد تَجْده لم إذا ألنك قدَّمتَها؛ التي الحرص تفوُق التي الهدايا تلك طائل، ما بغري
والتكريم الهدايا من عظيم بتعويٍض راحٌل وأنت يُودِّعَك أن يستطيع أكان إيثاكا، بالد يف
وأَعلنه هذا، عن ني خربِّ تعاَل، ولكن الكريم، بالعمل أسبق كان ملن واجٌب هذا ألن الحسن؟
ابني الطالع، املنحوس الضيف الضيف، ذلك وفادة إكرامك مىضعىل عاًما كم بالصدق، يل
تكون ربما الذي الحظ، املنكود ابني — الرجل هذا مثل يُوجد كان أنه املؤكد من إذ —
للوحوش اليابسة عىل نهبًا صار أو أهله، عن بعيًدا اليم أعماق يف ابتلَعتْه قد األسماك
كال، أنجباه، اللذَين نحن أيًضا، أبوه وال تَبِكه، ولم للدفن ه تُِعدَّ لم أمه أن كما والطيور؟
فوق تبكي أن استطاعت الحازمة، بينيلوبي الكثرية،11 بالهدايا ُغوزَلت التي زوجته، وال
كذلك للميت. واجٌب هذا أن رغم موته، يف عينَيه تُغِمض وهي نلتقي، عندما زوجها، نعش
أين؟ ومن الرجال، بني من أنت من اليقني، علم أعلم كي صدق، يف أيًضا بهذا ني خربِّ
رفقائك مع هنا إىل أحَرضتَك التي الرسيعة السفينة ترسو وأين والدك؟ وأين مدينتك وأين
فوق تركوك أن بعد رَحلوا وهل أخرى، سفينٍة ركَّاب كأحد جئَت أنَك أم اآللهة؟ أشباه

اليابسة؟»
رصاحة. يف يشء كل لك سأقول «إذن وقال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ
،Apheidasأفايداس ابن وإنني عظيًما، منزًال أملك حيث 12،Alybasألوباس من جئُت لقد
اآللهة أحد أن بيد .Eperitusإبرييتوس فهو اسمي أما ،Polypemon بولوبيمون السيد ابن
هناك لراسيٌة سفينَتي وإن رغبتي، ضد هنا إىل أجيء لكي Sicanio سيكانيا من جرَفني

لم اإلغريقي اللفظ إن إذ «ضخمة» فقط يعتربها البعض ولكن باهظ»، صداٌق لها ُقدِّم «التي يجوز 11

فقط. الجملة هذه يف إال يُستعمل
هو «أليباس» من املقصود يكون أن فيجوز هام، معنًى ذات ولكنها خيالية هنا األعالم أسماء جميع 12

«عديم هو «أفيداس» ومعنى ومحنه. أوديسيوس تجواالت إىل يشريان وهذان «الهذيان»، أو «التجول»
أن الجيل ومن «النضال». هو «إبرييتوس» ومعنى املمتلكات»، «الواسع هو «بولوبيمون» ومعنى الرحمة»،

الغضب». «رجل وهو «أوديسيوس» اسم معنى إىل تُشريُ هذه
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هي فهذه أوديسيوس، بخصوص أما املدينة. عن بعيًدا املحروث الَرب من طويلة مسافٍة عىل
ذلك ومع مسكني! رجٍل من له فيا بلدي، وغادر هناك، من رحل أن منذ الخامسة السنة
رُت ُرسِ ذلك وعىل يمينه؛ عىل كانت طيوٌر سافر، عندما الحَسن، الفأل طيور له كانت فقد
فيما نلتقي أن يف قلبانا وأمل مبتهًجا، هو وانرصف طريقه. يف ليذهب أُودِّعه وأنا منها،

مجيدة.» هدايا اآلخر أحدنا ويُعطي وضيف، كمضيٍف بعُد

عالمة ويُريه أباه يُعانق أوديسيوس

يَديه بكلتا القاتم الرتاب وتناول الحزن، من قاتمة سحابٌة باليرتيس فأحاطت تكلَّم، هكذا
وتصاعَدت أوديسيوس، قلب ثائرة ثارت عندئٍذ يُكف؛ ال بأننٍي الرمادي رأسه فوق ونثره
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وقبَّله، بذراعيه، وطوَّقه نحوه، فوثَب العزيز أباه أبرص عندما حادة، ٌة غصَّ خياشيمه13 يف
قائًال:

لقد عنه. تسأل الذي الرجل ذلَك أنا بنفيس، أنا أمامك، ذا أنا ها أبتاه، يا «لبَّيَك،
ألنني الدامع؛ والعويل الحزن عن تُكف أن أرجو وإنما وطني، إىل العرشين السنة يف جئُت
يف املغازلني قتلُت لقد اإلرساع. إىل الحاجة مسيس يف كوني من بالرغم يشءٍ، بكل سأُخربك

الرشيرة.» وأعمالهم املحزنة وقاحتهم من لنفيس وثأرُت ساحاتنا،
هذا يا ولدي، أوديسيوس، أنت ا حقٍّ كنت «لو فقال: ثانيًة، اليرتيس عليه رد عندئٍذ

يقني.» عىل أكون حتى واضحة بعالمٍة اآلن فأخربني هنا، إىل جئَت الذي
الجرح أثَر أوًال، بعينَيك تراه الجرح أثَر «هاَك بقوله: الحيل، الكثري أوديسيوس فأجابه
لقد هناك. إىل ذهبُت عندما بارناسوس.» فوق األبيض بنابه بري خنزيٌر به أصابني الذي
والد Autolycusأوتولوكوس إىل لة، املبجَّ ووالدتي أنَت هناك، إىل أرسلتَني الذي أنَت كنَت
ذلك، عىل وزيادًة هنا. إىل َقِدم عندما يُعطينيها أن وَقِبل وَعد التي الهدايا أُحِرض كي أمي،
ذات أعطيتَنيها التي التنسيق املحكمة الحديقة يف التي األشجار عدد عن أيًضا سأُخربك
لقد طفل. سوى أكن لم وأنا وذاك، هذا عن أسألك وأخذُت الحديقة خالل تبعتُك عندما يوم،
ثالث منها. شجرة كل عن وأخربتَني اسمها، يل فذكرَت عينها، األشجار تلك خالل مررنا
أن وَعدَت كما تني. شجرَة وأربعني اح تفَّ شجراِت وعرش أعطيتنيها، ثْرى كمَّ شجرة عرشة
مراٍت عدة تنَضج كانت َكرمة، خمسون أقول، كما وهي أيًضا، الكروم من صفوًفا تهبَني
زوس.»14 فصوُل فوُق من أنزَلتْها كلما — نوع كل من عناقيَد تحمل — مختلفة أوقاٍت يف

اللقاء صدمة من عليه يُغمى اليرتبس

األمارات عرف عندما قلبه، وذاب يقف، كان حيث مكانه يف أبيه ُركبتا وارتخت تكلَّم هكذا
أوديسيوس به وأمسك العزيز، ابنه حول ساعَديه فألقى أوديسيوس، بها أخَربه التي األكيدة

أميل ولكني الدموع، انهمار يسبق الذي الطبيعي الشعور إىل تشري العبارة هذه أن الجميع افرتض لقد 13
الحصان خياشيم تمدُّد من التعبري هذا واقتُبس معانيه. بأوسع الوجدان عىل دالة الجملة هذه اعتبار إىل

الغاضب. الهائج الثور أو
أسفل. إىل فتهبط بالثمر أغصانها تثُقل أي 14
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إليه تحدَّث ثانية، صدره إىل روحه وعادت أفاق، فلما عليه، أُغمي إذ ل التحمُّ الكثري العظيم
قائًال: وتكلَّم، جديد، من

لو الشامخ، أوليمبوس عىل تُسيطرون اآللهة أيها زلتم ما إنكم ا حقٍّ زوس، «أبتاه،
يف عجيب خوٌف اآلن يتملَّكني أنه بيد الطائشة. حماقتهم ثمَن بحقٍّ دفعوا قد املغازلني أن
إىل مكاٍن كل يف الرسل ويبعثوا إيثاكا، رجال الحال يف هنا علينا ينَقضَّ أن خشية قلبي،

الكيفالينيني.» مدن
األمور. بهذه قلبك تشغل وال نفًسا «طب بقوله: الحيلة، الواسع أوديسيوس فأجابه
األبقار وراعي تيليماخوس أرسلُت ألنني الكرم، مزرعة من القريب املنزل إىل بنا هلُم واآلن

الرسعة.» بمنتهى الوليمة لنا يُِعدُّوا كي هناك، إىل الخنازير وراعي
وجدا الفخم، املنزل بلغا فلما العظيم، املنزل إىل طريقهما يف وذهبا يتكلَّمان، كانا هكذا
ويخلطون وفرية، كمياٍت يف لحًما يُقطِّعون الخنازير وراعي األبقار وراعي تيليماخوس

الصهباء. الخمر

اليرتيس عىل وقوة جماًال تُضفي أثينا

بالزيت، ودهنَته منزله يف الجريء اليرتيس الصقلية الخادمة غسَلت اآلونة تلك أثناء ويف
الشعب، راعي أطراف مْت وضخَّ أثينا اقرتبَت وعندئٍذ بديعة. عبايًة جسمه حول وألقت
واستوَلت الحمام، من خرج ذلك وبعد كان. مما وأقوى أطول للناظرين يبدو وجعَلته
بكلماٍت وخاطبه فتكلَّم الخالدين. باآللهة أشبه حرضته يف رآه إذ العزيز؛ ابنه عىل الدهشة

قائًال: حماسية،
ويف الجمال يف للرائني منظًرا أبهى جعلَك قد الخالدين اآللهة أحد أن بد ال «أبتاه،

القوام.»
أن أبولُّو، ويا أثينا، ويا زوس، أبتاه يا ، أتمنَّ «لم وقال: الحكيم، اليرتيس عليه فردَّ
القلعة ،Nericus نرييكوس عىل استوليُت عندما يل كانت التي القوة تلك مثل يف أكون
كان القوة فبتلك الكيفالينيني؛ عىل سيًدا كنُت أن يوم اليابسة، شاطئ فوق البنيان املكينة
الرضبات وأُنزل ، كتفيَّ فوق الحربية ُحلَّتي مرتديًا منزلنا يف أمس جانبَك إىل أقف أن يجب
كان وعندئٍذ الساحات، يف منهم الكثريين ُركب أُرخي أن يل بد ال كان هكذا باملغازلني.

باطنك.» يف بالرسور ينعم أن لقلبك
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أبيه مع العشاء مائدة أوديسيوسعىل

جلسوا الوليمة، وأَعدُّوا عملهم، من اآلخرون انتهى فلما اآلخر، إىل منهما كلٌّ تحدَّث هكذا
اقرتب حتى الطعام، إىل أيديهم يُمدُّون كادوا وما الغالية. واملقاعد الكرايس فوق ترتيب يف
العجوز السيدة والدتهم، ألن الحقول؛ يف العمل أنهَكهم وقد أبناؤه، ومعه العجوز، دوليوس
برعاية وتقوم بطعامهم تهتم التي وهي واستدعتهم، إليهم خرَجت قد كانت الصقلية،
بأوديسيوس، أبرص إن فما عتيٍّا، الكرب من وقتئٍذ بلغ وقد كريمة، عنايٍة يف العجوز الرجل
خاطبهم أوديسيوس أن بيد عجبًا، مشدوهني الساحات يف وقفوا حتى أذهانهم، يف وتبيَّنوه

فقال: رقيقة، بكلماٍت
تماًما؟ عجبك تنىس أن لك وهل العجوز، الرجل أيها العشاء، إىل بالجلوس «تفضل
يف هكذا وبقينا الطعام، إىل أيدينا مد إىل فنا تلهُّ رغم الساحات، يف طويلة مدًة انتظرنا فقد

قدومك.» انتظار

أوديسيوس بعودة ب يُرحِّ دوليوس

أوديسيوس بيد وأمسك يَديه، باسًطا نحوه يعدو فوره من دوليوس فانطلق قال، هكذا
فقال: حماسية،15 بكلماٍت وخاطبه إليه وتحدَّث رسغها، فوق من وقبَّلها

كنا وما الشوق، غاية نشتاقك كنا من يا إلينا، ُعدَت قد أنَك بما العزيز، سيدي «أي
ب لنُرحِّ وإنا — بك فمرحبًا — بك جاءوا الذين هم أنفسهم واآللهة سنراك، أننا يف نُفكِّر
بالصدق، بهذا ني خربِّ ولكن السعادة، تمنحك أن اآللهة من ونطلب قلوبنا، كل من بقدومك
نبعث أم هنا، إىل ُعدَت قد أنك أكيًدا الحكيمة بينيلوبي تعرف هل العلم. حق أعَلمه كي

برسول؟» إليها
وملاذا العجوز، الرجل أيها تعرف، «إنها قائًال: الحيل، الكثري أوديسيوس أجابه عندئٍذ

األمر؟» بهذا نفسك تشغل
أبناء احتَشد وكذلك املصقول. الكريس فوق ثانية اآلخر جلس حتى هذا، قال إن ما
يف جلسوا ثم باأليدي، وصافحوه بالكالم، به بوا ورحَّ املجيد أوديسيوس حول دوليوس

دوليوس. أبيهم، بجانب ترتيب،

مجنحة. األصل: يف 15
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الرهيب املغازلني مصري املدينة يف يعلن رومور

رومور الرسول كان الوقت ذلك نفس يف أنه بيد الساحات، يف طعامهم يف انهمكوا وهكذا
ومصري الرهيبة امليتة نبأ يُذيع أنحائها، جميع يف املدينة خالل برسعة يطوف ،Rumour
يبكون صوٍب كل من آتني واحتَشدوا الحال، يف باألمر كلهم الناس فسمع املغازلني،
له، مات من منهم واحٍد كل أحَرض الساحات داخل ومن أوديسيوس. قرص أمام ويُولِولون
واضعني منزله، إىل واحد كل فأرسلوهم األخرى املدن من القادمون أولئك أما ودفنوهم.
إىل سويٍّا فانطَلقوا أنفسهم هم وأما ارة، البحَّ يحملهم كي رسيعة ُسفٍن ظهور فوق إياهم
يف وتكلَّم يوبايثيس نهض مًعا والتَقوا احتشدوا فلما األفئدة، محزوني االجتماع، مكان
َرصَعه رجل أول أنتينوس، ابنه، موت أجل من ُمِمض ثقيل حزٌن قلبه يف حل إذ وسطهم؛

فقال: ابنه، يبكي وهو حشدهم يف فخَطب أوديسيوس.
يف البعض قاد إذ اآلخيني؛ ضد وحشيٍّا عمًال الرجل ذلك حاك لقد ا حقٍّ «أصدقائي،
ثم أبيهم، بكرة عن رجاله فقد كما الواسعة، ُسفنَه وفقد وعظماء، كثريين رجاًال ُسفِنه،
بنا هيا كال، بمراحل. الكيفالينيني أفضل وهؤالء عودته، عند آخرين يقتل جديد من به إذا
اإليبيون يسود حيث العظيمة، إليس إىل أو بولوس إىل برسعة الرجل يذهب أن قبل إذن،
املقبلة، األيام طيلَة باستمراٍر يصُمنا عاًرا هذا يكون ال حتى إليه؛ نخرج دعونا ،Epeans
الرجال من به سمع من كل عىل عاًرا هذا صار وإخوتنا، أبنائنا قاتيل من ننتقم لم فإذا
الحال يف أموت أن بي يجُدر بل اآلن، بعد الحياة أستسيغ فلن يل بالنسبة أما املوجودين.

البحر.» ويعُربوا منا، أرسع يكونوا لئال إليهم، نخرج بنا هيا كال، املوتى. بني وأُصبح

طيبة بشهادٍة يديل ميدون

منهم اقرتب ذلك بعد اآلخيني. جميع من الشفقة عاطفة فتَحرَكت يبكي، وهو تكلَّم، هكذا
فاتخذا حررهما، قد كان النوم ألن أوديسيوس؛ ساحات من آتينَي املقدَّس واملنشد ميدون
وسطهم، يف القلب، الحكيم ميدون، تكلَّم عندئٍذ رجل؛ كل وُدِهش الوسط، يف وقفتَيهما

قائًال:
دون العمل بذلك يُقم لم أوديسيوس أن فالحق إيثاكا، رجال يا اآلن، إيلَّ «استمعوا
وكان أوديسيوس، بجانب وقف خالًدا إلًها نفيس أنا رأيُت لقد كال، الخالدين. اآللهة إرادة
تارة، يظهر أوديسيوس أمام خالد بربٍّ أشبه كان ولكنه بمينتور، أشبه يشءٍ كل يف يبدو
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بكثرة يسقطون فكانوا املغازلني، يُطاِرد الساحة، َعْرب يثور كان أخرى وتارًة إياه، ُمشجًعا
رسعة.» ويف

بالجبن إيثاكا رجال يتهم هاليثريسيس

السيد وسطهم قام ذلك وبعد الشاحب. الخوف جميًعا بهم استبد وعندئٍذ تكلَّم، هكذا
مقدًما يرى وحده كان إذ Mastor؛ ماستور ابن ،Halitherses هاليثريسيس العجوز

فقال: حسنة، بنيٍة جمعهم فخاطب ومؤخًرا
هذه ت تمَّ لقد سأقولها. التي الكلمة إىل واستمعوا إيثاكا، رجال يا اآلن، إيلَّ «أصغوا
الشعب، راعي مينتور وأمر أمري، إطاعة أبيتم ألنكم األصدقاء؛ أيها جبنكم بسبب األعمال
ُمبدِّدين الرشير، وإثمهم عماهم يف وحشيٍّا عمًال اقرتفوا لقد حماقتهم. عن أبناءكم فتُوقفوا
األمر فليكن إذن ذاك. بعد يعود لن أنه اعتقدوا، إذ زوجته؛ حرمة ُمراعني وغري أمري ثروة
جلب قد أنه منا الكثريُ يجد لئال ننرصف، بنا هلُموا آمركم. كما إيلَّ، فأصغوا هكذا؛ اآلن

نفسه.» عىل املصيبة

يوبايثيس بقيادة يتسلَّحون إيثاكا رجال

فقد الباقون أما عددهم، نصف من أكثر عاليًا، يصيحون نهضوا ولكنهم خاطبهم هكذا
يوبايثيس، كالم إىل أصَغوا وإنما نفوسهم، يف يَُرق لم كالمه ألن أماكنهم؛ يف مًعا مكثوا
أمام سويٍّا احتشدوا الرباق، بالربونز تدثَّروا أن وبعد أسلحتهم. نحو برسعة فانطلقوا
أنه غري ابنه، ملقتل يثأر أن يف يفكر كان إذ حماقته؛ يف يوبايثيس وقادهم الفسيحة. املدينة

هناك. حتفه يلقى أن عليه كان وإنما نفسه، هو ليعود يكن لم

النهاية أوديسيوسحتى بمساعدة يَِعد زوس

تُفوق من يا كرونوس، ابن يا كلنا، أبانا «يا قائلة: كرونوس، بن زوس إىل ثَت فتحدَّ أثينا أما
الحرب نار إشعال تنتوي هل باطنك. يف اآلن عقلَك يُخبِّئه هدٍف أي ني، خربِّ األسياد، كافة

الفريَقني؟» بني الصداقة ستقيم أم املفزع. املعركة ووطيس الرشيرة
عن وتستعلمي تسألينني ِلم طفلتي، «أي فقال: السحب، جامع زوس، أجابها عندئٍذ
افعيل مجيئه؟ عند الرجال أولئك من أوديسيوس انتقام خطَّة بنفسك ترسمي ألم هذا؟
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والعرشون الرابعة األنشودة

دعيهم املغازلني. من العظيم أوديسيوس انتقم وقد اآلن يليق. بما وسأُخربك لك، يحلو ما
عليهم فلنُسِبل جانبنا من نحن وأما أيامه، طوال ملًكا ولتجعليه مقدًسا، قسًما يُقِسموا
عليهم وأَغدقي عهدهم، كسابق بينهم والوئام الود وانُرشي وإخوتهم؛ أبنائهم مقتل نسيان

والسالم.» الثروة
من هابطًة وانطلَقت الحماس، بالغة كانت التي أثينا، نهَضت حتى هذا، قال إن ما

أوليمبوس. مرتفعات

املتسلحني ملقابلة أوديسيوسيخرج

أول التحمل الكثري العظيم أوديسيوس كان حتى املذاق، العسيل الطعام من انتَهوا إن وما
اآلن.» يقرتبون كانوا إذا ما وينظر أحدكم «ليذهب قائًال: جماعته، وسط تكلَّم من

عىل وقف حتى املكان غادر فلما أمر، كما دوليوس، أبناء أحد فانطلق قال، هكذا
حماسية: عباراٍت يف ألوديسيوس وقال الحال يف أرسع يقرتبون، جميًعا ورآهم العتبة،

نتسلَّح.» هلُموا أرسع، يقرتبون. أوالء هم «ها
أوديسيوس كان الحربية. ُعددهم يف أنفسهم وأعدُّوا نهضوا حتى هذا، قال إن ما
يرتديان ودوليوس اليرتيس وسطهم يف وكان ستة، دوليوس أبناء وكان أربعة، ورجاله
أن وبعد القويان. املحاربان هذان رماديني، كانا رأَسيْهما أن رغم الحربيتنَي، ُحلَّتَيْهما

أوديسيوس. يتقدَّمهم وخرجوا، األبواب فتحوا الَربَّاق، بالربونز أجسامهم نوا حصَّ

جريء عمٍل أوديسيوسبكل يَِعد تيليماخوس

لرؤياها فُرس وصوتًا، شكًال مينتور صورة يف منهم، زوس، ابنة أثينا اقرتبَت عندئٍذ
قائًال: تيليماخوس، العزيز، ابنه كلَّم الحال ويف ل، التحمُّ الكثري العظيم أوديسيوس

يُعَجم حيث الوغى، مكان إىل بنفسَك جئَت وقد — هذا اآلن ستعلم تيليماخوس، «أي
يف دائًما الطُّوىل اليد لنا كانت إذ آبائك؛ منزل عىل العار تجلب فال — املحاربني خرية عود

األرض.» ظهر فوق البرش سائر عىل والشجاعة القوة
حالتي يف العزيز، أبي يا شئَت، إذا «ستجدني، بقوله: الحكيم، تيليماخوس فأجابه

تماًما.» تقول كما منزلك، عىل للعار جالٍب غري الحارضة،
ا حقٍّ الطيبة، اآللهة أيتها يل! اليوم بهذا «أعِظم قائًال: فتكلَّم، اليرتيس، وُرس قال، هكذا

الجرأة.» عىل بينهما فيما يتنافسان ولدي وولد ولدي فإن فؤادي؛ ليغُمر الرسور إن
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املقاتلني عىل وأوديسيوسيهُجم تظهر أثينا

أركايسيوس، ابن «يا وقالت: األثناء، تلك يف النجالَويْن، العيننَي ذات أثينا، منه فاقرتبَت
إىل ارفع الحال ويف زوس، األب وإىل العيننَي املتألقة للعذراء َصلِّ أصدقائي، سائر أعز يا

وأَطِلقه.» الطويل، رمحَك فوق
العظيم، زوس البنة اليرتيس فصىل عظيمة، قوًة فيه ونفثَت أثينا، باالس تكلَّمْت هكذا
الربونزية خوذته خالل يوبايثيس فأصاب به، وقذف عاليًا، الطويل رمحه رفع الحال ويف
صوتًا، محدثًا فسقط الخوذة، الربونز اخرتق بل الرمح، مرور الربونز يمنع فلم الجانبنَي،
مقاتيل عىل املجيد وابنه أوديسيوس هجم ذلك بعد حوله. من الحربية ُحلَّتُه وجلجَلت
جميًعا، يُفنيانهم وكادا األسنَّة. املدبَّبة والرماح بالسيوف الطعن فيهم وأعمال املقدمة،
َجْهَوري، بصوٍت صاحت الرتس، حامل زوس، ابنة أثينا أن لوال عودتهم، ويحرمانهم

قالت: إذ كله؛ الجيش وأوقَفت
دماء.» إراقة دون رسعة، بكل تفرتقوا لكي إيثاكا، رجال يا املفجعة، الحرب عن وا، «ُكفُّ

اآللهة بأمر أوديسيوسواملحاربني يسود السالم

من األسلحة طارت الذعر، بهم استبد وإذ شاحب. خوٌف فاعرتاهم أثينا، تكلَّمْت هكذا
فانطَلقوا صوتها، الربة أرسَلت أن بمجرد األرض، عىل كلها وسقَطت ذلك بعد أيديهم

حياتهم. إنقاذ إىل توَّاقني املدينة. شطر متجهني
قواه استجمع أن وبعد بفظاعة، التحمل، الكثري العظيم أوديسيوس صاح وعندئٍذ
ملتهبة، صاعقًة كرونوس ابن قذف اللحظة تلك ويف الطريان، عايل نٌرس كأنه عليهم انَقضَّ
العيننَي النجالء أثينا بعدئٍذ فتكلَّمْت العيننَي، الَرباقة أثينا العتيد، الرب ابنة أمام فسقَطت

قائلة: أوديسيوس، تُخاطب
وأوقف يدك، ُكفَّ الحيلة، الواسع أوديسيوس يا زوس، من املنحدر اليرتيس، ابن «يا
نائيًا.» صوته يحمل الذي زوس، كرونوس، ابن منك يغضب لئال املتعادلة،16 الحرب نضال
والسالم الصلح ُعقد ذلك وبعد فؤاده. قرارة يف واغتبَط بأمرها، فصدَع أثينا قالت هكذا
مينتور صورة يف وهي الرتس، حامل زوس، ابنة أثينا باالس بواسطة الفريَقني بني الدائم

وصوتًا. شكًال

«املبيدة». املقصود: يكون قد 16
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