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 اإلسكندريةجامعة  –اآلداب  كلية

 

 مـوزة  عبـار  فى ـ يذكر حينما ، والمجتمع الفرد بين العالقة إطار أرسطو يحدد

ــة وقاطعــة ــرد أن ـ الوقــ  نفــ  فــى الدالل  φύσει πολιτικὸν ὁ ازتمــاعى كــا ن الف

νθρωποςἄ (1) .لهـا لـي  االصـطالحى بمفهومهـا الفـرد كلمـة أن هنـا اإلشار  وتجدر 

 مجتمـع كلمـة أن كمـا ، ἄνθρωπος  بكلمة عنها يُعبَر وإنما اإلغريقية،  اللغة فى مرادف

 أن القـو  يمكننـا ذلـ  وعلـى.  (2) الهومريـة الفتـر  بعـد فيمـا  πόλις كلمـة تقابل بات 

 مركبـة،  أو عضـوية عالقـة ـ األرسـطى للمفهـو  طبقـا   – والمجتمـع الفرد بين العالقة

 كالهمـا مايقدمـ  بمقدار بينهما العالقة قو  تُقاس كما اآلخر،  من وزوده يستمد فكالهما

 .لآلخر

 بالمجتمع، عالقت   فى للفرد نموذزا   هيراكلي  البحثية الورقة هذه وتختار

 بالنسبة للبطولة رمةا   يجعل  مما الفرد،  وقو  تفوق ويجس د يمثِل كون  إلى ذل  ويرزع

  فى  واسعة  مساحة  شغل  هيراكلي  شخصية أن  بالذكر والجدير .  أزمعين للبشر

 عشر  تسع تناولتها إذ  ، (3)أخرى شخصية أية بها تحظ لم اإلغريقية الترازيديا

 وهى بالكامل فُقدت ترازيديات أربع منها اسخيلوس نصيب كان ترازيدية، 

 نصيب كان كما وفيلوكتيتي ،  هيراكلي ،  وأبناء وألكمينى،  طليقا ،  بروميثيوس

  أيضا   ترازيديات أربع سوفوكلي 

 هما اناثنت وبقي  الصغير،  وهيراكلي  أمفتريون هما اثنتان منها فُقدت

 صور إذ األوفر،  النصيب ل  فكان يوربيدي  أما.  تراخي  ونساء فيلوكتيتي 

: "  هى ترازيديات ثالث وبقي  ثمان،  منها ترازيدية،فُقد عشر إحدى فى" هيراكلي "

 ".هيراكلي "  و"  هيراكلي  أبناء"  و" هيراكلي  زنون
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 الترازيديات فى تتردد التى هيراكلي  صفات على عامة نظر  نُلقى وحينما

  فاعل  فهيراكلي .  بالمجتمع الفرد لعالقة نموذزية صور  أمامنا تُجس د أنها نجد الباقية، 

 من ومخل ص ، (5) اإلغريق بالد ولكل بل ، (4)زميعا   تراخي  ألهل εργέτηςὐε للخير

  وهو . (7) قبل من أحـد يطأها لم الـتى لألرض ومعم ر ، κακός παλλάξιἀ (6) الشر

 .  ( 9) زمعاء اإلنسانية خير إلى ويسعى ، νθρώπωνἀ φίλος    (8)  ـرللبش محـب

 يُعد اإلغريقية الترازيديا فى هيراكلي  أن السابقة اإلشارات هذه كل تؤكد

 الضعفاء بحماية هيراكلي  قيا  أن" أدكنة" ويرى.  الفردية للبطولة نموذزية صور 

      الفضيلة لقيمة وتجسيدا    ἀγαθός النبيل لإلنسان نموذزاَ  يجعل  الشر قوى ضد

ρετήἀ (10)  .إلى أرسطو دعو  مع تتفق هيراكلي  أعما  فإن أخرى ناحية ومن 

  يتحلى  أن يجب أخالقية قيمة ذل  باعتبار األعداء،  وإيذاء واألصدقاء،  األهل مساند 

 إبان السا د األثينى الفكر إتجاه تعك  الدعو  هذه مثل أن األمر وواقع. (11) الفرد بها

 .  ( 12)المجتمع وسالمة استقرار إلى يؤدى المبدأ  ذل  أن  إذ  ، .ق الخام  القرن

  وصل  أن بعد يظهر هيراكلي  أن نجد ، "فيلوكتيتي " ترازيدية نطالع وحينما

  فى ونيوبتوليموس أوديسيوس فشل فقد.  التأز  من  قصوى درزة إلى أحداثها

 ويتوقف فيلوكتيتي ،  يمتلك  الذى هيراكلي  قوس  على مخادعة بطريقة الحصو 

 إصرارا   فازداد لفيلوكتيتي ،  أمرهما وانكشف طرواد ،  على اليونانيين انتصار علي 

 ترتب ولو حتى القوس إعطا هما أو طرواد ،  إلى معهما للرحيل الرافض موقف  على

 عن بالترازع فيلوكتيتي  ينصح هيراكلي  نجد وعند ذ  . ( 13)اليونانيين هةيمة ذل  على

 . بالفضيلة ليحظى طرواد  إلى والتوز  قراره، 

ἐλθὼν δὲ σὺν τᾥδ' ἀνδρὶ πρὸς τὸ Τρωικὸν 

πόλισμα , πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς , 
(14)

ς στρατεύματος , ὶκπιωεἐτος ῶτε πρ ῇρετἀ 

 ، حينما تذهب مع هذا الرجل إلى مدينة طروادة

 ينتهى ـ فى البداية ـ مرضك األليم سوف 

 وتكون أول من يحظى بالفضيلة بين الجيش
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ولقد اختلف  آراء النقاد اختالفا  بينا  حو  قيمة ظهور هيراكلي  فى ذل  الوق  

المتأز  . يرى فريق من النقاد أن الهدف لم يكن سوى إعاد  فيلوكتيتي  إلى طرواد ، 

ويرى فريق آخر أن الهدف هو تأكيد قيمة .  (15)وبذل  تكتمل أركان األسطور 

الصداقة التى تربط  بفيلوكتيتي  ممايجعل  يتخلى عن عناده، ويعود إلى طرواد  

. ويرى فريق ثالث أن تدخل هيراكلي  يُعد انتصارا  أخيرا  لقو   (16)راضيا  

لى إعانة  ، ويتمثل ذل  فى إثنـاء فيلوكتيتي  عن إعالء مبدأ إيذاء األعداء ع(17)اإلقناع

 .  (18)األصدقاء، وهو مايؤدى إلى تدمير العالقات اإلنسانية 

وفى حين أن هذه اآلراء تركةت حو  تغيير خط فعل الترازيدية وشخصيتها 

الر يسية، فإن هناك رأيا  آخر يتناو  ذل  الموقف من زاوية هامة هى العالقة بين  

خل هيراكلي  يترزم قضيتها، ظهور هيراكلي  وبين فكر  الترازيدية، إذ يذكر أن تد

وهى تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، وإلى أى مدى يجب على الفرد  

. فلقد استهدف سوفوكلي  من وراء  ( 19)أن يقمع إرادت  الخاصة لمصلحة مجتمع  

ظهور هيراكلي  ـ فى تقديرى ـ أن يضع أمامنا صورتين متناقضتين للعالقة بين الفرد 

ع، صور  إيجابية يجسدها هيراكلي ، وأخرى سلبية يجسدها فيلوكتيتي  . والمجتم

ونرى أن هيراكلي  قد تمّكن من تحويل فيلوكتيتي  إلى صور  موازية ل  حينما نقل   

من ذات  الضيقة إلى التعايش مع الذات المجتمعية . وربما يعك  إصرار هيراكلي  

هيراكلي  نفس  المشاركة فى تل    على اشتراك فيلوكتيتي  فى حرب طرواد ، رغبة

 الحرب بصور  رمةية من خال  قوس  الذى يحمل  فيلوكتيتي  .

وإذا كان  ترازيدية فيلوكتيتي  توازهنا بموقف متأز  يشغل الربع األخير من 

أحداثها، فإن ترازيدية " زنون هيراكلي " تطل علينا منذ بداية أحداثها بأزمة طاحنة، 

إنها ليس  أزمة تواز  المجتمع كما هو الحــا  عند سوفوكلي ، وإنما تواز  أسر  

. وإذا كان   (20)على يدى "ليكوس" طاغية طيبة  هيراكلي  نفس  التى تتعرض للقتل

هيراكلي  يظهر فى " فيلوكتيتي " دون مقدمات فإن  يشغل ترازيدية " زنون  

 هيراكلي " بأسرها حتى فى حالة غياب ، حيث يتساء  أبناؤه عن مكان  وموعد 

 ويدعو والده اآللهة أن تعيده بأفصى سرعة حتى يتوقف أبناؤه وزوزت  ،(21)عودت  

وحينما تدنو أسرت  من  .  (23)كما يشارك  شيوخ طيبة الدعاء  . (22) عن ذرف الدموع 
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، فى حين أن الطاغية ليكوس يشك  فى (24) الموت، تصرخ زوزت  طالبة  نجدت 

، فى اللحظة  (26) . غير أن هيراكلي  ال يلبث أن يعود  ( 25)عودت  ويستهةىء ببطولت  

 س . الحرزة لينقذ أسرت  من بطش ليكو

من الواضح أن ترازيدية " زنون هيراكلي  " تصور تعرض أسرت  للموت 

على يد ليكوس طاغية طيبة دون أن يتصدى المجتمع لحمايتها، ولذا تلجأ إلى معبد "  

زيوس " طلبا  للحماية . فلقد فقد " أمفتريون " والد هيراكلي  و " ميجارا " زوزت   

. هكذا تحيط بأسر   ( 27)هيراكلي  فى محنتهااألمل فى مساعد  األصدقاء ألسر  

هيراكلي  ـ فى غياب  ـ أزواء قاسية تتجسد فى الموقف العدا ى لليكوس طاغية طيبة، 

، الذين  (28)وموقف أهل طيبة المتخاذ ، وال تجد فى طيبة تعاطفا  إال من شيوخها 

دمهم فى العمر  تتكون منهم زوقة الترازيدية، إال أن موقفهم ال يقد  وال يؤخر، فتق

يحو  دون مساعدتهم أسر  هيراكلي  فى محنتها، ألنهم ـ كما يصفون أنفهسم ـ مثل 

 .   (29)طا ر عجوز لم يعد ل  صوت 

فإذا كان شيوخ طيبة عازةين عن حماية أسر  هيراكلي ، فإن أهل طيبة  

لموقفهم  متخاذلون بسبب انعدا  وعيهم . ولذل ، فإن شيوخ طيبة يوزهون إليهم اللو  

السلبى من طغيان ليكوس ورضا هم ب  حاكما  ويتهمونهم ببث الفتنة وانعدا  

. ومن ناحية أخرى يشير أمفتريون إلى تفشى الفساد فى طيبة بسبب طبقة  ( 30)الوعى

 .   ( 31)من األتباع والمنتفعين تحيط بالمل  ليتسنى لها السلب والنهب 

راكلي  اليدين طيبة فحسب، على أن موقف المجتمع المتخاذ  من أسر  هي

وإنما يشمل اليونان بأسرها نظرا  لما قَدم  لها هيراكلي  من خدمات زليلة . لذا نجد  

، بينما (32)شيوخ طيبة المتعاطفين مع أسر  هيراكلي  ينتقدون بالد اليونان بأسرها 

لبى يصب أمفتريون، والد هيراكلي ، زا  غضب  على طيبة واليونان معا  لموقفهما الس

 من أسر  هيراكلي ، إذ يقو  :

ὢ γαῖα Κάδμου,καὶ γὰρ εἰς σ'ἀφίξουμαι 

λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενους, 

τοιαῦτ' ἀμύνεθ' Ἡρακλει τέκνοισί τε , 

ὅς εἴς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάϰης μολὼν 

Θήβαις ἔκθηκεν ὂμμ' ἒλεύθερον βλέπτειν . 

οὒδ' Ἑλλάδ' ᾔνες' ὂυδ'ἀνέξομάι ποτε 



 اإلغريقية التراجيديا فى" هيراكليس"

31 
 
 

σιγῶν , κακίστην λαμβάνων εἰς πᾶιδ' έμον 

ἣν χρῆν νεοσοῖς τοῖσςε πῦρ λόγϰας ὃπλα 

φέρουσαν ἐλθεῖν ποντίων καθαρμάτων 

χέρσου τ' ἀμοιβάς, ὣν ἐμόϰθησεν χάριν 

τὰ δ' ὣτέκν' ὑμιν ὂυτε Θηβαίων πόλις 
(33). ῖρκεἀςς ὰλλἙθ ὐο   

 

 سأتوز  إليِ  بالكال ،ياأرض كادموس! اآلن 

 فأصب علي  وابل التوبيخ، أهكذا تنقذين هيراكلي 

 وأبناءه .. ذل  الذى دحر المينياى على

 أرض المعركة، وأعاد إلى طيبة نظر  الحرية ؟

 ولن تلقى منى هيالس نظر  ثناء واحد ، ال ولن

 يستطيع أحد أن يسك  صوتى، إذ كان موقفها

 للغاية . كان على هيالس أن تهبتجاه إبنى مشينا  

 للقتا  بالنار والسيف لنجد  هؤالء األطفا  ثوابا  

 وفاقا  ألعما  أبيهم البطولية فى تطهير البر

 والبحر ولكن ال أهل طيبة وال هيالس،يا

 ( 34)أطفالى لبوا نداء الوازب 

كلي  ـ يمكننا القو  ـ مما تقد  ـ أن المأسا  الحقيقية التى توازهها أسر  هيرا 

فى غياب  ـ هى موقف المجتمع اليونانى السلبى من الخطر الذى يتهددها . لقد كان هذا  

الموقف بعيدا  عن توقعات الجميع، نظرا  لما قدّم  هيراكلي  من خدمات زليلة 

للمجتمع، ولذل  فلقد صد  ذل  الموقف المتخاذ  مشاعر كل من الةوزة ووالد 

الذين تتكون منهم زوقة الترازيدية  . والش  أن   هيراكلي  وكذل  شيوخ " آرزوس "
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ذل  الموقف السلبى الصاد  قد أصاب أسر  هيراكلي  بحالة من اإلحباط التا  مما 

 زعلها توقن أن القضاء عليها على يد ليكوس قد بات أمرا  ال مفر من  . 

وهو يحـلم   (35)وفى غمر  هذا الموقف المتأز ، يعود هيراكلي  إلى طيبة

قراره األسـرى بعد غياب  الطـويل عنها من أزل القضاء على قوى الشر التى تهدد  باست

المجتمع . وال يخلو الموقف ـ هنا ـ من مفارقة درامية صارخة، فعلى الرغم مما قدّم   

.لقد   (36)هيراكلي  من خدمات للمجتمع، فإن  لم يستطع تحقيق استقراره االزتماعى

رار طاغية طيبة القضاء على أسرت  صدمة عنيفة  كان موقف المجتمع السلبى من ق

. هنا  (38)، واعتبر ذل  نوعا  من الخيانة ونكران الجميل(37)هةت مشاعر هيراكلي 

فقد كان متوقعا   يلم  يوربيدي  نقطة هامة فى العالقة بين بين البطل الفرد والمجتمع، 

فازأ بحالة من أن يشعرالمجتمع بفضا ل هيراكلي  تجاه ، غير أن هيراكلي  يُ 

الجحود ونكران الجميل اللذان سيكون لهما تأثيرهما النفسى البالغ علي  كما سنرى فيما 

سوى أن   –بعد تخلى المجتمع عن   -بعد . على أية حا ، لم يكن فى وسع هيراكلي 

 يمضى ـ بمفرده ـ للقضاء على الطاغية ليكوس حتى ينعم باستقراره االزتماعى .

، تصيب   (39)هيراكلي ، بعد أن يتمكن من القضاء على الطاغية ليكوسعلى أن 

، تدفع  إلى قتل زوزت  (40)" ليسا " ـ ربة الجنون ـ بإيعاز من " هيرا " ـ بلوثة عقلية

   وأبنا   معتقدا  أن  يقتل أبناء " يوريثوس " 
 بأعمال  كلّف  الذى ، (41)

 درامية مفارقة من  ـ  هنا ـ الموقف واليخلو.  رت أس عن  غياب  فى تسبب  التى البطولية

  قتل  أعقب  فلقد االزتماعى،  استقراره لهيراكلي  يحقق لم ليكوس قتل فإن أخرى، 

 . معها والحيا  حمايتها إلى يسعى كان التى ألسرت  هيراكلي 

 عاملين إلى يرزع أن  يقو  رأيا   هناك فإن هيراكلي ،  بجنون يتعلق وفيما

  قبل من  المرسلة  الجـنون ربة"  ليـسا" دور فى يتمثل خارزى أحـدهما أساسـيين، 

.   (42) نفسية ضغوط من  هيراكلي  ل   تعرض فيما يتمثل داخلى عامل واآلخر هيرا، 

 باع من ل  بما ـ األساسى يوربيدي  اهتما  موضع كان النفسى العامل أن تقديرنا وفى

.  لها عنوانا   هيراكلي  زنون اتخذت التى الترازيدية أحداث طوا  ـ المجا  هذا فى

نتيجة التراكمات النفسية   كان عرضة للجنون πολύπονος  بالمعانا  المثقل فهيراكلي 

المترتبة على غياب  القسرى عن أسرت ، باإلضافة إلى صدمت  النفسية الحاد  حينما  

حالت  سوءا ، وانتابت  حالة  فوزىء ـ بعد عودت  ـ بعة  ليكوس قتل أسرت ، ثم ازدادت
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  إحباط مرير  نتيجة عد  تقدير المجتمع لدوره، وتخلي  عن الدفاع عن أسرت  فى 

 .  (43)غياب  

وعلى الرغم من أن هيراكلي  سرعان مايفيق من نوبة الجنون، فإن  ال يعود  

إلى حالت  الطبيعية، بل يتملك  االضطراب، ويشعر بحازت  إلى طبيب ليعيد إلي  

.ربما يكون تفكير  (45) ، ثم تتفاقم حالت  النفسية فيفكر فى االنتحار(44)توازن  النفسى 

كفير عن إثم قتل أسرت ، أو الهروب من المعانا ، هيراكلي  فى االنتحار يستهدف الت

لكننا نرى أن الدافع األقوى من وراء ذل  هو شعوره باإلحباط وبعد  زدوى ما قدّم   

من خدمات زليلة للمجتمع، وبالتالى لم يعد يتمس  بالحيا ، إذ أصبح  ـ بالنسبة ل  ـ 

 غير ذات زدوى . 

حدى الشخصيات فى نهاية  ومن المألوف _ فى مسرح يوربيدي  ـ ظهور إ

بعض ترازيديات  لتقو  بحل الموقف المعقد، وفى هذه الترازيدية يظهر المل  األثينى " 

 ثيسيوس " الذى سبق أن انقذه هيراكلي  من " هادي " . 

والش  أن اختيار يوربيدي  لهذه الشخصية، التى ال تكف عن االعتراف بفضل 

حساس هيراكلي  بالجحود ونكران الجميل ، يستهدف تعويض إ(46)هيراكلي  عليها 

 الذى لقي  من المجتمع الطيبى، مما قد يساعد على إعاد  التوازن النفسى إلي  .

إن الدورالذى يقو  ب  ثيسيوس يشاب  ـ فى تقديرنا ـ دور الطبيب الذى أعلن  

 أن  فى حازة إلي  . إن  يحاو  تأهيل هيراكلي  حتى يستمر فى ( 47)هيراكلي  من قبل

، وأن   (48)القيا  بدوره تجاه المجتمع وذل  عندما يذك ره أن  تحمل من قبل ماالحصر ل 

. إن  يوقظ في  روح  البطولية للتأكيد  (49)فاعل الخير للبشر، وأن  صديقهم األعظم 

. ثم يلجأ ثيسيوس إلى وسيلة أخرى إلقناع   ( 50)على أن فكر  االنتحار ال تتفق معها 

عن فكر  االنتحار النابعة من إحساس  بجحود المجتمع الطيبى،  هيراكلي  بالترازع

     عندما ينصح  بأن يرحل مع  إلى أثينا، حيث يجد هناك كل مظاهر التكريم 

. إن قيا  ثيسيوس بالعالج النفسى لهيراكلي  قد اعتمد ـ كما رأينا ـ على  (51)والحفاو  

 φιλίαاإلنسانيةإلنسانى، وعلى المحبة عاملين أساسيين وهما التأكيد على قيمة التحمل ا

 . ( 52) التى تقتضى مؤازر  األصدقاء فى محنتهم 
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وفى نهاية األمر يتمكن ثيسيوس من إقناع هيراكلي  بالعدو  عن فكر  

االنتحار، ويعيد إلي  توازن  النفسى، وقبو  األمر الواقع، والرحيل من المجتمع الطيبى 

إلى المجتمع األثينى، ومن المؤكد أن تصوير هيراكلي  على هذا النحو اليتفق مع 

د سوفوكلي  فى ترازيدية " آياس " على سبيل القيم البطولية المثالية، كما نجدها عن

 المثـا ، ولكن ذل  التصـوير يتفق مـع 

يوربيدي  صاحب النةعة الواقعية . ولي  هناك مايعبر عن واقعية بطولة  

 هيراكلي  أكثر من كلمات  التى ينهى بها ترازيديت  قا ال  :

τᾶις συμφοραῖς γὰρ ὅστις οὐϰ ὑφίσταται ,   

οὐδ' ἀνδρὸς ἄν δύναιθ' ὑποστῆναι βέλος .   

ἐγκαρτερήσω θάνατον . εἴμαι δ' εἰς πόλιν 

.(53) ωϰἒάριν τε μυρίαν δώρων χν ὴν στὴτ 

   

 بل للمصائب،  يتعرض لم الذى ذا من

 سهم من يهرب أن أحيانا   يستطيع ال المرء إن

 حتى الحياة فى سامكث. آخر إنسان إليه يصوبه

 (54)مدينتك إلى وسأذهب أجلى،  يواتينى

 
 إذا ، "أوزياس وحظير  هيراكلي "  أو" الحظير  فى هيراكلي "  مسرحية أما

 الكاتب ألّفها التى الهامة المسرحيات من فهى ، حرفية ترزمة العنوان ماترزمنا

  ، سماإل ذات تحمل إذاعية تمثيلية عن وذل  ، 1962 عا " دورينمات"  السويسرى

 النقد من ها لة موزة المسرحية هذه أثارت ولقد. 1954 عا  قدّمها أن سبق

 الساخر  ألفكارها بل ، فحسب الدرامى وقالبها المسرحية لشكل ال ، واالحتجاج

 ( 55).الالذعة وفلسفتها

 بازالة القيا  على عةم  أو ، "هيراكلي "  قيا  حو  المسرحية هذه أحداث تدور

  لهذا " دورينمات"   اختيار ويُعد ". إلي "  مل " أوزياس"  حظير  من الروث

 إلى يتبادر القارىء أو المشاهد أن إذ الكوميدية،  الناحية من موفقا   اختيارا   الموضوع

 مليئة ميثولوزية قصة حو  ش وال يدور األمر أن" هيراكلي "سمإ سماع  فور ذهن 
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"   أن المسرحية هذه  فى الكوميدية المفارقة لكن ، الترازيدية والتضحية بالبطولة

 ،سويسرا لدولة هنا المعادلة" ) إلي "  دولة إلى يأتى ، جةاتـالمع رزل ، "هيراكلي 

 هنا المعاد )  الروث وسط  من وأهلها الدولة  هذه لتخليص(  مشاب  آخر مجتمع  أى أو

 .الما  إلى حازت  سوى آخر دافع يحَرك  نأ دون( للفساد

 ،متحرر عصرى قالب فى  زادا   كالسيكيا   موضوعا  " دورينمات"  وضع وهكذا

"   ويطلق. الجدية غاية فى قضايا خاللها من يطرح ساخر ،  معالجة وعالج 

 يمكن حيث ، "زروتيس "  سمإ لألسطور  الساخر  المعالجة  أسلوب على" دورينمات

 . (56) الواقعى وفعل   نساناإل فكر بين التناقض إبراز خالل  من

"  سكرتير ، "بوليبوس"  يطلعنا" الحظير  فى هيراكلي "مسرحية مستهل فى

 يتقاض لم  فهو ، "هيراكلي "  منها يعانى التى  الحاد  اإلفالس  حالة  على ، "هيراكلي 

 كما ، "كلها لطيبة ديونا   علي " هيراكلي  أن إلى األمر بلغ بل ، شهرين منذ من  راتب 

 المالى" هيراكلي " وضع تصوير من الهدف أن  ش  وال. (57)الخاص سكرتيره يذكر

  بمهمة القيا " هيراكلي "  على " إلي " مل " أوزياس" لعرض تمهيد هو السىء

"  أوزياس" يظهر ما وسرعان. اإلفالس  حالة  من ينقذه أزر نظير الروث إزالة

 مقابل" إلي "  من الروث بإزالة" هيراكلي "تكليف فكر  البرلمان أما  ليعرض

 :مناسبة أتعاب

 يطلقون، هيراكلي  اسم  شخص عن سمع " ...إلي "ياأهل"

 الروث وإزالة التنظيف.  إلي  مانحتاج هو إن .  اليونان منظف علي 

 إننا....الرزل هذا إلى رسالة اكتب لسوف .  بعضهما عن اليختلفان أمران

 . (58)" يتكلفها التى المصاريف ل  وسندفع ، مناسبة ابا  ـأتع ل  سنقد 

 ساعى طيبة إلى يصل إذ ، التدريجى التصاعد فى المسرحية فعل خط ويبدأ

 سكرتيره من   ويتسلمها" هيراكلي "  إلى" أوزياس"رسالة يحمل" ليخاس" البريد

  من  سيده تنقذ عمل عروض استقبا  إلى يتطلع كان ألن  ونظرا   ، "بوليبوس"الخاص

 لينقل" هيراكلي "  إلى  بها وينطلق ، الحا  فى الرسالة يفض فإن  ، المتراكمة ديون 
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 على وينها  ، بالرسالة يرحب ال " هيراكلي "  أن  غير ، السعيد الخبر هذا إلي 

 . (59)بالضرب سكرتيره

 ،العرض بهذا" هيراكلي "  سيُسعد أن  يظن كان" بوليبوس"  أن المالحظ من

  عرض  أن مرزع  يكن لم" هيراكلي "  استياء أن  األمر واقع وفى .  يؤلم  ب  فإذا

  اإلطالق  على  تكن  لم السابقة أعمال   أن  إلى تشير المسرحية ألن ، بأزر مقترن العمل

 ،اليونان منظف بأن  تصف  الذى الخطاب صيغة أن األمر مافى كل.  (60)مقابل بال

 رد أن نالحظ ولعلنا. مشاعرهيراكلي  إيذاء فى تسبب  قد الروث أمر سيتولى وبأن 

 تجاه ولي  ، "أوزياس"  عرض صيغة على فقط انصب الذى" هيراكلي "  فعل

 الهةلية الصور  مالمح تراكم فى تساهم الذعة سخرية من اليخلو ، ذات  العرض

 .المسرحية هذه فى لهيراكلي 

 من انقاذه على حريصا   الخاص" هيراكلي "  سكرتير، ، "بوليبوس"  كان ولما

 فى مطلقا   األمل يفقد لم فإن  ، لدي  المتأخر راتب  على األقل على يحصل حتى ، فالسإلا

"   كان". أوزياس"  رضـع صيغة بتقبل" هيراكلي "  إلقناع وسيلة عن البحث

 ل  فالح  ، "ديانيرا" عشيقت  أما  ضعيف" ي ـهيراكل" أن يعرف الماكر" بوليبوس

"   إقناع بمحاولة القيا  فى " ديانيرا"  تتردد لم ( 61). عليها األمــــر عرض فكر 

  حجم  على" بوليبوس"  أطلعها بعدما خاصة" أوزياس" عرض بقبو " هيراكلي 

 يقابل وحينما. (62)علي  المعروض األزر وضخامة ، "هيراكلي "  يهدد الذى اإلفالس

 ،تستسلم ال ، "بوليبوس" مثل ، فإنها ، (63)بالرفض" ديانيرا" نصيحة"  هيراكلي " 

 إذ ، يلين حتى" هيراكلي "  مشاعر لدغدغة باأللفاظ التالعب أسلوب إلى تلجأ وإنما

 :بقولها تسحره أن تحاو 

  فى تكمن كلها  األهمية لكن  ها ،  غير أمر اإلنسان يؤدي   الذى العمل نوع إن " 

  إن .  الروث بازالة ستقو  وكبطل ، بطل إن .العمل هذا االنسان بها يؤدى التى الطريقة

   ( 64)".ب  تقو  الذى ان  ألن  ، للسخرية مدعا  يكون لن ب  تقو  ما

" ديانيرا"  إصرار فإن ، "هيراكلي "  إقناع فى اإلطراء عبارات تفلح لم ولما

  أخرى وسيلة إلى اللجوء إلى يدفعها "  أوزياس"  عرض" هيراكلي "  قبو  على

 لمن زسدها ببيع تهدده إنها ، "هيراكلي "  على الضغط فى تأثيرها مدى زيدا   تعرف
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"   رضـع رفض على مصرا   مادا  الحيا  أعباء موازهة  على يساعدهم أزرا   يدفع

  حتى ، لها ذعان اإل من بدا    "هيراكلي "اليجد ذل  وعند . (65)" المغرى أوزياس

 :قا ال  " أوزياس" عرض قبول  ويقرر المخةى،  الحل هذا عن تترازع

 أكون  أن األفضل من ، الروث الزالة  إلي   إلى سأذهب"            

 . (66) قّوادا   أصبح أن على( حظير )  زريبة فى عبدا              

 تغيير فى ديانيرا"  نجح  أن بعد النهاية نحو مساره المسرحية خط يستانف

 حينما يفازأ" هيراكلي "  أن غير ، "أوزياس"  عرض تجاه" هيراكلي "  موقف

 اإلدارات من مجموعة موافقات على حصول  يشترط البرلمان أن" إلي "  إلى يصل

 :قا ال    روع  من يهدىء"  أوزياس"  أن غير.( 67)صواب  يفقده مما ، بمهمت  قيام  قبل

 ولو ضرورى أن  – هنا – مايعتقدون ونفذ ، الغضب عن  دع " 

 . (68)"للعقل منافيا   كان

 تحو  البيروقراطية من عاتية  شبكة  فى وقع قد  ن  أ -إذن–" هيراكلي "  يُفازأ

 بعناية الساخر الموقف هذا رسم قد " دورينمات"  أن تقديرنا،  وفى.  بعمل  قيام   دون

 من يعانى كان الذى السويسرى للمجتمع النقد سها  خالل  من يصوب لكى فا قة

  الفسادالتى ألوان كافة  من بها يقترن عما فضال   ، تقدم  دون  تحو  طاحنة بيروقراطية

 .البالد تضرب

  يُحسد ال موقف  فى" هيراكلي "  وضع  التى الوحيد  المفازا  تل  تكن لم

 المتفق أزره تخفيض تم فقد ،صعوبة موقف  تةيد أخرى  مفازأ توازه  وإنما ، علي 

  فى  العمل إلى– عشيقت   من بإيعاز– يضطره مما ، (69)كبير حد   إلى  قبل من  علي 

  مجابهة من يتمكن حتى الروث بازالة قيام  زانب إلى األليسى،  القومى السيرك

  مدير  مع يتكرر" أوزياس"  مع ل  حدث  ما لكن . ( 70)المتةايد  المعيشية األعباء

 وصل التى المزرية الحالة هذه ورغم.(71)أزره تخفيض اآلخر هو قرر فقد ، السيرك

 انتظار سوى آخر خيار أمام  يعد  لم  إذ  الواقع،  لألمر يستسلم فإنه ، "هيراكليس"  إليها

   يتوقع  يكن لم الذى قرارـال يصل وأخيرا  . (72)الروث بإزالة ل  السماح قرار



 الشرقاوى فؤاد

38 
 

  تقو  لن "  ل  يقو  الذى ، "أوزياس"  خاد  " قمبية"  لسان على وذل  ، "ي ـهيراكل"

 . ( 73)"اإلليسيين" أدمغة يمأل الروث ألن  أبدا   العمل ابهذ

 إليها دُفع التى التنازالت كل رغم بمهمت  القيا  فى -إذن -" هيراكلي "  فشل لقد

  ـ  قبل ومن عشيقت  قبل من  أو ، الخاص سكرتيره" بوليبيوس"  من  كل قبل من  سواء

 فى لعبة" هيراكلي "  كان لقد. المتجو  السيرك ومدير"  أوزياس"  من كل ـ أيضا  

  تصوير من" دورينمات"  هدف عن نتساء  أن بنا يجدر وهنا.  هؤالء كل يدىأ

  المشاهد يجعل أن"  دورينمات"  أراد ربما.  المةرية الصور  هذه على" هيراكلي "

 أن ويبقى.  اإلغريقى الكما  فكر  ويرفض بواقعية القدماء اليونانيين عن أفكاره يواز 

 فى. المسرحية بفكر  الشاكلة هذه على" هيراكلي "  تصوير عالقة عن نتساء 

  دور  يوزد  ال  أن   على المسرحية هذه فى  يؤكد  أن يريد" دورينمات"  أن تقديرنا

 مثل رأسمالى ديموقراطى مجتمع فى وخصوصا   ، الحديث المجتمع فى  الفردية للبطولة

 فما ،  الفردية البطولة يرفض" دورينمات"  كان فإذا. السويسرى" دورينمات" مجتمع

 إلى إشار  من أكثر هناك نأ  نالحظ نحن.  المسرحية هذه فى يقدم  الذى الحل هو

  على  قادر غير أن  وهو -"دورينمات"  رأى فى – المجتمع فى زوهرى عيب

 من يقوموا لن ـ المسرحية مواضع أحد فى  يقــو  كما ـ  إليـــ " فأهـل ، العــــمل

 يمأل الروث إن.(74) ذل  عن يتحدثون دا ما   سيــظلوا بــل ، الروث بازالة أنفســـهم

 العمل مجمل  فى الضمنى والمعنى. ( 75)آخر موضع فى يقو  كما  ، اإلليسيين أدمغة

 وا ـاألح لقبول  ، أخرى مجتمعات من  ماشابه  أو ، السويسرى المجتمع هوإدانة

  السجن  فى األحوا " دورينمات" رأى فى  اد ـتع التى يئة ـالس اعيةـاالزتم او يةـالسياس

 أن هو -إذن– الحل. سواء والحراس السجناء يصبح حيث ، (ختيارىاإل) الطوعى

" دورينمات" ينهى حيث الجديد،  بالجيل  منوطة مسئولية وهى ، المجتمع ذل  يتغير

 :قا ال   ابن  إلى يوزهها بنصيحة مسرحيت 

 كشخصال ، الخربة القاحلة األرض هذه وسط هنا اقتحمها ، اآلن الحيا  اقتحم" 

 تتغير الةمن وبمرور ، حول  من إلى رضا   عد  ينقل راض   غير كشخص بل ، راض

 ". (   76)األشياء
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 الحقيقية البطولة وأن التغيير،  مراحل أو  الرفض أن" دورينمات"  يرى هكذا

  إلى يتحو  أن يمكن الروث أن  فكما ، الفاعل المجتمع مل  هى وإنما الفرد يملكها ال

 . فاعلين أفراد إلى يتحولوا أن يمكن الخامل المجتمع أفراد فإن ، األرض يخّصب سماد

  عالقتها إطار فى" هيراكلي "  لشخصية نماذج ثالثة الدراسة هذه تناول  ، هكذا

  المجتمع  مصلحة بأن" هيراكلي "  يؤمن ، "فيلوكتيتي "  ترازيدية ففى.  بالمجتمع

 مشاعره يقمع بأن" فيلوكتيتي " إقناع فى ينجح وبذل  ، الفرد مصلحة فوق تعلو

 للمجتمع النصر لتحقيق الطروادية الحرب فى ويشارك ، اليونانيين القاد  تجاه العدا ية

 .اليونانى

  للعالقة  مختلفة أخرى صور  نجد ليوربيدي " هيراكلي  زنون" ترازيدية وفى

  من  قدم  ما رغم سلبيا   موقفا   من  المجتمع وقف إذ ، والمجتمع" هيراكلي "  بين

  القة ـالع لهذه كان ولقد.أسرت  قتل طيبة طاغية لقرار يتصد ولم ، زليلة خدمات

 زعل  نفسى باضطراب ابت ـإص فى أثرها معـوالمجت" هيراكلي "  نـبي المضطربة

  طيبة يهجر أن -األمر نهاية فى  – ويقرر ـ قليل بعد  ـ يترازع ثم االنتحار،  فى يفكر

 .المجتمع بتقدير هناك يحظى علّ  أثينا إلى ويتوز 

 بغرض المسرحية فى بدوره يقو  فال ، "دورينمات" عند" هيراكلي " أما

  فى الفردية للبطولة دور  يوزد ال  أن   تؤكد  والمسرحية.  الما  إلى لحازت  وإنما بطولى

  هذه  فى الدولة)  الحظير  إن .  الدور هذا صاحب -وحده – فالمجتمع الحديث،  المجتمع

  من  وافد العون ألن ، (المسرحية هذه فى الفساد)  الروث من تنظيفها يتم لم(  المسرحية

 .    المجتمع داخل من نابعا   ولي  ، الخارج
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