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في مدينة ستوكيولـ بالسويد ، ووسط لفيؼ مف الشخصيات اليامة وبحضور 

لمفتاة  01/01/1107ممؾ السويد تمت مراسـُ االحتفاؿ بتسميـ جائزة نوبؿ لمسالـ يوـ 
 العراقية نادية مراد .

، حموة التقاطيع ، حزينة وقد ال يعرؼ البعُض أف ىذه الفتاة ضئيمة الجسد 
المالمح قد أصبحت بعد منحيا ىذه الجائزة أشير ضحايا الحروب العرقية في القرف 

 الحالي .
ألقت نادية أثناء مراسـ االحتفاؿ كممًة موجزة حكت فييا كيؼ فقدت أميا وستًة 
مف أشقائيا عندما دىمت جحافُؿ تنظيـ داعش قريتيا الصغيرة اليادئة ، قرية سنجار 
بالعراؽ . وصفت نادية كيؼ دمرت داعش قراىـ وبيوتيـ وذبحت عائالتيـ وانتيكت 

 كرامتيـ ، والمجتمُع الدولي كمُو يقؼ مكتوؼ األيدي .
لقد كانت الفتاة الشابة تحاوؿ أف تبدو متماسكة أماـ أصحاب الفخامة المموؾ 

اد النساء فييـ والوزراء والشخصيات اليامة والتي كانت المجوىراُت تتألأل عمى أجس
فتضيُؼ إلى القاعِة الفخمة المزيد مف التألؽ والميابة . حكت نادية بكممات مخنوقة 
كيؼ ُقتؿ اآلالُؼ مف بني جمدتيا وكيؼ ُقتؿ وُأسر العديد والعديد مف األطفاؿ وكيؼ 
تـ اقتياد اآلالؼ مف النساء والفتيات ) ما يزيد عمى ستة آالؼ ( ليصبحف أسيرات 

 فييف سادتيف ) مف قادة داعش وجنودىا ( كما يحمو ليـ .حرب يتصرؼ 
عمى اختالؼ جنسياتيـ ومكانتيـ االجتماعية  –ومما ال شؾ فيو أف الحضور 

قد شعروا باأللـ يعتصر قموبيـ كمما أسيبت نادية في وصؼ  –وتوجياتيـ السياسية 
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شيور الفظائع التي تعرضوا ليا وتعرضت ليا ىي شخصًيا، حيث تـ اغتصابيا ل
عديدة، حتى دمعت أعيُف بعضيـ . ولكف مما ال شؾ فيو أيًضا أف كُؿ منيـ قد غادر 
 –الحفؿ وعاد يمارس طقوس حياتو اليومية دوف أدنى تغيير . بؿ ربما شعر بعضيـ 

بحكـ  –عمى استحياء ، بالسعادة الداخمية ألنيـ ليسوا في مكانيا ، وىو ما ذكرني 
في الدراما . ولقد ظمت كممات نادية عف  (0)ر "بما ُيسمى " التطيي –التخصص 

فظاعة أف يكوف المرء " امرأة " في زمف الحروب تدوي في رأسي واستدعت إلى 
ذاكرتي كممات بطالت الدراما اإلغريقية في المسرحيات التراجيدية التي استمد الشعراء 

 مادتيا مف األساطير وخاصة أسطورة الحرب الطروادية .
استمد شعراء التراجيديا اإلغريقية مادة مسرحياتيـ مف  فكما ىو معروؼ

، وبصفة خاصة أسطورة الحرب الطروادية التي خمدىا الشاعر الممحمي  (1)األساطير
ىوميروس وأضفى عمييا بعًدا أخالقًيا حينما جعؿ اليدؼ مف شنيا استرداد ىيميف 

لحقيقي ، كما يرجح معظـُ واالنتقاـ لمشرؼ اإلغريقي مف البرابرة ، بينما كاف السبُب ا
الباحثيف ىو محاولة السيطرة عمى مدينة طروادة ألىميتيا التجارية واالقتصادية 

                                                           

( : يعرؼ أرسطو التراجيديا بأنيػا " محاكػاة لعمػؿ جػاد تػاـ لػو طػوؿ معػيف catharsisالتطيير ) - 0
المختمفة عمى حدة . وأنيا تعتمػد فػي  عف طريؽ لغة مزخرفة تناسب كؿ جزء مف أجزاء التراجيديا

عناصرىا المختمفة عمى التمثيؿ أو السػرد ، وتحقػؽ التطييػر لمػنفس مػف خػالؿ اإلحسػاس بالشػفقة 
 والخوؼ ".

Aristotle: Poetics, 1449 , b21 

 لمزيد مف التفصيؿ حوؿ التطيير انظر :
Bywater, I : Aristotle on The Art of Poetry; Oxford 1909, pp. 152 – 161 .   

مسػػػرحية " الفػػػرس " أليسػػػػخولوس ىػػػي المسػػػػرحية الوحيػػػدة الباقيػػػة لشػػػػعراء التراجيػػػديا اإلغريقيػػػػة  - 1
المسػػتمدة مػػف حادثػػة تاريخيػػة حقيقيػػة . ومػػف المعػػروؼ أف فروينخػػوس الشػػاعر التراجيػػدي السػػابؽ 

فشػػمت وتمػػت عمػػى أيسػػخولوس قػػد نظػػـ مسػػرحيتيف تػػاريخيتيف أحػػدىما بعنػػواف " فػػتح ميميتػػوس : و 
محاكمتو وتغريمو غرامة ضخمة والثانية بعنواف " الفينيقيات " ونجحػت نجاًحػا عظيًمػا ألنػو اسػتمد 

 مادتيا مف بسالة اإلغريؽ في الحروب الفارسية .



 

 كروانمنيرة  

61 
 
 

والعسكرية ، بسبب موقعيا الجغرافي المميز الذي مكنيا مف السيطرة عمى المضايؽ 
 .(0)إيجة بسواحؿ البحر األسود الخصبةالبحرية ) الدردنيؿ والبسفور( التي تصؿ بحر 

وميروس " اإللياذة " بعد مرور عشر سنوات عمى حصار اإلغريؽ يبدأ ى
 لطروادة متخًذا مف غضبة أخيميوس محوًرا لألحداث . فمماذا غضب أخيميوس ؟

لقد كانت الكاىنة خريسئيس ابنة الكاىف خريسيس ) كاىف اإللو أبولمو ( إحدى 
دمير إحدى المدف ، األسيرات الالتي تـ سبييف وتوزيعيف عمى القادة العسكرييف بعد ت

وكانت مف نصيب أجاممنوف ابف أتريوس . وقد جاء والُدىا الكاىف المبجؿ حاماًل 
طالؽ سراحيا . وقد وافؽ قادُة اإلغريِؽ جميًعا عمى  فدية ضخمة مف أجؿ تحريرىا وا 
تمبية طمبو خاصة بعد انتشار الطاعوف في صفوفيـ ما أدى إلى ىالؾ أعداد كبيرة 

لو أبولمو إللحاؽ األذى بكاىنتو فأرسؿ عمييـ الوباء الفتاؾ الذي منيـ. فقد غضب اإل
حصد الكثير مف األرواح . ولكف أجاممنوف عارض ىذا الطمب بفظاظة وطرد الكاىف 

 قائاًل :
 " حذار أييا الشيخ األشيب أن أجدك تتمكأ بين السفن المجوفة اآلن 

كميل اإللو لن يحمياك ) مني(.  ال فإن صولجانك وا   أو عائًدا إلييا بعد اآلن ، وا 
 أما ىذه ) الفتاة خريسئيس ( فمن أطمق سراحيا قبل أن تدىميا 
 الشيخوخة في بيتنا في أرجوس بعيًدا عن مسقط رأسيا ، وىي 

 ) في عمميا ( أمام النول وتقدم لي المتعة في الفراش " (2)تكد
 ( 20 – 16: سطور  0ذة ، ؾ) اإلليا

                                                           

 . 10د. أحمد عتماف : مقدمة اإللياذة ، ص  - 0

" تػػذىب " الػػذي  اسػػتخداـ الفعػػؿ " تكػػد فػػي عمميػػا " ىػػو اجتيػػاد شخصػػي منػػي بػػداًل مػػف الفعػػؿ - 1
ياًبػػػا أو  اسػػػتخدمو د.لطفػػػي عبػػػد الوىػػػاب ، حيػػػث أف الشػػػاعر يتحػػػدث عػػػف حركػػػة النػػػوؿ ذىاًبػػػا وا 

 صعوًدا وىبوًطا لعمؿ النسيج . لذا لـز التنويو .
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استمر الطاعوف يفتؾ بالجيش تسعة أياـ وحينما حؿ اليوـُ العاشر جمع أخيميوس 
الرجاؿ إلى ساحة االجتماع بإيعاز مف الربة ىيرا ألنيا بدأت تشفؽ عمى اإلغريؽ 
لكثرة قتالىـ وما أصابيـ مف ىالؾ . وىنا يتحدث العراُؼ الشيير كالخاس ويخبرىـ 

بولمو غاضب بسبب ما أصاب كاىنو المبجؿ مف إىانة ومؤكًدا أف اإللو لف أف اإللو أ
يرفع عنيـ البالء ما لـ يعيدوا الفتاة إلى أبييا دوف أف يشترييا أو يدفع فدية فييا . 
ولكف أجاممنوف يغضب وتثور كبرياؤه ويعمف أنو كاف ينوي االحتفاظ بالفتاة في منزلو 

 ويقوؿ :
 ميا عمى كميتمنسترا زوجتي . فالفتاة ليست"فمتعمموا إًذا أني أفض

 أقل منيا شكبًل أو قًدا أو فكرًا أو أداء ألية صنعة من الصنائع . عمى 
 أني مستعد رغم ذلك أن أعيدىا ، إذا كان الخير في ىذا ، ألني أفضل 
 سبلمة الرجال عمى ىبلكيم . ولكن عميكم ) في مقابل ذلك ( أن تعدوا 
 لي غنيمة عمى الفور ، حتى ال أكون الوحيد بين حشود أرجوس الذي 

 لم يحصل عمى غنيمة . إذ من غير البلئق أن تشاىدوا جميًعا 
 غنيمتي وىي تنتقل من حوزتي إلى مكان آخر"

 ( 010 – 003: سطور  0) اإللياذة ، ؾ
ولكػػػنيـ قسػػػموا فيػػػرد عميػػػو أخيميػػػوس بػػػأنيـ ال يممكػػػوف مخزًنػػػا عاًمػػػا مميًئػػػا بالسػػػبايا 

األسػػالب بػػيف الجميػػع وال يجػػوز أف يعػػودوا ويأخػػذوىا مػػف الرجػػاؿ ويطمػػب منػػو أف يعيػػد 
الكاىنة لوالدىا حتى يرفع اإللو أبولمو مقتو وغضبو عنيـ ويعده بأنيـ سوؼ يعوضونو 

 ( .021 – 014عنيا ثالثًا أو أربًعا بعد تدمير طروادة ) سطور 
و سػػوؼ يػػذىب إلػػى خيمتػػو ويسػػتولى عمػػى يغضػػب أجػػاممنوف وييػػدد أخيميػػوس بأنػػ

غنيمتػػو. ويعتبػػر أجػػاممنوف األمػػر إىانػػة شخصػػية لػػو ، لػػذلؾ ييػػدد أخيميػػوس قػػائاًل أنػػو 
سوؼ يرسؿ ابنة الكػاىف ألبييػا ولكنػو سػيذىب بنفسػو لخيمػة أخيميػوس ويأخػذ بػداًل مػف 

نػة خريسئيس سػبية أخيميػوس ) بريسػئيس ( ذات الخػدود الجميمػة ، حتػى يعمػـ جيػًدا مكا
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و فػػػي حضػػػوره أجػػػاممنوف وحتػػػى يرتػػػدع كثيػػػروف غيػػػره ، فػػػال يعمػػػف أي مػػػنيـ أنػػػو نػػػد لػػػ
 ( . 077 – 073سطور )

بعد فض االجتماع يرسؿ أجاممنوف اثنيف مف رسمو ) تػالثيبيوس ويوريبػاتيس ( إلػى 
خيمػػة أخيميػػوس ليأخػػذا بػػالقوة بريسػػئيس محظيػػة أخيميػػوس وأسػػيرتو التػػي كسػػبيا جػػائزة 

قتاؿ . ال يجادؿ أخيميوس الرسػوليف بػؿ لقػد أمػر صػديقو بػاتروكموس لحسف بالئو في ال
 208أف يحضر الفتاة حتى تػذىب إلػى سػيدىا الجديػد عمػى غيػر رغبػة منيػا ) سػطور 

– 241. ) 
يجمػػس أخيميػػػوس عمػػى شػػػاطب البحػػر ويبكػػػي فتسػػمعو أمػػػو ويخبرىػػا بمػػػا حػػدث مػػػف 

وسػػؿ إلييػػا أف تجعػػؿ تعػػدي عمػػى محظيتػػو واإلىانػػة التػػي لحقػػت بػػو مػػف أجػػاممنوف ويت
زيوس ينتقـ لو ويدفع اإلغريؽ جميًعا الثمف . تطمب الحورية ثيتيس مػف ابنيػا أف يبقػى 
بجانػػػػب سػػػػفنو ويسػػػػتمر فػػػػي غضػػػػبو وال يشػػػػارؾ فػػػػي القتػػػػاؿ وعنػػػػدما يعػػػػود زيػػػػوس إلػػػػى 
األوليمبوس بعد اثنػى عشػر يوًمػا مػف عنػد األثيػوبييف الشػرفاء ىػو وزمػرة اآلليػة الكبػرى 

 وتتوسؿ لو أف ينتقـ البنيا . إليو سوؼ تذىب
وبالفعؿ يذعف زيوس لطمب الحورية ثيتيس ويقرر االنتقاـ لولػدىا ، فتتسػاقط رؤوس 
القتمػػػػػى مػػػػػف اإلغريػػػػػؽ مثممػػػػػا تتسػػػػػاقط أوراؽ الشػػػػػجر فػػػػػي فصػػػػػؿ الخريػػػػػؼ . ويسػػػػػيب 
ىوميروس فػي وصػؼ مشػاىد القتػاؿ وال يػأتي ذكػر النسػاء ووقػوعيف فػي األسػر وقسػوة 

إذا مػا ُىزمػت مػدينتيا سػوى فػي الكتػاب السػادس عنػدما يمتقػي ىيكتػور ما تعانيػو المػرأة 
 بزوجة أندروماخي قبؿ نزولو لمقتاؿ ثانية .

تتوسػػؿ أنػػدروماخي لزوجيػػا وىػػي تػػذرؼ الػػدمع اليطػػوؿ خوفًػػا عميػػو وعمػػى مصػػيرىا 
 وطفميا إذا مات زوجياوُىزمت مدينتيا وخاطبتو قائمة :

 يك ، إذ ال ترحمآه يا زوجي ، قوتك ىي التي ستقضي عم"
 طفمك الرضيع وال ترحمني أنا ، حيث عما قريب سأمسي
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 أرممتك ، بعد أن يجيز عميك األخيون ويفتكون بك . ومن
 الخير لي أن أىبط تحت األرض قبل أن تضيع مني ، فبل
 راحة لي بعدك إذا حان أجمُك ولن يبقى لي شيُء سوى

 " اآلالم بعد أن فقدت أبي وأمي الممكة .

 ( 302 – 315: سطور  5اإللياذة ، ؾ) 

وتحكػػي لػػو كيػػؼ قتػػؿ أخيميػػوس الشػػجاع والػػدىا عنػػدما دمػػر مدينػػة كيميكيػػا المنيعػػة 
وثيبػػػػي ذات البوابػػػػات الشػػػػاىقة وسػػػػبى كػػػػذلؾ أميػػػػا وأحضػػػػرىا إلػػػػى حيػػػػث ترسػػػػو سػػػػفف 
اإلغريؽ أماـ ساحؿ طروادة ولكنو أطمؽ سراحيا في مقابػؿ فديػة ضػخمة . أمػا أخوتيػا 

 قتميـ أخيميوس أيًضا ورحموا إلى ىاديس في يوـ واحد . السبعة فقد

وتتوسؿ إليو وىذا حاليػا وال سػند ليػا سػوى زوجيػا أال ينػزؿ إلػى سػاحة الػوغى ، بػؿ 
يقؼ لحماية المدينة ىو وجنوده عند شجرة التػيف البريػة ، ولكنػو يػرد عمييػا بقولػو : إنػو 

ة كالجبنػاء وقمبػو ال يحتمػؿ فكر في األمر نفسو ولكنو يسػتحي أف يتقػاعس عػف المعركػ
ىػػذه الفكػػرة ألنػػو تربػػى عمػػى البسػػالة وكػػاف دوًمػػا يحػػارب فػػي مقدمػػة الجػػيش الطػػروادي 

 قائاًل :ولكنو يستطرد 
 وأنا عمى يقين بقمبي
 وعقمي أن إليوس المقدسة ستقع ال محالة ، وسيقع برياموس
 وقوم برياموس لمرمح الرمادي ، ولكن ال مصائب الطرواديين ،

 جيعة ىيكابي ، وال أحزان الممك برياموس أو أخوتيوال ف
 الكثيرين النببلء الذين سُيمرغون في التراب بأيدي أعدائيم ،
 ليس كل ىذا ىو الذي يفزعني ، بل فجيعتك أنت إذا ما ساقك
 أحد اآلخيين المسمحين بالبرونز بعيًدا ، وسمبك الحرية وأنت

 أمر إحدى السيداتتولولين ، ثم تعممين عمى النول في أرجوس ب
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 أو تحممين الماء كرًىا من نبع ميسيئيس أو ىيبيريا ، أو تثقل
 كاىمك ضرورة أو أخرى ال تحتمل .

 (348 – 334: سطور  5) ؾ 
 ويختـ حديثو معيا بقولو :

 " فدعيني أموت ، ودعي
 ركام التراب يغطيني ، وال أسمع صراخك وىم يسوقونك

 إلى ذل األسر " .
 ( 355 – 353: سطور  5) ؾ 

وقػػػد يتوقػػػؼ الػػػبعض أمػػػاـ عػػػدـ اىتمػػػاـ ىيكتػػػور بمصػػػير أمػػػو بػػػنفس قػػػدر اىتمامػػػو 
بمصػػػير زوجتػػػو عنػػػد سػػػقوط طػػػروادة ، ومػػػروره بسػػػرعة عمػػػى مصػػػير بريػػػاموس وبػػػاقي 
أخوتو مف الذكور. ولكف التفسير قد يكمف في قولو المبيـ " أو تثقؿ كاىمؾ ضػرورُة أو 

 لسبايا واألسيرات المؤلـ معرفة أكيدة .أخرى ال تحتمؿ " ، فيو يعرؼ مصير ا
وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف أصػػداء ىػػذا الحػػديث قػػد انعكسػػت فػػي المسػػرحيات التراجيديػػة 
التػػػي قامػػػت عمػػػى مػػػا حػػػدث لطػػػروادة ومػػػا عانػػػاه الطرواديػػػوف والطرواديػػػات جػػػراء تمػػػؾ 
الحػػرب . وتجسػػدت كممػػات ىيكتػػور فيمػػا سػػوؼ يػػأتي ذكػػره عمػػى لسػػاف شخصػػيات تمػػؾ 

أف موت الرجاؿ في الحرب شيء مؤلـ ولكنو ألـ ال يسػتمر سػوى لحظػات المسرحيات ب
قميمة وبعدىا نـو أبدي وراحة ، أما بالنسبة لمنساء فالبقاء عمى قيد الحياة بعد فقد األب 
واالبف والزوج أمٌر ال يحتمؿ وُيضاؼ إليو معاناة أخػرى تخػتص بيػا المػرأة وخاصػة إذا 

 .(0)كانت شابة وجميمة 
                                                           

 وىو ما يتردد عمى لساف نساء طروادة في مسرحية " الطرواديات " ليوربيديس . - 0
 لمترجمة الكاممة لممسرحية انظر :

 .1101، المركز القومي لمترجمة ،  س : الطرواديات ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ منيرة كروافيوريبيد
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اث الممحمػة وسػط الكػر والفػر وقعقعػة السػالح وسػقوط الجثػث وال يػأتي وتسػتمر أحػد
ذكػػػر أسػػػيرات الحػػػرب سػػػوى عمػػػى لسػػػاف أجػػػاممنوف عنػػػدما يحػػػاوؿ إصػػػالح ذات البػػػيف 
واسترجاع أخيميوس لصفوؼ المحاربيف اإلغريؽ مرة أخرى بعد طوؿ فترة اعتكػاؼ فػي 

نو سوؼ يقدـ لػو العديػد خيمتو . يقوؿ أجاممنوف لمرسؿ الذيف بعث بيـ إلى أخيميوس أ
مػػػف اليػػػدايا وخاصػػػة األسػػػيرات الجمػػػيالت إلػػػى جانػػػب محظيتػػػو بريسػػػئيس التػػػي سػػػبؽ 

 وأخذىا منو:
 وسوف أمنحو سبع نساء ماىرات ال نظير"

 لين جمبتين من ليسبوس ، جميمة المباني ،
 عندما فتحيا ىو نفسو ، وكنت قد اخترتين

 لجمالين الفائق . سوف أقدمين لو ،
 إلى الفتاة التي أخذتيا منو ، باإلضافة

 ابنة برسيوس . وأقسم بأغمظ األيمان
 أنني لم أصعد إلى فراشيا ولم أضميا في أحضاني

 "ولم تربطني بيا قط العبلقة المعتادة بين الرجل والمرأة .

 ( 023 – 017، سطور  8) ؾ 
والبرونػز ويستطرد قائاًل أنو عندما تسقط طروادة سوؼ يجعمو يمػأل سػفينتو بالػذىب 

قبػؿ أف يقػتحـ األخيػوف المدينػػة ويبػدأوف فػي توزيػع الغنػػائـ . ويؤكػد عمػى الثػروة اليائمػػة 
 مف النساء التي سوؼ يحصؿ عمييا بقولو :

 وسوف أدعو يختار لنفسو عشرين امرأة من"
 "الطرواديات من بين أجمل النساء بعد ىيمين األرجية .

 ( 031 – 028، سطور  8) ؾ 



 

 كروانمنيرة  

02 
 
 

نيػػة أف عامػػؿ السػػف والجمػػاؿ والعذريػػة كػػاف لػػو أىميتػػو الكبػػرى فػػي وىػػو مػػا يؤكػػد ثا
 .(0)اختيار كؿ قائد لمنساء الالتي سوؼ يختارىف لنفسو مف بيف السبايا واألسيرات 

ولكػػف ىػػدايا أجػػاممنوف العديػػدة لػػـ تػػنجح فػػي إقنػػاع أخيميػػوس بػػالعودة لمقتػػاؿ ، ورغػػـ 
ضػػرب لػػو مػػثاًل عمػػى الغضػػب براعػػة حػػديث صػػديقو الفػػارس األشػػيب فػػوينيكس والػػذي 

والعناد بغضػب مميػاجروس الػذي رفػض كافػة اليػدايا التػي قػدميا لػو قومػو حتػى يشػترؾ 
في القتاؿ ولكف بتطور أحداث الحرب بيف قومو مف األيتولييف وعػدوىـ مػف الكػوريتييف 

 وصؿ اليجـو الكاسح إلى قصره :
 عندئذ تضرعت الزوجة ذات النطاق الجميل إلى"

 قصت عمى مسامعو وىي تبكيممياجروس ، و 
 كل الفظائع التي تنتظر شعب المدينة الميزومة . فبعد

 قتل جميع الرجال سوف ُتضرم النيراَن في أنحاء
 المدينة ، وسوف ُتساق الزوجاُت والنساُء ذوات النطاق المتين

 إلى ذل العبودية مع أطفالين ".

 ( 483 – 481، سطور  8) ؾ 
األيتولييف مغبة يـو مفجع بعد أف خضع لنداء قمبو، فإف ورغـ أف ممياجروس جنب 

 قومو بعد ذلؾ لـ يقدموا لو اليدايا بالرغـ مف أنو أنقذىـ .

لذلؾ ينصح فوينيكس أخيميوس أف يقبؿ ىدايا أجاممنوف ويعود لصفوؼ المحاربيف، 
 ولكنو يرفض رفًضا باًتا فيخمد الجميع لمنوـ :

                                                           

وىػػو مػػا تػػذكره ناديػػة مػػراد عػػف حػػرص سػػؤاؿ مػػف ينتمػػوف لػػداعش عنػػد توزيػػع السػػبايا ىػػؿ ىػػف  - 0
 عذراوات أـ ال .
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 المتينةنام أخيميوس في نياية الخيمة " 
لى جانبو نامت امرأة : ديوميدي ، ابنة فورباس ،  وا 
 جميمة الوجنتين ، التي أحضرىا من ليسبوس . أما

 باتروكموس ، فقد نام في الجانب المقابل وبجانبو إيفيس،
 ) ذات النطاق الجميل ( والتي منحيا لو أخيميوس المبجل

 ". عندما استولى عمى مدينة سكيروس ، قمعة إينوس الحصينة

 ( 557 – 553، سطور  8) ؾ 
وىو مػا يؤكػد عمػى أىميػة عنصػر الجمػاؿ فػي اختيػار القائػد المنتصػر ألسػيراتو مػف 
نسػػػاء العػػػدو الميػػػزـو . وقػػػد لفػػػت نظػػػري عنػػػد االشػػػتراؾ فػػػي ترجمػػػة اإلليػػػاذة مػػػا يػػػذكره 
الشػػاعر عػػف محظيػػة نيسػػتور ، الشػػيو المسػػف ، وكػػاف الشػػيو المسػػف قػػد أحضػػرىا مػػف 

 تينيدوس :
 ما دمرعند

 أخيميوس المدينة . وىي ابنة أرسينوؤس الشجاع . وقد اختارىا
 اآلخيون لو ، ألنيا كانت تفوق الجميع في حكمتيا .

 (516 – 513، سطور  00) ؾ 
وربما تكوف ىذه ىي اإلشارة الوحيدة لمعيار الحكمػة ال الجمػاؿ فػي األسػيرة ، وذلػؾ 

 محظيتو التي يفوز بيا مف بيف األسيرات .نظًرا لكبر سف القائد الذي ستكوف األسيرة 
تتواصػػػؿ أحػػػداث المعركػػػة وتتػػػوالى خسػػػائر اإلغريػػػؽ ممػػػا يػػػدفع بػػػاتروكموس إلػػػى أف 
يسػػتعير أسػػمحة صػػديقو أخيميػػوس والنػػزوؿ إلػػى سػػاحة الػػوغى حيػػث يمقػػى حتفػػو . وعنػػد 
سػػػماع أخيميػػػوس نبػػػأ مصػػػرع صػػػديقو يصػػػرخ صػػػرخة مدويػػػة سػػػمعتيا أمػػػو فػػػي أعمػػػاؽ 

إليو تواسيو ، ثـ تيرع إلى ىيفايستوس إلػو النػار والحػدادة وتطمػب منػو  البحار وأسرعت
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أف يصػػػنع البنيػػػا أسػػػمحًة جديػػػدًة بػػػدؿ تمػػػؾ التػػػي اسػػػتولى عمييػػػا الطرواديػػػوف بعػػػد مقتػػػؿ 
صػديقو. وبالفعػػؿ تحمػػؿ ثيتػػيس الػدرع الجديػػد الػػذي صػػنعو لػو ىيفايسػػتوس باتقػػاف شػػديد 

لمقتػػاؿ ، بػػؿ إنػػو يعمػػف أمػػاـ الحشػػد فػػيعمف فػػي اجتمػػاع عػػاـ تخميػػو عػػف غضػػبو وعودتػػو 
لػػؾ مػػف أجػػؿ فتػػاة . ويخاطبػػو الضػػخـ عػػف ندمػػو عمػػى خصػػومتو مػػع أجػػاممنوف كػػؿ ذ

 :قائالً 
 " يابن أتريوس ، ىل كان ىذا أفضل لي ولك ، أن انفجرنا
 أنا وأنت في غضب ، وانزلقنا إلى خصومة فتاكة تستنزف

 بسيمياالروح ، وكل ذلك من أجل فتاة ؟ ليت أرتميس قتمتيا 
 عند السفن في اليوم الذي فزت بيا سبية ومكافأة ، عندما دمرت

 ليرنيسوس !

 (51 – 45، سطور  08)ؾ 

ورغػػـ شػػدة حمػػاس أخيميػػوس لبػػدء اليجػػوـ فػػوًرا إال أف أوديسػػيوس ينصػػحو بالتريػػث 
حتػػى ينػػاؿ المحػػاربوف قػػدًرا مػػف الطعػػاـ يكفػػييـ لمواصػػمة القتػػاؿ حتػػى غػػروب الشػػمس . 

األثنػاء يبعػث أجػاممنوف بالرسػؿ ليحضػروا اليػدايا التػي سػبؽ ووعػد أخيميػوس وفي تمػؾ 
بيا حتى يتخمى عػف غضػبو باإلضػافة إلػى محظيتػو بريسػئيس سػبب الخػالؼ عمػى أف 
يقسػػـ أجػػاممنوف أمػػاـ الحشػػد أنػػو لػػـ يمتقػػي بيػػا فػػي الفػػراش كمػػا جػػرت العػػادة ) سػػطور 

ع عمػػػى عذريػػػة الفتػػػاة مػػػرة ( . ويؤكػػػد أجػػػاممنوف فػػػي قسػػػمو أمػػػاـ الجميػػػ 065 – 064
 أخرى ، فيو ُيشيد اآللية جميًعا قائاًل :

 أشيدوا جميًعا عمى قسمي بأنني لم أضع يدي عمى الفتاة"
 بريسئيس ، ال لكي أضاجعيا وال ألي شيء من ىذا القبيل ،

 "بل أقامت في خيامي عذراء لم يمسيا أحد .
 ( 153 – 150) سطور 
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رأسػػيف بريسػػئيس إلػػى خيمػػة أخيميػػوس ىػػاليف مشػػيد وعنػػدما وصػػمت السػػبايا وعمػػى 
جثمػػػاف بػػػاتروكموس المسػػػجى ، فبكػػػت بريسػػػئيس حزًنػػػا عميػػػو وشػػػاركتيا النسػػػوة النػػػواح 
ف كػػاف ذلػػؾ مػػدعاة لكػػؿ مػػنيف أف تبكػػي فػػي الحقيقػػة عمػػى مصػػائبيا ىػػػي .  والبكػػاء وا 

 ويصؼ ىوميروس ىذا المشيد بقولو :

 عندما رأت باتروكموس" لكن بريسئيس شبيية أفروديتي الذىبية ، 
 صريًعا مطعوًنا بالبرونز القاطع ، ألقت نفسيا عمى جسده وبكت

 بمرارة ، وصرخت بعويل مدو ، ومزقت صدرىا ورقبتيا البضة
 ووجييا الجميل بيدييا . ثم تفوىت من بين دموعيا ، تمك

 المرأة شبيية اإلليات وقالت :
 ، لقد تركتك حًيا " أي باتروكموس ، يا أعز الناس إلى قمبي التعس

 عندما غادرت الخيمة ، لكني اآلن ، يا قائد الحشود، عدت ألجدك ميتًا .
 وىكذا نصيبي أن تتراكم عميَّ المصيبة فوق المصيبة : إن من منحني لو

 ، رأيتو أمام مدينتنا وقد نفذ فيو سبلح (1)أبي وأمي الممكة ألكون زوجة
 ين حممتيم بطن أميبرونزي حاد ، واخوتي الثبلثة األحبة الذ

 لقوا حتفيم كذلك . لكنك ، عندما قتل أخيميوس زوجي بعد أن دمر
 مدينة مينيس شبيو اآللية ، لم تدعني أبكي ، وقمت لي إنك سوف
 تزوجني من أخيميوس ، شبيو اآللية ، وأنو سيأخذني في سفينة

 . لذا فإنني أبكيك(1)إلى فيثيا ويقيم لي حفل زفاف بين الميرميديين

                                                           

 تقصد الشخص الذي وعد أبوىا أف يمنحيا زوجة لو وىو ما يقابؿ الخطبة اآلف . - 0
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 في موتك ولن أتوقف عن البكاء . إذ كنت عميَّ دوًما عطوًفا "

 ( 211 – 171) سطور 

وبعػػػد انتيػػػاء فتػػػرة الراحػػػة واالكتفػػػاء مػػػف الطعػػػاـ والشػػػراب تنطمػػػؽ جيػػػوش اإلغريػػػؽ 
ويندفع أخيميوس لمقتػاؿ فػي جنػوف جػامح وىػو عمػى يقػيف مػف أنػو بقتمػو ىيكتػور يقتػرب 

 مف نيايتو المحتومة .
ديػػوف بشػػؽ األنفػػس االنسػػحاب مػػف أرض المعركػػة واالحتمػػاء داخػػؿ اسػػتطاع الطروا

طروادة فيما عدا ىيكتور الذي ظػؿ أمػاـ األسػوار حتػى يمتقػي أخيميػوس ولكػف شػجاعتو 
خانتػػػو وفػػػر مػػػف أمػػػاـ أخيميػػػوس الػػػذي ظػػػؿ يالحقػػػو حػػػوؿ أسػػػوار المدينػػػة دورات ثػػػالث 

والديػػو والطػػروادييف وانتيػى األمػػر بقتمػػو ، ويسػػحب أخيميػػوس جثتػػو بعربتػػو تحػػت أنظػػار 
 وتسقط أندروماخي مغشًيا عمييا عندما ترى جثمانو .

يقػػيـ أخيميػػوس مراسػػـ دفػػف مييبػػة لصػػديقو بػػاتروكموس ويقػػيـ مسػػابقات رياضػػية بعػػد 
 دفنو تكريما لو ويحدد الجوائز التي يأخذىا الفائز في كؿ سباؽ :

 الحربيةفي البداية حدد ) أخيميوس ( جوائز رائعة لسائقي العربات 
 السريعة ، فيأخذ الفائز األول امرأة ) سبية ( ال نظير ليا في براعة 

 األشغال اليدوية .
 ( 153 – 151، سطور :  12) ؾ

وتظير األسيرات أو السبايا كجوائز لممنتصريف في االلعاب الرياضػية األخػرى ففػي 
 المصارعة :

                                                                                                                                                    

تػػػذكر بريسػػػئيس وعػػػد أخيميػػػوس أو صػػػديقو بػػػاتروكموس بإقامػػػة حفػػػؿ زفػػػاؼ ليػػػا بػػػيف رفاقػػػو مػػػف  - 0
الميرميدونييف أف الغرض منو ىو إضػفاء صػفة الشػرعية عمػى زواجيمػا فػال تكػوف مجػرد سػبية أو 

 محظية ولكف زوجة شرعية ُينسب مف تنجبيـ مف أطفاؿ إلى أبييـ .
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 ، يحصل الفائز عمى وعاء ثبلثي األرجل يوضع فوق النيران" 
 يقدر األخيون قيمتو فيما بينيم باثنى عشر ثورًا

 أما الميزوم فقد ُوضع لو امرأة في وسط المكان ، وىي عمى دراية
 "تامة بالعديد من األعمال اليدوية الدقيقة ، وتقدر قيمتيا بأربعة ثيران .

 ( 614 – 611، سطور  12) ؾ 
وينيػػي ىػػوميروس إلياذتػػو بقبػػوؿ أخيميػػوس لمفديػػة التػػي قػػدميا الممػػؾ بريػػاموس حتػػى 

لكي يدفنػو فػي طػروادة التػي  –الذي حفظتو اآللية سميًما  –يسممو جثماف ابنو ىيكتور 
مات دفاًعا عنيػا . ولكػف البطػؿ اإلغريقػي ال يغفػؿ إقامػة مأدبػة لبريػاموس قبػؿ تسػميمو 

يافة تجاىو عمى أكمؿ وجو ، رغػـ مػا بينيمػا مػف عػداوة جثماف ابنو والقياـ بواجب الض
 .(0)وىو ما يكشؼ الجانب اإلنساني الرقيؽ في شخصية أخيميوس 

ويػػرى بعػػض البػػاحثيف أف ىػػذا الجانػػب اإلنسػػاني فػػي شخصػػية أخيميػػوس لػػـ يظيػػر 
فجػػأة نتيجػػة إحساسػػو بالشػػفقة عمػػى الممػػؾ بريػػاموس بػػؿ سػػبقت اإلشػػارة إليػػو فػػي حػػديث 

ع زوجيا ىيكتور عندما تقوؿ إف أخيميوس سمح بإقامة جنازة لوالػدىا بعػد أندروماخي م
أف قتمػػػػو ويعتبػػػػروف ذلػػػػؾ تصػػػػوًرا مسػػػػبًقا لػػػػدفف ىيكتػػػػور بعػػػػد أف يقبػػػػؿ توسػػػػالت الممػػػػؾ 

 .(1)برياموس 

                                                           

يرى معظـ الباحثيف أف الكتاب الرابع والعشريف مف اإللياذة كشؼ عػف أرؽ جانػب فػي شخصػية  - 0
 أخيميوس . لمزيد مف التفصيؿ انظر :

جينيو كيـ : شفقة أخيميوس ، ترجمة وتقديـ محيي الديف مطاوع ، مراجعة منيػرة كػرواف ، المركػز 
 . 1118القومي لمترجمة ، 

 . لمزيد مف التفصيؿ حوؿ شفقة أخيميوس انظر : 11المرجع السابؽ ص  - 1
Segal. C. : The Themes of the Mutilation of the Corpse in the Iliad, Leiden , 

1971 . 
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تنتيػػػي ممحمػػػة اإلليػػػاذة بػػػدفف ىيكتػػػور ولكػػػف مدينػػػة طػػػروادة نفسػػػيا مازالػػػت صػػػامدة 
يروس شعراء نسبوا أنفسيـ إليو وحمموا لقب " حصينة لـ تسقط بعد . وقد جاء بعد ىوم

( ونظمػػػوا أشػػػعاًرا أكممػػػوا فييػػػا قصػػػة اإلليػػػاذة .. وىػػػي Homeridaiأبنػػػاء ىػػػوميروس " )
( وىػي عبػارة epikos kyklosاألشعار التي ُعرفت فيمػا بعػد باسػـ " الحمقػة الممحميػة " )

 نعػػرؼ سػػوى عػػف ثالثػػة عشػػر قصػػيدة تقريًبػػا لػػـ تصػػمنا منيػػا سػػوى شػػذرات متفرقػػة وال
( و " اإللياذة Aithiopis( و " األثيوبية " )kypriaبعض عناوينيا ، مثؿ " القبرصية " )

 .(0)( وغيرىا مف العناويفIliou persis( و " تدمير طروادة " )Mikra Iliasالصغرى " )
إف نظػػرة سػػريعة عمػػى عنػػاويف مسػػرحيات الشػػاعر التراجيػػدي أيسػػخولوس والشػػذرات 
المتبقية منو كفيمة بأف تؤكد لنا صدؽ المقولة المنسوبة ليذا الشػاعر مػف أف مسػرحياتو 
ليسػػت سػػوى " فتػػات مػػف مائػػدة ىػػوميروس الضػػخمة الفخمػػة " . والتػػي تعنػػي أف الػػروح 

يػػة اليومريػػة وتعنػػي أيًضػػا أنػػو اسػػتمد مػػادة العامػػة لمسػػرحو ىػػي انعكػػاس لمعظمػػة البطول
مسرحياتو ليس فقط مػف ممحمػة ىػوميروس ) حيػث لػـ يأخػذ منػو سػوى سػبع مسػرحيات 
نمػػا أيًضػػا مػػف الحمقػػػة الممحميػػة والتػػي غالًبػػا مػػػا كنػػت تُنسػػب ليػػوميروس لػػػدى  فقػػط( وا 

 .(1)القدامى 
جػػاممنوف مػػف ومػػف أشػػير أعمػػاؿ أيسػػخولوس الثالثيػػة األوريسػػتية التػػي تبػػدأ بعػػودة أ

طروادة منتصًرا ومعو العديد مف السبايا واألسيرات الالتي فػاز بيػف بعػد تػدمير طػروادة 
وحرقيػػا وعمػػى رأسػػيف كاسػػندرا بنػػت الممػػؾ بريػػاموس . ولكننػػا لػػف نتوقػػؼ طػػوياًل أمػػػاـ 
األسػػيرة كاسػػندرا . ألف الشػػاعر لػػـ يػػأت بيػػا لكػػي يسػػمط الضػػوء عمػػى معاناتيػػا بعػػد ىػػذا 

ي مصيرىا وال يسمح ليػا بالكشػؼ عػف مشػاعرىا الدفينػة وكيػؼ تنظػر التحوؿ القاسي ف
                                                           

، ص  1110د. أحمد عتماف : األدب اإلغريقي تراثًا إنسانًيا وعالمًيا . الطبعة الثالثة ، القاىرة  - 0
012 . 

 . 116المرجع السابؽ ، ص  - 1
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إلػػى حياتيػػا الجديػػػدة ، ولكنػػو يسػػػتخدميا كوسػػيمة دراميػػة لػػػيعمف مػػف خالليػػػا عمػػا يػػػدور 
خمؼ جدراف قصر أجاممنوف ، كما يسػتغؿ قػدرتيا عمػى التنبػؤ كػي يقػص عمػى لسػانيا 

 أسطورة بيت أتريوس .
غؿ الشػاعر الكػػورس ، وىػو مكػوف مػف مجموعػػة وفػي الجػزء الثػاني مػػف الثالثيػة يسػت

ف كػػاف مػػف المالحػػظ أنػػو  مػػف النسػػوة األسػػيرات ، ليعمػػؽ مػػف خاللػػو عمػػى األحػػداث ، وا 
يضػػع عػػؿ ألسػػنة تمػػؾ النسػػوة مػػف الِحكػػـ والمػػأثورات مػػا ال يتفػػؽ مػػع ثقػػافتيف وحػػالتيف 

ف كاف قد سمح ليف بالحديث عف مشاعرىف باقتضاب :  النفسية وا 
 فرضت اآللية عمى مدينتنا المحاصرةأما نحن ، فقد 

 قدرىا المحتوم . ُأخذنا من منازل آبائنا
 ليكون الرق قدرنا المحتوم الذي ُقدر لنا منذ قديم األزل

 –رغم إرادتنا  –ويجب عمينا أن نظير امتناننا 
 ألفعال سادتنا ، سواًء كانت عادلة أم ظالمة ،

 .(1)وىو ما يزيد من مرارة كراىيتنا 
وفػػي مسػػرحية " سػػبعة ضػػد طيبػػة " يسػػتخدـ أيسػػخولوس الكػػورس المكػػوف مػػف نسػػاء 
المدينة إلذكاء نيراف التوتر في نفس المشاىد عف طريؽ إظيار مػدى ذعػر النسػاء مػف 

مػػػدينتيا أال وىػػػو الوقػػػوع فػػػي المصػػػير القاسػػػي الػػػذي تعػػػاني منػػػو المػػػرأةإذا مػػػا انيزمػػػت 
 :األسر

 يا ويمتاه ... إن النساء سواء كن
 غيرات السن أم عجائز يسقن من شعورىنص

 لؤلسر ، كما تساق الخيول ،
 وىن يرتدين المبلبس الممزقة .

                                                           

 . 71 – 63أيسخولوس : حامالت القرابيف ، سطور  - 0
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 ويحي عمى ىذه المدينة التي سُتترك ميجورة
 بعد أن تؤخذ النساء غنيمة وىن يطمقن الصرخات .

 إن ىذا المصير المؤلم ىو ما أخشاه سمًفا .
 إنو أمر مؤلم لمفتيات الصغيرات

 يتزوجن بعد أن يتركن بيوتينالبلتي لم 
 ويسمكن ىذا الطريق الكريو .

 إنني أؤكد أن حياة الموتى
 .(1)أفضل كثيرًا من حياتين 

أمػػػا فػػػي مسػػػرحية " أيػػػاس " لمشػػػاعر سػػػوفوكميس فنسػػػمع عمػػػى لسػػػاف تيكيمسػػػا نفػػػس 
كممػػات االسػػتعطاؼ التػػي قالتيػػا أنػػدروماخي لييكتػػور فػػي اإلليػػاذة حتػػى يرحميػػا ويػػرحـ 

غير مف قسوة الحياة بعد موتو عندما يقودىا وطفميػا شػخص غريػب لتصػبح طفميا الص
 .(1)محظيتو بعد موت أياس 

ذا فحصػػػػنا عنػػػػاويف المسػػػػرحيات التػػػػي نظميػػػػا يوربيػػػػديس وعنػػػػاويف مػػػػا تبقػػػػى مػػػػف  وا 
% مػػف مسػرحياتو جػػاءت مػػف أسػػطورة حػػرب طػػروادة 11شػذرات سػػوؼ نجػػد أف حػػوالي 

ىػػػذه النسػػػبة ضػػػئيمة إذا قيسػػػت بمثيالتيػػػا لػػػدى والحمقػػػة الممحميػػػة . وقػػػد يعتبػػػر الػػػبعض 
الشعراء اآلخريف ولكنيػا تعػد كبيػرة إذا وضػعنا فػي االعتبػار تعػدد المصػادر األسػطورية 

 .(2)والممحمية التي كاف في وسع الشاعر استمياميا
                                                           

 . 226 – 215أيسخولوس : سبعة ضد طيبة ، سطور  - 0

 . 408 – 374سوفوكميس : أياس ، سطور  - 1
 لمترجمة الكاممة لممسرحية انظر :

 . 1117لمترجمة سوفوكميس : أياس ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ منيرة كرواف ، المركز القومي 

 . 248د. أحمد عتماف : المرجع السابؽ ، ص  - 2
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وسػػوؼ نتوقػػؼ قمػػياًل أمػػاـ مسػػرحيات يوربيػػديس التػػي اسػػتميميا مػػف أسػػطورة حػػرب 
 بحثنا عف أسيرات الحرب ومعاناتيف .طروادة ألىميتيا لموضوع 

سبرطة واستمرت مػا يقػرب مػف  في بدايات الحرب البمبونيزية التي نشبت بيف أثينا وا 
ثالثػػػػة عقػػػػود نظػػػػـ يوربيػػػػديس مجموعػػػػة مػػػػف المسػػػػرحيات التػػػػي يمكننػػػػا وصػػػػفيا بأنيػػػػا 
"مسرحيات وطنية " يشيد فييا بدور أثينا الوطني وقيادتيا لحمفائيا فػي الحمػؼ المسػمى 
" حمػػؼ ديمػػػوس " . ولكػػف مػػػع اسػػػتمرار القتػػاؿ وتػػػوالي السػػنيف ازدادت معاممػػػة األسػػػرى 

 .(0)والسبايا قسوة كما يالحظ أحد الباحثيف المحدثيف 
قػػػػػدـ يوربيػػػػػديس مجموعػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػرحيات مسػػػػػتمًدا مادتيػػػػػا مػػػػػف أحػػػػػداث الحػػػػػرب 

سػػتة عشػػرة الطرواديػػة كمػػا صػػورتيا اإلليػػاذة ومالحػػـ الحمقػػة الممحميػػة ، يبمػػ  مجموعيػػا 
 .(1)مسرحية بعضيا مسرحيات كاممة والبعض اآلخر لـ يبؽ منو سوى العنواف 

ويكفي في بحثنا ىذا أف نتصػفح بعػض مسػرحياتو التػي تػدور حػوؿ أسػيرات الحػرب 
مػػػػػػف نسػػػػػػاء طػػػػػػروادة ومعانػػػػػػاتيف بعػػػػػػد األسػػػػػػر مثػػػػػػؿ : " الطرواديػػػػػػات " ، " ىيكػػػػػػابي " 

سػػرحية " ىيكػػابي " بتفصػػيؿ أكثػػر و"أنػػدروماخي " . ولكننػػا سػػوؼ نتوقػػؼ لنسػػتعرض م
حيث أنيا مف المسرحيات التي نالت شيرة عظيمة في العالـ القديـ وتمت ترجمتيا إلى 

. كما نالت شػيرة واسػعة فػي العصػور (2)المغة الالتينية أكثر مف مرة في فترات مختمفة 
 الوسػػطى وكانػػت مػػف أكثػػر مسػػرحيات يوربيػػديس تػػداواًل وقػػراءة وفاقػػت غيرىػػا فػػي عػػدد

                                                           

1  - Pangopoulis, A : Captives and Hostages in the Peloponnesian war, 

Athens, 1968, pp. 108 – 110 . 
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تينيػػة الشػػاعراف اينيػػوس مػػف الشػػعراء الرومػػاف الػػذيف قػػاموا بترجمػػة مسػػرحية " ىيكػػابي " لمغػػة الال - 2

(Ennius( وأثيوس )Athius( كما ترجميا العالـ إرازمػوس ، )Erasmus أيًضػا ضػمف جيػوده )
 إلحياء التراث الكالسيكي واالستشيا بو لتقويـ ما أعوج مف المعتقدات المسيحية .
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. فقػػػد تميػػػزت شخصػػػػية ىيكػػػابي بجاذبيػػػػة (0)المخطوطػػػات وفػػػي تعميػػػػؽ الشػػػراح عمييػػػػا 
خاصػػة عبػػر األجيػػاؿ لكػػؿ مػػف يريػػد أف يػػدلؿ عمػػى مػػدى قسػػوة األقػػدار وتحػػوؿ اإلنسػػاف 

 مف السعادة إلى الشقاء بشكؿ قاسي وصادـ .
وكمػػا سػػبؽ وأكػػدنا فػػإف ممحمػػة " اإلليػػاذة " تنتيػػي وطػػروادة مازالػػت صػػامدة وىيكػػابي 
مازالت ممكة ، وقبؿ أف تفقد ابنتيا بولوكسينا أو يموت ولدىا بوليدوروس عمى يد ممػؾ 

وىي األحداث المأساوية التػي مػف المحتمػؿ  –كما نجد في مسرحية يوربيديس  –تراقيا 
ظميا أركتينػوس والمسػماة " األثيوبيػة " فػي القػرف الثػامف أنيا جاءت في الممحمة التي ن

 .(1)ؽ.ـ والتي تروي أحداث تدمير طروادة وما حؿ بأىميا مف كوارث 
تقوـ مسرحية " ىيكابي " عمػى أسػطورتيف منفصػمتيف : تقػديـ بولوكسػينا قرباًنػا عمػى 

موس قبػػػػر البطػػػػؿ اإلغريقػػػػي أخيميػػػػوس ومقتػػػػؿ بوليػػػػدوروس ابػػػػف الممػػػػؾ الطػػػػروادي بريػػػػا
 H. D. F. Kittoوىيكابي عمى يد الممػؾ التراقػي بوليمسػتور . ويػرى العػالـ الكبيػر كيتػو 

 Trojanأنو ال يوجد رابط بيف األسطورتيف سوى أنيما مف أسػاطير الحمقػة الطرواديػة )

cycle وأنيما يخصاف الممكة ىيكابي . ولقد حاوؿ الشاعر إضفاء نوع مف الوحدة في )
ف ببقػػػاء ىيكػػػابي والكػػػورس المكػػػوف مػػػف األسػػػيرات الطرواديػػػات الشػػػكؿ بػػػيف األسػػػطورتي

 بشكؿ مستمر عمى المسرح .
تبػػدأ مسػػرحية " ىيكػػابي " بػػالبرولوج الػػذي يمقيػػو شػػبح بوليػػدوروس ابػػف ممػػؾ طػػروادة 
ليعمف أف ىذا اليوـ سوؼ يشػيد فجيعػة ىيكػابي فػي اثنػيف مػف أبنائيػا : ذبػح بولوكسػينا 

اؼ جثػػة بوليػػدوروس ، ابنيػػا الصػػغير الػػذي بعػػث بػػو قرباًنػػا عمػػى قبػػر أخيميػػوس واكتشػػ

                                                           

1  - Bates, W. N. : Euripides A Student of Human Nature, Philadelphia, 

1960, p. 93 . 

2  - Arrowsmith , W. : Introduction to Hecuba, in the complete Greek 

Tragedeis , Vol. III, 1969, p. 488 . 
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والده إلى صديقو بوليمستور ، ممؾ طراقيا ، ليعيش فػي أمػاف بعيػًدا عػف الحػرب وبعػث 
معػػو ثػػروة ضػػخمة مػػف الػػذىب ، جعمػػت ممػػؾ تراقيػػا يطمػػع فييػػا فيقتػػؿ ضػػيفو الصػػغير 

 ويمقي بجثتو في البحر حتى تختفي جريمتو .
 –مػػف مجموعػػة مػػف األسػػيرات مػػف نسػػاء طػػروادة المكػػوف  –عنػػدما يعمػػف الكػػورس 

لمممكة قرار اإلغريؽ بالموافقة عمى مطمب شبح أخيميػوس بتقػديـ بولوكسػينا قرباًنػا عمػى 
قبره . تنطمؽ الممكة في الصراخ والعويؿ فتخرج بولوكسينا مف الخيمة لتعمف أنيا تشعر 

رى أف المػوت أفضػؿ بالشفقة عمػى أميػا المسػكينة أكثػر مػف خوفيػا عمػى نفسػيا ألنيػا تػ
 مف الحياة في ذؿ األسر والعبودية :

 أماه ، عميك أبكي وأنوح نواًحا مفجًعا
 وعمى حياتك التعسة .

 ولكنى لن أبكي بعد ذلك عمى حياتي
 وال عمى مصيري التعس ، فإنني أفضل

 الموت واعتبره أفضل من الحياة .
 (104 -100)سطور 

بولوكسػينا لمصػيرىا المحتػـو تتوسػؿ إليػو ىيكػابي أف وعندما يأتي أوديسيوس ليقتػاد 
يأخػػذىا ىػػي بػػدؿ ابنتيػػا فيػػرفض ، فتطمػػب مػػف الفتػػاة أف تتوسػػؿ إليػػو وتسػػتعطفو ولكنيػػا 
ترفض بإباء وشمـ ، فال شػيء يػدعوىا لمواصػمة ىػذه الحيػاة الكرييػة ، وتؤكػد ثانيػة أف 

ا سػػػتجعميا تقػػػـو المػػػوت أفضػػػؿ مػػػف الحيػػػاة فػػػي ذؿ األسػػػر وميانػػػة العبوديػػػة التػػػي حتًمػػػ
بأشػػياء مػػا كانػػت تتصػػور أف ُتجبػػر عمييػػا وىػػي ابنػػة ممػػؾ طػػروادة . وتقػػدـ نفسػػيا بكػػؿ 

 الرضى لتموت ، ففي الموت خالص مف كثير مف الشرور :
 لقد كنت ، أنا التعسة ، ُأعتبر ممكة

 بين نساء وعذارى مدينة طروادة ، وكنت في
 نني بشر فان .نظرىن مساوية لآللية في المكانة ، باستثناء أ
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 ولكنني اآلن مجرد أمة ذليمة . وفي البداية فإن
 ىذا االسم يجعمني أتمنى الموت ، فيو غريب عمى أذني .

 وبعد ذلك ، ربما يشتريني بالكثير من النقود الفضية ،
 أنا شقيقة ىيكتور والكثير من األمراء اآلخرين ،

 أحد السادة ممن يتصفون بقسوة القمب ،
 سرًا أن أصنع الخبز في منزلوويفرض عميَّ ق

 وأن أكنس األرض وأجمس عمى النول ألغزل ،
 وىكذا سأقضي أيامي في حزن وىم .

 وسوف يموث فراشي حتًما أحد العبيد الذين تم
 شراؤىم من مكان ما ، عمى اعتبار أنني جائزة أحد المموك .

 لن يحدث ىذا فسوف أترك ضوء النيار ىذا
 جسدي لئللو ىاديس .بكامل حريتي ، وسوف أىدي 

 (257 – 243) سطور 

ال تممػػؾ الممكػػة سػػوى اإلذعػػاف وتػػودع ابنتيػػا وداًعػػا مػػؤثًرا جعػػؿ بعػػض النقػػاد يرشػػح 
ىػػذا المشػػيد كأفضػػؿ مشػػاىد المسػػرحية ، مؤكػػديف أف الشػػاعر صػػاغ ىػػذا المشػػيد برقػػة 

 .(0)وبراعة متناىيتيف 

ويػػػدخؿ رسػػػوؿ اإلغريػػػؽ ليصػػػؼ لػػػألـ المكمومػػػة كيػػػؼ ماتػػػت ابنتيػػػا رابطػػػة الجػػػأش 
وبشػػجاعة ال نظيػػر ليػػا . وتػػوحي شػػجاعة بولوكسػػينا لييكػػابي بػػبعض األفكػػار الفمسػػفية 

شخصػػيات البشػػر عػػف الخيػػر والشػػر والفضػػيمة وأثػػر التنشػػئة ونبػػؿ األصػػؿ فػػي تشػػكيؿ 
                                                           

1  - Bates, W. N. : Op. Cit, p. 94 . 
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لرسوؿ أال يممس أحد جثماف ( . وفي نياية حديثيا تطمب مف ا 512 – 474سطور )
ابنتيػػا ألنيػػا ىػػي شخصػػًيا التػػي سػػوؼ تقػػوـ بغسػػؿ جثمانيػػا وتجييزىػػا لمػػدفف. ومػػف ىنػػا 
تكتشؼ الكارثة الجديدة .. جثماف ابنيا بوليدوروس الممقى عمى الشاطب والذي تكتشفو 
الخادمػػة التػػي ذىبػػت إلحضػػار المػػاء لغسػػؿ جثمػػاف بولوكسػػينا . وىنػػا تنخػػرط ىيكػػابي 

في بكائية حزينة عمى مصيرىا ومصػير أوالدىػا ومصػير أىػؿ طػروادة جميًعػا  والكورس
 ( .613 – 545)سطور 

تصػػمـ ىيكػػابي عمػػى االنتقػػاـ مػػف الممػػؾ التراقػػي الخػػائف وتطمػػب مػػف أجػػاممنوف أف 
 –يعرقػػػػؿ بػػػػاقي اإلغريػػػػؽ إذا سػػػػمع جمبػػػػة وضوضػػػػاء فػػػػي خيمتيػػػػا حتػػػػى تنػػػػتقـ بنفسػػػػيا 

ف . وبالفعػػؿ تػػنجح الوصػػيفات فػػي قتػػؿ طفمػػي مػػف الممػػؾ الخػػائ –بمسػػاعدة وصػػيفاتيا 
 – 841بوليمسػتور ويفقػد ىػو نػور عينيػو عمػػى يػد ىيكػابي وبػاقي الطرواديػات )سػػطور 

( . وعندما يدخؿ أجاممنوف ويرى ما حدث لمممؾ التراقي وولديو ويعرؼ السبب 0122
أف وراء انتقػػاـ ىيكػػابي منػػو ، وبعػػد سػػماع حػػديث كػػال الطػػرفيف يعمػػف الممػػؾ اإلغريقػػي 

بوليمسػػتور ارتكػػب جريمػػة بشػػػعة وأف مػػا نالػػو مػػف عقػػػاب مػػؤلـ نتيجػػة طبيعيػػة ألفعالػػػو 
 ( . 0140 – 0127الشريرة ) سطور 

وعنػػدما يػػدرؾ بوليمسػػتور أف أجػػاممنوف قػػد تخمػػى عنػػو يتنبػػأ بػػأف ىيكػػابي لػػف تػػنعـ 
طوياًل بانتقاميا فسرعاف ما ستمقي بنفسيا مف فوؽ صػاري السػفينة بعػد أف تتحػوؿ إلػى 

مبة تنبح نباًحا مرعًبا ، وسوؼ يصبح قبرىا عالمة تيػدى البحػارة وسػوؼ ُيطمػؽ عميػو ك
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. كمػػا يتنبػػأ بمػػوت كاسػػندرا وأجػػاممنوف عمػػى يػػد كميتمنسػػترا فػػي (0)اسػػـ "مقبػػرة الكمبػػة " 
حماـ القصر الممكي في أرجوس . وفور سماعو ذلؾ يغضػب أجػاممنوف ويػأمر جنػوده 

ش فػػي جزيػػرة ميجػػورة بقيػػة حياتػػو ، ثػػـ يطمػػب مػػف بإبعػػاد بوليمسػػتور بػػالقوة حيػػث يعػػي
بولوكسػػػػػينا وبوليػػػػػدوروس ( كمػػػػػا يػػػػػأمر بػػػػػاقي ولػػػػػدييا )ىيكػػػػػابي الػػػػػذىاب لػػػػػدفف جثتػػػػػي 

الطرواديػػػات بسػػػرعة تجييػػػز أنفسػػػيف لمرحيػػػؿ . لتبػػػدأ معانػػػاتيف كأسػػػيرات فػػػي مجتمػػػع 
ت غريب ، فيرضخف ألوامره ويسرف باستسالـ تستوي فيو الحياة بالموت .. بؿ إف المو 

أكثػػػر راحػػػة مػػػف الحيػػػاة ، وىػػػي الجممػػػة التػػػي تتكػػػرر عمػػػى لسػػػاف االسػػػيرات سػػػواء فػػػي 
الممحمػػة اليومريػػػة أو فػػػي المسػػرحيات التراجيديػػػة التػػػي اسػػتمدت موضػػػوعاتيا مػػػف تمػػػؾ 

 الحرب .

وقد يظػف الػبعض أف مشػكمة أسػيرات الحػرب قػد عفػى عمييػا الزمػاف ، ولكػف حقػائؽ 
ى لسػاف ناديػة مػراد يؤكػد أف بعػض المتعصػبيف التاريو الحديث والمعاصر وما جاء عم

الػػذيف يفخػػػروف بػػػأنيـ يعيشػػػوف فػػي ظػػػؿ التقػػػدـ الحضػػػاري فػػي القػػػرف الحػػػالي يمارسػػػوف 
 .يا لنا المالحـ واألشعار القديمةجرائـ حرب أفظع مف تمؾ التي ارتكبيا القدماء وحفظت

                                                           

يكػػابي إلػػى أىػػؿ تراقيػػا الػػذيف تػػدافعوا يرجمػػوف ينسػػب أوفيػػد فػػي عممػػو " مسػػو الكائنػػات " مػػوت ى - 0
الممكػػة بالحجػػارة وييػػووف عمييػػا بالعصػػي بعػػد أف عرفػػوا مػػا حػػؿ بممكيػػـ عمػػى يػػدييا فكانػػت تنػػوح 
نواًحا مؤلًما وىي تزمجر بصوت يشبو نباح الكالب ، ويقوؿ أف المكػاف الػذي شػيد ىػذه األحػداث 

 ب " .يستمد اسمو مف ىذه الواقعة إذ يدعى " مقبرة الكم
أوفيػػػػد : مسػػػػو الكائنػػػػات ، ميتػػػػامورفوزس . نقمػػػػو إلػػػػى العربيػػػػة وقػػػػدـ لػػػػو ثػػػػروت عكاشػػػػة . الييئػػػػة 

 . 451، الكتاب الثالث عشر ،  0886المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الرابعة 
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فمسػطيف  إننا نسمع ونشاىد آالؼ مف تمؾ الممارسات البشعة سواء فػي الشيشػاف أو
أو سوريا والعراؽ واليمف وفي بعض بؤر الصراع في أفريقيا ) حيػث ممارسػات جماعػة 
بوكػػو حػػراـ المفزعػػة وغيرىػػا مػػف المنظمػػات اإلرىابيػػة ( . وىػػو مػػا يسػػتمـز ظيػػور مئػػات 
مػػف الشػػعراء واألدبػػاء والفالسػػفة الػػذيف ال يتوقفػػوف عػػف إدانػػة تمػػؾ الممارسػػات والمنػػاداة 

ادعة ضػد مػف يرتكبونيػا سػواء كػانوا ينتمػوف إلػى الشػرؽ أـ إلػى بضرورة فرض قوانيف ر 
ػف يتبعػوف ديانػات سػماوية أـ كػانوا مػف الػوثنيف والممحػديف  الغرب ... سواء كػانوا ِمػف م 

 .. فالجـر عظيـ والبد مف عقاب .

 
 
 
 
 

 


