
  

 نموذًجا" يإیثاك –األوذیسیة الثانیة " سكا�افی شعر يف يجتماعوالواقع االاألغریقیة األسطورة 

٣٣٥ 
 

  نموذًجا" يإیثاك –األوذیسیة الثانیة " َكڤافیس شعر يف يجتماعوالواقع اال اإلغریقیةاألسطورة    

  

  سماح أنور عبد الغفار محمد

  كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، مصرقسم الحضارة األوروبیة، 

sigma514@gmail.com  

  :ملخصال

 وشخصیاتها، اإلغریقیة، باألساطیر َكڤافیس معرفة مدى على التأكیدلبحث إلى نهدف من هذا ا

 األسطورة أن فكرة على لتأكیده؛ لألعمال كتابته عند ئعار  بشكل یستخدمها جعله مما األغریقى، وبالتاریخ

 اولةمح فى القصیدة، فیه كتبت الذى المجتمع عن للتعبیر مهمة فى الشعریة القصیدة مع تلتقى أن یمكن

 البوح من تمكنه وسیلة عن بحًثا یستلهمها َكڤافیس جعل مما عدیدة، تساؤالت عن لإلجابة الشاعر من

من  َكڤافیسإلثبات كیف حاول  "يإیثاك –األوذیسیة الثانیة "ولذلك أستخدمت الباحثة قصیدتي  .والتعبیر

 مشاعر من اإلنسانیة لعالقاتا مختلف بین یجمع أن قصائده فى وضعها التىخالل األسطورة اإلغریقیة، 

  .واقتصادیة وثقافیة، واجتماعیة، سیاسیة، مظاهر عدة عالج كما هیة،راوك وألم، وصداقة، حب،

  .يإیثاك ،األوذیسیة الثانیة، َكڤافیس، اإلغریقیة األساطیر :الكلمات الدالة
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Abstract: 

The Study concentrated on the knowledge of Cavafy with Greek mythology, 
and its characters, making him used perfectly when he had written to his work, to 
Emphasis on the idea that the mythology can meet with a poem on a mission to 
express the social reality, who wrote the poem, in an attempt by the poet to 
answer many questions, making Cavafy was inspired by it to search for a way to 
enable him to reveal and expression, so we used poems "Second Odyssey & 
Ithaca" to proved how Cavafy tried through Greek mythology, which placed in 
his poems that combines various human relations of the feelings of love and 
romance, pain, hatred, also addressed several political, social, cultural, and 
economic aspects. 
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  :مقدمةال

من خالل  َكڤافیس شعرفي  ىاألجتماع والواقع اإلغریقیة نتناول فى هذا البحث موضوع األسطورة سوف

كنموذج على الدمج بین األسطورة والشعر، ونهدف من ذلك إلى توضیح مدى " إیثاكى –الثانیة  األوذیسیة"قصیدتى

ر شاعف استخدمها للتعبیر عما بداخله من أفكار وم، ومدى تأثره بها، وكیاإلغریقیةعلى األسطورة  َكڤافیسإطالع 

ا إال من كان على درایة هلذا ال یمكن أن یفهم من حوله،خفاءها عإ، كثیًرا ما حاول تتعلق بمحیطه االجتماعى

  .استخدمت فیه هذه األسطورة ومدلوالتها يالسیاق الذ لك، وكذحداثها المختلفةأباألسطورة بكل 

    :والفرق بین األسطورة والخرافةتعریف األسطورة،  - أوًال 

ولكن هذه  )١(،محاوالت للبحث عن تعریف لألسطورة يف ين منذ القرن السابع عشر المیالدبدأ الباحثو 

أنه فیما یخص  Livingstone، ولیفیتجستون Dowdenالمحاوالت لم تصل إلى نتیجة مرضیة، حیث یرى دودن 

طالع على إحداها نعرف أنها ألننا بمجرد اال" اإلغریقیةاألسطورة "فال حاجة لنا فى تعریف  اإلغریقیةاألساطیر 

ذلك أن هذا  ،"أسطورة"أسطورة، وقد بنیا وجهة نظریهما على مبدأ أنه ال یوجد من األصل مصطلح یسمى 

هو الباحث واألثرى األلمانى Μύθος المصطلح كان نتاج عصر التنویر، حیث كان أول من نحته من كلمة 

Heyne أوًال  :يوقد تم تصنیف األساطیر إلى ثالثة أنواع ه )٢(.١٧٨٣، عامMyth األسطورة كما  يوتعن

قصة أو حكایة، ویطلقه باحثو  ي، ویعني، على وجه التحدید أیسلنديمصطلح إسكندناف ووه Sagaأوضحنا، وثانًیا 

عادة عن  الساجا يوترو  ،یخیةر ة تاتروى أحداثًا تبدو كما لو كانت تاریًخا، أو بها نوا ياألساطیر على الحكایات الت

 ،Legendاألبطال، واألعمال البطولیة للملوك والنبالء والقادة، وهذا المصطلح أقرب ما یكون إلى مصطلح 

، ألنه اإلغریقیة، ویبدو هذا التعبیر مالئًما فیما یخص األساطیر "الحكایة البطولیة"والتعریب األكثر انتشاًرا له هو 

 ي، وهو مصطلح ألمانMarchenأما المصطلح الثالث فهو  ،تندرج تحته يلموضوعات التیتوافق مع طبیعة ا

، حیث تكون "...فى بالد بعیدة ...یوم من ذات األیام"تبدأ بكلمات مثل  ي، وهFolktaleمعناه من  يیقترب ف

الطبیعة،  الصعاب بمعاونة من قوى يمكان وزمان غیر محددین، ویدور موضوعها عادة حول تخط يالحكایة ف

باأللفة على آذان  وتتسم مواقفها. ، مثل زوجة األب الشریرة، أو األمیر الوسیميوتتمیز شخصیاتها بطرازها النمط

المستمعین، فهى تعكس مظاهر الحیاة الیومیة للفالحین، والعمال البسطاء، والحدادین، وتحتوى على أشكال متعددة 

عادة على عظة، ویكون أبطاله أیًضا من الحیوانات والطیور، كما یظهر ویحتوى هذا النوع  ،من العادات والتقالید

وهذا النوع من الحكایات منتشر فى كافة أنحاء . ، وحكایات كلیلة ودمنةΑἴσωπος ذلك فى حكایات أیسوبوس

  )٣(.العالم وأصله غیر معروف، وقد أعید صیاغة هذه الروایات فى بعض األعمال األدبیة

                                                             
1 David B. Feldman and others, The Rise of Modern Mythology: 1680- 1860, (Passim: Indiana University 
Press, 1972), 18. 

2 Ken Dowden, David Livingstone, Thinking Myth Through, in A Companion to Greek Mythology, Edited 
by Ken Dowden and David Livingstone, (New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2011), 3. 

ة جامع ي، بحث غیر منشور، تم إلقاءه بكلیة اآلداب ف"Ὀδύσσεια" ضوء األودیسیة يصناعة الحكایة البطولیة ف"أیمن عبد التواب، ٣ 

  .٢٨/١١/٢٠١٥القاهرة، بتاریخ 
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الحكایة عن لحدیث وٕاذا ما أردنا ا، ا لما توصل إلیه باحثو األسطورةنواعها الثالثة، وفقً هذه هى األسطورة بأ

الك، كما أن فالتى هى محاكاة للظواهر الطبیعیة، أو الجویة، أو لفصول السنة، وكذا ألسماء األFables الخرافیة 

عادة ما یكون محورها  )١(،موضوعاتها تصدر عن تصورات دینیة من الممكن أن تنشأ منفصلة عن بعضها بعض

ونركیسوس، وبالبحث المقارن ثبت أن هذا النمط من الحكایات  یخوإهو أمور خیالیة خارقة للطبیعة، مثل أسطورة 

المعتمد على األساطیر، ویهدف دائًما إلى خلق نوع من التوازن  يیكون المضمون الوحید ألقدم صور التألیف األدب

األصل مجموعة من  يف يوالحكایة الخرافیة ه )٢(.یصیر الالمعقول فیها معقولأو األنسجام مع الواقع بحیث 

حتفاظ بها ونقلها بالروایة غیر المدونة عبر األخبار تتصل بتجارب إنسانیة منذ القدم، فقد حرص الناس على اال

  )٣(.ياألجیال ومن هنا صارت أهم أنواع التراث الشعب

لم یفرق بینهما، بل وضح أنهما " فن الشعر"كتابه  ي، فنجد أن أرسطو فالخرافة واألسطورة بین أما عن الفارق

  )٤(.مضمون الشعر أو موضوعه يفالحكایة أو األسطورة ه ،واحد، وال سیما عندما یستبدل بهما الحكایة يءش

إن  مصدر إلهام الفنان والشاعر بكافة مجاالتهم، يمما سبق یمكن أن نؤكد، أنه منذ قدیم األزل واألساطیر ه

محاولة لفهم وتقدیر العالم من حولهم، فالحدود بین األسطورة والواقع غامضة،  ياألسطورة تعكس تجارب البشر ف

محاولة  يحین أنه توجد شخصیات أخرى خیالیة، فاألسطورة ه ياألساطیر شخصیات تاریخیة حقیقیة، ف يفهناك ف

المنهج الرمزى فیها یستخدم لمعالجة المشكالت، وتسجیل وقوى الطبیعة، لذا ف ينسان البدائلتفسیر العالقة بین اإل

 أنها كامنة بل معظم أحداثها، إالَّ  يمن وحى الخیال ف يفعلى الرغم من أن األساطیر ه ،الوقائع التاریخیة المبكرة

راء من ستفاد الشعانواعه، سواء الروایة، أو القصة، أو المسرح، أو الشعر، فقد أأدبنا المعاصر بكافة  يمتوغلة ف

مجتمعهم المعاصر من أحداث ومشكالت، فاألسطورة تعد وسیلة فعالة  يینابیع عالم األسطورة لتوضیح كل ما ف

جتماعیة، والسیاسیة، المحیطة به، وكذا طار خیال الشاعر، وتساعده للتعبیر عن األحاسیس والعواطف، االاتوسع 

للشخصیة األسطوریة، أو باستخدام تقنیة القناع فى ، من خالل توظیفه يلبیان المشاكل الخاصة بعالمه الحال

جتماعیة، والسیاسیة، فقد وجد الشعراء أن معظم المشكالت اال ،تحتل محور النص يستدعائه للشخصیة التراثیة التا

 ستخدام األسطورةاومن َثم كان یتم ، منها مجتمعهم، یمكن أن یجدوا لها حًال بعودتهم لألساطیر يیعان يوغیرها، الت

  .ي، ویطلق على ذلك أسلوب التناص األسطور يجتماعللتعبیر عن الواقع اال

مننا القول بأن بشكل خاص فیك Καβάφης َكڤافیسعند  يجتماعأما إذا تحدثنا عن األسطورة والواقع اال

ه كان عند تناوله لألسطورة لم یقف عند حد استخدام األسطورة من أجل األسطورة، ولكن یمكننا القول بأن َكڤافیس

التعبیر  يفن األساطیر من خالل تسخیرها ف يالقدیم، المتمثل ف يمن بین هؤالء الذین أعادوا إحیاء التراث الیونان

  .ومحاكاة واقع ما یراه هو

                                                             

: بیروت( عز الدین إسماعیل،  فنیتها، ترجمة نبیلة إبراهیم، مراجعة -مناهج دراستها -نشأتها :فردریش فون دیرالین، الحكایة الخرافیة ١

 .٦٧، )١٩٧٣دار القلم، 

  .٥٤ ،)١٩٧٩دار العودة،  بیروت،(، األساطیر دراسة حضاریة مقارنة أحمد كمال زكى ٢

 .٦٣، األساطیر دراسة حضاریة مقارنة أحمد كمال زكى، ٣

  .٦٧، األساطیر دراسة حضاریة مقارنةأحمد كمال زكى،  ٤
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أشكال مختلفة، حیث  يلألسطورة الیونانیة ف ياألدبیة أن یجد ثمة حضور قو  َكڤافیسلذا یمكن للمطالع ألعمال 

یعتبر  َكڤافیسإن  ،جتماعیة مختلفةادبیة من توظیف هذه األساطیر لخدمة أغراًضا سیاسیة و نه تمكن بمهارته األإ

القدیم، وقد تمكن من خالل معرفته بالتاریخ  ي، فهو على درایة بالتاریخ الیونانيومعرف يبمثابة شاعر موسوع

كان یعیش فیه، وقد عبر عن  يالذكانت ترتبط بالمحیط  يخدمة أفكاره الت يیستغله ف القدیم أن يواألدب الیونان

ى خلفه من أجل تخفَّ  يالذ (μάσκα)ذلك خیر تعبیر مستخدًما األسطورة الیونانیة التى بال شك كانت بمثابة القناع 

  .الوصول إلى الهدف المنشود

ألسطورة عودة  َكڤافیسكان موضوع البحث الذى بین أیدینا، لكى نثبت من خالله مدى استخدام  مَّ ومن ثَ 

رائع مستغًال  يا یرید توصیله للقارئ بشكل فنودیسیوس، حیث قدم من خاللها هاتین القصیدتین، وعبر فیهما عمَّ أ

  . ذلك أحداث األسطورة وأبطالها، وهو ما سوف نقوم بعرضه الحًقا يف

: يومحیطه المجتمع َكڤافیس - ثانیا  

، Κωνσταντίνος Πέτρος Καβάφης َكڤافیسُیعرف الشاعر محل الدراسة باسم قسطنطینوس بیتروس 

 َكڤافیسمن الجدیر بالذكر أن  )١(.میالدًیا١٨٦٣أبریل عام  ٢٩األربعاء الموافق  یوم يف اإلسكندریة يف َكڤافیسد لِ وُ 

 يف َكڤافیس، فقد ولد يبعض األحیان إخفاء ما عرف عن شذوذه الجنس يمحاوًال بذلك ف اإلسكندریةتنقل بین أحیاء 

 يشارع رشید، وانتقل بعد ذلك إلى شارع لیبسیوس ف يشارع توفیق باشا ثم ف يبعد ذلك عاش فشارع شریف باشا، و 

كان یضطره لعمل عالقات حمیمیة جنسیة مع  ياألمر الذ ،خفاء هذا األمر بشدةإا بكان مهتمً فقد  )٢(المسیلة، يح

هذا الوقت كانت مقسمة  يالمدینة ف ذلك ألن ،اإلسكندریة يصلیین من سكان المناطق الفقیرة فبعض أبناء البلد األ

أو الزنج، كما كان یطلق  ἀραπάδεςكان یضم الـ  :يوالثان ،ویضم الجالیات األوروبیة األول :إلى شطرین

، احیاته وحیًدا أعزبً  َكڤافیسقد عاش و  )٣(.األوروبیون على العرب بغض النظر عن اللون وذلك من أجل التحقیر

یقوم بخدمته أحد، ویرفض إدخال الكهرباء إلى مسكنه، مفضًال ضوء الشمعة الخافتة،  فهو لم یتزوج طوال حیاته، ال

 )٤(.وربما كان أحد األسباب غیر المفصح عنها لهذا وذاك هو ضیق ذات الید

، ولكنه كان یأخذ بعض اإلسكندریةبشكل أوسع فسوف نجد أنه نادًرا ما ترك  َكڤافیسثنا عن تنقالت ا إذا تحدَّ أمَّ 

حیث كان من عادة والده أن یسافر " .مصر، وخاصة فى القاهرة كما كانت عادة والده يت الیومیة والنزهات فالرحال

زار باریس،  ١٨٩٧عام  يف ،سافر للخارج خمس مرات فقط ١٨٨٥ولكن بعد عام  )٥(.فصل الشتاء يإلى القاهرة ف

برفقة أخیه ألكسندر، وكانت الرحلة  أثینا زار ١٩٠٣، و١٩٠١عام  يوف )٦(،ولندن برفقة أخیه جون قسطنطین

                                                             
1 Roderick Beaton, "Cavafy and Proust", Grand Street, Vol.6, No.2 (winter, 1987): 127.  

  .٣١٢، )٢٠٠٠، المجلس األعلى للثقافة: القاهرة(تاریخ ودلیل، ترجمة حسن بیومى  اإلسكندریةم فورستر، .ا ٢

3 Shaker Moussa, Ηεικόνα των Αράβων στην ελληνική αιγυπτιώτικη λογοτεχνία, διδακτορική διατρίβη, 
(Αθήνα: ΕΚΠΑ, 2015), 215. 

  .١٦١ ،)٢٠٠٩ ،المركز القومى للترجمة: القاهرة(قصائد من كا�افیس، دراسة وترجمة، نعیم عطیة كا�افیس،  ٤

5 Δασκαλόπουλος , Δ. Στασινόπουλος,  Μ, Μ. "Οβιός και το έργο του Κ.Π.Καβάφη"19. 

http://www.metaixmio.gr/ Retrieved on 5/4/2016. 

6 Στράτης Τσίρκα, Ο καβάφης και η εποχή του, (Αθήνα: ΚΕΔΡΟΣ, 1983), 226. 
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ألیكوس Rika Singhopoulo و Alekoالتالیة واألخیرة بعد سبعة وعشرین عاًما إلى أثینا مرة أخرى برفقة 

، اإلسكندریةلقد تنقل بین أماكن مختلفة وهى  )١(.وزوجته ریكا سینجوبولوس وذلك ألسباب صحیة خاصة به

  .الیونان، وأسطنبول

تنقل بین العدید من الوظائف، حیث عمل كصحافى فى جریدة  َكڤافیسلى أن شارة إتجدر اإل

وكانت بورصة القطن  ،١٨٨٨، وعمل كوسیط فى بورصة القطن عام ١٨٨٦عام   Τηλεγραφόςتلیغرافوس

ة لتحق بوظیفاكما  )٢(.اإلسكندریةكان له أثره على مجتمع  يالذ يالمدینة تحفل بالنشاط المال يواألوراق المالیة ف

التابعة لوزارة األشغال العمومیة لثالث سنوات  )٣(το Γραφείο Αρδεύσεων يكاتب مؤقت بمصلحة الر 

الوحید، باإلضافة إلى  يانتظار وظیفة شاغرة مناسبة، ووفرت له هذه الوظیفة الدخل األساس ي، ف)١٨٩٢-١٨٨٩(

، ١٨٩٤عتمدته كسمسار عام ا ية التالبورصة المصری يف -  فأحیاًنا ما كانت كبیرة - بعض مكاسب المضارابات

كانت مقتصرة  ي، الت"الهیئة الدائمة للمصلحة"لكن جنسیته الیونانیة وقفت حائًال دون أن یصبح ضمن مایسمى 

 يزداد زیادات منتظمة على مدى سنوات عمله الوظیفاالجنسیة البریطانیة أو المصریة؛ لكن مرتبه  يعلى حامل

وتدرج فى سلم . ١٩١٩جنیًها وستون قرًشا شهرًیا عام  ٣٣إلى  )٤(،١٨٩٢عام  جنیهات أسترلینیة شهرًیا ٧من

، وهو على درجة مدیر ١٩٢٢لمدة ثالثین عاًما حتى أحیل إلى المعاش فى عام  يالوظیفة، وعمل فى وزارة الر 

  )٥(.υποτμηματάρχηςمساعد 

  : ομοφυλοφιλία τουمثلیته الجنسیة

وثق فیه  يعمله، الذي ف تأثر  نجد أن هناك من یرى أن مثلیته قد َكڤافیس فیما یتعلق بالمثلیة الجنسیة عند

ومن هذه القصائد اإلیروسیة نجد على سبیل المثال ال  )٦(.قدمت داخل قصائده اإلیروسیة يعالقاته الجنسیة الت

قصائد كل هذه ال) نذیمیونأأمام تمثال  -قبر النیس -قبر إیاسیس - مدخل المقهى يف -تحت البیت(الحصر 

نفسه، وهذه الموضوعات  َكڤافیس، على األرجح أنها تخص ةمثلیموضوعات جنسیة  َكڤافیسوغیرها تناول فیها 

الحدیث عن تلك  َكڤافیسوقد آثر  )٧("ομοφυλόφιλοι تدور حول تناوله للحب بین أشخاص من نفس الجنس"

س بداخله ال یستطیع أن یبوح بها لغیره، وذلك قصائده، ربما لیعبر بها عن أحاسی يالمغامرات والعالقات الجنسیة ف

أشار إلى أن " "Liddlleفنجد أنفینفضوا من حوله ألسباب عدیدة منها خوفه من أن یعرف أصدقائه حقیقته 

فإن رأیهم هذا یرجع إلى حقیقة أن "" لیدل" ـا لفى األمور الجنسیة، وطبقً  يكانوا یعتبروه مخز  َكڤافیسأصدقاء 

                                                             
1  Savidis, M., biographical note. www.cavafy.com, Retrieved on (5/4/2016). 

  .١٢٦ ،)١٩٩٣الهیئة المصریة العامة للكتاب،: القاهرة(فى العصر الحدیث  ةاإلسكندریتاریخ ، عبد العظیم رمضان٢

  :نظر أیًضاا لمزید من التفاصیل

Savidis, G.P., (spring, 1983), p.3. 

3 Wilson Quarterly, "C. P. Cavafy and Joseph Brodsky", Vol. 17, No. 3 (Summer 1993): 96. 

4 Στράτης Τσίρκα, Ο καβάφης, 223. 
5 Στράτης Τσίρκα, Ο καβάφης, 225. 

6 Liddell Robert, Cavafy: a critical biography (London: Duckworth, 1974), 62-63 

7 Kleyn,Ι. "Οέρωτας στα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη" http://latistor.blogspot.com/  Retrieved 
on 30/12/2013 
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هذا  )١("لهم حیث كان خائًفا من أن أصدقائه لن یتحملوا اختالفه هذا مثلیته الجنسیةأمر لم یكشف  َكڤافیس

 امكروهً  اكان الشذوذ الجنسى شیئً  َكڤافیسعاش فیه  ينه من المهم أن نشیر إلى أن العصر الذباإلضافة إلى أ

حقیقتهم الشاذة عن البیئة ، وكانوا األشخاص المثلیون الجنسیون مجبرون على إخفاء جانب كبیر من اومرفوضً 

، حتى لو يفى وسط مجتمع مصرى شرق اإلسكندریةفى كان یعیش  َكڤافیسف )٢(.ة واألسریة المحیطة بهمجتماعیاال

أنهم  نسیات مختلفة، ودیانات مختلفة إالَّ تلك الفترة من الزمن كان به العدید من األجانب من ج يأن هذا المجتمع ف

خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، حتى  يقضیة الشذوذ الجنسف ،لشذوذلذلك ا أیًضا كانوا رافضین

  .تحل وال عالقة لها بشرق أو غرب لم يمن القضایا الشائكة الت يه يخالل العصر الحال

إلى قصائده لیعبر بها عن مكنون نفسه بطریقة غیر مباشرة، فالحب عنده  َكڤافیسومن أجل هذه األسباب اتجه 

ذلك أن یكون على خالف مع كل ما  يختار وجهة نظر متمیزة، متعمًدا فاأقل أهمیة من التاریخ، فنجد أنه لیس 

 -  یكون بین رجل وامرأة يالذ –القرن التاسع عشر، ومع ذلك فإن الحدیث عن الحب  يهو متعارف علیه كشعر ف

 يتوصف ف يوالجنس؛ وذلك ألن المتعة التاإلیروسیة، من الحدیث عن المتعة  َكڤافیسقصائد  يهو األقل شیوًعا ف

یعد هو أول شاعر  َكڤافیسنه من الجدیر بالذكر أن إحیث  )٣(،فقط المتعة الخاصة بالمثلیة الجنسیة يقصائده ه

وذلك ألن موضوع المثلیة الجنسیة یعتبر هو موضع " يجنس يمثل"یوصف بكونه  القرن التاسع عشر يف يیونان

  )٤(.، وتركیزه على موضوعات العزلة والقضاء والقدرَكڤافیس قصائده نقد يلله فإثارته الجنسیة، حیث یتخ

 

1- Δευτέρα Oδύσσεια 

"Dante, Ιnferno, Canto ΧΧVΙ 

Τennyson, «Ulysses» 

Οδύσσεια δευτέρα και μεγάλη, 
της πρώτης μείζων ίσως. Aλλά φευ 

άνευ Ομήρου, άνευ εξαμέτρων. 
 

Ήτο μικρόν το πατρικόν του δώμα, 
ήτο μικρόν το πατρικόν του άστυ, 
και όλη του η Ιθάκη ήτο μικρά. 

 
Του Τηλεμάχου η στοργή, η πίστις 

της Πηνελόπης, του πατρός το γήρας, 
οι παλαιοί του φίλοι, του λαού 

του αφοσιωμένου η αγάπη, 
η ευτυχής ανάπαυσις του οίκου 

                                                             
1 Liddell Robert, Cavafy, 62-63. 

2 Γρηγορίου,Χ.,"Μια ψυχαναλυτική άποψηγια την ποίηση του Καβάφη" 

Ο Freud και ΟJung για τη δημιοργικοτητα". 

http://talkingtherapy.eu/index.php?pageid=26&lang=gr Retrieved on 24/2/2016 

3 Roderick Beaton. "Cavafy and Proust", 129.  

4 Jerome Murphy, Reader's Guide to lesbian and Gay Studies (New York: Rutledge, 2000), 121.  
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εισήλθον ως ακτίνες της χαράς 
εις την καρδίαν του θαλασσοπόρου. 

 
Και ως ακτίνες έδυσαν. 

 
                        Η δίψα 

εξύπνησεν εντός του της θαλάσσης. 
Εμίσει τον αέρα της ξηράς. 

Τον ύπνον του ετάραττον την νύκτα 
της Εσπερίας τα φαντάσματα. 

Η νοσταλγία τον κατέλαβε 
των ταξιδίων, και των πρωινών 
αφίξεων εις τους λιμένας όπου, 

με τί χαράν, πρώτην φοράν εμβαίνεις. 
 

Του Τηλεμάχου την στοργήν, την πίστιν 
της Πηνελόπης, του πατρός το γήρας, 
τους παλαιούς του φίλους, του λαού 

του αφοσιωμένου την αγάπην, 
και την ειρήνην και ανάπαυσιν 

του οίκου εβαρύνθη. 

 
                        Κ’ έφυγεν. 

Ότε δε της Ιθάκης αι ακταί 
ελιποθύμουν βαθμηδόν εμπρός του 
κι έπλεε προς δυσμάς πλησίστιος, 

προς  Ίβηρας, προς Ηρακλείους στήλας,— 
μακράν παντός Aχαϊκού πελάγους,— 

ησθάνθη ότι έζη πάλιν, ότι 
απέβαλλε τα επαχθή δεσμά 

γνωστών πραγμάτων και οικιακών. 
Και η τυχοδιώκτις του καρδιά 

ηυφραίνετο ψυχρώς, κενή αγάπης."(1) 

 

  األوذیسیة الثانیة - ١

  األوذیسیة الثانیة والعظیمة"

  ربما األعظم من األولى، ولكن لألسف

  يبدون هومیروس، وبدون وزن سداس

  كان موطن أجداده صغیًرا

  ده صغیرةكانت مدینة أجدا

  صغیًرا يإیثاك يوكل ما كان له ف

                                                             
1 Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ.Π.Καβάφη "Απάντατα ποιήματα", (Αθήνα, Ναρκίσσος, 2003) 321. 



  

 نموذًجا" يإیثاك –األوذیسیة الثانیة " سكا�افی شعر يف يجتماعوالواقع االاألغریقیة األسطورة 

٣٤٢ 
 

  ُحب تلیماخوس، إخالص

  بینیلوبى، شیخوخة والده

  ، والُحبيأصدقائه القدام

  المخصص له من شعبه

  منزله يالراحة السعیدة ف

  دخلوا مثل بصیص البهجة

  .إلى قلب البحار

  )تلك األشیاء(ومثل األشعة تالشت 

  الظمأ

  انتفض البحر بداخله

  )الیابسة(ء البر كان یكره هوا

  اللیل يولصعوبة نومه ف

  .أشباح هیسبریا) جاءت إلیه(

  أسره الحنین

  صباحاتو ألسفاره، 

  الوصول إلى الموانئ، حیث

  نه بهذه السعادة، تبحر فیهاإ

  الُحب لتلیماخوس، إخالص

  .بینیلوبى، وشیخوخة والده

  وأصدقاءه القدامى، الُحب

  المخصص له من شعبه

  سالم وراحة

  مملمنزله ال

  غادر وهكذا

  كما تالشت شواطئ

  إیثاكى وراءه تدریجًیا

  وأبحر غرًبا بسرعة



  

 نموذًجا" يإیثاك –األوذیسیة الثانیة " سكا�افی شعر يف يجتماعوالواقع االاألغریقیة األسطورة 

٣٤٣ 
 

  تجاة إیبریا، وأعمدة هرقل

  بعیًدا عن اآلخیین

  ورأى أنه كان على قید الحیاة، مرة أخرى

  تحرر من أواصر قمع

  األشیاء المنزلیة المألوفة

  وقلبه المغامر

  ".ابتهج ببرود، یخلو من الحب

  

خفاها الشاعر، ولم أ ي، الت Κρυμμένα ποιημάταالمخفیةن ضمن مجموعة القصائد تعد هذه القصیدة م

النسخة األقدم لقصیدة  ي، حیث تعد ه١٨٩٤، وكتبت هذه القصیدة عام نشرها أو اطالع قرائه علیها يیرغب ف

  )١(".إیثاكى"

  :للقصیدة األسطوریة الخلفیة

  Ἑσπεριδες–Ἑσπεριςهیسبریا 

هیسبیرى، وأیجلى،  يسمائهن هأعند غروب الشمس، و  يٕااللهات الضوء الذهبهات المساء، و یعرفن بإل

یقول إنهن بنات ربة اللیل نوكس  يرأوهناك Ερυθεια ,Ἑσπερα ,Αρεθουσα, Αιγλη, وٕاروثیس، أریثوسا

Νυξ،)بنات التیتن أطلس آخر یقول إنهن يورأ )٢  Ατλας وهیسبریسἙσπερις،  حیث یعرفن بالهیسبریدیات

منحتها ربة األرض جایا كهدیة إلى هیرا عند  يوهن أیًضا حارسات شجرة التفاح الذهبیة، الت )٣(یات،واألطلند

  )٥(.ویعرفن بأغانیهن الساحرة وألحانهن العذبة )٤(.زواجها من زیوس

  :Πηνελόπεια يبینیلوب

ة والمخلصة لزوجها للزوجة المحب اهى زوجة أودیسیوس، كما تعد أفضل نموذجً  يمن الجدیر بالذكر أن بینیلوب

عداد الموتى، وأتى أمراء كثیرون إلى قصره،  يعتبر الجمیع أنه فاغیابه، حیث أنه عندما طالت غیبته عنها  يف

اجتمع األمراء  )٦(.ستیالء على عرش إیثاكاالالزواج منها، وا يیطلبونها للزواج، وكان كل واحد منهم یرغب ف

أن تختار زوًجا لها منهم، ولكنها ظلت ترفضهم وتراوغهم، وأحیاًنا  قصر أودیسیوس، وطلبوا منها يالطامعون ف

                                                             
1 David Ricks, The shade of Homer, a study in Modern Greek poetry (New York: Cambridge University 
Press, 1989), 86. 

2 Hes. Th. 215. 

3 D.S. Bibl.Hist. iv. 27. 

4 Hyg. Fab. init. 

  .٦٦٢، )١٩٩٥ المصریة، األنجلو مكتبة :القاهرة( اآللهة الصغرى أساطیر ،٢ج إغریقیة، أساطیرعبد المعطى شعراوى، ٥

6 Hom. Od., xiii, 187. 
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تتحداهم وتقاومهم وتكذب علیهم، حتى توصلت إلى حیلة تخدعهم بها، وهى أنها ستتزوج من أحدهم ولكن لیس قبل 

وات، ما یرتدیه عند وفاته، وبدأت بالفعل تغزل الثوب، واستمر ذلك ثالث سن ،والد زوجها ،أن تغزل ثوب ألتریوس

  )١(.قصر زوجها ياللیل، وظل األمراء الطامعون منتظرین ف يتغزله بالنهار تفكه ف

  :Τηλέμαχος تلیماخوس

 يزوجته، وف يالقضاء على األمراء الطامعین ف يساعد والده ف ي، وهو الذيهو ابن أودیسیوس وبینیلوب

ده، وعندما ظهر أودیسیوس، وأعلن عن القصر، حیث قام بإخفاء األسلحة الموجودة بالقصر كما طلب منه وال

شخصیته الحقیقیة، لم یستطع هؤالء الطامعین مهاجمته، كما قام بتوزیع تلك األسلحة بعد ذلك على والده، واثنین 

  )٢(.من مرافقیه المخلصین لیواجهوا بها هؤالء الطامعین، وبالفعل انتصروا علیهم

  :Ἡράκλειοι Στῆλαιأعمدة هرقل 

، وكان اسمه ألكیدیس، ولكن بعد أن أرضعته هیرا أصبح اسمه هیراكلیس يزیوس وألكمین هیراكلیس هو ابن

وقد بنا أعمدة هیراكلیس أثناء قیام هیراكلیس  )٣(.نها منحته الخلود بإرضاعها لهإحیث " مجد هیرا" يیعن يوالذ

ن هذا العمل یقتضى أن یحصل كان مكلًفا بتنفیذها، وكا يثنى عشر عمًال التبإنجاز عمله الخارق العاشر من األ

أسبانیا،  يعلى قطیع جریون دون أن یستأذن صاحبه، أو یدفع له ثمًنا، وكان جریون ملًكا على تارتسوس الواقعة ف

عرف هذان العمودان فیما بعد )٤(وعندما وصل إلى مدینة تارتسوس، قام هناك بتشیید عمودین ضخمین متقابلین،

  )٥(".أعمدة هیراكلیس"باسم 

  :یل القصیدةتحل

تستلزم العودة إلى إیثاكا من جدید، أو إلى أى موطن آخر، ولكن بسبب " األوذیسیة الثانیة"ن إیجدر بنا القول 

هذه القصیدة نجد أن التعریف  يعجز البطل هنا عن التأقلم من جدید مع الواقع الخاص بمدینته القدیمة فإننا ف

 حساس من االحباط والیأس، بینما نجد أن إمكانیة وتجربة الخضوعإیثاكا متصل نفسًیا بإ يالخاص بموطنه األصل

لذلك فإن . حاالت أخرى مشاعر اإلشمئزاز يموطنه إیثاكا تثیر مشاعر السأم، وف يلحیاته السالفة ف يللنمط الیوم

 يتؤد يتللتخفیف عنه، وإلحداث نوع من المواساة ال يتلك الخبرات المؤلمة المرتبطة بعجزه عن العودة لمنزله ه

  )٦(.إلغاثة البطل

                                                             
1 Hom. Od., xix, 136-58. 

:لمزید من التفاصیل انظر أیًضا  

  .٤٣٤-٤٣٣، ٢جأساطیر إغریقیة،  عبد المعطى شعراوى،

  .٤٣٢-٤٣٩، ٢جأساطیر إغریقیة،  ،عبد المعطى شعراوى ٢

3 D.S., Bibl.Hist. IV, 10. 

4 Apollod., Bib. ii. 5, 10 

5 A., Pr., 349,428 

6 Pieris, Mackridge, Ancient Greek Myth in Modern Greek poetry," The theme of the second Odyssey in 
Cavafy and sinopoulos", (London: Frank Cass, 1996), 97-98. 
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ناشئة عن مواقف تاریخیة متنوعة، " األوذیسیة الثانیة"الحدیث نجد أن تجربة  يالشعر الیونان يأننا فكما 

ومالبسات سیاسیة وثقافیة ملهمة بشكل كبیر للمؤلفات الشعریة، حیث یحاول المؤلف تغییر النهایات المعتادة 

حاالت أخرى نجدها ناجحة جًدا، فالكاتب هنا یشیر  يواضحة، وواقعیة، وفألوذیسیة هومیروس، من زاویة حدیثة و 

هذه القصیدة  يف َكڤافیسنكون أكثر دقة، فإن  يولكن ولك )١(.َكڤافیسل "إیثاكى"رائع وهو قصیدة  يإلى نموذج فن

 عمله يف ،Tennyson" تینیسون"، األعلى يف أوضحناه ما وهو األوذیسیة عملهي ف یعد منافًسا مزامًنا لهومیروس

وكنتیجة لذلك  .یفهمهم ویستوعبهم جیًدا يلنفسه ك بدون أن ینشئ مجاًال  " Dante(٢)يدانت"، و Ulyssesأولیسیاس

تتحدث  يالت "يإیثاك"على العكس تماًما من قصیدة  ين قصیدته عانت من نوع من االزدحام األدبإیقول الكاتب 

كما  ،لألسطورة فیها على نحو مالئم ومرتب داخل بناء القصیدة ياألدبا عن نفس الموضوع، ولكن جاء البناء تقریبً 

ن البطل هنا یقرر إهذه القصیدة مختلفة عن النهایة عند هومیروس، حیث  يجعل النهایة ف َكڤافیسنالحظ أن 

حال فى مثلما كان ال یكون هدفه هو العودة الرائعة إلیها، أالَّ  يقضاها خارج وطنه إیثاك يكنتیجة للحظات الت

، وكذلك األشیاء المعتادة يإیثاك ياألوذیسیة، ولكن إلى حٍد ما كان التخلص من الروابط البغیضة للحیاة المملة ف

حیاته كلها یبحث عن الموانئ الجدیدة؛  يباق يیقوده إلى قراره بأن یقض يوالمشاعر المشتركة، هو االختیار الذ

 ياستطاع بها أن یغیر النهایة المعتادة للقصة، ك يلشعریة القصیرة التبجمله ا َكڤافیسلذلك یعتقد الكاتب أن إسهام 

مقالة له بعنوان  ينفسه ف َكڤافیسأن كما یكون مختلف عن غیره ممن كتبوا عن نفس الموضوع یعد شئ ممیز له، 

إنه من ن هومیروس قرر أن یتوقف ویضع نقطة النهایة، فإحیث : یوضح ١٨٩٤كتبها عام  يالت" نهایة أودیسیوس"

المهام الصعبة  يالصعب والخطیر ألى شخص آخر أن یتمنى أن یستمر، ولكن الحرفیین العظام یكونون ناجحین ف

  )٣(.والخطیرة

بخیاله الخصب أراد أن یكون من هؤالء الحرفیین، وأن یثبت  َكڤافیسمما سبق یمكن أن تشیر الباحثة إلى أن 

وكان  ة أودیسیوس لدیه بطریقة مناقضة لشخصیته عند هومیروس،لنفسه ولقرائه ذلك فعلًیا، حیث غیر من شخصی

للقارئ تصوًرا  َكڤافیسهذه القصیدة، حیث أعطى  يلشخصیة أودیسیوس ف" يالتناص العكس"ذلك باستخدام أسلوب 

د قص يلهذه الشخصیة األسطوریة، وبطریقة فنیة تخدم األبعاد المعنویة الت يجدیًدا، بصورة تتجاوز البعد التقلید

 يبكل ممیزات حیاته ف هذه القصیدة، حیث جعل منه شخص مختلف تماًما فعلى الرغم من علمه يف َكڤافیسإلیها 

، فكل األشیاء الجمیلة وصفها هنا بأنها تالشت كبصیص نه یراها كلها عیوب، فالبیت الجمیل یراه ممالً فإ إیثاكى،

عتادت على الترحال والتنقل ا يف لتلك الشخصیة التوكأنه یقدم لنا وص ،أشعة الشمس، لم یبق لها أثر بداخله

 يستقرار فیه، فالشاعر هنا یرى أنه بهذا التغییر الجذر مكان واحد واال يالكثیر، بأنها لم تعد تستطیع البقاء ف

ر بها عن ، نجده عبَّ يإیثاكومن ثم عندما كتب قصیدة  ،ألودیسیة هومیروس، أثبت أنه شاعر عظیم ومتقن لفنه

نسانیة، بهدف رئیس وهو للحیاة اإل الف من الظمأ ال نهایة له، وهو السفر والترحال، حیث سیجعلها رمزً نمط مخت

 يوه القصیدة، هذه يف وردت أخرى إشارة )٤(.المكتسبة من الترحال الفوز بالسعادة الناتجة عن كثرة المعرفة والمتعة

                                                             
1 Mackridge, Ancient Greek Myth in Modern Greek poetry, 98. 

2 Γιώργος Σαββίδης , Κ.Π Καβάφης, κρύμμεναποιήματα (1877- 1923), (Αθήνα: ΙΚΑΡΟΣ,2000) 155. 

3 Pieris, Mackridge, Ancient Greek Myth in Modern Greek poetry, 103-105. 

4 Σόνια Ιλίνσκαγια, Σ., " Κ. Καβάφης – Ν. Γκουμιλιοφ, <<ενμέρει>>παράλληλοι, σ. 42. 

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/viewFile/2804/256 
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 العالم یقع حیث السفلى، العالم تجاهًرا إبحا یعد ألسطورةل وفًقا وهو ١إیبریا، تجاه غرًبا َكڤافیس أودیسیوس إبحار

 ویوجد ،Ὠκεανός  أوكیانوس نهر بعد اإلغریقى، العالم من النائیة الغربیة األماكن فى( ᾍδης  هادیس )يالسفل

 يبق ما وكل الحیاة، مقومات كل تنقصهم أشباح، صورة يف الموتى فیه یعیش يالذ الَبرواق، سهل المنطقة هذه فى

 سهل وهو المنطقة تلك فى آخر مكان وهناك. الجسد فقدت أن بعد یذكر ال شیًئا أصبحت يالت الروح هو منهم

 اللفظ وهذا وأجسادهم، بأرواحهم محتفظین المفضلین، البشر دراأف إلیه یذهبوالذي  Ἠλύσιον πεδίον2 إلیسیون

 مكان فهو الموت، یذوقون ال سعداء سكانه صبحوی المكان، ذلك على السعادة تخیم حیث اإلغریق، عند الجنة يیعن

 والریاضة، الخیل، ركوب فى هناك أوقاتهم ویقضون الحق، عن یدافعون حیاتهم قضوا الذین العظماء درااألف

 بأن المكان ذلك هومیروس یصف كما ٣.الطیبة والروائح راء،الث مظاهر كل حولهم وتنتشر النرد، ولعب والعزف،

 من عالیة موجات تهب فال أمطار، وال شدیدة، عواصف وال فیها، ثلوج فال سهولة، أكثر هفی تكون الرجال حیاة

٤.البرودة الرجال تمنح به الغربیة والریاح المحیط،
 قاله ما مع الكلمات بعض تشابه نالحظ الوصف هذا ومن 

 هومیروس بوصف تأثر أنه تقدنع للذك ببرود، الرحلة بتلك ابتهج المغامر قلبه أن یخبرنا حیث قصیدته، فى َكڤافیس

 لكون نشیر أن یمكن سبق ومما. هناك للرجال الغربیة الریاح تمنحها يالت بالبرودة یتمیز الذى إلیسیون، لسهل

 تارتاروس إلى ذهب يالذ هومیروس أودیسیوس عكس على وهو الجنة، إلى الوصول يف یرغب كان الشاعر

Τάρταρος اآللهة، غضب أثاروا الذین ،األشرار فیه یعاقب يالذ مكانال فهو إلیسیون، من تماًما النقیض 

 العراف تیرسیاس شبح هناك قابل كما العذاب، یالقون كثیرین أشخاًصا وجد هناك إلى هبط فعندما وأهانوهم،

Τειρεσίας، وأخیلیوس Αχίλλειος ، وأجاممنون Ἀγαμέμνων وآیاس ، Αἴας ومینوس Μίνως ، وهما 

   ٥.وهما یتعذبان، وشاهد شبح هیراكلیس ، Σίσυφοςوسیسیفوس ، Τάνταλος وتانتالوس

 أماكن، من إلیه ینقسم وما السفلى العالم بمكان كامل علم على كان َكڤافیس أن على نؤكد أن یمكن سبق مما

 فهو بعید، من إلیها باإلشارة فقط واكتفى واضح، بشكل تارتاروس، أو إلیسیون، أو السفلى العالم كلمة یذكر لم ولكنه

 القول یمكننا لذلك فیتها،اوجغر  اإلغریقیة باألساطیر كاملةدرایة  على هو من إال هذا من مقصده یفهم لن أنه یدرك

 سهل فى المتمثلة الجنة إلى یذهب سوف أنه یتوقع حیث الموت، يف تكمن حتهار  أن تماًما یدرك كان الشاعر إن

   .إلیسیون

مدى ظهور الواقع  ألن أن نوضحناولت هذه القصیدة، یمكن لنا اوبعد أن عرضنا اآلراء المختلفة التى ت

ر عنه على النحو التالى، فالشاعر هنا یعبر عن رغبته وكیف عبَّ  ،هذه القصیدة يف َكڤافیسالخاص ب يجتماعاال

مع عشقه كل مكان یذهب إلیه، فهو  يا ما تتبعه فدائمً  ي، تلك المدینة التاإلسكندریةالرحیل بعیًدا عن  يالعارمة ف

  "المدینة" Η Πόλιςلها، إال أنه یرى أنه یجب أن یبتعد عنها، وهو ما ذكره فى قصیدته 
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"Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μουμια καταδίκηείναι γραφτή·"(1) 

  .خرآأخرى، سأبحر إلى بحر  سأذهب إلى أرض:" قلت"

  .سوف توجد مدینة أخرى أفضل من هذه

   ".كل محاولة لى یكون قدرها الفشل

خرى، خرى وال بحوًرا أنها، ولكنه یدرك أنه لن یجد مدن أهذه القصیدة یعلن رغبته فى الرحیل ع يفالشاعر ف

فتقد فیها شعوره ااول الهرب منها ألنه فیها كما ذكر فى القصیدة، فربما كان یح ةشیخوخالستالحقه وستدركه  يفه

ما عرف عنه  تطیع أن یختفى بداخلها لكى یمارسفتلك المدینة المصریة الصغیرة ال یس ، Η ελευθερίαبالحریة

، فهو یبحث عن مدینة أخرى یختفى بداخلها، اإلسكندریةصبح معروًفا عنه فى أ يوهو األمر الذ، ةمن مثلیه جنسی

  :ى شئ فیها، وهو ما أكد علیه فى قولهوال یعرف أحًدا عنه أ

«Ἀφ’ ὅτου ἐφυγεν... Ρ. Μ., πῶς τήν βάζω στόν νοῦ μου» " كیف أضعه .م.ر...حین رحلفى ،

 ينسانوهذا هو الجانب اإل ،Ράλλες Μικές "رالیس میكیس"وفى هذه العبارة یعبر عن أفتقاده لصدیقه  "ىفى ذهن

ا، ولكنه اآلن ذهب إلى ، وكان برفقته دائمً اإلسكندریة يما عاش معه فطال يو صدیقه الذللقصیدة، فهذا الشخص ه

  (٢).، ویتمنى الذهاب إلى لندن لیلحق بصدیقه Η μοναξιάیشعر بالوحدة َكڤافیسلندن مما جعل 

جتماعى یعبر من خاللها عن واقعه اال يأستغل األسطورة هنا لك َكڤافیسوبناًءا على ما سبق یمكننا القول أن 

داخلها، كما أفتقد كل ما فیها من  يالقصیدة ویشعر بالملل والغربة ف يعاد إلیها أودیسیوس ف يالت يإیثاك مستغالً 

 ،الرحیل بعیًدا عنها يشیاء تالشت لدیه، وهو یفكر فممیزات سواء زوجته أو ابنه أو أصدقائه أو والده، كل هذه األ

، ولكنه بدأ یشعر بالملل فیها بعد رحیل اإلسكندریة يقضى حیاته كلها ف يوهو نفس الحال بالنسبة للشاعر الذ

لیعید الشوق  عن مدینة اأراد أن یرحل بعیدً حیث أنه  .سهراته وحبه يف من وحدته ورافقه فطالما خفَّ  يصدیقه، الذ

νοσταλγία ریةاإلسكندنه ال یصدق بأنه یكره إده لنا صدیقه رالیس الذي قال له أكَّ  هو یشعر أنها تقیده وهذا ما، 

طبق األمر ذاته ربما ین ،بالفعل هو ال یكرهها ولكن هو یرید مدینة أكبر یمارس بها حریة أكثر وعلى نطاق أوسع

طروادة، ولكن تتضح معالم رحلته خالل العودة ومحاولة الرجوع إلى قرر أن یذهب إلى  يعلى أودیسیوس الذ

كان لم یكتمل بعد، ولذا كان البد من حدوث تغییر ثاكى مرة أخرى ولكن الرجوع یتأخر، ربما أن الشوق لدیه یإ

، والحیاة الزوجیة النمطیة، لذلك یخرج إلى يفهو یبحث عن الخروج من الحیز المكان .یخرجه عن النمطیة

  )٣(.طروادة

                                                             
1 Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ.Π.Καβάφη "Απάντατα ποιήματα", 65. 

2 Shaker Moussa, Η εικόνα των Αράβων , 35. 

3 Shaker Moussa, Η εικόνα των Αράβων ,.33 
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2- Ιθάκη 

"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 

που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά 

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους, 

να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' έβενους, 

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά, 

σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιμον εκεί ειν' ο προορισμός σου. 

Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει 

και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 

πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ'έδωσε τ' ωραίο ταξείδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
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Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν."1 

 

  إیثاكى - ٢

  إیثاكى إلى اذاهبً  تنطلق عندما"

 بالمعارف وملیًئا بالمغامرات، حافًال  طویًال  الطریق یكون أن فلتتمن

 الكیكلوبس وال الالیسترجونیین من تخشى ال

 الغاضب بوسیدون وال

 أبًدا طریقك يف تجدهالن  )األشیاء هذه (فمثل

 ًیا،سام فكرك مادام

 .استثنائیة عاطفة وجسمك روحك تلمس  )وطالما(

 الكیكلوبس وال الالیستریجونیین تقابل لن

 المتوحش بوسیدون وال

 روحك داخل تحملهم لم ما

 .أمامك روحك تضعهم لم وما

 كثیرة صیفیة صباحات توجد وأن طویال الطریق یكون أن فلتتمن

 بهجة وبأى متعة، فبأى

 األولى للمرة تراها موانئ يف تدخل سوف

 الفینیقیة التجارة) أسواق( فى فلتتوقف

 الجیدة البضائع يفالتقتن

 واألبنوس والعنبر والمرجان، اللؤلؤ

 .نوع كل من حسیة وعطور

  الحسیة العطور من تستطیع ما بقدر بوفرة خذ

  المصریة المدن من العدید إلى فلتذهب

 .الدارسین من وتتعلم لتتعلم،

                                                             
1  Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ.Π.Καβάφη "Απάντατα ποιήματα", 73. 
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 اائمً د فكرك فى إیثاكى فلتكن

 غایتك هناك إلى الوصول فلیكن

  أبًدا الرحلة يف تتعجل ال لكن

 كثیرة أعواًما )الرحلة(تستغرق أن األفضل من

 جًدا، مسًنا الجزیرة إلى تصل وأن

 الطریق، من كسبته ما بكل نًیاغ

 .اءلثر ا إیثاكى تمنحك أن متوقع غیر

 الجمیلة الرحلة منحتك فإیثاكى

 طریقال إلى لتخرج كنت ما بدونها

 .)هذا من(أكثر تمنحك أن لدیها لیس لكن

 .تخدعك لم فإیثاكى فقیرة، إیثاكى وجدت واذا

 كبیرة خبرة ذا حكیًما، أصبحت هكذا

 ".إیثاكى تعنى ماذا فهمت قد بالتأكید فأنت

 

، ١٩١٠عام "إیثاكى"قصیدة  َكڤافیس وكتبαναγνωρεσμένα.  تعد من مجموعة القصائد المعترف بها

  )١(.، واستمدها من هومیروس، بالتحدید من رحلة عودة أودیسیوس إلى وطنه إیثاكى١٩١١ونشرت عام 

 )٢(.جزیرة یونانیة قبالة الساحل الغربى للیونان، وهى الموطن األسطورى ألودیسیوس: يیثاكإ

  :للقصیدة ةاألسطورى الخلفیة

  )٣(.ألودیسیوس يور األسط الموطن يوه للیونان، الغربى الساحل قبالة یونانیة جزیرة :يإیثاك

  :Λαιστρυγονεςن الالیستریجونیو

 Τήλεφοςقابلهم أودیسیوس أثناء رحلته، حیث استطاع البحارة اإلغریق المهرة أن یدخلوا میناء تلیفوس 

سالمین، إذا أن ذلك المیناء كان محاًطا بصخور شاهقة وال یوجد سوى ممر بحرى ضیق بین تلك الصخور، یسمح 

ناء، هناك أرسى رجال أودیسیوس سفنهم بجانب الشاطئ، أما أودیسیوس نفسه فقد حرص على أال بالكاد بدخول المی

یدخل المیناء بسفینته، بل رسا بالقرب من صخرة خارج المیناء، وأرسل ثالث من رجاله لإلستطالع، وصلوا الرجال 

أحد قادة الالیستروجونیین یدعى إلى الشاطئ، فقابلتهم فتاة تحمل بعض الماء تحدثوا معها، فعلموا أنها ابنة 

                                                             
1 Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ.Π.Καβάφη "Απάντατα ποιήματα", 74. 

  .١٣ ،)١٩٩١ العصریة، الیاس دار: القاهرة( يشكر  يغال مقدمة، ،يالسباع بشیر ترجمة، ، قصائد،يكافاف كوستانتین ٢

٣
  .١ ،قصائد ،يكافاف كوستانتین  
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، وقد أبدت استعداًدا بالًغا لمساعدتهم فقادتهم إلى والدها، هناك كانت المفاجأة، قابلهم Ἀντιφάτης أنتیفاتیس

قتلوا واحًدا منهم . أمسكوا بهم وأوسعوهم ضرًبا وركالً . مجموعة من الرجال المتوحشین، استقبلوهم بشراسة بالغة

فصعدوا الالیستروجونیون قمم . إنزعج الرجالن اآلخران وفرا هاربین. ه لزعیمهم كى یأكلهبضربة واحدة، وقدمو 

الصخور العالیة، تلك الصخور التى تطل على سفن أودیسیوس، وأمطروا اإلغریق بوابل من الصخور الضخمة 

وحطموا عظامهم،  ونزلوا إلى الشاطئ وذبحوا الرجال،. فحطموا كل السفن قبل أن تستطیع الخروج من المیناء

وجلسوا على الشاطئ فى هدوء یلتهمون جثث الرجال القتلى، وكان أودیسیوس یراقب المعركة، وهو خارج المیناء، 

  )١(.وصرخ فیهم أن یهربوا بحیاتهم ،فأمر رجاله بصعود السفینة واستخدام المجادیف بقوة بالغة

  :Κυκλωψالكیكلوبس 

 )٢(.ق له عین واحدة مستدیرة فى منتصف جبهته، ونظراته مخیفةالكیكلوبس هى مخلوقات غریبة، كل مخلو 

فقدت هذه المخلوقات كل إتصال بالعالم الخارجى، عاشت عیشة بدائیة، التمارس أى مهنة غیر مهنة الرعى، 

قد وجد أثناء رحلته أحد الكهوف فدخله هو ورفاقه، وهذا الكهف كان كان أودیسیوس  .ویسكنون الكهوف الجبلیة

ابن اإلله بوسیدون، وهذا الكیكلوبس كان من آكلى لحوم البشر،  Πολύφημοςالكیكلوبس بولوفیموس  یسكنه

اختبؤا فى هذا الكهف، وعندما عاد الكیكلوبس بولوفیموس فى المساء مع قطعانه، أغلق مدخل كهفه بصخرة 

یكلوبس أودیسیوس ورفاقه فى عندما وجد الك .ضخمة جًدا، ولكنها بالنسبة له ثمرة صغیرة الحجم، خفیفة الوزن

الكهف، نهض فى غضب وسار نحوهم، وسألهم َمن یكونون؟ شعروا بالرعب ولكن أودیسیوس أجابه فى شجاعة أن 

لكن المارد لم یهتم بكالمه فأمسك اثنین من رفاقه بین اصبعیه، . سفینتهم جنحت إلى مملكته، وأنهم ضیوفه

جلس أودیسیوس وباقى الرفاق فى رعب، حتى الصباح یفكرون  ،بالغة شراهة يلتهمهما فاوحملهما مًعا نحو فمه و 

ثم  ،لتهمهماكیف سیتخلصون من هذا المارد، وفى الصباح استیقظ المارد، ومد یده وأمسك اثنین آخرین من الرفاق و 

 هتدى أودیسیوس لفكرة،اوجلس أودیسیوس ورفاقه یفكرون،  ،الخارج يخرج من كهفه یسوق قطعانه لیرعاهم ف

الكهف، ثم أخرج خنجره المسنون، وشذب طرف الفرع،  يكان موجوًدا ف يفسحب فرًعا من فروع شجرة الزیتون الذ

حتى أصبح له سن مدبب فوضعه بالقرب من النار حتى أصبح صلًبا قوًیا حاًدا، وأخفاه وسط كومة من فروع 

ن من الرفاق فأصبح عددهم ست رفاق بعد لتهم اثنین آخریاوعندما عاد المارد  ،األشجار ملقاة على أرض الكهف

أن كانوا اثنى عشر، تذكر أودیسیوس أن لدیه نبیًذا معتًقا، حلو المذاق، كان قد منحه إیاه مارو كاهن اإلله أبوللون، 

فعرضه على الكیكلوبس الذى تذوقه بحرص فى البدایة فوجده لذیًذا، وظل یتبادل الحدیث مع أودیسیوس، الذى كان 

سمه هو أودیس التى تعنى ا، ولم یشأ أودیسیوس أن یخبره بالحقیقة فلم یذكر له اسمه الحقیقى، فأخبره أن معجًبا به

استمر الحدیث بینهما حتى سیطر الشراب على الكیكلوبس فلم یعد قادًرا على السیطرة على  ،)ال أحد(بالیونانیة 

وس ورفاقه فى هدوء تام، وأمسك أودیسیوس بفرع تصرفاته، وحركاته فبدأ یترنح حتى غلبه النعاس، وتسلل أودیسی

                                                             
1 Hom. Od.x. 80, &c. 

  :نظر أیًضاالمزید من التفاصیل 

  .٤٠٨-٤٠٧، ٢ج إغریقیة، أساطیر، ىشعراو  ىعبد المعط 

Hom, Od.10. 80 ff& 12. 1 ff. 

2 Hes. Th. 503. 
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وظل المارد یصرخ من  ،ذلك الرفاق الباقون على قید الحیاة يعینه الوحیدة، ساعده ف يالزیتون المسنون، ورشقه ف

ال أحد فقأ " :فظل یقول ؛، وتجمع رفاقه من الكیكلوبس اآلخرین جیرانه سألوه ماذا یحدثيشدة اآللم ال أحد فقأ عین

  )١(.طریقهم یتضاحكون يفساروا ف ،فظنوا أنه ثمل بال شك "يعین

  :Ποσειδώνبوسیدون 

كان عادة ما یظهر  ،Ῥέα من ریا  Κρόνος یعرف بوسیدون بكونه إله البحار والمحیطات، وهو ابن كرونوس

زل، لكن رتبط بالماء والزالااإلله ذو هیئة الحصان، و  ي، أ ἵππιοςكتسب لقب هیبیوسافى هیئة الحصان، لذلك 

كان متزوج  ،قیعان البحار والمحیطات يا للبحر، فهو قادر على إغراق السفن والغوص فأغلب الروایات تعتبره إلهً 

عندما فقأ أودیسیوس عین بولوفیموس ابن بوسیدون، صرخ  ،، وكان یحمل معه شوكته الثالثیةيمن الحوریة أمفتریت

یسیوس، لذلك غضب بوسیدون على أودیسیوس، وظل یطارده، االبن على والده، وطلب منه أن ینتقم له من أود

  )٢(.جلها ظل أودیسیوس یتجول لمدة عشر سنوات، قبل أن یعود لوطنه إیثاكىأمن  يوكان ذلك أحد األسباب الت

  :تحلیل القصیدة

یمة، كل تفاصیل، وأحداث األسطورة القد قد تذكر قبل كتابته لهذه القصیدة، َكڤافیسنجد أنه من المرجح أن 

  .ذلك قوة تأثیر هذه األسطورة على من اطلعوا علیها يوذلك لكى یضع عنوان لقصیدته، مستغًال ف

 هومیروس وبالتحدید أسطورة الرحلة الخاصة أودیسیة"كما هو واضح من موضوع القصیدة  َكڤافیس خدمستا

حیاتهم  يلعلهم یستفیدون منها ف بعودة أودیسیوس، لیصنع منها قصیدة تمكن من خاللها أن یقدم عبرة وحكمة للبشر

. مًناآیضمن لنفسه سفًرا  يقد وجه العدید من المعلومات النصائح لذلك الشخص المسافر لك َكڤافیسفنجد  ،الواقعیة

إن السعى أكثر أهمیة من : تمكن من أن یستخلص العبرة والحكمة من كل جهد إنسانى مبذول َكڤافیسكما أن "

هتمام حًقا، فعلیك أن تسعى، ولیس علیك إدراك النجاح، ولكن سعیك إلیه هو الجدیر باال الهدف، قد ال تبلغ الهدف،

خاص بموضوع  بنى قصیدته بشكل مدروس َكڤافیسكما نالحظ أن  )٣."(ویعطى ذلك خبرة تفوق كل تقییم

عن منزله،  ، لیس فقط مشغول البال بالبحثيالذین قدموا البطل الهومر  ن دانتي وتینیسونأودیسیوس القریب م

ن یرون أنفسهم كوراث لكل و حدثمن الو ولذلك فالشعراء الیونانی. ولكن قدموه كباحث عن الخبرات الحیاتیه بشكل دائم

  )٤(.يدب الیونانلیس فقط األ يدب األوروباأل

من  ،يال تنته يأن فى هذه القصیدة یرتبط معنى اإلنسانیة بوجود السعادة الت Ιλίνσκαγια"إلینسكایا "ترى كما 

، حیث یبتعد اإلنسان عن التفكیر يفادة من الرحلة، وكذلك بالتركیز على سمو التفكیر واإلرتقاء الفكر كثرة التعلم واإل

 يفادة بالرحلة، وكذلك تربط اإلنسانیة فیها بالمشاعر والعواطف، التیخیفه أو یضایقه فیتمكن من اإل يءش يأ يف

                                                             

  .٤٠٣-٣٩٩، ص٢ج إغریقیة، أساطیر، يشعراو  ىعبد المعط ١

Hom. Od. vi. 5, ix. 106, &c., 190, &c., 240, &c., x. 200. 

  .١٨٢-١٥٣ ،٣ج إغریقیة، أساطیر، يعبد المعطى شعراو  ٢

  .٤٥، )٢٠٠٩المركز القومي للترجمة  :القاھرة(نعیم عطیة ة وترجم َكڤافیس، دراسة من َكڤافیس، قصائد ٣ 

4 Pieris, Mackridge, Ancient Greek Myth in Modern Greek poetry, Xviii. 
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إلضافة إلى أن النغمة التعلیمیة األخالقیة لیست بغائبة عن مثل هذه با )١(تعطى لرحلة الحیاة المتعة والبهجة،

علیها طابًعا من الشكلیة والصرامة، فمن مثل هذه القصائد یمكن أن ندرك أن  يضفالقصائد فإن هذه النغمة تُ 

 یمكن أن تكون ذات داللة للحاضر، وتصلح للتطبیق يالماض يقد بدأ یرى أن أحداثًا وموضوعات ف َكڤافیس

وعن نبرة أكثر  ،لتحاًما بذات الفناناواستقاء الحكمة األبدیة منها، وقد أضحت مثل هذه القصائد أكثر 

  )٢(.خصوصیة

أنه إذا وجدت قصیدة یونانیة حدیثة عمیقة ورقیقة تعید لنا ( Βρισμιτζάκης"" میتزاكیسفریسیح كما یوض

كما یقدم لمحة شخصیة عن ) َكڤافیسل "يإیثاك"فبال جدال هذه القصیدة هى قصیدة  اإلغریقیةذكریات الروح 

  .أسطورة أودیسیوس الكالسیكیة يالموجود مسبًقا ف يالمضمون الرمز 

 ،َكڤافیس البیت األول لقصیدة ينجده ف" يإیثاك"المقصود من قصیدة  يإن المعنى الثان

"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη" 

"إلى إیثاكىعندما تنطلق ذاهًبا بمعنى "  

. وهو أودیسیوس يإیثاك ذكر سطوریة ستخطر ببالنا بمجردفهو بهذا البیت یستخدم إشارة رمزیة إلى شخصیة أ

، ال يإلى إیثاك) یغادر( يحیث یبدأ القصیدة مشیًرا إلى الشخصیة الرئیسة للقصیدة وهو شخصیة أودیسیوس الذ

عن  اقصیدته یكون مختلفً  يعلمیة نسبًیا ف یتحدث عنه الشاعر بطریقة يهكذا إن هذا الشخص الذ. إلیها) یعود(

یعتقد أنه غیر محظوظ؛ ألنه یجتاز  ينعرفه من األسطورة الیونانیة القدیمة الذ يالذ يشخصیة أودیسیوس الهومیر 

وأن  ي، ومحكوم علیه أن یعان)إله البحار(ا طریق العودة، فهو ملعون من بوسیدون البحار ومع ذلك یفقد دائمً 

. نجده تمنى لشخصیته األودیسیة رحلة طویلة ملیئة بالمغامرات والمعارف َكڤافیسقصیدة  يولكن ف یصارع األمواج،

 ية بالمخاوف الرهیبة مثل الكیكلوبس واللیستریجونات وهوءفإن كابوس ومخاطر رحلة العودة الممل َكڤافیسبالنسبة ل

المشعوذات، أصبحت على العكس مملؤة ، ومملؤة بالساحرات الفاتنات و اإلغریقیةاألساطیر  يغیالن ومردة ف

یشجع شخصیته على القیام بهذه الرحلة المفیدة حیث تمنى أن تكون الرحلة  َكڤافیسف. باألعمال اإلیجابیة المفیدة

أفضل من مجرد وصول شخص إلى مكان معین یریده،  يفه معارفه خالل رحلته، يطویلة جًدا، لكى یتعلم وینم

یحاول أن  يهذه الرحلة، بطریقة أفضل من هومیروس الذ يرة عن أماكن عدیدة فیقدم معلومات كثی َكڤافیسف

الطریق،  يمعلومات عن األماكن الموجودة ف َكڤافیسفعلى سبیل المثال یقدم . یجب القیام به يیجعلها واجب وطن

 .لیعوضنا بذلك عن قصة اشتیاق أودیسیوس للعودة إلى بیته، وٕالى زوجته بینیلوبى

یتمتع بها قدر  يأن تطول الرحلة لك يبأن یتمن يینصح بطله األودیس َكڤافیساعر السكندرى كما نجد الش

من  َكڤافیسهذه القصیدة استخدمت رحلة أودیسیوس مجازًیا كطریقة للحیاة، راغًبا  ياإلمكان، وكما هو مالحظ أن ف

و ما أوضحه لنا ستراتیس تسیركاس وما یؤكد على ذلك ه ،أو غایة يذلك أن یخبرنا أن الحیاة لیس بها هدف نهائ

 )٣(إلى إنجلترا والقسطنطینیة، اإلسكندریةشبابه وتنقله من  يف َكڤافیسمن أن هذه القصیدة تعد نتاج  لكثرة ترحال ل

تعد فى حد ذاتها هدف فى حیاة اإلنسان، فهى ملیئة بالسعادة والمغامرات الفریدة،  َكڤافیسفهذه الرحلة بالنسبة ل

أحاسیس نادرة ى عالقة بین األحجار الكریمة والعطور المبهجة، تستخدم كرموز للتعبیر عن الرغبة فوكذلك فإن ال

                                                             
1 Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ.Π.Καβάφη "Απάντατα ποιήματα", 24. 
 

3 Στράτης Τσίρκα, Ο καβάφης, 145. 
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الوصول إلیها لیست بالضرورة أن تكون هدف واضح  يیرغب ف َكڤافیسكان أودیسیوس  يالت يإن إیثاك. وقویة

یاة على العكس من أودیسیوس یخرج إلى العالم لیعیش الح يلیست سوى ذریعة أو دافع لإلبحار لك يوثابت، فه

قصیدته موضًحا أن  يا فمتحدثً  َكڤافیسالغایة والهدف، ثم یستمر  يه يكانت عودته إلى إیثاك يهومیروس الذ

العوائق مثل هذه الوحوش األسطوریة، توجد فقط بداخل عقل كل شخص، وتتحول إلى تهدیدات ومخاوف حقیقیة، 

 خیالهم، فال يد، فهم یجب أن ینظروا إلیها على أنها مجرد أوهام من وحفقط عندما تسمح لهم أنفسهم بذلك التهدی

یشعر أنه على  يیعتقد بها ویحتاجها، فهو یریدها لك ي بداخل عقل الشخص الذمن هذه الشیاطین إالَّ  يءیوجد ش

  )١(.یقاوم ویتحرك ویحلم ویشعر يقید الحیاة لك

ا إذا لــم نصــل لنهایــة الطریــق، حیــث أخبرنــا أن األمــل منَّــ یخبرنــا أنــه ال یجــب أن تــتمكن خیبــة َكڤــافیسكمــا أن 

إیثـاكى فقیــرة ولكنــه یفســر لنــا لمــاذا ال یجــب أن تخیــب آمالنــا إذا وجــدنا أنهــا فقیــرة كمــا یقــول وذلــك ألن مــا یهمنــا هــو 

ز، وهــو شـكل رمـو  ير عنهـا الشـاعر فـعبِّـالـدروس المسـتفادة والمعرفـة المكتسـبة مـن سـیاق حیاتنـا، كـل هــذه األشـیاء یُ 

أودیسـیوس كانـت الالیسـتریجونیین والكیكلـوبس وبوسـیدون، تعـد  كما یخبرنا أنه عنـد. یحتاج لتفسیر معین ياألمر الذ

حیاتنــا،  يوضــعناها فــ يتحقیــق األهــداف التــ يیمكــن أن نتصــور أنهــا ســتواجهنا فــ يرمــوز للعقبــات، والمخــاطر، التــ

  .خیالنا ين تكون من وحكثیر من األحیا يووفًقا للشاعر فإن هذه الحواجز ف

یجب أن یسعى لها طوال حیاته،  يیجب أن یحصل علیها اإلنسان، والت يیؤكد على قیمة المعرفة الت وأخیًرا

وكما نعلم فإن مصر القدیمة كانت مشهورة بحضارتها، وبكهنتها الحكماء المشهورین، فالشاعر یحث القراء على أن 

، يستكمال رحلتهم إلى إیثاكتقدمها الحیاة دون التسرع ال يتع باألشیاء الجیدة التیسترشدوا دائًما بالمثل العلیا، والتم

  )٢(.وبعبارة أخرى ال على عجل لتحقیق أهدافهم

نه من المؤكد أنه كعادته إمن خالل هذه القصیدة، حیث  َكڤافیسالخاص ب يجتماعأما إذا تحدثنا عن الواقع اال

لى أبیات تلك القصیدة فسوف نجده یتحدث عن المشاعر والعواطف، والمتع یرید أن یعبر عن رغباته، فإذا نظرنا إ

ال یمكن أن تمر علینا دون التركیز علیها،  َكڤافیس شیاء بالنسبة لشخصیةالحسیة، والعطور الجنسیة، وهذه األ

وقع فیها  يفالشاعر هنا تناول رحلة عودة أودیسیوس من جانب أخر، فهو ربما یشیر إلى العالقات النسائیة الت

بالتحدید فى جزیرة  يطریقه الساحرة كیرك يطریق عودته، فوفًقا لألسطورة كان أودیسیوس قد قابل ف يأودیسیوس ف

، فأودیسیوس على الرغم من هنفس يءوحدث معها الش )١(أوجیجیا،جزیرة  يوبعدها قابل الساحرة كالبسو، ف )٣(،أیایا
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الساحرة كیركى، سحرت رفاق أودیسیوس وحولتهم إلى خنازیر، ولكنها لم تفلح فى فعل ذلك مع أودیسیوسن حیث منحه اإلله هیرمیس  ٣

نحوها، توسلت إلیه أن یصفح عنها فى  عقاًرا یستخدم إلبطال سحرها، وبالفعل أفسد علیها خطتها بتحویله إلى خنزیر، وعندما رفع سیفه

  .أبناء ةمقابل أن یشاركها ثروتها وفراشها، وبالفعل مكث معها مدة طویلة وأنجبت له ثالث

Hom. Od, x, 133-574, xii, 1-2. 

  .٤١٤-٤١٠، ٢أساطیر إغریقیة ج شعراوى، يعبد المعط :نظر أیًضاا مزید من التفاصیلل
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جعلته ال یتعجل الرحلة،  يقامة هذه العالقات النسائیة التإلم یمانع من أنه یحب زوجته، وهدفه هو إیثاكى، إال أنه 

طالما أراد أن یسافر لكما یخبرنا الشاعر، فهو یطلب منه أن یستمتع برحلته، فهو هنا یفصح عما بداخل نفسه، ف

وكأنه یتمنى أن  ،فى ممارسة رغباته الجنسیة المثلیة یكون أكثر حریةً  وذلك لكى ،اإلسكندریةویتجول بعیًدا عن 

ووطنه، لیس هدفه  بتعاد عن زوجتهایفعل مثلما فعل أودیسیوس، والدلیل على ذلك أن ما حدث مع أودیسیوس من 

أن أیثاكى  َكڤافیسثم یخبرنا  ،دعى، وٕاال فما الداعى لهذه المغامرات النسائیة الطویلةفقط الحرب على طروادة كما ا

میلة، تلك الرحلة التى من المفروض أنها رحلة حرب وغضب من اآللهة یصفها لن تمنحه الثراء، فیكفیه الرحلة الج

حیاته، فالهدف لم یكن إیثاكى،  ينه بالتاكید ینظر لما بها من متع حسیة طالما بحث عنها فبكونها جمیلة، وذلك أل

  .نما الهدف هو المتعةإ و 

فهى لم تخدعه، وذلك ألنه بعد غیاب عشرین ، أما فى نهایة القصیدة فنجده یخبرنا أنه إذا وجد إیثاكى فقیرة

عاًما عن وطنه وزوجته، فمن المؤكد أن كل شئ قد تبدل، فالوطن تغیر، والزوجة تبدلت مالمحها بعد هذه 

كما أن مرحلة الشوق  خبرة كبیرة، والسنوات، ولكنه یكفیه ما حصل علیه من خبرات فقد أصبح حكیًما، وذ

νοσταλγία كما یذكر یبحث عنها طوال حیاته،  َكڤافیستلك الخبرات التى كان ل على وحص لدیه، قد اكتملت

بصیغة " Ιθάκη"عندما وصل إلى آخر سطر فى القصیدة ذكر كلمة  َكڤافیسأن  Αμανατίδης"أماناتیدیس "

راك اللغة، مما یدفعنا إلى إد يسم المدینة ال یتم جمعه فامستحدث فهو اسم مدینة، و  يءوهذا ش" Ιθκάκες"الجمع 

حیاتنا، یجب أن نكافح  ينضعها ألنفسنا ف يأن األهداف الت يأن الشاعر هنا حول جزیرة إیثاكى إلى رمز، مما یعن

أن یحصل علیه فى حیاته، وكأنه یسدى إلینا بالنصحیة علنا نستفید منها ونسعى  َكڤافیسوهو ما أراد  )٢(.من أجلها

  .ألهدافنا

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

اء رائعة الجمال، التى قامت بأستقبال أودیسیوس وأكرمته، وقدمت له ما لذ وطاب من أنواع الطعام الساحرة كالبسو، هى حوریة الم ١

 والشراب، وكذلك كل ألوان الحب والعشق، فشاركها كهفها وفراشها، فقد أحبته وكانت تریده أن یظل معها، فوعدته بالخلود والحیاة الرغدة،

  . بع سنوات، وأنجبت له خاللها توأموافق أودیسیوس وأحتفظت به مدة س. وأحضانها

Hom. Od, xii, 127-453. 

  ٤٢٨-٤٢٦، ص)١٩٩٥(عبد المعطى شعراوى،  :لإلستزادة أنظر أیًضا

2 Αμανατίδης,Κ., "Κ.Π.Καβάφης, Ενας διαχρονικός καιοικοθμενικός ποιητής" 

://www.anagnostis.info/kiriakosamanatidis2.htmhttp  

Retrieved on 23/3/2015 



  

 نموذًجا" يإیثاك –األوذیسیة الثانیة " سكا�افی شعر يف يجتماعوالواقع االاألغریقیة األسطورة 

٣٥٦ 
 

  :الخاتمة

 حیث أثبتت الباحثة، َكڤافیسشعر  يجتماعى فوالواقع اال اإلغریقیةموضوع األسطورة هذا البحث  يطرحنا ف

شرحنا للقصائد موضوع  يف ،يجتماعالتعبیر عن الواقع اال ي ذلك فمستغًال  ،اإلغریقیةمدى تأثر الشاعر باألسطورة 

على تسخیر  ڤافیسكَ  حیث یتضح لنا مدى قدرة ،هذه القصائد نوردت ع يوعرضنا لبعض اآلراء الت ،البحث

ومدى تأثیره  يتتعلق بمحیطه االجتماع يخاصة تلك الت ،التعبیر عنها يمة فكرة ما یرغب فطورة من أجل خداألس

تسخیر األسطورة من أجل التعبیر عن رغباته الجنسیة المثلیة،  يف َكڤافیسإضافة إلى قدرة . خصیةعلى حیاته الش

لنا أن الحل  دا أن یبینار آف. عصره يف اإلسكندریةمدینة صغیرة مثل  كان یتعرض لها فى يتلك الضغوط التوعن 

وأن هذا التغییر البد وأن یحدث مع الحفاظ على القاعدة األساسیة، وذلك من  يالتغییر غیر النمط يإنما یكمن ف

األمر اشباعه من أجل  إذا ما حدث هذا الشوق حینها یتطلب، حتى Νοσταλγίαخالل إعمال عنصر الشوق 

  .لعودة إلى نقطة معینة كان قد توقف عندهاا
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  :والمصادر األصلیة األجنبیة  قائمة المختصرات

   :على البحث يف الواردة القدیمة الیونانیة النصوص فى الباحثة أعتمدت :ملحوظة

TLG = Thesaurus Linguae Graecae, University of California, Irvine, 2000. 
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