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الكتاب عىل ثناء

التناقضات ماجواير لوري تستكشف رة واملتبحِّ البارعة األكاديمية دراستها يف
تُعترب كانت أنها من الرغم فعىل طروادة؛ هيلني أسطورة يف املتأصلة العميقة
لجمال املحدِّدة التفاصيل عىل اتفاق ثمة فليس القديمة، العصور نساء أجمل
يف هي األدب، أو التاريخ مجال يف سواءٌ الُكتَّاب، غالبية عند هيئتها إن هيلني.
تبًعا بتفاصيل بعدها أتوا َمْن يملؤها) ال (أو يملؤها شاغرة، مساحة األساس
وجهها — كربى حرٍب اندالع يف بالتسبب اشتهارها من الرغم وعىل لتخيلهم.
لالهتمام مثري نحو عىل نسجها يُعاد عبارٌة الحرب، إىل سفينة» «ألف ب دفع
فاعلة؛ غري سلبية شخصية األساس يف نفسها فهي — الحديثة العصور يف
ماجواير بروفيسور تُبني كما ذلك، ورغم اختطاف. و/أو اغتصاب ضحية فهي
عىل هيلني إىل يُنظر كان لطاملا «اللوم»، عنوان يحمل الذي البديع الفصل يف
وثيًقا ربًطا ربط املثال، سبيل عىل شكسبري، سلبيَّتها. عىل حتى ملومة أنها
أسطورة يف هيلني ظهور إىل باإلضافة أخالقيٍّا. املتذبذبة كريسيدا وبني بينها
األدب يف أيًضا غامًضا ظهوًرا تظهر فهي املتنوعة، تقديمها بطرق «فاوست»
قصيدة رأسه وعىل املعارص— الشعر يف وكذلك والحداثي، القصيصالفيكتوري
ذلك يف بما القصيصاملعارص، األدب ويف — «أومريوس» امللحمية والكوت ديريك
هيلني تعلن تماًما، الجديد ماجواير لوري بحث يف األفالم. ويف املصورة، الروايات
قوية كشخصية نفسها عن — فعليٍّا والغائبة الصمت بعباءة عادًة املتدثرة —

الغربية. الثقافة يف ومؤثرة

أوكسفورد جامعة دنكان-جونز، كاثرين



طروادة هيلني

املراوغة قدرة يقدِّر إنه أسطورة. عن ماجواير لوري ملؤلفته الكتاب هذا يحكي
يُعِرض مفرًطا. يكون قد الذي املتواتر، تكرارها يف تكمن التي األسطورة لدى
فرض أو ما موضوع حول تنويعات خلف املنهك السعي إغواء عن الكتاب
أو بتفسري القصة إلنهاء محاولة أي األول، املقام يف ويتجنب، زائفة، غائيات
به نلقى الذي والرغبة القلق مزيج عن الكتاب يكشف اإلطار هذا ويف تأويل.
هذا وغيابه. املزيج هذا إغفال من نصوغها التي املختلفة والقصص القصص،
التي اللغة تذوق يف ضليعة بأُذٍن ممتزًجا ُمذهًال، معرفيٍّا عمًقا يتطلب العمل
التي الخافتة واألصداء اللغوي الرتابط وتداعياتها اشتقاقاتها خالل من د تجسِّ
هي التي الرجفة عن واإلخبار، املعرفة َدوي عن يكشف إنه هيلني. قصة تشكِّل
تفيد التي األساطري كل حقيقة جانب إىل السواء، عىل وشهوانية مخيفة دائًما
مثل القصة هذه الكلمات). (أو األيدي عليه تُوضع إن ما يتالىش الجمال بأن
حققت قد ماجواير لوري ولكن تكبيلها أو بها اإلمساك يمكن ال نفسها هيلني
من بعًضا وندرك فيها النظر نجيل أن لنا تتيح التي واألدبية الفكرية يَْطرة السَّ

نفسه. األدب قوة تفسري إىل ما، بطريقة تنحو، التي قوتها،

برمنجهام جامعة مكلوسكي، كيت

قصتها؟ ما –
سيدي. يا قصة، ثمة يكن لم –

عرشة) الثانية الليلة (شكسبري،

لديك ما كل أن وتخيل وأبًدا. دائًما البرش كل كعهد للحقيقة، تتوق أنك تخيَّل
حكايات. هو

سفينة) ألف هادون، (مارك
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املصادر عىل وتقدير شكر

نصوص من باالقتباس الترصيح عىل التالية واملؤسسات لألفراد امتناني عن أعرب أن أود
والنرش: الطبع إعادة بحقوق محمية

واترمان أندرو قصيدة من اسم» يحتويه «ماذا النصاملقتَطف للنرشعىل كاركاِنت •
.(١٩٩٠ للنرش، (كاركانت السماوية» القبة «يف

بترصيح نرشه أُعيد الذي «مقابلة»، دانسني اللورد عمل عىل براون كريتس •
دانسني للورد محفوظة والنرش الطبع حقوق دانسني؛ اللورد تركة عن بالنيابة

.١٩٣٨
للكتب، هرين (نيك كليفورد لجو فاوست من مقتطفات عىل للكتب هرين نيك •

.(٢٠٠٦
الجميلة»، «هيلني ل تُنرش لم التي ترجمته من مقتطفات عىل هاريف هسكيث كيت •

.٢٠٠٦ عام لندن كولوسيوم مرسح يف اإلنجليزية الوطنية األوبرا أدتها التي
ظهرت مادة من نسخة إنتاج بإعادة الترصيح عىل أوكسفورد جامعة نرش دار •

.(٢٠٠٧) شكسبري» «أسماء كتابي يف سابًقا
مارك مرسحية من مقتطفات عىل يس بي بي وراديو املحدودة سكرين سايل •
يف ٤ يس بي بي راديو عىل (أُذيعت سفينة» «ألف تُنرش، لم التي اإلذاعية هادون

.(٢٠٠٢ عام يناير ٢٨
قصيدتَي باالقتباسمن للترصيح ييتس جروني عن بالنيابة املحدودة وات بي إيه •

والبجعة». و«ليدا أخرى» طروادة هناك «ليس ييتس بتلر ويليام



طروادة هيلني

التالية: للجهات امتناني عن أُعرب رسوم، إنتاج بإعادة الترصيح وعىل

مورو لجوستاف األسوار» عىل «هيلني ،١ رقم الشكل للفنون: بريدجمان مكتبة •
بريدجمان فرنسا/لوروس/جريودون/مكتبة باريس، مورو، جوستاف (متحف

َسْمح. بإذن نرشه أُعيد للفنون)،
كولون، ديليل جيدو ،٨ رقم الشكل (جنيف): كولوني يف بودميه مارتن مؤسسة •
بإذن نرشه أُعيد آر، ٢٥ رقم مطوية ،٧٨ بي يس إس إم طروادة، دمار تأريخ

َسْمح.
األسوار»؛ عىل «هيلني ليتون، فريدريك السري ،٢ رقم الشكل إيمدجيز: جيتي موقع •
نرشه أُعيد كالهما ،(١٩٢٧) طروادة» لهيلني الخاصة «الحياة ،١٠ رقم الشكل

َسْمح. بإذن
«حكاية بيل، جورج ،٩ رقم الشكل كاليفورنيا: مارينو، سان هنتنجتون، مكتبة •

َسْمح. بإذن نرشه أُعيد آر، يس٣ قطعة ،(١٥٨٩) طروادة»
نرشه أُعيد لباريس، نصفي تمثال كانوفا، ،٦ رقم الشكل شيكاجو، الفن، متحف •

َسْمح. بإذن
عام إنتاج من ثابتة صورة ،٣ رقم الشكل أناند: وسيمون الوطني املرسح أرشيف •
والنرش الطبع (حقوق الوطني امللكي املرسح يف «الطرواديات» ملرسحية ١٩٩٥

َسْمح. بإذن نرشه أُعيد أناند)، لسيمون محفوظة
«الدكتور مرسحية يف كوفرديل جنيفر ،٤ رقم الشكل امللكية: شكسبري فرقة •
ماكبنِي؛ آنجوس تصوير .١٩٤٦ عام يف امللكية شكسبري بفرقة ملارلو فاوستوس»
َسْمح. بإذن نرشه أُعيد امللكية، شكسبري لفرقة محفوظة والنرش الطبع حقوق

رايت ماجي ،٥ رقم الشكل ترست: بليس بريث امللكية/شكسبري شكسبري فرقة •
الطبع حقوق امللكية، شكسبري بفرقة ١٩٦٨ عام فاوستوس الدكتور مرسحية يف
االتصال أجل من بُذل قد ممكن جهد كل لدوجالسإتشجيفري؛ والنرشمحفوظة

والنرش. الطبع حق بصاحب
مدرسة لهيلني، نصفي تمثال ،٧ رقم الشكل لندن: وألربت، فيكتوريا متحف •

َسْمح. بإذن نرشه أُعيد كانوفا،
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املصادر عىل وتقدير شكر

ديريك ،١١ رقم الشكل الفن: متحف بألباني، نيويورك وجامعة والكوت ديريك •
َسْمح. بإذن نرشه أُعيد ،(١٩٩٨) هيلني/«أومريوس»» نموذجية: «رأس والكوت،

وللحصول والنرش الطبع حقوق أصحاب أثر تتبُّع سبيل يف بُذل قد ممكن جهد كل
عن النارش يعتذر والنرش. الطبع بحقوق املحمية املادة استخدام أجل من ترصيحهم عىل
أن ينبغي تصحيحات بأي أُبْلَِغ ما إذا ممتنٍّا وسيكون السابقة القوائم يف إغفاٍل أو خطأ أي

الكتاب. لهذا إصدارات أو جديدة مستقبلية طبعات يف ن تُضمَّ
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الكتاب يف َبع املتَّ النسق

(Menelaos وليس Menelaus (مثًال، الالتينية إىل اليونانية األسماء تهجئة حولت لقد
الصيغ من كالٍّ واستخدمت اليونانية. الصيغ تستخدم التي املصادر من االقتباسات عدا
املصدر يف املستخدمة للصيغة تبًعا وفينوس) (أفروديت اآللهة ألسماء والرومانية اليونانية

املناقشة. محل
يف االقتباسات يف الوقف عالمات ووضعت التهجئة ثُت حدَّ القراءة سالسة ولضمان
العناوين تهجئة كذلك وحدَّثُت تال. وما (١٤٧٤ (طبعة كاكستون «مجموعة» النصوصمن
كي ألنه كاكستون نص سبقت التي للنصوص األصلية التهجئة واستبقيت النصوص. لكل
الوزن وسيتعارضمع التنقيح درجة — الحاالت معظم يف — سيبلغ فإنه التحديث يجري
القديمة. للمفردات سيَّما ال مربعة أقواس يف تفسريات قدمت فقد ذلك ومع الشعري،

البادئة. االقتباسات لكل نهائي ترقيٌم وأُضيَف
م، ُمقسَّ ومعظمها باإلسهاب طروادة عن الوسطى العصور يف ُكتبت التي الكتب تتسم
رقميٍّا تسلسًال يبدأ النصوص هذه من وبعٌض متعددة. مجلداٍت إىل الشعرية، امللحمة مثل
أكثر، مألوفة األوىل والطريقة لألبيات. ترقيم عىل يحتوي والبعضاآلخر مجلد، كل يف جديًدا
وحيثما .(٣٤٥٦ البيت ،٢ املجلد =) ٣٤٥٦ .٢ النحو هذا عىل االستشهادات يف إليها وأرمز
إىل ويستمر بدايتها من يبدأ املرسحية يف األبيات ترقيم إن (أي لألبيات متصل ترقيم يقع
باالختصار إليه أشريُ جديد)، ومشهد فصل كل بداية من الرتقيم بدء إعادة دون نهايتها
األبيات برتقيم إليها ُمشار األخرى القصائد وكل .(١٢٣٤٥ إن إل تي (مثًال، إن إل تي
ألميزها فقط الوسطى العصور لنصوص إن» إل «تي االختصار أستخدم أنني غري املتصل،
مجلد. لكل بذاته قائم ترقيمي تسلسل لديها التي األخرى الوسطى العصور قصائد عن



طروادة هيلني

التي الرتجمة يف املتبع للنسق تبًعا إليها ُمشار وفريجيل هومريوس نصوص
النص مع الشعرية التيمور برتجمة «اإللياذة» يف والبيت املجلد أرقام وتتماثل استخدمتها.
أتبع «اإلنياذة» ففي النثرية؛ و«اإلنياذة» «األوديسة» ترجمة يف ذلك يحدث وال اليوناني.
املجلد رقم أقدم أنني إال النقدية) األعمال يف (مثلما التاريخ املؤلف، ذكر يف هارفرد نهج
أُقدم «األوديسة» ب يختص وفيما مختلفة، ترجمة بأيديهم ممن القراء ألساعد الصلة ذي
(الرتجمات لنهايته املجلد بداية من باإلنجليزية وأقتبس الصفحة. برقم متبوًعا املجلد رقم

أنا). ترجماتي هي أحد إىل املنسوبة غري
يف التباس حدوث وإمكانية تناولها جرى التي النصوص من الضخم للعدد نظًرا
ومن باملراجع. يتعلق فيما اإلمكان قدر وواضحة شاملة أكون أن حاولت املتنوعة، صيغها

ثَمَّ:

«فاوست لكتاب إلصداره لوك ديفيد مقدمة إىل يشري
.(١٩٨٧ (جوته لجوته األول» الجزء

٩ :١٩٨٧ جوته/لوك

البيت. رقم إىل يشري ٨٨٦٠ األول» الجزء «فاوست
نقدي. لعمل الصفحة رقم هو ٥٧ :١٩٧٤ ليندساي

الكتاب برقم (١٩٥١ (التيمور التيمور ترجمة هي
البيت. ورقم

٧٩٠ ،٤ «اإللياذة»

الكتاب برقم (هومريوس١٩٩١) ريو ترجمة إىل يشري
الصفحة. ورقم

ص٢٠ ،١١ الكتاب «األوديسة»

عىل أبقيُت مة؛ ُمرقَّ فقرات إىل مة ُمقسَّ اليونانية باللغة اإليضاحية النصوص تكون ما عادة
أخرى لة ُمفصَّ فرعية أقسام عىل وأُبقي إليها. القارئ رجوع لتيسري هذه الفقرات أرقام
وميَّزُت .٣٦٥–٣٦٧ :١٩١٨ يف ٢٢ ،٢ ،١ امُلجلَّد باوسانياس املثال، سبيل عىل السبب؛ لنفس
:١٩٧٧ هيسيود يف النساء» «قوائم (مثل، ملؤلفواحد إصدار بداخل الفردية األعمال عناوين
يأخذ معلوم، مؤلف اسم يحمل مجلد يف مجهولة متنوعة أعمال تُجمع عندما وباملثل .(١٩١
بقصيدة االستشهاد وعند .٤٩٩ :١٩٧٧ هيسيود يف القربصية» «امللحمة الصيغة تنويهي
مؤلف واسم الشاعر اسم أذكُر دورية، يف ونُرشت نُقحت النهضة عرص مخطوطات من
:١٩٥٧ شابري يف تروسل (مثال، القصيدة بيت ورقم الدورية صفحة رقم إىل إضافًة املقالة،

.((٤٣) ٤٢٥
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متهيد

أو العرصالربونزي من ألمرية تاريخية سرية ليست إنها طروادة. هيلني عن أدبية سرية هذه
للعالم استكشاًفا وال طروادة عن بيانًا ليست وهي األساطري)، (علم امليثولوجيا عن دراسة
أسطورية. شخصية كانت أم تاريخي وجود طروادة لهيلني كان إن تتناول ال وهي القديم.
ملكة طروادة، هيلني باسم نعرفها التي للمرأة الذائع األدبي الصيت هو بحثي مدار إن
إىل باريس الطروادي األمري يد) عىل اختطافها (أو مع فرارها يَُقْد لم التي الجميلة أسربطة
عرص يف (طروادة ذلك بعد الرشق عرفها حضارة أعظم وانهيار سنني عرش دامت حرب
واألوبرا، والروايات، والدراما، الشعر، من قرنًا ٢٨ إىل أيًضا ولكن وحسب، بريام) ملكها

واألفالم.
يف البحثية دراستي تبدأ تقريبًا. قرن كل رسدها ويُعاد تُرسد هيلني قصة كانت لقد
استعنت التي النصوص وأحدث لهومريوس، «اإللياذة» بملحمة امليالد قبل الثامن القرن
ُمنصبٍّا للنهاية البداية من اهتمامي وليس .٢٠٠٦ عام نُِرشت وروايات مرسحيات هي بها
ُحْسنها، األدب يتناول كيف الحياة: لتلك األدبية التصاوير عىل وإنما هيلني حياة عىل
يحاكيها أو يؤلِّهها كيف اللوم، عنها يدفع أن يحاول أو يلومها وكيف وشخصيتها،

يقدمها. كيف بإيجاز، ساخرة؛ بطريقة
ثم اإلمرباطور، ألجل لهيلني زائفة صورة فاوست يستحرض لجوته، فاوست رواية يف

الواقعة: هذه عىل ومعلًقا منبًها، جيليز ألكساندر يقول بها. ليظفر ذلك بعد يده يمد

يرجو كما حقيقٍة إىل جربًا يتحول أن حاٍل، أية عىل محٍض، ِلَطيٍف يمكن ال
إن أخرى وسائَل وجود األمر يستلزم إذ عليه؛ يده يضع أن بمجرد فاوست،
بفهم املغرور اندفاعه عن يستعيض أن إىل سيحتاج بهيلني. يظفر أن يريد كان



طروادة هيلني

منفصلة هي كما عنه، تُفَصل أال يجب ما وهو التاريخي، وسياقها تها برمَّ بيئتها
(١٢٠ :١٩٥٧) هنا.

األعمال يف طروادة هيلني شخصية فهم يبتغي أكاديمي باحث أي عىل جيليز نقد ينطبق
االنتباه تركيز فإن للغاية، كثرية حقب النصوصيف من العديد يف تظهر ألنها ونظًرا األدبية.
األعمال يف النساء يفهم أن يستطيع ال املرء أن إال الجذابة. األمور من هيلني» «مشاهد عىل
قصة يفهم أن للمرء يمكن فال ذاتها)؛ امللحمية األعمال (أو الرجال يفهم أن دون امللحمية
يستوعب أن للمرء يمكن وال الرسد، أو األسطورة أساليب استيعاب محاولة بدون هيلني
لألساليب الزمني التسلسل د يحدِّ أن دون لقصتها الدرامية الحبكة يف االبتكار مظاهر
يفعل، أن فاوست يحاول كما وحسب بهيلني «اإلمساك» يمكننا فال عليها. السابقة األدبية
اليونان إىل عاد قد نجده هيلني، مع فاوست فيها نرى التي التالية املرة يف أنه والحقيقة

القديمة.
أن اخرتت فإنني عديدة، قرون عرب هيلني لقصة مختلفة تنقيحات أتناول أني ومع
الظهور تعاود نفسها الجدلية فالنقاط زمنيٍّا؛ وليس موضوعاتيٍّا تنسيًقا الكتاب هذا أنسق
بعض التكرار. أتجنب أن وأردت الجمال؟) قيمة ما ال؟ أم مذنبة هيلني (أكانت حقبة كل يف
يتحمله أن يمكن الذي التكرار بنوع تتعلق مسألة ولكنها تجنبه يمكن ال بالطبع التكرار
فإن ثمَّ ومن الجدلية. النقاط تكرار من بدًال النصوص يف النظر إعادة لت فضَّ لقد املرء؛
كثرية، فصول يف تتكرر لجريودو البوابات» عىل و«نِمٌر هومريوس «إلياذة» مثل نصوص

مختلفة. نقاًطا توضح ولكنها
مسريتي معها وتشرتك ومجزأة. عَرضية مسرية هي جوته رواية يف فاوست مسرية إن
كتابًا ليس أنه إال عريًضا، قطاًعا يتناول الكتاب هذا (املساوئ). أو السمات هذه بعض يف
أو لرونسار هيلني سوناتات مثًال (منها أجنبية بلغات مواد عموًما أستبعد فأنا شامًال.
التحلييل العمل (مثل األمريكي الشعر يف قليًال إال بدلوي أُديل ولن املعارص) اليوناني الشعر
تبدو قد األحيان بعض ويف مرص»). يف «هيلني دوليتل) (هيلدا دي إلتش املبدع النفيس
كارول إىل إسخيلوس من االنتقال مثًال — ضخمة الجدلية والنقاط الفصول يف املقاربات
استمرارية تناول عىل منصبٌّ للنهاية البداية من تركيزي أن بَيَْد — واحدة فقرة يف دويف آن
(أو يتحاىش — الرسد عىل تحديًدا املنصبَّ — األدبي الرتكيز هذا إن تفاوته). (أو الرسد
والتي الحايل، وقتنا حتى هيلني عن الدراسات معظم يف املعتادة االنتقائية تحايش) يحاول
مجاالت لكونها إدراك أي بدون وامليثولوجيا واألدب والتاريخ اآلثار بني املزج إىل تميل

منفصلة.
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نظرة تقديم من بدًال النصوص، من تمثيلية عيناٍت تفصيليٍّا أحلل أن اخرتت لقد
يتحقق االهتمام وهذا والسياق، األدبي التاريخ عىل ُمنْصبٌّ اهتمامي إن إذ ُمبهرة؛ عامة
معظم واضًحا: مثاًال فلنأخذ الدقيق. والتحليل املتأنية القراءة خالل من وجه أفضل عىل
إىل سفينة بألف دفع الذي الوجه هو هذا كان «هل الشهرية مارلو أبيات يعرفون القراء
خالصًة األبيات هذه كانت هل ولكن السحاب؟» تطاول التي إيليوم أبراج الحرب/وأحرق
أن (يبدو الشعر؟ ذروة أنها نراها، كما النهضة عِرص معارصو رآها هل مارلو؟ نظم من
آخرين؟ مؤلفني اقتباسات يف األبيات هذه وجود استمرارية مدى ما كذلك.) ليس األمر
هو أهذا التساؤل إال يسعنا فال للجمال، الواضح اإلجالل ِمْلُؤها فعل كردَّة نراها أننا ورغم
شخصية ينتحل شيطان إىل وإنما طروادة هيلني إىل ال ه، تُوجَّ عندما السياق يف غرضها

طروادة؟ هيلني
ذات موضوعات عن صغرية فصوًال بداخله يحوي فصل كل أن تعني السياق أهمية إن
يف االغتصاب قانون تغيري عن بحث إىل االغتصاب موضوع يقود الثالث الفصل ففي صلة.
أخرى، تقليدية بطلة باغتصاب الحقبة تلك اهتمام وعن اإلليزابيثية الحقبة خالل إنجلرتا
إىل — السادس الفصل يف نوقشت — هيلني عن فيكتوريَّة رواية وتنتهي لوكريس، هي
الغواية عن حكاية هي هيلني حكاية إن وهكذا. مؤلفتها، شخصية عىل للتعرف محاولة
االختطاف عىل ليربهن الكتاب هذا فصول من فصل كل بنيان وإن االختطاف، و/أو
ٌم مقسَّ فصل كل ولكن طويلة فالفصول ولذا استطراًدا). ندعوه الكتابة فن (يف ويجسده
الجمال بني العالقة مثًال — الفرعية األقسام وموضوعات قصرية. متعددة أقسام إىل
يرغب شخص ألي دراسيٍة حلقٍة موضوعات إىل ل تُحوَّ كي مصممٌة املايض— إىل والحنني
إنجليزية ترجمات (واستخدمت) اقتبست لقد الجامعي. التعليم يف الكتاب هذا استخدام يف
قصائد أو أوفيد أو يوربيديس عىل يتعرفون القراء معظم ألن والتينية؛ يونانية لنصوٍص
أدبية نصوص هي الرتجمات إن اإلنجليزية. نسخها يف أوًال الالتينية الوسطى العصور
ترجماتي دائًما قارنت فقد ذلك ومع منفصل. نحو عىل للتحليل قابلة وهي ذاتها حد يف
شعرية) (أيرضورة هام تباين ثمة يكون وحيثما بالنصوصاألصلية، املختارة اإلنجليزية
(مثًال، مسيحية مفردات أو األصل، يف ليست ولكنها الرتجمة يف تكرارات مثل: أُدوِّنه، كنُت
ما، ضمنيٍّ معنًى يف ع توسُّ أو املسيحية، عىل سابق نص يف موجودة ليست «خطيئة»)

وهكذا.
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أن يجب بل نهائية، كمحصالت والفن الطبيعة أعمال نستوعب ال «نحن جوته: كتب
(جوته/لوك لها» الفهم من بيشء نحظى أن نبغي كنا إن تصورها يجري بينما ندركها
ولكن فحسب منفرد مؤلِّف أعمال باستعراض يتعلق فيما ال صحيح هذا .(١٩ :١٩٩٤
ذلك، ومع هيلني. قصة أفهم أن أردت لقد والثقافات. القرون عرب واحدة الستعراضقصة
يف الجدلية املوضوعات أحد فإن شك وبال ذاتها، هيلني شخصية لفهم مماثًال ليس فهذا
وعىل ابتدأتها. التي القصة عن وجسديٍّا) (شعوريٍّا، بغرابة غائبة هيلني أن هو الكتاب هذا
املحور هذا مع األدب ويتعامل غائب، محور أيًضا فإنها الرسد، محرِّك هي أنها من الرغم
ال وما وصفه، يصعُب ما يُقال، ال ما موجوًدا، ليس عما كتاٌب هذا شتى. بوسائل الغائب

قوله. يمكُن
غيابي، ت يرسَّ التي املؤسسات بشكر يبدأ أن يجب الغياب عن كتابًا أن الالئق ومن
ترست ليفرهولم مؤسسة إىل به فأدين األكرب شكري أما لوه. تحمَّ الذين والزمالء واألصدقاء
من أعفاني ما وهو ،٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٦ عام من كربى بحثية زمالة عىل لحصويل
اللغة وكلية املجدلية بالكلية والزمالء الرئيس ومنحني واإلدارية. التعليمية الرسوم كل
علميٍّ ٍغ تفرُّ بإجازة واستهلُّوها الزمالة، هذه لقبول اإلذن أوكسفورد بجامعة اإلنجليزية
لوال .٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام يف درايس لفصل األجر مدفوعة غري وإجازة دراسيني لفصلني
الحجم. بهذا مرشوع يف أنخرط أن مستحيًال لكان وأوكسفورد ليفرهولم من السخاء هذا
وَسيمون فريهورست، دوجالس لروبرت خاص نحو عىل باالمتنان أُقر املجدلية الكلية ويف
ومارتن ستيوارت ومرياندا فريند بيرت ل تَحمَّ وويتام أوكسفورد يف راتيجان. وإيما هوروبني،

مدهش. بتفهم االجتماعية الحياة عن غيابي ستيوارت
ليطول الحديث وإنَّ لها. حرص ال أكاديميٌة ديوٌن عيلَّ تراكمت املرشوع هذا طوال
ومن عديدة، سنني مدى عىل زمالئي من السخية املساهمات بالتفصيل رسدت لو كثريًا
يخص فيما قدرهم. يهم يوفِّ ال لكنه باالمتنان، إقرار بمنزلة سيكون قائمة إعداد فإن ثمَّ
والعون، واملباحثة، والنقاش والتوضيحات، واالعرتاضات، والتحقيق، واملراجع، التعليقات،
بيندمان، وديفيد بيت، وجوناثان أرشيبالد، إلليزابيث امتناني عن أُعرب الدءوب، والتحفيز
تشايلدز، ودونالد كارلسون، وديفيد كانون، وكريس كالفو، وكالرا كاالجان، وديمبنا
وتوبياز دوالن، وفرانسيس ديفيز، وأليكس َكننجهام، وكارين كولديرون، بي إي وإيه
إلتيس، وسوس دوتون، وإليزابيث دنكان-جونز، وكاثرين دريفوس، وولورانس دورينج،
فوكس، إيه وآر فلمنج، وجوليت فينك، والري فريني، وإيوان فالكو، ورافايل إرني، ولوكاس

18



تمهيد

هامنر، دي وروبرت هادون، ومارك جاالجر، ولويل فاولر، وإليزابيث فورسيث، ونيل
وليزا هوفل، وأندرياس هودجدون، وباربرا هوبسون، وأندرو هاريس، جيل وجوناثان
ليننثال، وريتشارد يل، وماثيو كايل، وكريس هيوز، وبيتاني هدسون، وكاثرين هوبكينز،
منون، ومدهايف مكلولني، ومارتني مكاب، وريتشارد مارتنديل، وتشارلز لوفريدج، وكاثرين
وريتشارد ناكاياما، وراندال مونرو، ولويس موات، وباربرا مورجان، وبن ميلن، وكريستي
ومورين براودفوت، وريتشارد باركر، وروبرت باركر، وباتريشا أورجل، وستيفن أوبراين،
سيل، وكارولني رد، ومايكل روالند، وريتشارد رويبك، وتوماس رودس، ونيل كيليجان،
وهيلنيسمول، شو، وجيم ويلسكراج، وجونسكوالر، شوينفلدت، ومايكل وإيلنيسكاري،
وجاري تابلن، وأوليفر سويفت، ولورا سمنرز، وديفيد سترين، وتيفاني سميث، وإيما
ترنر، وماريون توديو-كاليتون، ومارجريت تومبسون، وصامويل تومبسون، وأيانا تيلور،
وودز، وجيليان وينكل-مان، ومايكل واسو، وريتشارد وارين، ومايكل والكوت، وديريك

زالتر. بيفن وأنتونينا يُن، وفلورنس وردن، وبلري
أنا ثمينًا. ونقاًشا قيمة تعليقات وأعطوا فصول مسودات األصدقاء من العديد قرأ
وهم استجابتهم. ورسعة الخالق، وفكرهم الثاقبة، رؤاهم عىل منهم لكلٍّ بالشكر مدينة
وتوماسرويبك، مورجان، وبن دوتون، وإليزابيث دنكان-جونز، وكاثرين كاالجان، ديمبنا
دنكان-جونز كاثرين قرأت ذلك إىل إضافًة يُن. وفلورنس ترنر، وماريون سكوالر، وجون
عىل لها امتناني إن قيمة؛ اقرتاحاٍت وأبدت مرات، ثالث آخر وفصًال (مرتني) فصول خمسة
مسئوليتي. بالطبع هي الباقية الهفوات كل وإن التعبري. عىل قدرتي ليفوق السخاء هذا
… (القراء) «أناشد طروادة: كتاب قصيدته يف جهله عن معتذًرا ليدجيت جون كتب كما

.(٣٤٨٢ ،٥.٣٤٧٧) يزدروا» أن من بدًال حوا يصحِّ أن
أُطلق أن وأوروبا أمريكا يف والجامعات املؤتمرات يف للتحدث الدعوات يل أتاحت
وكانرتبري، وكامربيدج، وبريستول، بوخوم، يف الحضور أشكر أن أود اختبار. بالونات
وفيالدلفيا، وأوكسفورد، أورلينز، ونيو ومرسية، أنجلوس، ولوس وجنيف، وشيكاجو،

العاصمة. وواشنطن آفون، أبون وستاتفورد أندروز، وسان دييجو، وسان
كريستني والكرماء: األكفاء الودودين املكتبات أمناء من مثاليٍّا عونًا تلقيت لقد
واملوظفني آرش سو ومن املجدلية، الكلية يف سبريس وسايل باتيسون، وهيالري فرديناند،
بوديل، مكتبة موظفو كان لقد اإلنجليزية. للغة أوكسفورد كلية مكتبة يف معها العاملني
ال اطالع وذوي دءوبني ُمعاونني تايلور ومعهد ساكلر، ومكتبة القانونية، بوديل ومكتبة
واربورج، ومعهد الربيطانية، باملكتبة املكتبات أمناء إىل بامتناني ه أتوجَّ لندن، ويف ينضب.
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بالشكر أدين ستانفورد ويف لندن. بجامعة هاوس سينيت ومكتبة كورتولد، معهد ومكتبة
السابق املوظف شو، جيم وإىل شكسبري، مركز بمكتبة واملوظفني هارِجست هيلني إىل
يد بأوكسفورد اإلنجليزية اللغة بكلية املوظفني كل يل قدم لقد شكسبري. معهد بمكتبة
أود الفاكس؛ رسائل توجيه إعادة إىل املنحة نفقات تجهيز من عديدة بوسائل العون
وكيتي هولسبي، وجيني هيفنز، وتشارلوت برنز، وبول آرثر، جوان أشكر أن تحديًدا

تايلور. وكارولني موريس، وهييل مكانولتي،
أثناء دوًما مضيافتني الربيطاني الفيلم بمعهد موليت وسونيا ديكسون كاثلني كانت
كان وأيًضا النرش. حقوق معضالت يف ببسالة سونيا وساعدت أرشيفهما، إىل زياراتي
يمليه ما يتجاوز بما ُمعِينًا اإلنجليزية الوطنية األوبرا يف النصوص قسم من ميلدج مارك
ألوبريت ٢٠٠٦ لعام الفرقة بإنتاج تتعلق مادة إىل باالهتداء يختص فيما الواجب عليه
(جنيف) كولوني يف بودميه مارتن بمؤسسة ِمرسيل سيلفيان تكتِف لم الحسناء». «هيلني
بمعرفتها جادت ولكنها املخطوطات عىل االطالع بشأن اإلجرائية االستفسارات عىل بالرد
بلندن امللكي الوطني املرسح أرشيف ويف الوسطى. القرون ورسوم مخطوطات حول
دورسيت سجالت بمكتب املوظفون وردَّ ويلكوكس. زوِي من وودوًدا فوريٍّا عونًا تلقيُت
املوظفة هاسال راتشيل فعلت وكذلك االستفسارات، عىل برسعة بكيو الوطني واألرشيف
من هان جيم إىل باالمتنان أيًضا وأدين بريستول. بجامعة الربيطاني املرسح بأرشيف
من واينر وتود أنجلوس، لوس يف املتحركة الصور وعلوم فنون ألكاديمية الفيلمي األرشيف
قسم من هينز وروزماري أنجلوس، بلوس كاليفورنيا بجامعة والتليفزيون الفيلم أرشيف

العاصمة. واشنطن يف الكونجرس بمكتبة املتحركة الصورة
تقديًرا أقدِّر التي بينيت، إيما بالكويل، نرش دار يف بُمراِجعتي عموًما قًة موفَّ كنت لقد
ويجب للكتاب. املتزايد الكلمات عدد مواجهة يف وهدوءها وتشجيعها مساندتها عظيًما

باركهويزن. إلدو الشاشة، عىل الطباعة ملراجع خالصشكري أقدم أن أيًضا
واألرسة. األصدقاء مساعدة دون من والطول الحجم بهذا مرشوع إتمام ممكنًا يكن لم
عديدة مجاالت يف االطالع واسعات كلهن دوتون، وإليزابيث كولديرون، وآن كاالجان، ديمبنا
نفيس أعترب إنني الشيق. النقاش من ساعات قدَّمن األدب، ونظرية والدراما، األدب، يف
وينطبق لذلك. أحتاج كنت حينما يل وناصحات مرشدات كن ألنهن فائًقا توفيًقا قًة موفَّ
والكالسيكي، النظري، إملامهما قدم اللذين رويبك، وتوماس مورجان ِبن عىل نفسه اليشء
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تمهيد

بالبيت األمور إبقاء عىل نَُجوي ِتن تشو تشو وحافظت لقاء. كل يف فكرية إثارًة والتاريخي
يكن فلم اإلطالق، عىل فريند بيرت ر يتذمَّ ولم الحديقة، ماجواير آن حفرت إذ وتريتها؛ عىل
أُهدي األدب. عرفها امرأة أجمل مع عديدة لسنواٍت حياته مشاركة بالتأكيد عليه السهل من

إليه. الكتاب هذا
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البداية من القصة املقدمة:

اإللياذة») إىل «رفيق ويلكوك، (مالكولم ثابتة. غري األساطري «وقائع» إن

التاسع) الكتاب («األوديسة» سأُنهيها؟ وأين حكايتي، سأبدأ أين من

البدايات (1)

حلقات مجموعة تبدأ العارش. عامها بلغت وقد طروادة بحرب هومريوس «إلياذة» تبدأ
قنوات عىل تُقدَّم كانت التي (٢٠٠٣) طروادة» «هيلني القصري التليفزيوني املسلسل
امُلحذِّرة املرتاعة (والرصخة باريس بميالد تقريبًا، عقود بثالثة ذلك قبل األمريكية الكابل
بيليوس زواج من بدايًة أسبق، وقت إىل نعود أن يمكننا «اقتلوه!») كساندرا: أخته، من
والتي طروادة»، «سقوط املؤلف مجهولة الوسطى العصور قصيدة تفعل كما وثيتيس،
يختار طروادة. حرب بطل أثمر الذي بالزواج بدايًة ألخيل، قصتها من األول الربع تكرِّس
آيو باختطاف يبدأ أن — امليالد قبل الخامس القرن يف كمؤرخ يكتب الذي — هريودوت
الفينيقيون والغرب، الرشق دخل كيف موضًحا وهيلني)، وِميِديا، أوروبا، اختطاف (ثم
امليالدي) األول داريسفريجيوس(القرن سجل يبدأ .(١٣ :١٩٦٥) «يفرصاع» واليونانيون
الكريتي ِدكتيس يذكر ١٣٣-١٣٤)؛ :١٩٦٦ (فريزر األرجو اري وبحَّ جيسون بمغامرات
املحورية قصته يبدأ ثم املخطوفة، أوروبا عَرًضا، املعارصلداريس، كريت) إىلجزيرة (نسبًة
العصور كتب تستغرق 1.(٢٤ :١٩٦٦ (فريزر لهيلني باريس باختطاف الثالثة الفقرة يف
ِدكتيس أو داريس أثر تقتفي أنها تزعم التي تلك حتى — طروادة عن الالحقة الوسطى
تاريخ ُمدونًة هيلني، اختطاف إىل لتصل سطر آالف ثالثة إىل يصل ما — عنهما تنقل أو

رسدي.2 كتمهيٍد طروادة تأسيس



طروادة هيلني

لحظة ثمة كانت لو كما هيلني»، «اختطاف دوًما اللوحات ر تُصوِّ األخرى، الجهة من
اختطاف أن وهي: وجيهة نقطة هناك ناحية من الحرب. يف تسببت التي هي واحدة حاسمة
الذي ذلك الحرب، نشوب إىل أدى الذي ذلك األسباب، من سلسلة يف األخري السبب هو هيلني
العاملية الحرب عشية ُكتبت مرسحية (يف جريودو، للكاتب يوليسيس شخصية تقول كما —
لحظة تسبق التي األحداث سلسلة أن بيْد .(٦٩ :١٩٥٥) بالحرب» «اإلذن أعطي — الثانية)

السببية. العالقات من معقًدا تواليًا تقدِّم هذه اإلذن
أن من الرغم فعىل السببية. األحداث سلسلة يف الروابط زمنيٍّا أُرتِّب الفصل هذا يف
األنثى هي طروادة وهيلني الكالسيكية، امللحمة قصص أشهر من واحدة هي طروادة حرب
االستبانة ميسورة ليست هيلني قصة فإن الحرب، تلك يف سمعة) أسوأ (وصاحبة األشهر
حرب كحكاية — فحكايتها التقليدي. األدب يف الزمني التسلسل ناحية من ارتباط ذات وال
(يف منفصلة. وقائع يف إال توجد ال — اختطافها) (أو بهروبها بُِدئت التي أعوام العرشة
بأرسه الكتاب يف أنني مع «هي»، قصتها ليست هي — الحًقا سنرى كما — األمر واقع
ظهوًرا فيها تظهر التي للنصوص مالئمة مختزلة كصيغة هيلني» «حكايات أذكر سوف
كثرية، قرون عرب متعددة أدبية مصادر من األحداث أستجمع هنا وأنا ذلك.) رغم هامشيٍّا

وثيتيس. بيليوس بزفاف مبتدئًة متعاقبًا، عرًضا ألعرضها

القصصوالسياقات (2)

نحوها. غرامية مطامع زيوس لدى وكان البحر) آِلهة من (إَلَهة النرييدات من ثيتيس كانت
ثيتيس بأن تقول نبوءة تفاصيل العذاب، من سنة ألف بعد كشف، قد بروميثيوس وكان
وألنه بيليوس. للفاني ثيتيس ج يُزوِّ أن زيوس اختار ذلك وعند أبيه،3 من أقوى ابنًا ستخلق
وبروميثيوس، زيوس بني النزاع من سنة ألف نهاية عىل عالمة وكان إلهي، شبه زفاًفا كان
النزاع). (إَلَهة إريس باستثناء الزفاف، مأدبة إىل واإلناث منهم الذكور األوليمب، آلهة ُدعيت
إىل ذهبية تفاحة بإلقاء االحتفاالت أفسدت الستبعادها، استياءٍ من إريس اعرتى ملا ونظًرا
زيوس) (ابنة أثينا وباالس زيوس)، (زوجة هريا فتنافست «لألجمل». عليها مكتوبًا املائدة
باريس واختري الوسام. هذا عىل وديون)4 زيوس ابنة هي هومريوس، (عند وأفروديت

الثالث. اإللهات ادعاءات يف ليفصل
(فكان استثنائيًة وسامًة وسيًما كان ألنه املهمة؛ لهذه واضًحا اختياًرا باريس كان
مرسحية يف — فينوس تقبَل الجمال). ذاته هو سيُميِّز جماًال الرجال أكثر أن املنطق
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البداية من القصة املقدمة:

أن طلعته، من «يبدو ألنه لباريس جونو ترشيح — بيل لجورج (١٥٨٤) باريس» «اتهام
ما وهو باريس الختيار إقناًعا أكثر سبب ثمة كان أنه إال الحب».5 يف املهارة بعض لديه
اإلله هو اآلخر (وكان وآخر األثري باريس ثور بني مسابقة ففي النزاهة. من عنه يُعرف

مارس. إىل تردد دون الفوز باريس َمنح ُمتخفيًا)، مارس
قوة عىل حكمه من اإللهي الجمال عىل الحكم يف تحيًزا أكثر أنه أثبت باريس أن غري
إلهة فهريا، ومملكتها. تتفق رشوة الثالث اإللهات من إلهة كل عليه عرضت إذ الثريان؛
الحرب، إلهة أثينا، عليه وعرضت املمالك، من العديد عىل السلطان عليه عرضت السماء،
عىل الجمال ويتغلب امرأة. أجمل عليه فعرضت الحب، إلهة أفروديت، أما الحرب، يف املنعة

:(٢٠٠٢) سفينة» «ألف هادون مارك عمل يف اختياره باريس يعلل القوة.

كانت أخرى. مملكة عن ناهيك مملكتنا حدود قط أَر لم ُمزارع. ابن كنت لقد
اآلخر الجانب عىل حدث أمًرا الحرب كانت القصائد. من أسماءً األجنبية البلدان
اخرتت الحال بطبيعة … العالم من هي امرأة أجمل أن بيْد … األساطري من

أفروديت.

امُلحبَطتان اإللهتان تطالب عرش، السادس القرن يف ُكتبت التي بيل، جورج مرسحية يف
ألنه وجائًرا» متحيًزا «حكًما بإصداره باريس جوبيرتُ ويَتهم للمحاكمة بإعادٍة وأثينا هريا
ويدافع «الداخيل»). جمالها يف واثقة كانت مثًال أثينا (فباالس اعتباره يف الجدارة يأخذ لم
الثروة تعني ال هادون. عمل يف باريس شخصيُة بعُد فيما اتَّبَعتْه بمنطق نفسه عن باريس
جدوى ال والسالح ثروة. تُعدُّ والقناعة البسيط، والطعام الجارية، فاملياه ريفي: لشاب شيئًا

كليهما».6 عىل الجمال فضلت «لذا له. عدو ال لراٍع منه
نفسها هي ألنها (١٥٨ .٣ (اإللياذة الخالدات» «اإللهات جمال هو هيلني جمال إن
هيلني تقول هومريوس، إلياذة يف ليدا. الفانية كانت وأمها زيوس، كان فأبوها إلهة. نصف
،(٢٣٨ .٣ (اإللياذة شقيقاها هما «الديوسكوري») باسم (املعروفني وبولوكس كاستور إن
— زيوس اغتصب إذ ص١٦٨)؛ ،١١ كتاب (األوديسة أمهم بكونها الحًقا ليدا إىل ويُشار
خرجت ومنهما بيضتني، أو بيضة، االتحاد هذا ثمرة وكانت ليدا، — بجعة هيئة يف متخفيًا
والبجعة. لليدا ِذكٍر أول يوربيديس مرسحية يف هيلني تعطي توءمان. وشقيقان هيلني
جناحي «جمال يشبه الذي هيلني جمال إىل يوربيديس يشري «أوريستيس» مرسحية يف
:١٩٧٢ (يوربيديس أصلها وإىل البجعة كعنق الطويل عنقها من كلٍّ عن كناية البجعة»،

.(٣٤٩
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طروادة هيلني

(بوليديوكيس). بولوكس شقيقها أو كلتمنسرتا شقيقتها هما هيلني شقيقا كان لربما
من زوج لليدا كان الحالتني من أيٍّ يف كاستور، توءم هو بولوكس أن شيوًعا األكثر والقول
الشاعر رواية تكشف وهيلني.7 كلتمنسرتا والفتاتان وبولوكس، كاستور الصبيَّان التوائم:
مؤثرة بطريقة — عرش الثاني القرن يف أوردها كما — طروادة لحرب إكسرت من جوزيف
كاستور «خيش املختلفة: مخاوفهما هو التوءمني الشقيقني بني الوحيد الفارق أن عن
روايات ثمة .(١٥١ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت كاستور» موت بولوكس وخيش بولوكس، موت
بيضة من هيلني ميالد يختصبوصف وفيما الديوسكوري. زيوس ابنَي والدات عن متباينة
عند أنه من الرغم عىل ،(١٠٠ :١٩٥٥ ١٦٦؛ األدبية (القطعة سافو إىل بالفضل ندين نحن
هيلني ،(١٢٨٧) كولون ديليل جيدو عمل يف أكثر.8 ال اكتشفتها ببيضة ليدا اعتنت سافو
:١٩٧٤ كولون/مِيك ديليل ٨–١٥؛ ،٤ (املجلد وداناي زيوس ابنة هي — شقيقيها مثل —

العدل).9 أو األقدار (إلهة نمسيس كانت هيلني أُم أن القربصية» «امللحمة تخربنا .(٣٢
ذلك يُقال زيوس. طفلة أو زيوس ابنة هيلني تُدعى بأرسها، هومريوس أعمال يف
زيوس» ابنة زوج اآللهة، أعني «يف هو هيلني، زوج فلكونه ملينالوس، «األوديسة» يف
من باإللهة. هيلني تسمية عن بنفسه هومريوس ينأى ذلك، ومع ص٦١). ،٤ (الكتاب
يظهر فيها التي ليوربيديس، «أوريستيس» مرسحية حتى ننتظر أن علينا يتعني ذلك أجل
من و«إنقاذها «انتشالها» إىل دعاه الذي السبب ليبني الرتاجيدي العمل نهاية يف أبوللو

(أوريستيس)»: سيف

خالدًة، تظل أن وينبغي خالدًة، ُولَِدت زيوس من
ارة، البحَّ أرواح تُنقذ التي كاإللهة لًة ُمبجَّ
السماء. ثنايا يف أخويها بجنب ُمتوَّجًة

(٣٥٩ :١٩٧٢ (يوربيديس

من الكثري لها بأن هيلني غاضبًة أندروماك تتهم ليوربيديس «الطرواديات» مرسحية يف
منهم: واحًدا كان زيوس أن تُنكر أنها بيْد (الرمزيني) اآلباء

زيوس! ابنة تكوني لم أبًدا
االنتقام، وبال كان أحدهم كثريون؛ آباء لِك كان لقد

بالء وكلُّ واملوت، القتل، ثم التايل، كان والبغض
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البداية من القصة املقدمة:

َقط ينجبك لم زيوس أن سأقسم األرض. هذه تولِّده
والغرب! الرشق يف اآلالف عرشات عىل املوت قبضة ليُحكم

(١١٥ :١٩٧٣ (يوربيديس

هيلني»، للجميلة األول «االغتصاب الحديث العرص أوائل من الرسدية القصيدة يف
تُغتَصب عندما ألمها زيوس اغتصاب عن مرة ألول هيلني تسمع تروِسل، جون إىل املنسوبة
اغتصبها عندما بعُد تبلغ لم النسخ كل يف هيلني كانت ثيسيوس. يد عىل ذاتها هيلني
التقليديون الكتَّاب فجعلها بدقة. عمرها تحديد يف االختالف من الرغم عىل ثيسيوس،
بني وهيجينوس) وباوسانياس، وبلوتارخ، الصقيل، وديودور ليسبوس، من (هيالنيكوس
التاسعة بني ُعمريٍّا نطاًقا الالحقون الكتَّاب واقرتح العمر. من عرشة والثانية السابعة
هيلني إن هيوود توماس يقول (١٦٠٩) العظمى» بريطانيا «طروادة يف عرشة. والرابعة
العارشة يف كانت إنها جوته ويقول هامشية)؛ حاشية التاسع، (املقطع التاسعة تبلغ كانت
إنها قال حني تروِسل جون هو تحديًدا واألكثر .(٦٥٣٠ الثاني الجزء (فاوست عمرها من

السنة).10 وثلث سنة عرشة ثالث = شهًرا ١٦٠) شهًرا»» و«عرشين «ثمانية تبلغ تكاد
ألمه هيلني تسليمه يليه «اختطاف» هو ثيسيوس «اغتصاب» الروايات معظم يف
أن حقيقة إبراز يف طروادة» «هيلني القصرية املسلسلة الحلقات تبالغ بالتأكيد لرعايتها.
(ثيسيوس) رجل نحو اإلحباط— من واضح بقدر — تجذبها الوليدة الجنسية هيلني غريزة
يفصل — اغتصاب أنه عىل االختطاف يف يحقق الذي — باوسانياس يلمسها. أن يرفض
كلتمنسرتا خالتها إىل الفور عىل أُعطيَت التي إفيجينيا، مولد االختطاف: هذا نتيجة كذلك

خزي.11 بال تنشئة أ تُنشَّ كي
ُخطَّاب يتنافس حيث أسربطة إىل وتعود شقيقيها بفضل ثيسيوس من هيلني تُنَقذ
عىل يمينًا الُخطَّاب ويُْقِسم يدها. طلب عىل أخيل) واحد: استثناء (مع اليونان أنحاء كل من
التصوير ضوء عىل وذلك واضح، غري مينالوس فوز يف السبب النهائي.12 الفائز مساندة
الهدايا أعظم يُحرضمعه هيسيود رواية ويف بارًعا. وال ليسوسيًما أنه عىل وامُلتِفق له األدبي
هو (١٩٢٤) درو برنارد مرسحية ويف ،(١٩٩ :١٩٧٧ هيسيود يف النساء» «قوائم (قصيدة
إىل هيلني تنجذب (١٩٩١) كارِجل ليندا رواية ويف لهيلني، بحبه يرصح الذي الوحيد

بها. مباٍل غري يبدو ألنه مينالوس
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باريس كان ألسربطة. وصوله وبني باريس تحكيم بني مبارشة سببية عالقة يوجد ال
بعضالنسخ يف كما — منها (التي وينون بالحورية مولًعا — إيدا جبل عىل أغنام كراعي —
بريام ابن أنه يُعَرف حتى كافيًا وقتًا يُميضباريس وهناك كوريثوس). يُدعى ابنًا أنجب —
عام بها خاصة قصيدة فيها تُنَظم (التي وينُون ويهجر كأمري، طروادة إىل وليعود املنبوذ،
باريس يُصاب عندما أسربطة. يزور ثم وباريس») «وينُون هيوود توماس قصيدة :١٥٩٤
يف وينُون مهارة بواسطة لالستشفاء إيدا جبل إىل به يُؤتى طروادة، حرب يف ذلك بعد

مأتمه.13 محرقة يف بنفسها تضحي ملوته وذاهلًة وينُون. فرتفض األعشاب. استخدام
أخذه لبعضالُكتَّاب، فطبًقا باريسألسربطة. زيارة يف السبب عن متعددة روايات ثمة
نسخة وهي — امليالد) قبل الرابع القرن بدايات (يف ألكيداماس نسخة يف هناك. مينالوس
هيلني جمال عن سمع ألنه أسربطة إىل باريس يذهب — باريس تحكيم عىل تحتوي ال
أيًضا (التي طروادة عن الوسطى العصور كتب من العديد ويف .(١٥٧ :١٩٧٤ (ليندساي
جمال شهرة ذيوع هو أسربطة زيارة إىل باريس يدفع الذي السبب باريس) تحكيم تُغِفل
«باملقابل» اختطاف هو اليونان إىل الذهاب من الهدف يصبح أخرى، نصوص ويف هيلني.
لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست ففي لهسيونيه؛ اليونانيني استالب من ثأًرا
اليونانيني، لقتل الطرواديون يخطط املثال، سبيل عىل الوسطى، العصور من طروادة)
وفادة مينالوس أكرم بهسيونيه. مبادلتها يمكن ما بسيدة اإلمساك ثم األرض، واحتالل
ليحرض ُدعي مينالوس أن القربصية امللحمة (تخربنا للمغادرة يُضطر أن قبل باريس
من ينحدر (كالهما قريبنَي وهيلني باريس أن عىل ِدكتيس ويشدد كريت). يف عائلية جنازة

.(٢٤ ،٢٧ :١٩٦٦ (فريزر آذاه قد قريبه ألن منزعج ومينالوس آلهة) نسل
أو ُمختارًة هيلني، مغادرة عن التساؤل يطرح النصوص كل إىل يصل يكاد فيما
باريس يرسو الوسطى العصور من عدة نصوص ويف باريس. مع أسربطة من ُمرغمًة،
يف هيلني ليتفحص الفرصة له هذا ويتيح ديني. احتفال أثناء كيثريا جزيرة عىل ورجاله
بالفضول مدفوعة هيلني، أما الحب. يف فوره من لجمالها، املستعد غري باريس، يقع املعبد.
عليه تُقِبل ثم لرتاقبه. بالتعبد التظاهر يف فتستمر الطروادي، الزائر يبدو كيف لرؤية
هيلني إىل باريس من (رسالة و١٧ ١٦ ألوفيد «البطالت» قصائد يف حبه. يف تغازله/فتقع
املائدة عىل باريسخمره يريق الخمر. بإراقة املمتزجة بالحب املفاتحة عن نقرأ هيلني)، وردُّ
القصيدة يف الواقعة هذه ر تُصوَّ بعُد وفيما أُحبِك.» إنني «هيلني امُلراق: السائل يف ويخط
.(٢٠٠٤) طروادة الهوليوودي الفيلم ويف ١–٩ .٣٠ .٩ .٣ لسبنرس الجن» «ملكة امللحمية
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ونفائسها. هيلني أخذ باريس أن عىل النصوص كل وتُشدِّد باريس، مع هيلني تغادر
الصيغة هذه هومريوس يستخدم ذاتها. لهيلني مالزمة هيلني فنفائس «اإللياذة»، من بدايًة
كتب ويف ِدكتيس قصة يف مماثلة صيغة وتتكرر ،(٧٠ .٣ (اإللياذة ممتلكاتها» وكل «هيلني
جون رواية يف الالذعة السخرية ذات هيلني شخصية أما طروادة. عن الوسطى العصور
«يستلبني» لم «باريس بالرسقة: َزْعمني فتُنِكر طروادة» لهيلني الخاصة «الحياة إرسكني
يكن لم أنه أعتقد أن ل فأُفضِّ رسقني، كان إن أنه بيْد الكاملة. برغبتي األمر كان بل …

.(٤٩ :١٩٢٦) باملتعلقات» االهتمام من باٍق قدٍر أي لديه
يف أيام ثالثة استغرق باريس أن هريودوت) (والحًقا القربصية» «امللحمة تُطِلُعنا
طروادة، نحو تقدُّمها الوسطى نصوصالعصور تُبنيِّ هيلني. مصطحبًا طروادة إىل العودة

التايل. اليوم يف احتفال يف باريس وتتزوج بريام تلقى حيث
هيلني أجل من مهمة يف طروادة إىل ومينالوس أوديسيوس يَْقُدم «اإللياذة» يف
ال الطرواديني لكن طروادة، إىل مبعوثًا ٢٥ يُرسل ِدكتيس قصة يف .(٢٠٥–٢٠٨ .٣)
معها جاءت التي الثروة عن التخيل عىل مرغمني سيكونون ألنهم هيلني إلعادة لديهم نية
أو كساندرا بريام، ابنتي من واحدة إعطاء يقرتحون ذلك بعد .(٢٦-٢٧ :١٩٦٦ (فريزر
هادون قصيدة يف .(٥٢) هيلني» محل «لتحل مهر إىل باإلضافة مينالوس إىل بوليكسينا،
«ال» أجله من الذي املمكن، الوحيد الحل باألحرى (أو معضلته بريام امللك يبني ٢٠٠٢ عام
أُعيُدها؟ أفعل؟ أن ينبغي كان «ماذا البالغية: التساؤالت من سلسلة يف معضلة) األمر يصبح
«إعادة عىل النية عاقد جريودو مرسحية يف هيكتور العالم؟» عىل إذالله وأُشيع ابني أُوبِّخ
.(٧٠ :١٩٥٥) سحبها» يمكن ال القدر إىل «اإلساءة يوليسيس، يوضح كما ولكن هيلني»،
استغرقت االستعدادات: هذه ل تُفصَّ ِدكتيس قصة يف للحرب. االستعدادات اتُِّخذت
(فريزر سنني خمس السفن تجهيز واستغرق سنتني، الخيول وإعداد األسلحة صناعة
يف سنني. عرش االستعدادات مجمل استغرق الروايات، معظم يف ورد وكما .(٣٣ :١٩٦٦
فريزر ترجمة يف (ِدكتيس ثانيًا مبعوثًا اليونانيون أرسل التحضريات من التاسعة السنة
عند الخليج يف اليونان عموم تحالف قوات أجاممنون جمع عندما .(٤٨ ،٤٢ :١٩٦٦
الطاعون. وتفىشَّ ألشهر، أوليدة يف البقاء عىل الرجال وأُجِرب املواتية، الريح تبدلت أوليدة،
غضبها القربصية» «امللحمة يف غاضبة؛ (ديانا) أرتميس أن عن كالخاس العراف ويكشف
أرتميس» حتى «فاق بأنه وتفاخر ًسا مقدَّ تعتربه أيل ذكر قتل أجاممنون أن سببه
بالتضحية سيسكن أرتميس غضب بأن كالخاس وينصح .(٤٩٣ :١٩٧٧ هيسيود (يف
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يف كلتمنسرتا، زوجته، إىل خطابًا أجاممنون يرسل ثمَّ ومن أجاممنون. ابنة بإفيجينيا
وتصل الخدعة، وتفلح أخيل. من لتتزوج أوليدة إىل إفيجينيا تَقُدم أن طالبًا موكناي
أيل بذكر وتستبدلها إفيجينيا أرتميس تنتشل الروايات بعض يف عنقها. ويُقَطع إفيجينيا،
(«امللحمة األسود البحر سواحل عىل الطوريني أرض إىل إفيجينيا آخذة األخرية، اللحظة يف
الريح، فتتغري 14.(٣٥ :١٩٦٦ فريزر يف ِدكتيس ٤٩٥؛ :١٩٧٧ هيسيود يف القربصية»

طروادة. صوب اليونانيون ويُبِحر
الشتاء، يف معارك تجري ال ِدكتيس يف حصار. هي الطروادية أعوام العرشة «حرب»
للشعائر املصاحبة األلعاب وإقامة املوتى لدفن والشهور باألسابيع هدنة أوقات وثمة
املستوطنات وينهبون املحاصيل، ويزرعون األرض يحرثون اليونانيني إن بل الجنائزية،
االستعداد من عرشسنوات ملرور ونظًرا .(٦٢ :١٩٦٦ (فريزر املؤن عىل للحصول الفريجية
طروادة. سقوط وقت بحلول الكهولة مرحلة يف هيلني أصبحت الحصار، من وعرشسنوات
جئت أن منذ العرشون العام عيلَّ يمر األيام هذه «يف تقول: «اإللياذة» يف األخري حديثها يف

.(٧٦٥-٧٦٦ .٢٤) فيه» كنت الذي املكان من
ألن هيلني)؛ (والد تينداريوس من غاضبة كانت أفروديت أن ستسيكورس يورد
(ُمعلِّق لزوجيهما» «هاجرتني ابنتيه جعلت لذا لها، األضحية يقدم أن نيس تينداريوس
هي تلك .(١٩١ :١٩٧٧ هيسيود يف ،٢٤٩ ليوربيديس، «أوريستيس» مرسحية عىل قديم
أجاممنون) (والد أتريوس كان أتريوس. ببيت تتعلق أكرب نسخة توجد القصرية. النسخة
وبعيًدا أرجوس. عرش يرث أن ينبغي الذي من عىل الشقيقني تنافسكال لثيستيس؛ شقيًقا
فنفاه أتريوس؛ زوجة ثيستيس أغوى ته) حدَّ من زاد شك بال (ولكنه التنافس دافع عن
اثنني لحم من ُمعدَّة مأدبة إىل استدعاه ثم أرجوس)، ملك الوقت ذلك يف أتريوس(الذيصار
أجاممنون أتريوسهما ولدا وكان أتريوس. بيت ثيستيس لعن الصدمة، هول يف أبنائه. من
وهيلني. كلتمنسرتا تينداريوس: ابنتَي من واحدة من منهما واحد كل تزوج ومينالوس،
ثيستيس) (ابن إيجيسثوس مع طروادة) حرب (أثناء أجاممنون تخون كلتمنسرتا كانت
العائلة. لعنة عىل دليًال طروادة، من منتًرصا عاد عندما أجاممنون قتال وإيجيسثوس وهي

أتريوس.) بيت أسطورة عن يعرف أنه يبدو ال ولكن أجاممنون بموت هومريوس (يُلِم
— الحق تراث ويروي دائرة. الحرب رحى بينما طروادة يف سنني عرش هيلني قضت
(طيًفا) «أيدلن» أرسلت اآللهة أن — امليالد قبل السادس القرن يف ستسيكورس استهله
نسخة فإن ثَمَّ (ومن مرص يف الحرب مدة الحقيقية هيلني قضت حني يف طروادة، إىل
يف الخاضعات الخانعات ستيبفورد لزوجات األول النموذج هي تُعترب الطروادية هيلني

30



البداية من القصة املقدمة:

عىل تحتوي التي ستسيكورس قصيدة لدينا توجد ال ستيبفورد»).15 «زوجات رواية
مراجع من مبارشة غري بطريقة محتوياتها إىل الوصول فيمكننا ذلك ومع االستشهاد،
«الجمهورية» وكتاب ٢٤٣أ-ب) (قسم ألفالطون املحاورة)» (وتعني «فيدروس كتاب يف
ستسيكورسافرتىعىل أن أفالطون يخربنا (املحاورة) «فيدروس» كتاب يف ٥٨٦ج). (قسم
قصيدته وأسفرت بالعمى. أُصيب ذلك أجل ومن الذعة، قصرية ملحمية قصيدة يف هيلني

لبرصه: استعادته عن قال عما فيها تراجع التي

يكفي بما فطنًا كان ستسيكورس… هيلني، عن بالسوء لتكلُّمه برصه فقد عندما
فأنِت إفك. حديث إال هذا إْن مطلعها: التي القصيدة لتوِّه فألف السبب؛ يدرك ألن
(٤٤-٤٥ :١٩٧٣ ٢٤٣؛ (قسم طروادة. أبراج رأيِت البحَر،/وال تركبي أبًدا/لم

ذكر فيها يرد ال مغايرة مرصية رواية هريودوت سجل امليالد قبل الخامس القرن يف
(الطيف): «أيدلن» رواية

ينبئني الشخيص حديس الغريبة. ألفروديت ُمكرٌَّس معبٌد هناك السياج داخل
إنها قيل أنه سمعت ألنني ال تينداريوس، ابنة هيلني لذكري تكريًما بُني أنه
وصف بسبب أيًضا ولكن فحسب، بروتيوس قرص بالط يف الوقت بعض قضت
معابدها من أيٍّ يف اإللهة لهذه أبًدا يُعَط لم لقب وهو «الغريبة»، ب أفروديت
طريقه يف كان باريس أن وأجابوني هيلني، قصة عن الكهنة سألت لقد األخرى.
مكان يف سيئ طقس صادفه عندما املسلوبة، عروسه مع أسربطة من للعودة
بنفس العاصفة استمرت النهاية ويف مرص، إىل سفينته ساق إيجة، بحر من ما
:١٩٦٥) الشاطئ. إىل الوصول من وتمكَّن الساحل، عىل نفسه فوجد السوء،

(١٧٠-١٧١

أن يف ستسيكورس مع يتفق أنه إال (الطيف)، «أيدلن» قصة عرف قد هريودوت أن يبدو ال
يوربيديس ملرسحية األساس هي املغايرة الرواية هذه مرص. يف الحرب مدة قضت هيلني
الحداثية دوليتل) (هيلدا دي. إتش. ولقصيدة امليالد)، قبل الخامس (القرن «هيلني»
شرتاوس«هيلني ريتشارد أوبرا من ١٩٢٨ عام ونسخة ،(١٩٥٢–١٩٥٤) مرص» «هيلنييف
يف فلوريميل/مارينيل متتالية يف املرصية هيلني قصة فكرة سبنرس اقتبس املرصية».

16.(١٥٩٠) الجن» «ملكة امللحمية القصيدة
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الزوجة «بوليندروز»: وصف هيلني عىل يطلق «أجاممنون» إسخيلوس [مرسحية] يف
كونهم يُحتمل من أو املتباينة األساطري يف أزواجها كل ذكرنا إذا الكثريين. األزواج ذات
وهيلينوس وديفوبوس، وباريس، ومينالوس، ثيسيوس، :١١ هو املجموع مًعا، أزواجها
إينارسفوروس، من مهددة هيلني بلوتارخ، كتابات ويف وأخيل؛ ديفوبوس)، أبعده (الذي
كتابات يف هيلني) من الزواج (عىل املتسابقني أحد هو وكوريثوس ولينسيوس؛ وإيداس،
للزواج ثيوكليمينوس محاوالت عىل بذكائها تتغلب هيلني يوربيديس ويظهر بارثنيوس،
ثيسيوس من لهيلني: كانوا الذين األبناء عدد عن متباينة روايات أيًضا توجد منها.17
فيما املرجع هو (هيسيود ونيكوسرتاتوس هريميون ولدت مينالوس ومن إفيجينيا، ولدت
من مينالوس ابن كان نيكوسرتاتوس بأن تقول أخرى مصادر أن بيْد األخري، بهذا يختص
باريس: من واحًدا وتذكر مينالوس من أبناء ثالثة القربصية» «امللحمة وتمنحها جارية).
سبيل عىل وِدكتيس باريس، من أبناء ثالثة لها أن أخرى روايات وتذكر أجانوس. وهو
يف سوفوكليس من ُكتَّاب وذكر وإدايوس. وبونوموس، كوريثوس،18 أسماء يذكر املثال،
عرش، الثاني القرن أواخر يف القسطنطيني تزيتزيس يوحنا إىل امليالد قبل الخامس القرن
جاتاكر توماس مبحث يكشف ١٦١٩ عام يف ٣٤ن). :١٩٠٥ (أوزوالد لها آخرين أبناء
بينهما» الخالف و«َحَسما ابنة أنجبا وهيلني باريس أن االقرتاع» واستخدام الطبيعة «عن
أو بأبيها19 تيمنًا ألكسندرا تسميتها ينبغي كان إذا ما حول الخالف (كان تسميتها حول

هيلني. وُسميت قرعة. بإجراء بأمها) تيمنًا هيلني
يف واملستقر الغالب االنطباع فإن املتباينني، أو املتعددين األبناء هؤالء من الرغم عىل
الكتاب يف هريميون. تُدعى ابنة، وهي فقط: واحًدا طفًال أنجبت هيلني أن األدبية الكتب
زيجة بزيجتني: لالحتفال وهيلني مينالوس أرسة أفراد يستعد «األوديسة» من الرابع
إشارة توجد ال الرشعي. مينالوسغري ابن ميجابينثيس وزيجة نيوبتوليموس، إىل هريميون
األدبية األعمال يف آخرين. أبناء أي أنجبا آخر، وشخص هيلني أو ومينالوس، هيلني بأن
(يقول طروادة عن غائبان فأخواها له: عائلة ال كإنسان هيلني تظهر طروادة حرب عن
من معاناتها غمار يف نفسها تشنق وأمها الطريق)، يف ماتا إنهما الوسطى العصور ُكتَّاب
يف واحدة ابنة إال لها ليس أنها كما ،(١٣٩ :١٩٧٣ يوربيديس أعمال يف (هيلني هيلني عار

الخصوبة. تعظِّم ثقافة
اسرتدها عندما حدث ماذا ذلك: بعد هيلني فعلته عما إخبارنا يف الروايات معظم يُخفق
االعتقاد يوربيديس يصور األبد. إىل سعادة يف وزوجها هي عاشت قد كانت وإذا مينالوس،
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البداية من القصة املقدمة:

يف نفسها هيلني تتوقعها (عقوبة لتُقتَل مينالوس إىل ستُعطى كانت هيلني أن السائد:
من كوينتوس يبتدع زوجته.20 يرى عندما يلني مينالوس ولكن الالحقة) كوينتوس أشعار
عن الفراش يف الحديث الزوجان يتبادل النفسية. الناحية من وواقعيٍّا مؤثًرا تالقيًا سمرينا
متجاورين يرقدان كليهما. عينَي من عذبة حرسة عربات «انهمرت ثم: والنسيان. الغفران
عقوباٍت الالحقون املؤلفون يبتدع .(٢٥٣ :١٩٦٨) زواجهما» قلباهما ويسرتجع غبطة، يف
(١٨٦٠–١٨٦٥ (طبعة طروادة» سقوط من «مشاهد موريس ويليام كتاب يف غاشمة.
ثم رسيره، يف باريس) موت بعد الطروادي هيلني (زوج ديفوبوس عىل مينالوس يُْجِهز
يف لويس إس يس رواية يف مينالوس ويفكر بالدماء. امللطخة املالءات عىل هيلني يغتصب
التليفزيوني املسلسل حلقات يف .(١٩٦٦ نُِرش ،١٩٥٩) ذلك يفعل أال يقرر ولكنه االغتصاب
احتجاجات مخالًفا أخيه زوجة يغتصب الذي هو أجاممنون ،٢٠٠٣ عام طروادة» «هيلني

الجدوى. عديمة شقيقه
عندما هيلني تنتحر (١٩٠٩) للخراب» الجالب «الوجه هيوليت موريس كتاب يف
يف شجرة عىل الحق وقت يف ُشِنَقت هيلني أن تقليدي تراث لنا يروي طروادة.21 تسقط
يف صديق إىل فراًرا تلوذ أسربطة، من لها الرشعي غري مينالوس ابن طرد بعد رودس.
االنتقام إىل تتوق طروادة حرب جراء لت ترمَّ امرأة — رودس حاكمة تأخذ حيث رودس
معظم عند أنه إال .(١٢٣ :١٩١٨ يف ١٩ .٣ .٢ املجلد (بوسانياس بشنقها بالثأر —
نهب عند اسرتجاعها بني شيئًا عنها نعلم ال موثقة غري مساحة هناك الكالسيكيني الكتَّاب
«هيلني كتاب يُظِهر الفجوة. لسد العرشين القرن لشعراء مرتوك األمر موتها. وبني طروادة
عىل األبد إىل هناءة يف يعيشان وهيلني مينالوس درو لربنارد (١٩٢٤) مرسحية» طروادة:
مينالوس فيه الشيخوخة، سن يف الزوجني بروك روبرت يصور الغنائية. القصائد غرار
وحادة الساق متيبسة عجوز وهيلني طروادة يف ظفره قصة رواية ممالٍّ تكراًرا يكرر املسن
لهيلني صورًة (٤٩ :١٨٨٣) طروادة» بعد ما «هيلني، بيرتسن هنري كتاب يقدم الصوت.
مات!»). لقد املسكني، لباريس («يا موجود األقل عىل ألنه الغني؛ املضجر مينالوس تتحمل
لنا يروي اآلخرة. الحياة يف أخيل تزوجت هيلني أن الرتاثية الروايات وبحسب
أن أيًضا فيلوسرتاتوس (وعند جديدة. جزيرة لهما صنع بوسيدون أن فيلوسرتاتوس
الندور إس دبليو يتناول (.١٤٤ :٢٠٠٥ رايت هناك؛ كلها الحرب مدة قضيا وهيلني أخيل
«الشهرة أن عن يكتب الذي ليتون بولوير وإدوارد دوليتل، وهيلدا وأخيل، هيلني بني العالقة

22.(٢٢٥ :١٨٦٦) املبتهجة» األرواح جزيرة مًعا/يف يقرتنان والجمال
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ليست أنها إال هيلني. عن املرويات يف الفجوات أكرب هي طروادة سقوط بعد الفرتة إن
أن محاِولًة زمنيٍّا، مرتب موجز يف هيلني حكاية عن ملحًة قدَّمُت املقدمة، هذه يف الوحيدة.
أن اآلن يمكننا املرتابطة، الحكاية هذه أنشأنا أن وبعد اإلمكان. قدر مرتابًطا الرسد أجعل

األول. الفصل موضوع هو وهذا فيها. الفجوات نتفحص
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األول الفصل

األسطورة د َرسْ

عىل نعرفه؛ كلنا ذلك بعد حدث ما بالدخول. له سمحت باريس، قدم عندما
يستطيعون ال إذ أمرهم من حرية يف منا البعض ولكن األحداث، نعرف األقل،
طروادة») لهيلني الخاصة «الحياة إرسكني، جون كتاب يف (هيلني تفسريها.

آبوت، بورتر (إتش الحكاية. تلك لفهم محاولة يعني فذلك حكاية تروي أن
القصيص») «الرسد

املايض يف آثارها نقتفي أن يجب عائلة من أفرع إنها وحدها. تحيا ال الحكايات
وهارموني») كادموس «زواج كاالسو، (روبرت واملستقبل.

من؟ حكاية (1)

بيتاني تكتب وعاهرة»، وأمرية، «إلهة، ک طروادة هيلني عن النطاق واسعة روايتها يف
عنه عربت رأٌي وهو براعة.» الذاتية السرية ُكتَّاب أكثر هومريوس يف هيلني «وجدت هيوز:
عن هومريوس «رواية بأنها «اإللياذة» تصف عندما آخر موضع يف تحديًدا أكثر بطريقة
أن يرون الذين املعلقني أحدث من واحدة سوى هيوز ليست .(٣٥ ،٣٤٣ :٢٠٠٥) هيلني»
ويست ذلك، (مثال هيلني «عن» رواية هي «اإللياذة» وأن هيلني حكاية هي طروادة حرب
وله فيها ورد ما قلة هو «اإللياذة» يف امُلالحظ األمر، واقع يف .(٢٢ :١٩٦٥ بوالرد ٣؛ :١٩٧٥
وقائع ثالث يف ذكرها املحدود فيها، هيلني عن «يُقال» ما قلة مدى باألحرى أو بهيلني، عالقة
الحصن رشفة عىل تظهر الثالث الكتاب يف والعرشين. والرابع والسادس، الثالث، الكتاب يف
تنتقد السادس الكتاب يف الطروادي. للملك اليونانيني املحاربني هوية تحدد بريام، مع



طروادة هيلني

هيكتور.1 عىل تنوح أنثوية أصوات ثالثة ثالثة هي والعرشين الرابع الكتاب يف باريس.
تكن لم هيلني بدون إنه إذ «اإللياذة»؛ سطور كل يف موجودة آخر بمفهوم هيلني أن بيْد
تؤدي القصصية، بالنواحي يتعلق ففيما حكاية. توجد ال حرب وبال حرب، هناك لتكون
[٢٩٥-٢٩٦ :١٩٨٢] بارت روالن مصطلحات املصطلحاتهي (هذه لب أو نواة دور هيلني
أْفِسد الحكاية)، (من جانبًا هيلني نَحِّ التوايل). عىل [٥٣–٥٦ :١٩٧٨] تشاتمان وسيمور

د. ْ الرسَّ يف «نشاز» من ذلك يتلو ما إىل وأصِغ الوتر، ذلك ضبط
موضوعها عن «اإللياذة» تنبئ جانبًا. بالفعل هيلني هومريوس ى نحَّ فقد ذلك، ومع
الخاص، رسدها تقديم أمر هيلني إىل ويُرتك بيليوس.» بن أخيل «غضب األول: السطر يف
الثالث الكتاب يف بالرسوم املطرز نسيجها يف لهومريوس. املنافس الشاعر هي تصبح إذ

رها: تصوِّ التي األحداث يف دورها إىل نتنبه

القماش، من كبرية قطعة تنسج كانت
الطرواديني برصاعات إياها ُمزيِّنة …

الربونزية، بدروعهم واآلخيني الخيول، ومرويض العديدة،
ألجلها. كابدوها رصاعات

(١٢٥–١٢٨ .٣)

ثمة هيلني؟ أم لهومريوس ألجلها»)، كابدوها («رصاعات اإليضاحية الجملة تُنَسب من إىل
إحدى تُالِحظ فيه. والتحكم الرسد موضوع اختيار عىل وهومريوس هيلني بني منافسة
حكايتي، يف املحورية الشخصية أنني أفرتض دوًما كنت «لقد حديثة: رواية يف الشخصيات
(هوبان آخر» شخص حكاية يف ثانوية شخصية الحقيقة يف أكون قد أنني يل بدا ولكن
يف ثانوية شخصية تصبح ألن رفضها يُظهر بالرسوم املطرَّز هيلني نسيج .(١٨٦ :١٩٧٥
هي حياتها بسرية أجاممنون عن بريام سؤال عن تجيب الثالث الكتاب يف أخيل.2 حكاية
وهو املحارب، حياة من محورية األكثر القصة هي حياتها أن لو «كما (١٦٦–١٨٠ .٣)
سيتصدران وباريس أنها هيلني تفرتض الحًقا .(١٦٠ :١٩٩٧ (ورمان ما» حد إىل الحادث
،(٣٥٨ .٦ («اإللياذة» القادمة» األجيال بها تتغنى التي املوضوعات من «سنصبح الرسد،

قولها.3 صحة يؤكد األدبي والتاريخ
.(٦ :١٩٧٦ (كالدر أخيل؟ بغضب هيلني عالقة ما هو التساؤل يصبح ذلك وعىل
إقناًعا أكثرها من األسئلة، هذه عىل إجابات عدة النقاد يقدم اآلخر؟ إىل أحدهما يؤدي كيف
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هيلنيوسجاياها أصول بني التشابه أوجه إىل مستندة إجابات هي القصصية) النواحي (من
اإلله فالتقاء وخالٍد: فاٍن ذرية كالهما طروادة حرب وبطلة فبطل وسجاياه. أخيل وأصول
أخيل عنه تولَّد ثيتيس واإللهة بيليوس الفاني والتقاء هيلني عنه تولَّد ليدا والبرشية زيوس
لنشوب أدى بسبب وتنتهي أخيل، غضب يف بالسبب القصيدة تبدأ .(٩٢ :١٩٧٤ (ليندساي
شمولية أكثر موضوعية تفسريات ثمة أن بيْد .(١١ :١٩٧٦ (كالدر ذاتها هيلني الحرب؛
أن إىل بالرجال يفضيان والجمال فهيلني رسدي: منطق كذلك لها بأخيل هيلني صلة عن
(الشفهي)، الشعر ميالد القصيدة تمثل املجد؛ إىل الرجال تقود وهيلني موقًفا، يتخذوا
أخيل مكَّن َمْن هي هيلني أخرى، بعبارة أخيل. أحرزه الذي كالخلود تمنحه الذي والخلود
أخيل بنزال تُعنى إنها إذ ا؛ تامٍّ رضاءً ُمرضيًا ليس اإلجابات هذه من أيٍّا أن إال الشهرة. من

النزال.4 من «االنسحاب» إىل به يؤدي فغضبه بغضبه. ال
جبل إىل طروادة من ينسحب باريس فالطفل االنسحاب. عن حكاية هي هيلني حكاية
من االنسحاب من هيلني يُمكِّن وغيابه كريت، إىل أسربطة من ينسحب ومينالوس إيدا،
يف هيلني. عن بالتخيل تهدد وأفروديت القتال، من ينسحب وأخيل طروادة، إىل أسربطة
الناحية من حاسمة تصبح الفاعلية) (غياب السلبية حتى واالنسحاب، الغياب عن رسدية
.(٣٢ :١٩٧٦ (كالدر لهيلني» فقدانه كان للملحمة مينالوس فعله يشء «أهم الرسدية:
الغياب، عن دراسة هو — يستكشفها التي الطروادية كاملرويات — الكتاب فهذا ولذلك
اإلكمال نحو الرسدي والحافز ونقيضه باليشء والترصيح والغموض، والثغرات، واالفتقار،

واالختتام.

الغياب (2)

القصيدة أن بعيد أمد منذ والقراء املستمعون أدرك فقد تُْسِقطه؛ بما مشهورة «اإللياذة»
جبل عىل الجمال مسابقة ومنها بحربطروادة، املرتبطة الجوهرية األحداث تقديم يف تُخفق
املتقدمني وَقَسُم حسناء)، بامرأة وعدته بأن فينوس فيه رَشته الذي باريس، (تحكيم إيدا
وتضحية املستقبل، يف مكروه حدوث حال بها الظافر املتقدم دوا يَُعضِّ بأن بهيلني للزواج
املتعلقة واملعلومة اللعنة، ولتكرس طروادة إىل مواتية ريًحا ن لتؤمِّ أجاممنون ابنة إفيجينيا
اليونانيني تُمكِّن التي الخشبي، الحصان وخديعة حصني، غري يجعله الذي أخيل، بعقب
مالحم ظهرت هومريوس «إلياذة» من قرن غضون يف وتدمريها.5 طروادة إىل التسلل من
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جامًعا رسًدا وتُشكل املالحم، بسلسلة إجماًال تُعَرف األعمال هذه الثغرات.6 تمأل كي أخرى
— د ْ الرسَّ سلسلة أوديسيوس. موت وحتى طروادة حرب بإيقاع اآللهة قضاء من بدءًا
ربيا)»، (السِّ القربصية «امللحمة التايل: النحو عىل تسري — هومريوس أعمال ذلك يف بما
و«النوستوي طروادة»، و«نهب الصغرى»، و«اإللياذة اإلثيوبية»، و«امللحمة و«اإللياذة»،
كوينتوس كتب امليالد قبل الرابع القرن يف والتليجونيا.7 واألوديسة، للوطن)»، (العودة
نص يشدد .(٣ :١٩٦٨ (كومبالك هيكتور بموت تبدأ كتابًا ١٤ من ملحمة سمرينا من
تنتهي حيث من امللحمة تبدأ هومريوس. لعمل استمرار أنه عىل مرحلة كل يف كوينتوس
لهومريوس.8 املزعوم امليالد بمحل يربطه سمرينا» «من بأنه نفسه الكاتب وتنصيب اإللياذة.
هومريوس». بعد «األمور له، وتاٍل عليه مرتتب كعمل وضعها يؤكد هومر»، بعد «ما وعنوانها
١٩٦٨ عام كومبالك فريدريك — اإلنجليزية إىل النص مرتجمي من واحد يقدم
أكمله ما كومبالك عنوان يُربز ال هومريوس». يقله لم «ما للعنوان: مفرسة ترجمة —
يف املفارقة عىل الضوء يسلط بذلك، وبقيامه هومريوس. إغفال أوجه يُربز بل كوينتوس
األصل. يف خطري إغفال عن يكشف ذاته حد يف االستكمال إثبات إن إذ كوينتوس عنوان
بداية من منترش اإلغفال ولكن ساملة، تزل لم وطروادة حيٍّا أخيل ببقاء «اإللياذة» تنتهي
كاستور أخويها، غياب هيلني وتالحظ األول، الكتاب يف النزال عن غائب فأخيل القصيدة.
وتهدد الثالث الكتاب يف القتال عن باريس تبعد وأفروديت الثالث، الكتاب يف وبولوكس
عناءً كان «لقد املعركة: وصف عن نفسه يبعد الشاعر وحتى هيلني، رعاية عن تنقطع بأن
التالية، هومريوس قصيدة .(١٧٦ .١٢) ذلك» كل أروي أن — إله وكأنني — به يل طاقة ال
العشرية. رأس يغيب عندما تنشأ التي للمعضالت تسجيل بطل، بال ملحمة هي «األوديسة»،
ومبدأ أسلوبي جوهر ذلك طروادة، حرب عن الروايات لكل سمة كونه يف الغياب ويستمر
وفقد أوليدة، عند الخليج يف الريح وغياب هيلني، فقد من بنائية؛ نقيصة وليس موضوعي
عائلها ُفِقد وبيوت وعروشخاوية، موجودين، غري وقادة ملوك الحرب: عواقب إىل إفيجينيا،
.٥٨ .٥٢ :١٩٦٨ إسخيلوس يف «أجاممنون» (مرسحية لة ُمرتمِّ وُفُرش ساكنيها، من وخلت
«مقاعد ک مؤثًرا تصويًرا العرشين القرن يف موسيقي عمل يصوره ما أخرى بعبارة ،(٦٥
الغياب يُشاع هيلني، مثل «البؤساء»). شونبريج، (كلود-ميشيل شاغرة» وطاوالت خاوية

ذاته. الغياب وهي غائبة فهي هيلني؛ يمثل الغياب النصوص. أنحاء كل يف
املكروب مينالوس يفقد والفقد. الغياب حول «أجاممنون» إسخيلوس مرسحية ترتكز
عيناه وحدهما للطعام. شهيته ويفقد النطق املرسحية) عن نفسه هو (والغائب حزنًا
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عن حارضة ذكريات — الجوقة تُطلعنا كما — تسكنه املفقودة. زوجته لرؤية جائعتان
الغياب:

الوسم رقيقة الوسادة أيتها
… املحبوب! رأسها نام أين

شبٌح، القرص سيحكم
منحوتتها تماُم قربًا! يغدو بيت

… وحشته؛ يعذب
لها رًؤى تكتنفه

وزائلة. زائفة ببهجة
(٥٧ :١٩٦٨ (إسخيلوس

جرَّة.» يف «رماد الغائب: للحضور تجسد أقىس معها ويأتي الحرب، تأتي أبياٍت بضعة بعد
شأن ذلك يف شأنه ُمعذٌَّب دويف آن كارول تصوره كما والعرشين الحادي القرن مينالوس

إسخيلوس: وصفه كما مينالوس

عليها، أحٌد ينم لم باردة الفراش من ناحيتها
زواجها خاتم من الصغرية املعدنية العملة

عِطيَّة، مثل للفراش املجاورة املنضدة عىل مرتوكة
خاوية الثياب خزانة

ثيابها. دراما من
(٨ :٢٠٠٢ (دويف

يتجنب ما لغوية: فراغات ثمة واملوضوعاتية البرشية الفراغات هذه جانب وإىل
عنه تتحدث الذي الحزن به. ينبس أن يقدر ال أو عنه يفصح أن يأبى ما قوله، املرء
الكتاب («األوديسة» اسمها» ذكر عن أعاف التي الرشيرة، إيليوم املدينة، «تلك بينيلوبي
كانت التي األسربطية، «املرأة ليجلب يأتي يوربيديس مرسحية مينالوسيف ص٣٠٣). ،١٩
يوربيديس («الطرواديات» كريًها» أمًرا باسمها التفوُّه مجرد أجد التي تلك زوجتي، يوًما
فيدعوها هيلني، اسم يذكر أن بيالديس يُطيق ال «أوريستيس» مرسحية يف .(١١٨ :١٩٧٣
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أندروماك تتحدث «اإلنياذة» من الثالث الكتاب يف .(٣٤٠ :١٩٧٢ (يوربيديس املرأة» «تلك
هيلني. هريميون، أم ذكر تماًما متجنبة ،(٨٥ :١٩٨١ (فريجيل ليدا» حفيدة «هريميون، عن
يتذكر لويس إس يس عمل ففي الكالسيكية. النصوص يف الجفاء هذا ينحرص ال
طروادة» «حكاية ويف .(١٢٩ :١٩٦٦) «املرأة» بوصفها عنه املنفصلة زوجته مينالوس
غائب كضمري القصيدة إىل هيلني تدخل (١٦٠٤ ونُقحت ُروجعت ،١٥٨٩) بيل لجورج
ليستشخصية التي — لشكسبري لوسِينتو شخصية (البيت١٣٧). «هي» علم: وليسكاسم
البنة كان «لقد هيلني: اسم تُسِقط أيًضا هي طروادة، مع عاطفيٍّا متورطة وال كالسيكية

.(٢٣٤ .٢ .١ الرشسة» («ترويض خاطب» ألف الشقراء ليدا
التي األدبية األعمال من منتظًما لغويٍّا إخفاءً ُمخفاة — الحرب يف املتسببة — هيلني إن
لحرب النثرية روايته — (١٤٧٤ (طبعة كاكستون «مجموعة» أن من الرغم عىل تتناولها.
«جاذبية» تذكر فإنها مخطوطة)، مثل لتبدو مة ُمصمَّ (ألنها غالف إىل تفتقر — طروادة
غالف صفحة لها تشكَّل ١٥٩٧ عام بحلول ٧)؛ :١ املجلد :١٨٩٤) مقدمتها يف هيلني
تحمل التي املوضوع، نفس يف هيوود توماس دراما وتتضمن هيلني. ذكر أغفلت ولكنها
ولكنها الغالف صفحة يف هيلني ذكر ،(١٦٣٢) الثاني» الجزء الحديدي «العرص عنوان
لوكريس» «اغتصاب الرسدية شكسبري قصيدة يف الدرامية. الشخصيات قائمة من تُغِفلها
غائبة ليست وهي ،(١٤٧١) الهرج» هذا بدأت التي «العاهرة بوصفها إال هيلني إىل يُشار ال
للدهشة إثارة األكثر اإلخفاء اللوحة. يف تجدها أن تستطيع ال لوكريس ولكن فقط لغويٍّا
«طروادة» بيرتسن وولفجانج لفيلم دي) يف (دي رقمي غالفقرصفيديو عىل يأتي لهيلني
بانا، وإريك بيت، براد (أسماء اإلطالق. عىل كروجر ديان اسم عليه يظهر ال الذي (٢٠٠٤)
ومع املعلنة.) الثالثة األسماء هي الرتتيب، عىل وباريس وهيكتور، أخيل، بلوم: وأورالندو
ليس أنه إال الحبكة، يف متواضعة كروجر فمشاركة الفيلم، قصة ناحية من منطقي هذا أن
كان كروجر طروادة/ديان هيلني عن البحث إن إذ العامة؛ العالقات ناحية من منطقيٍّا
قسًطا تشغل كروجر إن إذ السينمائي؛ الظهور ناحية من وال دوليٍّا، الفيلم دعاية من جزءًا

الفيلم. وقت من كبريًا
انفعاًال أيًضا تعطينا فإنها ولغوية، بنائية غيابات تعطينا هيلني رسديات كانت إذا
املسلسل يف وأجاممنون كلتمنسرتا من كالٍّ يالزم إفيجينيا ففقدان الغياب. يسببه
عىل أجاممنون من تثأر (كلتمنسرتا إيه إس يو شبكة عىل طروادة» «هيلني التليفزيوني
إفيجينيا فقدان إن هيلني). من يثأر عنيف، ختامي سياق يف وأجاممنون، ابنتهما، فقدان
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تراث وثمة بالتكرار. يؤكده الشعبي الرتاث أن لدرجة طروادة رسديات يف األهمية بالغ
أُعطيت رشعية غري طفلة وأنها ثيسيوس، من هيلني ابنة كانت إفيجينيا أن إىل يذهب مغاير
املغاير الرتاث هذا مرتني. مفقودة النحو هذا عىل إفيجينيا لها. كابنة لُرتبى كلتمنسرتا إىل
يُالِزم التي ،(٢٠٠٢) سفينة» «ألف اإلذاعية هادون مارك مرسحية قوام يُشكِّل ما هو
غياب هو به تشعر أن يمكنها ما كل هريميون والدة وعند الِبْكر، ابنتها فقدان فيها هيلني

إفيجينيا.
العالنية من قدر بأكرب نراها األسطورة؛ سمات من سمة هو الرسد ازدواج إن
للقصور ثابٍت كمقوٍّ يعمل هيلني رسديات يف ولكن هيلني، قصة (شبيه) «األيدلُن» يف
يف ببدالء. حتى ولو تُمأل، أن يجب الرسدية الثغرات ُمغَفل. هو ملا كنظري (الرسدي)،
هو زوجته أجل من أوديسيوس قتال هيلني؛ بُخطَّاب بينيلوبي ُخطَّاب يُذَكُِّرنا «األوديسة»
(«ابنة «تينداريد» بوصفها كلتمنسرتا إىل يُشار حينما زوجته. أجل مينالوسمن لقتال إعادة
ليوربيديس، «إلكرتا» مرسحية يف أو إلسخيلوس «أجاممنون» مرسحية يف تينداريوس»)
عندما الوسطى، العصور بحلول متساويًا. انطباًقا الوصف عليها ينطبق التي هيلني نتذكر
نصف (كونها هيلني حال حالها يضاهي شخصية وهي كريسيدي، شخصية ابتُِكرت
جنسيٍّا واجتمعت آخر، إىل معسكر من ونُِقلت الوالء، ناحية من طروادية ونصف يونانية،
يف شكسبري قرار إن تعقيًدا. األكثر األدبية ببديلتها هيلني تظفر الجهتني) من رجال مع
وهو — العدو معسكر إىل كريسيدا فيها تُنَقل التي امَلَشاهد بتقديم وكريسيدا» «ترويلوس
ر يُصوِّ — للبقاء [العملية] الرباجماتية الرضورة مع العاطفي الوالء فيه يتضارب مشهد
حال شكسبري يقدم الحايل. وقتنا إىل طروادة رسديات غالبية من األنثوي الجوهر إسقاط
مدونٌة فهي منها؛ اْستُبِْعدت التي النصوص هيلني تُالزم لذا، هيلني؛ لحال كإعادة كريسيدا

ضمنًا.9 حارضة فيها، وواردة النصوص يف

والرسد األدبية الِقَطع (3)

نظام هو األدب أن إىل إيزر وولفجانج إىل ياوس هانز من التلقي نظرية أصحاب يذهب
وهي عنه، غائب هو وما النص يف موجود هو ما بني العالقة حول يتمحور فهو استبعاد؛
أكثر (عىل والصلة االستمرارية وإعطائها فيها، التباحث مسئولية القارئ يتحمل عالقة
يف الثغرات. وسد النظر، وجهات بني والتوفيق الشخصية)، مستوى قاعدية: املستويات
األدبية، القطع وتُجمع الجانبية، واألمور االستطرادات تتبدل األدبي، االستنجاز من عملية
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إىل األجزاء تحويل عىل يقوم والذي القارئ يؤديه الذي النشاط هذا الفراغات.10 وتُمأل
تعريفها، بحكم هي، التي الكالسيكية، امللحمة عىل للتطبيق قابلية أكثر هو كاملة وحدات
املصطلح استخدام أدبية» «قطعة fragment كلمة (أستخدم أدبية. قطعة عن عبارة
كامل غري يشء عىل للداللة وليس الرومانسية، الحقبة يف عليه أصبحت الذي الجامع
تُعنَى باإلتمام. وال الزمني بالتسلسل تكرتث وال وعَرضية، انتقائية، فامللحمة مصادفًة.)
هذه أن ضمنا يعني الذي (األمر الزمن من عقًدا دام حصار يف واحدة بواقعة فقط «اإللياذة»
بالترضع هومريوس«األوديسة» يبدأ النزال). من أخيل انسحاب لوال لتحدث تكن لم الواقعة
أي من «بادئة زيوس، ابنة اإللهة أيتها الحكاية، هذه لنا «اروي الوحي: إلهة إىل التقليدي
األوديسة من الثامن الكتاب يف عندي). من األقواس ص٣، ،١ (الكتاب تشائني»» موضع
عندما (ص١٠٧). منه» يبدأ أن يختار موضع أي «من حكايته ديمودوكس امُلنِشد يستهل
سأبدأ أين «من أوديسيوس يتساءل ملغامراته، رسًدا أوديسيوس من ألسينوس امللك يطلب
الكالسيكية النصوص فإن وكامَلالحم، ص١٢٤). ،٩ (الكتاب سأنهيها؟» وأين حكايتي،

أدبية. قطع محالة ال هي هيلني ذكر تحوي التي
يسعى قالب االكتمال، من أدبي رضب أنها عىل امللحمة إىل النظر عىل العادة جرت
نقيض امللحمة يجعل فهو أونيل؛ مايكل نظرة هي هذه الشاملة. والنظرة التمامية إىل
(أونيل الالنهائية» «االحتمالية عىل وتؤكد االكتمال» بعدم «تحتفي التي األدبية، القطعة
مثمًرا توتًرا هنالك أن يل ويبدو امللحمة يف متغلغلة األدبية القطعة أن بيْد .(٢٧٨ :٢٠٠٥
امللحمة ومع ضد دوًرا العَرضية األدبية القطعة فيه تؤدي الذي طروادة أدب صميم يف
بوضوح «تلعب — توماس صويف تُبنيِّ كما — األدبية فالقطع لها. مستضيف أدبي كنوع
فيما الثاني الفصل يف سأستطلعه جانب هذا .(٥١١ :٢٠٠٥) النقص» كمال زخم عىل
بني التشابه أوجه ببساطة نالحظ أن يمكننا الراهن الوقت يف ولكن هيلني، بُحسن يتصل
يصنعان ولكنهما ذاته، يف كامل كالهما هيلني: لجمال املطلقة الطبيعة وبني األدبية القطعة
والجزء واإلشباع، والرغبة واالكتمال، األدبية القطعة بني فالتوتر أكثر. يشء إىل اشتياًقا

وحيس. رسدي زخٌم السواء عىل هو االشتياق عن واإلحجام واالشتياق والكل،
الرسد. يف هيلني لدور ُمناِظرٌة هي النحو هذا عىل امللحمة يف األدبية القطعة وظيفة إن
أنه إال الخاتمة/اإلشباع إىل يسعى فكالهما متماثالن؛ الحيس واالشتياق الرسد يف والتشويق
يتحقق إن ما — إنه إذ جوهرهما، تحديد بإعادة كفيلة الخاتمة إن إدراكه. أبًدا يمكنه ال
كونهما ناحية من األقل عىل وجود، الجنسية الرغبة أو الرسدي للتوتر يعود ال — اإلشباع
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عىل — هي وجودهما وطبيعة التعليق، هي الدائمة حالتها فإن ثَمَّ ومن رغبة. أو توتًرا
بني مشتتٌة ممثلهما؛ هي وهيلني للوجود). حالتني (بني َمجازة — املفارقة من يخلو ال نحو
الحالني. بني مستمر انتقال يف وامرأة؛ إلهة كونها وبني األزواج، وبني وطروادة، أسربطة

ذاته.11 الرسد حكاية هي هيلني حكاية إن
القطعة بني توتٌر أيًضا فهناك امللحمة، وبني األدبية القطعة بني توتًرا هناك أن لو
التي النصوص يف الحدود تُبِطل لكونها املعنى» «تعرتض األدبية فالقطعة والقصة. األدبية
قصص هي الطروادية النصوص أن لو لكن .(٢١٢ :٢٠٠٥ (توماس التأويل عليها يعتمد
فهي تشائني)، موضع أي من مبتدئًة زيوس، ابنة اإللهة أيتها الحكاية، هذه لنا (اروي
بنفس إال أدبيًة قطًعا وليست ونهاية، ووسط مقدمة لها الحكايات كل أدبيًة. قطًعا ليست
(إيزر بتمامها» تُروى أن لحكاية يمكن «ال دام ما األدبية، الصيغ كل عليه الذي القدر
هو هذا ذلك. القراء فسيفعل األركان، الثالثي البناء هذا الشاعر يقدم لم وإذا .(٦٤ :٢٠٠٦
يف توليف عمليات إىل النصية القطع يف الفجوات «تؤدي حيث عموًما القراءة يف إيزر رأي
القطع بقراءة يتعلق فيما ليفنستون مارجوري رأي ويف .(٦٦ :٢٠٠٦ (إيزر القارئ» ذهن
«يرغب التفاعلية: القارئ مشاركة األدبية القطعة فيها تستدعي التي الرومانسية األدبية
من ختاميٍّا تأثريًا فسيُنِشئون … ذلك امتنع وإن عر، الشِّ من العقدة حل اختبار يف القراء

.(٢٥ :١٩٨٦ (ليفنستون املتوفرة» واملبادئ املواد
حالة يف سابًقا رأينا كما — مبكًرا الكالسيكية امللحمة يف الثغرات سد محاوالت تبدأ
التفاصيل أخرى الحقة صيغ وتعالج كبرية. رسدية ثغرات يمأل مما — املالحم سلسلة
وهما غرقا وبولوكس كاستور أن داريس لنا يروي امليالد قبل السادس القرن يف املحلية.
داريس اختلقها تفصيلة هذه كانت ربما .(١٤٢ :١٩٦٦ (فريزر طروادة إىل طريقهما يف
عن غيابهما الغريب فمن طروادة. حرب يف لألخوين دور وجود لعدم تفسريًا ليعطي
يتوقع دور وهو لها، ثيسيوس حبس أثناء هيلني كُمنقذَي السابق لدورهما نظًرا طروادة
داريس اختالق أن الجيل ومن بالتكرار. امليثولوجيا ولع ضوء عىل تكراره منهما املرء
طروادة) لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست يف نُِسخ فقد بالقبول: قوبل قد

عرش). الخامس القرن من األول العقد حوايل (مجهول، الالحقة
أم اختُِطفت هل الثغرات. ملأل محاولة قرن كل يف هي هيلني حكاية أبسط، بعبارة
وسط طروادة يف أحست وكيف مينالوس تجاه أسربطة يف أحست بماذا طوًعا؟ ذهبت
تتصل وضوًحا األكثر الثغرة ُحسنًا؟ األرض نساء أكثر تبدو كانت كيف الطرواديني؟
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«أعوام منتقًدا، بروك، روبرت يدعوها التي تلك طروادة، خراب بعد أسربطة يف بحياتها
والخاتمة الرسدية االستنتاجات حول التساؤل يثري وهذا .(٩٣ :١٩١٨) الطويلة» الزواج

املوضوعاتية.

الخاتمة (4)

وهيلني بعُد، تُنهب لم وطروادة حيٍّا، يظل أخيل ولكن هيكتور، بموت «اإللياذة» تنتهي
خاتمة إىل الدءوب سعيها هو هيلني حكاية يف العجيب األمر الطرواديني. حوزة يف باقية
امليالد قبل الخامس القرن يف املوت. هي للخاتمة وسيلة أبسط نفسه. الوقت يف تتملصمنها
زوجته سيقتل مينالوس أن فمفرتٌض عنه: املسكوت طروادة حرب هدف هو هيلني موت
كان الذي مينالوس يلني «الطرواديات»، يوربيديس مرسحية يف فمثًال يسرتدها.12 حينما
صدق يف هيكوبا تتشكك أسربطة. يف سيقتلها إنه ويقول الفور، عىل هيلني لقتل يخطط
الرغبة أن إلدراكها املركب، نفس عىل معها يسافر أو هيلني يرى بأال فتنصحه نواياه:
فاشًال) (تآمًرا أوريستيس يتآمر «أوريستيس» يوربيديس مرسحية ويف االنتقام. ستُغيشِّ
محاولة أُعيقت مثلما محاولته هيلني) تنقذ (التي اآللهة وتُعيق عمه. أغفله ما ليُصلح
لشاعٍر يتسنَّ ولم إلغرائه). الجسدية فتنتها وظفت (التي نفسها هيلني ِقبَل من مينالوس
يف بروكرت توماس إنجاز يُالَحظ ما نادًرا عرش: السادس القرن يف إال هيلني عىل القضاء
عاًما بعرشين ذلك بعد عرش). السادس القرن (ثمانينيات الحق» «انتصار الشعري عمله
فقدان عىل (حزينًة هيلني تنتحر هيوود، لتوماس (١٦٠٩) العظمى» بريطانيا «طروادة يف
.(١٦٣٢) الثاني» الجزء الحديدي «العرص مرسحيته يف هذا هيوود يكرر اليافع). جمالها
التأويل يقدم املهمة. هذه األدبي النقد يتوىل الخاتمة، إدراك يف الرسد يخفق عندما
متصل. معنًى إىل والفجوات الشاغرة املساحات محوًال الخاتمة، صيغ أقوى من واحًدا
إسخيلوس«أجاممنون» مرسحية يف هذا نرى الداخيل. األدبي النصوصنقدها تقدم وأحيانًا
سفينتُه مينالوس، اختفى «لقد لآلمال: مخيبًا إبهاًما مبهمة معلومة الرسول يقدم عندما
أنباءه أن مصادفة وليست ليسكافيًا. ُمْرٍض»: «غري حرفيٍّا هو الرسول إنباء إن يشء!» وكل
لشغل ويضطرون الرسدية الفراغات والقراء املراجعون يمقت رأينا، كما الغياب. عن هي
كلتمنسرتا («فأسلوب أدبيني كنقاد نفسها بالفعل إسخيلوس جوقة نصبت لقد املساحة.
يف وهم الرسول، أسقطها تفصيالت ثالث يقدمون واآلن قولها») نفرس ونحن يتملصمنك.
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عىل عاصفة هبَّت (٢) ثم طروادة، من معك أبحر أنه (١) «أتعني: بلسانه: يتكلمون الواقع
:١٩٦٨ إلسخيلوس أجاممنون» («مرسحية البقية؟» عن سفينته فصلت و(٣) األسطول
الرسول كالم يف الشاغرة املساحات عىل بدأب يردون عندي). من الرقمية اإلدخاالت ،٦٤
(«ال إياها»، أمنحك أن أستطيع ال تطلبها، التي الطيبة األخبار «تلك الناقصة إجاباته أو
أكثر، تفصيالت بإعطائهم يطالبوه بأن (٦٤ يعرف»، أحد ال ألنه يخربك، أن يستطيع أحد
التأويل فإن ثَمَّ ومن .(٦٥) «… أنه أظن، «أتعني، التفصيالت: لتلك بأنفسهم وإدخالهم
للفهم، الساعية جهودهم ظل ويف القصة. تُْكِمل العموم، عىل القارئ كاستجابة األدبي،

فهًما. يقدمون لخاتمة، سعيهم يف املقابل ويف خاتمة، النقاد يقدم
فقط توجد أنها جزئيٍّا سببه ذلك هيلني. يفهم أو يعرف أن للمرء يمكن ال أنه بيْد
أن … هو دورها أن «تفهم هيلني أن «اإللياذة» يف أوستن نورمان يالحظ للرسد. كأداة
تتأمل «الطرواديات» يوربيديس مرسحية يف .(١ :١٩٩٤) قصة» يشء كل وقبل أوًال تكون
ويف .(١٢٠ :١٩٧٣) طروادة حرب يف كمتسببة دورها قصة القصة»؛ تجري «كيف يف
منشئي، قصة «تلك مختتمًة مولدها، عن لنا تروي نفسه للكاتب «هيلني» املرسحي العمل
قصة بقيمة تذكرينا يجري القديم العالم أنحاء سائر يف .(١٣٦ :١٩٧٣) حقيقية» أنها لو
مرسحية يف حقيقية. كونها ناحية من وليس ُمناِسبة أو مالئمة، أو ُمربَّرة، كونها ناحية من
الوقت مع تتناسب كثرية أموًرا قلت ببعيد، ليس وقت «منذ كلتمنسرتا: تقول «أجاممنون»
(إسخيلوس قلت» عما خجل دون أتراجع — الوقت مر قد إذ — هنا فيه/وأنا قيلت الذي
للَمقام» املناسبة «القصة ُمناِسبة: قصة «األوديسة» يف لديها أيًضا هيلني .(٩٠ :١٩٦٨

ص٥٢). ،٤ (الكتاب
رسٍد يف ألسينوس، امللك عىل مغامراته أوديسيوس يقص «األوديسة» يف ذلك بعد
«انتهت بجملة عرش الثالث الكتاب يبدأ عرش. الثاني إىل التاسع من الكتب يستغرق مطوٍل
بعُد فيما صادقة. ذاتية لسرية مرادف هي «حكاية» وهنا (ص١٩٣)، أوديسيوس» حكاية
التي أثينا باالس اإللهة أمام الحماية، ألجل هويًة لنفسه أوديسيوس يختلق الكتاب نفس يف
إيثاكا. إىل وصوله ليربر والنفي القتل عن قصة أوديسيوس ق يُلفِّ عليها. التعرف يف فشل
ص٢٠١). ،١٣ (الكتاب أوديسيوس» قصة كانت «تلك هومريوس: بقول الرسد ويختتم
كانت إن هيلني عن القصص بني نمايز أن لنا كيف خيالية.13 حكاية تعني «قصة» وهنا
يمكننا ال إذ نعرف؛ أن نستطيع ال حياتها؟ عن نبذة كانت أو غرًضا تخدم خيالية حكايات

بينهما. التمييز
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بالفعل منقول قصيص شكل خالل من لها نتعرض ألننا هيلني نعرف أن نستطيع ال
يتعرف أن املرء يستطيع ال غائبة. لكونها معرفتها إىل نفتقر ذلك عن وفضًال وسيط، عرب
عىل ومنغلقة لذاتها، بشئونها ومحتفظة بنفسها نائية هيلني موجوًدا. ليس ال ما عىل
«اإللياذة» يف هيلني عن كالدر يل ليندا تكتب املوناليزا. البتسامة املكافئ الرسد إنها جمالها،
لهيلني استخدامه ولكن شبح، أجل من قائمة الحرب إن أبًدا يقول ال «(هومريوس) فتقول:
أن راتر كارول تالحظ .(١٧ :١٩٧٦) مكتملة» بشخصية وليس بصورة يوحي الدراما يف
الخاصة «املزحة هو وكريسيدا» «ترويلوس شكسبري مرسحية يف لهيلني املحري» «الغياب
خلف بالكلية ويبقيها تها، برمَّ املرسحية موضوع هي هيلني يجعل شكسبري ألن باملرسحية،
هيلني ترسد .(٢٣١ :٢٠٠٠) فقط» واحد مشهد يف إال األنظار، عن وبعيدة الكواليس،
أدبيٍّا» تصوًرا كانت لو «كما آخر، لشخص حدثت كانت لو كما تجاربها جوته رواية يف
منظور من النقطة هذه مرسحيٍَّة بطريقٍة هادون مارك ر يَُصوِّ .(١٧١ :٢٠٠٠ (كوران

سفينة»: «ألف مرسحية يف هيلني

ولكنك القصائد. وتقرأ القصص. تقرأ أنت أنا. من يهتم أحد ال أنه هي الحقيقة
أبًدا تدخل ال يل. شخصية ال منطقي. يشء ال مناسب. يشء ال شيئًا. عني تفقه ال
أنا مالٌك. أنا الشيطان. أنا وزوجة. وعاهرة، وضحية، ساحرة، أنا رأيس. داخل
عليه لتكتب فارغ كتابة لوح أنا أحد، ال أنا البدء. منذ عاشوا الذين النساء كل

شئت. ما

بداخل الشخصيات وحتى التأويل. يف أهوائنا إلرضاء خوائها بإحداث تتهمنا هنا هيلني إن
عن ببعده باريس يشعر الوجدانيني. ومجهوليتها استغالقها عىل تُعلِّق هيلني رسديات
بريسكو لييل وتشعر ،(١٩٢٦) بوتمان إلمييل مرص» «هيلنييف يف املستهزئة هيلني شخصية
«أسعد تُدعى هيلني، تشبه شخصية (وهي رامزي السيدة ناحية من نفسه باإلحساس
لييل تعليق املعنى بهذا .(١٩٢٧) الفنار» «إىل وولف فريجينيا رواية يف األيام») لهذه هيلني
«محور حول تستمر حيواتهم بدونها أنه — رامزي/هيلني السيدة املتوفاة عن بريسكو
عىل هي ميتة؛ أو حية أكانت سواء هيلني عىل ينطبق — (٤١٧ :١٩٩٢) مطلق» فراغ من

سالف). (أو داخيل وجود فال جوهرها؛ هو الغياب فارغ. محور الدوام
أن الرسد يحاول هذا، من وبالرغم إنهاؤه. وال احتواؤه، يمكن ال غائب هو ما
حرفيٍّا يتعلق فالرسد رسد. إىل تحويلها فعل يف ضمنًا موجودة عملية وهي هيلني، يعرف
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منفصلتني، التينيتني صيغتني إىل يؤدي ،gnâ «يعرف» السنسكريتي وأصله باملعرفة.
«أنا من م (ُمَرخَّ gnaro صيغ إحدى ،narro أروي) (أنا والفعل gnarus (املعرفة) الصفة
حرفيٍّا هو واألدب ما. يشء عن اللثام تميط أن هو ترسد أن 14.(gnarum facio أَُعرِّف»

٢١٥ن). :١٩٨٧ وايت ١١؛ :٢٠٠٢ آبوت (انظر وتروي تعرف أن
بالخطر، طويل اتصال فللمعرفة الخطر؛ إىل يقود فذاك هيلني قصة وتروي تعرف أن
هيلني خطر ويتجىل عدن. يف معرفة شجرة هيئة يف املعرفة حق املسيحي العالم يعرفه الذي

االختالجات. من سلسلة يف نصيٍّا

النصية االختالجة (5)

تأتي تستخدمها التي الكلمة .(٤٠٤ .٣) «بغيضة» بأنها نفسها هيلني تصف «اإللياذة» يف
الكلمة تستخدم اإلنجليزية الرتجمات بعض مرأى). من ينفر (يخاف، stugeo الفعل من
شخص هي فهيلني للكلمة: الحريف التأثري توصل التي بغيض)، (وتعني abhorrent
وتعني — abhorrent نشتق منها التي — بالالتينية horreo) يقشعرون الرجال يجعل
عندما القصيدة نهاية يف نفسها الكلمة عىل آخر تنويًعا نجد «يختلج»).15 أو «يقشعر»
خوًفا»؛ يرتعد «وتعني ،phrisso (من رأوها عندما «انكمشوا» الناس إن هيلني تقول
اإلطالالت من واحدة كل «يف :(١٨–٢٣ :١٩٧٦) املفردات هذه تتفحصكالدر .(٧٧٥ .٢٤
من الربودة أو باالنقباض الناس تصيب كريهة، بأنها تُوصف «اإللياذة» يف لهيلني الثالث
هيلني وجود يسببها التي االختالجة .(٢٢) الخوف» من يرتعدون تجعلهم أو … الخوف

الرسد. يعرقل فالجمال بجمالها: متصلة النصوص يف
نصقصيدة يف بيلفوبي تظهر وعندما ويضطرب. يختلج بياتريس، دانتي يرى عندما
شعرية مقاطع لعرشة يتوقف الذي ذاته: الرسد هو يختلج الذي فإن امللحمية، الجن» «ملكة
«حكاية بيل جورج قصيدة يف الوحيد البيت الجذلة. املبتهجة (الوصفية) االستجابة من
دخولها يُحِدث النص: إىل هيلني تدلف عندما يطرأ واحدة شطرة من يتكون الذي طروادة»
العبارة نحويًة. اختالجًة جمالها يُحِدث تينيسون قصيدة يف الشعري. النَّْظم يف اختالجة
ومنفلتة، مزدوجة، نفسيهما، كالثديني هي للوكريتيوس، حلم هيلنييف ثديا فيها يظهر التي
.(٨٠٨ :١٩٣٦ (تينيسون هيلني» ثديا،/ثديا برز املطلقة الكآبة من ثم، «ثم، وُمَعلَّقة:
«ثديا»؛ بعد السطر نهاية عند وقفة الفاصلة، عليه تدل الذي الرتكيبي، الوقف يفرض
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ومكملًة بموضوعها ثانيًة حًة مرصِّ الجملة، تستمر أن قبل عميق، لشهيق لإلعجاب، وقفة
ويليام (قصيدة وتتوقف هيلني عن النصوص من الكثري يتلعثم املوقوفة. امِللكية عبارة
«بعد املكتملة غري لويس إس يس وقصة طروادة»، سقوط من «مشاهد املجزَّأة موريس
ليوربيديس «هيلني» مرسحيتا (تجاوزت باإلجمال بالتشوش تصاب أو أعوام») عرشة
أو الكوميديا)16 إىل لتصل للرتاجيديا اإلجمالية الحدود لشكسبري، بخواتمها» و«األمور
اليونانيني. خطة عن لهيلني أوديسيوس يكشف «األوديسة» (يف الرسدي هدفها ينحرف
… يجمعها أن بل باملعلومات ليبوح يكن لم طروادة إىل مهمته «الهدفمن أن من الرغم عىل
(.(٧٩ :١٩٩٤ (أوستن بالغرفة» هيلني تكون عندما الرجال مآرب تتأرجح أن السهل من
بأنشودة فاوست لهيلني األوىل اإلطاللة تلهم لجوته «فاوست» رواية من الثاني الجزء يف
عن تخرج «ال بقوله: مفستوفيلس بَها َصوَّ نصية اختالجة وهي للجمال، عفوية تمجيد

.(٦٥٠١) دورك»
ولكنه الجمال نحو فعل ردة مجرد ليس االختالج فصاعًدا، هومريوس من بدايًة
آياس رمح مقدمة هيكتور يفصل «اإللياذة» من عرش السادس الكتاب يف للمعرفة. نتيجة
هاجًسا يراه بل االرتباك من محدودة لحظة الحدث هذا آياس يعترب ال تيالمون. بن
كيف ذلك»، ملعرفته و«ارتعد اللوم، عن املنزه قلبه يف «وآياس/عرف عسكرية: بكارثة
الكتاب يف عندي). من التنصيص أقواس ،١١٨–١٢١ .١٦) اآللهة» صنيع ذلك/كان أن
سمعوا عندما عرافة. طريق عن إنياس مصري عن اآللهة تكشف «اإلنياذة» من السادس
املتيبسة» الفقرية أعمدتهم عرب ترسي باردة باختالجة الطرواديون «أحس بنبوءتها،
ميلتون ملحمة يف املعرفة شجرة من وحواء آدم يأكل عندما .(١٤٨ :١٩٨١ (فريجيل
هي َحتًْما هذه ١٠٠٠)؛ .٩) أحشائها» األرضمن «انْتََفَضت املفقود»، «الفردوس الشعرية
الجنسية املعرفة بني ييتس يربط الحًقا التقليدية. لالختالجة الجسدية الفعل ردة نفس

والبجعة»: «ليدا سونيتة من األخرية األبيات الستة تبتدئ التاريخية. واملعرفة

تُخلُِّف ْوءة السَّ يف اختالجة
املحرتقني والربج والسقف املحطم، السور

ميتًا. وأجاممنون

املنقار يدعها أن قوته/قبل بلغتها كما علمه (ليدا) إىل أبلغ «تُرى بالتساؤل ييتس يختتم
األمثلة يف ضمنيٌّ هو عما استفهاميٍّا) كان (وإن جليٍّا إفصاًحا ييتس يفصح الالمبايل؟»
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ميلتون وعند بإنسان، بالَحبَل ييتس عند (امُلَمثَّلة جديد تاريخي سياق بداية أن السابقة،
الخسارة بتهديد هومريوس ملحمة آياسيف وعند وطني، بمستقبل فريجيل وعند بالسقوط،

املعرفة. مسألة إطار يف تُصاغ أن يجب العسكرية)
غري (عىل هي ذاتها هيلني طروادة» سقوط من «مشاهد موريس ويليام قصيدة يف
يف معتاد غري أمر ثانيًة (وهو موريس قصيدة يف هيلني تُعطي تختلج. التي العادة)
،(٣ :١٩١٥) العواقب تتوقع فهي تحليلية: وبصرية فاِئًقا عمًقا هيلني) عن الرسديات
وتدرك ،(٤ :١٩١٥) لتنفيذه محتملة طرق ثالث وتتخيل موتها يف اليونانيني رغبة وتتقبل
باملعرفة: اختالجتها ترتبط .(٥ :١٩١٥) منها جماًال وأكثر سنٍّا أصغر بوليكسينا أن
لها يحملونها التي بالكراهية فقط لوطنهم، حب بال يحيون اليونانيني الجنود أن إدراكها

.(٦-٧ :١٩١٥)
واالرتجاف الرهبة من االختالج بني فارًقا تصنع أن اليونانية اللغة من نتوقع قد
ويجمد الناس يأرس هيلني جمال كان إذا تبادليٍّا. يتداخالن االثنني أن إال البُغض، من
الناس تحويل هي مثًال، الجورجونات، تمتلكها التي فالصفة الُقبح: يفعل فكذلك الرسد،
القصيدة يف ويستغلها الثنائية هذه سبنرس (يدرك ووجدانيٍّا. حرفيٍّا ليتحجروا حجارة، إىل
متماثالن: املطلق والقبح املطلق فالجمال «مبهوت».) الصفة يف الجن» «ملكة امللحمية
الجورجونات، مثل هيلني، بسيطة، بعبارات به. يختص فيما القصوى الحدود بلغ كالهما
االختالجات بني بربطها إراديٍّا، ال ذلك اليونانية اللغة تدرك وجود. لها يكون أن يجب ال

17.(phrisso ،rigeo ،stugeo) الرعب عن الناشئة وتلك الرهبة إعجاب من النابعة
ُمفِزع «اختالج يف يتسبب عر الشِّ أن جورجياس كتب امليالد، قبل الخامس القرن يف
وصف أن ُمصادفة تكون ال قد .(٥٢ :١٩٧٢ (سرباج موجع» واشتياق دامعة وحرسة
االستجابات هذه أن بيْد عر الشِّ تصف صياغته إن هيلني. عن دفاعه من ينبثق جورجياس
الوجداني، والتعاطف الرهبة، من املفزع االختالج للجمال: لالستجابات ُمطاِبقة للشعر
وجهة من سقراط (أو أفالطون عند الجمال نحو هذه الفعل ردات نرى نحن واالشتياق.
كما الجمال أرست قد جسدية بنية أو اآللهة كوجه «وجًها يرى الذي ذلك أفالطون): نظر
عر الشِّ .(٥٢٨ :١٩٩٧ أفالطون يف ٢٥١ القسم (املحاورة) («فيدروس» فيختلج» … ينبغي

جيًدا. الجمال استأرس يتجزأ ال تكوين هو أيًضا
18.(٢٠٠٤) كوستيلو» «إليزابيث روايته يف النقطة هذه كويتزي إم جي يوضح
شاعر إيجودو، إيمانويل حول نزهة، مركب عىل مغنِّية أخرى، وامرأة كوستيلو تتناقش
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الشابة املرأة تحذر أن كوستيلو تحاول معه. غرامية عالقة املغنِّية تقيم أفريقي شفاهي
منه:

ليسجديًرا به»، الوثوق يمكن «ال … للمرأة مالحظة تبدي به»، الوثوق يمكن «ال
بالثقة.

الحصول يمكنِك ال قصريًا. الزمن يكون ما «دائًما ثانية: كتفيها املرأة تهز
بي يصنع إنه صوته. «حتى ثانيًة: املرأة تتحدث توقف. هناك يشء.» كل عىل

يختلج.» املرء يجعل «إنه الكلمة: عن تبحث ،«… اليشء ذلك
… يختلج املرء يجعل الصوت يختلج.

شابة، تقريبًا أو شابة، كانت عندما كواالملبور، إىل أفكارها بها تعود الصوت.
يف أيًضا شابٍّا كان الذي إيجودو، إيمانويل مع متتالية لياٍل ثالث قضت عندما
شفاهي شاعر يستطيع ما أرني الشفاهي، «الشاعر ُمداِعبًة: له، قالت الحني. ذاك
وفتحهما، أُذنيها، من بالقرب شفتيه ووضع فوقها، واستلقى وأرقدها، فعله.»

(٥٧-٥٨ :٢٠٠٤) وأراها. فيها، نََفسه وتنفس

إيجودو. لصوت الشفاهي، للشعر للشعر، فعل ردة هو هنا االختالج
الخلود يف التأمل عرب الجسدي والجمال الشعر جمال بني وحدة كويتزي يصنع
الجنيسمصبوغ فالحدث إليزابيثكوستيلو، لذكرى الدنيوية املادية من الرغم وعىل والزمن.
معنا)، الرب = (عمانوئيل) (إيمانويل ى يَُسمَّ — واضح لسبب — فالشاعر املقدس. بصبغة
َخْلًقا باعتباره الجنس إىل وينظر نمطية، متتابعة» لياٍل «ثالث كوستيلو إليزابيث مع وينام
— املسيحي والفن الجديد العهد يف كما — الخلق وفتحة فيها»)، نََفسه («تنفس روحيٍّا
شاذة صياغًة ُمصاغ زمني املايضبمعيار إىل كوستيلو حنني كويتزي ويحرِّض األُذن. هي
للمرء أبًدا يمكن ال تقنيٍّا اليشء. عن بعيًدا وليس ما، يشء تجاه التحرك عىل يدل («القرب»
يرفض عموًما، الشعر ويف امللحمة، يف الحال هو كما كويتزي، هنا شابٍّا). «تقريبًا» يكون أن

الشفاهي. الشعر لتأثري وصف ولكنه جنسية، ذكرى الحدث ليس الزمن. َخطِّيَة
نسجها واقعة يف مثلما الشفاهي: امللحمي بالشعر منتظًما ارتباًطا هيلني ترتبط
الوراء إىل الزمن تعيد التي «األوديسة» يف تركِّبها التي األدوية تأثري ويف «اإللياذة»، يف
ميلء رأينا، كما امللحمي، الشعر أن بيْد .(٣٣ :١٩٧٦ (كالدر األلم ينسون املتلقني وتجعل
يكتب مثلما النيص. االختالج إىل تؤدي ما هي الفراغ هذا تفصيل محاولة إن بالفراغات.
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النشوة تبث ذلك مع النص)، (يف هناك «منطوقًة» تكون أن عن عاجزًة كونها «رغم بارت:
يف وجنسية نصية مفرداته إن األصيل). النص يف األقواس ٦١؛ :١٩٧٥) فنائها» اختالجة
يف هيلني جمال يؤثر اللذة. تبدد باملثل وهي النشوة ذروة هي فاالختالجة ذاته: الوقت

واحد. آن يف ومثبط مثري فهو الطريقة، بنفس النصوص

والتكرار األسطورة (6)

(تركيا الصغرى آسيا يف الدردنيل مضيق عىل طروادة، تُدعى مدينة ة ثَمَّ كان أنه صحيح
كان أنه وصحيح عديدة.19 مناسبات يف بناؤها وأُعيد ُدمرت طروادة أن وصحيح الحالية).
وصحيح البحرية. الهيمنة ذات اليونانية الواليات وبني طروادة بني اقتصادي تنافس ثمة
ملكة هيلني، تُدعى امرأة هناك كان بأنه القول ولكن النساء. أجل من ُشنَّت حروبًا أن
ذلك يف ُدمرت طروادة وأن اسرتدادها، أجل من شامٌل آخيٌّ تحالٌف تََشكَّل التي أسربطة،
قصة مثل — هيلني قصة للكلمة. الواقعية املعاني من معنًى بأي «صحيًحا» ليس اإلطار
قابلة حقيقة كونها من أكثر تَْربِيِريَّة أسطورة هي — مدهًشا تشابًها تشبهها التي حواء
سبَّب والجنس فاكهة، وثمرة امرأة، كلتيهما ويف الرش، أصل تستكشف كلتاهما لإلثبات.

الحضارة. انحدار
قارصة أنها نفرتض التي فالعنارص متفردة. ليست أنها هو هيلني قصة به تتفرد ما
العالم يف الشعبية والحكايات األساطري يف معتادة أشياء تكون ما عادًة طروادة حرب عىل
املقتبسة الفقرات من واحدة يف كاالسو روبرتو يكتب كما القديم. األدنى والرشق التقليدي
يف أثرها نقتفي أن يجب عائلة من أفرع إنها أبًدا. وحدها تحيا ال «القصص الفصل: بهذا

األفرع. ممتدة هيلني عائلة وشجرة .(١٠ :١٩٩٤) واملستقبل» املايض
الثالث الحوريات عن تطوًرا كان أنه يبدو الثالث اإللهات جمال عيل باريس حكم إن
بمسابقات (اليوناني) الهيليني الولع إىل باإلضافة هريميس رافقن اللواتي الهدايا حامالت
ومثال األسطورة يف النساء بني املنافسات أيًضا وتتكرر .(١٩٣ :١٩٧٤ (ليندساي الجمال

هيبوداميا. جوكاستا، أطالنطا، ذلك:
تقليد من مستمد — الحصار من العارش العام يف طروادة وسقوط — الحرب عْقد إن
أوديسيوس يضل «األوديسة» يف تسعة-زائد-واحد. األعداد بمجموع يرتبط أسطوري
«اإللياذة» يف ص٢١٦). ،١٤ (الكتاب العارش اليوم يف اليابسة إىل يصل أن قبل أيام لتسعة
اآللهة دفنتهم العارش اليوم يف «ولكن أيام، تسعة الدماء يف امليتون نيوبي أبناء يرقد
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تُعاِقب عندما أنه هيسيود يبني اآللهة» «أنساب يف .(٦١٢ .٢٤) [السماوية]» األورانوسية
السنة يف الخالدين إىل ثانيًة وينضم سنني تسع يُنفى فإنه الخالدين، أحد األوليمب آلهة
يمتد لم ولكنه طويل حصار من طروادة عانت ربما .(٢٦ :١٩٨٨ (هيسيود العارشة

سنوات. عرش بالرضورة
(زوجة باسيفاي ُشِغفت عندما طروادة. حرب بها تتفرد ال الخشبي الحصان خدعة
خشبية بقرة داخل مختبئًة منه تقرتب أن من وتمكنت بثوٍر، حبٍّا مينوس) الكريتي امللك

إنسانًا). جهة ومن جهة، من ثوًرا كان الذي املينوطور هو االتحاد هذا نتاج (كان
ليس — امليالد قبل السادس القرن يف ستسيكورس يقدمه الذي — هيلني الشبح
وترسله بينيلوبي شقيقة إلبثينا شبًحا تصنع فأثينا اآللهة. اصطنعته الذي الوحيد الشبيه
إىل ٦٨ من الصفحات ،٤ الكتاب («األوديسة» شقيقتها نفس يف الراحة لتبعث إيثاكا إىل
نفس جونو وتصنع ،(٤٤٩-٤٥٠ .٥) إلنياس شبيًها أبوللو يصنع «اإللياذة» يف .(٦٩
معطية … إنياس هيئة «إىل السحاب من قطعة محولًة ،(١٠ (الكتاب «اإلنياذة» يف األمر
(فريجيل مشيه» هيئَة بإحكاٍم وَشكََّلت فكر، بال وصوتًا حقيقية، أبًدا تكن لم كلمات إياه

.(٢٧٠ :١٩٨١
يمكن للمحظور، املحطمة السيئة، (جنسيٍّا) الفضولية املرأة كونها ناحية من هيلني
قبيلة عند الريش ذات املرأة أسطورة ومع وحواء، سيكروبس، وبنات بباندورا، مضاهاتها
غري كونهن يف يشرتكن فجميعهن األصليني؛ األمريكيني من السوداء) (القدم البالكفوت
لكارثة.20 العنان تطلق النساء هذه من واحدة وكل أنفسهن، يف التحكم عىل قادرات
يف املذكورة املتعففة للزوجة ا مضادٍّ نموذًجا «األوديسة» يف بينيلوبي نقيضتهن؛ وتعطي
األسطورة تقدم األحيان، من كثري يف كما األمثلة، هذه يف القديم. العهد كتاب يف األمثال سفر
ويفرس املعاناة، أصل يفرسن الريش ذات واملرأة وحواء، باندورا، للمسائل. يُنىس ال تفسريًا
والنتيجة امليت، البحر يف امللحية التشكيالت وجود سبب امللح من عمود إىل لوط زوجة تحول
تفسري إليجاد محاولة تكون قد — التعري إدراك وهي — املحرمة للثمرة حواء ألكل الغريبة
يغني عندما .(٢٦ :١٩٩٨ (نوريس البرش بعكس واقية طبقة لها الحيوانات أن يف للسبب
الشمس تسارع شتوي يوم كل يف ملاذا أنشودته «رسدت «اإلنياذة»: مستهل يف امُلنِشد
(فريجيل بطيئة» ويجعلها عندئٍذ الليايل يؤخر الذي السبب عن وأخربت املحيط، يف لتغطس

.(٥٠ :١ الكتاب ،١٩٨١
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الشغف هذا من جزء مرصهي إىل ذهبت هيلني بأن تقول التي امليثولوجية التفصيلة
كتابات ويف املالحم، سلسلة يف القصري: امُلقام لهذا عدة تنويعات ة ثَمَّ السببي. بالتفسري

التنويعات: ويست إل إم يلخص هريودوت. وكتابات ستسيكورس،

إنها يقولون آخرون طروادة، إىل كذلك وذهبت هناك إىل ذهبت إنها البعضيقول
هناك. إىل ذهبت إنها يقول الجميع طروادة: إىل الذهاب من بدًال هناك إىل ذهبت
مينالوس، مع ذهبت إنها يقول والبعض باريس، مع ذهبت إنها يقول البعض

(٥ :١٩٧٥) ذهبت. إنها يقول الجميع وحدها: ذهبت إنها يقول والبعض

والعودة األزهار) غياب األوراق، غياب الشمس، غياب املوسمي: االختفاء (تحديًدا االختفاء
ميتًا األمر ظاهر يف يبدو إيدا جبل عىل فباريس لألسطورة. سمة هما األول الوضع إىل
يُولد لم الذي ديونيسوس ويُنَقذ. يُنبَذ كذلك أوديب . طرواديٍّ كأمرٍي ثانيًة ويولد لطروادة،
من املولود غري طفله ينقذ زيوس ولكن سيمييل، أُمه الربق يُفنِي عندما املوت يتهدده بعد
بريسيفوني ابنتها تنقذ ديميرت لوالدته. املناسب املوعد يحل حتى فخذه يف ويضعه الرماد
كل من أشهر ستة تعيدها أن عىل يجربها عليها هاديس احتيال ولكن السفيل العالم من
مع للفصول وثني تجسيد الرتكيبة هذه أن (١٩٣٤) كرونفورد إم فرانسيس يرى عام.

والعودة. املتكرر الغياب األحيان) بعض (يف أو إحالل نمط
الجدليات إحدى الشمس. وبني بينها رابًطا ويصنع «امُلرشقة» يعني هيلني اسم
ربما .(٧–١٣ :١٩٧٥ للشمس(ويست إلهة البدء يف كانت هيلني تفرتضأن األنثروبولوجية
تختفي «ملاذا» فقط ليس لتأويل محاولة هو أرضالشمس، مرص، يف القصري ُمقامها يكون
السياق هذا يف تذهب. «أين» ولكن سابًقا) ذُكر كما «اإلنياذة»، ُمنشد يفعل (كما الشمس
طروادة. حرب من بدًال أو أثناء، أو قبل، مرص إىل تذهب هيلني كانت إذا ما كثريًا يهم ال
الشاعر يخاطب .(٥ :١٩٧٥ (ويست أسربطة إىل مرص من تعود أنها هي الهامة النقطة
عنك» غيابي الشتاء يشابه ما «لشد لشكسبري: ٩٧ سونيتة يف استعارية بطريقة محبوبته
للكلمة. الحريف باملعنى شتاءً هيلني غياب كان لربما امليثولوجيا يف توفيق]. بدر [ترجمة
وأخيل وديفوبوس، وباريس، ومينالوس، ثيسيوس، واألزواج؛ املتكررة االختطافات تتوافق
تختفي الشمس املنطق. هذا مع أكثر) أو عرشة مجموع من الثابتة الخمسة (األسماء
من شكل هي النحو هذا عىل األسطورة .(٨٢ :١٩٧٦ (كالدر مرة تلو مرة وتُستعاد،

السببية. لعلم املبكرة األشكال
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تخلق ما أيًضا وعادًة أشباًحا. وتخلق املواقف تكرر فهي تكراري؛ شكل هي األسطورة
الديوسكوري. وكلتمنسرتا، هيلني وأجاممنون، مينالوس متشابهني: أشخاًصا أو توائم
تنبع واحًدا، مىضشخًصا فيما كانا ربما «اإللياذة» آياسيف اسم يحمالن اللذان الشخصان
الرسديات تطورت وملا املحلية. األساطري يف تفرعات من املتباينة وترصفاتهما سلوكياتهما
وعىل اثنني. شخصني إىل بتحويلهما االختالفات استيعاب األيرس من أصبح ألسطورتهما
بني بديٌع «تطابٌق إفيجينيا أم تقرتح كما وكلتمنسرتا هيلني من كلٍّ تصوير مشابه نحو
معكوسة. ثنائيات امليثولوجية الحكايات بعض تقدم ٥٢ن).21 :١٩٧٦ (كالدر االثنتني»
تقتل كلتمنسرتا لها. املتقدمني تقبل وكلتمنسرتا منها، للزواج املتقدمني ترفض بينيلوبي
غري املتقدمني يذبح أوديسيوس هيلني. أجل من آالف يموت بينما (أجاممنون)، واحًدا رجًال
22.(٢٨ :١٩٧٦ (كالدر َمْدعوٍّ غري متقدم يد عىل أجاممنون يُذبح بينما بيته، إىل املدعوين
يف التغريات الستيعاب وسائل هي والتزاوجات والتوازيات، التكرارات، وعمليٍّا،
هي الرسدي البناء ناحية ومن جديدة. بمالبسات األسطورة تطبيق إلعادة أو األسطورة
مفردات األسطورة تتيح رمز.23 إىل النمط وتحويل نمط إىل ما حدٍث لتحويل وسائل
ألنها تُقِنع الحكايات وتطويرها. ترتيبها، وإعادة الحكايات، ببناء يختص فيما مشرتكة
الجديدة املالبسات عن تُعربِّ أن ويف الصلة، وثيقة تبدو أن ويف االجتذاب، يف وتستمر مألوفة،
يف تعدو ال هيلني حكاية إن السابقة، والتوازيات التكرارات من يتبنيَّ وكما مختلفة. ألنها
وثنيني آخرين، بطالت أو ألبطال أخرى أسطورة أي مثل ذلك يف مثلها «حكايتها» كونها

«حقيقية». تُعترب هي وال مسيحيني. أو كانوا
عرب تُروى الحكايات كل (ألن الحقيقية للحكايات وجود ال أنه يعترب سارتر بول جان
يمكن ال ولكنها كالحقيقة التقليد عرب تبدو أن للتمثيالت ويمكن تمثيالت، وهي وسيط.
أن تعني ال — آبوت بورتر إتش يختلف كما — سارتر رؤية أن إال األصل). تكون أن
تدمر التي للقوى حقيقي وصف هي هيلني حكاية إن .(١٩ :٢٠٠٢) زائفة الحكايات
عن لنا ترويه «ما تكمان: باربرا تذكر واملجموعات. املجتمعات د وتوحِّ والحضارات املدن
العقالنية» عنا تغيب عندما بخاصٍة أنفسنا، عن تحدثنا إنها … جوهري أمر هو اإلنسانية
يجب أنها حد إىل كبريًا تأثريًا فينا تؤثر «الحكاية أن وود مايكل ويلحظ ٤٣)؛ :٢٠٠٥)
رأي براون» توم دراسة «أيام رواية يف آرثر يوضح .(٤٦ :٢٠٠٥) صحيحة» تكون أن
نحيب يصور الذي القسم وهو «اإللياذة»، من ِقْسًما يرتجم أن منه ُطِلب عندما وود:
قبل حديثها من األخريين السطرين عند التلميذ يتلعثم ملرتني هيكتور، جسد عىل هيلني
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«تأثري ملقدار إثبات هي دموعه إن .(٢٤٤-٢٤٥ تاريخ): (بال (هيوز بالبكاء يجهش أن
معِرض للسطور مالئمة كاستجابة الراوي وعند املعلم عند مقبول وانهياره فينا» الحكاية
والخرسان، للجزع، التاريخية: ال البرشية، هومريوس لحقيقة يستجيب آرثر إن السؤال.
تنجح ال األسطورة أن من أرمسرتونج قصد توضح دموعه إن واللوعة. والخوف، واملوت،
.(١٠ :٢٠٠٥ (أرمسرتونج مؤثرة كونها خالل من تنجح إنها حقيقية؛ كونها خالل من

األصول (7)

عىل لنجيب تبدأ؟ كيف أخرى، بطريقة لنصوغها أو، هيلني؟ حكاية تجيء أين من إذن
أن يجب االشتقاق. وعلم األنثروبولوجيا علم عوالم يف استطراًدا األمر يتطلب األسئلة هذه

هنا. موجٍز بتلخيٍص يُكتفى
كلمة ديني. تاريخ له يكون قد ما وهو فيه، وتتجسد باسمها، هيلني أوصاف تبدأ
الطقوس يف تُستعمالن (كلتاهما الخيزران ولسلة علة، للشُّ املستعملة الكلمة هي «هيلني»
أي ،argein ونعتها .(٢٠٩–٢١١ :١٩٧٤ ليندساي ٦٦–٦٨؛ :١٩٧٦ كالدر املقدسة؛
إىل يُشار أن منطقيٍّا املقبول من فليس مماثل. ارتباط أيًضا هو له األرجوسية، هيلني
(الكونيا)، السيدومونيا يف تعيش أنها تكراًرا قيل أنه بما أرجوس من هيلني بأنها هيلني
هيلني امليالدي قبل الخامس القرن دراما يف بالفعل عليها (ويطلق تحديًدا أسربطة يف
املكان، إىل اإلشارة عن عوًضا argein الالتينية فالكلمة «األسربطية»). أو «الالسيدومونية»
(كالدر إلهة بهما تُوصف تان وآِرصَ سمتان وهما «متأللئة»، «متألقة»، تعني أن يمكن

24.(٥٩–٦٢ :١٩٧٦
طفلة إبراء عىل (قدرتها ثريابنيس بلدة يف السحرية هيلني مقدرة إىل إشارة ة ثَمَّ
الطفلة.)25 إىل النظر من شخص أي منعا الوالدين أن مداه بلغ شديد قبح من وليدة
ثريابنيس يف املحلية اإللهة كانت أنها إىل توعز املكان نفس يف إليها أخرى وإشارات
لألشجار إلهة — الشجرية) (هيلني دندريدس» «هيلني ومزارات 26.(٦٩ :١٩٧٦ (كالدر
تنسجم املثال).27 سبيل عىل رودس، مثل بعيدة أماكن يف (توجد انتشاًرا أوسع هي —
عىل وتنم والرقص، كاألنهار لهيلني، بالتعبد تتصل أخرى رعوية روابط مع األشجار
املزروعات لنمو تقليد هو الرقص للخصوبة. إلهة كانت ولكنها فحسب إلهة تكن لم أنها
تمثل واألشجار األنهار الطويلة)، املحاصيل يحاكي والوثب يحفزها، األرضباألقدام (فوطء
الزراعة إىل يُنظر كان بالشمس. ترتبط — السابق يف رأينا كما — «املتأللئة» وهيلني النماء،
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بة الرتُّ فتُلقي واألرض السماء بني مقدس اقرتان أنها عىل — الطبيعة خصوبة نتاج —
إىل يؤدي الذي الجنيس، الفعل يمثالن السماوي واملطر (البذور) اإللهي للمني املؤنثة
الجانب اكتسب املقدسات، العاهرات استحداث ومع .(٤٣ :٢٠٠٥ (أرمسرتونج الحصاد
عاهرات من واحدة مع فالجنس حاله. عىل ظل املفهوم أن إال البرشية، الصبغة الديني
لالقرتان رمًزا كان اإللهة) محل تحل التي تلك بديلة: حرفيٍّا تعني («عاهرة» أولئك املعبد

املقدس.
بني العالقة تضاؤل مع أنه إال متعددين، وأزواج برفقاء الخصوبة إللهات يُسمح
األبطال بأن تقول التي امللحمية، املتضائل» «اإلله نظرية إىل قاد (مما والدين األسطورة
يُعاد اإللهية السمات فإن أدنى) آلهة يوًما كانوا خالد) ونصف فاٍن، (نصف املهجنني
من سلسلة عرب تربيرهم يجري ولكن متعددون رفقاء لديها زال ما هيلني استخدامها.
— أنه إال منها حظ لهم كان الذين الرفقاء عدد هو خمسة اإلغواء. ومحاوالت االختطافات

الرقم. هذا يضاعف من هناك — السابق الفصل يف رأينا كما
جنسيٍّا، عليها الخناق ُضيِّق و/أو كإلهة) (وليس ملكة باعتبارها هيلني اْختُِطفت فإن
زوجيها: ما يوًما كانا الديوسكوري، هيلني، أخوي أن املحتمل من إنقاذها. اآلن فينبغي
لدورهما باقية بقية هو القربصية» «امللحمة يف لخطيبتيهما كمغتصبني دورهما يكون قد
(الذي زيوس ابنة — الشمس ابنة — هيلني أصبحت عندما لهيلني. كزوجني األسبق
ويصبح زوجيها. يصبحا أن للديوسكوري ممكنًا يعد لم الديوسكوري)، والد أيًضا هو
شخصية أو توءمني، أو زوجني، سابقة روايات يف كانا ربما اللذان — مينالوسوأجاممنون
«التوءمان إلسخيلوس «أجاممنون» مرسحية يف الجوقة (تدعوهما وشقيقه. زوًجا — واحدة
يتوافق (.٤٥ إسخيلوس١٩٦٨: املبتغى»؛ يف متحدان اثنان قائدان املحارب، لِعْرقنا امللكيان
اختطاف هو السائد ثيسيوس نشاط النمط. هذا مع بثيسيوس للبلوغ السابق هيلني اتحاد
(أو أنتيوب أريادني، ذلك: ومثال منهن) الزواج األحيان بعض (ويف النساء اغتصاب أو
هي طروادة وبحرب بهيلني ثيسيوس صلة أن إال فايدرا. هيلني، بريسيفوني، هيبوليتا)،
أثينا تمتع مع — امليالد قبل السادس القرن يف ما وقت يف أنه املحتمل ومن هامشية، صلة
وملكها أثينا إرشاك يف رغبة ة ثَمَّ كان — املوحدة اليونانية للطوائف كعاصمة بارزة بمكانة
يف األوائل) القادة من كان أنه يُعتقد ولكن الواقع يف األسطورة ناحية (من شهرة األكثر

شهرة. األكثر األُممية اليونانيني حرب
أن من الرغم وعىل منه. التحقق يمكن خطيٌّ تقدم وتطويعها األسطورة لتطور ليس
بني معقول ارتباط يوجد فال الخصوبة، إلهة وبني املختطفة هيلني بني منطقية صلة ة ثَمَّ
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(يف هيلني أسطورة كانت لربما باريس. اختطفها التي هيلني وبني األشجار، إلهة هيلني،
طروادة. حرب بأسطورة مرتبطة ذلك بعد وأصبحت منفصلة رسدية تنويعاتها) من أيٍّ
ويف ،(٢٢ :١٩٦٥ (بوالرد هومريوس زمنيٍّا تيل هيلني عبادة عىل الشواهد كل أن إىل إضافًة
أكثر تطور وهذا ديني، رمز إىل ملحمية بطلة تطورت كيف نعرض أن يجب الحالة هذه
ببساطة يتمثل هنا مقصدي زوجة. تصري حتى تتضاءل إلهة تطور عن تفسريه يف صعوبة
النصية الدراسات دقة تعوق ديناميكية وهي لألسطورة، الديناميكية الطبيعة إيضاح يف

النص. لنفس متعددة ملخطوطات

واملغزى األسطورة (8)

(٢ :٢٠٠٥) املغزى عن باحثة مخلوقات — أرمسرتونج كارين تشري حسبما — نحن
كان «ماذا ولكن حدث» «ماذا ليس — األسطورة عن أرمسرتونج تطرحه الذي والتساؤل
التنقيحات خالل من الكتاب هذا يف أطرحه الذي التساؤل هو — ما» حدٍث من املغزى
«مأساة يف وفليترش بومونت طرحه الذي التساؤل كذلك وهو طروادة. لحرب األدبية
صياغة تأويل أسبياشا، البطالت، من واحدة تعيد عندما ،(١٦١٠-١٦١١) العذراء»

أهدافها. لتالئم سافًرا تأويًال ثيسيوس أسطورة
وصيفاتها، مع تتحاور الثاني الفصل ويف ، للتوِّ خطيبها هجرها قد أسبياشا كانت
أريادني. دايدو، وينُون، الهجران: يف الكالسيكية السوابق حول وأوليمبياس، أنتيفيال
(التي أريادني صورة أنتيفيال عليه تحيك الذي املزركش النسيج نحو اهتمامها وتحول
أنتيفيال وتسأل الزائفة هيئته عرب ثيسيوس شخصية أسبياشا تتعرف ثيسيوس). نبذها

العنيفة: ثيسيوس نهاية عن

انشطرت سفينته عارضة أن القصة تحكي أال
يشء أو صخرة أم صواريه، تهرأت أم

سفينته؟ صادف آخر
(٤٦–٤٨ .٢ .٢)

أذكر» ما بقدر كذلك «ليس بالحذر املشوب اللبق اإلنكار نتوقع: قد كما هو أنتيفيال رد
.(٤٨ .٢ .٢)
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إرشاداتها: تتبع وأن حاليٍّا تخيطه الذي الرسد ترتك أن أنتيفيال من أسبياشا تطلب

متحركًة، رماًال انسجي املكان هذا يف
أَِرشة، ضحلًة مياًها وفوقها

خوًفا: انسجي ثم تمخرها، وسفينته
بالحياة. نابًضا الخوف ذلك فتاة، يا واجعيل،

(٥٤–٥٧ .٢ .٢)

ستجعل «بل ترد: أسبياشا ولكن بالقصة.» سيُْجِحف هذا «إن قائلًة: أنتيفيال تعرتض
.(٥٨-٥٩ .٢ .٢) الناس» ويصدقها طويًال تحيا العابثون، الشعراء بها أجحف التي القصة،
القصة أن أنتيفيال نظر وجهة فمن للقصة. املتنازعة التصورات الحوار هذا يوضح
لقد كاذبة، القصة أن أسبياشا نظر وجهة من به). يُجَحف أن يمكن يشء (فهي صادقة
وخيانة غدر معاقبة عن تعجز فهي األخالقية: الخاتمة تتجنب كانت إذا بها، وأُجِحف سبق
ثيسيوس وجه عىل الحظتها التي الزائفة» «االبتسامة تحويل يف أسبازيا ترغب ثيسيوس.
إن تقول ال ذلك، مع وهي، متحركة»، «رمال فوق أَِرشة» ضحلًة «مياًها ليصبح البحر، إىل
تدوم ستجعلها الجديدة النهاية ولكن ن) امُلتضمَّ هو ذلك أن (رغم القصة «سيصوب» هذا
ال أم حقيقية كانت إن يهم ال األسطورة: لب إىل تتطرق أسبياشا إن الناس». و«يصدقها

بمصداقيتها. تؤمن كنت إن هو يهم ما ولكن
بأنها أريادني/ثيسيوس لقصة السابق وصفها من تُناقضاملغزى الرؤية هذه أن بيد
كان إذن القصة، زيفوا قد الشعراء كان فإن العابثني.» الشعراء قبل من به «ُمجَحف يشء
فهي الشعورية: املصداقية هو «اليشء» ذلك يكون لربما ليُحرَّف. حقيقي يشء بالفعل ة ثَمَّ
عىل «اصنعيها قائلة وتوجهها وحزينة، شاحبة أريادني تجعل لم ألنها أنتيفيال تنتقد الحًقا
ترى .(٢٥٦-٢٥٧ .٢ .٢) حقيقيٍّا» ذلك كل وستجدين … مثايل عىل ثانيًة اصنعيها مثايل؛
يشء، كل عني «احكي بوضوح: مقروءة الشعورية شدتها قصة كقصة، حياتها أسبياشا

.(٧٠-٧١ .٢ .٢) منبوذة» أنني اروي
املرسوم لثيسيوس تريد ال فهي ثيسيوس؛ قصة يف العاطفة تزيد أن أسبياشا تريد
خوًفا، عاطفيٍّا، ضغًطا يعاني أن تريده بل فحسب، املوت يذوق أن املزركش النسيج عىل
الخوف ذلك اجعيل خوًفا، انسجي «ثم مرتني: ذلك عىل تشدد وهي املوت. يالقي أن قبل
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واألسطورة، امللحمة، عن أخرى مرسحية يف مماثًال تجسيًدا الخوفمجسد بالحياة.» نابًضا
وكليوباترا». «أنطونيو شكسبري مرسحية قليلة، بأعوام العذراء» «مأساة قبل ُكتبَت والتمثيل
«ينقلب الحارس مالكه أن من أنطونيو العراف يحذر الثاني الفصل من الثالث املشهد يف
مع التشابه شديد أمٌر هنالك 28.(٢٤ .٣ .٢) قيرص» حرضة يف سلطانه يفقد إذ خوًفا
العذراء». «مأساة يف ووصيفاتها أسبياشا بني املشهد يف وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية

كليوباترا: مثل يفعال بأن وصيفتيها أسبياشا تنصح

الغضني، صدريكما إىل ا ُضمَّ
عاشقني اصنعا ومنهما كاملوت باردين أُْفُعَواننَْي

واحدة قبلة …
للجميع. طويًال سالًما تجلب

(٢٣–٢٦ .٢ .٢)

لألسطورة. والسابقة الالحقة بالتعديالت وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية أيًضا تنشغل
دايدو حاشية إن إليسيوم، يف كليوباترا مع شمله اجتماع إىل متطلًعا أنطونيو، يقول
.(٥٩–٦٢ .١٤ .٤) أسفوديل مروج يف يهيمان بينما وكليوباترا بأنطونيو ستلحق وإنياس
بل فحسب، إليسيوم يف مطلًقا يلتقيا لم وإنياس دايدو ألن ال لألساطري. صارخ تعديل هذا
(مثلما واضًحا نبذًا دايدو تنبذه «اإلنياذة»، يف السفيل العالم يزور عندما إنياس ألن أيًضا

قرطاج). يف سابًقا نبذها
شكل يف باملالحم عالقتها وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية تُظِهر الخامس، الفصل يف
بطًال كليوباترا تستحرض أنطونيو، املايضعن ذكريات مستعيدًة للمايض. كليوباترا حنني
تتساقط واألمصار الجزر وكانت … رجليه بني املحيط «يجري العظمة: من هالة تحوطه
عرشسطًرا األحد وتُتِْبع يسري]. بترصف لويسعوض، د. [ترجمة الدنانري» كأنها جيبه من
الذي الرجل هذا مثل العالم عرف «أترى بتساؤل: ِقبَِلها من املبالغة يف املفرط الوصف من
الحقيقة: يوضح أن إىل مضطرٍّا دوالبيال يجيبها نظريًا؟» له سيعرف أو األحالم يف شاهدته
والحنني بالتمني املشوب الشوق من يجتلبها إنه .(٨٢–٩٤ .٢ .٥) الكريمة» موالتي يا «كال

الرومانية.29 الغلبة واقع إىل البطولة، عظمة إىل العاطفي
األسطورَة املرسحيِة شخصياُت تَُعدِّل األول)»، (الجزء «تامربلني مارلو مرسحية يف
وهي — إيكاروس أسطورة تامربلني ل يُحوِّ أغراضهم. لتالئم أخرق أو بارًعا إما تعديًال

59



طروادة هيلني

والجرأة للشموخ صورٍة إىل — والفشل للرعونة النهضة عرص من نموذجي مجازي تمثيل
بأرس تامربلني لهزيمة محاولته ميسيتيس يقارن أخرى ناحية ومن ،(٤٧–٥٢ .٢ .٤)
الناحية من مالئمة وغري ة ُمِسفَّ صورة وهي ،(٦٦ .١ .١) اليونانية» «السيدة ل باريس
(كحال مالئًما استخداًما األسطورة استخدام تستطيع ال أنك املرسحية تُظهر الجنسانية.
— الحًقا — وكما تامربلني)، يفعل (كما صياغتها تعيد أن ببساطة ينبغي إذ ميسيتيس)؛
«ساعي فيلم يف عر للشِّ الربيد ساعي تعريف األسطورة تشبه وأسبياشا. أنطونيو يفعل
الحاجُة تستلزم وقد يحتاجه. ملن هو بل يصنعه ملن ملًكا ليس بوستينو): (إل الربيد»

معناها. صياغة) يعيد (أو فيصوغ ويعدلها، ويستعملها القصة ل يَُؤوِّ فالفرد التبديَل؛

املسببات (9)

يدفع الذي ما بريام: امللك حكمها التي التاريخية طروادة حول تساؤًال وود مايكل يطرح
.(١٨١ :٢٠٠٥) كهذا»؟ صغري «مكان عىل للهجوم (املوكيانية) امليسينية اإلمرباطورية
أعىل» «ملك ک أجاممنون عىل الضغوط نفهم أن إىل نحتاج التساؤل هذا عىل لإلجابة
ُمَكلًِّفا. عسكريٍّا حصنًا موكناي كانت اليونان). أرض ملوك كل عىل امللوك (ملك ملوكناي

أجاممنون: احتاج

تقديم يعني وذلك السخاء طريق عن العسكريني تابعيه عىل يحافظ أن إىل
عليه استوجب األرايض. من بالعطايا يكون وقد والضيافة، والطعام، الهدايا،
كل ليفعل … جيشه ويكافئ يجهز وأن البالط، هذا وضباط امللكي بالطه إطعام
احتاج مقهورين، وأعدائه راضني أصدقائه وعىل جيشه، والء عىل وليحافظ هذا،
(١٨٠ :٢٠٠٥ (وود ومغانم. وثروات، ونساءٍ، ورقيٍق، أراٍض، عىل يستويل ألن

املصحوبة املناوشات مبتغاهم فكان قرصنة: عملية باألساس امليسينية الحرب كانت
االقتصاد من السخرة أعمال عززت إذ هامًة؛ وأغراًضا مآرب والرقيق النساء كانت بالنهب.
ار الَفخَّ وصناعة الخيول، وتربية واملنسوجات، والغزل، بالصوف، اشتهرتطروادة الداخيل.
بديهيٍّا. هدًفا طروادة وكانت للحرب. اقتصاديٍّا موكناي احتاجت .(١٩٠ :٢٠٠٥ (وود
ملثل يمكن كيف تفصيلية، بواقعية تُظِهر، طروادة عن املدونة الوسطى العصور قصائد
عىل وتفاوض وتَعاٍف، راحة، فرتات تتخلله ال فالقتال أعوام: عرشة تدوم أن الحرب تلك
يونانية غارات تتخلله أيًضا ولكن فحسب، الجنائزية والطقوس األرسى، بشأن الرشوط
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بوصف طروادة حرب ونساء). ومحاصيل، (ماشية، والسلب للنهب الصغرى آسيا إىل
يتخلله طروادة»)، «حصار الوسطى العصور قصيدة عنوان يشري (كما حصاًرا كانت أدق

آلخر. حني من معارك
ال أو يكون قد ملكة رسقة هو رشعية عليها أضفى أو الحرب بتلك عجل ما بأن والقول
الذي الخشبي التمثال — البالديوم رسقة األرجح عىل فهي رسقة، كانت لو صحيًحا. يكون
الحروب لغالب إلهيٍّا.30 جماًال جميلة ملكة صورة يف الحًقا ُجسد والذي — أثينا لإللهة يرمز
رسيع العنرص بمثابة يعمل وواٍه باٍد منفرد «مسبب» يف وتركزت لوقوعها، مهدت أحداث
(العنرص «تيندر» ال أن األسطورة لنا تروي اإلنجليزية). باللغة «تيندر» (ويُنطق االشتعال

هيلني). أي تينداريوس، (ابنة تينداريد هو حرفيٍّا كان الحالة هذه يف االشتعال) رسيع
يكن لم إنها هيلني لقريبتها أتوود مارجريت رواية يف بينيلوبي تقول اآلخرة الحياة يف

وجود: لها

بعًضا تخلع أن لها أقول تغريت.» قد بمجملها حربطروادة واقعة قراءة أن أدرك
أسطورة. مجرد كنِت أنك الحارض الوقت يف «يظنون والُخيالء. الِكْرب رداء من
(أتوود الباحثون. يقوله ما ذلك التجارة. طرق حول تها برمَّ تتمحور كانت وأنها

(١٨٧ :٢٠٠٥

التجارة. حول ستظل الحرب وكانت لهيلني وجود هناك يكون أن املمكن من كان أنه بيْد
أجاممنون جشع تُظهر التي هيلني عن األفالم نسخ كل لدى املرجحة الفرضية هي تلك
31.(١٩٥٥ برذرز وارنر رشكة فيلم يف كما يشكله، الذي للخطر هيلني (وإدراك االستبدادي
جريودو جان مرسحية يف تأتي كمربر هيلني تستخدم التي إقناًعا األكثر األدبية املعالجة
١٩٥٥ عام ترجمة عنوان هو هذا البوابات». عىل «نَِمر ،١٩٣٥ عام يف للحرب املعادية
أسلوب فيه املستخدم العنوان هذا هو الفرنيس العنوان فراي. لكريستوفر اإلنجليزية
منطق معقولية وال هزلية يلخص الذي طروادة»، حرب تقع «لن رائًعا استخداًما الجزم
تكون ال قد القديم التاريخ يف اإلطالق عىل األشهر الحرب أن مؤداه الذي فالواقع املرسحية.
تجنبها، عندها يمكن كان اللحظات، من سلسلة أو لحظة، هناك أن مؤداه والذي حدثت، قد

امليثولوجي.32 تاريخنا يف الحرب لتلك الهائلة للمكانة نظًرا نتناوله قلَّما أمر هو
شخصية ومثل اليونانيني. إىل هيلني بإعادة ملتزم جريودو مرسحية يف هيكتور إن
الحرب. يريد ال هو — وكريسيدا» «ترويلوس يف الشكسبريي هيكتور — لهيكتور أسبق
رفضها طريق عن الحرب منع عىل قدرتنا ضآلة بجدية شكسبري مرسحية تُظهر وبينما
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الفصل منذ األخالقية معتقداته تخالف أعمال الرتكاب ُمذعٌن شكسبري مرسحية يف (هيكتور
تتصاعد حتى هيلني يعيد أن باستمرار جريودو مرسحية يف هيكتور يحاول الثاني)،

األخري. الفصل يف سيطرته يفوق ما إىل األحداث
باإلنجليزية. عنوانها املرسحية تمنح التي املمتدة املجازية باالستعارة املرسحية تبدأ
الذي النمر/القدر أطوار بني تربط إنها جموًحا.» يزداد النمر، «القدر، كساندرا: تقول

للطرواديني: الربيئة األنشطة مع ينبعث

أن النمر يبتدئ يعشقها. التي زوجته إىل منتًرصا الوطن إىل هيكتور عاد لقد
أرائكهم عىل الشمس يف خارًجا املعضولون يرقد واحدًة. عينًا ويفتح يستفيق،
لتتوج «للسالم» الفرصة هو اليوم النمر. يتمطَّى خالدون. أنهم ويشعرون
ابنًا! لها سيصري وأندروماك شفتيه. يلعق النمر أجمع. العالم عىل نفسها
رشفات عىل القطط ذكور ليداعبوا رسوجهم من يميلون بدءوا قد والفرسان

(٣ :١٩٥٥ (جريودو يجوس. النمر بدأ الحصون!

إن بل بالحرب، لها صلة ال الطروادية والترصفات األنشطة أن عىل فحسب األمر يقترص ال
جنود الحمل، الشمس، يف االستلقاء الزوجات، حب السلم. عىل عازمون أنفسهم الطرواديني
املرسحية نهاية قبل وحتى التَّْحفيز. ذاِتيَّ مساًرا يتخذ للحرب والدافع القطط. يداعبون
أن من الرغم وعىل تحدث.» لن «الحرب مرصًحا: يقول هيكتور يزال ال سطًرا عرش باثني
هيكتور إعالن ُمَؤوًِّال الستار، إنزال يف يبدأ (إذ كتكليف هذا جليٍّا يتقبل املرسح خشبة مدير
أن من األخري النفس يف املحترضوهو ديموكوس يتمكن للمنترص)، األخرية الجملة أنه عىل
اكرتاث: بعدم اآلن هيكتور يقول كما بذلك، ضامنًا اليونانيني، عىل قتله تبعِة بإفِك يُلقي

.(٧٤) ستحدث» «الحرب
لهيكتور: يوليسيس يقول كما مربرات.33 إىل تحتاج إنها أسباب، إىل الحرب تحتاج ال
للعالم، السائدان واملناخ الروح إال يمنحه أن يمكن ال بالحرب التَّْسويغ من نوع «هناك
ومعابدها الزراعي، ورخاءها طروادة، ثراء يوليسيس يصف فيه.» األوضاع واستقصاء
يدرك واملزروعات.» الذهبية اآللهة من القدر هذا تمتلك أن الحكمة من «ليس املرتفة:
:١٩٥٥ (جريودو فريستها» لتصري طروادة عىل اختيارها وقع قد «اليونان أن هيكتور
يف يرغب ال — هيكتور مثل — يوليسيس للحرب. ذريعة إىل تحتاج اليونان أن بيْد .(٦٩
ولكنني (الحرب). أريد ال «أنا واقعي: إنسان هيكتور، من النقيض عىل ولكنه، العدوان

.(٦٧) تريدنا» ال الحرب كون ناحية من يقينًا أقل
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عىل القدر يضعها التي النادرة املخلوقات من «واحدة هي هيلني أن يوليسيس يبني
يف هيلني شخصية أن ومع .(٧٠ :١٩٥٥ (جريودو خططه» لتحقيق ليستخدمها األرض
ألن يكفي بما (بارعة وبارعة ولعوب وساخرة، مرحة شخصية هي جريودو مرسحية
مشهد وكل متوازيني، مشهدين يف مجازية بصورة أيًضا جريودو يقدمها بالغباء)، تتظاهر
تجسد شخصية تظهر األول، الفصل نهاية يف .(١٩٧٦ (سينجرمان فصل نهاية يف منهما
تصري أن تريد كانت وإذ بوضوح. رؤيتها من تتمكن ال التي هيلني مع وتتحاور السالم
كساندرا تالحظ (كما شائن.» بخضاب «مخضبة الظهور «السالم» تعيد وسيلة، بأي مرئية
:١٩٥٥ جريودو أوضح»؛ نحو عىل مرئية نفسها تجعل أن تقصد أنها «أعتقد باقتضاب:
مرسحية تمثيلية لوحة للجمهور جريودو يقدم الحرب؛ هيلني تمثل املواجهة هذه يف (.٣٢
وكذلك ،(٣٧) الحرب بوجه هيلني وجه هيكوبا ستقارن والحًقا السالم، مقابل للحرب
(هيلني؟ «إنها املقارنة: موضوع بوليكسينا الطفلة وتربز ،(٣٩) الشاعر ديموكوس سيفعل
بطريقتها تقف ما «دائًما «السالم»: إن كساندرا لنا تقول .(٣٩) ا» جدٍّ جميلة الحرب؟)
عادًة يُعاَمل كما «املتسولة-السالم» تعامل الحرب ولكن عتبة.» كل عند املتسولة البائسة

تراها.34 أن الحرب مقدور يف وليس وُمتجاَهلة، منبوذة، «السالم» ف املتسولون:
جميع به وتقر املرسحية طوال عمليٍّا به ُمسلَّم باريس تجاه للحب هيلني افتقار إن
رمزية من نوًعا اآلن أصبحا «لقد موضحة: كساندرا تقول باريس). (عدا الشخصيات
.(٢٣ :١٩٥٥ (جريودو الحب» يتبادال أن عليهما يتعني يعد لم لكن الحب. يف التفاني
باريس يستهزئ بالحرب. ولع أنها عىل تُصور لهيلني املراِهقة الخرقاء ترويلوس مقاربات
العلن. يف هيلني يَُقبِّل بأن مشهوًرا يصبح أن خياَر عليه ويعرض بهيلني، الفتتانه باملراهق
الثاني، الفصل نهاية يف الخيار. يتقبل الحًقا أنه غري أخرق نحو عىل ترويلوس يرفض
عن لتنكشف الحرب بوابات ع تُرشَّ املسافة، منتصف يف النازل املرسح ستار توقف ومع
يُقبِّل ال ترويلوس واضح. األول الفصل نهاية مع التشابه وجه هيلني. يقبِّل وهو ترويلوس
ألن الحرب يمنع أن هيكتور يستطيع ال الشهرة. وفرصة الحرب يُقبِّل إنه كامرأة: هيلني

بها. مغرمون الناس

(التطويق) اإلنهاء (10)

وحدها.» أبًدا تحيا ال «القصص كاالسو يقول كما أبًدا: منعزلة حياة األساطري تعيش ال
ثيسيوس بحث عىل كتنويع طروادة يف زوجته أجل من مينالوس سعي أتناول أن أريد
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املينوطور، هزيمة ثيسيوس عىل يجب كريت. يف عروس عن الصدفة) وليد (العَريض،
صعوبة أهمها من ألسباب مستحيلة، مهمة وهي الكريتية، املتاهة وسط يف املوجود املخلوق
حب يف وقعت التي — مينوس ابنة أريادني تعطيه املتاهة. من للخروج طريقه عىل عثوره
فابيان يقول (كما كمكافأة» «تزوجها وقد العودة، طريق ليجد رفيًعا حبًال — ثيسيوس
مع الروابط تتجاوز .(٣٦٤ .١ .٥) عرشة») الثانية «الليلة مرسحية يف شكسبري شخصية
السمع طريق (عن ربطها يمكن «طروادة» كلمة باملوضوع: صلة ذات كونها مجرد كريت
نبيذ إبريق عىل الكلمة تلك تظهر «متاهة». تعني بكلمة االشتقاقية) الناحية من يكن لم إن

.(١٨ :٢٠٠٥ (هابينيك املتاهة» لتصوير «عنوان ک امليالد قبل السابع القرن إىل يرجع
غري «طروادة» كلمة من واالشتقاق منها االشتقاق بصعوبة املكان أسماء تشتهر
لربط محاوالت أُجريت العرشين، القرن وبدايات عرش التاسع القرن أواخر يف واضح.
«مغرفة»، تعنيان و«ترويال»: («تروا» التفاف أو تطويق تعني التينية بكلمات «طروادة»
الرغم وعىل (١٩٧٤) ويطورها الحجج هذه ليندساي جاك يلخص «حوض»). «تجويف»،
دائًما ليست مًعا واملعماري الجنيس والتطويق بااللتفاف «طروادة» لربط جهوده أن من
الرئييس باملوضوع الصلة ناحية من لالهتمام مثرية غرائزه االشتقاقية الناحية من مقنعة
أن يبدو .(٢٠٠٥) هابينيك توماس من مستقالٍّ دعًما مؤخًرا تلقت إذ صحتها: ويحتمل
واألبراج. والطرقات والبوابات الشوارع صفوفمن هيئة عىل كانتمشيدة بريام امللك مدينة
اإلتروسكانية «ترويا» كلمة املينوطور. ألسطورة معدل تكرار هي الطروادية األسطورة
«تعني» ال قد .(٥٤٩ :١٩٨٨ واسو أيًضا (انظر متاهة تعني ليندساي) عند لها ذكر (ال

سماعيٍّا. بهم ترتبط ولكنها الكلمات هذه «طروادة»
ال منها القريبة والكلمات «طروادة» كلمة بأن يقول طرًحا (١٩٧٤) ليندساي يقدم
املرء التفَّ إذا أنه الواضح من إذ ويغلق، يسد تعني أيًضا بل ويحيط، يلتفُّ فقط تعني
أن يمكن الكلمة فإن ثم ومن به)، (يحيط عليه يُطِبق فإنه كاٍف، بشكٍل وأحاطه يشء حول
شجرة» يف «تجويًفا أو «كهًفا» تعني antrum الصلة ذات الالتينية (الكلمة اإلطباق. تعني
ثَمَّ (ومن جميًال» «يرد وتعني ،redantruare كلمة ليندساي يورد وفريجيل.) أوفيد عند
دة»؛ مَوحِّ أو ة َخريِّ قوة داخل كليهما الطرفني واحتواء الدائري النسق «استكمال إىل تؤدي
طقس وصف يف وجود عىل له عثر قد هابينيك ولكن معتاد غري الفعل إن .(١٠٩ :١٩٧٤
:٢٠٠٥) بدورها» الحركات إليه تُرد حركاٍت، الرئييس الراقص «يُعطى فعندما للرقص:
قبل ١٠٠٠ عام من املتاهة وطقوس الرقص بني العالقة عن ليندساي أمثلة ٢٦٥ن). ،١٨

.(١٨-١٩ :٢٠٠٥) هابينيك كذلك يدعمها (١٠٨-١٠٩ :١٩٧٤) امليالد
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بحثها والتي امليالد قبل ١٠٠٠ عام حوايل إىل ترجع التي — البابلية األلواح تربط
صحيح. والعكس األمعاء وبني املتداخلة الحلزونية األشكال بني — وهابينيك ليندساي
من طروادة فاخرتاق املهبل. الجسد: من آخر داخيل جزء إىل باألحشاء االرتباط هذا وينتقل
ليس صحيح وهذا الرجولة. يف انخراط انضمام، طقس هو زوجة (اسرتجاع) جلب أجل
العديدين موت ناحية من ولكن املنترص ملينالوس الجنيس باالنتصار يختص فيما فقط
لالنتقال، متماثالن طقسان الثقافية الناحية من هما والجنس فالحرب ساعدوه؛ الذين

رجاًال. بية الصِّ فيهما يصبح مزدوجتان حلبتان
ومتاهة، ويطوق، ويلتف، يحيط، تعني كلمات بني بالتايل هي الصوتية الرابطة
باإلنهاء ترتبط «طروادة» كلمة بأن القائل الرأي ومعمارية. جنسية وممرات وأروقة وتيه،
إغالق محاولة حول فيه وردت التي واملناقشة الفصل هذا بداية إىل يعيدنا (التطويق)
يعني طروادة إىل هيلني أخذ إن عموًما. القراءة ويف املالحم سلسلة يف الرسدية؛ الفجوة
هيلني حكاية رواية محاوالت أن تفيد التي الحجج قدمت لقد إنهاء. موقع إىل نقلها حرفيٍّا
ال طروادة إىل إبعادها أن يبدو املوضع هذا يف أنه إال نهاية، إليجاد محاوالت دائًما هي
وجوده يف يسبق يُحتوى أن يتطلب الذي فاألساس آخر. ليشء ولكن لحكايتها إنهاءً يمثل

الثاني. الفصل موضوع الجمال؛ هو رأيي يف اآلخر اليشء ذلك االختطاف.
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الثاني الفصل

اجلامل

قبيًحا، املرء يكون أن عسري أمر أنه ريب ال هيلني:
القسوة. شديد عالم يف الحياة عىل مجربًا يكون وأن

جميًال. يكون أن بقسوة ليس مفستوفيلس:

الثاني») الجزء «فاوست: (جوته/كليفورد،

املزهريات. عىل ترينه ما فلتنَيس قبيحني. الناس كان كم تتذكري أن ينبغي
كان … األشجار كجذوع أسنان ُحول، ثآليل، مشعرة، شفاه حنفاء، أقدام

سفينة») «ألف هادون، (مارك ذهبيٍّا. ترابًا الجمال

وأندرو هاجارد رايدر (هنري ذاته. الجمال بل جميلة تُدعى أن ممكنًا يكن لم
العالم») «رغبة النج،

والقصور اإلفراط (1)

ديليل جيدو هو ها قرنًا. ٢٥ قرابة من عينات من هيلني جمال عن التالية العبارات لنتأمل
(الكتاب املفرط» بالُحسن مشهورة هيلني «كانت عرش: الثالث القرن يف يكتب كولون
ليست هيلني مشوقة: جيدو صياغة إن 1.(٨٢ :١٩٧٤ كولون/مييك ديليل ١٣٦؛ .٨
تمتلك امرأة ولكنها لألنوثة) املطلقة القيمة هيلني اعتبار (إطراء: العالم يف امرأة أجمل
قصوًرا يعترب الحالة، هذه يف الجمال الفائض، أن وهي مشكلة: إىل (إشارة مفرًطا جماًال



طروادة هيلني

هيلني بأن يجادل بيلُّوري بيرتو جيوفاني النهضة لعرص الفني املؤرخ هو وها فيها).2
عيوبًا لديها أن تبنيَّ ألنه زعموا، كما جميلة هيلني تكن «لم كافيًا: جماًال تمتلك تكن لم
هناك إىل أُخذ تمثالها ولكنَّ طروادة، إىل مطلًقا تبحر لم أنها يُعتَقد إنه حتى ونقائص
تتتبَّع التي ،٢٠٠٠ عام يف رتر كارول هي وها .(١٦١ :١٩٦٨ (بيلُّوري عنها» عوًضا
رشاء، من فيها الواردة األفعال — وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية يف السوق للغة تحليلها
هيلني ظهور لحظة وصف مع — هيلني تقدير يف ومغاالة وإبخاس، واستالب، وبيع،
أمل خيبة «كانت :١٩٩٠ عام للمرسحية امللكية شكسبري فرقة عرض يف املرسح عىل
ببساطة يتعلق كان بل جميلة. تكن لم أنها إىل األمر يرجع لم … مسموعة املشاهدين
الناقد تفاعل سنوات أربع بعد 3.(٢٣٣ :٢٠٠٠ (رتر يكفي» بما جميلة تكن لم بأنها
يف لهيلني كروجر ديان تمثيل مع مشابهة بطريقة تايمز نيويورك لصحيفة السينمائي
مقنعة لتكون يكفي بما املظهر أسطورية ليست «إنها «طروادة»: الهوليوودي الفيلم
الوراء، إىل عام ٢٤٠٠ بالعودة وأخريًا، (ماكجراث). سفينة» ألف أطلق الذي الوجه بأنها
وبتجاهل باإلثم، هيلني تتهم التي «هيلني» يوربيديس مرسحية يف األخرية الجوقة لنتأمل
هذا يف وأهميتها أصلية. تكون ال وقد مبتورة الفقرة بجمالها.4 وبالزهو الدينية، الطقوس
الجوقة تجدها هيلني، تربئة هو املرسحية هذه وجود سبب أن من بالرغم أنه هي املوضع
سواء ما، شخص «عرف كالتايل: املشكلة أوستن نورمان يحلل ملومة؟ هي عالَم ملومة.
ماذا … ما بيشء مدانة كانت هيلني أن األصيل، النص إىل الحًقا مضيًفا أو يوربيديس أكان
مفرًطا» جماًال جميلة كانت لقد جريمتها؛ هي تلك نعم، جمالها. هيلني؟ جريمة كانت

.(١٨٢ :١٩٩٤ (أوستن
الفائض والنقص، الوفرة اقتصاد عن االقتصادية التعبريات العبارات هذه تشبه
مثلما الرسد، خصائص من أيًضا ولكنها الجمال إىل الثنائيات هذه تُنسب والندرة.5
يمكن الذي الكثري ناحية من «هناك هيلني: عن روايته يف بوالرد جون صياغة تكشف
إيفي تؤكد .(١٨٥ :١٩٦٥) كافيًا» ليس هو األخرى الناحية ومن هيلني، عن يُقال أن
مما الوقت ذات يف اليسري والنذر الكثري الكثري ة «ثَمَّ تكتب: عندما بوالرد رأي سبينتزو
(وإنها هيلني جمال مشكلة أحدد أن أود الفصل هذا يف .(٣٠٢ :١٩٩٦) هيلني» عن قيل
إن الرسد. مشكلة إىل وصوًال أجلها)6 من تحارب التي واألمم هيلني من لكلٍّ مشكلة،
الرغبة. ذاتها: هي والنتيجة كليهما، بني مشرتكة أشياء هي والزهد التشبع والندرة، الوفرة

تشويًقا. تُسمى الرسد ويف تلهًفا، ندعوها الحياة يف
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تُْحِدث حينما والجمال الرسد بني التماثل عىل إينوباربوس شكسبري شخصية تربهن
األثَر املرسحية إىل املستمعني أمام القديمة مرص عرفتها حاكمة أجمل لوصف محاولتُه
فتجعلك هي «أما ناظريها: عىل املرسحية، موضوع ذاتها، كليوباترا تحدثه الذي نفسه
شكسبري شخصية تخترب .(٢٣٧ .٢ .٢ وكليوباترا (أنطونيو رأيتها» كلما إليها تتوق
لن يشء كل يشء، كل «امتالك لوكريس: جمال يسببه الذي الالنهائي الشوق «تاركوين»
لوكريس» («اغتصاب املزيد» إىل يتعطش زال ما بالكثري، متخًما كونه يُشبعه/…/فمع
التينية (نسخة طروادة حرب عن الرابع القرن إىل تنتمي التي ِدكتيس رواية يف .(٩٦–٩٨
اليونانيني إىل هيلني إعادة بانثوس يقرتح األول) القرن إىل ترجع يونانية أدبية قطعة من
كافيًا كان وقتًا أمىض إنه قال (باريس) «ألكسندر ألن اختطافها؛ من سنوات تسع بعد
فهم بانثوس أساء املوضع هذا يف .(٥٢ :١٩٦٦ (فريزر لهيلني» يكنُّه كان حب أي ليُشبع

رآه. كلما املرء إليه يتوق الجمال: أثر
الدراما. ويف الرسد يف هيلني جمال تمثيل عن التمثيل: عن فصل هو الفصل هذا إن
كان ماذا طويلة؟ شقراء؟ (أكانت تفصيًال تستدعي للجمال األدبي للتمثيل محاولة فأي
سنرى)، (كما إشكاليات تثري هيلني حول التفصيالت كل أن ثبت وقد عينيها؟) لون
… «التفاصيل سبق: فيما عريضة خطوًطا لها رسمت التي الثنائية بالبنية تتعلق ألسباب
:٢٠٠٥ (ستيوارت والكثري» الكثري عىل تُطلعنا فإنها ذلك ومع يكفي ما عىل تُطلعنا ال
يجعل التفصيل نفسه: الرسد عن ويصح هيلني عن يصح كليوباترا عن يصح ما .(٢٧
فيها تكون التي الجلدية، للحكة األدبي النظري إنه أشبعته. مهما للمزيد متعطًشا املرء
بهذا كافية. غري أبًدا هي خمشة ومائة ينبغي مما أكثر هي امللتهب للجلد واحدة خمشة
إطار يف — الرسد ألن إنهاء؛ إشكالية هي املحددة الرسدية التفصيل إشكالية فإن املعنى
هو التفصيل إن شامًال. يكون وألن بدقة يحدد أن إىل يسعى — ويفصل ليصف محاولته
فإن األول، الفصل يف رأينا كما .(٢٦ :٢٠٠٥ (ستيوارت اإلنهاء إىل للوصول محاولة ا حقٍّ
منه تتملص إنهاء وهو القصة، تلك إلنهاء املحاوالت من سلسلة هو هيلني قصة تاريخ
يف السبب عىل الضوء من مزيًدا الفصل هذا يُلقي قد باستمرار. ويحبطانه ورسدها هيلني

وحده). هيلني جمال (ليس الجمال يقاومه يشء هو اإلنهاء أن
هو والرسد الجمال بني املشرتك القاسم سابًقا: إليه أرشت األول لذلك؛ سببان ة ثَمَّ
الوحيد اليشء يخلق — التفصيل اللغوي، كممثله — الجمال أن املفارقة قبيل فمن الرغبة.
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سيارة أو طيبة، كوجبة الرغبات، كسائر املزيد. إىل االشتياق تالفيه: إىل يسعى الذي
تُدَرك عندما االشتياق. انقضاء معه يتزامن الرغبة إشباع فإن أكرب، منزل أو جديدة،
.(٥٠ :٢٠٠٥ (سكاري بالغاية مرتبط فاالشتياق الرغبة؛ تنتهي الحلم، يتحقق أو الغاية
سيمون تكتب الدائرية. الحالة هذه الفالسفة الحظ ولطاملا االشتياق. يُْحِيي الجمال أن غري
استحوذنا فقد آخر، يشء يف نرغب ال نحن وجوده. عني لنا «يقدم الجمال أن عن ويل
التنصيص أقواس ،١٦٦-١٦٧ :١٩٥١) ما»» يشء يف نرغب نزال «ال ذلك ورغم عليه،

عندي). من الداخلية
ومتعاٍل، إلهي، هو بما ارتباطه هو الرسد: إلنهاء الجمال ملقاومة الثاني السبب
للرسد. املؤقت الطابع مع متكافئ غري أنه يعني ما وهو ،(٢٠٠٠ (سكاري ومطلق
الالنهائية تختطف أن اللغة تحاول ٢٦)؛ :٢٠٠٥ (ستيوارت الالنهائية يهدد فالوصف
يف هذا عن دويف آن كارول تُعرب ذلك. يف تفشل ما دائًما ولكنها الزمن محدودية نحو
كليوباترا. جمال مع جنب إىل جنبًا هيلني جمال تضع التي ،(٢٠٠٢) «جميل» قصيدتها
الذي القسم يستهل الزمن. نطاق خارج تحيا كلتيهما وكليوباترا هيلني أن دويف ترى
الخاص القسم تتمة الفور عىل وييل أبًدا.» تَهرم لم «إنها العبارة: بهذه كليوباترا يتناول

املخلصة: هيلني لخادمة الرسدي الصمت عىل يشتمل الذي بهيلني

حب، أيما أحبتها التي خادمتها، رفضت
شفة ببنت تتلفظ أن

مكان، أو وقت أي يف أحد ألي
لتصف تكن ولم

ُمحيَّاها. من واحدًة سيماء
(١٠ :٢٠٠٢ (دويف

الزمن، تحايش واحدة: وظاهرة واحد يشء عن يعربان الهرم عن واالنقطاع الوصف رفض
اإلنهاء. تحايش الحتمي، التدهور تحايش

هذا يف الحًقا سنرى كما هيلني عن الرسديات من كثري يف سمتان هما واألبدية الهرم
تناول عن بعيًدا تكون أن هو الزمن، متناول عن بعيًدا أي أبديٍّا؛ تكون أن ولكن الفصل.

الصعوبة. بهذه األبد إىل الجميلة هيلني تمثيل يكون أن عجب فال الرسد.
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(الجزء «تامربلني اسمه نفس تحمل التي مارلو مرسحية بطل يقول كما — الجمال
جميع خالل من صحتها ثبتت عبارة وهي (١٤٤ .١ .٥) اإللهام» «مبعث هو — األول)»
ذلك مع تمثل للجدل مثرية غري تبدو التي املالحظة هذه اإلنجليزي. الشعر مختارات
كل أن «لو تامربلني: يطرحه الذي الجنايس الرشطي االستنتاج يف نرى كما إشكالية
يحاول الذي الجوهر» كل أن «لو الجمال، يلهمها األزل»، منذ الشعراء حملها التي األقالم
الجمال، عن فقط واحدة قصيدة عنها نتج األمور هذه كل أن لو ِشعر، إىل تحويله الشعراء
أن قوة أي تستطيع «ال شيئًا الجمال سيبقى — متحًرسا تامربلني يَْخلُص — ذلك فرغم
يمثل أن عىل الشعر يقدر ال .(١٧٣ ،١٦٥ ،١٦١ .١ .٥) كلمات» صورة يف تستخلصه

اللغة. تحتويه أن يمكن ال فالجمال الجمال؛
ا مستمدٍّ توقًعا تامربلني الحظه ما «أجاممنون» إسخيلوس مرسحية يف الجوقة تتوقع
«وهكذا حاسًما: توكيًدا تحمل أبيات يف طروادة إىل هيلني قدوم يتذكرون فهم تجربة. من
(أقواس يُعيِّنَه»» أن فكٌر يقدر ال «جماٍل بهاء، سطع حرضتها يف التي تلك جاءت،
إقرارهم يتطلبه الذي الصمت ذلك يجاهدون أنهم بيْد عندي). من الداخلية التنصيص

«الجمال»: هذا «لتعيني» وقارصة متعاقبة، محاوالت أربع بواسطة اللغة، بعجز

عذبة، صيف هدأة من هاجع سحر (١)
بها؛ يولع نادرة ثروة (٢)

وبلسًما؛ جرًحا الحاني وقده يُْغِدق لحٌظ (٣)
والهوى. بالعجب الرجال قلوب تذيب زهرة (٤)

عندي) من الرتقيم ،٦٨ :١٩٦٨ (إسخيلوس

مؤلفني إىل قدماء محاربني (من أولئك كل خربة إسخيلوس جوقة تصف أدبية بعبارات
الجوقة تختار شأنهم. من وتُدني مقاومة بال إليها تجذبهم هيلني: لقوا الذين معارصين)
(بأن العتقادهم خالًفا جمالها) حول الوصف من أبيات (خمسة هيلني مع وقتًا تقيض أن
يف كما هنا، هيلني إغراء إن جمالها).7 وصف عىل الرسد قدرة باستحالة يُِقرُّ واحًدا بيتًا
اللوحات إن إذ الفن؛ تاريخ يف ُمضاَرًعا ليس وهذا لغوي. إغراء تحديًدا هو أخرى، أماكن
(أو يصورون من هم الشعراء باريس؛ تحكيم الرسامون يصور قليلة. هيلني تتناول التي

هيلني. تصوير) يحاولون
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املطلق رسد (2)

— طروادة رسد وخاصة — الرسد يالقيها التي الصعوبة أتناول أن أود القسم هذا يف
للكمال طروادة حرب عن الروايات معالجة كيفية يف التفحص امُلطلقة. األمور وصف يف
الروايات تلك تجسيد كيفية يف النظر إىل نأتي عندما مفيًدا معياًرا سيقدم واالنحطاطات

هيلني. لجمال
اإلغفال. هو القصوى الحدود بلغت أموًرا يواجه عندما املتكررة األدب أساليب أحد
بعدم مرصحني (أو الوصف عن ممتنعني الرسد، مسئولية عن املؤلفون يتخىل ببساطة
من إنه (١٢٨٧) طروادة» دمار «تأريخ يف كولون ديليل جيدو يقول لذا عليه)؛ قدرتهم
:١٩٧٤) األخريات» النساء كل … فاقت دامت «ما بوليكسينا جمال وصف املجدي» «غري
رسد عن ميالدية) ١٤٠٠ عام (حوايل طروادة» تمجيد «كتاب مؤلف يتخىل كذلك .(٨٦
إن إل (تي حسنها» يصف أن يكذب/يمكن ال رجل هناك «ليس بوليكسينا: جمال

8.(١٢٠٠٧-١٢٠٠٨
العظمى» بريطانيا «طروادة يف إلغفاالتهم. مربراٍت الُكتاب يعطي األحيان بعض يف
األوراق من «عامًلا سيتطلب ذلك ألن هيلني جمال وصف عن هيوود يمتنع (١٦٠٩)
طروادة» «كتاب قصيدته يف ليدجيت جون يقرن .(٣٢ .١٠ (أنشودة للكتابة» وزمنًا
ليس املوضع هذا يف أنه بيْد بمربٍر، الفائقة املشاعر وصف يف فشله (١٤١٤–١٤٢٠)
تشورس يد عىل اإلنجاز حق املهمة أُنجزت فقد العكس، عىل بل االستحالة. هو املربر
مناسبة، كلِّ يف شعره ويمجد لتشورس، متحمس نصري هو ليدجيت .(٤١٩٢–٤١٩٨ .٣)
طروادة». «كتاب قصيدته طيلة بالغية طريقة هي أخرى مصادر إىل القارئ إحالة أن إال
لذلك بالغية، براعة يمتلك ال ألنه يقول) (كما فهذا طروادة، هيلني وصف عن يمتنع عندما

لهيلني: جيدو وصف إىل القارئ يحيل

ترى لكي جيدو إىل أُحيلك … أنا
جماَلها؛ باتساٍق يصف كيف

افرتاًضا. كان وصفه إن أقول مما لتستنتج
(٣٦٨٩–٣٦٩١ .٢)
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تأمله، املستهدف اليشء يصفون ال فإنهم الوصف، يف بالفعل املؤلفون يرشع عندما
عملية عرب األحيان بعض ويف مجردة، مقارنة إجراء عرب األحيان بعض يف آخر، شيئًا بل
ميديا ميديا. وصف يف الطريقة هذه ليدجيت يوظف وحده. البديل خاللها يذكر إحالل
ي ِشقَّ ألحد موسًعا وصًفا يعطينا ثم األزهار. أجمل هي الوردة أن مثلما النساء أجمل هي

9.(٢٥٩٩–٦٢٣ .١) الوردة وهو أال املعادلة:
مرسحية يف الفن. عالم إىل الوسيط تغيري عىل األخرى املقارنة طرق تنطوي
.(٥٠ :١٩٨٦ (إسخيلوس رسام» «تجاوز/رؤية إفيجينيا جمال أن نجد «أجاممنون»،
«رؤية أي بتلر صمويل يحدد (١٨٧٢) «إيريهون» رواية يف قرون، بسبعة ذلك بعد
الكالسيكية الحركة من الطبيعية املناظر رسامي إىل جميًال منظًرا يعزو عندما رسام»
بوسان» لنيكوالس أو روزا لسلفاتور بصورة جديرة صورة «صنعت لقد الحديثة:
عن فيلدينج يمتنع (١٧٢٩) فيلدينج لهنري جونز» «توم رواية يف 10.(٥٠ :١٩٧٠)
جمالها. لرائع … السيدة «إن مؤخًرا: ُقدِّم قد جمالها ألن أولوورثي بريدجيت وصف
قدرة، أكثر أُستاذ يد عىل بالفعل أُنِجز قد ذلك أن بيْد صورتها، رسم يف أرشع أن وأود
تُكلَّل .(٧٩ :١٩٧٨) عديدة» أعوام منذ أمامه َجَلَست الذي ذاته، هوجارث السيد هو
طروادة» «كتاب قصيدته يف املبالغة. أو الرتاكم عرب بالنجاح أخرى مواضع يف املقارنات
هؤالء من بقائمة هيلني من أكثر واألىس الحزن من عانى أحد ال بأن قوله ليدجيت يعزز
.(٣٦٥٤–٣٦٨٤ .٤) أرتميس بورشيا، جوليا، أوريستيال، ثيسبي، كليوباترا، أحد»: «الال
بالبالغة: كذلك عرش؟) الخامس (القرن طروادة» «حصار لقصيدة املجهول الشاعر يتميز
جمالها» عن يحكي أن إنسان يستطيع «ال أنه لدرجة الجمال بالغة طروادة هيلني كانت

.(٥٣٥–٥٤٦ إن إل (تي نختنبو وال أرسطو، وال فريجيل، حتى وال
املعربة الشاغرة املساحة وهي األخرية، لتكون إبداًعا األكثر الرسد بطريقة أحتفظ
شاندي» «تريسرتام سترين لورانس رواية إىل طروادة هيلني تدخل التمثيل. انعدام عن
«مفرتسة» أنثى شخصية هي وادمان فاألرملة االرتباط: طريق عن (١٧٥٩–١٧٦٧)
عندما .(١٢١ :١٩٨٩ (تيلوت الرواية يف مبكرة مرحلة من طروادة بهيلني ترتبط جنسيٍّا
ويوعز فارغة، صفحة لنا يقدم الجميلة، األرملة يصف عندها التي النقطة إىل سترين يصل
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سيدي، يا فلتجلس، يديك، بني مهيأة ورقة هي ها وحربًا، قلًما «فلتطلب القارئ: إىل
بعيدة استطاعتك، قدر بعشيقتك شبًها أقرب فلتجعلها لذهنك، يرتاءى كما ولرتسمها
11.(٤٢٢-٤٢٣ :٢٠٠٣ (سترين ضمريك» لك سيتيحه الذي بالقدر زوجتك عن الشبه
كناية سوداء صفحة يقدم عندما الرواية من أسبق جزء يف الطريقة هذه يستخدم إنه
أنها ظاهريٍّا تبدو التي — السوداء صفحته إن .(٣١-٣٢ :٢٠٠٣) يوريك موت عن
اللغة قصور الواقع يف تمثل لها، التالية الفارغة كالصفحة — للِحداد نيص وتمثيل إكرام،
الشخصية تموت عندما املرء يقوله أن يمكن الذي ماذا القصور). بذلك ضمنيٍّا (وإقراًرا
موت (عند «هاملت» مرسحية يف قوله، يمكن ما بالفعل قيل لقد يوريك؟ اسم تحمل التي
فكأن متماثلتان، فالشخصيتان مطوًال، رثاءً هاملت رثاه امللك مهرج يوريك شخصية

شكسبري). يوريك من ينحدر سترين يوريك
لتنوب الفارغة للمساحة سترين استخدام عرش السادس القرن من مؤرٌخ استَبََق
كتابه من السابع» هنري «حياة املخطوط يف أندرياس برنارد يقر تمثيله. يمكن ال عما
معركة تصوير عىل قادر غري بأنه (١٥٠٠–١٥٠٢ (حوايل السابع» هنري امللك «تأريخ
«مرتوكة فارغة: صفحة ونصف صفحة ذلك عن عوًضا ويمنحنا امللحمية، بوسورث
االنتباه يلفت ما وعادًة طفولته، منذ لربما كفيًفا، أندرياس كان .(٣٢ :١٨٥٨) بيضاء»
موضع أي يف قدَّم أن يحدث لم ولكنه يرها، لم التي األحداث وصف عىل قدرته عدم إىل

فارغة. صفحات وترك املؤلف») من («اعتذار اعتذار فقرة آخر
لوحة قماش أو فارغة بصفحة املطلق مفهوم مع الفن عالم يتجاوب ما أيًضا وعادًة
اإللهية» «الكوميديا دانتي قصائد الفنية بوتشيليل األعمال ترسم الرسم. من يخلو زيتية
للذات دانتي رؤية يصور أن إليه ُطِلب عندما األخري املقطع يف فراًغا الحريف باملعنى
(ثمانينيات األسوار» عىل «هيلني مورو جوستاف لوحة يف املتأللئة، هيلني وجه اإللهية.12
أيًضا وكذلك .(1-2 رقم (الشكل الفراغ كأنه التعبريات: من خاٍل عرش)، التاسع القرن
عندما زيفكسيس إن ويُقال .(2-2 رقم (الشكل ليتون فريدريك السري لوحة يف هيلني
من فتيات خمس أجمل جمع امليالد قبل الخامس القرن نهايات يف هيلني رسم يف رشع
صور عندما أنه إال منهن. واحدة كل من املالمح أفضل يمزج أن ليستطيع كروتوني مدينة
مركز يف فارًغا اللوحة قماش ترك هيلني، يرسم وهو زيفكسيس فنسنت أندريه فرانسوا
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الزيت) بألوان القماش عىل (رسم األسوار» عىل «هيلني مورو، جوستاف :1-2 شكل
باريس، مورو، جوستاف متحف مبهم. اللوحة هذه يف هيلني وجه .(١٨٢٦–١٨٩٨)
بريدجمان مكتبة من بإذن نرشه أُعيد للفنون. بريدجمان فرنسا/لوروس/جريودون/مكتبة

للفنون.

فالسيدة الصنيع: بنفس (١٩٢٧) الفنار» «إىل رواية يف وولف فريجينيا تأتي صورته.13
األرجواني.14 اللون اللون، من مثلث هي هيلني، لشخصية محاكاتها تمثل التي رامزي،
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وجًها تمتلك ليتون لدى هيلني أيًضا األسوار». عىل «هيلني ليتون، فريدريك السري :2-2 شكل
موقع من بإذن نرشه أُعيد ومجهدة؟ مكروبة امرأة نظرة هي تلك أن أم التعبريات، من خاليًا

إيمدجيز. جيتي

الفراغ يواجه فإذ هيلني. رسديات عن املجازية الفراغات تكني كيف األول الفصل يف رأينا
فارغًة. مساحًة نصيٍّا يستحيل جمالها،
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املطلق تقديم (3)

الجمال وصف يف الرشوع عن — تقليدية أدبية وترية عىل — شكسبري شخصيات تتنازل
هي: ديدمونة إن كاسيو فيقول االستثنائي.

املبالغة. وال الوصف بجمالها يحيط ال فتاة
الفطرية بمحاسنها تفوق فتاة

الكاتبون يتخيله ما أبرع
املصورون. يصوره ما وأبدع

مطران، خليل [ترجمة (٦١–٦٥ .١ .٢ (عطيل
[١٩٧٤ الثامنة الطبعة عبود، مارون دار

األشياء كل وصف عىل القدرة لديه وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية إينوباربوسيف أن ونجد
ح تُروِّ التي فالنسماُت وغزيل. جذل بتفصيل لتأثريها، وتخضع بكليوباترا، تحيط التي
لذهب الخواء، من تنفر الطبيعة أن ولوال بحبها، يلهث عليه تطفو الذي واملاء متيمٌة، عنها
كليوباترا شخص وصف عن عاجز إينوباربوس أن بيْد كليوباترا. من العني ليمأل الهواء
(١٩٧-١٩٨ .٢ .٢) بيان» كل وصفه عن يقرص كان فقد شخصها «وأما للواقع: املطابق
الذي هومريوس عند إن إذ ذلك؛ يف بالطبع جاد شكسبري إن عوض]. لويس د. [ترجمة
الدراما أن بيْد د. تَُجسِّ لئال مساٍو هو تَِصف أال بعده، جاء الذي سترين عند وكذلك سبقه،
وهيلني، وكليوباترا كديدمونة يوصف، ال وما التجسيد. هي فالدراما تجسد. أال يمكنها ال

تجسيده. يتعني زال ما
أربع أذكر أن أود هيلني، تمثل شخصية تعرض التي املرسحيات من العديد من
فاوستوس» و«الدكتور ليوربيديس، «الطرواديات» موثًقا: مرسحيٍّا تقليًدا تمتلك مرسحيات
يف (ُكتبت لجريودو طروادة» حرب تقع و«لن لشكسبري، وكريسيدا» و«ترويلوس ملارلو،
نقديٍّا تينان كينيث َقيَّم البوابات»). عىل «نَِمر باسم اإلنجليزية إىل وتُرجمت ،١٩٣٥ عام
سيلينتو ديان كانت كاآلتي: ١٩٥٥ عام البوابات» عىل «نَِمر ملرسحية األول اللندني اإلنتاج
أفضل أصفه أن يمكن ملا جذاب نحو عىل «مرتدية طروادة) هيلني دور أدت (التي
هيلني جاذبية مسألة أيًضا أُبرزت وقد .(١٥٦ :١٩٨٤) فرويدية» لسان زلة بأنه وصف
وأخرجتها ،١٩٩٥ عام الوطني املرسح عىل «الطرواديات» ملرسحية تقديم يف الجنسية
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ملرسحية ١٩٩٥ عام تقديم يف مونرو مارلني شبيهة دور يف دي) (جاني هيلني :3-2 شكل
أُعيد أناند. لسيمون محفوظة والنرش الطبع حقوق الوطني. امللكي املرسح عىل «الطرواديات»

أناند. وسيمون الوطني املرسح محفوظات من بإذن نرشه

هيلني تمثل التي الشخصية كانت العرصية باملالبس التقديم هذا يف كاستليدين. آني
عىل املرسح خشبة احتواء وأدى ،(3-2 رقم (الشكل مونرو بمارلني شبيهة شخصية هي
أنفاق مرتو تهوية فتحات عند الشهرية وضعيتها تجسيد إعادة إىل الساخن الهواء نظام

نيويورك.
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بأداء طروادة هيلني بدت مذهلة. أمثلة امللكية شكسبري لفرقة الثالثة اإلنتاجات تقدم
امللكي، ومسلكها املرمرية ببرشتها رصينة كأمرية بالُكلية ،١٩٨٥ عام دنكان لينساي
بالحياة املفعمة كريسيدا لشخصية أدائها يف البائس ستيفنسون جولييت ضعف مقابل
شقراوين وكريسيدا هيلني كانت ١٩٦٨ عام يف أنه نجد املقابل ويف اندفاًعا، واألكثر
املرسحية تناقشه ما أكد املمثلني اختيار يف هام قرار وهو برصيٍّا، بينهما التمييز يصعب
دور يف دكسرت، سايل دخلت ١٩٩٠ عام يف ونسبية. ذاتية كونها ناحية من القيمة بشأن
يذكرنا براق، ذهبي قماش يف وملفوفة ضخمة، وسادة عىل عاليًا محمولة شهوانية، هيلني
حولها من القماش وفضَّ حولها باريس دار مهل وعىل قيِّمة. «هدية» صورة يف بتجسيدها

.(٢٣٣ :٢٠٠٠ (رتر « تعرٍّ عرُض اآلخر ونصفه طقيس، «نصفه تسلسل يف
«الدكتور ملرسحية العرشين القرن إلنتاجات النقدية التقييمات تورد ما نادًرا
يف املصداقية مراعاة إىل تسعى ما نادًرا اإلنتاجات ألن ربما طروادة، هيلني ِذكر فاوستوس»
الزوجة-العاهرة مثل امرأة، ثوب يف شيطان أنها عىل هيلنيطروادة إىل يُنَظر هيلني. تصوير
يجسد من هو البداية يف الزوجة د جسَّ الذي الشيطان يكون ما وعادة األول، الفصل يف
كوفرديل لجينيفر الكالسيكي الجمال هناك اآلخر الطرف وعىل النهاية. يف طروادة هيلني
أبون سرتاتفورد (بمدينة شكسبري مركز محفوظات يف بصورة جديرة فهي :(١٩٤٦)

.(4-2 (الشكل النقدية التقييمات يف لها إشارة ثمة ليس يظل ذلك رغم آفون)،
األربعة ذات رايت ماجي كانت األنظار وجذبت هيلني دور أدت التي الوحيدة املمثلة
أدائها لسبب ليس الطريقة، بهذه غريها دون ُعوملت ولكنها ،١٩٦٨ عام عاًما والعرشين
كان شيئًا. ترتِد لم فهي زيها: بسبب ولكن فاوست، لعنة يف دورها بسبب وال التمثييل،
وإكليل، حصان، ذيل شكل عىل طويل أشقر شعر سرتاتفورد تاريخ يف عارية ممثلة ألول
ولم .(5-2 (الشكل فاكتور ماكس تجميل مستحرضات استخدام طريق عن زائفة وسمرة
الصفحات يف كخرب ورد ذكرها ولكن فحسب النقدية التقييمات كل يف هذه هيلني تذكر
بأنه التعري ذلك ويليامز كليفورد املخرج علل والوطنية. املحلية الصحف معظم يف األوىل
مجهول نقدي تقييم من (مقتبس الجسدي» للجمال صورة لتمثيل وسيلة أفضل «كان
رداء هي اللغة أن لو 15.(١٩٦٨ يونيو ٢٨ بوست»، إيفينينج «ريدينج صحيفة يف الكاتب

وصفها.16 يمكن ال التي هيلني هي العارية هيلني فإن الفكر،
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فاوستوس» «الدكتور مرسحية يف طروادة هيلني بدور قامت كوفرديل جينيفر :4-2 شكل
الطبع حقوق ماكبيني؛ أنجوس الصورة: .١٩٤٦ عام امللكية شكسبري فرقة مرسح عىل ملارلو

امللكية. شكسبري فرقة من بإذن نرشه أُعيد امللكية. شكسبري لفرقة محفوظة والنرش

هيلني وصف تفصيل (4)
املوضوع سيقودنا كالسيكية. مصادر من هيلني حرصمظهر أحاول أن أود القسم هذا يف

وثدييها. وثيابها، وحركتها، قامتها، وطول هيلني، شعر إىل
كانت بأنها للقول شعرية طريقة يكون أن املحتمل من «املتأللئ» هيلني شعر
هومريوس عند فأرتميس واإللهات: اآللهة مع هيلني فيها تتشارك سمة هذه شقراء.17
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«الدكتور مرسحية يف رايت) (ماجي سرتاتفورد تاريخ يف عارية ممثلة أول :5-2 شكل
شكسبري فرقة من بإذن الصورة امللكية. شكسبري فرقة مرسح عىل ١٩٦٨ لعام فاوستوس»
جيفري. إتش لدوجالس محفوظة والنرش الطبع حقوق ترست. بليس بريث امللكية/شكسبري

والنرش.) الطبع حق بصاحب االتصال أجل من بُذل قد ممكن جهد (كل

وهي ص٣٠٦) ،٢٠ الكتاب («األوديسة» الجميل» الشعر «ذات الشكيل النعت عليها يُطلق
البيت ،٢٠ :١٩٧٣ (يوربيديس «هيبوليتوس» يوربيديس مرسحية يف ذهبي شعر لديها
يف ذهبيٍّا جعًدا شعًرا هيلني تمتلك أيًضا. يتجعد بل فحسب، يتألأل ال هيلني شعر .(١٣٠
عند الحًقا شكلها هو مثلما (٩١ :٥ الكتاب ،١٨٣١) «كرونوجرافيا» ماالالس يوحنا كتاب
بحمرة، مشوب ذهبي جعد بشعر هيلني دوًما الالحقة الفرتات قصائد تصور فريجيل.18

الرفائيلية.19 قبل ما طراز عىل الشعر من بجدائل الفن عالم ويُظهرها
إروين بواسطة (ذُكر للجمال رضوري عنرص هو القامة طول إن أرسطو يقول
إليانور تورد التقليديني. واإللهات اآللهة سمات من واحدة أيًضا هذه ن٢٣). ٢١٠ :١٩٩٠
الجالسني واإللهات اآللهة يشغل البارثينون إفريز منحوتة «يف بأن تقول مالحظة إروين
تسكن عندما ن٢٣). ٢١٠ :١٩٩٠) الواقفون» البرش يشغلها التي الرأسية املساحة نفس
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وتكلمت قامًة أطول «بدت «اإلنياذة»، من السادس الكتاب يف املتنبئة سيبيل سماوية قًوى
امللك تعريف أوديسيوس يأبى .(١٤٨ :١٩٨١ (فريجيل الفانني» ألصوات تنتمي ال بنربة
الخالدة» اآللهة َقَوام وال مظهر «ال يمتلك ال أنه أساس عىل خالد بأنه له ألسينوس
الجسم ووضع الوقوف هيئة إىل يشري أن يمكن الَقَوام ص١٠١). ،٧ الكتاب («األوديسة»
هبة القامة طول اآللهة تعترب الوقوف). وضع (يف القامة طول يصف أن أيًضا يمكن ولكن
بنات وأثينا وأرتميس، هريا تحمي عندما الفانني. عىل تُسبغ أن تستحق الجمال هبات من
جميلة، أشياء خلق مهارات أثينا وتعطيهن جميالت، هريا تجعلهن اليتيمات، بنداريوس
الخاصة املقارنات ص٣٠٦). ،٢٠ الكتاب («األوديسة» الطول فارعات أرتميس وتجعلهن
ناوسيكا فاألمرية متكرر. أمر هي أنفسهن) اإللهات بني أو واإللهات الفانني (بني بالطول
الكتاب يف فريجيل لنا يروي ص٨٥). ،٦ الكتاب («األوديسة» كإلهة» وجميلة الطول «فارعة

.(٤٣ :١٩٨١) األخريات» اإللهات جميع من طوًال «أكثر ديانا أن «اإلنياذة» من األول
يتعرف مختلفة. بطريقة يتحركون أيًضا فهم طوًال، أكثر هم واإللهات اآللهة أن لو
إلهة» أنها تثبت وحدها «مشيتها ألن «اإلنياذة» من األول الكتاب يف فينوس أمه عىل إنياس
«يحاكي فإنه الكتاب، نفس يف إخانيس كيوبيد يقلد عندما 20.(٤٠ :١٩٨١ (فريجيل
اإللهة تتخذ «اإلنياذة» من الخامس الكتاب يف 21.(٤٨ :١٩٨١ (فريجيل امليش» يف طريقته
هاتان تلك، اإللهي الجمال عالمات إىل «انظرن تنخدع: ال املربية ولكن برشية هيئة إريس
،١٣٩ :١٩٨١ (فريجيل صوتها» نربة «مشيتها»، طلعتها، اآلمرة، هيئتها املتقدتان، العينان

عندي). من الداخلية األقواس
يف فمثًال املتناغمة. هيلني حركة طروادة عن الوسطى العصور حقبة كتب تالحظ
عندما رشيقة بخفة األرض عىل «مرت هيلني أن نجد إكسرت من لجوزيف داريس» «إلياذة
لجسدها» أنيًقا توازنًا والرشيقة الحثيثة أطرافها منحت إذ الالمبالية؛ بطريقتها مضت
اللذين والحركة القوام الذاتية» «سريته يف ييتس يالحظ .(٤٤ :١٩٧٠ (جوزيف/روبرتس

هيلني): تسمية تكراًرا عليها أُطلق (التي جوون مود بهما تتسم

جديرة حركتها كانت إلهي. ِعْرٍق من بدت إنها حتى العظمة شديد قوام
ما، بسيدة هائًما القديمة، العصور شاعر يُنِشد ملاذا أخريًا وفهمت بهيئتها،
22(٤٠ :١٩٧٢) والهيئة. الوجه عن إال نتكلم ال حني يف كإلهة، تخطو إنها قائًال

«اإلنياذة»، من األول الكتاب يف مفصًال ذكرها يرد هيلني ترتديها التي الثياب أنواع
هيلني، ثياب خزانة من مالبس طروادة سقوط من نجت التي األشياء تشمل حيث
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بحاشية وعباءة ذهبي، برشيط م ُمدعَّ رسوٌم عليه «رداء ليدا: أمها من إليها مهداة وهدايا
غري قدر هذا إن 23.(٤٧ :١٩٨١ (فريجيل الذهبي» الحرشوف لنبات بنقوش اة موشَّ
بمجوهرات عادًة يُزينَّنها فإنهن كهذه، مالبس اإللهات ترتدي عندما التفصيل. من معتاد
ويف ص٧٦)، ،٥ (الكتاب «األوديسة» يف ذهبيٍّا نطاًقا كاليبسو تمتلك فمثًال ذهبية:
عباءة هيلني) (مثل دايدو تمتلك (١٠١ :١٩٨١ (فريجيل «اإلنياذة» من الرابع الكتاب
عند زينة ودبوس شعرها يف مشبك كاليبسو): (مثل ذهبية ومجوهرات مزركش بهدب
.(٣٥١ :١٩٧٢) ليوربيديس «أوريستيس» مرسحية يف ذهبيني نعلني هيلني ترتدي عنقها.
،١٥ (الكتاب بإتقان» «منسوجة وأنها مالبسها تصنع هيلني أن «األوديسة» لنا وتحكي

ص٢٢٦).24
نذر عىل إجماًال — مشوقة كونها من الرغم عىل — آنفا املذكورة التفاصيل تطلعنا
كلمات هي التفاصيل هذه من الكثري الواقع يف البرصية. الناحية من هيلني عن يسري
ال قد لذا الفانني؛ البرش مع أيًضا بل فحسب أخرى شخصيات مع فيها تشرتك ال مدبجة،

باآللهة. تُْقَرن أن ولكن هيلني صورة تحديد الهدف يكون
والعرشين الحادي القرن إىل هومريوس من — طروادة هيلني وصف يف الثابت األمر
الخالدات»؛ اإللهات «وجه تمتلك بأنها هيلني هومريوس يصف التفصيل. غياب هو —
ولديها فضية أردية ترتدي فريجيل عند وهي المع. شعر ولديها براقة» «ثيابًا ترتدي فهي
أن لو إذ منطقي: أمر هو التحديد غياب إن بحمرة. مشوبة ذهبية مجعدة شعر خصالت
جمالها تجعل حتى تفاصيل تتح إن فما جماًال، العالم نساء أكثر جدال بال هي هيلني
التي — كروجر ديان بأداء طروادة هيلني نسخة نحو الفعل ردة وإن للجدال. قابًال أمًرا
جيورجيو فعل ردة تفعل وكذلك املسألة. هذه توضح — الفصل هذا بداية يف ذُكرت
(وإىل هيلني إىل القصائد عديد ييتس كتب هيلني. لجمال ييتس مناقشة نحو ميلكيوري
يف االستغراق زلة ارتكب لكنه جوون) مود حياته، يف هيلني تجسد التي الشخصية
لجميالت نبذه فبعد .(١٢٩ :١٩٦٠ (ميلكيوري لهيلني» املناسب الجمال «نوع يف التأمل
روزيتي وجميالت فيه»، مبالغ «فضول لديهن بوتيتشييل (فجميالت وروزيتي بوتيتشييل
:١٩٣٧ ٦٨؛ :١٩٢٥ (ييتس برين-جونز نساء عىل يستقر مفرطة») «عاطفة تمتلكن
مماثلة يف األمل» ««خيبة عن يتكلم الذي ميلكيوري، اختيار ليكون هذا يكن لم .(١٣٣
،١٢٩ :١٩٦٠ (ميلكيوري الحياة» من الخالية برين-جونز تكوينات بحسن هيلني جمال

عندي). من الداخلية األقواس
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ذلك عىل وتأسيًسا هيلني، أثر يصف أن ينبغي هيلني جمال املرء يصف لكي إذن
التايل. القسم موضوع هو ذلك «جماًال»، مصدره ندعو أن يمكننا األثر

الجمال أثر (5)

السكانية. البوابات عند الناس من عجائز سبعة يجلس «اإللياذة» من الثالث الكتاب يف
واآلخيني الطرواديني أن شك «ال أجلها: من راضنيخوضحرب يقبلون هيلني، يرون عندما
.(١٥٦-١٥٧ .٣) كهذه» امرأة سبيل يف طويل ألمد املتاعب واجهوا يُالمون/إن ال املدججني
السفن»)، عىل تغادر دعوها عليه، هي ما كل («ورغم الفور عىل رأيهم يغريون ذلك ومع

آرائهم. نقض عىل قادًرا سلطانًا الجمال امتلك لُربهة
فعند األلوهية. املطلق: من األخرى الصيغة لتلك هومريوس وصف مع يتماىش وهذا
آخر) ما شخص (أو معهم موجوًدا اآللهة أحد كان متى الشخصيات تدرك هومريوس
إلًها أن أدرك ألنه الرهبة؛ واجتاحته بالتغيري شعر «لقد عليهم: يقع الذي التغيري بسبب
(األوديسة هذه» واملتعالية الجريئة الكالم طريقة تلقنك اآللهة أن الواضح «من معه»، كان

و١٤).25 ١٢ بني الصفحات ،١ الكتاب
كوينتوس رواية يف الطريقة. بهذه هيلني يجيبون من هم وحدهم الطرواديون ليس
ومرتعدة» و«مذعورة خجًال محمرة — رأسها هيلني تخفي الحرب، لنهاية سمرينا من
الجنود السفن. إىل األسريات الطرواديات النساء وتالزم — اليونانيون ينتهكها أن خشية
والحسن الروعة إىل مدهوشني «تطلعوا لحظات منذ سبُّوها قد كانوا الذين اليونانيون
ال بالشتائم، عليها يتطاول أن عىل رجل يجرتئ لم عيب. يشوبها ال التي للمرأة الفتان
:١٩٦٨) إلهة» إىل ينظرون كانوا لو كما إليها، النظر يف متعة وجدوا إذ عالنيًة؛ وال ا رسٍّ

26.(٢٥٠-٢٥١
هو اآلخرين عىل أثرهم ناحية من الجميالت النساء بتقديم املتعلق التقليد هذا إن
(١٥٩٨ عام (املنشورة وليندر» «هريو مارلو قصيدة يف األدب. يف راسخ غرابته مع
(١٢٤ فيموت»؛ اآلخر أما يحيا، تفضله الذي («ذاك فحسب الرجال عىل هريو تؤثر ال
كفيًفا كيوبيد وصار كَمهٍر، تاجه عليها ويعرض شعرها أبوللو (يرى اآللهة وحتى بل
ً خطأ يحسبها النحل إن حتى للغاية جميلة أنفاسها الطبيعة: وعالم وجهها) إىل بنظره
وتنتحب جمالها، عن االبتعاد عىل تقدر ال ألنها يديها عىل باللعب الرياح وتبتهج عسًال،
ناحية من ليندر يُقدَّم النقيض، (عىل الجمال. كل منها أخذت هريو ألن ذاتها الطبيعة
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صدره كان لك/كم أروي أن يمكنني بيلوبس. كتف «بياض فاق عنقه الجسدي: جماله
«مراثي الرسدية أوجل جون قصيدة تعرض (.٦٥-٦٦ بطنه»؛ بياض كان وكم أملس
تغلق عندما هيلني: عىل متوقفة كأنها والنور الظالم مسبباِت مبالغًة (١٥٩٤) طروادة»
إطار يف العالَم. النهاِر ضوءُ يغمر تفتحهما وعندما ظالًما، األرض تميس عينيها هيلني
من إال هيلني املشاهدون يَر لم (١٨٩٨) فاوستوس» «الدكتور ملرسحية بويل ويليام إنتاج
.(٧٧ :١٩٨٤ (تيديمان هيلني جمال حددت التي هي فاوست فعل ردة كانت ظهرها.

وصف الذي امليالد قبل الخامس القرن من الوحيد املرسحي الكاتب هو إسخيلوس
ينظر — الكالم أو األكل عىل قادٍر غريُ — فهو مينالوس؛ عىل هيلني لغياب الوجداني األثر

لها: ُرًؤى وتعذبه هيلني تمثال إىل

صائًما زوجها يرقد هناك
… املنكوبة غرفته يف صامتًا

لها رًؤى تكتنفه
وزائلة. زائفة ببهجة

(٥٧ :١٩٦٨ إسخيلوس يف («أجاممنون»

العصور كتب يف الوجدانية اإلثارة مفرطي لخلفائه الطريق املوضع هذا يف مينالوس يمهد
— ممتدة لفرتة مخدعه ليالزم — مينالوس عىل يغىش فيها التي طروادة عن الوسطى

هيلني.27 اختطاف يكتشف عندما يموت ويكاد طويًال وينتحب
الجميل الشخص بجسد يلحق أثر سلبًا، ملموس آخر أثر إىل الجمال يقود
من يُحىص ال وعدد وكليتوس، جاِنيَماَدس، مصري هو هذا االغتصاب. وهو نفسه/نفسها:
إىل — نرس هيئة يف — زيوس جانيمادس جمال (دفع اليونانيني الفانني وأشباه الفانني
هو الجمال ص٢٣٠). ،١٥ الكتاب «األوديسة» انظر بكليتوس يختص فيما يختطفه، أن
مرسحية يف بريوكليس، مثل األدبية، النهضة عرص أعمال يف املغتصبون أعطاه الذي املربر
«قهرتها، نحوها: الجنيس ُعنَفه فيلوكليا جمال عىل ينعى الذي لسيدني، القديمة» «أركاديا
هو االغتصاب .(٤٦ :١٩٩٩ كاتي بواسطة به (استُشِهد أعظم» قهًرا الحب قهرني إذ
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الغابة. إىل وسيليا هي تهرب عندما تشاء» «كما مرسحية يف روزالند تخشاه الذي الحدث
األنثوي: الجمال عن مبارشًة يتولد الجنيس االعتداء أن روزالند ترى

سيحيق الذي الخطر أشد ما لألسف! يا
كهذا! بعيد ترحال يف مثلنا بابنتني

الذهب. من أكثر اللصوص يثري فالجمال
يونس] ج. [ترجمة (١٠٨–١١٠ .٣ .١)

يثريه الذي السلب بنوع إشعار هو جاِنيَماَدس، وهو للتخفي، تستخدمه الذي االسم
الجمال.

استنباط عملية وبإجراء باسمها. دارت التي الحرب وهو آخر: أثر يحدده هيلني جمال
إف بي نسخة يف .(٢١ :١٩٢٥ (ريتشاردز ملسببه» «قيمة صنع األثر أن نجد عكيس،
يفوق جماًال «جميلة هيلني تُعترب باإلنجليزية فاوست لكتاب الهوية) مجهول (مرتجم
استعادتها» أجل من كثرية دماءٌ أُريقت زوجها، عن بعيًدا استُِلبَت عندما ألنه العادة،
ترويلوس شكسبري شخصية تُعربِّ .(١٩٩٤ جونز يف ٢٣٤٨–٢٣٥٠ إن إل تي ٤٥؛ (الفصل
بدمائكم تلوثونها دمتم ما جميلة هيلني تكون أن بد «ال مريرة: بسخرية الرؤية هذه عن
يونس، الحميد عبد د. [ترجمة (٨٠-٨١ .١ .١ وكريسيدا» («ترويلوس هكذا» يوم كل
الثاني» الجزء «فاوست يف جوته برواية فاوست يعرض الثانية]. الطبعة املعارف، دار
هيلني جمال سطوة عىل كدليل ولكن يقظته قلة عىل له عقابًا ليس الغافل، الحارس قتل
دانسني لورد عند هيلني .(٩٢٤٦–٩٢٥٧) عليها) الحصول يف هيلني ترغب ال (سطوة

بفخر: جمالها تأثريات ساردة جوته، لرأي املخالف الرأي تتخذ

الجحيم. يف هيلني سألوا مرسورة؟» كنِت «وهل
طروادة، أبراج كل سقطت عندما «مرسورة؟! أجابت

عرشه؟ وفقد بريام، أبناء ومات
أحد، بمثلها يعرف لم كهذه حرب وجرت
هذا وكل فيها؛ شاركت اآللهة إن حتى بل

كذلك!» كنت إنني أقول أن يجب مرسورة؟! وحدي! أنا بسببي

(٦١ :١٩٣٨)
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يف أنظر أن اآلن أود الفصل. هذا نهاية يف كقيمة وليس كأثر الجمال تعريفات إىل سأعود
ثدياها. وهما هيلني: جمال جوانب من جانبني) (أو محدد جانب أثر

هيلني ثديا (6)

من القتال عىل اليونان توحيد هو الحرب بداية يف هيلني جمال يؤديه الذي األثر كان إذا
قتلها. من اليونانيني منع هو سنوات عرش بعد الجمال ذلك يصنعه الذي األثر فإن أجلها،
زوجته مينالوس فيها يرى التي اللحظة واحدة، درامية لحظة يف عادًة ُمركٌز األثر هذا
يقتل أن متوقًعا) كان (أو عىل عزم مينالوس أن يبدو طروادة. خراب عند مرة ألول
هيلني، مينالوس أبرص عندما أنه إبيكوس لنا يروي طروادة.28 يف اسرتدها عندما هيلني
ولكن لريجموها هيلني عىل أقبلوا اليونانيني أن هو بديًال: فيقدم إيسقراط أما سيفه. ألقى
من التالية النادرة هذه تأتي أيديهم.» من تسقط الحجارة تركوا وجهها، رأوا إن «ما
املنصتة إلكرتا تتساءل وفيها ،١٢٨٧ «أوريستيس» يوربيديس مرسحية عىل القديم املعلق
مرأى عند سيوفهم حدَّة «أذَهبْت هيلني: ب) (التضحية قتل ألصوات الباب عند واملرتقبة
اللذان هما وأريستوفان الصغرى» «اإللياذة إن .(٣٤٥ :١٩٧٢ (يوربيديس جمالها؟»
«مينالوس األول: يقول ثدييها. إىل وجهها من للعاطفة املثري هيلني جمال موضع ان يغريِّ
.(٥١٩ :١٩٧٧ هيسيود (يف سيفه» ألقى عاريني، هيلني ثديَْي ما بطريقة ملح عندما …
مينالوس أن كيف بأذهانكن يعلق «ألم «ليسسرتاتي»: مرسحية يف النساء المبيتو تسأل

29.(١٨٥ :١٩٧٣ (أريستوفان هيلني؟» ثديَْي من ملحة رأى فقط حينما سيفه ألقى
«أندروماك»: يوربيديس مرسحية مينالوسيف من مزدريًا أخيل) بيليوس(والد يسخر

املرأة. تقتل لم أنت
أرًضا فرميت ثديها، كشفت أن إال منها يكن لم فهي

الخائنة العاهرة أعطيت تلثمك، وتركتها سيفك،
الولهان! املتخاذل أيها زري، من لك يا حنونًا، عناًقا

(١٦٦ :١٩٧٢ (يوربيديس

خمود (مغزى بزوجته مفتونًا خصيٍّا يمثل مينالوس فعل رد أن بيليوس، نظر وجهة من
شهوة فورة تكن لم االتهام. هذا مينالوس يدحض جيلٌّ.) الساقط السيف من الذكورة

87



طروادة هيلني

(يوربيديس الذات» يف «التحكم ذلك: نقيض ولكن هيلني، قتل عن يحجم جعله ما هي
كان الزوجني. شمل اجتماع عن مطولة رواية سمرينا من كوينتوس يقدم .(١٦٧ :١٩٧٢

مينالوس:

يده، من السيف ورضبت قواه، كبحت البهية أفروديت أن بيْد … لقتلها يخطط
وعينيه قلبه يف وألهبت السوداء غريته [أفروديت] عنه بددت بطشه. وأوقفت
لم الصارخ، هيلني جمال رأى وعندما مباغت، ذهول عليه حل عذبة. رغبة

(٢٤٤ :١٩٦٨ (كوينتوس بسيفه. عنقها رضب عىل قلبه يطاوعه

مسئولية تحميل عادًة يعني أفروديت (تدخل أفروديت ل تََدخُّ ِذْكَر الحسبان يف أخذًا
«لجمال الدقيق املوضع نتخيل أن السهل من اإلله) عاتق عىل لطيفة بعبارة «الرغبة»

الصارخ». هيلني
هيلني ثديا بها صار التي الكيفية — آنًفا منها املقتبس — الصغرى» «اإللياذة تلحظ
مرسحية يف بيليوس يفرتض الطريقة. بهذه تتكهن ال ولكنها «عاريني»، ما» «بطريقة
تدير لصياغته تبًعا فهيلني األقدار. نسج من صدفة يكن لم االنكشاف أن يوربيديس
إىل األخرى تلو مرة ينحاز واألدب — ثديها» كشفت أن إال منها يكن لم «فهي — الحيلة
عندما بيليوس صياغة ترديد تعيد «البنلوبية» أتوود مارجريت رواية إن حتى بيليوس.
من واحًدا كشفت أنها فعله (هيلني) عىل كان ما «كل إن قائلًة املضطهدة بينيلوبي تشكو
أن فبأخذ .(٢١ :٢٠٠٥) يعيدها» أن ضارًعا … ركبتيه عىل جاثيًا فصار الفذَّين، ثديَيْها
البطالت» «قصائد يف منها منفتًحا رداؤها يسقط عندما هيلني ثديَْي يرى كذلك باريس
أنها أو الثياب نحو االنتباه قليلة إما هيلني تكون الحسبان يف (١٥٦ :١٩٩٠) ألوفيد
لواقعة كولوثوس رواية ففي األرجح؛ هو األخري واألمر تكتيكية. بطريقة التعري تستخدم

لباريس. صدرها تُِربز أفروديت نجد باريس تحكيم
العصور إىل ترجع التي إكسرت من لجوزيف داريس» «إلياذة يف — فينوس وتبدي
عن لتكشف رأسها غطاء تنزع وهي وتناشده، لباريس. وثدييها وجهها — الوسطى
:١٩٨٦ جوزيف/بيت ٦٠٦ / ٧؛ :٢) جماله» يف كوجهك وجًها ترفض «ال قائلة: وجهها،
يف العاريان ثدياها والتمع عاريًا، جسدها «كان جسدها: لتكشف عباءتها تزيح ثم .(١١٥
الحًقا هيلني تقاوم ذلك ومع 30.(١١٧ :١٩٨٦ جوزيف/بيت ٦٠٨ / ٧؛ :٢) مكتمل» جمال
مثل وثدييها، وجهها أن (يبدو العاريني وثديَيْها وجهها تظهر أن تود «إنها النزعة: نفس

88



الجمال

جماح ويكبح يزجرها لديها العفة حس ولكن لديها) الجمال عالمات أكرب هما أفروديت،
تعرتف .(١٣٥ :١٩٨٦ جوزيف/بيت ٢٣٧–٢٣٩؛ .٣) النضج!» مكتميل الفيضني هذين
عن جانبًا/وأكشف الرداء أُنحي «وهكذا قائلة: (١٨٧٣) دودين إدوارد قصيدة يف هيلينا
أنها يُظهر املوضع هذا يف الغائب ضمري إىل املتكلم ضمري من فاالنتقال هيلني» ثديَْي
(أهي حياتها سيُنقذ فعل وهو شيئًا، الذات اعتبار بحالة الشخصية النزعة حالة تستبدل

31.(٣٤ :١٩١٤) ذلك؟) تعرف
التي الشابة، هيلني حب يف إيتيس يقع (١٩٢٠) بينت فنسنت ستيفن نسخة يف

عاريًا: باملصادفة ثديها يظهر

محدًقا؛ إيتيس وقف
رائًعا، وجًها األشياء كل يف يرى

عاريًا. النارضين ثدييها أحد القصري رداؤها ترك وكيف
(٦ :١٩٢٠)

تتفكر ١٩١١ عام يف الثدي.) كشف الذي هو هيلني، وليس القصري، الرداء أن (الحظ
عقابًا لها مينالوس قتل تتوقع إذ لحياتها؛ إنقاذها كيفية يف تيزدال سارة قصيدة يف هيلني

فعلتها: عىل

عينيه، يف وأنظر منتصبة برأس سأقف يذبحني. فلن ذلك ومع
صدري. عن وللشمس له كاشفًة

تلطيخ عىل القوة تواتيه لن
بالدماء البياض ناصعة البرشة تلك
املتعطش السيف يسقط سوف إذ
ذراعيه. بني بي ويمسك وسيبكي

(١١ :١٩٣٧)

هو نفسها حفظها يكون أن أو نفسها، حفظها مجرد من أكثر تفعل أن هو قرارها
ثانية، تحبها اليونان بالد تجعل أن تستطيع كي تحيا أن تريد فهي ذاته؛ حد يف غاية
عموم يشمل فعل رد إحداث عىل وقدرتها سمعتها، يكن لم إن اعتبارها تسرتد وأن
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أُخِضع حتى الحياة يف صدره./وسأستمر عىل محمولة أسربطة إىل أرجع «سوف اليونان:
بثديَْي متعلًقا كونه من الصدر عن الحديث ينتقل .(١١ :١٩٣٧) ثانيًة!» اليونان بالد
صدر عىل محمولة املرأة تعود كيف غريبة: الصورة أن إال مينالوس. صدر إىل هيلني
أن املحتمل من ذراعه؟ عىل — مبتذًال تعبريًا كان وإن — متوقع هو كما وليس زوجها

قلبه». «يف لعبارة (ركيًكا) تجسيًدا العبارة تكون
أكثر (١٨٦٨) لتينيسون «لوكريتيوس» قصيدة يف املتفردان هيلني ثديا يتلقى
بل نارية ألعاب عرض بمثابة فقط يُعتربان ال حيث بالتذكر، جدارة األدبية التناوالت

هيجاه: الذي التوهج ليخمدا ُمصممني — لهب كقاذيف

الثديان، برز املطلقة الكآبة من ثم، ثم،
ليخرتق نحوهما سيف وُصوِّب هيلني، ثديا

تحتهما، وأخرى فوقهما يكون لوهلة بهما، محيًطا
َخِجًال تََردَّى ولكنه بينهما، وثالثة

أحدق، كنت وبينما الجمال؛ ذلك كل من
سقٍف بال إيليون َخلََّفت التي النار نار، منهما تفجرت

استيقظت. حتى ولفحتني

(٨٠٨ :١٩٣٦)

مرتكًزا اآلن هيلني جمال صار الحرب، إىل سفينة ألف دفع الذي «الوجه» كان أن بعد
يخرتق أن برشية صفة أُعطي الذي السيف (يأبَى الجسدية تركيبتها من واحد جزء يف
البنيوي الجزء وذلك عندي) من الداخلية األقواس الجمال»»؛ ذلك «كل من «َخِجًال ثديَيْها،
بل للوكريتيوس، ظهر من هي هيلني ليست محرج. نحو عىل الجسد بقية عن منفصل

ثدياها.32
القوة مفرط سحريٍّا رشابًا — زوجها يهملها التي — لوكريتيوس زوجة أعدت
توجيه إعادة ببساطة جرى اللحظة تلك ويف الذهني. زوجها انشغال ليعالج للمحبة
بثالثمائة ال ولعه» يف «غارق فهو حياته؛ إىل التوازن إعادة ال حياته، يف التوازن اختالل
مفردات توضح الشهوانية. واألحالم الربقية بالعواصف ولكن السداسية اللفائف من
نزعة إال الطبيعة يف يرى أال نحو لوكريتيوس ميل القصيدة خالل املستخدمة الطِّباق
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صاخبًا «مجمًعا اليوم يصبح ا» وجافٍّ «مغربًا باألمس كان فما — «التضارب» نحو
والتكافلية التقابلية فاألمور .(٥٧٩–٥٨٢ :١٩٦٧ (دانزيج التوافق وليس — املياه» لقنوات

الطبيعة.» من ليس الطبيعتني «ذو يعتقد، فكما الجامدة: فلسفته يف مكان لها ليس
أن يستطيع ال أنه (رغم النار بحقٍّ تخمده السخونة يف املفرط لوكريتيوس حلم إن
ثديَْي إن إخمادها. وسيلة أيًضا هو لديه اإلثارة مصدر فنفس االزدواجية)؛ تلك يتبنيَّ
يمكنها قني»، «الخالَّ والنار النور الطبيعة تمتلك مثلما والعالج. الِعلة هما الناريني هيلني
عىل «القادران هيلني ثديا أيًضا وكذلك الربق، يف تدمريية بطريقة نفسها القوة استخدام

33.(٥٧٩ :١٩٦٧ (دانزيج را يُدمِّ أن أيًضا يمكن اإلطعام»
— دنيوية شهوانية وكأغراض للخصوبة كأغراٍض — للثديني املزدوجة للرمزية
هيلني أضفت الروايات فبحسب بالشهوة. دوًما متعلَقنْي هيلني ثديا يكن لم معقد. تاريخ
هنا ثديها ثديها. شكل عىل مصمًما كان رودس، بجزيرة ليندوس عند كأس عىل القدسية

ماديٍّا.34 وليس توقري وموضع مقدس
أسربطية كملكة برشيٍّا شكًال تتخذ أن قبل إخصاب إلهة كانت هيلني أن املرجح من
األسربطية امللكة العكيس: االتجاه يف التأثري يكون أن املحتمل من أنه من الرغم (عىل
املثال، سبيل عىل — قصتها من عديدة أوجًها إن إخصاب). إلهة إىل فشيئًا شيئًا تحولت
خاصية يف منطقيٍّا تأويًال تُالقي — األول) الفصل يف نوقشت (التي املتعددة االختطافات
متكررة بصورة الثديان ظهر اإلخصاب. إلهات بها تتمتع التي الرجال من الرشكاء تعدد
جلية)، والزراعية الدينية (الكنايات وأطعما أرضعا لقد القديمة. اإلخصاب معبودات يف
بعض يف كان مظهرهما: وتغري بأفسوس) األثداء متعددة أرتميس (كاإللهة وتضاعفا
أو األزهار، أو البلوط، جوز أو التني، أو البلح، ثمار — ب تُْقَرن أو — إليها يُرمز األحيان
النبات مملكة وبني جهة من والنساء اإللهات إخصاب بني الصلة إىل إشارة (يف العسل ِجرار
بواسطة باألمومة املرتبطة األرض وإلهة األم اإللهة جايا أُبِعَدت عندما األخرى). الجهة من
تورد اإلخصاب. رمز ببساطة تبدَّل زيوس، مثل الذكورة حول املتمركزة الكالسيكية اآللهة
وهو زيوس تصور امليالد قبل عرش السابع القرن من خشبية ملنحوتة مثاًال يالوم مارلني
امُلرِضعة مريم العذراء أيقونة أن املرجح من نفسها. اإللهة تفعل قد مثلما هريا ثدي يمط
التي األقدم بالديانات بربطها مألوفة العهد الحديثة املسيحية الديانة لجعل محاولة هي
األرجح عىل هي حورس البنها إيزيس اإللهة إرضاع مشاهد إن األمومة. رمز فيها يسيطر
الوسطى العصور يف املرضعة» العذراء «أيقونة حذوها عىل ُصنعت التي األصلية النماذج

.(١١ :١٩٩٧ (يالوم
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لم يالوم، مارلني فحسب صغريًا. كان هيلني كشفته الذي الثدي أن املحتمل من
كيشء الفن يف د تُجسَّ لم (أو الجنسية الناحية من فيه مرغوبًا شيئًا الكبرية األثداء تكن
سكت حني ويف .(١٠٢ :١٩٩٧ (يالوم عرش السابع القرن يف روبنس أعمال حتى مرغوب)
الكالسيكية أثينا دراما يف األثداء عىل الثناء عند أنه إال هيلني، ثدي حجم ذكر هومريوسعن
«برملان أريستوفان مرسحية يف شابة فتاة تتفاخر التفاح». «تشبه بأنها تُوصف كانت
العبارة إن 35.(٢٥٣ :١٩٧٨ (أريستوفان كالتفاحات» مستديرة «أثداؤنا قائلًة: النساء»
«ليسسرتاتي» مرسحية من آنًفا املذكور السطر يف هيلني» «ثديا املرتجم صاغها التي
الصغرية، األثداء األثينية الثقافة قدرت هيلني». «تفاحات األصيل النص يف حرفيٍّا تعني
الكبرية الجنسية األعضاء أن معتربة الصغرية، الذكورية التناسلية األعضاء قدرت مثلما
التماسك إىل تشري التفاح» تشبه «التي األثداء أن بيْد للحيوانات، التناسلية األعضاء تشابه
شباب عن تعرب مخترصة عبارة تمثل بذلك وهي الحجم، إىل تشري مثلما تماًما واالستدارة

هيلني.
التي الكيفية ليست وهي واألنوثة، الذكورة بني يخلط جماًال أيًضا هيلني تمتلك قد
عىل هو الرتكيز حيث األدبية، األعمال يف اإلطالق عىل األجمل املرأة إىل عادًة بها ننظر
بارزة بشخصيات هيلني «جميلة» قصيدة يف دويف آن كارول تربط األنثوية». «الخصائص
عىل نظرة نلِق السياق هذا يف دعونا ديانا.36 واألمرية مونرو، ومارلني كليوباترا، مثل
واألنثوية الذكورية الخصائص بني املزج وأسلوب لهيلني النصفي كانوفا أنطونيو تمثال

الغربي. الفن يف

واألنثوية الذكورية الخصائص بني املزج (7)

إميننت بجامعة الخاص اإلنرتنت موقع يف لهيلني كانوفا ملنحوتة صورة صادفت البداية يف
الكتب) (وبعض اإلنرتنت مواقع من العديد بني من االختيار لديَّ كان أنه إال .(6-2 (الشكل
التمثال تعريف عىل كلها اتفقت والتي منها، الصورة تنزيل أو نسخ يمكنني كان التي
بخصالت ومحاط والجمال بالرصانة ويتسم أنثوي، بالفعل الوجه هيلني. يخص بأنه
عن عبارة وهو الرأس، غطاء هو الوحيد الغرابة وجه بحمرة. مشوبة ذهبية مجعدة شعر
الصورة هذه أن الواقع يف يتضح الطرواديني. غري وال النساء ترتديه ال فريجية، قلنسوة

كانوفا. نحت من لباريس نصفي تمثال إنها اإلطالق؛ عىل لهيلني ليست
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التمثال هذا شيكاجو. الفن، متحف يف كانوفا، نحت من لباريس نصفي تمثال :6-2 شكل
.7-2 بشكل النصفي هيلني بتمثال الشبه شديد النصفي

املطابقة النسخ من أقل عدد هناك كانوفا؟ منحوتة يف هيلني شكل يبدو كيف إذن،
ليست األشهر) شكلها (يف املنحوتة أن ذلك سبب يكون قد لهيلني، ملنحوتته لألصل
كلفت حيث البندقية مدينة يف ألربيزي قرص يف مستقرة زالت ما وأنها للجمهور، معروضة
التي الفنية القطعة هذه نحت بمهمة كانوفا ألربيتيس) (إيزابيال األصلية القرص مالكة
يف الخطأ إىل أدى قد للمنحوتة املأخوذة الصور عدد ندرة يكون قد .١٨١٢ عام أتمها
الرغم عىل أنه إال لكانوفا. هيلني منحوتة أنها عىل لكانوفا باريس منحوتة عىل التعرف
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املنحوتة، عىل التعرف يف الخطأ استمرار إىل تؤدي قد إليها الوصول إمكانية ندرة من
لكانوفا هيلني منحوتة بني قارنَّا ما إذا الخطأ. ذلك إلحداث ذاتها حد يف كافية ليست فهي
االثنني؛ بني الفارقة االختالفات من يسريًا نذًرا هناك أن فسنجد لباريس، منحوتته مع
خصالت ترتفع بينما كتفها، إىل تصل جدائل وتصنع أطول، املجعدة هيلني شعر فخصالت
تني وتامَّ رفيعتني شفتني الشخصيتني كال تمتلك قلنسوته. إىل لتصل كثريًا باريس شعر
مبتدئًا أكثر، ومعقوًفا أطول هيلني أنف كان وإن تقليدية، أنف كليهما ولدى دائرية، وذقنًا
(يف تزلج منحدر أكثر نحو عىل تشبه انحناءة باريس أنف يمتلك بينما عينيها بني عاليًا
وكالهما هذا). يومنا بمعايري أكثر «أنثوية» لباريس الجانبية الصورة تبدو الصدد، هذا
ويرتدي صغرية، قلنسوة هيلني وترتدي بعيًدا. تحدقان السواد من خاليتان عينان لديه
عن إال االثنني، بني يميز أن بثقة أو بسهولة املرء يستطيع هل فريجية. قلنسوة باريس
لنتعرف كنا هل فحسب واحدة منحوتة سوى لدينا يكن لم وإذا الرأس؟ غطاء طريق
هل ولكن مصطنًعا، شيئًا الجنس نوع يكون أن جديًدا أمًرا ليس بثقة؟ تجسده من عىل

الجمال؟37 عىل أيًضا ذلك ينطبق
ويحظى طويل تاريخ اآلخر، أنه عىل أحدهما وتصوير واملؤنث، املذكر بني للخلط
نحتيًة بُْغيًَة كان واألنثوية الذكورية الخصائص بني فاملزج الغربي. الفن يف باالحرتام
الثامنة تجاوزوا من إىل املراهقني من امُللحاء الصبيان منحوتات يف تجسدت اليونان، عند
املتشبهات اإلناث وبني املتخنثني الصبيان بني فارًقا هناك أن يف املرء يجادل قد عرشة.
يف هو الهيلينية العقلية يف الجنس نوع «إن باليا: كامييل تقوله ما ليس وهذا بالصبيان.
لقد شك. محل أمًرا يكون أن يمكن املهشمة التماثيل يف الجنس نوع إن حتى حر، تدفق

.(١٢٤ :١٩٩١) معتاًدا» أمًرا الهوية تحديد يف أخطاء وقوع كان
يمزج تجسيًدا واإلناث الذكور يجسد كي كالسيكيٍّا يونانيٍّا يكون ألن الفن يحتاج ال
النهضة عرص يف لدوناتيللو ديفيد منحوتة تمتلك واألنثوية. الذكورية الخصائص بني
بطريقة املائلة وقبعته الكتف، إىل طوله يصل الذي شعره يف أنثوية، مالمح اإليطالية
(باليا زمنيٍّا يسبقها التي املوناليزا كابتسامة تبدو وابتسامة الجسمانية وبنيته جذابة،
«ملتوية، رقبة أنجلو ملايكل ميدييش» دي «جوليانو تمثال يمتلك .(١٤٦-١٤٧ :١٩٩١
لليوناردو الصخور» «عذراء لوحة يف املالك .(١٦٣ :١٩٩١ (باليا وأنثوية» اإلوزة كرقبة
امرأة» أنه عىل يرصون األوىل للمرة اللوحة يرون الذين «الدارسني إن حتى األنوثة يف مفرط
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محفوظة والنرش الطبع «حقوق كانوفا، مدرسة نحت من لهيلني نصفي تمثال :7-2 شكل
لندن. وألربت، فيكتوريا متحف إيه»، آند يف لصور

الذي سيدال، إليزابيث فوجه التالية. املراحل يف امليوعة وتستمر .(١٥٦ :١٩٩١ (باليا
عن املعرب الوجه جونز برين عند صار هيلني، وجه هو روزيتي جابرييل دانتي عند كان

.(١٢٢ :١٩٩١ (باليا الذكوري الجمال
التعامل بك حري فربما االختالف يحريك كان إن فتاًة. ليس سيدي. يا فتًى «إنه
«ما مرسحية نهاية عن النقاب يكشف وهو الرشطي يحذر هكذا بحرص.» كليهما مع
من بدءًا وأنثى، ذكر بني الفارق معرفة عىل القدرة عدم يشري الواقع يف الخدم». كبري رآه
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رائع، جمال حرضة يف الوجود إىل الحديث، األدب من املبكرة املرحلة إىل الكالسيكي األدب
يمتلك يوربيديس مرسحية يف ديونيسوس أن فيالكوت فيليب يخربنا إلهي. وحتى بل
الكتاب يف .(١٩١ :١٩٧٣ ليوربيديس («الباكوسيات» أنثويٍّا» يكون ويكاد ا، غضٍّ «جماًال
ُوِصَفت قد لكانت لصبي أنها لو «قسمات أطالنطا تمتلك ألوفيد «التحوالت» من الثامن
38.(١٨٧ :١٩٥٥) صبي» كقسمات فهي فتاة امتلكتها إذا ولكن الفتيات، كقسمات بأنها
.(١٤٢ :١٩٦٦ (فريزر املليحني التوءمني شقيقيها داريس عند الجميلة هيلني تشبه
أن الشاعر يحاول ٥٣ السونيتة يف املرأة. يشبه املليح الشاب شكسبري، سوناتات وطيلة
الحيل عىل الجمال،/وأنت فنون كل تجمعت هيلني وجه صفحة «عىل الشاب: جمال يصف
يماثل الكاملة]. شكسبري سوناتات توفيق، بدر [ترجمة جديد» من مرسوم اليونانية
قصيدة تقدم رجل.39 صورة يف هيلني إنه رجًال، كانت لو هيلني جمال جماله يف الشاب
البعض «أقسم ليندر: عن املعلومات هذه وليندر» «هريو األوفيدية القصرية الرسدية مارلو
تفرس مثلما .(٨٤-٨٥) الرجال» يشتهيه ما كل مظهره يف كان رجل/إذ لباس يف فتاة أنه
هو الخنثوي أو مًعا واألنثوية الذكورية السمات يحمل الذي الجمال كان كاالجان، ديمبنا
جمالية، نظر وجهة من املنصهرة، الجنسية الهويات تلك أن مفهوم «كان املثايل: الجمال
الجنسني» كال لدى السمات أفضل بني بجمعه الجنس تمايز تجاَوز لجمال تجليات هي
مًعا واألنثوية الذكورية السمات تحمل التي هيلني إىل ننظر حينما ونحن .(٣٥ :٢٠٠٧)
«فتًى توريًة هاريف هسكيث كيت يدعوه ما إىل ولكن مثرية فاتنة» «أنثى إىل ننظر ال

طرواديٍّا».40
قصيدة به تصطبغ للجمال واألنثوية الذكورية السمات يحمل الذي التقليد هذا
إليزابيث واألمرية باالتني إلقليم الناخب األمري بزواج احتفاءً هيوود ألفها التي العرس

هيوود: ينشد األمري لجمال مديح يف .(١٦١٣) بالزواج») («نرص

ألعوامه حاز لقد
الصيت، ذائع اسم عىل وجماله

بابنها. أو بفينوس، جميًعا فيشبهونه
سيماه، يف ممتزجة بطالوة اتشح
جنسه»، نوع بنيَّ ديدنه أن و«بيْد
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املتعجلة الناظرة العني تخطئ قد
رجايل. مظهر يف أنثويٍّا جماًال يحمل أنه مالحظة

عندي) من (األقواس

قلنسوة — الزي لكانوفا، باريس/هيلني منحوتة هوية عىل التعرف يف الخطأ يف مثلما
النوع.41 يحدد ما هو — باالتني كونت و«ديدن» الفريجية، باريس

وباآللهة بل بها املحتذى الرجولية بامُلثُل هيلني تقارن ال وشكسبري، مارلو عند
أجمل ولكن أريثوسا أو سيمييل من أجمل ليست هيلني فاوستوس» «الدكتور يف الذكور.

أريثوسا: مع امللذات يف انغمس عندما أو لسيمييل ظهر عندما (جوبيرت)» «جوف من

البهاء ذي جوبيرت من أبهى أنِت
الطالع، سيئة لسيمييل ظهر عندما

السماء َمليك من وأبدع
الالزوردية. اللعوب أريثوسا أحضان يف

(١٠٦–١٠٩ .١ .٥)

مقابل يف بأبوللو: بإله، هيلني يقارن وكريسيدا» «ترويلوس مرسحيته يف أيًضا شكسبري
شبابها ذابًال/أمام ونرضة شباب من ألبوللو ما «يبدو بَمن الطرواديون ظفر هسيونيه

يونس]. الحميد عبد د. [ترجمة (٧٨-٧٩ .٢ .٢) ونرضتها»
الجمال بُمثُل أو برجل، هيلني مقارنة فإن تقليدي غري أمًرا البداية يف يبدو قد أنه ومع
فمقارنتها األنثوي؛ الجمال مقاييس تحدد هيلني إن تماًما. منطقي أمر هو الذكورية،
أساسه عىل الذي التصنيف تؤسس هيلني ألن لها؛ معنى ال مقارنة هي أخرى بأنثى
املزج التصنيف. عن يخرج أن يجب هيلني، املرء يصف فلكي األخريات. النساء ر تُقدَّ
آخر عىل معتمًدا ليس ألنه تماًما مستقل تصنيف هو واألنثوية الذكورية الخصائص بني

بالعكس). والعكس األنوثة مع بالتضاد تُعرَّف الذكورة إن (حيث
عرب للجمال املطلقة الحقيقة كونه ناحية من هيلني موضوع أتناول أن اآلن أود
،١٥٧٨ عام بهيلني الخاصة بالرسديات تلتحق الوجه بمالمح تتصل غريبة تفصيلة
يتطلب بها يلحق وما ومصادرها، دورها، أن لدرجة متوقعة وغري اعتيادية غري تفصيلة

وجهها. يف التي الندبة هي التفصيلة هذه االهتمام:
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هيلني ندبة (8)

عندها كان هيلني أن الراوي يخربنا لييل لجون (١٥٧٨) «يوفيوس» مرسحية مستهل يف
خالل من الجمال بها يزداد التي الطريقة عىل كدليل هذا يستخدم إنه ذقنها. يف ندبة

نقيصة: وجود

… نخالة به دقيق وأصفى ثغرة، به مخمل وأنعم شوك، لها الورود أجمل إن
النواحي كل من تجلب شائبة هناك الكاملة األجسام كل يف أن … وصحيح
لفينوس كان لقد الذهن. إىل ناحية أي من نفوًرا تجلب وال األعني إىل هًوى
ذقنها عىل ندبة لهيلني وكان روًحا، أخف جعلها ما وهو خدها، عىل شامة
ولليكرجوس بثرة، وألريستبوس الحب»، «حجر cos amoris باريس دعاها

(بثرة). دهني كيس

أريستبوس بثرة إىل يشري معروف مرجع يوجد ال أيًضا لييل، ابتدعها تفصيلة تلك تكون قد
خالًفا أنه بيْد لييل.42 اخرتاع من أنها تبدو ثم من التي الدهني، ليكرجوس كيس إىل أو
إىل تشري التي األخرى املصادر فكل الرسدي؛ الرتاث النساء وسوم تدخل الرجال، لبثور
بوضوح تظهر سياقات أو عبارات يف وتظهر «يوفيوس» مرسحية زمنيٍّا تعقب هيلني ندبة
(١٦٣٤) كومونِولث» «ويتس من الثاني الجزء يف «يوفيوس». مرسحية هو مصدرها أن
روبرت رواية تقتبس لييل. نص هو مصدره بأن مقرٍّا الفقرة مرييس فرانسيس يقتبس
بذلك) إقرار (بدون حرفية تكون تكاد بطريقة لييل نص من (١٥٩٥) «معتدل» باري
جالسة الحسناء غنمه «راعية بريسكوس يرى محدد. موقف إىل العام لييل مثل وتحيل

لها: املنسدل امُلبتذَل رعيها لباس يجعل حيث صاٍف» نبٍع من بالقرب

يجلب كامل، مظهر كل يف شاِئبَة فوجود بكثري: روًحا أخف … جميلة هيئة
يف كانت التي الندبة باريس يدُع ألم الذهِن: إىل نفوًرا وليس األعنِي، إىل هًوى
كانت التي الشامة مارس دعا وكذلك الحب)، (حجر cos amoris هيلني ذقن

فينوس. خد عىل

الخاِلَجة، الوجدانية الفكرة صياغة (١٦٢١) الطبيعة» «مبعوث يف براثويت ريتشارد يعيد
فينوس شامة «ليس لييل: بتأثري يوحي هيلني ندبة إىل فينوس شامة من التعاقب ولكن

العاطفة.» يستحث ما هيلني،/هو ندبة وال
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مخاِطبًة: الثانية األخت تقول لجرين (١٥٩٠) الِحداد» «مالبس يف

أسطع ويف يرقات، يجد قوة الفروع أشد ويف الورود، أنقى يف آفة ليجد املرء إن
كان وليدا ندبة، لهيلينا كان فلقد شائبة. به جمال وأعظم غيًما، يجد شمس
كامل أحد هناك وليس حاجبها، يف بقعة عندها كان واليس دهني، كيس عندها
يزين يشء هي النقائص هذه كل بأن ُمسلٌَّم أنه بيْد النقائص: بعض هناك بل

الحب». «حجر هيلني ندبة باريس سمى مثلما املرء

ُمحيًال عنده، من أمثلة جرين يضيف الوسط يف أنه إال لييل، بتأثري وتنتهي الفقرة تبدأ
من اليس خليلته إىل أريستبوس ووسمة ليدا، هيلني، والدة إىل الدهني ليكرجوس كيس

كورنثيا.
عىل تصنيفها يعيد أو الندبة جرين يَُؤوِّل (١٥٨٩) شيرشون» «حب مرسحية يف
بالنسبة كانت وجنتها يف غمازة فيبرص حبيبته، عىل ببرصه لينتولوس «يُلقي غمازة: أنها
املبادلة «فتاة مرسحيته يف هيوود توماس تأويل أيًضا هو وهذا الحب».» «حجر له
العنوان (فتاة فيليس ملحبوبته تجسيديٍّا وصًفا فرانك يعطي حيث ،(١٦٢٥) الحسناء»
كتلك شامة، بهما (اللتني وجنتيها إىل وشعرها جبينها من يبدأ طريًقا سالًكا الحسناء)

فيليس: عند اإلغراء مصادر إنكار يحاول وهو لفينوس) التي

أقع ولن أدونيس، أنا ذلك، يف ماذا ولكن طبيعية، أكثر فينوس شامة تكن لم
لقد هيلني؟ يا غمازتِك، أين هيلني، هيلني، يا ذقنها، نهبط: دعنا … الحب يف

هيلني. يا أحبِك لن غمازتِك وبدون باريس، فتنت التي هي غمازتِك كانت

إىل املرء يقود «يوفيوس» لييل مرسحية قبل هيلني ندبة إىل تشري التي املصادر غياب إن
دارًسا كان هيوود أن من الرغم عىل ِلييل، اختالق من كانت التفصيلة أن يستنتج أن
املختصة للرسديات الوسطى العصور لنسخ متعطًشا وقارئًا القديمة للكالسيكيات جيًدا
كتب عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد (١٦٠٩) العظمى» بريطانيا «طروادة (قصيدته بطروادة
الرتاثية املصادر تناول إىل نحتاج نحن ذلك أجل من بطروادة). املختصة الوسطى العصور

لييل. توارثها التي
عيان شاهد رواية أنها يُْزَعم التي — طروادة لحرب فريجيوس داريس رواية تتوافر
من التينية مخطوطة يف — خيالية43 قصة الحقيقة يف ولكنها طروادي محارب كتبها
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جانب إىل الوسطى، العصور طوال هائل تأثري ذات داريس رواية كانت السادس. القرن
خيالية قصة كانت أيًضا ِدكتيس (رواية ِدكتيس. اليوناني له املعارص العيان شاهد رواية
داريس رواية تشمل طروادة.) يف قاتََل لشخص منسوبة رسدية أنها عىل ُقدَِّمت أنها رغم
لنا يروي وزوجاتهم. والطرواديني اليونانيني للمحاربني الوصفية اللوحات من سلسلة
لديها كان وفم. ساقني أجمل تمتلك كانت ساحرة. مخلصة، جميلة، هيلني «كانت داريس:
ماذا ترجمتي). ،١٢ القسم ،١٤ :١٨٧٣ (داريس «(notam) فارقة عالمة حاجبيها بني
جيًدا تعنيه قد ما وهو جمال»، «عالمة يرتجمها فريزر إم آر الفارقة؟ العالمة هذه كانت
العام. باملعنى فارقة عالمة أنها عىل نرتكها الحايل الوقت يف دعنا ولكن .(١٤٢ :١٩٦٦)
«متصلني حاجبني تمتلك بريسئيس الحواجب. عىل تكراًرا يركز داريس أن نالحظ قد
موصوفة بوليكسينا أن أيًضا نالحظ قد .(١٤٤ :١٩٦٦ (فريزر الجميلتني» عينيها فوق
(فريزر جماًال» األخريات كل «تفوق هيلني: عىل تنطبق أنها توقعنا كنا ربما بألفاظ
هيلني «ساَقي» أن حني ففي النساء؛ كل بني التداخل من قدًرا هناك أن إال .(١٤٣ :١٩٦٦
pedibus؛ optimis cruribus؛ optimis) األفضل هما بوليكسينا «قدَما» األفضل، هما
هيلني، مثل بأنهما، موصوفتان وبريسئيس بوليكسينا من كلٌّ .(١٦ ،١٤ :١٨٧٣ داريس
بريسئيس، .(١٧ ،١٦ ،١٤ :١٨٧٣ داريس (simplicis؛ مخلصتان أو الرسيرة طيبتا
من عدًدا هناك فإن ثَمَّ ومن .(١٧ ،١٤ :١٨٧٣ داريس (blandam؛ ساحرة هيلني، مثل
ِدكتيس، أعمال يف ليست الوصفية اللوحات هذه توظيفها. يُعاد التي العادية الصفات

(املفقودة). األصلية داريس أعمال يف تكن لم وربما
سوري راهب تأثري السادس القرن إىل ترجع التي داريس مخطوطات تُظهر
عمله يحتوي باليونانية، يكتب كان ماالالس، يوحنا يُْدعى السادس القرن من
وثديان مجعد، ذهبي شعر لديها عنده هيلني وصفية. لوحات عىل أيًضا («كرونوجرافيا»)
بوليكسينا فمتصالن. بريسئيس حاجبا أما وجه، وأجمل جميالن، وحاجبان جميالن،
.(١٠٦ ،١٠١ ،٩١ :١٨٣١) كبريتان وعينان صغريتان، قدمان جميل، يشء كل لديها
أبعد إىل الصيت ذائعة كانت وداريس ماالالس أعمال يف الرسدية الوصفية اللوحات هذه
منفصلة. األيدي تداولتها الوصفية للوحات مخطوطة مقتطفات أن درجة إىل الحدود،

الثاني القرن من الثمانينيات عقد إىل كتاباته تعود الذي إكسرت، من جوزيف يصف
بروًزا بارًزا كان هيلني ذقن إن فيها يقول مالحظات جوزيف يورد بإسهاب. هيلني عرش،
بجرأة انتثرت منفردة بقعة وإن سريها، يف األرض عىل بخفة تمر كانت وإنها طفيًفا،
لقد .(٤٤ :١٩٧٠ (جوزيف/روبرتس رفيعني قوسني إىل لهما مقسمًة حاجبيها، بني
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وبعد بقعة) (سمة، labes أوًال فهي مزدوًجا: وصًفا الواقع يف املنفردة البقعة هذه ُمِنَحت
لديها مجدًدا بريسئيس .(١٩١-١٩٢ .٤ شائبة؛ (سمة، macula هي كلمات بأربعة ذلك
:١٩٧٠ (جوزيف/روبرتس طروادة يف امرأة أجمل هي وبوليكسينا متصالن حاجبان
لديهم — املخطوطي الرتاث من أخرى مواضع ويف املوضع هذا يف — الرجال .(٤٢ ،٤٣
وحول لثغة لديه وهيكتور نطقه، يف يتلعثم وبريوس معقوف، أنف لديه فنسطور نقائص:

44.(٤١ ،٤٣ (جوزيف/روبرتس:
منتصف يف سمة ميالدية) ١١٨٤) طروادة» حب «قصة ِبنوا قصيدة يف هيلني لدى
:١٩٠٤ بنوا ٥١٣٣–٥١٣٦؛ إن إل (تي كبرية» مالءمة الءمها ما «وهو حاجبيها،
يخرباننا (اللذين وجوزيف داريس كتابات يف محايدة عبارة من إذن .(٢٦٥-٢٦٦
السمة فتصبح محموًدا، شيئًا اآلن ذلك يصبح حاجبيها) بني سمة عندها كان أنه ببساطة
األسبقني للعملني املرتجمني بعض أن يف السبب هو هذا أن املرجح (من قوة. مصدر
هذا ولكن متصالن بنوا قصيدة يف بريسئيس حاجبا جمال.) موضع أنها عىل يرتجمونها
عبارة تتحول ثانية مرة ،(٢٦٥-٢٦٦ :١٩٠٤ بنوا ٥٢٧٩-٥٢٨٠؛ إن إل (تي يالئمها «ال»
قصيدته يف ِبنوا (يخربنا سلبي.45 رأي هو املوضع هذا يف قيمة، ذي رأي إىل محايدة

جذابني.) حاجبني تمتلكان وهيلني بوليكسينا من كالٍّ أن مفادها إضافية معلومة
طروادة» دمار «تأريخ يف كولون ديليل جيدو مع تحديًدا أكثر شكًال األمور تتخذ
بني وندبة ذقنها منتصف يف غمازة «سمتان»: هيلني لدى صار فاآلن .(١٢٨٧ عام (حوايل
كولون/مييك (ديليل رائعة» بطريقة عنها تعرب صارت ورقيقة صغرية «ندبة حاجبيها:
ديليل عمل يف تمثلها»، رائعة بطريقة أصبحت ورقيقة صغرية «ندبة ٨٢؛ :١٩٧٤
بيْد داريس. إىل تُنسب األخرية — واإلشارة — السمة هذه .(٨٣ :١٩٣٦ كولون/جريفني
(عالمة عام نحو عىل املذكورة داريس «عالمة» يحول من هو جيدو أن الحقيقة يف أنه
شامة األرجح عىل كان ما أن املوضع هذا يف نرى واضح. جرح» «أثر إىل بالذكر) جديرة

46.(8-2 رقم (شكل ندبة إىل يتحول وبنوا وجوزيف، داريس، عند
الشاعر يعتربه ما وهو املتصلني، كريسيدي حاجبي نلقى تشورس، إىل نصل عندما
يمكنني البتة عيب هناك التقيا/ليس قد حاجبيها أن عدا «وما جمالها: يف محسومة شائبة
القصيدة هذه من سابق موضع يف قورنت قد وكانت 47.(٨١٣-٨١٤ .٥) أرتئيه» أن
أو هيلني كانت مما لناظرها حسنًا أبهى «وكانت كريسيدي وبوليكسينا: هيلني من بكلٍّ
العرف سياق يف منطقيٍّا مقبولة املقارنة .(٤٥٤-٤٥٥ .١) كان» وقت أي يف بوليكسينا
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الفائق. بوليكسينا جمال عىل التشديد دائًما فيه يجري الذي الوسطى العصور يف السائد
— كريسيدي وجمال جماًال. األكثر املرأة لليونان: هيلني تمثله ما لطروادة بوليكسينا تمثل
القصيدة: نهاية أيًضا بداخله يحتوي النساء ثالوث كلتيهما. يفوق — تشورس قول حسب

.(١٣٧ :١٩٨٠ (بينسون سيُقتَلون تلك الجمال رموز يحبون الذين الرجال أن وهو

ذقن يف لغمازة ذكًرا جيدو يورد طروادة». دمار «تأريخ كولون، ديليل جيدو :8-2 شكل
من بإذن نرشه أُعيد التفصيالت. هذه يُْشِمل لم الرسام أن إال حاجبيها، بني وندبة هيلني

(جنيف). كولوني بودميه، مارتن مؤسسة
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ال (إذ املجهولة طروادة) لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست رواية تورد
ذقن ِذكر عرش!) الخامس القرن من األول العقد يف يكون أن املحتمل من تاريخها، يُعرف
أن املطلق ذقنها اختيار «كان الندبة: ذكر يُغِفل لكنه جيدو عن نقًال الغمازة ذي هيلني
.(٣٠٥٩-٣٠٦٠ إن إل (تي رؤيتها» محبب الدقة، كاملة غمازة وجنتيها،/مع أسفل يكون
ليدجيت يقدم طروادة». «كتاب ليدجيت قصيدة يف غريبة تفصيلة إىل أخريًا نصل
داريس: من يطلعنا، كما مستقاة وطرواديني، ليونانيني الوصفية اللوحات من سلسلة

داريس، أذاعه مما هو أصفه ما ومجمل
جسد، عند من مبتدئًا يونانية، بلغة
أقول، قبُل سمعتموني كما هيلني

وُحْسِنها، جمالها عن
صغري، حيز يف قاله، ما (حاك بمهارة جيدو يَُعربِّ كيف

وجهها»، بمحاذاة «خط
حسنها، آية — كتب كما — أصبح ما وهو

يوم كل جمالها تزيُن التي
داريس) يصف مثلما

،٤٥٢٢–٤٥٣١ .٢)
عندي) من الداخلية التنصيص أقواس

بأنه هذا الوسيطة» اإلنجليزية اللغة «قاموس يفرس املرء؟ وجه بمحاذاة خط يعني ماذا
القصيدة يف للكلمة ليدجيت استخدام الجلد.» عىل السوط رضبة أثر وهو «ِحبار: أو «ندبة»
التي cicatrix جيدو كلمة عىل مبنيٍّا املعنى يكون أن املحتمل من األول؛ االستشهاد هو
العرشين عىل يربو ما (سيمر هيلني. حاجبي بني يضعه جيدو أن مع جرح»، «أثر تُرتَجم
رضبة أثر بمعنى ثانيًة، الوسيطة اإلنجليزية اللغة أدب يف االسم يظهر أن قبل عاًما
كلمة كانت وإذا بالغة، عالمة أنها إىل وجهها» «بمحاذاة تعبري يشري الوجه.) عىل سوط
الذقن. عىل كونها يرجح فقد الطويل، عن عوًضا العريض االتجاه إىل تشري endelonge

فالعالمة آنًفا. الواردة النصوص يف تجري اندماج عملية رؤية املحتمل من أنه أعتقد
الغمازة، مع مندمجة تصبح والندبة ندبة، تصبح والشامة شامة، إىل تتحول الحاجبني بني

الذقن. إىل تصل حتى تهبط ثم ومن
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التنقيحات بني الوصفية اللوحات يف انسيابية هناك أن مالحظة بمكان األهمية من
أجاممنون شخصية بثرات أصابا قد ليدجيت كتابات يف فارس وملك فكساندرا املتنوعة:
طروادة) لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست رواية يف اآلخرين؛48 الكتَّاب عند
من جوزيف عند هيكتور به يختص الذي الحول كساندرا أصاب الزمنية الفرتة مجهولة
التفصيالت من عدد مع تصوير أدوات مجموعة دور الوصفية اللوحات تؤدي إكسرت.
جديدة برتتيبات متعلًقا يبدو ال والندبات الشامات تسلسل أن بيْد الرتتيب. إلعادة قابلة
لييل يكون ربما الرتجمة أو الفهم يف متدرجة بأخطاء متعلق هو ما بقدر مقصودة

توارثها.49
لييل أكان سواءٌ ولكن ومثْبت. راسخ كاعتقاد وليس احتمايل كاقرتاح هذا أطرح وأنا
القسم يف جليٍّا سيصبح السبب ذلك ما. لسبب اعتمدها فإنه ابتدعها، أو الندبة توارث قد

التايل.

املقارنة موضع يف املطلق وضع (9)

يلخص وكما اللغة. حكاية هي هيلني جمال وحكاية الجمال، حكاية هي هيلني حكاية إن
.(١١ :١٩٨٧ (فورسيث الكلمات» جمال أيًضا هو النساء «جمال املفهوم: هذا فورسيث نيل
املجازية. أو الشعرية اللغة وهو اللغة: جوانب من معني جانب يف أفكر أن املوضع هذا يف أود
الشعرية اللغة تؤكد الحادة.50 امُلَزاَوَجة حول — ما بشكل — املجازية االستعارة تدور
عابر اتحاد يف بهما وتأتي اليشء نفس الواقع يف هما مختلفني شيئني أن عىل (املجازية)
وهي اللغوي، التكرار أو الحشو إىل متشابهني شيئني بني املقارنة تؤدي سوف وحاد.
واملزاوجة) والوحدة، واللغة، بالجمال، مولًعا كان شاعر (وهو سبنرس وضحها معضلة
النوم، إله مورفيوس، يقارن عندما الجن» «ملكة امللحمية القصيدة من األول الكتاب يف
ليحتال مورفيوس من مزيًفا حلًما لتجلب هاديس إىل بروٍح أرشيماجو بعث نائم. بشخص
يكون «مثلما نائًما: مورفيوس تجد الروح، تصل عندما األحمر. الصليب فارس عىل به
«مثل» يكون أن يمكن ال مورفيوس أن إال .(٧ .٤٢ .١ ،١ (الكتاب يحلم» وهو املرء
به يتحدد الذي املقياس هو مورفيوس فإن ثَمَّ ومن النوم. إله ذاته» «هو ألنه نائم شخص
.٤٢ .١ ،١ (الكتاب بات.51 السُّ خالله من يُعرَّف الذي املطلق فهو نائًما»؛ املرء كون «حالة
وتعتمد املطلق)، (غري النسبي عىل تعتمد التي اللغة، حدود يتجاوز فإنه وهكذا .(٧
يف ذلك أكان (سواءٌ منفصلني شيئني بني لحظيٍّا اتصاًال هناك وأن رتبتني، هناك أن عىل
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الرب فإن سبنرس، عند مورفيوس هو ومثلما البنيوية). نظرية يف أو الشعرية االستعارة
فإن وهكذا جيل، فهو «الكينونة»؛ ببساطة هو فالرب اللغة: حدود يفوق ميلتون عند
أنه إال وفلسفيٍّا الهوتيٍّا صالًحا يكون قد ما (وهو مجاز بال يتحدث ميلتون عند الرب
الحال هو ومثلما املفقود»). «الفردوس قارئي من أجيال أثبتت كما شعريٍّا، كارثي أمر
مطَلقة إنها إذ السبب: ولنفس اللغة حدود تتجاوز كذلك فهيلني الرب، أو مورفيوس مع

الجمال.52 مثال لكونها
يف نبحث ال «نحن امليالدي: الثاني القرن يف املطلق الجمال معضلة لوقيانوس طرح
يشء عن البحث طور يف نحن … السامي الجمال عن بل إال ليس الجمال عن الحايل الوقت
(«هريموتيموس» «أوحد»» بالرضورة يكون أن يجب ما وهو األسمى، الجمال وهو محدد،
لكن — «أوحد» — مفرد املطلق الجمال إن .(٦٧ :٢ املجلد ،١٩٠٥ لوقيانوس كتابات يف
هيلني: جمال جابه عندما ليدجيت نستحرضمعضلة ونحن جمٌع. فاللغة كذلك: ليست اللغة

عن سأرسد كنت إن أنني املؤكد ومن
وكذا، وكذا، ومالمحها وبنيتها، هيئتها،

وجدية، برتتيب جيدو يفعل مثلما
بوضوح، ألستنبط القدم، إىل الرأس من

تكفي؛ أن يمكن التي اإلنجليزية الكلمات أملك ال إنني
كلغته. ليست فلغتنا كافية، تكون لن فهي

(٣٦٧٤–٣٦٧٩ .٢)

تملك ال اإلنجليزية فاللغة جيدو؛ يفعل كما مالمحها أصفكل أن يمكنني «ال أخرى: بعبارة
الالتينية (أما اإلنجليزية اللغة يف املشكلة أن إىل ليدجيت يلمح بذلك.» االضطالع عىل املقدرة
يكون قد ذلك: يمكنها ال أيًضا الالتينية اللغة الحقيقة يف ذلك). يف تنجح أن فيمكنها
ليدجيت. يفعل مما قليًال أكثر هيلني عن تنبئنا تفاصيله لكن مسهب وصف جيدو لدى
الحدود بلغت التي فاألشياء بالعموم. اللغة يف تكمن بل بعينها، لغة يف املشكلة تكمن ال
والنسبية. الجمع عىل قائمة واللغة وثابتة، ومطلقة، منفردة، هي نوع أي من القصوى

موضع يف يقحمها أن عليه يجب املطلق، الجمال تمثل التي هيلني، عن املرء يتحدث كي
امليثولوجي الرسد يمتلك بيننا). شخيص اتصال خالل مورجان، بن يشري (كما مقارنة
التقليد يف (الطيف)» («األيدلن ببديل لها يأتي أن فيمكنه هذا. لفعل متعددة طرًقا واألدبي
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جنسيٍّا طابًعا عليها يضفي أن ويمكنه كريسيدا).53 املشابهة شكسبري ونسخة اليوناني،
بها دافًعا الجسدية، العالقات من منظومة يف جسدها بذلك مقحًما مختطفة، يجعلها وأن
النسخ تقدم الوسطى، العصور مدار عىل امللموس. الواقعي الحال إىل املطلق حال من
نطاق خارج دوًما فهو رسدية؛ مقدمة أنه عىل هيلني اختطاف طروادة لحكاية الكثرية
من أكثر بعد رصيًحا: أمًرا هذا طروادة» تمجيد «كتاب يجعل للنص. الرئييس الجزء
هيلني: اختطاف وصف من انتهى أن بعد الشاعر يقول الكتاب، بداية من سطر ٣٠٠٠
إن إل (تي القصة» هذه تبدأ اآلن من السواء!/ألنه عىل وصغار عظماء إيل، أصغوا «اآلن
لكنه سطر؟ ٣٠٠٠ مدى عىل يفعل كان أنه يعتقد ماذا القصة؟ «تبدأ» .(٣٢٩٣-٣٢٩٤

د. تُْرسَ أن هيلني لحكاية يمكن وحده باالختطاف أنه يدرك
ينالها أن يمكنه أو ُمختَطفة. يجعلها أن أو ببديل لها يأتي أن لألدب يمكن ثم ومن
من ذلك خالف عىل تعليله املتعذر االستحداث وراء يكمن ما هو هذا أن وأعتقد بُرض:
الطريقة بهذه جمالها إفساد إن ذقنها. يف ندبة بإعطائها جسديٍّا مكتملة غري هيلني جعل
نص من سند يوجد ال تكراره. ذلك بعد يمكن الذي األمر وهو نسبي، موضع يف يقحمه
«األيدلن تقليد إن إذ لذلك؛ حاجة هناك يوجد وال ندبة، بها هيلني أن يذكر معترب كالسيكي
املحتمل ومن مقابله. هيلني قياس يمكن يشء تقديم وهو الغرض، بنفس يفي (الطيف)»
هو بيننا)، شخيص اتصال عرب ذكرت (كما دوتون إليزابيث تلحظ كما هذا يكون أن
من شكل بالفعل هي فالدراما هيلني: تجسيد يف أقل صعوبة تواجه الدراما أن يف السبب

الشخصية. يجسد املمثل فإن ندرك كما إذ ببديل، اإلتيان أشكال
إدوارد يرى عندما هيوود. توماس لدى محبب (ومبدأ) لفظ هو الكمال) (أو املطلق
بهذا ناحية كل من مطلًقا/امرأة أطالع «لم فيقول: حبها، يف ويقع شور جني الرابع
(١٦٣٦) الجمال» سبيل يف «تحدٍّ مرسحية يف الرابع). إدوارد من األول (الجزء الكمال»
اللورد يختلف الجمال. يف النظري» «منقطعة أنها واملتغطرسة املتكربة إيزابيال امللكة تعتقد
تتعامل ال الطبيعة أن عىل مستنًدا هذا مع الناصحني، امللكية الحاشية رجال أحد بونافيدا،

(الكاملة): املطلقة األشياء مع

الكمال، حد بلغ يشء عن الطبيعة تسفر لم
بالجمال، ابتدأنا ولو قرينًا. له تصنع لم أنها حد إىل

طروادة فإن كهيلني، حسناء قدمت قد اليونان كانت إذا
ببوليكسينا.54 ضارعتها قد
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الحكمة: من يخلو بقوٍل ويختتم

… الوجود نادرة أنك أعرتف أن بي جديٌر أنه رغم سيدتي،
تنافسك. بَمْن الرحب العالم يأتيِك فلربما جماًال، تفوقينُهنَّ ال لكنِك

اسمها، املرسحية منه أخذت الذي الجمال تحدي بإقامة لذلك تبًعا إيزابيال امللكة تأمر
الجمالية. النسبية عن بونافيدا لنظرية تحدٍّ وهو

عن الداخل، إىل الخارج من الحركة عن والتفكك، االحتواء عن قصة هي هيلني قصة إن
باريس بإبعاد تبدأ وهي طروادة. حرب رسد مراحل من مرحلة كل يف مالَحظ هذا الغزو.
جمرة تلد سوف بأنها حلمت قد هيكوبا (كانت عودته. منه الوحيد الغرض إبعاد وهو
تل. جانب عىل عنه َ تُُخيلِّ باريس، ُولِد وحينما طروادة، ستدمر الجمرة تلك وأن مشتعلة
الطروادية.) امللكية العائلة إىل بعودته ب وُرحِّ هويته ُعرفت والحًقا الرعيان، أه ونشَّ وأنقذه
حصان اليونانيون يُدِخل طروادة. إىل اليونان من بها ويُؤتى األسربطية، هيلني وتؤَرس
إىل الخارج من الحركة هذه طروادة. بوابات عرب الحصان ويدخل عنها دفاًعا طروادة
الحيز عىل والتفريط، االحتواء عىل مثًال يصبح ما وهو الرسد، يف بتكرار تتلخص الداخل

الحيز. ذلك تفكك وعىل عليه املسيطر
الناحية من هدامة — للجمال كاملة كصورة — هيلني نجد الرسد ذلك بؤرة يف
فائق الجمال ذوات األدب نساء كل عىل ينطبق وهذا الرسد. تعوق إنها إذ اللغوية؛
يُغىش وعندما والشهوانية. الفاتنة كليوباترا إىل اإللهي النور ذات بريتومارت من الوصف،
للقاء داريس رواية يف مستغِرقة. فعل ردة يف وينغمس هنيهة يتوقف باملطلق، الرسد
التحديق سوى شيئًا يفعالن ال الوقت بعض «قضيا أنهما نجد وباريس، هيلني بني األول
نسخة يف .(١٤١ :١٩٦٦ (فريزر اآلخر» بجمال مأخوذٌ منهما وكلٌّ اآلخر، يف أحدهما
انتباه يجتذب أن محاوًال الشاطئ، عىل باريس يسري داريس، لعمل إكسرت من جوزيف
(جوزيف/بيت هرولته» يف االستمرار عن غافًال «يتوقف، نجده يراها، حينما هيلني.
مقاطع لعرشة لسبنرس الجن» «ملكة امللحمية القصيدة يف الرسد يتوقف .(١٣٥ :١٩٨٦
السكون من مميزة لحظة «إنها بالقصيدة. بيلفوبي تلتحق عندما الوصف عن شعرية
إن .(١٧٨ :١٩٩١ (باليا أعيننا» أمام تجمدت قد فيلم لقطة أن لو كما الكهنوتيني، والصمت
كاليس) (جيمس مينالوس يرى فعندما الصلة. وثيق السينما مع باليا عقدته الذي القياس
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«هيلني التليفزيوني املسلسل يف القتال أثناء الحصن رشفة عىل جيلوري) (سيينا هيلني
مالمحها يف مينالوس يتفرس ريثما ثانية ٤٠ الحركة تتوقف ،(٢٠٠٣) طروادة»
املشهد، إىل هيلني دخلت كلما الرسد تعطل يف السبب نرى املوضع هذا يف بها. ويهيم
التكرار السينمائية، اللقطة وتجمد الرسد، تعثر األول. الفصل يف الحظناه ما وهو
الجمال عن ناتج أثر مجرد ليس سبق ما كل الشعرية: األوزان واختالل اللغوي،
أن ولكن الرسد يوقف الجمال أن األمر ليس ببساطة للجمال؛ محدِّدة خاصية ولكنه
نسيج يتفكك 55.(٦٧ :١٩٩٩ (كريوان هدوء» لحظة توقف، «لحظة ذاته هو الجمال
فهو الزمان؛ حدود عن خارج املطلق ألن وقتيٍّا تفكًُّكا املرسحية/القصيدة/اللوحة/الفيلم

ومستقل. بذاته، وقائم منفصل،
absolvere الالتيني الفعل من «مطلق» وتعني Absolute اإلنجليزية الكلمة تُشتق
يعمل absolvere يف abاملضاف فالجزء «ينفك»، تعني بمفردها solvere أن بما (ينفك).
«قاموس يف الوارد املعنى إىل (ومؤديًا االنفصال يف الرجعة انعدام عىل مشدًدا كمؤكِّد،
مكتمل»). «متكامل، تعني أنها absolute لكلمة (٢ .٢) اإلنجليزية» للغة أوكسفورد

قائًال: يعلق حواء، الشعرية ميلتون ملحمة يف آدم يرى عندما

جمالها، من أقرتب حني ذلك ومع
مطلًقا اكتماًال مكتملة يل تبدو

ذاتها. يف ومتكاملة
(٥٤٦–٥٥٨ .٨ املفقود (الفردوس
عبود، حنا  [ترجمة
[٢٠١١ للكتاب، السورية العامة الهيئة

رجعة انعدام عنه، تعرب الذي الفعل باكتمال يختص فيما توكيدية Absolvere كلمة إن
كلمة ترتكز األفعال. من ما سلسلٍة إىل االنتساب عن امتناع أنه عىل يُالَحظ أن يمكن
مجدًدا. الزمن ويبدأ ته برمَّ التسلسل ينهي أن يمكن ما فعل إمكانية عىل Absolvere
Absolution األصل؛ نفس ذنب) من عتًقا/إبراءً/تحريًرا (وتعني Absolution (لكلمة
الرسدي التسلسل وعن السابقة أفعاله/أفعالها عن العايص/العاصية تفصل املعنى بهذا

األفعال.) تلك فيه وقعت الذي السالف

108



الجمال

البوابات» عىل «نَِمر مرسحية يف مًعا يأتيان (مطلق) absolute لكلمة املدلوالن هذان
يسأل: تحدث، لن طروادة حرب أن عىل واملصمم للحرب الكاره فهيكتور، لجريودو.
عالم يجيب .(١٦ :١٩٥٥) اليونانيني؟» مع نزاًعا ُمستِحقٌّ لنا، [هيلني] قدمته الذي «ما

الرياضية: للمقاييس جديدة معايري قدمت هيلني بأن قائًال الرياضيات

أو ميليجرامات، أو أرطال، أو أوقيات، أو وبوصات، أقدام اآلن بعد هناك ليس
نظرة مدى أو هيلني، ذراع طول أو هيلني، خطوة وزن فقط هناك فراسخ.

الرياح. مقياس هي تمر وهي الهواء وحركة صوتها، أو هيلني

بعد يصفه. ما هو ذلك أن إال بالفرنسية، أو باإلنجليزية «مطلق» كلمة يستخدم ال إنه
رأيه: بريام يعرض ذلك

نوًعا تمثل إنها هيلني. تكون ماذا تفهم وسوف الحشد، هذا إىل تنظر أن يكفيك
الفشلة لكل … العجائز الرجال هؤالء من واحد لكل الخطايا. من الحل من
استكشاف إعادة نحو خفي توٌق دوًما لديهم كان أنه عن كشفت لقد العجائز،
عىل متناولهم ويف قريبًا حياتهم طيلة الجمال كان لو فقدوه، الذي الجمال
أو بناتهم، باعوا ملا أو رفاقهم، خادعوا كانوا ملا اليوم، هيلني هي مثلما الدوام
بداية إلهية: مغفرة لهم بالنسبة تشبه هيلني إن الخمر. عىل إرثهم أنفقوا ملا

(١٧ :١٩٥٥ (جريودو بأكمله. ملستقبلهم لهم، جديدة

إلجابة تصحيح أو بديل أنها عىل بريام إجابة فهم فخ يف الوقوع األوىل، للوهلة السهل، من
من «نوع هو فاملطلق مطابقة: االشتقاقية الناحية من حجته أن بيْد الرياضيات. عالم

الخطايا.» من الِحل
أن قبل النسبي موضع يُوضع أن يستلزم املطلق أن عىل أبرهن أن أحاول كنت لقد
أخرى وسيلة هناك أنه إال الغرض. هذا تؤدي هيلني ندبة وأن د يُجسَّ أن ممكنًا يصبح
هذا لها، أهمية ال النقيصة هذه كانت وملا نقيصة، باملطلق كان ملا أنه وهي هذا: لصياغة
من تجلب شائبة «هناك لييل: رؤية هي هذه الكمال.56 حرضة يف أننا نعرف يجعلنا ما
عن هي (أمثلته الذهن» إىل ناحية أي من نفوًرا تجلب وال األعني إىل هًوى النواحي كل
مستخدًما مرييس، فرانسيس رؤية أيًضا هي وهذه الكتاني). والنسيج والدقيق، الورود،
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نمر أجمل فراء يف بقًعا هناك أن «مثلما لييل: من أيًضا مقتبسة األمثلة من مختلفة ثالثية
كذلك راحة، األحذية أكثر ْلد الصَّ القالب من يُصنع ومثلما حاشية، الثياب وألبهى أرقط،
لكليوباترا: إينوباربوس رؤية وهي 57.(١٦٣٤) يشوبه» ما بعض به إذهاًال الجمال أعظم
كانت إذا ترجمته) يف عوض لويس (ألفاظ الجمال.» يف آية هذا عجزها يف تبدو «إنها
ليست ألنها ولكن مثالية كونها ليس مطلقة يجعلها ما فإن املطلق، الجمال تمثل هيلني
قد مما تجعل الندبة فإن وكذلك مثالية.58 تبدو — وياللمفارقة — النقيصة وأن كذلك،

متفرًدا. املفرط للجمال نمًطا أخرى بطريقة يكون
املطلق فإن بعيب، مشوب نحو عىل مثاليٍّا كان أو عيب بال مثاليٍّا املطلق أكان وسواءٌ
مما تهرم، أن يمكن فال الزمن، حدود خارج هيلني كانت وإذا أوحد. فذ، نوعه، من فريد
عرش امتدت إذ الزمن، يف واقعة أجلها من الجارية الحرب تكون عندما معضالت يسبب
يف بتقدمها الخاص التساؤل أن إىل هيلني عن يكتبون الذين الكتَّاب معظم يفطن سنني.
هذه بعض نتفحص دعونا ما. مرحلة يف يُطرح أن ينبغي ذلك) حدوث عدم (أو العمر

واملطلق. اللغة مسألة إىل العودة قبل األعمال

والشيخوخة هيلني (10)

رماديٍّا شعرها استحال ملا حتى لهيلني حبه عىل ظل إدومينيوس أن إبيكوس يخربنا
الندبة به تقوم الذي الدور املوضع هذا يف الرمادي الشعر دور يماثل .(٣٤ :١٩٦٥ (بوالرد
بتعاسة أوفيد «تحوالت» يف هيلني ترثي الجمال. تعزز نسبية عالمة كونه وهو لييل، عند
يخوخة، الشَّ سبَّبتها التي التَّجاعيد املرآة يف رأت «يوم الدمع فتذرف لشباِبها: فقدانَها أكرب
من جزء هذا .(٣٤٠-٣٤١ :١٩٥٥) مرتني» تُختطف أن أمكن كيف نفسها يف وتساءلت
عام «للتحوالت» جولدينج آرثر ترجمة أكسبته الذي مثاله، وخيم التحول. عىل أوفيد تركيز
(بواسطة عديدًة مراٍت فاقتُِبس الحديثة: الفرتة بدايات ُكتَّاب عىل بظالله رواًجا، ١٥٦٧
األسود» «الشيطان يف آدم توماس وبواسطة ،[١٥٨٠] «األربوني» يف ساكري أوستن
وبواسطة ،[١٦٣٢] الثاني» الجزء «العرصالحديدي يف توماسهيوود وبواسطة ،[١٦١٥]
السياقات يف متكررة وبصورة ،([١٦٣٤] كومونِولث» «ويتس يف مرييس فرانسيس
للرثاء: موضوًعا هيلني يتخذ مثًال مرييس ففرانسيس السابقني». «ذكرى تتناول التي
الجمال «أيها هتفت: مبتسم، وبُمحيٍّا الهرم، وجهها أبرصت الجديدة مرآتها «يف فهيلني
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.١ طروادة»، («حكاية ذابلة» «زهرة ببساطة هيلني يدعو بيل جورج توهجك؟»» أين
:(١٥٧١) لآلباء» «سابقة يف بإسهاب تفصيلها يف جرانت إدوارد يتوسع حالة وهي (٤٧٩

(يعني سنها يف الجمال)، حازها جوهرة وأهم تلك، الحسن (زهرة هيلينا
زهرة يف كانت (ملا أجلها من التي التشوه. يشبه ا ممَّ قاست شيخوختها)
العرشة حرب يف اضطراب يف والطرواديون اليونانيون كان النرضة) أعوامها
العداوة تكن لم األعوام بها ومضت شاخت عندما ولكن بينهم، درات التي أعوام
يف الخيل رعاة وال البغال راكبي وال الخنازير رعاة وال املاشية رعاة بني لتقع

بها.59 يستمتعوا أن سبيل

شخصية مثل ،(١٦٣٢) الثاني» الجزء «العرصالحديدي يف هيوود توماس عند هيلني
من القنوط شديدة شخصية ،(١٦٠٩) العظمى» بريطانيا «طروادة قصيدته يف هيلني
عن مرات ثالث تُعرب موريس ويليام عند هيلني تنتحر. إنها حتى املدمرة الشيخوخة آثار
.(٤٦ ،٤٥ ،٤٤ :١٩١٥) الصيت ذائع جمالها عىل العمر يف للتقدم الضار األثر من قلقها
أنها عىل بالشيخوخة هيلني تحتفي (٢٠٠٦) طروادة» «هيلني جورج مارجريت رواية يف
(١٩٠٣) الِكَرب» «هيلني، فاوست إدجار قصيدة عنوان .(٥٩٦) جمايل» إسار من «خالص
لفظيني. متناقضني بني كجمٍع حتى ربما انتباهنا، يسرتعي أن بوضوح منه املقصود
مزاجِك كان إن «ثم، بجمالها: ثانيًة عليها تُنِْعم أن فينوس من القصيدة يف هيلني تلتمس
امُلسنة املنعكسة صورتها ترى أن عىل ل مفضَّ وجميلًة شابًة املوت بموتي!» يل فلتُعجِّ يشاء،
«هيلني» يف هاردي توماس بكتابات تُذكر فجيعة لحظة يعرض تريفيليان يس آر املرآة. يف
نبيلة بعبارة ويقول باريس يدلف األوىل؛ البيضاء شعرتها هيلني تقتلع عندما (١٩٣٤)

ذلك: وعند «مطلًقا»، يعني فضيٍّا: هيلني شعر يستحيل أن قبل ستفنى طروادة إن

هيلني فتحت
بالفعل، يحدث ذلك بدأ «لقد وتنهدت: الصغرية يدها راحة

يتساقط.» إنه انظر،
(١٦ :١٩٣٤)

ساخرة: مالحظة كلتمنسرتا تبدي ،(٢٠٠٤) هيلني» «شقيقة سالزمان إيفا قصيدة يف
السن.» بها تتقدم كيال جندي، ألف قتل عىل َلتُقِدم امرأة أي «إن
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رسوم قالب يف فاوست أسطورة من نسخة وهي (١٩٩٠) «إيريك» املراهقني رواية يف
خيبة تكون العالم. يف امرأة أجمل يرى أن وهي أمنيته أخريًا إيريك ينال ساخرة، هزلية

أطفال. بسبعة وُمثقلة شارب»، «بدايات ولديها مكتنزة امرأة يجد عندما بالغة أمله

ما «هذا رينسويند: قال الحرب.» إىل سفينة بألف دفع وجهها أن ذكرت ولكنها
ما كل تصدق أن ينبغي ال حال، أية «عىل … بالغية» استعارة وصف عليه يُطلق
حقائق؛ يعتربونه فيما الدقة يتحرون ال إنهم … الكالسيكية الكتابات يف تقرؤه
،٩٣ :٢٠٠٠ (براتشيت األساطري. من بضاعتهم ترويج إىل إال يسعون ال فهم

(٩٥

طروادة» عىل «الحرب يف الدائم. هيلني شباب عىل كتَّاب ثالثة يؤكد املقابل، ويف
الناس «يقول الجديدة: حبيبته عن باريس وينُون الحورية تسأل سمرينا من لكوينتوس
الخاصة «الحياة إرسكني جون رواية مينالوسيف يقر .(١٩٨ :١٩٦٨) الشباب» دائمة إنها
ذلك بعد ويستنتج يكون، ما أحسن عىل هيلني هيئة تظل كيف يفهم ال أنه طروادة» لهيلني
جونسون بن رواية يف .(٢٨٠ ،٢٧٣ :١٩٢٦) البحر أو كاملوسيقى الزمن، حدود خارج أنها
تجميل مستحرض يبيع أن — مشعوذ هيئة يف متخفيًا — فولبوني املحتال يحاول الهزلية

طروادة: وهيلني أفروديت قبل من استُخِدم قد أنه عىل للشيخوخة مقاوًما

فأبقاها أبوللو، ِقبَل من إياه وأُْعطيَت إلهة، فينوس من جعل الذي املسحوق إنه
وصبغ ممتلئة، برشتها وجعل لثتها، وقوى تجاعيدها، وأزال األبد، إىل شابة
طروادة: خراب إبان ُفقد الطالع ولسوء طروادة، هيلني إىل انتقل ومنها شعرها؛
لألثريات. شغوف جامع يد عىل الحظ لحسن هذا، عرصنا يف اآلن استُعيد أن إىل

(٢٣٦–٢٤١ .٢ .٢ (فولبوني

التجميل مستحرضات إعالنات معظم يف الحال هو مثلما — الهزلية الرواية سخرية إن
األبد».60 إىل «شابة تكون أن يمكن امرأة أي بأن ادعائها بطالن يف بالطبع تَْكمن —

عاطفي نحو عىل إما بالزمن هيلني عالقة موضوع آنًفا املذكورون الُكتَّاب يستغل
أخالقيٍّا، تأويًال ل ُمَؤوَّ أو مرفوض، أو مقبول، أو معروف، إما موضوع فهو ساخر؛ أو
— كاتبان انخرط العرشين القرن ويف ساخرة. بطريقة يُحاَكى أو الرثاء، يف مستخدم أو

توسًعا. أكثر نحو عىل املوضوع يف — لويس إس ويس بروك روبرت
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مقابَلًة ثنائية سوناتات من امُلشكَّلة وهيلني» «مينالوس بروك روبرت قصيدة تصنع
املثايل («الفارس الحرب إىل النبيل مينالوس ذهب أجلها من التي الجميلة هيلني بني
أصم، (مينالوس عديدة سنني بعد السن يف الطاعنني الزوجني وبني املثالية») امللكة أمام
الصوت، حادة سليطة امرأة وهيلني طروادة، عن املايض ذكريات يف مستغرق ثرثار،
وألفاظ بالحياة املفعمة باألفعال الزاخرة — األوىل السونيتة تركز العينني»). و«غائرة
سبيل يف والحرب والرائعني، العظماء واألبطال والفروسية، الجمال عىل — والشجاعة النبل
االفتتاحية الجملة بتقويض شعري خيال أنه عىل سبق ما الثانية السونيتة تظهر الرشف.
الثانية السونيتة موضوع شاعر.» خيال كان «كم األوىل: للسونيتة الثانية السونيتة يف
وما الشاعر. لك» يقوله «ال ما عىل بروك يشدد الشعر؛ بها يهتم التي املوضوعات من ليس
التتمة هي طروادة، تتناول التي الرسديات كل عن ويغيب الشعرية، التقديمات عن يغيب
السمع، ثقل املناكدة، األطفال، الطويلة»، الزواج «أعوام األسطورية: األحداث لتلك املحبطة
طروادة»: شطر مىض، ملاذا متعجبًا «يتساءل مينالوس نجد املكررة. املطولة القصص
الغابر، املرشف املسعى من الباقي الوحيد األثر هي طروادة» «شطر الرومانسية اللفظة
املحمل الخيال يبدو مثلما الثانية السونيتة هذه يف موضعها غري يف تبدو شعرية بنية وهي
مناهضة حادة قصيدة أنه عىل البداية يف يُفرسَّ ما أن إال به. توحي الذي بالفروسية
أن مفارقة عن تنم حانقة برؤية تختتم أجله؟) من القتال يستحق هذا (أكان للحرب
وضجت مينالوس؛ تذمر «وهكذا الشيخوخة: ابتالء تجنب ألنه ملوته الرابح هو باريس

سكاماندر.»61 جوار إىل نومه يف باريس واستمر هيلني؛
نهاية يف ومينالوس هيلني عن قصرية قصة/رواية لويس إس يس بدأ ١٩٥٩ عام يف
بأفكار تبدأ مينالوس. نظر وجهة من الحكاية تُروى أعوام». عرشة «بعد طروادة، حرب
وتكون الخشبي، الحصان جوف يف محتجز هو بينما هيلني من االنتقام يف مينالوس
التي القصة، إكمال عىل قادًرا لويس يكن لم تنتهي، ال هي الحقيقة يف … أن نهايتها
صفحة ١٩ من املكونة األدبية القطعة تبقى وقف. عالمة حتى بدون تنقطع، ببساطة
وأالستري جرين النسيلني روجر قبل من ُوضعت تعليقات جانب إىل فصول) خمسة (يف
يف يواجهها كان التي الصعوبات عن معهما ويتحدث يرتاسل لويس كان اللذين فاولر
قلب يف يْكمن الذي هو الجمال أنه أعتقد الحبكة؛ عىل محادثاتهم تركزت القصة. إنجاز

رسده.62 يف لويس واجهها صعوبات
األعمال يف مينالوس شخصيات معظم مثل لويس، عند مينالوس شخصية إن
ومحاوالته ذلك، يعرف مينالوس أن هنا الفارق ولكن ذكية، شخصية ليست املختلفة،
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رسديٍّا. تعاطًفا تمنحه وأجاممنون والسياسة، وزواجه، واالنتقام، واللوعة، الحرب، لتحليل
مع الفجائي الرسدي التوقف ناحية من تتشابه هيلني من لالنتقام املبهمة خططه إن
الغتصابها، يخطط فهو ١٢٨)؛ :١٩٦٦ (لويس «… الويل بها «سيصنع لري: امللك شخصية
قتل فقط عقوبات؛ ال اغتصاب، («ال بها للتضحية أو ليغتصبوها، العبيد إىل لتقديمها أو
غنيمة («أأدمر إلنقاذها أو ١٢٨)؛ قربان»؛ مثل مؤسًفا، يكون ويكاد حزين، جليل، مهيب،

.(١٢٩) «املرأة» بوصفها إال يدعوها أن يمكنه ال أحياٍن ويف .(١٣١ كتلك؟»
القرص، يف الداخلية الغرف إىل مينالوس يصل عندما القصة من الثاني القسم يف

وحده: صوتها من هيلني عىل يتعرف

كان شحمها أن أبًدا يحلم لم الحال؛ هذا يف ستكون أنها أبًدا ليحلم يكن لم
ذلك مع ولكنه ا جدٍّ مكتنًزا يكون أن يمكن الوجه أن وال ذقنها، يف سيتجمع
زوايا عند وتجاعيد صْدَغيْها يف رمادي شعر هناك سيكون أنه وال مهزول،

(١٣٤ :١٩٦٦ (لويس يُذكر. كان مما أقل كان طولها وحتى عينيها.

تخلده أن يحلم كان «لقد عنه: املنفصلة زوجته عىل إشفاقه محل الخزي حل ما رسعان
.(١٣٤) فعله؟» ما ذلك أكان العالم، يف امرأة أجمل اسرتد الذي الرجل أنه عىل الحكايات
يخىش فهو سواء؛ حد عىل وسيايس براجماتي هو املسنة هيلني نحو أجاممنون فعل ردة
أخرى بهيلني تحتفظ أنك «سيظنون هيلني. هي املأسورة امللكة أن الجيش يصدق أال
يجهز ولذلك األنظار.» عن بعيًدا أمني موضع يف — أحالمهم يف التي هيلني — جميلة
مع ليتعامل إياه تاركني جلبة، وبدون برسعة السفينة متن عىل وهيلني مينالوس لصعود
بعض «هناك هيلني. أنها عىل أخرى سجينة أي بإعطائهم الجنود خداع عرب (ربما الوضع

.(١٤١ رائًعا»؛ جماًال يمتلكن اللواتي الفتيات
يزعم حيث مرص، بر إىل ومينالوس هيلني تهبط القصة من الخامس الفصل يف
— ستسلك كانت أو — القصة تسلك هيلني. ليست مينالوس رفيقة أن املرصي مضيفهما
روجر يكشف كما — لويس فرضية كانت (الطيف).» «األيدلن ألسطورة عكسيٍّا اتجاًها
(يف طروادة. يف كانت الحقيقية هيلني وأن مرص يف كان هيلني شبح أن — جرين النسيلني
ريف هيلني سكنت بينما طروادة إىل شبًحا أرسلت قد اآللهة كانت ستسيكورس رواية
لعرشة بهيلني اعتنى الذي املرصي فيها يعرض التي اللحظة عند القصة تنقطع مرص.)
ليدا.» ابنة يا «تقدمي العجوز: «قال الشموع. وتتوهج املوسيقى، تُعزف اتهامه. أعوام
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الرسد يتوقف أن مصادفة ليست أنها أعتقد املدخل.» ظالم من خارجة جاءت. الفور وعىل
من التي الجميلة املرأة وهي هيلني، يصف أن لويس عىل لزاًما يكون عندما القصة يف

املدخل: من تأتي كانت جرين، يرشح كما األبد. إىل جميلة تظل أن املفرتض

هيلني جمال إن — تزوجها قد األصل يف مينالوس كان التي الجميلة هيلني
ظل التي األحالم فتاة — زيوس ابنة كانت أنها بد ال أنه درجة إىل فائًقا كان
طروادة، لحصار العرش السنوات طوال مخيلته يف صورتها يرسم مينالوس
الثاني. الفصل يف هيلني وجد عندما قسوة بكل تمزقت التي الصورة وهي

(١٤٧ :١٩٦٦ (لويس

املسنة، هيلني يصف أن مقدوره يف يكون قد مأزق. يف نفسه وضع قد كان لويس أن إال
الزمن لحدود الجمال تجاوز يقف أخرى مرة الخالدة. هيلني يصف أن يمكنه ال لكنه
لعرشة ليس الرسد، يوقف هو املوضع هذا ففي تناوله. عىل الرسد قدرة أمام عثرة حجر
يف (مثلما سطًرا لخمسني أو امللحمية) الجن» «ملكة قصيدة يف (مثلما شعرية مقاطع
املسلسلة التليفزيونية الحلقات يف (مثلما ثانية ألربعني أو وكليوباترا») «أنطونيو مرسحية
جمال يحصل أن يمكن ال دائم. توقف هو بل طروادة»)، «هيلني ٢٠٠٣ عام ظهرت التي

روايته. محور للشخصية فوز هو لويس فشل إن هذا. من أعظم تكريم عىل هيلني
الواقع. يف املطلق تجسيد معضلة وتحديًدا املطلق، مسألة إىل للعودة هنا بحاجة نحن
إلٍه بتجسد تسلم (ألنها ماديًة الديانات أكثر هي مفارقة فيه نحو عىل املسيحية كانت إذا
خالل (ومن الواقع يف املتجسد تُِحل مماثل نحو عىل هيلني فقصة مادي)، جسد يف متعاٍل
الجسد). ذلك فيه يُدون الذي والرسد هيلني جسد من كالٍّ يدرك أن للمرء يمكن «الواقع»

الوجود. وهي هيلني: تمثيل معضلة عىل سابقة معضلة هناك إذن
— إنه إذ وضوًحا؛ يزداد وجود معضلة بل تمثيل معضلة ليس هيلني جمال كون إن
تمثيلية مشاكل الرسد لدى توجد ال — الفصل هذا طوال قدمت التي األمثلة من الرغم عىل
واإللهات الغنائي. الشعر من مساحة له تُفَرد شكسبري سوناتات يف فالشاب الجمال. مع
أنه وبما لوكريس. وصف جرى وكذلك ُوِصفن. قد — وأثينا وهريا، أفروديت، — الجميالت
يصف أن لألدب يمكن األنثوي، باملكر يُساوى ما عادة األنثوي الجمال كان عديدة لقرون
«اإللياذة»، يف بإغوائه زيوس انتباه لرصف هريا ز تُجهِّ عندما الثاني. خالل من األول
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حلو»)، زيتون («زيت للبرشة وملطف االغتسال، هي: تجميل وسائل مستخدمة تتجمل
أثينا»)، لها («غزلته م ُمصمَّ وثوب الشعر، وتمشيط (أمربوسيا)، إلهي وعطر وعطر،
بجمالها الوصف يختص ال جميل). وصندل وثياب، وأقراط، وحزام، (مشبك، ومجوهرات
،١٧٢ .١٤) الزينة» هذه بكل جسدها كست إن «وما املصطنع: بجمالها بل األصيل،
هذا حربية ملحمة يف بترصف]. للرتجمة القومي املركز [ترجمة (١٨٧ ،١٧٨-١٧٩
الجمال؛ هو النساء درع .(١٥٩ :١٩٧٦ (ويلكوك «أنثوي» لتسلح مشهد هو املشهد

به. يكتيس أن للمرء يمكن يشء هو فالجمال
جمال يف فاملعضلة إلهيٍّا؛ جماًال كان وإن حتى الجمال، تمثيل فيمكن ذلك وعىل

وجود. معضلة بل ظهور معضلة ليست هيلني
إلهة) نصف برشية، (نصف وجود معضلة يشكِّل هيلني جمال كان إذا ولكن
ال نحو عىل سياسية معضلة أيًضا يشكِّل فهو للجمال) األخالقي (الوضع أخالق ومعضلة
ليست الروائية الناحية من لوكريس فقصة السياسية. تأثرياته رغم لوكريس جمال يشكله
أثار الذي هو طهرها شكسبري، عند مثلما ليفيوس، (عند عفتها. عن ولكن جمالها «عن»
يوضح مثلما السياسة، يف مستمر نحو عىل مقَحم هيلني جمال ولكن تاركينيوس.) ثائرة
التساؤل حيث وكريسيدا»، «ترويلوس شكسبري مرسحية يف الطروادي املجلس تباحث

ملك؟» قيمة املرء يُقدِّر «كيف بل هيلني؟» جمال قيمة «ما ليس املحوري
مقابل أقول وأنا القبح. الظاهري، مقابلها خالل من املسألة هذه يف النظر يمكننا
القبح ليس الجمال مقابل الجمال، علم نظريات واضعي لبعض بالنسبة ألنه «ظاهري»
للجمال مفيًدا تعريًفا يقدم هذا .(٥٠ :١٩٩٩ (كريوان والقيمة الوجود بني االنفصال ولكنه
هيلني شخصية حول للجدال املميِّزة السمة يعد الذي — والقيمة الوجود بني االتحاد —
بقطبَي — بالقيمة الجمال عالقة إن .(١ .٢) وكريسيدا» «ترويلوس شكسبري مرسحية يف

واملوضوعية. الذاتية آخر: مزدوج ثنائي مع عالقتها مع تتوازى — والتجاوز الزمن

واملوضوعية الذاتية الجمال: (11)

العمارة بأن القول كذلك جميلة. الوردة بأن الجازم االدعاء يف يشكك أن ألحد يمكن ال
عنرصان والتناسب الشكل أن بما خالًفا، يسبب أن املستبعد من جميلة الحديثة الكالسيكية
وجالينوس، وبوليكليتوس، وأفالطون، فيثاغورث، منذ عليهما متفٌق للجميل أساسيان

للتحديد. قابلة وموضوعية خصائص يمتلك فالجميل وأوغسطينوس.
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مكررة عبارات تشري مثلما بالكلية، ذاتي هو الذي الجمال، حالة يف ليسصحيًحا هذا
تصوغ يهوى.» وما والقلب تشتهي وما «العني أو الناظر» بعني مقرون «الجمال مثل
… العاشق «أما أكثر): (وبشاعرية أكثر بتحديد األمر شكسبري عند ثيسيوس شخصية
محمد د. [ترجمة (١٠-١١ .١ .٥ صيف» ليلة («حلم غجرية» جبهة يف هيلني جمال يرى
أن أخرى بعبارات املقصود .[١٩٩٢ عام إصدار للكتاب، العامة املرصية الهيئة عناني،
حديث أن وبما . ُمحبٍّ عاشٍق عني يف هيلني لجمال مماثلة جمالها يف ستبدو سمراء برشة

ذهنية. حالة بل موضوعيٍّا شكًال ليس الجمال أن فجيلٌّ الخيال، عن هو ثيسيوس
ليساندر يوضح كما موضوعي، أنه لو كما الجمال عن الحديث يف نستمر ذلك ومع
التقدير أساس عىل هيلينا إىل هريميا من العاطفي وفائه تغريُّ يسوغ إذ املرسحية؛ نفس يف

للجمال: املوضوعي

هيلينا! بل حبيبتي هريميا ليست ال
حمامة؟ سبيل يف غراب عن أتخىل أفال

إرادته، يف يتحكم اإلنسان عقل إن
منها. أجدر إنِك يقول والعقل

عناني محمد د. [ترجمة (١١٣–١١٦ .٢ .٢)
للكتاب، العامة املرصية الهيئة يسري)، (بترصف
[١٩٩٢ عام إصدار

اعتماد إن «غراب». إىل مقارنة «حمامة» وداعة)، أكثر (أو أجمل ألنها «أجدر» هي هيلني
نجد لكننا التنوير، بعد ما حقبة حاالت طبيعة من هو واملشاعر األفعال لتفسري املنطق
الطريقة. بهذه أيًضا تفكر ديكارت قبل ما عرص إىل تنتمي التي شكسبري شخصيات أن

ييل: كما (١٧٩٠) الحكم» َمَلكة «نقد كتابه كانط إيمانويل يستهل

للموضوع تمثُّله إىل نحيل ال فنحن ال، أو جميًال يشء أي كان إن نعرف لكي
تمثُّل إىل … الخيال بوساطة نحيل بل املعرفة، إىل نظرة مع الفهم بوساطة
الغانمي، سعيد [ترجمة (٢٨٠-٢٨١ :١٩٦٤) األلم. أو باللذة وشعورها الذات

ص١٢٣] ،٢٠٠٩
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الجمال بهما، املتصل مقابلهما وبني جهة من (الذاتية) والخيال الجمال بني العالقة تدعم
تمييز «ينبغي ملثال: سبيل عىل الفني. العمل أخرى جهة من (املوضوعية) الحكم وَمَلَكة

للموضوعات.» الجميلة املناظر عن الجميلة املوضوعات
إخفاء يف اللفظية الرباعة باألحرى أو — املنطق مع للخيال ليساندر دمج يكشف
يدعوه ما علينا يسيطر عندما به نشعر الذي االضطراب عن — الثاني قناع تحت األول
كانط: يقوله ما هو ها الذاتية. وندعوه املفرد»، «التمثل كانط ويدعوه الخيال، شكسبري

أن غري جميلة. بأنها إليها أتطلع التي الوردة أصف الذوق حكم طريق عن
عموًما «الورود املفردة: التمثالت من عدد بني املقارنة عن ينتج الذي الحكم
يتأسس منطقي حكم هو بل خالص، جمايل حكم بأنه يُوصف يعد لم جميلة»
ص١٣٧] ،٢٠٠٩ الغانمي، سعيد [ترجمة (٢٨٩ :١٩٦٤) جمايل. حكم عىل

(عبارة جميلة» «الورود إىل شخيص) فعل (رد جميلة» الوردة أن «أرى لعبارة بتغيرينا
تغري يربر عندما ليساندر كحال الرتاكيبي االستنباط أسلوب نفس ننتهج نحن موضوعية)
الحمامة إىل والتحول أسود) أنه الواضح من هو (الذي للغراب املنطقي النبذ بأنه شعوره
لهريميا ملعاملته تربيره الثالث الفصل يف ثانية ويكرر بيضاء). أنها الواضح من هي (التي
(يقصد لها أقسمت حني الحكم عىل قادًرا أكن «لم لهيلينا: قائًال املنطق، نفس مستخدًما
عنها تتخىل حني أرى، فيما قادًرا، «ولسَت باقتضاب: هيلينا عليه ترد ما وهو هريميا).»
.[١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة عناني، محمد د. [ترجمة (١٣٤-١٣٥ .١ .٣) اآلن»
غرار وعىل ذاتي. حدث لوصف موضوعية لغة باستمرار نستخدم ليساندر غرار عىل ونحن
هيلني عليه تحتج فما نعرف»: «ال (أو الشخصجميًال. يكون متى «نعرف» نحن ليساندر
عناني] محمد د. [ترجمة رأيه.») إال يبرص ولن الكل يعرفه ما يعرف «لن ليساندر أن هو

أنيقة: مأثورة عبارة يف واملوضوعية الذاتية بوب ألكسندر يمزج

ال كساعاتنا، أحكامنا
األصوب. هو رأيه أن يعتقد منا كالٍّ أن غري كاألخرى، منها أيٌّ تعمل

(١٩٦٣ بوب يف ٩-١٠ النقد، يف (مقال
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ولكنَّ ذاتيٍّا جمالها كان لربما إذ متماثلة؛ األحكام كل أن هيلني جمال حالة به تتفرد ما
يف وال الكالسيكي األدب يف أحد فال الجميع، اعتقاد يف موضوعية حالة بأنه إحساًسا هناك

أجله. من القتال يستحق جمالها أن ينكر الوسطى العصور أدب
هذا بها بدأنا مسألة وهي اآلخرين، عىل تأثريه بواسطة الجمال تمثيل إىل يعيدنا هذا
أن بَيَْد للجمال، تعريٍف لوضع عديدة محاوالت الجمال علم لفالسفة كان لقد الفصل.
يكتب األدبي. بنقده يشتهر فيلسوف من ينبع نظري وجهة من نفًعا املحاوالت هذه أكثر
كما [الجميلة] األشياء عن دائًما «نتحدث األدبي»: النقد «أساسيات يف ريتشاردز إيه آي
تأثريات فينا تُحدث األشياء إن نقول أن واجبنا بينما معينة، صفات فيها توجد كانت لو
للرتجمة، القومي املرشوع بدوي، مصطفى محمد [ترجمة (٢١ :١٩٢٥) معينة» أنواع من
مطابقة نجد .١٩٢٤ عام يف املرجعي النص هذا نُرش ص٧١]. ،٢٠٠٥ األوىل الطبعة
لقد كولومبيا. بجامعة اإلنجليزية اللغة أستاذ إرسكني، جون أعمال يف ريتشاردز لرؤية
اللذين اإلنجليزية اللغة يف األستاذين هذين بني املشرتكة األمور من الكثري هناك كان
علم ريتشاردز (درس بالفلسفة شغف لديه كان فكالهما يفصلهما؛ شاسع محيط كان
كان (إذ لألدب اإلنسانية بالجوانب اتصال عىل كان وكالهما كامربيدج) بجامعة األخالق
أقسام يف التقدمية اإلنسانية العلوم يف تحضريية مقررات إدخال عىل منقطًعا إرسكني
١٩٢٥ عام يف ونرش روائيٍّا، كاتبًا أيًضا إرسكني كان املتحدة). الواليات يف اإلنجليزية اللغة

طروادة». لهيلني الخاصة «الحياة رواية
يقول قريب، وقت منذ تزوجها التي عروسه مع أبيه زوجة جمال مستعرًضا

إرسكني: رواية يف أوريستيس

حكمة أكثر نكون عندما … الفائق االستحسان أثر — أثٌر هو الجمال إنما
سنقول باألحرى، أو جماًال، يمتلكن أنهن وليس جميالت، النساء تلك إن سنقول

63(٢٩٣ :١٩٢٦) بالجمال. املسمى املحبب االنطباع يحدثن إنهن

ناقشا قد النج وأندرو هاجارد رايدر هنري كان عاًما، بثالثني إرسكني رواية قبل
(نُِرشت ناجحة غري النقيض عىل كانت التي العالم» «رغبة رواية يف بنجاح املعضلة هذه
ليس هيلني الكاتبان يقدم 64.(١٨٩٤ عام كتاب يف نُرشت بينما ،١٨٩٠ عام بالتسلسل
ذلك يصنعان وهما ذاته»65 «الجمال املطلق؛ الجمال أنها عىل وإنما جميلة أنها عىل فقط
عشًقا. املحتشد الجمع لب يذهب هيلني، تطل عندما واملوضوعية. الذاتية بني املزج عرب
يراها فالبعض مختلفة: بطريقة يراها رجل كل فإن فعلهم، رد يف متفقون أنهم ومع
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يرونها وآخرون شقراء، يراها والبعض ِّيَّتني، بُن يرونهما وآخرون زرقاوين، عينني تمتلك
الشعر: ِّيَّة بُن

تبدو إذ جمالها، هيئة يالحظ أن منهم أيٌّ يستطيع ال إليها، يتطلعون عندما
بدا لذا … مختلًفا ُحسنًا أظهرت منهم رجل ولكل شقراء، ولآلخر سمراء لواحد

66(٩٨ :١٨٩٤ والنج (هاجارد قلبه. ُمنية كانت وحدها أنها رجل لكل

لهذا صياغات نجد كأثر. وإنما كقيمة ليس الجمال يف نفكر أن األجدى من
توماس والسري برونو، وجيوردانو وفريينزيوال، برتاركا، أعمال يف القرون عرب االستنتاج
تذكرنا اليونانية يف نفسها الكلمة وهيوم. وباسكال، وشيللر، وأديسون، وسبينوزا، براون،
يعرف التي ،kaleō بكلمة فيتشينو يربطها التي (جميل)، kalos/kallis بهذا: باستمرار
كونه من أكثر باأللفاظ تالعب فهو كاذب؛ اشتقاق هو واشتقاقه «أستدعي». بأنه معناها
وبني أستحرض) (أستدعي، kaleō بني رابط فهناك ذلك ومع حقيقيٍّا. لفظيٍّا اشتقاًقا
الرب من للروح استدعاء آخر، عالم من استحضار هو الجمال بأن القائلة أفالطون حجة
امليالدي) الخامس القرن (أواخر املجهول ديونيسيوس يقر .(٢ .٥ .٨٦ :١٩٨٥ (فيتشينو
أجل (ومن ذاته إىل األشياء كل kaloun يستدعي … «الجمال أن يكتب عندما األمر بنفس
فيتشينو عند هو مثلما — عنده الجمال .(٧ القسم ،٤ :١٨٩٧) جماًال)» ي ُسمِّ أيًضا ذلك

تأثريًا. يمتلك يشء فهو لالستدعاء؛ مرادف — ذلك بعد
عندما ييتس أدرك مثلما نصنعه، من نحن أثر فإنه أثر، هو الجمال كان إن ولكن
متبادل نحو عىل ولكن حشوًدا، حرك فجمالها جوون. مود عنده، طروادة هيلني وصف
القديس كاتدرائية إىل البابا دخول أن مثلما الحشد»، صنيع ما ««بطريقة الجمال ذلك كان
القديس عندي/كاتدرائية من األقواس ،٣٦٤ :١٩٥٥ (ييتس الحشود» صنيع هو بطرس
هذه يف جوون ملود وصفه يف ييتس يستفيض الكاثوليك). لبابا الرسمي املقر هي بطرس
بجمالها يرتبط وما املبهم، وجهها قوامها،67 سيصفه: أنه نتوقع ما يصف إنه الفقرة.

يضيف: أنه بيْد والحرية»). («البهجة

جيلية وقصائد بحكايات مكدسة عقوًال حرك جمالها عنرصيف هناك كان أيًضا،
األشياء كل كانت قديمة حضارة يف عاشت أنها لو كما بدت إذ عتيقة؛ (أيرلندية)
تَُعدُّ بالجسد، تختص التي تلك أو بالعقل تختص التي تلك سواء فيها، األسمى

(٣٦٤ :١٩٥٥) عامة. احتفالية شعائر من جزءًا
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«السرية يف آخر موضع يف ييتس يالحظه أمر واملايضهو السامي الجمال بني االتصال هذا
من الفائق القدر بهذا الحياة قيد عىل امرأة سأرى أنني خاطري يف أبًدا يَُجْل «لم الذاتية»:
:١٩٧٢) ما» أسطوري ماٍض إىل الشعر، إىل الشهرية، اللوحات إىل انتمى جمال الجمال.
و«حارض نبيل» «ماٍض بني التناقض هيلني جمال يجسد ييتس شعر أرجاء كل يف .(٤٠
عن تتحدث التي الفصل هذا مقدمة اسرتجعنا ما إذا .(١٢٠ :١٩٧٨ (ميلكيوري عادي»
والحنني هيلني جمال بني الصلة فستبدأ كبريًا، شوًقا يثري — الرسد مثل — كيشء الجمال
الجمال مع يتفاعل من وحده ليس ييتس إن إذ موضعها؛ يف الرتسخ يف املايضوالوطن إىل

(قومي). ماٍض ذكريات — إىل شوًقا يولد أو — يستدعي كيشء

املايض إىل والحنني الجمال (12)

أوديسيوس وعودة هيلني جمال بني بمقابلة (١٨٤٩) هيلني» «إىل األوىل بو قصيدة تُستَهل
الوطن: إىل

يل هو هيلني يا جمالك إن
البعيد املايض من النيقية القوارب كتلك
تجوب العطر البحر فوق بلطف التي

الرتحال من املتعب املنهك بالرحال عائدة
وطنه. شاطئ إىل

الكالسيكي» و«وجهها بحمرة» املشوب الذهبي هيلني «شعر يعيد الثاني الشعري املقطع يف
روما.» تُدعى كانت التي اليونان/والعظمة تُدعى كانت التي الرفعة «الوطن/إىل إىل الشاعر
املقطع ويف اآلمن، القارب بل املدمر الجمال تمثل التي ليست بو يقصدها التي هيلني
الشاعر بحث وبني الوطن عن الفعيل أوديسيوس بحث بني القصيدة تربط الثالث الشعري
مفهوم (ويف سايكي شخصية يف هيلني شخصية تندمج إذ الشعرية؛ املنابع عن الوجداني
نفس عىل ليس البلد لكن لييتس، أيرلندا تمثله كانت ما لبو تمثل اليونان كانت الروح).
أنها (كما للوطن)». (العودة «النوستوي ملحمة يف املتكررة والفكرة الشوق عاطفة أهمية

هيلني.) تناولوا الذين العهد قريبي الكتَّاب عىل قارصة ليست فكرة
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بني تكراًرا يقارن فهومريوس املايض. إىل الحنني من نوًعا بالطبع تمثل امللحمة
(«اإللياذة» الحارض» الوقت يف الرجال هم «مثلما األقل القوة وبني ألبطاله الجسدية القدرة
طروادة» عىل «الحرب ويف هومريوس، كتابات يف .(٢٨٧ .٢٠ ٣٨٣؛ .١٢ ٣٠٣-٣٠٤؛ .٥
مختلفة بطرق هيلني تشتاق طروادة، عن الوسطى العصور وكتب سمرينا، من لكوينتوس
يف باالهتمام استأثرت التي املواضع ومن بلدها. وإىل إخوتها، وإىل ابنتها، وإىل زوجها، إىل
هيلني تُعاَدل عندما سمرينا من كوينتوس كتابات يف وردت التي اللحظة هو السياق هذا
َرت ُدمِّ لقد وطنهم. إىل املشتاقني الرجال أشواق موضع كونها ناحية من باليونان نفسها
الطرواديات بجانب سفنهم إىل تسري بينما أخريًا هيلني اليونانيون الجنود وأبرص طروادة

املأسورات:

رجال يجوب مثلما تماًما رؤياه، إىل كلهم اشتاقوا مشهد أمامهم، باديًة وقفت
استجابًة طويل زمن بعد األم وطنهم لهم ويرتاءى املضطرب، البحر عرب
موطنهم، صوب أيديهم — املوت ومن البحر من هاربني — فيمدون لصلواتهم،

(٢٥٠-٢٥١ :١٩٦٨) قلوبهم. يف له حد ال بابتهاج

«كما بالخرسان اليونانيون يشعر هيلني، تُختَطف عندما الفكرة: نفس إيسقراط يسوق
«كما هيلني بانتزاعهم بالفخر الطرواديون يشعر باملثل ُسِلب»؛ قد بأرسه وطنهم كان لو
كوينتوس يدرك النقطة هذه يف .(٣٠٢ :١٨٩٤ ٤٩؛ (القسم [اليونان]» غزوا قد كانوا لو
مجموعة (أو وِصلة عاطفة الجمال أن وهو الجمال، فالسفة الحًقا له يُفصِّ ما وإيسقراط
هو املثال) سبيل (عىل جميل مكان بأنه يوصف فما شيئًا. كونه من أكثر الصالت) من
أن يف السبب يوضح وهذا .(١٠ :١٩٩٩ (كريوان الزمن» من «مرحلة ذكرى باألحرى
ظل يف بجمالها تحتفظ ال مشهد، أو موسيقية كسيمفونية الجميلة؛ الوقائع أو األشياء
تحمل التي هاردي رواية (يف ديربريفلز عائلة من تيس شخصية تتأمل مختلف. ظرف
التي واألحزان واملحبة كثريًا مختلَفنْي زراعيني إقليَمنْي يف عاشتها التي الحياة اسمها)
— لها بالنسبة «الجمال أن إىل ينتبه أن عىل حكايتها راوي وتستحث كليهما، يف القتها
(هاردي اليشء» إليه رمز فيما بل اليشء يف يكمن ال — شعور لهم من لكلِّ بالنسبة مثلما

اليونان.68 هو — كوينتوس يدرك كما — هيلني جمال إليه يرمز وما .(٣٧٣ :١٩٧٨
التي املحدودية رغم — هو الوطن) إىل شوًقا األلم حرفيٍّا (وتعني املايض إىل الحنني
شوق ولكنه ليشء شوًقا ليس باملثل فهو للجمال؛ دقيق مواٍز — الكلمة أصل يف عنها يُعرب
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«الحنني ستيوارت: سوزان توضح كما ذاتها. الشوق عاطفة الحقيقة يف باليشء، متصل
كقصة.» إال وجود له ليس يبتغيه الذي فاملايض … عليه يقع يشء بال حزن املايضهو إىل
اإلحساس هو املايض إىل بالحنني واإلحساس غياب، هناك املايض إىل الحنني مركز ويف
قال كما — الوحيدة الجنة .(٢٣ :٢٠٠٥ (ستيوارت ُمستشعر» «نقص مىض، بما الراهن

ُفقدت. التي الجنة هي — بروست
ربما ولكن ،(٢٨٨ :١٩٧٤) بالحب املايض إىل الحنني جانكلفتش فالديمري يقارن
التي — ٧٧ السونيتة يف الجمال يف برتاركا مديح يقدر بالجمال. مقارنته األدق من يكون
أن «عىل لقدرته تحديًدا الرسم — لورا للجميلة مارتيني سيمون لوحة عن فيها يتحدث
:٢٠٠٤ (شويزر شأنه» من جزءًا ليس الرغبة تلك تحقيق الناظر؛ صدر يف الشوق يثري
القومية من املبكرة املرحلة حول نقاشه يف السونيتة هذه شويزر فيليب يحلل .(٦٩
أساسيٍّا مقوًما الرغبة تحقيق استحالة كانت العهد هذا يف أنه يالحظ والذكرى. الحديثة
الرسم يف الحوار غياب مالحظة تكن لم السواء. عىل والرسم الشعر مقومات من ا هامٍّ
يتعلق «فيما .( (تمنٍّ بالشوق شعور إىل بل (نقد)، تقصري إىل تشري مالحظة والنحت
للجمال» آخر اسم هو استعادته يمكن ال ما نحو املثبط الشوق كان وجمهوره، بدوناتيللو

.(٦٩ :٢٠٠٤ (شويزر
القومية بني الحديثة، الحقبة أوائل إىل ترجع التي الرابطة، تلك أصل شويزر يقتفي
عىل للعثور بيل جون سعي إىل بينهما، املشرتك القاسم كونه حيث من والشوق والجمال،
تتبع كانت التي الجمال منابع انحسار بعد الجمالية الناحية من لإلعجاب جديد موضوع

واأليقونات. األديرة، إنجلرتا: يف الكاثوليك الروم كنيسة

تَْشَخص التي النظرة إن بسيط. بإدراك برتاركا إىل األول املقام يف بيل يدين
املايض غور تسرب التي والنظرة بالحياة تنبض وتكاد جميلة فنية قطعة ملرأى
ينبع جماليٍّا إرضاءً تثمر فكلتاهما النظرة. نفس وهما واحد يشء هما العتيق

(٧١ :٢٠٠٤ (شويزر استعادته. يمكن ال ما إىل الشوق من

فحسب الحديثة الحقبة أوائل إىل ينتمي ما وصف يف القيمة شويزر تعليق يحرص لم
عن منفصًال ليس هيلني فجمال الكالسيكية. النصوص عىل كنظرية تطبيقه يمكن بل
جزئيٍّا يفرس هذا الشوق. املرء يخترب الغياب يف ألنه تتهددها، التي الخسارة أو خسارتها،
حالة يف بكونها إال املايض إىل للحنني موضوًعا تصبح أن يمكن فال املتعددة، اختطافاتها
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إىل باريس، إىل مينالوس، إىل ثيسيوس، إىل تينداريوس من تنتقل فهي متواصل؛ تداول
يف — حيث للقيمة ماركس رؤية يستبق املتواصل التداول هذا … أخيل إىل ديفوبوس،
— والجمال التداول. عن تتوقف ال عندما ببساطة القيمة البضائع تحقق — الرأسمالية
حيث الكالسيكي، العالم يف عنها منفصل وغري بالقيمة وجوديٍّا مرتبط — أعاله رأينا كما

النقود. اخرتاع قبل الجميلة األغراض الرجال تبادل
عرب يُحدَّد الجمال كان إذا مينالوس؟ يد عىل هيلني تُسرتجع عندما يحدث ماذا
هيلني عن الرسد فغياب صحيًحا؛ ذلك يكون ربما جميلة؟ تعد لم اآلن هي فهل الشوق،
الرابع الكتاب أن بيْد لُرتوى. حكاية هناك يعد لم إذ ملحوظ؛ أمر هو طروادة خراب بعد
يف يخبو ال أسربطة؛ يف الراحة إىل تخلد أن بعد هيلني يظهر هومريوس «أوديسة» من
تزال ال أنها هذا يعني قد الشاعر). عينَي يف (أو تليماخوس عينَي يف جمالها الكتاب هذا
يف مينالوس وثقة (ومجدًدا)، مجدًدا يُسلب أن يمكن مرة ُسلب ما باالختطاف. مهددة
فيها يروي التي وزوجته، للزوج املتعارضة الروايات يف نرى مثلما هشة تبدو زوجته وفاء
فيها تتعرف واقعة هيلني تقص إذ طروادة؛ يف والده عن حكاية لتليماخوس منهما كلٌّ
حكاية هذه رسه. وتحفظ ملعلومات، سبيًال وتمنحه طروادة، يف املتخفي أوديسيوس عىل
الحنني: هذا ويدفعها واملايض للوطن الحنني تقايس امرأة لليونان؛ كمخلصة هيلني عن

الرأي يف تبدًال عانيت لقد مجدًدا. الوطن إىل للعودة أشتاق بالفعل كنُت لقد
اجتذبتني عندما أفروديت عيلَّ أنزلته الذي العمى عىل بالندم أشعر إذ واملشاعر،
لم وزوًجا عريس، وغرفة ابنتي، أهجر وجعلتني العزيز بلدي من طروادة إىل

ص٥٢) ،٤ (الكتاب طلعة. أو ذكاء من يشء ينقصه

األدب يف آخر موضع أي يوجد ال إذ صوره، أبلغ يف واملايض الوطن إىل حنني لهو هذا إن
يروي الوقت ذاك يف الطلعة.69 حسن أو ذكي أنه عىل مينالوس يُظهر املوضع هذا بخالف
تقلد روايته، يف طروادة. حصان جوف يف وأوديسيوس هو تجربته عن حكاية مينالوس
جوابًا يعطوا أو «يخرجوا كي الرجال وتغري اليونانيني. املحاربني زوجات أصوات هيلني
امرأة لليونان؛ كخائنة هيلني عن حكاية وهذه ص٥٣). ،٤ (الكتاب الداخل» من رسيًعا
يستحثهم إنه حتى عارم شوق ووطنهم، زوجاتهم إىل وشوقهم اليونانيني بحنني تتالعب
اليونان.70 يف الخشبي الحصان أن أو طروادة يف زوجاتهم أن وهو املستحيل: تصديق عىل
نخطئ أننا بيْد املعلقني. أقالم هيلني عن املتناقضتان ونظرتاهما القصتان أعيت لقد
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استعراض هو يجمعهما وما يجمعهما. ما حساب عىل تباين من بهما ما عىل نركز عندما
الوطن.71 إىل للحنني

فكالهما الجمال، هو مثلما تماًما شوق، هو املايض أو الوطن إىل الحنني كان إذا
هيلني، تتناول التي الرسديات قلب يف يْكمن الذي الغياب إىل يعيدنا هذا غيابًا.72 يستلزم
الشخص مجهولية أو بغموض اإلحساس الجمال: قلب يف نجده الذي الغياب من فرع وهو
دافنيش، ليوناردو موناليزا ابتسامة هو ذلك عىل األشهر املثال الجميل. الوجه يملك الذي
داود تمثال والرسوم: املنحوتات من تراث يف ابتسامتها مواضع تتتبع باليا كاميل أن بيْد
موناليزا إىل وصوًال فروكيو، إىل ثَم ومن أنجلو، ملايكل النرص تمثال يليه لدوناتيللو،
ويطعن مًعا واألنثوية الذكورية السمات يحمل الذي برينيني «مالك إىل وأخريًا ليوناردو
تكون أن مصادفة األمر يف ليس .(١٤٩ :١٩٩١ (باليا شيطاني» نحو عىل ترييزا القديسة
امليوعة أن عىل باليا تؤكد سابًقا. ذُكر كما الخنوثة، عىل باليا أمثلة أيًضا هي األمثلة هذه
ما بقدر املبهمة الفسيولوجية الحالة إىل مردها ليس والرسوم املنحوتات هذه يف الجنسية
يف أيًضا باليا تجده خواءً — تخفي أو — عىل تدل فاالبتسامة االبتسامة. بإبهام يتعلق
روزيتي رسوم ويف ذاتيٍّا املكتفيات الحاملات، املنعزالت، وبياتريس لورا األدبيتني البطلتني
يمثل خواءها إن بالطبع.» يشء» «ال املوناليزا؟ بخلد يدور الذي «ما سيدال: إلليزابيث
إلهة واحد، شخص يف مجتمعني والبيضة وليدا، زيوس، تمثل فهي خوفنا؛ ويمثل خطرها
التنصيص أقواس ،١٥٤ :١٩٩١ (باليا محض» «وجود يف بنفسها تستمتع أخرى خنثى

عندي).73 من
برشود يوحي نحو عىل بعيد، إىل نظرها توجه نجدها هيلني تصور التي الرسوم يف
تحدق أنها ظاهريٍّا يبدو التي مورجان، دي إيفيلني لوحة يف هيلني حتى والرتفع. الذهن
مع تتالقيان ال فعيناها انعكاسها. إىل تنظر ال الحقيقة يف هي يدها، مرآة يف بنرجسية
التحديق يمكنهم ال واإللهات فاآللهة — لهذا عميل سبب هناك واحد. إبصار خط يف املرآة
يف بُحث الذي واألدب الفن يف لهيلني التمثييل التقليد من جزء أيًضا ولكنه — أنفسهم يف
الشفوي القص غياب الغائبة؛ الوصف مساحة الخواء. السابق: الفصل ويف الفصل هذا
من الثالث الكتاب يف الحصن رشفة عىل كالجماد هيلني سكون األمسية، يف للحكايات
تشري ال التي ،١٥٩٧ عام إصدار كاكستون «مجموعة» كتاب عنوان صفحة «اإللياذة»؛
الحديدي» العرص من الثاني «الجزء يف الدرامية الشخصيات من هيلني اسم حذف لهيلني؛
يف الرسم من الخالية املساحة لسترين؛ شاندي» «تريسرتام من الفارغة الصفحة لهيوود؛
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بدورها قامت التي العارية هيلني فنسنت؛ أندريه فرانسوا لوحة مركز يف اللوحة قماش
ويليام و«مشاهد» الرسد فيها ينقطع التي القصرية لويس إس يس رواية رايت؛ ماجي
صمت وولف؛ فريجينيا رواية يف األرجواني رامزي السيدة مثلث املكتملة؛ غري موريس
الفيديو قرص غالف عىل املوجود غري االسم دويف؛ آن كارول قصيدة يف هيلني خادمة
املجهولية تسيطر املجهولية. خواء هو ذلك «طروادة»، بيرتسن لفيلم دي) يف (دي الرقمي
لوصف املؤلفني مساعي كل وعىل — الخيال يف هيلني مع الشخصيات كل عالقات عىل
معضلة محولًة — شيئًا عنها نعلم ال التي املوثقة غري املساحة ملء يحاولون إذ هيلني
يمكننا ولكن هيلني، نعرف أن يمكننا ال تمثيلية. معضلة إىل محض») («وجود وجودية

األول. يكافئ األخري األمر بأن نتظاهر أن ويمكننا وصفها. محاولة

126



الثالث الفصل

اختطافهيلني

أن يف ترغب ال كانت إن باختطافها تسمح فتاة يوجد ال أنه البديهي من
«التاريخ») (هريودوت، تُختطف.

إذن.» بغري اغتصبن «لقد بينيلوبي:
ما ذاك أليس ولكن سيدتي، يا عذًرا، «أستمحيِك خافتة): ضحكة القايض(يضحك

إذن؟» هناك يكون أالَّ االغتصاب؟ يعنيه

«البنلوبية» أتوود، مارجريت

املفقودة اللحظات (1)

ليندا تكتب كما االغتصاب. حكاية أيًضا فهي الجمال، حكاية هي هيلني حكاية كانت إذا
مثل .(٧١ :١٩٧٦) الزواج» … وثانيًا االغتصاب، هو هيلني به تشتهر ما «أكثر كالدر: يل
توضح بسهولة. تمثيله يمكن ال موضوع هو االغتصاب مغايرة، ألسباب ولكن الجمال،
أثناء النص. يف بفجوة بدأت النهضة» مرحلة يف الجنسية «اإلثارة دراستها أن ديليدر سيليا
تسلسل من منزعجة ديليدر كانت النساء» من النساءُ «فلتَْحذَر ميدلتون ملرسحية قراءتها
فيتصارعان املرسح، خشبة عىل يلتقيان ُمقاِومة وأنثى شهوانيٍّا «ذكًرا يجسد الذي األحداث
قصرية رصخة وبعد دقائق ثالث حوايل بعد ويعودان املرسح، خشبة يغادران ثم لهنيهة،
هذا .(١ :١٩٩٨) «غواية»» بكلمة وال «اغتصاب» بكلمة ال يرصحا ولم واحدة، مفاجئة
النصوص يف العرشين. القرن قبل فيما األدبي االغتصاب رسديات كل به تتسم الغياب
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الفارغة املساحة يف أو املرسح، خشبة خارج االغتصاب يقع الفصل، هذا يغطيها التي
مشهد أو شخص خالل من عنه يَُعربَّ أو مبهمة، عبارات يف أو الشعرية، املقاطع بني
تقديم شكسبري يستطيع ال املثال، سبيل عىل أندرونيكوس»، «تيطس مرسحية يف بديلني.
يَُقدَّم ُموحيًا طبيعيٍّا منظًرا عنه: ينوب ما لنا يقدم أن يستطيع ولكنه الفينيا اغتصاب
تجويف، أو مظلمة حفرة عن عبارة وهو بسيانوس، قتل مشهد املرسح خشبة عىل فيه
أن االعتبار يف أخذًا العنيف). الفعل (بعد بالدماء الهوة/الحفرة ولُطخت شجرية، تسرتها
غياب العمق، غياب الفاعلية، غياب سواء هيلني؛ تتناول التي للرسديات سمة هو الغياب
هو تصويره، يمكن ال فعل سمعتها) سوء (أو سمعتها يصاحب فأن الجمايل؛ التفصيل

قصتها. رواية صعوبة من يضاعف أمر
عىل تحتوي رسديات هي االغتصاب تتناول التي القانوني التاريخ يف الرسديات
التي الفرتة وهي — الحديث العرص أوائل يف به. يرصح ال ملا إحالل، إغفال، أوجه ثغرات،
نظيف يلحظ ذكره. يُوَرد ما نادًرا االغتصاب كان — الفصل هذا معظم يف عليها سأركز
فقط اغتصاب دعوى ١٤ شهدت إليزابيث امللكة حكم أثناء يف ساسكس مقاطعة أن بشار
:١٩٨٣) قتل جريمة و١٠٠ سطو حالة و١٥٠ رسقة، حالة ١٠٠٠ عىل يربو بما مقارنة
النصف يف إنجلرتا شمال يف َعْقد» كل يف شكاوى «خمس تشايتور مرياندا وتلحظ ٣٣)؛
ناحية من أنه واكر جارتهاين يدون .(٣٧٨ :١٩٩٥) عرش السابع القرن من الثاني
اإلغفال» من تاريخ التسجيل، انعدام من «حالة هو االغتصاب فإن عليهن، املجني شهادة
(«كانت العنف لغة إىل افتقرن الحديث العرص من املبكرة املرحلة نساء ألن ١)؛ :١٩٩٨)
حتى بمقاومتهن يحاججن أن يمكنهن ال ،(٨ ذكوريًة»؛ النفس عن الحقِّ الدفاع لغة
والعبارات القانونية املفردات إىل أيًضا يفتقرن النساء فعلن. قد أنهن جليٍّا يكون عندما
يخمن «مواقعة»، مثل امُللطَّفة القانونية العبارات إىل الشهادات تتحول فعندما الالتينية؛
املجني تنِزع ما عادة األنثى. عليها املجني ال الذكر، املحكمة كاتب لغة نسمع أننا واكر
األنشطة أو املنزيل األثاث قطع وحيال املحيطة، البيئة بشأن وصفي تفصيل إىل عليهن
روايات هي ذاته لالعتداء رواياتهن أن إال االعتداء، وقوع وقت بها ينخرطن كن التي
واملرحلة الوسطى العصور أدب يف أنه هي أخرى مشكلة وهناك محددة. وغري مقتضبة
«اغتصاب»؛ كلمة تعنيه ما األحيان جميع يف واضًحا يكن لم الحديث العرص من املبكرة
rape (الالتيني) الترشيعي واالستخدام العادي الرجل استخدام من كلٍّ يف االسم إن حيث
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الالتينية الكلمة من مشتق االسمني كال القرسي: والِجماع االختطاف يتضمن raptus أو
إذا إال — الفصل هذا طوال (أستخدم عىل/يختطف/يغتصب. يستحوذ بمعنى ،rapere

الجريمتني.) كلتا يتضمن الذي امُلْعَجمي، بمدلولها «اغتصاب» كلمة — ذلك غري ذُِكر
تتناول التي للرسديات الشائعني الروائيني املأزقني د يَُجسِّ االغتصاب فإن وهكذا
غيابني سيستكشف الفصل هذا محددة. صيغة يف — واإلبهام الغياب وهما — هيلني
اللغة، إبهام جانب إىل الفاعلية، وغياب املوافقة غياب هما باالغتصاب؛ مرتبطني محددين
هذين إخفاء أو لتجسيد محاوالتها يف الشعرية والرتاكيب األساسية القواعد ناحية من
أن مثلما (تماًما هيلني تتناول التي النصوص يف متضحة االعتبارات هذه كل الغيابني.
أخريات نساء إىل هيلني من تُنقل أنها إال القانونية) النصوص يف كمثال مستخدمة هيلني
مبتعًدا به، الخاص االختطاف فعل ينفذ الفصل فهذا ثَمَّ ومن كريسيدي). (بريسئيس،
النساء يف النظر إىل طروادة حرب يف استهالليٍّا حدثًا كونه حيث من هيلني اغتصاب عن
األدب بني والعالقة الِكنائي، واالستبدال السياق، يف واملشرتكة القريبة االغتصاب ووقائع

والقانون.

«اإللياذة» هومريوس، (2)

اليوناني باملحارب تبدأ التي «اإللياذة»، من موضع أي يف هيلني اختطاف يظهر ال
عنوًة منه أخذوها التي الجميل، النطاق ذات املرأة أجل من قلبه الحنق مأل «وقد أخيل
املرشوع (بترصف)، يحيى الوهاب عبد لطفي [ترجمة (٤٢٩-٤٣٠ .١) عنه» رغًما
(«ذات بريسئيس الجميلة وهي الحرب، غنائم من محظية أخيل يمتلك للرتجمة]. القومي
كاهن ابنة خريسيس محظية، يمتلك أجاممنون أيًضا 1.(١٨٤ .١ الجميلة»؛ الخدود
يرفض ابنته، استعادة اليونانيني من خرييس يلتمس عندما خرييس.2 الطروادي أبوللو
بطاعون. اليوناني للمعسكر اإلله ابتالء عن ألبوللو خرييس توسالت تُسِفر أجاممنون؛
أجاممنون يطالب ثَم ومن خريسيس؛ يُعيد أن عىل أجاممنون اليوناني الجيش يحمل

بريسئيس. أخيل، محظية وهو خسارته؛ عن بتعويٍض
أيًضا هو يأخذ يرضخ، أن عىل يُحمل وعندما أجاممنون. مثل البداية يف أخيل يرفض
أي يحل ال واحدة امرأة إعادة فإن وهكذا العسكرية.3 قواته فيأخذ املقابل: يف آخر شيئًا

آخر. شخص بإغضاب تسلسليٍّا فعٍل ردَّ يبدأ هو بل مشكلة،
فأخيل عندها: التوقف الواقعة هذه «اإللياذة» بها تعرض التي املفردات تستحق
يف البيت .(٤٣٠ .١) عنه» رغًما عنوًة منه أخذوها «التي املرأة عىل قلبه الحنق يمأل
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ال بريسئيس إن عنه». «رغًما تفيد «عنوًة» فلفظة يفيد؛ ال حشو فيه اإلنجليزية اللغة
من حالها) هو ذاك أن يُزَعم كان (أو هيلني حال كان مثلما سلبها أو اختطافها يجري
يرغب ال لكنه منه بريسئيس أخذ عىل يوافق فأخيل ذكر. علم دون من أي مينالوس؛
هذا يف «ُعنوًة»؟ لفظة تعني ماذا إذن، عنه». «رغًما بريسئيس تذهب وهكذا املوافقة. يف
بل اإلنجليزية)، الكلمة دالالت أحد (وهو جسديٍّا ُعنًفا تعني أن يمكن ال «ُعنوًة» السياق
ال ما (وهو اليونانية باللغة النص يف أيًضا الزائد الحشو يظهر اإلرغام. اإلكراه: تعني
كانوا «التي حرفيٍّا: البيت يُقرأ بالحشو). امللحمة ولع إىل بالنظر النص، يف مشكلة يمثل

4.(aekōntos) رغبته» غري عىل منه (bia) بالقوة يأخذونها
اإلبهام، الغياب، وهي: الفصل هذا موضوعات من بالعديد «اإللياذة» تُستَهل وهكذا
لفكرة تُقدِّم فهي هيلني؛ ليست املرأة تلك أن بيْد امرأة باختطاف تبدأ إنها االستبدال.
يتسم الذي أخيل عىل املوضع هذا يف منطبقة االغتصاب فمفردات الفاعلية: تضارب
خريسيس «اإللياذة» وتُِحل تعاونه. من الرغم عىل الرغبة ومنعدم ُمكره، أنه كما بالسلبية،
الالحقة االغتصاب رسديات يف معتاًدا سيصبح رسديٍّا أسلوبًا ُمستخدمًة بريسئيس، محل

اإلحالل. وهو هيلني: تتناول التي
الصغرى) آسيا يف امليالد قبل الخامس القرن نهايات يف (املولود هريودوت املؤرخ
تاريًخا مهيِّئًا يبسطها، أيًضا أنه بيْد «التاريخ» لكتابه مقدمته يف املوضوعات هذه يضم
اختطاف فإن نظره وجهة من لالغتصاب. املحيطة) واملالبسات الظروف (يوضح سياقيٍّا
أي زرت إذا االختطاف. حاالت من سلسلة نتاج هو طروادة حرب إىل يؤدي الذي هيلني
جماعي منظر عىل تعثر أن كبرية احتماالت فهناك الحارض، وقتنا يف للفنون عرض صالة
من سلسلة من واحدة حالة فقط هو هيلني احتجاز أن بيْد هيلني»، «اختطاف اسم يحمل
هريودوت يؤرخ الحاالت. تلك أشهر هذه أن يصدف أنه ولو الصلة، ذات االختطاف حاالت
أن عن يكشف سياق وهو طروادة؛ واقعة عىل السابق وسياقها الصلة ذات الحاالت هذه
حدثًا تكن لم — كثرية حروب يف الحال هو مثلما — هيلني/أسربطة ضد املرتكبة الجريمة
تال الذي الذريعة) (أو والباعث البعري، ظهر قصمت التي القشة كانت بل منفصًال سببيٍّا
أن هو الحالة هذه يف لالهتمام املثري أن إال عليه. السابقة العدائية األعمال من تاريًخا
االغتصاب. وهو واحد: نوع من كلها هي — تعددها رغم — السابقة العدائية األعمال
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«التاريخ» كتاب هريودوت، (3)

العامة غايته ًما ُمَقسِّ «التاريخ»، كتابه من األوىل الفقرة يف الرسدية غايته هريودوت يحدد
«التي اإلنجازات يسجل أن تحديًدا: أكثر فرعيتني غايتني إىل للتاريخ») («االستجالءات
تورطهم مالبسات «إظهار والثانية السواء»، عىل اآلسيوية الشعوب جانب ومن جانبنا من
«ُمتباَدلة». اعتداءات من لسلسلة التالية الصفحات يف ويؤرخ .(١٣ :١٩٦٥) النزاع» يف

وأقامت املتوسط، البحر استكشفت بحرية حضارة وهي بالفينيقيني،5 هريودوت يبدأ
امللك ابنة أيو أقبلت أرجوس، إىل قِدموا عندما البحر. عرب التجارة ومارست مستعمرات،
«وعىل الفينيقية. البضائع من ليتسوقن وصيفاتها) كن أنهن املحتمل (من أخريات ونسوة
اإلفالت، ألكثرهن فأمكن نحوهن، واندفعوا بينهم فيما الخرب الفينيقيون البحارة تناقل ِغرٍَّة
وهكذا مرص. إىل وأُِخذن السفينة» متن عىل وُحِملن قبضتهم يف وأخريات أيو وقعت بينما
األعمال من «سلسلة من األوىل الواقعة لهريودوت، وفًقا كانت، هذه الغرَب. الرشُق يهاجم
األمرية فيختطفون الثأر من مناًصا الحًقا اليونانيون يجد ال .(١٣ :١٩٦٥) االستفزازية»

.(١٤) بالصاع» الصاع (الفينيقيني) لهم يردون «وهكذا أوروبا، الفينيقية
فاختطاف فريق، كل يف ل ُسجِّ بهدف األمر ينتهي أن ينبغي كان الحد هذا عند
اعتداءً أن بيْد يونانية. ألمرية اآلسيويني اختطاف يُبطل أو يكافئ آسيوية ألمرية اليونانيني
يختطف إذ اليونانيون؛ بل املرء) يتوقع قد (مثلما الفينيقيون يبدؤه ال يستتبعهما، ثالثًا
«تعويضات امللك يطلب وعندما كلوتشيز. ملك ابنة ميديا، مسلحون يونانيون بحارة
تعويض، تقديم نية لديهم يكن لم «اليونانيني إن قاطع بشكل له قيل ابنته»، وعودة
إن .(١٤ :١٩٦٥) أرجوس» من أيو اختطاف عىل تعويض أي ينالوا لم أنفسهم كونهم
مقابل ميديا — النظرية الناحية من الشأن هذا يف عليها غبار ال التي اليونانيني موازنة
فعدم واملغالطة): الخداع عىل (القائم السفسطائي تفكريهم طياتها بني تُخفي — أيو
األمر حقيقة يف اليونانيني ألن محله؛ غري يف اعرتاض هو أيو عن تعويض عىل حصولهم

ألوروبا. باختطافهم جربًا التعويض عىل حصلوا قد
رابع: حدوث إىل الثالث االختطاف هذا يؤدي وهكذا

أن بريام بن لباريس القصص هذه أوحت عاًما، خمسني إىل أربعني حوايل بعد
أن عىل مجربًا يكون لن أنه من متيقن وهو اليونان، من زوجة لنفسه يستلب
به انتهى وهكذا لقوا. قد اليونانيون كان مما أكثر املجازفة عىل جزاءً يلقى

(١٤ :١٩٦٥) هيلني. يخطف ألن األمر
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بالرفض وبتعويضات هيلني بعودة اليونانيني طلب يُقابَل إذ ثانيًة؛ نفسه التاريخ يعيد
من تعويض انتظار عن الناتج والضيم ميديا «اختطاف سابقة: واقعة إىل اإلشارة مع
احتفظوا قد كانوا أنهم حقيقة عن فضًال يقدموه، أن رفضوا قد أنفسهم هم كانوا أناس

.(١٤) بالفتاة»
هناك يكن لم اآلن «حتى الدولية: السياسية الوقائع هذه بشأن متفائل هريودوت إن
ذات معادلة إىل اإليجابي موقفه يوحي .(١٤) الجانبني» من النساء استالب من أسوأ أمر
لونج تيموثي يشري كما أنه إال ميديا. تكافئ وهيلني أيو، تكافئ فأوروبا اتجاهات: أربعة
متزوجات، غري عذراوات أمريات جميعهن هن وميديا وأيو، أوروبا، فإن ،(٤٨ :١٩٨٧)
باريس يستلب عندما متوازنة غري املعادلة تصبح ثم من وملكة. زوجة هي هيلني بينما

هيلني.
رجل، ممتلكات من هن النساء كل ألن املبدأ؛ حيث من متساوية املعادلة حدود
امللكي: وضعها نتيجة معقد هيلني موقف فإن ذلك ومع زوجهن، أو أباهن أكان سواءٌ
هيلني قيمة فإن ذلك ومع ألسربطة. كملكة وجودها بدون ملًكا يصبح ال فمينالوس
هيلني. عن تُروى التي القصص يف متكرر موضوع هي املعادلة) توازن اختالل (وبالتبعية

فيقول: ذلك عن شكسبري شخصية ترويلوس يعرب كما أو

اليونان، سباها قد كان عجوز عمة من بدًال
يونانية، ملكة صحبة يف يعود به إذ

ذابًال ونرضة شباب من ألبوللو ما يبدو
الصبح. بهاء أمامها ويذوي ونرضتها شبابها أمام

(٧٩–٨١ .٢ .٢ وكريسيدا» («ترويلوس
(بترصف)] يونس الحميد عبد د.  [ترجمة

أنها رغم هريودوت، رواية مالمح من ليست هسيونيه، بريام، شقيقة العجوز»، «العمة
العرص من املبكرة املرحلة ورسديات الوسطى العصور رسديات يف مميز كملمح تربز
اليونانيني أرس عىل ا ردٍّ الطرواديني انتقام هو هيلني اختطاف فيها يكون التي الحديث،
موضع هو كهيلني شابة مقابل يف كهسيونيه مسنة قيمة فيها تكون والتي لهسيونيه،

كبري.6 جدل
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وبدًال «املتبادلة». االختطافات عن أورده ما بشأن منطقه من هريودوت يتحقق ال
يف حماقتهم عىل اليونانيني إىل اللوم يوجهون الُفرس يُظهر الطرواديني، يف التشكيك من
إثارة لكن مرشوًعا، عمًال ليس بالفعل … شابة امرأة اختطاف «إن هيلني. عن الدفاع
فقرة أول يف الرأي هذا عىل علتهم وتَرد .(١٤) الحماقة» رضوب من هو وقوعه بعد نزاع
امرأة إكراه يمكن ال بأنه النظر بقرص يتسم رصيح اعتقاد وهي الفصل، هذا يف مقتبسة
أسربطة») من فتاة مجرد أجل («من الدولية اإلساءة ضآلة عىل ويؤكدون عنها.7 رغًما

وآسيا. اليونان بني وعداوة شاملة آخية لتعبئة كمدعاة
القصص. قصة كذلك وهي الرصاعات. أصول عن قصة هو هريودوت كتاب إن
أوحى ومما وأوروبا. أيو من القصص» هذه من «مستوًحى (لهيلني) باريس فاختطاف
أدبية)؛ أو كانت (أخالقية عاقبة وبال نهاية، بال القصص هذه أن حقيقة هو أيًضا إليه
كان مما أكثر املجازفة عىل جزاءً يلقى أن عىل مجربًا يكون لن أنه من «متيقن فهو
عىل والفينيقيون الفرس يرويه ما للوقائع هريودوت رواية تظهر لقوا.» قد اليونانيون
أن بيْد وآسيا. اليونان بني العداوة عن الفرس رواية يف اختطافها جرى قد فأيو السواء.
فبينما النقيض، «عىل االختطاف: حكاية تُنكر رواية وهي مختلفة، رواية لديهم الفينيقيني
حبىل، أنها واكتشفت السفينة، قبطان مع عالقة أقامت أرجوس يف زالت ما الفتاة كانت
أمرها» افتضاح من هربًا بعيًدا إرادتها بمحض أبحرت والديها، مواجهة من خجًال ثم
متكررة موضوعات ثالث هريودوت يوجز الرسيعة القليلة الفقرات هذه يف .(١٥ :١٩٦٥)
أو إرادة عن االختطاف كان لربما اختطاف. قصة فهذه هيلني. تتناول التي الرسديات يف

الوحيد. االختطاف هو ليس هيلني واختطاف بإكراه.
تحكي اغتصاب. قصة حول يدور األمر يجد ينهيه) (أو الرسد املرء يبدأ أينما
الذي (٤٩٩ :١٩٧٧ هيسيود (يف زيوس يد عىل نمسيس اغتصاب عن القربصية» «امللحمة
شكل متخذًا زيوس يد عىل ليدا اغتصاب أخرى روايات تقدم بينما هيلني، والدة إىل يؤدي
ثيسيوس. يد عىل هيلني تُختطف ذلك وبعد هيلني. عنه نشأت الذي املصدر أنه عىل بعجة
كتب كل من تركيز موضع هو تيالمون اليوناني يد عىل هسيونيه الطروادية واحتجاز
لهيلني. الثأري الطرواديني اغتصاب يحفز وهذا طروادة. تناولت التي الوسطى العصور
طروادة حرب تؤدي وال بريسئيس. األسرية أخيل لفتاة أجاممنون باحتجاز «اإللياذة» تبدأ
موت بعد إنه هيلني تقول ليوربيديس «الطرواديات» مرسحية ففي التتابع. إيقاف إىل
بي عنوًة/واحتفظ أخذني كلها»، املدينة رغبة ««متحديًا ديفوبوس، شقيقه فإن باريس،
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(فريزر املعلومة هذه الكريتي ِدكتيس ويكرر 8.(١٢١ :١٩٧٣ (يوربيديس له» كزوجة
دمار «تأريخ يف كولون ديليل جيدو لنا فريوي االختطافات. وتستمر .(١٠١ :١٩٦٦
ومينالوس) هيلني (ابنة هريميون «اختطف بريوس أن طروادة، حرب بعد أنه طروادة»
ما هذا يمنحنا .(٢٥٧ :١٩٧٤ كولون/مييك (ديليل (زوجها)» أوريستيس من خفيًة
هريودوت حاالت حسبانه يف املرء يأخذ أن قبل اختطاف/اغتصاب حاالت سبع مجموعه

اإلضافية. الثالث
حيث الحارض، الوقت يف (مثلما فاعلية قصة أيًضا هي االغتصاب عن رواية أي إن
عىل أركز أن أود املرأة؟) وافقت هل هو: االغتصاب محاكمات يف الرئييس السؤال يكون
املزعوم؛ االختطاف يف األنثوية الفاعلية عىل تأكيده وهو هريودوت: ذكره فيما واحدة نقطة
إرادتهن. بغري يُختَطفن أن يمكن ال النساء أن ليخربنا املضارع زمن إىل يتحول فهو
غادرت (أيو) األقل عىل واحدة امرأة هناك — الفينيقيني نظر وجهة من — أن ويخربنا
أيًضا محرمة. بطريقة الجنس مارست كونها حقيقة إلخفاء إرادتها» «بمحض اليونان
الرشاء يف الوقت تمضية يف ينخرطن اللواتي أيو نسوة عىل الفاعلية الفينيقيون يضفي
فيما «يتعاملن النسوة هؤالء .(١٣ :١٩٦٥) استهواهن» ما «يشرتين الفينيقي، السوق يف
يف الفاعلية إن بصددها؟ نحن التي البضائع أنواع ما ولكن .(٤٦ :١٩٨٧ (لونج يرغبن»

آخر. موضع يف فاعلية أنها عىل تَُؤوَّل املوضع هذا
لحاالت بالنسبة هيلني تتناول التي القصص يف ودوره األنثى، موافقة موضوع إن

الفصل. هذا بقية يف عليه سنركز ما هو املتعددة، االغتصاب

الرسدية تشورسوالثغرات (4)

ليس وكريسيدي».9 «ترويلوس تشورس مرسحية هو املوافقة إبهام يوضح نص أفضل إن
عبارة هي — عنوانها يشري كما — التي الطروادية، الرسدية هذه يف يُذكر دور لهيلني
الطروادية واالبنة ترويلوس الطروادي األمري بني محرم) جنس قصة (أو حب قصة عن
الذي أبوللو كاهن هومريوس)، عند خرييس شخصية تماثل التي (الشخصية لكالخاس
تقليدي غرار عىل كريسيدا حب من ويهزل ترويلوس يسقم لليونانيني. وانضم انشق
وخال/عم ترويلوس صديق باندار، يستدرج الوسطى. العصور يف الحال عليه هو ملا
رؤية من ترويلوس تَُمكِّن بريئة ظاهريٍّا تبدو مواقف إىل أخته/أخيه ابنة كريسيدا،
خفيًة وينتهك بعطفها، ويظفر مرضه، فراش يف تزوره حتى عليها ويحتال كريسيدا،

معها. ليايل يقيض املطاف نهاية ويف حبها، ويغنم نومها، غرفة
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ترويلوس شقيق ديفوبوس، األمري منزل يف عشاء حفلة يف يحدث املواقف هذه أحد
— كريسيدي أن هو للعشاء الظاهر السبب باريس). موت بعد هيلني زوج (والحًقا املفضل
ضدها. ُرفعت قضائية دعوى يف حمايته وتطلب ديفوبوس مضيفها تفاتح قد — كضيفة
حيازاتها ضد املرفوعة القضائية الدعوى وهذه أرملة، كونها بالثراء، تنعم (كريسيدي
اختالق هو منها الواقع الحايل التهديد أن إال سابًقا، وجوًدا لها أن الواضح من ألراٍض
كريسيدي ملقابلة لرتويلوس فرصة تهيئة فهو للعشاء الحقيقي السبب أما باندار.) من
تزوره الفراش. إىل ويذهب الطعام عن الحمى من يعاني الذي ترويلوس يتغيب خلوة. يف
ذلك بعد أخته/أخيه. ابنة باندار يستبعد (١٦٤٦ .٢) صغرية» «الغرفة ألن ولكن عائلته
بشأنه، النصح هيكتور يحتاج عمل خطاب ليَْقَرآ الحديقة إىل وهيلني ديفوبوس يبعث
انتهت أن بعد عنه والترسية املريض ترويلوس زيارة عىل املوافقة عىل كريسيدي ويحمل

العائلة. زيارة
يف هيلني هي هذه والعطف. للكياسة مثال هي الذكر املتقدم العشاء طوال هيلني
.٢) كريسيدي يد وتمسك ،(١٦٢٥–١٦٢٧ ،١٦٠٥ .٢) األحاديث وتبتدئ ُمضيفة، البيت:
.(١٥٧٦-١٥٧٧ .٢) تعاطًفا وتُِشع ،(١٦٧٢-١٦٧٣ .٢) ترويلوس عن ي وتُرسِّ ،(١٦٠٤
سيقع الذي بزواجها يعرف قارئ ألي باديًا الجنيس، التوتر من خفيٍّا تياًرا هناك أن بيْد
تكون لكريسيدي، مساندًة العشاء ديفوبوس يقرتح عندما ديفوبوس. من الحق وقت يف
يتساءل كما ولكن باريس. عىل نفوذًا لديها ألن هيلني يدعو أن هي تراوده خاطرة أول

.(٣٠٧ :١٩٨٨) فحسب؟» نفسه باريس يدعو ال «ملاذا وتايلور: باسويل
الحديقة إىل ينسحبان عندما زوجان. كأنهما وديفوبوس هيلني يتعامل العشاء عىل
«ليس وهو مورقة»، «عريشة يف ساعًة يقضيان ،(١٦٩٧ .٢) وخطابًا» «رسالة ليتصفحا
«من هي هذه هيلني .(٣٠٧ :١٩٨٨ وتايلور (باسويل القانونية» للمناقشات املعتاد املكان
وجيز لوقت «تظهر أنها من الرغم عىل أنه صندوول ماكاي يُذَكُِّرنا إذ تشورس»؛ اخرتاع
ال .(١٥٢ :١٩٧٥) شفة» ببنت تنطق ال فإنها فيلوسرتاتو)» (إل حبٍّا «املقهور قصيدة يف
األخ بني الصداقة حدود تتجاوز أنها فيها تظهر صورة يف رصاحًة هيلني تشورس يقدم
لقبها عىل تشورس به يؤكد الذي التكرار يؤدي ذلك. حدوث بإمكان يسمح ولكنه واألخت،
عاهرة) =) ساقطة» «quean/امرأة كلمة مع لفظي جناس وهو «Queene/ملكة»،
ليستا اللتني و«أخت»، «أخ» لفظتي عىل والتشديد ،(٣٠٦ :١٩٨٨ وتايلور (باسويل
(صندوول النبيل» الحب إىل السبيل يف وسيطة «مرحلة ولكنهما فحسب باألرسة متصلتني
سيغيبان وهيلني ديفوبوس أن إىل بانداروس باطمئنان واملقرتنان — (١٥٣ :١٩٧٥
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وهيلني فديفوبوس مزدوجة»: «مواعدة هو الحدث أن يستنتج أن إىل بصندوول — لساعة
.(١٥٥ :١٩٧٥ (صندوول ترويلوس حال هو مثلما تماًما الخصوصية إىل متلهفان

وترويلوس. بانداروس من بتجهيز هو فموعدها بريئة، تكون) (قد كريسيدي إن
هيلني بموقف بطيء تلويح هو لها وتستسلم الغواية تقاوم كريسيدي تصوير ولكن
فليس طروادة؛ إىل أسربطة من هيلني انتقال وقت الكالسيكي األدب يتجاهل السابق.
بتفصيل: االنتقال أحداث طروادة عن الوسطى العصور كتب تسجل بينما عمق. لهيلني
(أو ورغبتها املداعبة، يف وأساليبها الصيت، ذائعة باريس وسامة لرؤية هيلني فضول
إكسرت من جوزيف يقدم أسربطة. إىل وحنينها وندمها مشاعرها)، تأرجح أو إحجامها
كلمة — الزائفة النفسية بمسائل االهتمام جل املهتم — عرش) الثاني القرن (ثمانينيات
راغبة، به الخاصة فهيلني املتمنعة. واملرأة الراغبة املرأة وهما نظر، وجهتي من raptus
الطروادي باريس «يمسك تُرغم.» أن تريد ذلك ومع منها ُطلب إن األيدي لتالمس «متهيئة
:١٩٨٦ (جوزيف/بيت املبتهجة» بتعبرياتها إياه مستحثة يديها، تبسط بينما بهيلني فجأة
راغبة. ليست تيالمون، يد عىل املختطفة الطروادية األمرية هسيونيه، بينما .(١٣٩ ،١٣٧

بزواجها: االحتفال تُكاِبد وهي املختطفة املرأة مشاعر وصف يف جوزيف يستفيض

وتكره التهليل تزدري فهي املتجهم؛ بوجهها املحتفلني تزعج هسيونيه وحدها
بطريقة معجبة وغري الرائع بمهرها وال الجديدة بمكانتها مبالية ال امُلباِركني،
ُمغتَصبة). sibi rapta videri) مختطفًة نفسها تعترب فهي الجديدة؛ حياتها
ولكنها حريتها، يف واثقة غري كأسرية، نفسها عىل وتخىش و… بأًىس، وتشتكي
أمر مكرهًة قبلت ولكنها اإلكراه وتحت خائفة وهي قرسي زواج يف ماضية

(٨٣) الزوجية. فراش إىل الدخول

إال آرسها»، من رسوًرا «تلقى أن ألسرية ممكنًا كان إذا عما فطنًا تشكًكا أنتينور يتشكك
«إنني قائًال: يجيب الباكية»، هسيونيه من فيها مرغوب غري قبلًة ينتزع «وهو تيالمون أن

.(٨٥) بمعانقتها» االستمتاع يف الحق بسيفي استحققت
ذات لحظة وكريسيدي» «ترويلوس مرسحية من الثالث الكتاب يف تشورس يقدم
بني ولكن وكريسيدي ترويلوس بني ليست اللحظة هذه واإلرغام: الجنيس التوتر عن صلة
باإلبهام تشورس نص يتصف جوزيف، نص من النقيض فعىل وخالها/عمها. كريسيدي
كيفية يف فلنتأمل املوضع. هذا يف انتباهي يثري ما هو به يبوح ال ما وتحديًدا واإلغفال،

للحدث. تشورس تمهيد
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لرتويلوس الحميم والصديق كريسيدي خال/عم هو تشورس مرسحية يف بانداروس
يقاسيه الذي القنوط نفس ويقايس واحد، طرف من ُمِحبٌّ نفسه وهو الوقت، نفس يف
منعدمة. أخالقياته أن أخته/أخيه ابنة عىل احتياله من طويل وقت قبل ويتضح ترويلوس.
ترويلوس حب يعوق لن فهو القربى؛ سفاح إىل عابرة إشارة يشري األول الكتاب ففي
الكتاب ويُستهل .(٦٧٦–٦٧٨ .١) هيلني أخيه، زوجة نحو كان وإن حتى عنه املعلن غري
السنونو. صخب عىل تماًما يستفيق أن إىل النعاس يغلبه أن أوشك الذي ببانداروس الثاني
(التي فيلوميال ألختها وقع الذي القربى باغتصاب — بروكني هي التي — السنونو تغرد
نائم» ««نصف» باندار وكون زوجها). شقيق يد عىل اْغتُِصبَت أن بعد عندليب إىل تحولت
قصة مع ينسجم الذي أيهما موٍح: أمٌر هو عندي) من األقواس داخل التنصيص (عالمتا
معها والحديث كريسيدي رؤية إىل يسعى فهو الواعية؟ غري أم الواعية أفكاره فيلوميال؛
يف الحًقا يصنع مثلما القربى، سفاح معها يمارس َمن يف هنا يفكر زال أما الحب. عن

وهيلني؟10 لديفوبوس الخصوصية يتيح عندما الكتاب نفس
بسفاح يرتبط نشاط أو مغازلة يف يخوض نفسه هو وكأنه يبدو الثالث الكتاب يف
الخال/العم بني حدث عما تشورسأييشء يقول ال كريسيدي. أخته/أخيه ابنة مع القربى
يف وهيلني ديفوبوس بني حدث ما علينا يقص لم مثلما الفراش يف أخته/أخيه وابنة
منوًطا ليس ما كل عن الطرف أغض («إنني يقوله ال ما إىل انتباهنا يلفت ولكنه العريشة.

قوله. يمكن ال ما إىل أو ،(١٥٧٦ .٣ قوله»؛ بي
غادر أن بعد منزله يف نومها غرفة يف كريسيدي عىل يعرج ببانداروس الحدث يبتدئ
خجًال كريسيدي وجه يحمر مًعا. األوىل ليلتهما قضيا قد الشابان الزوجان وكان ترويلوس،
.(١٥٧١ .٣) النظر» ليختلس بانداروستحتها «يدخل وعندئٍذ بالرشاشف، وجهها وتغطي
أهناك .(١٥٧٤-١٥٧٥ .٣ قبَّلها»؛ وأخريًا رقبتها، بذراعه/تحت زج «وفجأًة ذلك، بعد
هذه بعد يحدث ما كان أيٍّا «وأخريًا»؟ جملة قبل استمر؟) كم هناك، كان (وإن فاصل
حينما يستمر) (أو وينتهي الشعرية املقاطع بني الخالية املساحة يف يحدث فإنه القبلة

الرسد: الشاعر يستأنف

لقوله. بحاجة لست ما كل عن الطرف أغض إنني
أيًضا وهي إماتته، عن الرب تجاوز لقد ماذا!

خالها/عمها، مع تعبث وبدأت سامحت،
معه. التجاوب إال فعله يمكنها كان آخر يشء أي هناك يكن لم إذ
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األمر: هذا عاقبة إىل لنذهب ولكن
منزلها، إىل ذهبت الوقت، حان عندما

ببُغيته. بانداروس وظفر
(١٥٧٦–١٥٨٢ .٣)

الطرف الشاعر يغض األنثوية. النظر وجهة باستئصال وينتهي الشعري املقطع هذا يبدأ
األرجح عىل ملن؟ مهم غري ولكن لقوله»). بحاجة لست ما كل («عن مهم غري هو عما
الظفر عىل الدال املتغطرس باإلقرار املقطع ينتهي واملتنازلة. املأخوذة لكريسيدي ليس
يمثل الذي فعلها يعترب التي كريسيدي هي رحى حجَري بني أراد. ما نال بانداروس بأن
هناك يكن «لم وقرس: ودفاع، مقاومة، بمثابة هو تعبث») («وبدأت الظاهرية الفاعلية
التي الرسديات يف نمطي هو ومثلما معه.»11 التجاوب إال فعله يمكنها كان آخر يشء أي
الشعوري الحدث الرسد يغفل أدبيٍّا، أم قانونيٍّا/جنائيٍّا أكان سواءٌ «االغتصاب»، تتناول

األمر.» هذا عاقبة إىل «لنذهب املحصلة: إىل ويعمد
انتباهنا يلفت تشورس كان إذا أنه إىل شخيص) اتصال عىل (بناءً ترنر ماريون يشري
ستيفن ريفرسايد، صحيفة معلق — مختلفة بطريقة — يفعل فكذلك رسدي، قصور إىل

ا: محتجٍّ يقول الذي بارني، إيه

يغوي املوضع هذا يف بانداروس أن الحايل الوقت يف املنترشة النظر وجهة إن
ال نظر وجهة هي الفعل، هذا إىل يلمح تشورس أن أو يغتصبها، أو كريسيدي
التي ١٩٧٩ عام يف املنشورة املالحظة املثال، سبيل عىل معقولة. وغري لها أساس
املشهد» هذا إيحائية تقدير يف فشل أو بعيد حد إىل تجاهل قد «النقد أن فيها يرد
(تشورس املشهد. هذا «إيحائية» عن ُكِتب قد فالكثري مغلوطة؛ مالحظة هي

(.١٥٥٥–١٥٨٢ .٣ وكريسيدي». «ترويلوس عن مالحظة ،١٠٤٣ :١٩٨٧

إنه حتى يشء، هناك ليس أنه عىل اإلرصار وشديد اعرتاضه، يف الحماسة لشديد بارني إن
إن عليه. يحتج الذي ١٩٧٩ عام رأي منه املقتبس املصدر إىل تنويًها يورد أن يف يفشل
(االفتقار األكاديمي األسلوب وافتقاد الصاخبة) (النربة التحريري الحضور بني املزيج هذا
عىل بناءً (ترنر، التحريرية الناحية من فشل إىل بل فحسب اإلنكار إىل يشري ال مرجع) إىل

شخيص). اتصال
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العرص أوائل يف كريسيدا أو كريسيد الحًقا عليها سيُطَلق (التي كريسيدي إن
ارتباًطا ترتبط ألنها طروادة هيلني «الغتصاب» استكشاف بأي صلة ذات الحديث)
كان الحديث العرص أوائل يف إنه الواقع ويف طروادة. هيلني وسلوك باسم مستمرٍّا
عىل للداللة تبادلية بطريقة أعالم أسماء باستخدام اختزاًال و«هيلني» «كريسيدا» اسما
تصد بيتيت، لجورج (١٥٧٦) بيتي» ملتعة بيتيت «قرص يف جنسيٍّا. الخليعة املرأة نوعية
«إنك قائلًة: جنسيٍّا متاحة أنها افرتاضه متحديًة مرغوب، غري متودًدا املتزوجة بروكريس
شأنهم — املعارصون واألكاديميون «هيلني».» متناولك يف وليس «كريسيد»، تصاحب ال
أو متشابهتان شخصيتان أنهما عىل وهيلني كريسيدا إىل ينظرون — بيتي شأن ذلك يف
أن صندوول، نظر وجهة فمن شكسبري. أو تشورس عن يكتبون أكانوا سواءٌ مرتبطتان،
وجهة من وهي ،(١٥٥ :١٩٧٥) لكريسيدي» معاكسة «شخصية هي تشورس عند هيلني
رتر نظر وجهة ومن ،(٣١٠ :١٩٨٨) لكريسيدي و«مثال» «مرآة» وتايلور باسويل نظر
بخواتمها» «األمور شكسبري مرسحية يف .(٢٢٩ :٢٠٠٠) املشوه» كريسيدا «توءم هي
أغنية مغنيٍّا طروادة، هيلني سميَّتها وبني هيلني اسم تحمل التي البطلة بني املهرج يقرن
خربوا اليونانيني أن «يف السبب»، هو الجميل الوجه هذا «أكان («قالت مشهورة: شعبية
امللك، مع إياها (تارًكا بكريسيدا يقرنها الفو امللك نديم لكن ،(٧٠-٧١ .٣ .١ طروادة».»
.١ .٢) مًعا») االثنني يرتك أن يقلقه ال الذي كريسيد، خال/عم (مثل) «أنا معلًقا: يقول

باستمرار. مرتبطتان وكريسيدا هيلني إن .(٩٧-٩٨
هيلني بني اللقاء تعرض التي — طروادة عن الوسطى العصور كتب باستثناء
تتناول التي الرسديات معظم أن نجد — وافر بتفصيل كيثريا) (أو أسربطة يف وباريس
وهو تشورس، عند قصتها فيه تبدأ الذي املوضع هو وذلك طروادة. يف تضعها هيلني
الفعل» «بعد» «أْعِني القانونية: الناحية من «االغتصاب» قصص فيه تبدأ الذي املوضع
الغواية، أو اإلقناع، أو العاطفة، أو بالدافع، ا مهتمٍّ القانون ليس .(٧٨ :٢٠٠١ (كانون
السعادة أو الندم، أو الخوف، أو املمانعة، أو الشخصية، الوالءات تعارض أو الرتدد، أو
قًرسا. أُِخذت أو بموجبها ُمِنحت تكون قد التي الظروف أو املوافقة أو كان)، ثمن (بأي
التي وكريسيدا» «ترويلوس مرسحيته أن ونجد األمور. تلك بكل مهتم فهو شكسبري أما
هومريوس من بدءًا األدبية األعمال من الكثري شأن ذلك يف شأنها طروادة، حرب تعالج
لتلك األوىل املناوشات عن صفًحا «ترضب مرسحيتنا إن البدايات؛ تصور ال تلوه، ومن

139



طروادة هيلني

[ترجمة (٢٧-٢٨ (االستهالل امللحمة» عباب من نتائج./مبتدئة من أثمرت وما املعارك
فمن البدايات. تلك يهمل شكسبري أن يعني ال ذلك أن بيْد يونس]. الحميد عبد د.
من امرأة تُنَزع فيه مشهًدا كاتبًا هيلني، موقف يستجيل نجده كريسيدا، شخصية خالل
املعسكر يف (ديوميديس آخر إىل وتئول طروادة) يف (ترويلوس مدينتها يف الرجال أحد
والءها هيلني فيها غريت تكون قد التي للظروف تمثيل إعادة يقدم بذلك وهو اليوناني).

طروادة. إىل اليونان من اآلخر، االتجاه نحو

وكريسيدا هيلني (5)

كريسيدا إن يقول فبانداروس وكريسيدا: هيلني شكسبري شخصيتَي تُعادل البدء منذ
أيامها أفضل يف هيلني إن أخرى، (بعبارة األحد» يوم هيلني كجمال الجمعة يوم «جمالها
خادم يصف عندما .(٧٦ .١ .١) األيام) كل يف كريسيدا جمالها يف تماثل األحد يوم وهو
أنه الوصف من بانداروس يفرتض الثالث، الفصل من األول املشهد يف هيلني باريس

كريسيدا: عن يتحدث

إنها الجمال، قلب بها ينبض التي الحياة إنها البرش، بنات من فينوس … الخادم:
الخفية. الحب روح

كريسيدا؟ قريبتي من؟ بانداروس:
وصفي من ذلك تستنبط أن مقدورك يف يكن ألم هيلني. إنها سيدي، يا ال الخادم:

لها؟
كريسيدا. األمرية تَر لم أنك الصديق أيها يبدو بانداروس:

(٣٢–٣٨ .١ .٣)

شكسبري لفرقة ١٩٦٨ إنتاج ويف «لؤلؤة». بوصفها املرأتني من كلٍّ إىل ترويلوس يشري
من خيضت حرب من تسخران وكانتا برصيٍّا، املرأتني بني التمييز يصعب كان امللكية،

موضوعية. ال ذاتية القيمة أن وهي املرسحية افرتاض وتوضحان منهما، واحدة أجل
وإغراءات مواقف هي وكريسيدا هيلني لها تتعرض التي واإلغراءات املواقف إن
طروادة، يف تعيش يونانية، فهيلني مزدوجة: ُهِويَّة لديها املرأتني من وكل متماثلة.
يوناني يحبها املرأتني من وكلٌّ اليونانية. األرض إىل والدها استدعاها طروادية، وكريسيدا
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وكريسيدي»، «ترويلوس تشورس مرسحية عىل وتايلور باسويل يالحظ ومثلما وطروادي.
فتمسكها ما»: شخًصا تخون أن عليها «ُمحتًما فيه تصبح موقف يف كريسيدا الرجال يضع
إن ترويلوس. تخون أن يعني اليونانيني إىل تذهب وأن والدها، تخون أن يعني برتويلوس
.(٣١٠ :١٩٨٨) الحالتني» من بأيٍّ هيلني تكون أن عليها يتحتم «أنها تعني اختياراتها
مرسحية يف كريسيدا فيه تُسلَّم الذي املشهد هو األمر ذلك فيه يتجىل موضع وأفضل
موقف تكرار يعيد كريسيدا له تتعرض الذي فاملوقف اليوناني. املعسكر إىل شكسبري
غريب إىل وتنقاد (مينالوس/ترويلوس) رجًال تهجر أن عىل تُجرب جميلة امرأة هيلني:
األحوال من حال بأي يكن لم اختطافها يف هيلني تورط أن ومع (باريس/ديوميديس).
فعىل منه: مفروًغا أمًرا كان الحديث العرص أوائل كتابات حسب جرمها أن إال متيقنًا،
يناقشوا أن الطالب عىل التالميذ لدى النقاش ملهارات مدريس اختبار أوجب املثال، سبيل
مرسحية يف النكسرت يشبه .(٨-٩ :١٩٦٦ كويل (قارن عليها» وما لها «ما هيلني موقف
األسلحة/والحروب عىل درَّب اليونانية؛ «البغيِّ مثل بأنه جافستون الثاني» «إدوارد مارلو
عىل هيلني النييه إيميليا ع تُقرِّ .(١٥–١٧ .٥ .٢) الصناديد» الفرسان من الكثري الدامية
البطلة تندد .(١٩٠–١٩٢ (األبيات اليهود» ملك يا رب يا عليك «سالم يف الفضيلة غياب
االضطراب» هذا ابتدأت التي «البغيُّ بأنها إياها واصفًة بهيلني لوكريس الشكسبريية
كبطلته األحكام إصدار يف مترسًعا شكسبري ليس ذلك مع .(١٤٧١ لوكريس» («اغتصاب
كل تُسِقطه الذي املشهد وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية يف يصوغ فنجده الرومانية.
الوطن بني االنتقال مشهد هيلني: تتناول التي الحديثة الحقبة من املبكرة املرحلة رسديات
وتأرجح لإلغراءات بإسهاب طروادة عن الوسطى العصور كتب تعرض البالد. وخارج
املبالغ العاطفي والجذب الشد يستبدل شكسبري ولكن هيلني، لهما تتعرض اللذين املشاعر

كريسيدا. عند املعقد بالرصاع الكتب تلك لدى اليشء بعض فيه
بألفاظ العالقة عن يتحدث فهو عاطفيٍّا؛ كريسيدا عن تخىل قد ترويلوس أن يبدو
للمغادرة)، العاطفي رفضها من النقيض (عىل إبعادها بسلبية ويتقبل باإلنهاء، توحي
مع يتناىف بشكل تستنتج، حتى بخيانتها املنذرة االفرتاضات من الكثري مع إياها تارًكا
اليوناني املعسكر إىل تصل وعندما .(٨٢ .٤ .٤) تحبني» ال إنك للسماء، «يا املنطق:
تالمس ناحية من الجماعي االغتصاب يكافئ ملا تتعرض إذ أخرى؛ لصدمة تتعرض
بذيئة نكات الجنود من مجموعة تُلقي إذ الجسدي، التالمس وتعدد والتقبيل الشفاه
جميًعا» نقبِّلها أن األفضل ومن بقبلة./… يحييِك قائدنا «إن تقبيلها: عىل وتتناوب عليها
هذه صمت فإن شخيص)، اتصال (يف جونستون لورا تشري ومثلما .(١٩–٢١ .٥ .٤)
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٢٠ مدى عىل الكلمات استخدام يف والجرأة بالثقة تتسم أنها عنها املعتاد من التي املرأة
شعوريٍّا، نفسها تتمالك وأخريًا صادم. ألمر املشهد إىل دخولها بعد كامًال بيتًا ٣٠ إىل
بحياتي،/أن أراهن إني … تأخذ؟ أم أتعطي تقبِّل «حينما قائلة: برباعة فتقتص ولفظيٍّا،
االعتداد هذا يوليسيس ل يُؤوِّ .(٣٦–٣٨ .٥ .٤) تعطيها» التي من خري تأخذها التي القبلة

دالل: بأنه فيه، نفسها تجد الذي املوقف عىل املرتتب بالذات، الدفاعي

وشفتيها، خديها، بل لتتكلمان، عينيها إن
لتطل اللعوب روحها وإن لينطق، قدمها إن ال،

جسدها. يف وجارحة مفصل كل من
12(٥٥–٥٧ .٦ .٤)

استخدام ييسء ولكنه ديوميديس، اليوناني املعسكر يف حارسها إىل كريسيدا تجنح
عىل عالمًة الطروادي، حبيبها من املحبة عربون تعطيه كي عليها فيضغط منصبه.
وأملها، الظاهر، كريسيدا إحجام ويتجاهل ديوميديس. إىل ترويلوس من حبها انتقال
موقًفا الحدث من بذلك جاعًال الغضب بسيطة؛ طريقة مستخدًما مشاعرها، وتأرجح
غضبه إيقاف نحو كريسيدا غريزة تتجه أنثوية. مجاراة كونه من بدًال الذكوري للتمنع
ويسأل ،(٤٤ .٢ .٥) ُمْغَضبًا» تنرصف ولكنك «كال، لديوميديس: فتقول األمر. كلف مهما
هذا إن لخاطئ. تأويله وإن يحزنِك؟» «أهذا املشهد): إىل خلسة يستمع (الذي ترويلوس
طوال واحًدا نمًطا وكريسيدا ديوميديس بني الحوار يكرر يخيفها. بل كريسيدا، يُحزن ال
عىل ديوميديس يكون برشوط. فتُذعن باٍد، غضٍب يف فيتنكر بجرأة، طلبها تثبت املشهد:
ُمغضبًا. ينرصف ترتكه أن لكريسيدا يمكن ال ولكن املشهد، يف عديدة مرات الرحيل وشك
يُلقي ال إذ هي؛ مرادها ليس هذا أن الواضح من أنه الرغم عىل مراده، عىل هو ويحصل
الثالثة الرجال من الصادر الجانبي الكالم كل التايل املشهد من (أحذف لرفضها. باًال

املرسحية.) اإلرشادات وأضيف السمع يختلسون الذين

… اآلن بعد الزلل عىل تُْغوني ال كريسيدا:
الخروج). عىل (يُْقِدم إذن ال، ديوميديس:

ماذا. لك سأقول كريسيدا:

(١٨–٢١ .١ .٥)
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بقسمي، تربطني أال أناشدك كريسيدا:
الرقيق. اليوناني أيها ذلك عدا يشء أي أفعل أن مرني

الخروج). عىل (يُْقِدم مساءً ِعِمي ديوميديس:
ديوميد. كريسيدا:

اآلن بعد تخدعيني لن اآلن. بعد تخدعيني لن مساءً، ِعمي كال، كال، ديوميديس:
الخروج). عىل (يُْقِدم

… أذنك يف كلمة صه، كريسيدا:

(٢٦–٣٤ .١ .٥)

الخروج). عىل (يُْقِدم إذن مساءً ِعمي ديوميديس:
ُمْغَضبًا. تنرصف ولكنك كال، كريسيدا:

(٤٤-٤٥ .١ .٥)

لفقد فورها من تلتاع ولكنها ترويلوس محبة عربون ديوميديس كريسيدا تمنح ذلك بعد
بوقاحة كريسيدا ويسأل بها، االحتفاظ عىل ديوميديس يرص استعادتها. وتطلب الهدية
الرابع املشهد يف وترويلوس ديوميديس بني الحوار من الواضح من األصيل. مالكها عن
سؤاله ولكن منافسه، هوية من متيقنًا يكون أن يمكن ديوميديس أن الرابع الفصل من
عن ينم و٩٠) و٨٨ و٨٧ ٧١ األبيات يف مرات أربع (تكرر صاحبه؟» كان «من اللحوح
كقولها — بجرأة ديوميديس كريسيدا تواجه كليٍّا. له تستسلم كريسيدا يجعل ألن حاجته
(يف الخامسة للمرة — باملغادرة لديوميديس الغاضب التهديد ولكن — بعهدي» أيفَ «لن
بكلمة/حتى يتكلم املرء يكاد أال تذهب. «لن مجابهته: يمكنها ما يفوق — (٩٨ البيت
أكاد «ال قوله: تعني (فما السلوكي نمطه بدقة تحدد إنها .(١٠٠-١٠١ .١ .٥) تغضب»
يأتي «الذي تحليلها فيتجاهل هو أما ومنسحبًا!») مغضبًا تنفعل حتى يشء أي أقول
مفعمة يس، بي البي قناة فيلم (ويف مقتضبة بإجابة متفوًها باستعطاف، مصحوبًا»

يونس]. الحميد عبد د. [ترجمة 13(١٠١ .١ .٥) التغفل» هذا أحب «ال بالتوعد):
صاغها التي القصة حبكة فإن ،(١١٥ :١٩٦٤) ليونز كليفورد يشري وكما
إن سيرتكها فديوميديس بسيطة: حبكة هي ديوميديس مع كريسيدا لعقدة شكسبري
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ويذكرها «حارًسا»، مرتني (تدعوه ديوميديس حماية تحتاج كريسيدا وهي تذعن. لم
يف املعادل املشهد يف كانون كريس يرصد وكما األمر. كلف مهما «مسئوليته») بوصفها
و«الخوف» «اإلجبار» «مالبسات من النوع هذا تحت لديوميديس كريسيدا يُذعن تشورس،
نقاد يالحظ .(٨٧ :٢٠٠١) والخيانة» االغتصاب بني الفرق إدراك معها يصعب التي
ترصفها عىل يدينها الذي العالم ضحية وكأنها تبدو هيلني، كشأن كريسيدا، أن شكسبري
هذه الذاتية الحماية عن ونتج تنجو. كي بها الترصف عىل أجربها التي الطريقة بذات
تنشأ أن املمكن من هيلني أسطورة أن إىل شكسبري يلمح أسطورة. ومولد ضائعة، سمعة
«اغتصاب». أو «اختطاف» أو «موافقة» مثل كلمات به توحي مما تعقيًدا أكثر ظروف عن
يجمع الذي املشهد أن نجد ومحبيها، كريسيدا تجمع التي املشاهد من النقيض عىل
املرسحية يف بارز مشهد هو وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية يف وباريس هيلني بني
هيلني مع باريس ويتشارك «يتحادثان»، فالزوجان املزدهر؛ والحوار املتبادلة للعاطفة
وتقدم ،(١٢٧–١٣٠ .١ .٣) املزاجية بانداروس حالة ويُقدِّران ،(٥٢-٥٣ .١ .٣) مزحة
–١٣٧ .١ .٣) ترويلوس عن منه عام سؤال عىل ا ردٍّ لباريس معلومات متطوعًة هيلني
.(١٥٠–١٥٤ .١ .٣) هو ويطريها ،(٩٩-١٠٠ .١ .٣) باريس هيلني وتطري ،(١٤٠
««فلنتجه» األمر: وليس وااللتماس التلطف عن لهيلني باريس مخاطبة أسلوب ينم
هيكتور» سالح نزع عىل تعينيني «أناشدك»/أن الحلوة، هيلني …/يا بريام إيوان إىل
طروادة يف ملنزلته ونظًرا عندي). من الداخلية التنصيص أقواس ،١٤٨–١٥٠ .١ .٣)
مناِشدة؛ كونها من أكثر آمرة صيغة يف مطالباته يضع أن مقدوره ففي هيلني، كسيِّد
هناك ذلك، عوض وكريسيدا. أندروماك مع وديوميديس وترويلوس، هيكتور، يفعل مثلما
يحتويه ملا املرسحية يف بارًزا مشهًدا ويعترب متباَدل تراٍض فيه حوار عىل يحتوي مشهد
يف كريسيدا خيانة يفرض الذي — املصطنع ديوميديس غضب يقابل واضح. صدق من
ُمقامها يف الجيل ورضوخها هيلني مع باريس تعامل — الخامس الفصل من الثاني املشهد

طروادة. يف
يف الالحق سلوكها من الغواية/االختطاف لحظة يف هيلني موقف نستنبط أن لكن
هيلني عىل تحتم التي املنطقية األسباب كل وتايلور باسويل يحدد محال. أمر هو طروادة
وهذه ذلك. تفعل لم إن للمخاطر ُعرضة شخصيٍّا فهي طروادة: يف طيبًا» وقتًا «تقيض أن
العالم من املبكرة املرحلة ويف املرسحية يف املوافقة تعنيه ما مسألة تثري مجتمعة املشاهد

الحديث.
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وهو الكتابة.14 يف مسريته مدى عىل شكسبري اهتمام الجنسية املوافقة موضوع أثار
لقد عرش. السادس القرن تسعينيات يف يناقشه اإلنجليزي القانون كان موضوع أيًضا
قد أحدهما يكن لم إن الحديث، العرص أوائل يف مستمر تحاور يف واألدب القانون كان
منجذبة كانت — والقانون والعلم، الخطابة، فن شأن شأنها — فاملرسحيات اآلخر؛ شكَّل
قانون عن تفاصيل عىل نحصل فكي األمور.15 يف والفصل والشك، والربهان، البَيِّنَة، إىل
بطبيعتها — الترشيعات نصوص أن إال الترشيعات، نصوص نقرأ أن يمكننا االغتصاب
علينا يتعني . تُفرسَّ وال أحكاًما، تُصِدر فهي السطور: بني فيما تُقرأ أموًرا تحوي ال —
«قرار اسم يحمل الذي إي تي إىل يُنَسب الذي الكتاب إىل نلجأ أن بالتفسري يختص فيما
عنوانه يفرسِّ صفحة ٤٠٠ من يتألف كتاب وهو ،(١٦٣٢) النساء» حقوق بشأن القانون
لنصوص منهجي جمع النساء. بشأن القانون «حكم منه: والهدف محتوياته الفرعي
املرافعات ونقاط والحجج، واآلراء، الحاالت، عىل مشتمًال املختصة، والتقاليد الترشيعات
يستعرض ،١٦٣٢ عام نُِرش أنه ومع املرعية.» للتقاليد وفًقا النساء يخص فيما القانون يف
فصاعًدا، الوسطى العصور يف القانونية السلطات من تبدأ مادة التنويري إي تي موجز
١٢٧٥ عام لوستمنسرت ترشيعي نص أول بني الفرتة يف يسري نذر هو تغري ما كون
عام األوىل) إليزابيث امللكة حكم من والثالثني التاسع (العام إليزابيث ٣٩ وترشيعات
بني: ويفرق تعبريًا ويستحدث املوافقة موضوع يف شخصية آراءً إي تي يقدم .١٥٩٧
طروادة بهيلني متصًال يبدو ما وهو لإلرادة، املخالف االغتصاب مقابل الطوعي االغتصاب

القانون». «قرار إىل نلجأ أوًال دعنا شكسبري. كتابات يف

(١٦٣٢) النساء حقوق بشأن القانون قرار (6)

مؤلف ليس بأنه) (يقول نفسه إي تي فإن قانون، طالب أو محاميًا كونه من الرغم عىل
تصويباته مع ينرشه أن قرر إنه حتى ا جدٍّ مفيًدا العمل وجد أنه ويوضح الكتاب. هذا
أنه الكتاب يدعي بالحاالت). املتعلقة والقرارات والحاالت، واآلراء، (للمسببات، وإلحاقاته
املكتوبة والفقرات الجمل تواتر إىل إضافة — القانوني التفصيل أن بيْد للنساء، مفيد
إنه قانون؛ كتيب ليس أنه إال املحامني. كان الرئييس جمهوره أن إىل يشري — بالالتينية
موقًفا يمتلك رجل يد عىل مكتوب بالنساء، صلته حيث من للقانون تأميل شخيص تفسري

لها. ُعرضًة ُكنَّ التي واملظالم النساء مع متعاطًفا
الذي السبب «ما فيتساءل: نوع. أي من الجنيس والعنف االغتصاب إي تي يمقت
مواجهة يف األول الترشيعي النص أن لدرجة ا، جدٍّ حليًما األول إدوارد زمن يف القانون جعل
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.(٣٨٠ :١٦٣٢) ا» جدٍّ محدوًدا انتهاًكا … كان لو كما مرتفقة بعبارات يذكره االغتصاب
النص هذا أن سيظن كان امرئ أي «إن :٢ وستمنسرت ترشيع قصور من متعجب إنه
كما .(٣٨١) النساء» شخوص نحو العنف أشكال كل األبد إىل يكبح أن ينبغي الترشيعي
يؤذيهن، وما النساء بني موجوًدا القوانني حاجز يكن لم «لو الذكوري: بالضغط يقر أنه
دون أو العمر من عرشة الثانية فوق أكانت سواءٌ — منهن واحدة وال أنه ا حقٍّ ألعتقد إني

.(٣٧٧) عليها» االعتداء من تنجو أن يمكنها — غنية أو كانت جميلة املائة،
األول: النوع االغتصاب»؛ من «نوعان تحتها يندرج االعتداء كلمة أن إي تي يوضح
و«تُْرتَك وحشيٍة» شهوانيٍة رضاوَة تعاني أن عىل العنف باستخدام امرأة تُجرب «عندما هو
لضحية مثاٌل رسيرها. أو منزلها يكون كأن الجريمة» هذه فيه جرت الذي املكان يف
«االعتداء إي تي يدعوه والذي لالغتصاب، الثاني النوع لوكريس. هي النوع هذا من
باريس، يد عيل اْختُِطَفت التي هيلني، هو املوضع هذا يف ومثاله االختطاف. هو الحقيقي»:
الجماع بني واضح فاصل إنشاء أن بيْد الرومان. يد عىل اْختُِطْفَن اللواتي السابني، ونساء
بأن نفسه االختطاف تصف التينية اعرتاضية عبارة تعقده واالختطاف اإلكراه عىل القائم

إرادتها». خالف عىل أو «بإرادتها املرأة تُحتَجز أن يمكن نوعني: له
األنثى موافقة تكون أن فيها يصعب التي امللتبسة الظروف مرتني إي تي يسجل
.(٤٠٠ ،٣٩٦ :١٦٣٢) القوة استخدام اإلكراه، املوت، خشية رضا: عن ناتجة الجماع عىل
.(٣٩٦) إرادتها» بخالف اغتصاب «فهو وإال طوعيٍّا»، يكون أن يجب «القبول فيكتب:
«جسدها أن وتبنيَّ باالغتصاب، اتهمته ذلك ومع ملغتصبها خضعت التي باملرأة ويستشهد
من بالفروق باستمرار مهتم إي تي .(٤٠٠) دوًما» مقتاه وطويَّتها نفسها ولكن طاوعه
القوة». باستخدام باالعتداء يُْقَصد ما «مسألة أجل من واحًدا قسًما ويكرس النوع، هذا

ثاني يف مازًحا أتوود مارجريت قايض يشري مثلما ُمكررة، العبارة هذه هذا، وقتنا يف
المبارد ويليام القانوني املرجع إن إي تي يقول الفصل. هذا بمقدمة مقتبسة فقرة
إي تي يستنتج فقط).» توكيدية (يعني، إال ليس «تفسريية العبارة اْعتََرب (١٥٣٦–١٦٠١)
واحًدا يرى ألنه االعتداء»، من نوعني يقصد بالرضورة أنه بد «ال الترشيعي النص أن
االعتداء يمارس الذي ذلك «عىل باملوت يقيض أنه ويلحظ اآلخر» من مقتًا «أكثر أنه عىل
بني من بغًضا «األكثر هو القوة باستخدام االغتصاب إن إي تي ويقول القوة.» مستخدًما

.(٣٩٧ :١٦٣٢) األخرى» األمور كل
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إي تي مناقشة تُطَرح العقل، وموافقة الجسد موافقة بني تفريقه يصنع ومثلما
باينز: باربرا توضح كما إشكالياٍت، بدونها أو القوة باستخدام لالغتصاب

نوع من بعبارات (الالطوعي) لإلرادة املخالف الجسدي االستمتاع يُعرَّف عندما
تصبح العقل» «موافقة عبارة ثَم فمن الجسد»، «إرادة أو الجسد» «موافقة
هي العقل» «موافقة عبارة وحدها. «موافقة» كلمة تفيده ما إلظهار رضورية
«االغتصاب عبارة أو القرسي» «االغتصاب كعبارة إسهاب مجرد حال أية عىل

16(٩١ :١٩٩٨) العنف». استخدام مع

َصَفنْبَْعل تُرصح عندما االغتصاب. من نوعني بني األدبية الشخصيات تميز ما عادًة
الجسد موافقة تُجيز هي ذاتي.» ليس ولكن جسدي تجرب أن «يمكن مارستون: شخصية
نيل شخصية خالل من طروادة بهيلني يتعلق مشابٌه فارٌق ويُطَرح العقل. موافقة وتمنع

الخامس». و«هنري الرابع» «هنري شكسبري مرسحيتَي يف كويكيل
ولهيلني «هيلني»، السم معتاًدا اختصاًرا «نيل» اسم كان الحديث العرص أوائل يف
القديم»، «القانون مرسحية يف «نيل» باسم طروادة هيلني وراويل ميدلتون ويدعو طروادة.
وكريسيدا». «ترويلوس يف وشكسبري امُلروِّض»، «ترويض مرسحية يف فليترش فعل وكذلك
ساخر أو ازدرائي أنه عىل األخري املثال هذا إىل ينظرون طويل ألمد شكسبري نقاد ظل
يدعو الذي التواتر أن بيْد — عادية ضئيلة شخصية منزلة إىل رمز من باالنتقاص —
سلبي. ارتباط أي يناهض «نيل» باسم طروادة هيلني الحديث العرص أوائل ُكتَّاب به
التي األدبية الشخصيات إضافة يستوجب لذا ومول؛ ماري مثل بديلة صيغة مجرد إنه
كويكيل نيل وشخصية األدب. يف طروادة هيلني هو بحثها مدار دراسة يف نيل اسم تحمل
لَسِميَّتِها ُمناِظرة شخصية هي الخامس» و«هنري الرابع» «هنري شكسبري مرسحيتَي يف

الطروادية.
التطريز، يف تنشغل هيلني، وكحال وبستول، نيم عاشقان، كويكيل نيل عىل يتصارع
،(٣٢–٣٤ .١ .٢ الخامس» («هنري نزالئها إبر أسنَّة من موحية) إشارة (يف وتتََعيَّش
للضمري إبهام يف — إنه لنا يُقال عليهما للقبض تريشييت ودول هي تتعرض وعندما
مؤخًرا ُقتال قد رجالن أو «رجل — املرأتني من أيٍّ عىل ينطبق أن يمكن الذي الشخيص
ذو أمر يأتي ذلك بعد .(٦ .٤ .٥ الرابع»، هنري مرسحية من الثاني («الجزء بسببها»
األول املشهد يف امُلضيفة تستخدمه الذي املعتاد غري اللفظي القران وهو خاصة أهمية
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عاشقاها وبستول نيم يتعادل عندما الخامس» «هنري مرسحية من الثاني الفصل من
يُرتكبان» والقتل الطوعي الزنا نرى حتى نلبث فلن إيقافه، يجِر لم «إن املتنافسان:
املضيفة أن الكاملة شكسبري ألعمال ريفرسايد إصدار تعليق يقرتح .(٣٦–٣٨ .١ .٢)
٣٧ن). .١ .٢) والرضب»» «التعدي جريمة من الخاص مفهومها ««االعتداء»، ب تقصد
استخدام هو الزنا) عىل املوافقة =) الطوعي» «الزنا أن افرتاض عىل مستند التعليق هذا
أما صحيًحا، يكون قد األول االفرتاض السواء. عىل له رضورة ال وتكرار للكلمات خاطئ
«قاموس تعريف بأن فيها نُسلِّم التي املعارصة األلفاظ حسب فقط صالًحا فيكون الثاني
التدنيس إىل يشري (١أ)، الزوجية» فراش «تدنيس للزنا؛ اإلنجليزية» للغة أوكسفورد
املوافقة مسألة أن إال االغتصاب. آخر: باسم فيُعرف الطوعي غري التدنيس أما الطوعي.
الناحية من يكن لم إن القانونية، الناحية من به يُعتد ال أمر هي الحديث، العرص أوائل يف
أبيها). أو (زوجها للمرأة الذكر املالك ضد جريمة Raptus االغتصاب كان إذ العاطفية؛
ذلك ومع بدونها، أو باملوافقة للزنا ِقسًما يخصص القانون» «قرار يف إي تي نجد وهكذا

.(١٣ :١٩٩٩ كاتي ٣٩٠؛ :١٦٣٢) اغتصاب أنه عىل منهما كالٍّ يصنف
والزنا باالغتصاب الخاصة املفاهيم كانت واالختطاف، االغتصاب حال هو ومثلما
يفرقه أن يمكن ال القانون جمعه فما معقًدا: تداخًال الحديث العرص أوائل يف متداخلة
فالتصنيفان ذلك. فعل يمكنهن كويكيل نيل مثل الحديث العرص أوائل نساء ولكن النقاد.
السيدة فنجد للنساء. بالنسبة حتميٍّا تباينًا متباينان — لإلرادة واملخالف الطوعي الزنا —
من عليه بما فولستاف تواجه األول» الجزء الرابع «هنري (يف بذلك قانوني وعي عىل كويكيل
.١ .٢) دعوى عليه تقيم الثاني» الجزء الرابع «هنري ويف ف)، ٦٥ف .٣ .٣) ديون
— للحانة اللغوية الناحية من املؤنثة املساحة يف — الخامس» «هنري ويف ،((١–١٣١
ال موضع يف تصنيًفا فتضع بمسمياتها، األشياء تسمية عىل آدم لقدرة امتالكها تدعي
عما منفصل كتصنيف الطوعي الزنا كويكيل السيدة تحدد إذ ذلك؛ القانون فيه يفعل
صعوبة كويكيل السيدة ترى مارستون شخصية صفنبعل مثل اغتصابًا. القانون يدعوه
تصنيف تحت والجريمة الجنيس النشاط عىل تشتمل االعتداءات من مجموعة إدراج يف

واحد.
هيلني، تتناول التي الرسديات أرجاء كل يف معضلة هو االغتصاب عن الزنا تمييز
أخذ ومع اختُِطَفت؟ أنها أم راغبة كانت هل الثنائي الفج االستفهام يف تُصاغ ما عادة
(الزنا، متباينة ألفعال ،raptus االغتصاب واحًدا، مصطلًحا يستخدم القانوني التاريخ أن

عسريًا. أمًرا تُعد التساؤل ذلك إجابة فإن االعتبار يف القرسي) والِجماع واالختطاف،
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١٥٩٧ عام النصالترشيعي تغيري (7)

هو الضحية من الزواج وكان اإلعدام. عقوبته كان إذ شديدة: «االغتصاب» عقوبة كانت
الزواج يفرض أن نفسه للقانون يمكن كان الحقيقة (يف العقوبة. هذه لتجنب وسيلة
وسيلة — االختطاف عقوبة أو — االختطاف يكون أن يمكن كان ولذلك الضحية، من
أن للجناة أيًضا ويمكن الوالدين.) موافقة بدون ويتزوجوا مًعا يهربوا أن للمتحابني
السابق (يف متعلمة طبقة عضوية ادعاء طريق فعن اإلكلرييكية»؛ «الحصانة ب يتذرعوا
أصبح بعُد وفيما القراءة، عىل املرء قدرة طريق عن يثبت ادعاء وهو الدين، رجال طبقة

حياته. ينقذ أن للُمختِطف يمكن االمتياز)، أساس نفسه هو االمتياز اختبار
باملخالفة إرادتهن غري عىل النساء «انتزاع ترشيعي نص تناول ١٥٩٧ عام يف
اإلكلرييكية الحصانة إسقاط هو الترشيعي النص تغيري يف القصيد بيت كان للقانون».
النص تغيري يأتي ال اإلعدام. عقوبة تجنب ارتَجوا الذين الرجال من املختطفني عن
القانون.17 يف التغيري هذا إىل دفع الذي السبب عن نتساءل وقد العدم، من الترشيعي

امَلتْن: إىل بإشارة الوثيقة تبتدئ

العذراوات شأن — أحوالهن اختالف عىل نساء متأخرة أزمنة منذ هناك كان ملا
بضائع فلبعضهن ممتلكات، يمتلكن — والزوجات األرامل شأن ذلك يف
ألجدادهن، رشعيات وريثات وبعضهن سكنية، ومباٍن أراٍض ولبعضهن منقولة
خالف عىل مجرمني يد عىل يُؤخذن كن ما كثريًا املمتلكات هذه والمتالكهن
… سمعتهن تُشوَّه أو برضاهن، آلخرين أو املجرمني، ألولئك يَُزوَّجن ثم إراداتهن

األمالك. ذوات النساء اختطاف ازداد «متأخرة»، إذن مؤخًرا،
إذ للقانون؛ وقع الذي التشديد بهذا ارتبطت محددة اختطاف حالة هناك أن إال

ييل: ما عىل الربملان لجلسات تاوسند هايورد يوميات سجل ينص

الرئييس سببه كان الترشيعي النص بتعديل االقرتاح هذا علة أن يُعتقد كان
تلك يف أو ديفونشاير يف كبرية وريثة استلب قد كان دونينجتون السيد أن
املذكور جلب جرى بشأنه، ثابتًا موقًفا اتخذت ما وهو بموافقتها ولكن األنحاء
(هارتيل الربملان. أمام ساحته وبُرِّئت ذاته للشأن نيوجيت يف هنا إىل دونينجتون

(٢٣٢ الثالث: املجلد ،١٩٩٥
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ترشيعات يف نجد كما دورسيت من ولكن ديفونشاير من الكبرية» «الوريثة ليست الواقع يف
«باستعمال أُِخذَت قد كانت ستويت، أليس اسمها كان يونيو. ١٤ ليوم امللك مجلسشورى
دورسيت إىل الوقت ذلك يف سُرتَد وكانت لندن، يف امللك عامل كفالة يف وكانت العنف»،
بعد .(٢٠١-٢٠٢ :١٩٠٣ (داسينت الجنايات محكمة يف امُلختِطف ضد بشهادتها لإلدالء
قراءة فُقدَِّمت برملانية: مناقشة إىل ستويت أليس بقضية الحال انتهى أشهر بخمسة ذلك
إليزابيث ٣٩ الترشيع مسمى تحت عليه املوافقة جرت الذي الترشيعي النص ملرشوع
يف (االختطاف) التاسع الفصل األوىل) إليزابيث امللكة حكم من والثالثني التاسع (العام

نوفمرب.18 شهر أوائل يف واللوردات العموم مجلَيس
ذلك من يناير شهر يف وصيته أصدر قد أليس والد هنري كان ذلك، يحدث وبينما
أشهر قبل عليها كانا التي بصورتهما أليس، وإلرث لثروته، دقيق حرص لدينا لذا العام،
فيها.19 عاشت التي املحيطة بالبيئة اإلحاطة إىل باإلضافة فرارها/اختطافها، من قليلة
وأليس، وكريستيان، إليزابيث، بنات، وثالث مزرعة) إيجار يف معه (يشرتك ابن له ستويت
البنود تستلم أن املقرر (ومن يافعة أليس إن متزوجة. غري الصغرى) (ابنته منهن واألخرية
تمثل أنها الواضح ومن زواجها) يوم أو عرشة السادسة تبلغ عندما الوصية يف لها املورثة
البنتي مرشًدا يكون أن ينبغي أنه «بقصد الجريان أحد حوزة يف مرتوك فاملال شاغًال:
بها ستُورث التي الطريقة هي وهذه معها، والتعامل املاشية هذه إدارة يف أليس، الصغرى
تحصل فإليزابيث الكريم. العيش سبل لهن متوفر الثالث البنات جميع إليها.» وصيتي
عىل كريستيان وتحصل الفضية. املالحات وأفضل الغنم، من رأس و١٠٠ بقرات، ٦ عىل
و«نصف الغنم، من رأًسا و٣٠ عام، عمر من األصغر بمهورهما وفرستني وثور، بقرة، ٣٠
دائرة يف حديقة إيجار أعوام مدة بقية إىل باإلضافة الفضية» مالعقي أفضل من دستة
األرايض من قطعتني إيجار مدد أليس: إىل فتذهب ستويت ممتلكات معظم أما مجاورة.
يف النصف يبلغ الذي ونصيبه الخنازير، من ماشيته وكل وثور، بقرة، و٢٢ قادمة، ألعوام
رسير و«أفضل نقًدا، جنيه و٣٠٠ ابنه، مع باالشرتاك يستأجرها التي ومنقوالتها املزرعة
من وزوج البطانيات، من وزوجان املالءات، من وزوجان لدي، مالبس خزانة وأفضل
الراحلة أمها ورسج الخيصُّ وفريس الريش، من األفضل ووسادتي وفرايش ة، األِرسَّ أغطية

الفضية.» مالعقي أفضل من دستة نصف وأيًضا وكسوتها
العدد االعتبار يف أخذنا ما إذا بغريه باملقارنة موًرسا كان ستويت إن القول يمكننا
املالية والهبات أبنائه، بجانب آخرين إىل الوصية طريق عن املوهوبة املاشية من الضخم
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املمنوحة جنيهات العرشة مرسحيات كاتب يجني فكي والفقراء. واألقارب، لألصدقاء،
موحد بمعدل مرسحيات خمس يكتب أن عليه كان زواجها، يوم يف صديقيه من كل البنة
كتبوا شكسبري أمثال تعاقدات يملكون الذي املرسحيون (الكتَّاب للمرسحية جنيَهنْي يبلغ
«املال من ألليس املمنوحة جنيه الثالثمائة عام). كل ثالثة أو مرسحيتني عام بشكل
يبدو لذا والفضة؛ واملتاع، واملاشية، األرايض، بجانب كبرية، كمية هي الجاري» اإلنجليزي

ُمربًَّرا.20 الكبرية» «الوريثة ب لها تاوسند وصف
«يعالج ١٥٩٧ لعام الترشيعي النص كون بسبب أنه كتاباته يف بشار نظيف يذكر
شأنه من كان الذي املبارش غري التأثري له كان (فإنه) … االغتصاب عن بمعزل االختطاف
النص هو فهذا .(٤١ :١٩٨٣) منفصلني» كجرمني واالختطاف االغتصاب وضع ترسيخ
ليس أنه بيْد االغتصاب. حول ِقسَمه ١٦٣٢ عام بواسطته إي تي يستنبط الذي الترشيعي
ينتبه ال أنه املؤكد ومن مصطلحاته، تكرار من أكثر األمر هذا حول به ليديل الكثري لديه
قد بالفعل كان أنه ذلك سبب يكون قد بعاليه. بشار فصلها مثلما عليه املرتتبة للنتائج
اإلشارة أيًضا ويُغفل منفصلني. جرمني واالختطاف االغتصاب لكون مناقشته يف أسس
االغتصاب فصل أن وهي القانونيون: املؤرخون الحظها التي األخرى املرتتبة النتيجة إىل
محاكمات كل يميز كلمة، يكن لم إن مفهوًما، مبارشة غري بطريقة يطرح االختطاف عن
أما املرأة موافقة عىل يشتمل قد االختطاف (ألن املوافقة وهو الحايل، وقتنا يف االغتصاب
أصبح ١٥٩٧ عام منذ لذا عليها؛ يشتمل أن أبًدا يمكن ال الحديث) (باملعنى االغتصاب
أن ثانية أكرر الرجل). «مالكها» ضد وليس نفسها، املرأة ضد ُجرًما املوافقة توافر عدم
يناقشه ال فهو لذا املوافقة، موضوع عن سابقة مواضع يف به ليديل الكثري لديه كان إي تي

املوضع. هذا يف
لعام الترشيعي النص وتغيري الربملاني بالنقاش مرتبط ستويت أليس اسم أن رغم
خالفية عام رأي قضية تكن ولم نقاٌش عليها يرتكز ألن مالِئمة كانت قضيتها فإن ،١٥٩٧
التطرق جرى قد كان الترشيعي النص مرشوع نفس والتغيري. الغضب مشاعر أثارت
أليس قضية بأن االدعاء املبالغة من لذلك عليه؛ يواَفق لم ولكن ١٥٩٣ عام الربملان يف إليه
االغتصاب بني التمايز صنعا قد الترشيعي للنص الالحق والتغيري ١٥٩٧ عام يف ستويت
من وقضية منتًرشا معاًرصا نقاًشا كان فقد املوافقة، بمفهوم يُعرف ما أو واالختطاف،
ا مهتمٍّ املرء يكون أن يمكن كيف ١٦٣٢ عام يف إي تي عمل يوضح الساعة. قضايا
الربملانيني النقاشني أن بيْد جارية. قانونية موضوعات بأي ارتباط بدون التمايز بهذا
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تكثيًفا شكسبري استكشافات أكثر مع يتزامنان و١٥٩٧ ١٥٩٣ عامي يف املوضوع حول
َسنَّ فإن دافيس، وين ماريون تلحظ كما و، بهيلني. املرتبطة الحاالت يف األنثى ملوافقة
أوج بلوغ عن يكشف قرنًا دام جمود «بعد ذاته حد يف لالغتصاب جديدة ترشيعات
تسعينيات أواخر من ننتقل دعنا .(١٣١ :١٩٩١) الجنيس» باالعتداء واالنشغال االهتمام

أوائلها. إىل عرش السادس القرن

(١٥٩٤) لوكريس اغتصاب (8)

العرص أوائل يف للمرأة وجودي مأزق إىل بل فحسُب، جنسية صدمة إىل االغتصاب يؤدي ال
طلبت أو رصخت، أو الركالت، فكالت عليها، امُلعتدي لتقاوم صارعت امرأة أن لو الحديث:
وجسمانيٍّا صوتيٍّا نشطة تُعترب التي واملرأة وطبقتها، جنسها لياقة تنتهك فإنها املساعدة،
والجاكوبية، اإلليزابيثية الدراما تُظِهر مثلما أخرى. سياقات يف نشطًة تُعترب السياق هذا يف
يلمح مثلما تماًما (١٩٨٧ (باسرت آخر منفذًا ستفتح (فمها) واحًدا منفذًا تفتح التي املرأة

آخر. يف تُساِوم أن يمكن مضمار يف تُساوم التي املرأة أن إىل هريودوت
لتاركوين: مقاومتها يف لفظيٍّا صاخبة شكسبري شخصية لوكريس إن

القدير، املتعايل (جوبيرت) بجوف تستحلفه إنها
العذب، الصداقة وبيمني امَلحِتد، وبرشف بالفروسية،

زوجها، وبحب املفاجئة، بدموعها
املشرتك، وبامليثاق املقدس البرش بقانون
فيهما، القوى وبكل واألرض، بالسماء

الضيف فراش إىل يأوي أن
دنسة. لشهوة ال للرشف، يخضع وأن

(٥٦٨–٥٧٤)

صوت ويُسَمع املبارش الحديث إىل القصيدة تتحول عندما ٥٧٥ البيت يف فصاحتها نشهد
أي تُبدي ال أنها كما بيتًا. ٩١ مدى عىل ومنطقية مؤثرة بحجج تاركوين مناشًدا لوكريس
مخاطبًا: لها قال ««كفى.» البيت: منتصف يف تدفقها تاركوين فيوقف التوقف؛ عن أمارة

.(٦٦٧) إليِك»» أُصغي لن أني بالسماء «أقسم
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هذا تقتطع وأبيها وبروتس، كوالتني، عىل تجربتها لوكريس تقص فعندما ذلك ومع
البكاء» يف «رشعت التي هي أنها عىل نفسها تقدم ذلك، من بدًال الحكاية. من الجزء
منصفة بينة ال النطق، من لساني الدموي قايض «منع الكالم: عن عاجزة كانت والتي
عرص أنثى أنها عىل نفسها تقدم فهي (١٦٤٨-١٦٤٩)؛ هناك» باإلنصاف تشفع أن يمكن
العفيفة األنوثة مثال كان فإذا محتجة، ال ضحية مؤثرة، ال مستسلمة املألوفة: النهضة

االغتصاب. عىل املوافقة عنها يُعَرف التي هي املستسلمة فاملرأة االستسالم؛ هو
تصنع عليها، املعتدي إىل املطوَّلة الشفوية لوكريس مناشدات عن النظر بغض
تاركوين تقدُّم أمام املاديان العائقان مقاومتها. أو موافقتها مسألة من معضلة القصيدة
— (٣٠٩) السبيل» له ممهًدا ينصاع له ُمقاِوم مدخل «وكل — واإلذعان املقاومة هما
«يفرس تاركوين فإن بعدها) (وما اآلخرين السادسعرش القرن تسعينيات مغتصبي ومثل
الوقت، لبعض الربيع تتهدد التي الخفيفة الصقيع طبقة «مثل مالعبة: أنه عىل رفضهن»
النائحُة لوكريس تعنف الحًقا، .(٣٣١-٣٣٢) العنفوان» إىل البهجة من املزيد تضيف كي
العقبات مجموعة إياه.) بخدشها تاركوين إثناء عن عجزت يدها (ألن «اإلذعان» عىل يدها
الرمزية رحلته يف يميض بينما بسهولة لتاركوين «انصاعت» التي — املزاليج األبواب، —
لوكريس، مخدع إىل الضيوف نوم غرفة ومن روما، إىل أرديا من الداخل، إىل الخارج من
مزعًجا التباًسا امللتبسة لوكريس موافقة مسألة تطرح بل فحسب لالغتصاب تُقدم ال
القديس من بداية املعلقني شغلت قضية هذه كانت وهناك»). هنا «من :١٩٨٥ (فاينمان
لوكريس قصة كانت كم انتحرت؟ ملاذا بريئة، لوكريس كانت لو بعده. ومن أوجستني
للمنازعات موضوًعا أصبحت — هيلني قصة مثل — أنها درجة إىل أخالقيٍّا ملتبسة

.(٤٠ :١٩٨٢ (دونالدسون الرسمية
الذي (البديل والخزي املوت هو البديل يكون عندما املوافقة تعنيه الذي ما لكن
يف أحدهما واضًعا خادم، مع لوكريس بقتل يهدد عندما لوكريس عىل تاركوين يعرضه
لوكريس ما فبمعنًى كوالتني)؟ وعائلة وكوالتني، للوكريس، العار بذلك جالبًا اآلخر، حضن
عنه.21 تعرب مفردات نمتلك ال مختِلط تصنيف وهو لالغتصاب، تتعرض أن عىل «توافق»
فبينما التباس. يوجد ال للوكريس، تاركوين اخرتاق لحظة عند فإنه ذلك ومع
للتهديد (خاضعة اإلذعان وضعية يف لوكريس شكسبري) (مصدَرا والرسام أوفيد يصور
تاركوين يرطب بينما نومها بثوب مكمًما شكسبري قصيدة يف لوكريس فم نجد بالعار)،
الحزن» يكسوها طاهرة عيون األزل منذ ذرفتها عفة/التي الدموع أكثر يف املهتاج «وجهه
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(بمفهومنا اْغتُِصبَت لوكريس إن هنا: التباس هناك ليس .(٦٦ :١٩٩٩ كاتي (٦٨٢-٦٨٣؛
الحديث).

واقعة ضحية مع التعاطف يف تفشل اغتصاب واقعة ضحية أن إذن املفارقات من
كوالتني يكون حتى املضنية الساعات يف يلهيها عما لوكريس تبحث فبينما أخرى. اغتصاب
البغيَّ «أريني مبارشًة: اللوحة ُمخاِطبًة طروادة، سقوط عن لوحة تتأمل روما، إىل عاد قد
سيئ «اختيار اللوحة موضوع أن فاينمان يعترب .(١٤٧١) االضطراب» هذا بدأت التي
هو … « «البغيِّ هيلني اغتصاب أن يرى — أيًضا هومريوس يكن لم إن — شكسبري أن بما
.(٢٠١ :١٩٨٥) العفيفة» لوكريس حال هو مثلما العكس وليس الحصار يف تسبب الذي
ضحية هي لوكريس فإن ذلك إىل إضافة شكسبري. نظر يف بغيٍّا ليست هيلني أن بيْد
والتزامها الفائق، بجمالها يتفاخر الذي زوجها القوى: من الكثري عليه تعاونت اغتصاب
من عاًرا أقل االغتصاب بأن وتقريرها امُلغتِصب، وتهديدات ضيف، وفادة تحسن بأن
بني من أنه ن املتيقَّ فمن التعقيد؛ من القدر بنفس تكون قد هيلني حالة إن عبد. مع الزنا
من األصل طبق نسختان هما عاملني أول لوكريس، حالة يف توٍّا رسدتها التي العوامل
يجب هيلني حالة أن اللوحة إىل تنظر هي بينما لوكريس تفرتض ذلك رغم هيلني. وضع
إليه يُْلِمح الذي التساؤل متعاطفة. وغري متحاملة قارئة أنها َلبٍْس. بال واضحة تكون أن
نحن هل هو: وكريسيدا») و«ترويلوس لوكريس» «اغتصاب عمَيل من كلٍّ (يف شكسبري

هيلني؟ حال تفسري يف اإلساءة بنفس مذنبون

(طروادة) هيلني (9)

مخترصة صيغة هو هيلني اسم كان املبكرة، الحداثة معارصي من العديد نظر وجهة من
التايل). الفصل يف استقصاؤه سيجري موضوع (وهو الزواج عهود خيانة عىل للداللة
شخصيات ينقذ أن شكسبري يتمنى الذي هو تحديًدا إدانة عىل املنطوي االرتباط هذا إن
الخضوع فيها يدخل التي املرسحيات يف يمثلنها من أو هيلني يضع عندما منه هيلني
أن إال .(٧٤–١١٩ :٢٠٠٧ (ماجواير املتعاطف االستجواب إطار يف الخيانة أو الجنيس
اللقب وذلك طروادة»، «من املوضعية التصنيفية اإلضافة السمها: يُضاف آخر جزءًا هنا

االغتصاب. بموضوع الصلة وثيق
يقدم عندما (٢٠٠٤) «طروادة» الهوليوودي الفيلم يف بالتوتر تتسم لحظة هناك
بريام يتساءل هيلني.» هذه «أبي، األمري: يقول امللك. والده إىل األسربطية عروسه باريس
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ابنه له فيقول األسربطية؟» هيلني «هيلني؟ عميقة: بلهجة أوتول بيرت دوره يؤدي الذي
تتناول التي الرسديات يف جوهريٍّا لغويٍّا تحوًال الفيلم يقدم طروادة.» «هيلني مصحًحا:
باسم نعرفها التي املرأة فيها ُمِنحت التي اللحظة هي واحدة، لحظة يف إياه ُمسِقًطا هيلني،
املتصلة املسألة نفس طروادة» «هيلني ١٩٥٥ عام فيلم يقدم لقبها. طروادة» «هيلني
ستصبح كانت إن متعجبًة هيلني تتساءل عندما تمهًال أكثر نحو عىل األعالم بأسماء
مقرونة — لنا بالنسبة — هيلني كون استباقية مفارقة يعكس ما وهو أبًدا، طروادية

املوضعي. اسمها عن ينفصل ال األول فاسمها بطروادة؛ فقط
أو هيلني، الكالسيكية الكتابات يف تُدعى فهي الحال؛ هذا عىل دوًما األمر يكن لم
أو األسربطية، التيندارية أو تينداريوس)، (ابنة التيندارية هيلني أو األسربطية، هيلني
التي بيلوبونيز رشق جنوبي الواقعة املنطقة (الكونيا)، السيدمونيا (من الالسيدومونية
سوى ليست وهي ليدا. ابنة هيلني أو األرجوسية، هيلني أو عاصمتها)،22 أسربطة كانت
العرص أوائل كتابات معظم خالل الحال هو مثلما ألوفيد، «التحوالت» كتاب يف «هيلني»
علم كاسم شائًعا هيلني اسم ظل لثاكري (١٨٤٧-١٨٤٨) الغرور» «دار رواية يف الحديث.
لحظة يعرتضسبيله عندما تتأسف، جونز جون شخصية نجد إذ جغرايف؛ تعريف غري من
حفل يف شارب) (بيكي كراويل» راودون السيدة واملتفردة «املتألقة إىل املساعدة يد تقديمه
كلمة عناء نفسه يكلف أن دون خاصتي هيلني عىل استحوذ … الشاب «النبيل ألن عشاء،
لوالرت بالنسبة تحولت قد هيلني كانت فقط عاًما ٢٢ بعد ولكن .(٥٧٠ :١٩٧٧) اعتذار»
والدة (حنة) آن القديسة و… طروادة، هيلني والدة ليدا «كانت طروادة»: «هيلني إىل باتر
متوازيًا طروادة»، «هيلني بل فحسب هيلني هو هيلني اسم يعد لم 23.(٨٠ :١٩٨٦) مريم»
العرشين القرن ستينيات بحلول مريم»). طروادة»/«والدة هيلني («والدة مريم مع إعرابيٍّا
يف «طروادة». التعريفي لقبها بدون املجردة بصيغته ثقايف تداول كل «هيلني» اسم فقد
حول حديثًا وماكمرييف هاردينج يجري (١٩٦٢) الوقواق» عش فوق طار «أحدهم رواية
أن «أيمكنها املستشفى: يف زميله هاردينج يسأل راتشيد. للممرضة الجنسية التأثريات
يفتقد الذي زميله يجيب هيلني؟» جمال لها وكان شابة كانت … لو حتى الرغبة فيك تثري
خاٍل عجوٍز لوجٍه يمكن ال … ولكن هيلني، تكون من أعرف ال «أنا الكالسيكية: للمرجعية
من .(٦٩ :١٩٧٧) مونرو» مارلني بجمال كانت وإن حتى الرغبة يفَّ يثري أن التعبريات من
رضورة توجد أصبحت — ماكمرييف حالة يف األقل عىل — التاريخ هذا حتى أنه الواضح

«طروادة». تعريف؛ لبطاقة
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باسم تُعَرف األسربطية هيلني أصبحت عندها التي اللحظة بدقة نحدد أن يمكننا ال
وراويل مليدلتون (١٦١٩) القديم» «القانون مرسحية يف حواًرا هناك أن بيْد طروادة، هيلني
ومن محادثة، يف جنوثو املهرج يتورط الحانات إحدى يف املكاني. اللقب يف التحول يناقش
سريين هو الفاتنة اليونانية» «الحسناء اسم كان إذا ما بشأن الطاهي مع مراهنة، يف ثم
وجود مع املال من بالكثري املقامرة يف ثقته بشأن املهرج ليحذر الخياط يتدخل هريين. أو
سريين»)، كان سريين اسم أن دراخمات بخمسة («أراهنك زعمه: يف له رضورة ال تكرار

هيلني: إىل سريين من الحديث وينتقل

اليونانيات أبهى من اثنتان اليونانيتني، ونيل سريين وطننا ابنتَي أعرف أال املهرج:
اإلطالق؟ عىل ُحسنًا

اليونان. هيلني تُدعى أيًضا كانت هذه نيل الطاهي:
طروادة إىل قدمت أن بعد ولكن إيلني، تُدعى كانت زوجها مع مكوثها طوال املهرج:

أبيَت. أم شئَت سواءٌ الحسناء، نيل أو طروادة، نيل كانت

(٦٠–٦٥ .١ .٤)

لهيلني. الحديث العرص أوائل يف معتادة تحقري صيغة هو نيل اسم كان سابًقا، ذُِكر كما
والطاهي هيلني، وليس نيل باألحرى هو هيلني اسم أن يعترب األمر حقيقة يف املهرج إن بل
كان اسمها بأن املهرج يتشبث هيلني. السم الكاملة الصيغة متطوًعا يقدم الذي هو
(طوال اليونان يف عاشت عندما فقط مختلفة) تبادلية تهجئة كانا وهيلني (إيلني هيلني
(«بعد اسمها تغري طروادة إىل انتقالها وعند «إيلني»)، تُدعى كانت زوجها مع مكوثها
يف مزدوج تغيري عن هي املساجلة فإن لذا طروادة»)؛ نيل كانت طروادة إىل قدمت أن
باستمرار ا مهتمٍّ املهرج كان «طروادة». أصبح و«اليونانية» «نيل»، أصبح «هيلني» االسم:
الحديث، العرص أوائل يف املهرجني من الكثري حال هو مثلما وبالتورية، واللغة، باألسماء،
البتكاٍر تعزيٌز طروادة» «نيل بتسمية تشبثه هل لكن شعوريٍّا، ال اهتمامه يكون يكاد وإن

معروفة؟ لحقيقة تعزيٌز أم األعالم بأسماء يتصل فيما
إذا الحديث العرص أوائل فرتة يف طروادة» «هيلني تسمية ظهور حاالت هي قليلة
معتادة. غري التسميتني كلتا أن إال اليونان»، «هيلني تسمية ظهور بحاالت ُقورنت ما
طروادة»: «هيلني إىل يشريان عرش السادس القرن من بنصني إال دراية عىل لست إنني
للنائمني» و«استحضار ١٥٧٧ عام إىل يرجع الذي جرانج لجون الذهبية» «أفروديت
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السابع القرن منتصف قبل ثانية اللقب يظهر وال .١٥٨٩ لعام يرجع الذي رايت لليونارد
ترجمة يف ١٦٨٠ عام يف ذلك وبعد بيتشام، لهنري (١٦٣٨) التنوع» «وادي يف عرش،
بدايته يف األمر عكس قد ميدلتون مهرج أن يبدو «فيلوسرتاتوس». لكتاب بلونت تشارلز

كبرٍي. تحوٍل إىل ينقلب أن قبل
تشري توافًرا. أكثر اليونان» «هيلني تسمية إىل اإلشارات أن الفرتة نفس يف نجد
يشري كذلك الطريقة.24 بهذه هيلني إىل مرات ثالث (١٥٧٨) «يوفيوس» ِلييل مرسحية
املتقد (القرن «إيكاتومباثيا قصائده يف مرات ثالث اليونان» «هيلني إىل واطسون توماس
مارلو مرسحية يف التالميذ يستخدمها التي الصيغة هي وهذه 25.(١٥٨٢) بالحب)»
كانت اليونان هيلني «أن عىل رأيهم يستقر عندما (١٥٨٩ (حوايل فاوستوس» «الدكتور
توماس يتناول ١٥٩٥ عام يف 26.(١١-١٢ .١ .٥) اإلطالق» عىل عاشت امرأة أبدع
ويشري موسيقية» سماوي إيقاع «فرقة مرسحية يف الحسناء» اليونان «هيلني تشريشيارد
براثوايت ريتشارد يفعل مثلما (١٦٠٦) مظفر» «رشف يف اليونان» «هيلني إىل فورد جون
أليمان ماتيو لرواية ١٦٢٣ عام من ترجمة تقدم .١٦٢١ عام الطبيعة» «مبعوث يف
املداخن» ملاسحي «عمل يف فيالريتيس أيًضا وكذلك اليونانية»، «هيلني «الصعلوك»
«السيدة وهي ،(١٥٩٤) الرشسة» «ترويض مرسحية يف اليونانية» «هيلينا وهي .(١٦٠٢)

.(٥٧٩ (السطر (١٥٦٧) «أوريستيس» بيكريينج مرسحية يف اليونانية»
مضاًفا «من» الجر حرف من يتكون الذي املقطع كان الحديث العرص أوائل فرتة يف
من جودفري بوردو، من جون املرء: أصل مكان عىل للداللة يُستخَدم املكان اسم إليه
برتن من العجوز سالي ابن يورك، من إدموند جونت، من جون ُوِرْك، من جاي بولوني،
الحان صاحب زوجة هاِكت، «ماريان ،(١٨ .٢ الرشسة» «ترويض مرسحية (مقدمة هيث
إْدمنْتون، ساحرة ،(٢١-٢٢ .٢ الرشسة» «ترويض مرسحية (مقدمة ونكوت» من البدينة
املرحتان» ويندسور «زوجتا (مرسحية برينتفورد)» =) برينفورد من وصيفتي «عمة
«من تكون أن إال لهيلني اإلطالق عىل يمكن ال املنطق، لهذا وفًقا .(١٧٠-١٧١ .٢ .٤
كريس مالحظة األوىل: الفصل؛ هذا بداية من مالحظتني استحرضنا إذا ولكن أسربطة».
كالدر ليندا مقولة والثانية: الفعل»، ««بعد» تبدأ الرشعي االغتصاب رسديات بأن كانون
املنطق يقبله طروادة» «هيلني املقطع أن نجد االغتصاب»، هو هيلني به تشتهر ما «أكثر بأن
املختطفة. أو املغتصبة :rapta هيلني — التعريف حسب — هي طروادة هيلني السليم.
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وبعد االختطاف، فعل بعد تجري قصة هي ا جدٍّ قليلة باستثناءات هيلني قصة إن
أو القرار لحظة وبعد الوطن)، تحول الوالء، تحول الزوجات، (تحول التحول لحظة
أن «بعد بدقة: األمر هذا وراويل ميدلتون مهرج يفصل التسليم. أو الندم أو التذبذب
االغتصاب بقصة كبريًا ارتباًطا مرتبطة هيلني إن طروادة.» نيل كانت طروادة إىل قدمت
يف قصتها أجملنا إننا حتى االغتصاب») هو هيلني به تشتهر ما «أكثر كالدر (مقولة
الرسدية الناحية من تقدمان لربما الكلمتني هاتني إن طروادة. هيلني مضاف: مقطع

اإلطالق. عىل اغتصاب قصة أقرص

لالنتقام كوسيلة االغتصاب (10)

بسقوط أو باريس بموت ينتهي ال االغتصاب أن إىل أرشت الكتاب هذا من سابق موضع يف
عىل نيوبتوليموس ذلك بعد ويستويل كزوجة، هيلني عىل ديفوبوس يستويل إذ طروادة؛
العديدة االغتصاب وقائع أكثر أن بيْد بدوره. أوريستيس يسرتدها التي هريميون، ابنتها

.(٢٠٠٣) طروادة» «هيلني األمريكي التليفزيوني الفيلم نهاية يف تقع إثارة
تاريخهما بل فقط وباريس هيلني بني الغرامية العالقة يتناول ال املتقن الفيلم هذا
للرضيع. الفوري واإلبعاد باريس ميالد عند كساندرا بنبوءة مبتدئًا كامًال، امليثولوجي
مالمحها يف الغزال تشبه التي جيلوري سيينا دورها تؤدي التي — هيلني الفيلم يُظِهر
عىل تعفًفا االختطاف وقائع أكثر معها يقع حيث الطفولة يف — ترصفاتها يف واملسرتجلة
معلم باألحرى فهو أبويٍّا، وبكونه بالحماية نحوها ثيسيوس سلوك يتسم ثيسيوس. يد
يصل عندما نحوه. املتنامية املراهقة مشاعرها برغم يلمسها أن ويرفض مغتصبًا، وليس
إنقاذها يستدعي ما هناك ليس إذ املوقف؛ فهم يف يخطئان هيلني، لينقذا الديوسكوري

ثيسيوس. يُقتَل ملنعهما، اليائسة هيلني محاوالت ورغم منه،
و«تايتانيك»: الرشسة» «ترويض من مزيج عن عبارة هو األول النصف يف الفيلم
جديدة حياة تجد بالرجال، اهتمام لها وليس أسربطة، مع طبيعتها تتالءم ال فتاة
نفسها هيلني تجد عندما امللكية. للقيود تعود أن عىل ثيسيوس مع تموت أن ل وتُفضِّ
مرهف مينالوس عىل الجيل االرتياع وأمام عاشقيها، أمام عاريًة تظهر العودة، إىل مضطرة
إن سيويل. روفوس دوره يؤدي الذي العابس ألجاممنون املعجبة النائية وامُلتابعة الحس
يُنَقل وعيًا الفيلم، يف أخرى لحظات ويف اللحظة، هذه يف هيلني جمال قدر يعي أجاممنون

جسدها. تيشء عينيه يف قاسية ومضات خالل من
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زوجته مع تعامله يف واستبدادي للكلمات استخدامه يف مقتضب أجاممنون إن
البنته حبه هي واحدة: ضعف نقطة لديه هذا أجاممنون فإن ذلك ومع جيشه، مع وكذلك
ستة أعوام ذات طفلة هي بل للزواج مراهقة بمرشحٍة ليست هذه إفيجينيا إفيجينيا.
أبيها) (وعىل الفيلم عىل املجلجلة ضحكتها سيطرت والديها، مع والُغميضة الَحْجَلة تلعب
مؤمًلا قراًرا التضحية تمثل أوليدة. يف أجاممنون بها يضحي بعدما الخلفية يف كصوت
الختامية املشاهد من واحدة إىل وتقود سيويل دوره يؤدي الذي ألجاممنون مربًحا إيالًما

ابنته. لفقد أجاممنون بل زوجته لفقد مينالوس يُوِقعه ال انتقام الفيلم: يف
وباريس بالتبني، أب هو فثيسيوس باالغتصاب. للفيلم عالقة ال النقطة هذه حتى
أوًال اآلخر أحدهما «يرى» (إذ األقدار قدرته الذي التقاؤهما يُربَز روح توءما هما وهيلني
زنًى. أو اختطاًفا وليس إلهية إرادة باألحرى أنه عىل الشباب) طور يف وهما رًؤى يف
غرضه ويصبح صدمة بمثابة طروادة خراب عند هيلني عن أجاممنون بحث يكون لهذا

جليٍّا. االنتقامي الجنيس
مائدة، عىل للخلف ويطوحها بشعرها، أجاممنون ويمسك أرًضا. هيلني الجنود يطرح
مينالوس بصيحات هيلني رصخات وتختلط تردد بال الفعل يتكرر بوحشية. ويغتصبها
أجاممنون إيالج يستمر بينما البطيئة الحركة إىل املشهد ينتقل «دعها!» العاجزة: املحمومة
عالقة ال نسخة يف وحتى باالغتصاب.27 «تنتهي» طروادية قصة هذه إن هيلني. ورصخات

االغتصاب. يستمر السببي، باالغتصاب لها
من مشدوهة وكساندرا مصدومًة. مخدرًة، صامتًة، نجدها ثانيًة هيلني نطالع عندما
وينال السؤال. إجابة عىل قادرة غري هيلني فعل؟» «ماذا أختها: عىل طرأ الذي التغري
بسبب ذلك ليس استحمامه: حوض يف كلتمنسرتا تقتله عندما العادل الجزاء أجاممنون
بسبب ولكن النسخة) هذه عن يغيب (الذي إيجيسثوس حبيبها، مع تكون أن يف رغبتها

أنثوية. خيانة قصة ليست هذه إن البنتهما. زوجها قتل
إىل ا رسٍّ ذهبت قد جيلوري دورها تؤدي التي هيلني كانت طروادة، خراب قبل
ازدراء بنظرة أجاممنون وأجابها هيكتور. موت مقابل نفسها لتعرض اليوناني املعسكر
مقايضة. هناك ليس … هباءً؟ كان ابنتي موت أن أتظنني يكفي؟ هذا أن «أََوتظنني جامدة:
يف أمامه أرًضا ملقاٌة وهي بينهما دارت التي املحاورة بهذه هيلني يُذكِّر إنه أنِت.» أريدِك
الوحيدة الكلمات هي املقطع أحادية األربع الكلمات هذه مقايضة.» ال قلُت: «كما طروادة:
ُقدِّمت حيث الفصل، هذا بداية يف هريودوت كلمات إىل مفرداته تُعيُدنا إليها. وجهها التي
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الصفقات. بإجراء لهيلني مسموًحا ليس الفيلم هذا يف متاجرة. كأطراف ونسوتها أيو
اإلناث عقوبة ولكن اختيارها بمحض جيلوري سيينا دورها تؤدي التي هيلني هربت
إما جنسيٍّا مخلوًقا هيلني ستصري جنسية. عقوبة ذاتها هي جنسيٍّا إثًما يرتكبن اللواتي

كعقوبة. أو كسبب
أو عليها اللوم إلقاء محاوالت اللوم. من تربئتها الصعب من تجعل الثنائية هذه

الرابع. الفصل موضوع هي عنها الدفاع
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الرابع الفصل

اللوم

وبني َفَعْلت ما بني أميز أن يمكنني كيف القصص. من كبرية أعداد ُرويت لقد
سفينة») «ألف هادون، مارك بقلم (هيلني، فعلت؟ إنني قالوا ما

تمثل أن املمكن من فهي هيلني: بشأن أبًدا متيقنني اليونانيون الشعراء يكن لم
الكتاب يف «هيلني ريكفورد، جي (كينيث البرشي. اإلثم أو اإلنسانية الرباءة

«اإلنياذة»») من والسادس الثاني

هناك «ليس ييتس، بتلر (ويليام هي؟ من كونها تفعل، أن يمكنها كان ماذا
أخرى») طروادة

الروايات (1)

حرب مسئولية هيلني مؤلفوها ُل يَُحمِّ التي القصة هي حقبة، كل يف هيلني، قصة إن
إحدى إىل قصتها يخترص هذا أن والواقع مسئوليتها. من التقليل يحاولون أو طروادة
مذنبة، زانية، األوىل، يف هيلني اختطاف. قصة أو الحبيب مع فرار قصة إما رسديتني:
عنه. الدفاع يستحق شخص بريئة، ضحية، هي الثانية، يف بينما للوم؛ مستحق شخص

بلون تسمح أسود، أو أبيض إما الصارمة؛ األحادية األخالقية النظرة فهذه ذلك مع
ذي األدب بني فيما كبريًا اختالًفا تختلف باللوم املتعلقة القضايا بدايًة، بينهما. رمادي
الفصل عىل القدرة الكتاب لدى كان سابًقا، املسيحية. الخلفية ذي واألدب الوثنية الخلفية
كون يف كان أيٍّ لدى شك يوجد ال أنه «اإللياذة» يف نجد لذلك والجرم؛ املسئولية بني
تورد وعندما «اللوم». عليها يلقون قليلني أن بيْد طروادة، حرب يف «السبب» هي هيلني
نصادف إن وما للوم، الشخيص هيلني استحقاق فكرة أيًضا تورد االنتقام، املالحم سلسلة



طروادة هيلني

ففي باطراد. للظهور سبيلها و«غفران» «إثم» مثل كلمات تجد حتى املسيحيني، الُكتَّاب
الزمنية الفرتة مجهولة طروادة) لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست رواية

.(١١٥٨١ إن إل (تي تأُخذ» ونعمًة سيُْغَفر، (لهيلني) إثم «كل مينالوس: يعد
ذلك فمن لألخالق: الرمادية املنطقة إظهار إىل تهدف التي الرسد تقنيات تتباين
عن الوسطى العصور كتب يف يحدث (مثلما لهيلني العاطفي الرصاع املؤلفون يصور أن
أو اللوم عن كتعويض الجمال يوردون أو املصطنع)،1 غري تذبذبها تُظِهر التي طروادة
الحرب من كمنفعة فيدرايل اتحاد ذكر يوردون أو سمرينا) من (كوينتوس له كإسقاط
بأن نفسها لهيلني يسمحون أو إيسقراط)، (هريودوت، هيلني رحيل فيها تسبب التي
أخالقي معيار ألي وفًقا ليس صنيعها يُقيِّمون أو (يوربيديس)، وتأثري ِثَقل لها يكون
عىل الحكم محاوالت تتوازى األخرية، الحالة هذه يف اآلخرين. عىل ألثره تبًعا بل مستقل
عكسية بطريقة صنيعها ونقيم األثر، يف فنركز جمالها: فهم مساعي مع هيلني أخالقيات

النقطة.2 تلك من انطالًقا

واآللهة وباريس، هيلني، اللوم: إلقاء (2)

كان طروادة إىل ذهابها أن عىل بالرتكيز هيلني عىل باللوم النصوص من العديد يُلقي
هيلني: فاعلية إلسخيلوس «أجاممنون» مرسحية يف الجوقة توضح إرادتها. بمحض

بسهولة العتبة اجتازت
آِبهة غري قرصها، وبارحت

مخاوفها. يوقظ أن ينبغي بما

(٥٧ :١٩٦٨)

رَواِدع هنا فليس ذاتها: هي اختطافها يف فاعلٌة ُمشاِركٌة هي التصوير بهذا هيلني إن
بسهولة»). العتبة («اجتازت مادية عقبات أو آبهة») «غري (فهي شعورية

عىل غنيمة تُؤخذ «لم هيلني إن كساندرا تقول ليوربيديس «الطرواديات» مرسحية يف
بتعبري داريس يقول بينما .(١٠٢ :١٩٧٣ (يوربيديس مختارًة» ذهبت بل (مينالوس)، يد
«لم هيلني إن امُلثبَت عكس بنفي لالنتباه) ولفتًا توكيًدا أكثر (أو دبلوماسية أكثر بالغي
ضد بالطبع هو — فريجيٍّا كونه — داريس إن .(١٤١ :١٩٦٦ (فريزر راغبة» غري تكن
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تشهد إذ الطريقة؛ بنفس األمر يتناول الكريتي ِدكتيس أن بيْد األخص، عىل اليونانيني
فيها: لبس ال بطريقة موقفها وتوضح مصريها، يف يتباحث الذي الشعبي املجلس هيلني
:١٩٦٦ (فريزر يناسبها» لم مينالوس من زواجها ألن راغبٍة، غري تُبِْحر لم إنها «قالت

.(٢٨-٢٩
أنها باريس هيلني تخرب طروادة»،3 «سقوط تدعى املؤلف مجهولة التينية قصيدة يف
الحبيب، مع للفرار تعريًفا أو اصطالحيٍّا تناقًضا يكون قد ما وهو تُختَطف، أن يف راغبة
مربر كان ٦٢ن). وقارن ،٨ :١٩٤٤ وويتيكر مجهول/أتوود (املؤلف اختطاًفا ليس ولكنه
طوًعا هنا.» من زوجة يأخذ أن «ينبغي بأنه له فينوس وعد هو اليونان لزيارة باريس
ترغب ا حقٍّ كنَت إن راغبٌة، «أنا باريس: حب يف واقعة بالفعل هي التي هيلني، تقول
بالفعل أنها وهو االصطالحي املانع باريس يطرح لك.» زوجًة هنا من تأخذني أن أيًضا،
فسأموت لك، زوجًة تأخذني لم «إن األمر: بهذا مكرتثة غري تقول هيلني أن إال متزوجة،
عائًقا تقف أن املتوقع من التي العملية املشكالت اآلن باريس يَُقدِّر .(٨) حبك» بسبب
عىل باريس مطِلعًة الهروب، خطط تُحدِّد أنها إال امللكي، القرص من هيلني خروج أمام
إذ يذعن؛ أنه املستغرب غري ومن البحرية. بالرتتيبات يتعلق فيما يفعل أن عليه يجب ما

يتبعه.4 الذي ومن األمور بزمام يمسك الذي من الحوار هذا طوال بجالء متضٌح
اللوم إلقاء عرب ذلك فعل إىل هيلني عن الدفاع موقف تتخذ التي النصوص تميل
الصعوبة واضح أمر ذاته حد يف هو وعواقبه هيلني صنيع عن فالدفاع آخر. شخص عىل
وإيسقراط، جورجياس، أمثال العابثون أو الطامحون املحاورون ذلك من (يُستثنى
يف باريس. لشهوة ضحية أو اآللهة يد يف ألعوبة هيلني اعتبار األيرس من لذا وأوفيد)؛
عىل باللوم مرتني هيكتور ويُلقي (١٦٤ .٣) اآللهة عىل باللوم بريام يُلقي «اإللياذة»
إنياس لغضبة فينوس تتصدى «اإلنياذة» يف .(٢٨١–٢٨٥ .٦ ٣٩–٤٢؛ .٣) باريس
إنياس يتسم غضبه، رغم طروادة. خراب عند لقتلها يستعد بينما هيلني عىل الضارية
تُغتفر، ال خطيئة عىل للقضاء الفضل بعض «سأحرز يجنيه: أن يأمل ما إزاء بالوضوح
ثأر يف رغبتي أُشِبع عندما بالفرح وسأشعر العدل، طالبًا يسترصخ بغي من واالقتصاص
فكرة هو (الثأر والعدل األخالق بلغة يتحدث إنه .(٦٨ :٢ الكتاب ،١٩٨١ (فريجيل النار»
باللوم تُلقي أن يجب «ال الجاني: تحديد يف أخطأ أنه تُبنيِّ فينوس ولكن متأخرة) تأتي
تكن لم التي هي اآللهة إن باريس. عىل حتى وال املكروه، األسربطية التيندارية جمال عىل

.(٦٩) طروادة» عن تتخىل التي هي إنها رحيمة؛
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اآللهة من واحدة هي نفسها فينوس ألن كلماتها يف املفارقة من كبري قدر هناك
وعىل .(٤٩١ :١٩٧٧ هيسيود (يف القربصية» «امللحمة يف بالالئمة عليها ويُْلَقى الجانية،
ففينوس السبب، هي أنها عىل باريس شهوة يحدد إكسرت من جوزيف أن من الرغم
(جوزيف/بيت هيلني إىل وصوله تيرس التي وهي الشهوانية غريزته تساند التي هي
غضب أجاممنون يكبح سمرينا من لكوينتوس طروادة» عىل «الحرب يف .(١٣٩ :١٩٨٦
زيوس، نيس الذي باريس بل تظن، كما امللومة، هي ليست «هيلني أن موضًحا مينالوس،
النصوص يف يتكرر .(٢٤٤ :١٩٦٨) ملائدتك» به يدين ما ونيس وامُلضيف، الضيف إله
الرابع الكتاب يف مبارشة: غري بطريقة ولو الضيافة، كرم ضد باريس جريمة عىل الرتكيز
قرص إىل لتليماخوس سبيًال يُيَرسِّ أن عن إتينيوس إحجام أن الواضح من «األوديسة»، من

تجربة. من نابع حذر هو الحرب بعد أسربطة يف مينالوس
عليه: اللوم إللقاء جديًدا مرشًحا أوفيد يَُقدِّم الهوى»، «فن كتاب يف الالذعة بسخريته

زوجته: زنا عىل أعان الذي األحمق» «مينالوس

أنت؟ أأحمق مينالوس! يا ويلك
زوجك، وتخلف وحدك تُبِحر ِلَم

الحمائم، عىل الصقور أتأتمن واحد؟ سقف تحت غريب رفقة يف
مكتظة؟ أغنام حظرية تحرس أن جبل ذئاب أو

بها؛ زنا من تلْم وال باإلثم، هيلني ترِم ال
املوقف. نفس واجه من يأتيه أن يمكن ما إال أتيا فما

ومكانه. زمانه لهما أفسحت إذ الزنا مناخ لهما هيأت من «أنت»
… فتحته؟ أنت باب من تنُفذ أن إال فاعلة، كانت تراها ماذا
زوجها. عاتق عىل يقع اللوم إثم. كل من هيلني فأبرئ أنا أما

(٢٠٢ :١٩٨٢ (أوفيد
(بترصف)] عكاشة ثروت د. ترجمة الهوى،  [فن

ألوفيد.5 «البطالت» قصائد يف باريس االنتهازي رأي أيًضا هو هذا أن القول عن وغني
عىل أو هيلني عىل اللوم إلقاء عىل تقوم التي املستقَطبة املواقف هذه بني وفيما
عندما «األوديسة» يف الحال هو كما اللوم، استحقاق يف االشرتاك مفهوم نجد آخر، شخص
زوجيتي، ومخدع ابنتي، أهجر وجعلتني … طروادة إىل «جلبتني أفروديت إن هيلني تقول
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سلبية؛ وكذلك فاعلة السياق هذا يف فهيلني ص٥٢). ،٤ (الكتاب يشء» ينقصه لم وزوٍج
ذلك. عىل مجبولٌة فهي و«ُجِلبَت» «ُجِعَلت» ولكنها الهجر فعل تأتي التي فهي

وهو آخر، مفهوًما — وإيسقراط وهريودوت، يوربيديس، — الالحقون الُكتَّاب يطرح
«الخطيئة — أوغسطينوس القديس — امليالدي الرابع القرن يف مسيحي كاتب سيدعوه ما
وراء من إيجابي مكتسب هناك كان أنه وإيسقراط هريودوت نظر وجهة من السعيدة».
أكثر أن بيْد والبحرية. املدنية املقدرة وتقوية موحدة، يونان إقامة وهو الدمار: عْقد
«أندروماك» مرسحية يف نفسه مينالوس ِقبَل من يأتي املوقف هذا عن روعًة التعبريات

ليوربيديس:

هيلني ابتالء …
اختيارها؛ محض وليس إلهية، مشيئة عرب جاء

جليلة. فوائد اليونان وهبت خالله ومن
لهم؛ معروَفنْي والنزال األسلحة تكن لم الحني ذلك قبل

وأيًضا، لديهم، الرجولة صفات الحرب أبرزت
عظيم. معلم التواصل إن اليونانيني؛ من مختلفة صنوف بني ألَّفت

(١٦٧ :١٩٧٢ (يوربيديس

واتحاًدا بل فحسب تقنية وتطورات عسكريٍّا تحالًفا املرغوب غري هيلني زنا يصنع لم
الشخصية مزلته يرى الذي األدب يف الديوث هو مينالوس كان لربما وثقافيٍّا. اجتماعيٍّا
االتهاماِت املتطرُف الدفاُع هذا يوازن السياسية. الناحية من اإليجابية من القدر بهذا
أن للمرء كما هيلني، فيها أندروماك تبغض التي املرسحية افتتاحية تحتويها التي الشائنَة
إىل أخيل والد ويضيف أخيل. بقتل هيلني وتُتَّهم القديم. الزمن يف مثالية زوجة من يتوقع
بالنظر ذلك خالف تكون أن يمكن كيف ا حقٍّ بالعاهرة؛ هيلني فينعت أندروماك، اتهامات
ثيابًا يلبسن (اللواتي األسربطيات الفتيات تتلقاها التي الحياء إىل تفتقر التي الرتبية إىل
الوحدة يستحرض مينالوس كان إذا شباب)؟ مع رياضية منافسات يف ويشاركن قصرية
غريَ سببًا ويعتربها محليًة عادًة يستحرض بيليوس فإن مبارشة، فائدة باعتبارها الوطنية

.(١٦٥ ،١٥٣ :١٩٧٢ (يوربيديس مبارش
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التعدي من الحق زمن يف املسيحيون الكتَّاب جعل فبينما الجمال. أيضا هناك ثم
تركز مريم)، إحصان يمحوها حواء (خطيئة واحد ألمر شعبتني األنثويني والتعويض
حرب، يف تسببت الجنسية فرغبتها هيلني. يف والتعويض الجريمة الطروادية الرسديات
البوابة عىل العجائز الرجال رؤية هي تلك العناء. هذا كل يستحق األمر جعل وجمالها
لوقت يتأثر السلبي حكمهم يدعون الذين «اإللياذة» من الثالث الكتاب يف السكانية
الجنود يغفر كتاباته يف الذي سمرينا من كوينتوس رؤية وهي هيلني، بمرأى وجيز
الفور وعىل عيب» «بال باعتبارها إليها وينظرون يشاهدونها، عندما لهيلني اليونانيون
يف مينالوس 6.(٢٥٠-٢٥١ :١٩٦٨ (كوينتوس القتال» أو املضنية «أشغالهم ينسون
— (٢٤٤) يفعل أن نوى كان كما زوجته رأس قطع عن بعيًدا — كوينتوس كتابات
التفكري عن اآلن «توقفي املؤملة: املشاعر وكل حدث قد يشء كل وهي هو ينسيا أن يقرتح
محتويًة السوداء النسيان قاعة تنغلق أن آمل قلبك. يف األحزان اكبتي ولكن األمور، هذه يف
ذلك» من أكثر الرشيرة األمور تَذَكُّر يف االستمرار الصواب من ليس أعماقها. يف هذا كل
الذاكرة فقدان «األوديسة»: يف أدويتها تفعله ما يحقق املوضع هذا يف هيلني جمال .(٢٥٣)
أكثر هو وزوجته الزوج بني املستفيض الشمل اجتماع عىل يحتوي الذي الجزء والنسيان؛

كوينتوس. ملحمة يف رقًة األجزاء

«اإللياذة» يف التعاطف اللوم: تجنب (3)

نفسها تدعو الثالث الكتاب يف ذاتها. هيلني هي «اإللياذة» يف هيلني نحو األشخاص أقىس
قذرة «عاهرة نفسها تدعو السادس الكتاب ويف ،(١٨٠ .٣) زوجها لهجرانها «فاسقة»
نفس اليونانية اللغة يف تعنيان و«عاهرة» «فاسقة» كلمتَي إن .(٣٤٤ .٦) للرش» مدبرة
فكما معني: منطق بة للسُّ كان األصل يف .kyōn الكلب» «وجه حرفيٍّا تعنيان إذ بة؛ السُّ
ميتة نحو البطل «سبيل أمام العقبة هي الكالب ،(١٨ :١٩٧٦) كالدر يل ليندا توضح

الدفن). قبل يُؤكلوا أن يريدون ال األبطال (ألن فة» ُمرشِّ
نحٍو عىل باللوم هيلني تتوجه السادس، الكتاب يف أبيات ببضعة نفسها تعنيفها بعد
هذا ليس .(٣٥٠ .٦) هذا» من أفضل لرجل زوجة كنت ليتني «يا باريس: إىل ضمنيٍّ
باريس عن هيلني تتحدث وبالفعل الحب. سبيل يف يشء بكل التضحية يرتئي من موقف
–٤٢٨ .٣) القتالية قدرته عىل تتهكم الثالث الكتاب يف بازدراء. «اإللياذة» طوال وإليه
أن وترفض ،(٤٢٨ .٣) املبارزة)» (يف هناك هلكت كنت ليتك «يا له: وتقول ،(٤٣٦
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عىل ألنه عليه، يبدو صياغتي تجعله مما أقوى مقاومة فعل وهذا الفراش. إىل معه تذهب
هي املوضع هذا يف أفروديت أن احتمال مراعاة مع (وحتى ألفروديت. تتصدى أن هيلني
املقاومة فإن وعواطفها، هيلني عقل بني روحي رصاع هو الحوار وأن العاطفة، عن كناية
ووضعته مينالوس مبارزة من باريس أنقذت قد أفروديت كانت قوة.) مخزون تتطلب
الزوجية فراش وإغراءات باريس إغراءات أفروديت تصف هيلني. منتظًرا مخدعه، يف
فحسب: التعاون هيلني ترفض ال بالذات دفاعي اعتداد فيه نحو عىل .(٣٩١–٣٩٤ .٣)
بطريقة توحي بل ،(٤١٠-٤١١ .٣) مخدعه»؛ أشاركه لن … إليه أذهب لن فال. أنا «أما

ألفروديت: بديلة كانت أنها انتقادية

… بجانبه ألفروديتولتجليس بديلة كانت «أنِت» فلتذهبي
به اعتني أجله، من وقايس األبد إىل معه ابقي

عبدته. منِك يجعل أو له، عروًسا «يتخذِك» حتى

عندي؛ من التنصيص أقواس ،٤٠٦–٤٠٩ .٣)
(٢٦ :١٩٩٥ ميجري قارن

عليِك أُنغص فقد فلتحذري مفاده: ما لهيلني قائلًة وبتهديد، بغضب أفروديت تجيب
خوًفا: هيلني ترضخ .(٤١٣–٤١٧ .٣ بواسطتي الصياغة (إعادة حياتك وأُنهي عيشك

.(٤١٨ .٣) زيوس» سليلة هيلني الخوف «فتملَّك
هو مستقبيل وخوف والغضب، التهديد، جراء النوم غرفة ألنشطة امرأة رضوخ إن
لطيفة بكلمات الجنيس للفاصل يَُقدِّم هومريوس أن إال الثالث. الفصل من معهود موضوع
آخر. موضع يف الضحية صورة يف هيلني يقدم وال (٤٣٨–٤٤٦ .٣) باريس جانب من
مينالوس زوجة بأخذ هيكتور ويتهمه (٤٤٤ .٣) «انتزعها» إنه يقول باريس أن رغم
وتشتاق تتحرس هيلني أن ورغم باالختطاف) يوحي أن يمكن األمرين (وكال (٥٣ .٣)
،(١٣٩–١٤٢ .٣) مينالوس إىل العودة إىل وتشتاق (٥٨٩-٥٩٠ .٢ ٣٥٦؛ .٢) الهرب إىل
ركاب هنا/يف إىل «حرضت طوًعا: طروادة إىل جاءت أنها آخر موضع يف تلمح فإنها
تغري نتيجة الحارضة مشاعرها تكون قد .(٧٦٥-٧٦٦ .٢٤ قارن ١٧٤-١٧٥؛ .٣) ابنك»
هيلني تقديم إطار يف .(٤١٢ .٣) بالهموم» مضطرب اآلن حتى قلبي «إن املوقف: يف
أكثر الشعوري املأزق عىل ُمنَصبٌّ اهتمامه أن بجالء هومريوس يوضح غامضة بصورة

باللوم. اهتمامه من
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يلزمنا التعاطف، ممارسة عىل تقوم «اإللياذة» أن بارو كولني حجة االعتبار يف أخذًا
تغزل، وهي هيلني: عليها تظهر التي الصور إىل بل الدفاعات أو االتهامات إىل ليس ننتبه أن
وأندروماك) (هي تحاول هيكتور، مع وديعة وهي أفروديت، عن بناظريها تشيح وهي
والرابع الثالث الكتابني يف املفرط، األىس من بلحظتني وتمر يسرتخي. بأن تقنعه أن
عىل موقعها من إخوتها ترى أن مقدورها يف يكون ال عندما الثالث، الكتاب يف والعرشين.
من ولكن أقربائها من فقط ليس محرومة عزلتها، نستشعر الطروادي، الحصن رشفات
ثيسيوس). يد عىل اختطافها من أنقذاها قد الديوسكوري (كان بموثوقيتهم امُلسلَّم الُحماة
آيثرا الحصن: رشفة عىل هيلني تصطحب التي املرافقة اسم يربزها األخرية النقطة هذه
يؤدي وهذا لها.7 كمرافقة لهيلني ثيسيوس أعطاها ثيسيوس، أم هي آيثرا بيتثيوس. ابنة
للمخاطر. ُعرضة هيلني أن عىل التأكيد إىل — القصيدة يف أخرى مواضع يف مثلما — هنا
مع هيلني يصور الذي املوقف عىل املرور نعيد أن األمر يستحق السياق هذا يف
عىل من «اإلطالل كان إذا الحصن. رشفات مشهد بعد الثالث، الكتاب يف أفروديت
أفروديت تدعو الذي فالحوار هيلني، العروس عىل التسابق مشهد عرض يعيد األسوار»
باولو تعبري وفق االختطاف. لحظة عرض يعيد الفراش باريس مشاركة إىل هيلني فيه
تعيد فإنها باريس، إىل وتذهب األسوار تغادر أن هيلني أفروديت تأمر «عندما فيفانتي:
تتهم .(١٠٣ :١٩٩١ (فيفانتي بعيد» زمن منذ أسربطة يف جرت مشئومة دعوات ترديد
اآلهلة املدن إحدى هنا/إىل من أبعد إىل «أستقودينني باستدراجها: حرفيٍّا أفروديت هيلني
الوهاب عبد لطفي [ترجمة 8(٤٠٠-٤٠١ .٣) الجميلة» مايونيا أو فريجيا يف بالسكان؟

للرتجمة]. القومي املرشوع (بترصف)، يحيى
إنه عرضيٍّا»: «ليس الجغرافيني االسمني هذين طرح أن فيفانتي نظر وجهة من
سلطان وطأة تحت التكرار دائمة ومغامرات الحب، طرق يف جديدة بوجهات «ينبئ
األسطورة التقاء لحظة هذه أن فيفانتي يعترب .(١٠٣ :١٩٩١ (فيفانتي أفروديت»
أربط أن — هذا من بدًال — أود الرأي، هذا مع اختالًفا أُبدي أن دون الشخصية. بالخربة
أو هيلني فاعلية بمسألة يتعلق فيما — وشعرائها — هيلني مشاعر تضارب وبني بينه
Passion كلمة تأتي أفروديت. هيلني): عينَي (أو أعيننا أمام ماثلٌة اإلجابة إن سلبيتها.
،passivus (بالالتينية «سلبي/مستسلم» passive كلمة نفسمصدر من «عاطفة/هوى»
يعاني من إن «يتكبد»). «يحتمل»، «يعاني»، بصرب»، «يقايس ويعني: pati الفعل من
الشعور هذا فإن ذلك ومع خارجي، فعل عليه يُماَرس للهوى، ُعرضة هو ومن الهوى،
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باإلرادة. ومفعًما الحماس، ومتقد نشًطا، تجعله طاقة املرء يف ُمناِقض نحو عىل يضخ
يالحظ وكما اليشء. لنفس نقيٍض طرَيف عىل اسمان ويصبح فاعليًة، السلبيُة فتستحيل
فينوس!» تفرضه … فقط الشكلية الناحية من «إرادي شعور هو الهوى كريوان، جيمس
وعجز اختيار حرية لنا عارًضا — التناقض هذا هومريوس يَُقدِّم .(٧٢ :١٩٩٩ (كريوان
حتى التكرار» دائمة و«مغامرات جديدة» «وجهات إىل أفروديت تطلعات يف — الهوى
نفس هما واإلجبار االختيار حرية إن السابق. يف لإلجبار أفروديت ممارسة يصور وهو

له. مستحقة وغري للوم مستحقٌة وسلبية، راغبة فهيلني اليشء.
يقاطع عرش الثاني الكتاب يف فهو باإلنسانية؛ مفعٌم امللحمة هذه يف هومريوس إن
االحتياجات ليصور األخرى يف واملوازين كفة يف الصوف وضع عن ملحميٍّا تشبيًها
يسرية أجرة تتكسب حتى «تعمل التي الصوف ماشطة لألرملة واالقتصادية الشعورية
تتكرر 9.(٦٥٨ .١٣) أب ثكالن عىل يركز عرش الثالث الكتاب يف .(٤٣٥ .١٢) ألطفالها»
للحرب. املناهض األدب يف هيلني قصة تُستخدم عندما الالحقة القرون يف كهذه لحظات
هومريوس إن لإلنسانية. مؤيد هو ما بقدر للحرب مناهًضا ليس هومريوس شعر أن بيْد
يمتلك مثلما — املوت يف تتسبب التي — هيلني عىل باإلشفاق يشعر أن عىل القدرة يمتلك
اللوم. عن يبتعد فالتعاطف موتهم. يف تتسبب الذين أولئك نحو به يشعر أن عىل القدرة

«األوديسة» امُلناِفسة: الرسديات (4)

يقول عندما «األوديسة» مستهل يف للنساء الجنسية املوثوقية انعدام موضوع يُطرح
ليس أعرف. أن يمكنني فال أنا أما أوديسيوس ابن إنني يقينًا تقول أمي «إن تليماخوس:
عفة القصيدة تمتدح قد ص٩). ،١ (الكتاب نسبه» من ُمتيقنًا يكون أن يمكنه رجل هناك
والخيانة بالثقة، هيلني جدارة عدم أمر تطرح مثلما فيها، تطعن هنا ولكنها بينيلوبي
من أسفاره يف أوديسيوس يالقيها التي واملكائد كلتمنسرتا، شقيقتها ترتكبها التي القاتلة
انعدام إىل باإلضافة البحر) جنيات كريكا، (كاليبسو، النسائية الشخصيات من العديد
كشأن بينيلوبي). (من الزواج لطالبي عشيقات أصبحن خادمة ١٢ من إيثاكا يف الوفاء
أوديسيوس، خنازير راعي يتمنى — باريس موت يتمنى الذي — «اإللياذة» يف هيكتور
يف يكون أن وأتمنى . ووىلَّ مات «قد فسيده لهيلني. األمر نفس إيومايوس، يُدعى الذي
من الكثري موت إىل أفضت إذ جنسها، وكل هيلني عن نفسه األمر أقول أن استطاعتي
إدانته إيومايوس يوسع هيكتور، عكس عىل ولكن ص٢٠٩). ،١٤ (الكتاب األخيار» الرجال
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هيلني عىل اللوم إلقاء إن جنسها.» وكل «وهيلني بأرسه: النساء جنس إىل واحدة امرأة من
للجنس إدانة إىل يتحول ما عادًة — حواء أو باندورا عىل اللوم إلقاء كشأن — بغضها أو
أصعب الحياة «إن ليوربيديس: «إيون» مرسحية يف كريوسا تقول وكما بأرسه. األنثوي
:١٩٧٣ (يوربيديس ويكرهوننا» مًعا، والرش بالخري يدينوننا، إنهم الرجال: من النساء عىل
كيف واصًفا وكلتمنسرتا، بينيلوبي بني مقابلًة أجاممنون يعقد «األوديسة» نهاية يف .(٥٤
النساء جنسها، سمعة دمرت «لقد منهن: الصالحات حتى النساء، كل شانت األخرية أن
أوديسيوس يستخدم إيومايوس، يفعل مثلما ص٣٦٠). ،٢٤ (الكتاب والجميع» العفيفات
لبيت يلني ال «خصم إنه قائًال زيوس بعنف ينتقد عندما للنساء الكارهة الكناية نفس
امللتوية» النساء طرق عرب مشيئته «يُجري زيوس أن يلحظ ولكنه البداية»، منذ أتريوس
جنس أم واحد إله هنا؟ امللوم هو من األنثوية»). «الخطط حرفيٍّا: ص١٧٢؛ ،١١ (الكتاب

بأرسه؟ النساء
يف هيلني سلوك عن مناِفسة حكايات وهيلني مينالوس يروي الرابع الكتاب يف
أما الحنني. عن الحديث َمعِرض يف القصتني االعتبار يف أخذت الثاني الفصل يف طروادة.
هناك بأن تقول التي البسيطة الحقيقة وهو متضح: هو ما أُبِرز أن ببساطة فأود هنا
هيلني: عىل الحكم يف الرسدي املأزق مصغر مثال يف املتضاربة القصص تختزل «قصتني».
أول يف هادون مارك قصيدة يف هيلني تالقيه الذي اإلحباط إن قصتني. دوًما هناك أن
َفَعَلْت ما بني نميز أن يمكننا كيف القارئ: يالقيه ما أيًضا هو الفصل بهذا مقتبسة فقرة

فعلته؟10 إنها قالوا ما وبني
كلتمنسرتا: تقول ليوربيديس «إلكرتا» مرسحية يف

ينبغي ما، شخص عىل الناس يحكم عندما
سبب لديهم كان إن يكرهون، ثم ومن الوقائع، عىل يطَِّلعوا أن

للكراهية
يكرهوا. أن يجب ال حينذاك سببًا، يجدوا لم وإن

(١٤٠ :١٩٧٣ (يوربيديس

فالحكم لذلك وتبًعا ثابتة. ليست امليثولوجيا وقائع فإن األول، الفصل يف رأينا كما ولكن
ُمحِبط. بشكل محدد غري أو متأصًال تحامًال متحامٌل إما
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سواء حد عىل مشوه/ولوم رثاء (5)

أن الجوقة فتزعم هيلني. ضد غاضبة اتهامات ليوربيديس «إلكرتا» مرسحية تعرض
(يوربيديس (إلكرتا)» وعائلة اليونان عىل حساب بغري جلبت/حرسًة قد «بجرمها هيلني
يتحدثون «إنهم قائلًة: فتستطرد بالفسق، الغائبَة خالتَها إلكرتا وتتهم 11.(١١١ :١٩٦٣
تنبع هيلني عىل إلكرتا ثورة إن .(١٤١) فساُدها!» بها حاق هيلني/لقد «اغتصاب» عن
املماثلة العاطفية الفورة هيلني. فيها تسببت التي الحرب أعقاب يف والدها فقدان من
إىل هيلني اختطاف قاد كيف تصف إنها الصغرى. ابنتها فقدان من تنبع كلتمنسرتا لدى

بإفيجينيا: التضحية

طفلتي أجاممنون) (تقصد أخذ
لإلبحار؛ سبيًال يجد ال مكتوًفا األسطول حل حيث أوليدة، إىل

البيت من استدرجوها
ورفعوها بها أمسكوا أخيل؛ عن بأكاذيب

األبيض الناعم عنقها أبوها قطع ثم املذبح؛ فوق
د ليَُمجِّ أو مدينته، احتالل ليتجنب فعلها قد كان لو إفيجينيا. ابنتي

موطنه؛
أجل من واحدة حياة أخذ قد كان — أطفاله بقية لينقذ — لو أو

ال: ولكن له. يُغَفر أن املمكن من كان الكثري،
زمام يملك كيف زوجها يعرف ولم عاهرة، كانت هيلني إن

الذي السبب كان و«ذلك» شبقة؛ زوجة
ابنتي. أجاممنون قتل ألجله

(١٤٠ :١٩٦٣)

أنه لتُبنيِّ وتستطرد ابنة. لثكل كافيًا مربًرا — كلتمنسرتا عند — هيلني اختطاف يكن لم
هي األخرية القشة كانت زوجها. قتل إىل ليدفعها يكن لم نفسه إفيجينيا موت ذلك، رغم
منزل يف محتجزتان امرأتان سكن، ثانية،/رفيقة «زوجة مع طروادة من أجاممنون عودة
جنيس. إذالل عىل ا ردٍّ بل ألبنتيهما قتله من انتقاًما لزوجها قتلها يكن لم .(١٤٠) واحد»

171



طروادة هيلني

معكوسة: املواقع كانت لو ستترصف كانت كيف حول افرتاًضا ذلك بعد تضع ثم

ا، رسٍّ اختُِطف قد كان مينالوس أن لنفرتض
ألسرتد أوريستيس، قتل إىل سأُْضَطر أكنُت

والدِك أكان مينالوس؟ شقيقتي زوج
ملست كنت لو سيقتلني كان ال: ذلك؟ سيتحمل

يموت؟ أال ينبغي ملاذا ابنتي، قتل لقد ابنه؛

(١٤١ :١٩٦٣)

الفعل. إتيان يف الزوجة حق يف تشكك ولكنها كلتمنسرتا، مثال يف بالعدل الجوقة تقر
يف يدخلوا أن مقدورهم يف ليس اجتماعيٍّا، بالتحفظ يتسمون الجوقة أعضاء ولكون

زوجها. حكم قبول ترفض الزوجة كانت إذا املوضوع هذا حول تقييمية مناقشة
كلتمنسرتا. تصوغها التي املقارنة يف شذوذ عىل التعليق يف الجوقة تفشل ذلك، ومع
للمثال مشابًها ليس — ا» رسٍّ اختُِطف قد كان «مينالوس بأن — االستهاليل افرتاضها
يعرف ولم عاهرة، كانت هيلني «إن املثال: هذا قبل مبارشًة طرحته الذي هيلني حول
صورِة يف هيلني كلتمنسرتا لغة تقدم قصد دون شبقة.» زمام/زوجة يملك كيف زوجها
متعدد للوم مثاًال هذا ليس متناقضني. أمرين بني تجمع أن يمكنها ال ولكن ومذنبة. بريئة
يف لنص صارخ، لتناقض مثال ولكنه إلسخيلوس) «أجاممنون» مرسحية حالة يف (كما
محل أمر هو ليوربيديس الفقرة هذه إسناد موثوقية أن الواقع (يف نفسه مع حرب حالة
آخر موضع يف يوربيديس عليه يطلق ما وهو أقواس.) بني املراجعني معظم ويضعه شك
ليوربيديس «أوريستيس» (مرسحية سواء» حد عىل مشوه/ولوم رثاء … ملتِبس «كالم

.(٣٣٢ :١٩٧٢
املسلك هذا للوم استحقاقيتها أو هيلني براءة تستقرئ التي النصوص تسلك ما عادًة
١٩٦٥ عام إىل يرجع الذي بوالرد جون كتاب هو وضوًحا األمثلة أشد كان لربما املتشعب.
الدونية بنظرته بحثه موضوع عن للدفاع محاوالته فيه تكراًرا تَُقوَّض والذي هيلني عن
النساء، وبخاصة ضحاياه، أن هي الحب مأساة «إن إليه: تنتمي الذي للجنس املنهجية
(بوالرد كبرية» تكن مهما الخسائر، لتقدير يتمهلون ما ونادًرا ملقاومته، سبيًال يجدون ال
كأحجار وباندورا حواء مع املقارنة موضع هيلني واضًعا — بوالرد يكتب .(٨٩ :١٩٦٥
تأثري تحت — استسلمت أنها إال حواء جريمة تكن «لم إن — اآللهة شطرنج رقعة عىل
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تلك عن تختلف والتي الفطرية، البرشية املرأة فضول لخصلة — اإلقناع عىل قوية قدرة
ويقول 12.(١٦٥) منها» التنصل يمكن ال مسيطًرا هاجًسا كونها يف الرجال لدى التي
يصعب ما عادة … معينة مأساة عن مسئوليتهن «مدى الجميالت النساء عن بوالرد لنا
للدفاع ظاهريٍّا مكرسة كهذه، فقرات يف .(٢٠) (هيلني)» مع الحال كان وهكذا تقديره،

متناقضة. بانطباعات القراء يخرج هيلني، عن
كولون ديليل لجيدو طروادة» دمار «تأريخ يف محصوًرا، كان وإن مشابه، توتر يربز
أن األمري: عند مستحسنة نصيحة وهي باريس، إىل نصيحة بريام قدم إذ 13.(١٢٨٧)
فقبل امللك، كلمة إىل استمع … «باريس كولون: ديليل يكتب بهيلني. الطرواديون يحتفظ
:١٩٧٤ كولون/مييك (ديليل زوجها» إىل ِلُرتَدَّ تكن لم زوجته، هيلني ألن … امللك نصيحة
هو»)، («زوجته باريس زوجة فهيلني البلبلة: عىل تبعث هنا الشخصية الضمائر .(١٧٩
اإلنجليزية. الرتجمة يف فقط توجد البلبلة هذه هي»). («زوجها مختلف زوج لها ولكن
الضمائر: وليس األسماء باألحرى هي ساحته الالتينية، يف لغوي رصاع هناك يزال ال ولكن
عادًة شخصيات. ثالث ولكن ،consors sua واحدة وزوجة ،marito واحد زوج فلدينا
يختص اتجاهني؛ يف عنها الدفاع أو هيلني عىل اللوم إللقاء املكرسة النصوص تتفرع ما

اللغة. بقواعد املوضع هذا يف التوتر

يوربيديس هيلني: عن التعبري (6)

عن هيلني فيه تعرب حوار وهو حوار، شكل يف معروض يوربيديس مرسحية يف التوتر
بلسانها. نفسها

(كما «أوريستيس» مرسحية يف مرات. ثالث املرسح خشبة عىل هيلني يوربيديس يضع
«الطرواديات» مرسحية يف إلهة. هيلني من يوربيديس يجعل الفصل) هذا يف الحًقا سنرى
قيامها أثناء نفسها تدين هي النقاد معظم نظر وجهة من نفسها؛ عن تدافع أن لها يتيح
وهكذا يقتله، لم أنه عىل بريام وتلوم لباريس، إنجابها عىل هيكوبا تلوم فهي بذلك؛
يرى نفسها. عدا «الجميع» تلوم هي اختصاًرا، ومينالوس؛ وباريس، اإللهات، تتهم فهي
محكمة» قاعة يف مرافعة أردأ كونه عن يزيد «ال هو الحديث هذا أن أوستن نورمان
الذاتي هيلني دفاع مفًرسا تعاطًفا، أكثر فعل رد فيالكوت فيليب يقدم .(١٣٩ :١٩٩٤)
يُعيد اللوم. وتوزيع مسببات إليجاد اإلنساني لالحتياج الساخر يوربيديس فضح أنه عىل
املعاناة، هذه كل عىل اللوم تلصق أن تحاول «أنت ييل: كما هيلني حجة صياغة فيالكوت
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فعيل، ذريعة فكان باريس أما فعلك، ذريعة كنت وأنا الحرب، اصطنعت من أنت أنا. عيلَّ
هيلني إن .(١٩-٢٠ :١٩٧٣ (يوربيديس سنتوقف؟» من عند باريس؛ ذريعة كانا وأبواه
يقتلون ال فاآلباء ابنه؛ يقتل لم أنه عىل بريام لوم يف جادة ليست فيالكوت نظر وجهة من

اللوم. وتوزيع املسبب تحديد محاولة عبثية تُظِهر إنها أطفالهم.
استفاضة األكثر لالتهام النافية الخطوة عىل يوربيديس يُْقِدم «هيلني» مرسحيته يف
دفاًعا بالتايل واضًعا تها، بُرمَّ قصتها كتابة يعيد إنه قديم: كاتب أي عليه أقدم بما مقارنة
سنوات سبع إىل باإلضافة طروادة، لحرب العرش السنوات هيلني قضت هيلني. عن كامًال
ألن للخطر معرضة اآلن هي بروتيوس بموت مرص. يف بروتيوس قرص بالط يف أَُخر،
مينالوس الشاطئ إىل البحر يجرف منها. الزواج يف يرغب بروتيوس ابن ثيوكليمينوس
يف الحرب) بعد أسربطة إىل الوصول يحاول زال ما كان (بينما سفينته تحطمت الذي
ما حسب — لكونه — هيلني يشبه ما أو — هيلني لرؤية مينالوس يُذَهل ممزقة. أسمال
مرص بحر شاطئ عىل كهف يف تركها التي سفره، يف معه زوجته يصطحب — يعتقد
الشبح إنه اآللهة؛ اصطنعته شبح ،eidōlonطيف هي سفره (رفيقة سالمتها. عىل حفاًظا

باريس.)14 مع طروادة يف الحرب فرتة قىض الذي
حامًال مينالوس عبد يصل وزوجته، الزوج شمل ويجتمع هويتها، هيلني تثبت عندما
ارتفعت لقد الهواء! يف «تالشت قد الكهف يف هيلني صورة عىل الذي (الشبح) بأن الخرب
.(١٥٤ :١٩٧٣ (يوربيديس السماء!» يف األنظار، عن متوارية هي واآلن واختفت! فحسب
ثيونوي الكاهنة تكتشفهما مرص، من لهروبهما التخطيط من مينالوس يتمكن أن قبل

مينالوس. بَمْقِدم ثيوكليمينوس شقيقها تخرب بأال يقنعاها أن ويلزم
مينالوس موت خرب ينقل رسول هيئة يف مينالوس َسيَتَنَكَّر خطة: وضع يجري
التقاليد وفق البحر يف جنائزية مراسم لتقيم مراكب ثيوكليمينوس من هيلني وستطلب
نصقصة كتابة يوربيديس يعيد املراكب. هذه بواسطة ومينالوس هي وستهرب اليونانية.
ويحاول الحيلة تنجح .(٦٠٦ :١٩٧١ (سيجال رشعيٍّا مختطًفا الزوج يكون بحيث هيلني
عىل للشفقة مثري نحو عىل عليه «اْحِتيل كونه من بالسخط يشعر الذي — ثيوكليمينوس
ثيونوي. الكاهنة أخته، قتل طريق عن ينتقم أن — (١٨٧ :١٩٧٣ (يوربيديس امرأة» يد
— اآللهة مصاف إىل زيوس رفعهما اللذان الديوسكوري، — املنقذان» «األََخوان يدرأ
مع حتى الكوميديا. إىل املرسحية ويحوالن الرأفة إىل ثيوكليمينوس حال ويحوالن املأساة
اللوم يرفع فلكي بذلك: القيام صعوبة تُظهر فهي هيلني، لسمعة املرسحية هذه إنقاذ
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عىل الخادع الظهور ذو فالبديل بالكلية. قصتها كتابة يعيد أن عليه كان هيلني كاهل عن
(رايت عينه امليثولوجي الرسد بل هيلني صورة عىل الذي الشبح ليس ومقنع جذاب نحو

.(١٤٢–١٥٧ :٢٠٠٦
قصتها. غري قصة منها يجعل الطريقة بهذه هيلني قصة تعديل أن ذلك إىل أضف
الحًقا أصبح فيما أريستوفان، صياغة حسب الجديد»، األسلوب حسب «هيلني هي فهذه
هيلني ليست «من هذه أن أو .(١١٦ ،٥٠ :٢٠٠٥ (رايت اليشء بعض شائعة عبارة بمثابة
هيلني؛ لكينونة انتفاءً بل جديدة هيلني ال ُمقِرتًحا أوستن، نورمان يكتب كما طروادة»،
يعني طروادة هيلني تكون أن — الثالث الفصل يف رأينا كما — إنه إذ (١١ :١٩٩٤)
هيلني سواء حد عىل هي يوربيديس مرسحيات هيلني جنسيٍّا. يتجاوز شخًصا تكون أن

جديد. بشكل قصتها يالزمان أمران ببساطة هما والبدالء التشعب هيلني. وليست

السفسطائيني وسط هيلني (7)

٤٨٣–٣٨٥) صقلية يف حاليٍّا) (لينتيني ليونتيني من جورجياس كتابات يف نظرنا إذا
عن مدافَعنْي نكتشف امليالد) قبل ٤٣٦–٣٣٨) إيسقراط وتلميذه امليالد) قبل تقريبًا
الخامس القرن من الثاني النصف يف هيلني» مديح «يف كتابه جورجياس ألف هيلني.
ُقدِّمت التي «الطرواديات»، يوربيديس مرسحية زمنيٍّا يسبق أنه املحتمل ومن امليالد. قبل
يف تدين وهيلني هيكوبا بني تحتويها التي املساجلة أن يبدو والتي امليالد قبل ٤١٥ عام
هيلني» مديح «يف إيسقراط كتب الجدلية. السفسطائية جورجياس بالغة إىل صياغتها
جورجياس لدى للوم هيلني استحقاقية مسألة تستحيل امليالد. قبل ٣٧٠ عام حوايل
كما األخالقيات. حول مناظرة كونها من أكثر بالغيٍّ الستعراٍض فرصة إىل وإيسقراط
أسطورة بتقديم اللوم من هيلني ليوربيديس «هيلني» مرسحية تُْربِئ رايت، ماثيو يشري
حبيبها مع فرارها بإنكار «ليس اللوم من هيلني جورجياس يُْربِئ الفرتة نفس ويف بديلة،

.(٢٧٧ :٢٠٠٥) أفعالها» بتسويغ ولكن
تحلييل، بمنهج موضوعه يتناول فكالهما خطيبان؛ كالهما وإيسقراط جورجياس إن
جوهريٍّا اختالًفا هناك أن بيْد والسياسة. والجمال، اآللهة، أهمية اعتباره يف يأخذ وكالهما
األمر جورجياس يتخذ الجد، مأخذ هيلني عن دفاعه إيسقراط يأخذ حني ففي واحًدا؛
هيلني يف املديح باب من الخطبة أكتب أن يف «رغبت األخري: سطره يف يقول كما تسليًة.
السعي من املتعة تأتي .(٣١ :١٩٨٢ جورجياس ،٢١ (القسم لنفيس» املتعة باب ومن
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الشخيص التحدي إن عنه.15 الدفاع يمكن ال شخص عن كالدفاع املستحيل: لتحقيق
البالغة). يف أستاذًا جورجياس (كان مقاومته يمكن ال أنه الجيل من أمر هو والعميل
ما هو املقصد هذا يكن لم وإن حتى جاد، مقصد أيًضا له املسيل الجزء هذا أن إال
كانت تحقيقه. عىل اإلبداعية واملقدرة الكلمات تقدر ما جورجياس يظهر إذ عنوانه؛ يعلنه
أن باألساس يعني كان هيلني عن الدفاع للسيايس. رضورية مهارة تعترب الخطابية املقدرة
والتهديدات املستمرة بالحروب يتسم عهد يف الغرب. من ترشق الشمس بأن الحجج تقيم
مقدور يف كان لربما امليالد) قبل ٤٠٤ سنة إىل ٤٣١ سنة من البيلوبونيسية الحرب (دامت

سلم؟ هي الحرب بأن مشابه نحو عىل الحجج يقيموا أن السياسيني
إذ العدل؛ وهو للخطابة: أخالقية بحتمية هيلني» مديح «يف جورجياس كتاب يبدأ
فحسب، اللوم أو اإلشادة يستحقون الذين أولئك يلوم أو يطري أن املرء عىل ينبغي ال
تنتمي ُظلًما. عليهم افُرتي أو منصف غريَ إطراءً أطروا الذين أولئك يحرر أن أيًضا بل
تهمتها» من عليها املفرتى املرأة «تحرير جورجياس ويقصد األخري. الصنف إىل هيلني

.(٢١ :١٩٨٢ جورجياس ،١ (القسم
ووحد ربانيٍّا، جماًال وجميلة إله، ابنة فهي هيلني؛ لتميُّز أوًال جورجياس يرسخ
جورجياس دفاع من جزءًا ليست املقدمة هذه إن محبتها. عىل اليونان ُحكَّام جمالها
امُلزَمع» حديثي مستهل «إىل ينتقل سوف اآلن إنه بقوله الفقرة هذه يختتم إذ امُلْزَمع؛
الرسد، الجمال يعطل الثاني، الفصل يف رأينا كما .(٢٣ :١٩٨٢ جورجياس ،٣ (القسم

بدايته. من الرسد يوقف فإنه هنا أما
الرضورة (١) طروادة: إىل هيلني «ملغادرة» محتملة أسباب أربعة يعرضجورجياس
فما سببني. أول من رسيًعا ويفرغ الحب. (٤) بياني. إقناع (٣) اإلجبار. (٢) اإللهية.
كان وإن ملومة. ليست فهيلني مسئولني، كانوا وإن فهم اآللهة، تجابه أن لهيلني كان
ال الحالة، هذه يف والعقوبة. التهمة يستحق الذي هو خاطفها فإن عنوًة، عليها استُوِيل
(يستخدم «عانى» شخًصا وتصبح ضحية، تكون إنها بل فحسب، ملومة غري هيلني تكون
٧ القسمني اليونانية: اللغة يف لها متمايزتني صيغتني هناك إن إذ مرتني؛ الكلمة املرتجم
تستنبطه استدالل (وهو الشفقة تستحق فهي ثم ومن .(٢٣ ،٢٢ :١٩٨٢ جورجياس و٨،

ليوربيديس). «الطرواديات» مرسحية يف ذاتها هيلني
يستغرق منهما. واحد لكل واحدة فقرة هيلني لصنيع املحتمالن السببان هذان يشغل
يف مديًحا ليس (امُلؤلَّف) هذا إن امُلؤلَّف: ُجلَّ الكالم، مَلكة وهو الثالث، املحتمل السبب
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(فهي جبارٍة تأثرياٍت خلق عىل فائقًة قدرًة لتمتلك الكالم مَلكة إن الكالم. مَلكة يف بل هيلني
مختلفًة أنواًعا جورجياس يتناول الشفقة). وتُعظِّم الفرح، وتولد والحزن، الخوف تبدد
املخدرة: باملواد الكالم ويقارن واإلقناع. الزور، وقول والتَّْعِزيم، كالشعر، الكالم: من
وبعضه الخوف، يجلب وبعضه الرسور، يجلب وبعضه الحزن، يجلب الكالم «بعض
جورجياس ،١٠ (القسم فاسدٍة» بُحجٍة ويفتنه العقل يخدر وبعضه ثقًة، املستمعني يمنح
باريس، املحاِجج، إنه سبق: ما طيات يف مدسوس هيلني حالة عىل االنطباق .(٢٧ :١٩٨٢

امُلخدِّر. كفعل بها فعل مضطرة، ألنها هيلني، املحاَجج، وليس الجاني، هو
الحب فيُعرِّف رشحه. يف جورجياس يستفيض الحب، وهو الرابع، للسبب عرضه يف
— باريس إىل انجذابها ناحية من — هيلني فإن ولذلك الدماغ. عىل املشاهدة صنيع بأنه
بل شائن كسلوك عليه يُنَعى أال ينبغي «ما وهو العقل»، يف وقصوًرا برشيًة «علًة عانت
مثال يوجد ال أنه يُستنتج وكذا، .(٢٩ :١٩٨٢ جورجياس ،١٩ (القسم ابتالءً» يُعتََرب أن
هيلني عىل الواقع اللوم «يعترب أن خالله من للمرء يمكن ساقها التي األربعة األمثلة من

عادًال».
الحالة يحرص فهو متعددٍة؛ نواٍح من بيانيٍّا تحايًال ُمتحاِيٌل جورجياس دفاع إن
ُفِرغ قد التصورات كل بأن نقتنع أن عىل يشجعنا منهم وبفراغه أربعة، تصورات يف
لبنوده تبًعا الحجة يقيم ثَمَّ ومن للحب، التعريف ذلك مثل تعريفاٍت، علينا ويفرض منها.
األهم فاألمر ذلك ومع شاملة.) تبدو املحدودية هذه يجعل أن موهبة يمتلك (فهو املحدودة.
الرتاكيبية املوازنة تُعترب املضمون. (قصور) عن يُلهي أن لألسلوب يمكن كيف يظهر أنه
أوغسطية بإنجليزية ماكدويل إم دي ترجمة نقلتها التي — واملقاِبلة الطباقية العبارات مع
أي عن ويتغاىض يشء، أي له يُغفر أن للمرء يمكن ملوضوعه. لغويٍّا ُمعاِدًال — رشيقة

أسربطية. مِلكة عىل يَْصُدق ِصِقيلِّ سفسطائي عىل يَْصُدق وما جماله. بسبب يشء،
جورجياس أساليب ينقد وهو أستاذه. تفوق عزيمة عىل مستنًدا فيكتب إيسقراط أما
بجالء ويوضح مدًحا. وليس دفاع، هو هيلني» مديح «يف كتابه أن إىل ويشري املحاورة يف
نبيلة» خصلة أي يف يمتازون الذين بأولئك اإلشادة أجل من … تزكية «إنه اإلطرائي: نسقه
هيلني» مديح «يف إيسقراط كتاب يبدأ هذا ومع .(٢٩٤ :١٥ القسم ،١ املجلد ،١٨٩٤)

ثيسيوس. عن ُمطوًَّال وسيًطا استطراًدا يورد وبينهما بهيلني، فقط وينتهي
لهيلني. السامية املكانة عىل بالرتكيز جورجياس، شأن ذلك يف شأنه إيسقراط، يبدأ
أعظم ميزة وهي الجمال، زيوس فوهبها زيوس؛ والدها كان التي الوحيدة املرأة كانت فهي
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،١ املجلد الخضوع»؛ موضع إىل مساوية قوة يجلب أن «ُمتََحتِّم الجمال (ألن هرقل قوة من
كان وملَّا إيجابيًة. نظرًة إيسقراط ِقبَل من طروادة حرب إىل يُنَْظر .(٢٩٥ :١٦ القسم
(أنثوي) شكل هو القتال يسبب الذي بالجمال فالتحيلِّ للقتال، كنتيجة يأتي الصيت ذيوع
.(٢٩٥ :١٧ القسم ،١ (املجلد الحرب يف العسكريون األبطال يحرزه الذي الصيت لذيوع
ثيسيوس إيسقراط يُقدِّم ثيسيوس. بقصة هيلني قصة تتصل املقدمة، يف رأينا كما
الحياة أن «اعترب أمجاده كل رغم فثيسيوس لهيلني. إعالئه عنارص من هام عنرص أنه عىل
كان لو أنه إيسقراط يعي .(٢٩٥ :١٨ القسم ،١ (املجلد هيلني بدون العيش» تستحق ال
متضح غري لظل املرموقني، الرجال أكثر من واحًدا كونه من بدًال عاديٍّا «رجًال ثيسيوس
بيت لكن .(٢٩٦ :٢١ القسم ،١ (املجلد له» اتهاًما أم لثيسيوس مديًحا حديثي كان إن
أكثر أنفسهم هم كانوا وأجلُّوها (هيلني) أحبوا الذين أولئك «أن يُْظِهر أن هو لديه القصيد
بأن هذا له يرخص .(٢٩٦ :٢٢ القسم ،١ (املجلد البرش» بقية من لإلجالل استحقاًقا
يف بدأ قد كان إذ بأنه ُمعِرتًفا أُخرى، فقرة عرشة لست وإنجازاته ثيسيوس مآثر ل يَُفصِّ
أرتحل «أنني يعي الوقت نفس ويف املسري»، منتصف يف أتوقف أن أود «ال ثيسيوس، إطراء
لن «أننا فيستخلص .(٢٩٨ :٢٩ القسم ،١ (املجلد ملوضوعي» امُلناِسبة الحدود عن بعيًدا
من الحسنة هيلني صفات عىل إقناًعا أكثر حجة أو أصدق بشاهد اإلتيان من أبًدا نتمكن
طويًال أسهب أنني يبدو ال «حتى هيلني عن يرويه ما يستأنف ذلك وبعد ثيسيوس»، تَْقِدير
.(٣٠٠ :٣٨ القسم ،١ (املجلد األفكار» إىل االفتقار بسبب النقطة نفس يف يلزم مما أكثر
اليونان. هيلني وحدت هذا عرب أنه زاعًما هيلني، خطاب قَسم بذكر مجدًدا ويبتدئ
يوربيديسوهريودوت جدلية تقول التي الزمنية الفرتة تاريخ (واستباق) تحديد ههنا يُعاد
جمال عن ناجٌم أثٌر هو بل هيلني الختطاف نتيجًة يعد فلم فيها؛ تم قد التحالف بأن
(فهدايا للذات إنكاًرا ويعتربه لهيلني) (وقبوله لفينوس باريس اختيار عىل ويُثني هيلني.
إرث هو زيوس ابنة من الزواج بينما عمره»، سنوات من ألطول لتدوم تكن «لم وهريا أثينا
أن الجيل من أنه ذلك عىل أضف .(٣٠١ :٤٤ القسم ،١ (املجلد ألبنائه.) يمنحه أن يمكنه
الثناء يتكرر وهكذا للجمال. مسابقة يف خصماٍت اإللهات كانت إذا ثمينة ميزة هو الجمال
السبب باعتبارها املتوقعة بالطريقة املرة هذه الفرقاء، بني التوحيد عىل هيلني مقدرة عىل
تصبح الثاني الفصل يف رأينا وكما خالفاتها.» اليونانية الواليات «دفنت خالله من الذي
(اليونانيون) الهيلينيون «كان اختطافها عند وطني: وكربياء أمة عن ِكنائيٍّا تعبريًا هيلني
الربابرة فيه كان الذي الوقت يف بأكمله، وطنهم هو استُِلب الذي كان كأنما ساخطني

16.(٣٠٢ :٤٩ القسم ،١ (املجلد كلنا» قهرونا قد كانوا لو كما مزهوين
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التالية الفقرة ويف الفرقاء. بني التوحيد عىل مقدرتها ألجل هيلني عىل إيسقراط يُثني
انخرطوا عندما السابق يف األوليمب آلهة توحد لقد التفرقة. عىل مقدرتها ألجل عليها يُثني
أجل «من ولكن (العمالقة))، الجبارين ضد حربهم يف مثلما املثال، سبيل (عىل قتال يف

.(٣٠٣ :٥٣ القسم ،١ (املجلد بعض» ضد بعضهم اقتتلوا هيلني
الفقرات هذه تفي علينا. تأثريه «تفوقه»، «سطوته»، الجمال؛ إىل اآلن إيسقراط ينتقل
هذا: يدهشنا أن ينبغي (وال بالجدل ُقُدًما تميض وال املحاورة. من أكثر اإلطراء بمراد
«الغرض حيث من الجمال إيسقراط يتناول يعيقه). إنه ُقُدًما؛ الرسد يدفع ال فالجمال
ناحية ومن ،(٣٠٤-٣٠٥ :٦٠ ،٥٩ القسمان ،١ (املجلد للجمال اآللهة حب وهو النهائي»،
لم «أنها إيسقراط يخربنا هيلني. تأليه — إشارات أي ودون برباعة تَْحُدث خطوة يف —
إنها أخرى، (بعبارة اآللهة ملقدرِة مساويًة مقدرًة نالت … بل فحسب، لنفسها الخلود تُحِز
ثَمَّ ومن إخوتها لتحول املقدرة هذه وتستخدم .(٣٠٥ :٦١ القسم ،١ (املجلد «… أُلَِّهت)
من يطرحه بما القول، لهذا الداعم هريودوت بحديث ٦٣ الفقرة تختتم آلهة. إىل مينالوس
قرابني الناس يَُقرِّب الكونيا، يف ثريابنيس، يف الحايل، وقتنا يف «حتى تاريخية: معلومات
أبطاًال» باعتبارهم وليس «آلهة»، باعتبارهم لهم؛ إكراًما أسالفهم لتقليد تبًعا مقدسًة

عندي). من التنصيص أقواس ،٣٠٥ :٦٣ القسم ،١ (املجلد
القواعد وليس خطابيٍّ تراكٍم عملية باألحرى هو اآلن به القيام إيسقراط يتابع ما
اإللهية هيلني مقدرة زمني بتسلسل مسجًال الطريقة، بهذه ويستمر للمحاورة. الدقيقة
يد عىل «اإللياذة» اصطناع مقدرة برصه، وإعادة بالعمى ستسيكورس إصابة (مقدرة
فإنه واملثوبة، العقاب عىل املقدرة تمتلك هيلني لكون أنه ذلك من املغزى هومريوس).
لها، القرابني وتقديم عبادتها، شكل يتخذ أن للتكريم يمكن نكرمها. أن علينا يتعني
يكرموها أن الثراء يف حظٍّا األقل الفالسفة أولئك عىل ويجب إلهية». «ذاتًا باعتبارها
القسم ،١ (املجلد متناولهم» يف التي املادة مع يليق بما عنها الحديث «يف يجتهدوا بأن
تاريخية ميثولوجية مادة إيسقراط: يعالجها التي املادة هي املادة وتلك .(٣٠٦ :٦٦
عىل هيلني (اختطاف األسطوريني األبطال بسرية تتعلق وأسطورية باريس)، (تحكيم
جمالية ومادة بثريابنيس)، هيلني (مزار الشعوب بثقافات تتصل ومادة ثيسيوس)، يد

يلحقها). الذي والتوسع اليونانية (الوحدة وسياسية الجمال)، (أهمية
هذا يف بدلوه أدىل من آخر يُعترب ال أنه رغم النطاق واسع دفاع هو إيسقراط دفاع
الحديث» هذا يف َفَعْلُت مما أكثر هيلني عىل للثناء سانحة «فرصة هناك زال ما الشأن:
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كذلك أنه إال للمحاورة. مناطق يقينًا إيسقراط استهل لقد .(٣٠٦ :٦٩ القسم ،١ (املجلد
عليها. حتى يعلق لم مناورة يف للمحاورة منطقة بإغالقه مستحيًال هيلني لوم جعل قد

هيلني. تأليه هي املناورة هذه
الحقبة وشاعر «أوريستيس»، مرسحيته يف يوربيديس هيلني؛ آخران كاتبان يؤله
ألتناول الحًقا أعود وسوف (١٥٩٤)؛ طروادة» «مراثي كتابه يف أوجل جون اإلليزابيثية
الوسطى العصور إىل ننتقل أوًال دعنا الفصل. هذا يف التأليه) (ومناورة األدبي أثرهم
نفيهم (أو الفاعلية بمنحها عنها دافعوا أو هيلني عىل باللوم ألقوا الذين والُكتَّاب

لها). امتالكها

إكسرت من جوزيف :(١) الفاعلية (8)

مناورة وهي السواء عىل لهيلني املوجهة االتهامات ويف الدفوع يف تُستخَدم مناورة هناك
سنرى) (كما بل الجنسية، الرغبة لديها كأنما هيلني تصوير إن الجنسية. الفاعلية منحها
الضحية. وضعية من لتخليصها طريقة هو باريس، مع بالرومانسية املبادر هي وكأنما
ومشاعرها. أفعالها بني التفاعل عىل عدمه من اللوم من لها الطريقة هذه تخليص ويعتمد
تُكرِّس بأنها طروادة عن الوسطى العصور كتب تتميز هيلني عن الرسديات كل بني ومن

وهيلني. باريس يجمع الذي للقاء رسدي حيز أعرض
الثاني القرن ثمانينيات يف فريجيوس داريس «إلياذة» إكسرت من جوزيف ترجم
— عرش التاسع القرن قبل الرتجمات معظم كحال — جوزيف ترجمة تتسم عرش.17
باريس لتحكيم مطوًال رسًدا — املثال سبيل عىل — فيقدم التكيف. وقابلية باالبتكار
.(٧) اليسري النذر إال داريس فيه يقول ال الذي ،(٨٧–١١٧ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت
وستاتيوس؛ ولوكان، أوفيد، إىل (إضافًة داريس لدى النقص ليسدَّ ِدكتيس عىل ويعتمد
عىل تستند رواياٍت قصصية بطريقة يورد املسيحية، األخالقية باملبادئ اهتمامه ورغم (٧
تصور التي األوىل هي روايته فإن لذا ٩)؛ (قارن الشخصية لدواخل ُمْختََلق نفيس تحليل
مشهًدا تعرض التي — والوحيدة — األوىل الرواية أيًضا وهي باستفاضة. هيلني أفكار

وباريس. هيلني بني جنسيٍّا
النص؛ يف الجسدي للجانب تطفل أول هو الثالث الكتاب يف الجنيس املشهد ليس
البكارة، فض عن ممتدة مجازية استعارة يف موصوف األول البحري اليونان فأسطول
قارب) = صنوبر =) pinus بني باأللفاظ بالتالعب أكرب بصورة وضحت مجازية استعارة
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ثم د، امُلَجسَّ القارب يرتدد .(١٥٧ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت الذكري) (العضو penisو
ألي حجرها كاشفًة القادمني، كل اآلن، بكارتها ُفضت التي ة، اللُّجَّ «استقبلت ينطلق:
الغزو من الوقتي األخالقي التََّحرُّج االستعماري التوسع يُربر ما ورسعان .(٤١) مسافر»
ممفيس كانت ملا املجاديف، استخدام «لوال االغتصاب: أشكال من شكًال بوصفه األجنبي
وال أثينا، عرفت قد سكيثيا كانت وال إسبانيا، عرفت قد الهند كانت وال روما، عرفت قد
بإرادته بالجنس، جوزيف اهتمام كثريًا يتكرر .(٤٥) فرنسا» عرف قد بريطانيا بلدنا كان
— الثالث الفصل يف نوقشت التي — هسيونيه الختطاف روايته تُناِقش إرادته. وبغري
(٨٣) اإلكراه» وتحت خائفة وهي قرسي زواج يف «ماضية هسيونيه، نظرة بني التباين
.(٨٥) بمعانقتها» االستمتاع يف الحق بسيفي استحققت «إنني كظافر: تيالمون ونظرة
النجاح». له يُكتب «لم قصاص هو جوزيف إن الشهوة. بداعي ليس اهتمامه أن بيْد
مع ف) ٤٥ف :١٩٨٦ (جوزيف/بيت رسيًعا حيويٍّا رسًدا لنا يُقدِّم األول الكتاب يف
وهو .(٥٥–٥٧) وامليثولوجيا ،(٥٣) والشائعة ،(٥٥) الغضب عن «َعَرضية» مالحظات
لوليمة جميًال وصًفا الثاني الكتاب يقدم الحوار. يف بارع هو مثلما الوصف يف بارع
الوسطى العصور من ُعرس «احتفال مختلق، مشهد هذا إن .(٧٧–٨٣) هسيونيه ُعرس
فيه، ويتفوق يتقنه ما جوزيف يعرض باريس، تحكيم يف 18.(١٦٨) كالسيكية» ُحلٍَّة يف
الهجائي وللتشاحن لجسدها، االسرتاتيجي فينوس ولكشف اإللهي، للجمال وصف من
يلتقي فيه الذي املفصل الواقعي الرسدي اإلطار هو هذا .(١٠١) اإللهات بني البذيء

بهيلني. باريس
الوقت يف وساذجة بنفسها مزهوة شخصية يمتلك جوزيف رواية حسب باريس
«إىل مطمئنًا يراها، أن ليحاول أسطوله يغادر حتى هيلني بجمال يسمع إن ما نفسه.
مباالة ال تتملكه الشاطئ بمحاذاة وذهابًا جيئة فيسري مالمحه»؛ بوسامة وعاِلًما ُحسنه
من بالخوف «مدفوًعا ثم، ويتوقف، خطواته، إيقاع يجرب بذاته، املفرط بشعوره مغلفة
كما أخرى أشياء نحو رسيًعا برصه ينقل للريبة، مثري نحو عىل يترصف أنه يَُظن أن
ساذج، ُمغَرم شأن هذا إن .(١٣٥ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت يرى» ما بكل منبهًرا كان لو

رومانسيٍّا. بطًال وليس
من بتكتم فتتمكن للنفس»؛ أكثر «ضبًطا — جوزيف لنا يروي كما — هيلني تُبْدي
جوزيف لكن تبتسم. ال قصٍد وعن نحوه» جانبية نظرات «تختلس إذ باريس إىل النظر
ولكنها العاريني»، وثدييها وجهها «تُْظِهر أن تود إنها به: تشعر ما نعرف أن لنا يسمح
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ليتشارك جوزيف يعود أخرى مرًة .(١٣٥ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت نفسها جماح تكبح
هذا ومع ُدِعيت إذا األيدي لتالُمس «متهيئة فهي هيلني: نفس به تجيش فيما القارئ مع
يُطاِلع فعندما صحيحة: بطريقة املوقف باريس يفرس .(١٣٧) تُْرَغم» أن يف راغبة هي
متناوله يف سهلة» «فريسة أمامه أن يدرك املكتومة»، و«رغبتها املغويتني» هيلني «عينَي

.(١٣٥–١٣٧)
الحاجة بشأن للقلق بحاجة ليس إنه له قائًال باريس، إىل خطابه اآلن جوزيف يوجه
سانحة الظروف أن إىل باإلضافة اإلغراء. عن يغنيه ما لديه ألن الكالم؛ معسول الستخدام
«سهلة هيلني أن ذلك من واألهم الصحيح. االتجاه يف والريح خاوية، املدينة لالختطاف:
هيلني، يخطف أن باريس يقرر عندما أنه إال .(١٣٧ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت االنقياد»
لقد العامة. األخالقية والقواعد وزواجه، مينالوس، لضيافة انتهاكه عليه جوزيف يستنكر

ذاتها. هيلني فعلت مثلما مًعا، وألجمه قصته بطل الراوي شجع
باريس انتزع «وهكذا العاطفية. الناحية من ُمتباَدلة االختطاف فلحظة ذلك ومع
باألحرى أو السعيدة، وجهها بتعبريات إياه مشجعًة يديها، تعطيه بينما هيلني الطروادي
مجرد ليست هيلني إن .(١٣٩ ،١٣٨ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت يديها» عىل باريس انتُِزع
املثري للمصطلح وتعديله لها، جوزيف فإدانة باالختطاف. تقوم التي هي إنها راغبة؛
لم هاربة، «أنِت جليان: أمران هما بها الخاص الرسد يف املستخَدم («خطف») للجدل
أكثر هو مركزة كلمات ثالث يف التعليق لهذا الالتيني التعبري إن بل ُمختَطفة!» أبًدا تكوني

.(١٣٩ ،١٣٨) احتقاًرا
أن له تجيز االنتزاع فعل تمارس فاعلة شخصية أنها عىل لهيلني جوزيف نظرة
امُلباِدرة هي ليست اآلن «هيلني جنسيٍّا: املبادرة زمام كذلك هيلني فيه تأخذ مشهًدا يخرتع
بكامل فوقه مستلقيًة بالتقبيل. بودرت إن نفسها جماح تكبح ال بل فحسب، بتقبيله
.(١٤٣ :١٩٨٦ (جوزيف/بيت َمِنيَّه» وتسلبه بفمها وتعترصه رجليها، وتفتح جسدها،
وهي بفمها»)، «تعترصه بتقبيله»، («امُلباِدرة الجسدي الفعل يف املبادرة زمام تأخذ إنها
بكامل فوقه («مستلقيًة باألعىل نفسها تضع نفسها»)، جماح تكبح («ال متحرجة غري
يديها»)، عىل انتُِزع («باريس املعبد يف باريس من هيلني تملكت مثلما تماًما جسدها»).
فاعليتها عىل أخرى داللة يكون قد هذا إن َمِنيَّه»). («وتسلبه املنوي سائله ترسق هنا هي
أغطية عىل ذلك بعد ر ُصوِّ الذي أوانه، قبل املندفق السائل إىل محتشمة إشارة يكون قد أو
العصور يف املبكر القذف يُْعتََرب .(١٤٣) الخفي» نداه عىل «تشهد التي األرجوانية الرسير
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تصوير هو هذا أن أم الرجل.19 فوق املرأة اضطجاع وضعية خطيئة عىل العقاب الوسطى
هيلني جمال يعرتض الثاني الفصل يف رأينا كما إذ النصية؟ لالختالجة الجنيس جوزيف
رسد يف فنائها.» نشوة إىل «تشري — بارت يكتب كما — االختالجة حيث مراًرا، النص
يف االستمرار عن متغافًال («يتوقف، هيلني يرى عندما السري عن باريس يتوقف جوزيف،

ألوانه. سابًقا توقًفا يتوقف هيلني مع الرسير يف وأيًضا ١٣٥)؛ ِمشيته»؛

الوسطى اإلنجليزية باللغة طروادة كتب :(٢) الفاعلية (9)

هيلني، عىل الجنسية الفاعلية إضفاء يف الوسطى العصور كتاب من آخرون كتاب يستمر
نفس مستخدًما جوزيف. يستخدمه الذي التحفظ عدم من القدر بنفس ليس ذلك ومع
شعرية. رواية طروادة» «حصار شاعر ينظم إكسرت، من جوزيف استخدمه الذي املصدر
الوسطى، العصور بالتينية وليس الوسطى، اإلنجليزية باللغة مكتوبة الرواية هذه إن
تفعيالت أربع من املكون الجميل البيت هذا عىل نحصل وباريس، هيلني تلتقي وعندما

20.(٥٧٧ إن إل (تي زكي» بعطر محمل «األثري
الفرتة مجهولة طروادة)21 لدمار التاريخية (القصة هيستوريال» «جيست رواية يف
إن إل (تي الوسيم» هذا لرؤية الشوق يلفها و«كان باريس بوسامة هيلني تسمع الزمنية
ويمكنها لرتاه، املعبد إىل تذهب ألن «باشتهاء» وتشتاق جامحة»، «رغبة تحدوها .(٢٩٠٩
انتقاًدا الشاعر ينتقدها .(٢٩١٠–٢٩١٤ إن إل (تي ذلك تفعل أن من مينالوس غياب
جماح كبحها عدم عىل ف) ٢٩٢٠ف إن إل تي النساء؛ مجون خاللها من (وينتقد عنيًفا
باريس؛ لرتى دبرت التعبُّد بدعوى (ألنها الرياء وعىل البيت،22 يف بقائها عدم وعىل نفسها،
إىل طروادة» تمجيد «كتاب يف هيلني تذهب مشابه نحو عىل .(٢٩٧١–٢٩٧٥ إن إل تي
يرغبها يراها عندما الصيت. ذائعة باريس وسامة ترى أن يف ترغب ألنها فينوس معبد
منصبٌّ منهما كلٍّ اهتمام إن زوجته.» كانت أنها لو ا حقٍّ «تمنت تراه وعندما بشدة، قلبه
اآلخر» يبتغي منهما كلٌّ اآلن إليها؛/وأصبح ونظر إليه، «نََظَرت واالشتهاء: النظر عىل

واملبتغى. الفكر يف ويتوافقان مًعا ويتحدثان .(٢٨٠١-٢٨٠٢ إن إل (تي
بالحقيقة: البوح فن هو األدب أن طروادة» «كتاب مؤلفه يف ليدجيت جون يرى
يُلقي ذلك رغم .(١٥٩–١٦٧ (االستهالل أنفاسها لفظت قد املعرفة لكانت الُكتَّاب، بدون
املادة عىل وتشورس) وجيدو، وأوفيد، (ستاتيوس، مصادره عىل باللوم باطراد ليدجيت
يف القدح من بيتًا ٢٠ هناك ثَمَّ ومن وتوسعته. ليدجيت مواءمة يف تتولد التي واملواقف
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موضع يف نجد املصدر. يف واحدة جملة عىل تستند (٢٠٧٢–٢٠٩٦ .١) السيئات النساء
لليدجيت املجال يعطي مما مستفيًضا، تفصيًال مفصلٌة للنساء الكارهة جيدو آراء أن آخر
قائًال» «ويضيف ،(٤٣٢٩ .٣) جيدو» «يقول ،(٤٣٠٣ .٣) يقول» «جيدو ليناهضهن:
ا رشٍّ يراُهن إنه … عندي! من وليس الرب، يعلم جيدو، تلقني هذا «وكذا ،(٤٣٣١ .٣)
بشأن جيدو يقوله ما يتجاوز بأن القارئ ليدجيت ينصح .(٤٣٥٥ ،٤٣٤٣ .٣) منه» بد ال

ذلك. يفعل ال نفسه ليدجيت أن إال ،(٤٤١٣–٤٤١٧ .٣) النساء
نسخ يف مثلما وهيلني. لباريس األول اللقاء يف واضحٌة هذه واالعتذار االتهام مناورة
باريس. وسامة لتُطاِلع املعبد إىل هيلني تُسارع السابقة، الوسطى اإلنجليزية اللغة حقبة

(وجيدو): ليدجيت يقول الرجال، يوجد حيث سيذهبن النساء كل

ملعون، بكذب يُرس الطريقة، بهذه جيدو إن ا حقٍّ
اشتهاءً، لديه القى أمر هو بالسوء لهن ذكره إن

بالرش، النساء عن يتحدث نهايته إىل كتابه بداية من
رغبتي. خالف أمر هو تلك ألقواله ترجمتي أمر وإن

…
أُكرر أن يجب كوني عن أعتذر إنني

كتابه. يف تجدونها التي القاسية الكلمات

(٣٥٥٥–٣٥٦١ .٢)

تجلس، للمقاومة؛/ولم شكل أي منها يجد لم «التي بهيلني: باريس يلتقي ثم ومن
.(٣٨٣٤–٣٨٣٦ .٢) تماًما» نفسها أخضعت باريس أجل باألنوثة،/فمن مفعمة كانت لقد
خاضًعا قلبها «كان لها: باريس مفاتحة قبل بالفعل حدث قد كان خضوعها إن الواقع يف
–٣٨٣٢ .٢) لديها» للخوف مدعاة أقل خضوعها كان هناك،/لذا إىل تصل أن قبل للقدر
رضوخها أبرزت أبيات ثالثة يف «يخضع» كلمة فيها ظهرت التي الثالث املرات .(٣٨٣٧

جالء. بكل
وتضيفوا «تحذفوا أن قرائه من ليدجيت يلتمس طروادة» «كتاب عمله نهاية يف
رأينا قد كما — هي للقراء الدعوات هذه ثانية .(٣٥٣٩ .٥) رضورة» لذلك يبدو حيثما
التي الرسديات قراءة أجل من وهام أسايس نشاط وهي القراءة يف محوري نشاط —
الرجال عن الحقيقة تروي — البداية يف ليدجيت يكشف كما — الكتب إن هيلني. تتناول
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املحتمل من أنه للنساء جيدو لكراهية املتكرر ليدجيت نقد يوحي قد بينما موتهم. بعد
يصححه ال إغفال ذلك فإن هذا ومع موتهن. بعد النساء عن الحقيقة تروي ال الكتب أن
لديه. معتاد أمر هي واللوم املديح ثنائية فإن الفصل، هذا طوال نرى كما ليدجيت. كتاب
نسخة وطبع — طروادة حرب رسديات يف ليدجيت خلف — كاكستون ويليام ترجم
«مجموعة The Recuyell of the Histories of Troy اسم تحت الفرنسية لوفيفر راءول
وتعني اإلنجليزية، اللغة إىل أُْدِخَلت فرنسية كلمة هي Recuyell) طروادة». حكايات
زحل. اإلله نسب بسجل تبتدئ شاملة، مجموعة هي كاكستون مجموعة «مجموعة».)
عىل — اإلنجليزية باللغة يُْطبَع كتاب أول وهو — الضخم املجلد لهذا األوىل الطبعة ُطبعت
وطبعت بروج. مدينة يف ١٤٧٤ عام حوايل إنجلرتا) يف يُطبع لم أنه (مع إنجليزي رجل يد
منتظمة، فرتات عىل جديدة طبعات بعُد فيما وظهرت .١٥٠٣ عام لندن يف الثانية الطبعة

عرش. الثامن القرن من متأخرة حقبة حتى الكتاب هذا شعبية استمرار يُظهر مما
املتلقية هي كونها قالب يف موضوعة كاكستون عند هيلني شخصية فإن يبدو ما عىل
الذين أولئك لدى مقبوًال بدا «إنه حتى الجمال بالغة أنها باريس يالحظ الذكر. لنظرة
يوحي .(٥٣١ :٢ املجلد ،١٨٩٤ (لوفيفر وتُرى» لتُطاَلع صنعتها الطبيعة أن أبرصوها
العصور عبارة وهي مرتني، إليها يُنظر أن ينبغي هيلني بأن وتُرى») («تُطاَلع يف اإلطناب
بطريقة النظرة تزدوج التايل البيت يف أخرى.» نظرة «تستحق لعبارة املعادلة الوسطى
نظرت باملثل إليها، نظر «وكما اآلخر: إىل وهيلني باريس من كلٌّ يتطلع إذ مختلفة
أو «داللة تعطي فهي املبادرة: زمام اآلن هيلني تأخذ وتكراًرا.» مراًرا أيًضا، إليه هيلني
هذه كل تجري حيث املعبد باريس يغادر عندما .(٥٣٢) منها» اقرتب أنه لباريس إشارة
يشكل .(٥٣٢) تستطيع» ما بأبعد أيًضا بناظريها هيلني «أتْبََعته البرصية، املفاتحات
بادئ يف لها مشاهدته لباريس هيلني مشاهدة تقابل فيه الذي الواقعة، لهذه اإلطار التطلع
««بدأ فباريس امُلشاِهد: ِقبَل من ومادي مقصود ترصف هو الحالتني يف التطلع األمر.
هيلني «أتْبََعته» «هيلني عندي)، من التنصيص أقواس ،٥٣١) إليها» التطلع يف بشدة»
ففاعليتهما عندي). من التنصيص أقواس ،٥٣٢) تستطيع» ما بأبعد أيًضا بناظريها

متساوية. البرصية
الكتب يف هيلني شخصيات كدأب — حينما السفينة متن عىل يتغري التساوي هذا
سوف أنها باريس يعدها عندما الدمع. هيلني تذرف — طروادة تتناول التي األخرى
عىل مقدرة أمتلك «ال بالتسليم: ترصيحه هيلني تجيب سجينته، وليس زوجته، تكون
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ملتبسة: تنقصها التي واملقدرة .(٥٣٦ :٢ املجلد ،١٨٩٤ (لوفيفر األمر» هذا مقاومة
ظروفها عىل تتغلب أن مقدورها يف ليس ضعيفة كامرأة (فهي تنقصها َحْرفية قوة أهي
عندما يقاوم)؟ أن قلبها استطاعة يف (ليس شعورية طاقة أنها أم الحارضة)؟ امللموسة
كانت إن واضًحا ليس اليشء.» بعض سكينتها هيلني استعادت «وهكذا ليدجيت: يعلق
بعض التالية الجملة تقدم باريس. وعود عىل أم تسليمها عىل تعود «هكذا» الظرف أداة
القوة يمتلك فباريس .(٥٣٦) «& وسعه يف ما بكل باريس أرضاها «وبالفعل املساعدة:
والرمز الفرنسية، األنثوية مقدرتها مقابل يف أنجلوساكسونية ذكورية قوة تنقصها؛ التي

القوة. تلك طبيعة إىل يلمح «&» رقيقة إشارة يحوي الذي
طروادة، تتناول التي الرسديات يف معتاد غري سياق ويف أعوام، بعرشة ذلك بعد
اليونانيون ويعد اليونانيني. إىل هيلني إعادة عىل كاكستون عمل يف بريام شخصية توافق
منها» بدرت التي واملساوئ الجسام «الرشور رغم « بُرضٍّ يصيبوها «أال عىل (بتَصنٍُّع)
الرجم عقوبة ُحدِّثَت املوضع هذا ويف .(٦٦٨ ،٦٦٦ قارن ٦٦٥؛ :٢ املجلد ،١٨٩٤ (لوفيفر
الساحرات بها ت اختُصَّ (عقوبة الخشبة عىل الحرق الوسطى العصور عقوبة إىل اليونانية
الخيانة أو الرسقة، أو العمد، الحرق أو القتل، جرائم ارتكبن اللواتي وللنساء والهراطقة،

العقوبة. هذه دون تحول التي هي يوليسيس فصاحة وحدها الصغرى).
التي الرسديات بني االختالف مناحي إىل االنتباه بلفت روايته كاكستون يختتم
النواحي» كل يف تتوافق ال متنوعة كتبًا متعددون رجاٌل أصدر «إذ طروادة: تتناول
بها التي الطرق بشأن خاصة صحيحة هذه مالحظته .(٧٠١ :٢ املجلد ،١٨٩٤ (لوفيفر
النصوص من نص أي يف الرباءة أو اللوم مسألة إن يُْرَفع. أو توجيهه يُعاد أو اللوم ه يُوجَّ
تتوازى النصوص يف والثناء اللوم ثنائية قطعية. مسألة ليست الفصل هذا يف بُِحثت التي
جزءًا يشكالن واللوم الجمال من فكلٌّ عنها؛ املتزامن وإحجامه لهيلني الرسد احتياج مع
والعكس لوم إىل الثناء ويتحول هيلني. قصة يالزم الذي والنظائر الثنائيات نمط من

بالعكس.

(١٥٨٩) طروادة» «حكاية بيل، جورج (10)

واستحقاقية الفاعلية لدعاوى مختلفة معالجة بيل جورج لدى السادسعرشكان القرن يف
بل التناقض أو التعددية يُْربِز ال طروادة» «حكاية الرسدية قصيدته يف املتنازعة. اللوم
أسربطة. هيلني غادرت عندما يحدث لم أو حدث قد يكون قد ملا تصورين طارًحا البدائل،
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عىل اللوم القصيدة بنية بها تُلقي التي الواثقة اللغة تماًما خاتمته تبطل الصدد هذا ويف
هيلني.

فمن التنقيحات. من كثري فيها جرى األدبي العمل بهذا طويلة عالقة لبيل كان
.(٣٧ :١٩٥٢ بيل (انظر و١٥٧٩ ١٥٧٢ بني بأكسفورد طالبًا كان حينما كتبه أنه األرجح
إذ عديدة، بأعوام نرشها زمنيٍّا يسبق نظمها أن إال ،١٥٨٩ عام مرة ألول القصيدة نُرشت

تخصني». قديمة «قصيدة بأنها إليها بيل يشري اإلهداء رسالة يف إنه
بيل أرسل عندما ١٥٩٦ عام حوايل التنقيح جرى لربما القصيدة. بيل َح نَقَّ الحًقا
كبري بريجيل، اللورد إىل أدبي) استجداء خطاب كانت أنها (املقصود كهدية القصيدة
من أخرى خطابات «مع املرفق والخطاب بيل قصيدة رسٍّ أمنُي حفظ امللكة. مستشاري
يف ولكن العام ذلك الحق وقت يف بيل مات .(١٠٨ :١٩٥٢ (بيل واملخبولني» املهووسني
عىل التنقيحات كانت أنها األرجح (عىل القصيدة من منقحة نسخة ت نُِرشَ ١٦٠٤ عام
لم ونصف) بوصة (بُسمك الصغر بالغ تقديم كتيب يف (١٥٩٦ عام بريجيل تحديث
من أبيات تظهر وأيًضا خاصة.23 جهة لدى اآلن موجودة واحدة، نسخة إال منه يبَق
«حكاية كانت إذا ذلك، وعىل .(١٥٨٤) باريس» «اتهام الرعوية، بيل مرسحية يف القصيدة
القصيدة من أبيات استخدام أعاد قد بيل فإن الكلية، يف بيل كان عندما ُكِتبَت طروادة»

املرسحية.24 يف
فهي لباريس. هيلني حب عىل ثابتًا تأكيًدا القصيدة تؤكد األخرية األبيات قبل ما إىل
والخطأ الصواب بني ممزقة أنها ورغم حبٍّا. قلبها يجيش وجهه، يف وتدقق إليه، تتطلع
بُجْرأَة نفسها «تهيئ فإنها وهكذا يشء»،25 عليه يهيمن «لن فالحب ،(١٦٩ :١٩٥٢ (بيل
يشكل طوًعا هيلني وفرار «متحابان»، وباريس فهيلني .(١٧٦) الكربى» الخطيئة لهذه

زوجية. «خيانة»
مبدئية وخاتمة طروادة إىل هيلني ملغادرة بديلة قراءة تطرح األخرية الفقرة أن إال
١٦٠٤ عام تنقيحات ُمَدوِّنًة ،١٥٨٩ عام إصدار من أقتبُس الركاكة. إىل الجزالة من تنتقل

أقواس: بني

السمها)، تأييًدا :١٦٠٤) هيلني باسم لنحتفي مؤلفي، يقول
العالم: حول عنه خاطئة أفكاًرا الشائعات نرشت الذي
آنذاك، غائبًا (زوجها) قرينها امللك كان عندما كيف

جرمها، من بعيد حد إىل تقلل قد حكاية
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وبالرباعة، السالح بقوة املدينة عىل باريس السيد سيطر إذ
خالف عىل حينئٍذ) هيلني وحمل :١٦٠٤) طروادة إىل وحملها

إرادتها.
ال، أم ذلك بعد أحبته كانت إن

ذلك.26 أتخيل قد ولكني أعرف، أن يمكنني ال

لقصة البديلة البداية هي األوىل: تأويلية؛ لحظات ثالث بسبب استثنائي األخري املقطع
.(٤٩٣ :١٩٥٢ (بيل إرادتها» خالف عىل حينئٍذ هيلني «حمل باريس فيها التي هيلني
حد إىل تقلل قد ««حكاية» مرتددة؛ تربئة صيغة يف األخالقي التعليق تقديم هي الثانية:
التخيل محاولة هي الثالثة: عندي). من الداخلية التنصيص (أقواس «جرمها»» من بعيد
ذلك إجابة يمكننا ال بأننا تسليم يصحبها التي — خاطفها؟ هيلني أحبت هل — الشعوري
القطعية؛ غري اإلجابة تلك قبول إمكان عدم ويتبعها أعرف»)، أن يمكنني («ال التساؤل
األخري البيت بهما يبتدئ التي التفعيلتان به توحي الذي بالحسم اإلحساس رغم — إذ
أتخيل قد «ولكني نحو البيت يضمحل — أعرف») أن يمكنني («ال التفعيالت خمايس
يف دليل أي يقدم ال أنه أخذ (مع ذلك يتخيل أن يمكنه ملاذا والتخمينية. املبهمة ذلك»
االختطاف بإمكانية اآلن يجهر ملاذا العكس؟ تخيل باملثل له ممكنًا يكن ألم االعتبار)؟
واضًحا، هيلني حب جعلت مطولة فقرات — القصيدة يف سابقة أبيات يف — هناك بينما
قلبها «وألن املرحني: للبيتني األمر ومهدت مينالوس، ضد «ثورة» وصف عليه وأطلقت
حتى .(١٧٧-١٧٨) حبيبها» مع هذه هيلني ذهبت طروادة جسدها،/إىل من اختُِطف
بديل، تصور وجود بإمكانية مسلًما ثانيًة، يبسطها فإنه قصيدته، بيل يختتم عندما
ال — ونحن — إنه تخمني. محض عن عبارة هي األصلية القصة تتلو بقصة ومختتًما
املقطع الرئيسية. شخصيتها مشاعر عن نعرف مما أكثر األحداث تفاصيل عن يعرف
راسخ اعتقاد هناك ليس ولكن جرمها» من بعيد حد إىل تقلل «قد األخري البديل الرسدي

لنقرر. لنا مرتوك األمر ال. أم ذلك إىل ستؤدي كانت إذا ما بشأن املؤلف لدى
الطباعة معد يكون قد أو جوهرية، ناحية من القصيدة، تقديم يف بولني طبعة تخطئ
كجزء تتاتبع األخرية الثمانية األبيات بولني طبعة ففي ذلك؛ يف تسبب من هو لها التابع
مائلة (بأحرف مطبعيٍّا مميزة ١٥٨٩ طبعة يف الثمانية األبيات هذه القصيدة. من متصل
وتبدأ أبيات، أربعة مساحة تعادل فارغة بمساحة ومفصولة القصيدة)، بقصة باملقارنة
إزاحة يف بالرضورة يتسبب كبري خشبي طباعة) (قالب بكليشيه مطبوع ضخم Mبحرف
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قالب داخل يوضع الذي األول الحرف مع القصيدة بداية يف يحدث مثلما الثاني؛ للبيت
أن كما األبيات، عامًدا اإلليزابيثية الحقبة من الطباعة معد ميَّز .(1-4 (الشكل مزخرف
بنا وانتقل هيلني رسدية بيل أهمل لقد املطبعية. املعالجة من النوع هذا إىل يدعو محتواها
دافع. وبدون متوقعة، وغري مباغتة، هيلني قصة إىل العودة فكانت وإيطاليا؛ إنياس إىل

محددة. نهاية لها ليس — تحويها التي هيلني قصة كشأن — القصيدة إن

(١٥٩٤) طروادة» «مراثي أوجل، جون هيلني: تأليه (11)

يقدمها أن هو ذلك ليفعل الطرق وأرسع أبسط فإن هيلني، عن يدافع أن املرء أراد إن
ذلك تلوه، ومن هومريوس من بدءًا الُكتاب فعله ما فذلك إله، «ابنة» ال إلهة؛ صورة يف
— اليونانية امليثولوجيا يف اآللهة أبناء يتمادى هيلني. عن الدفاع سياق يف يكون أن بدون
جنسيًة. أموًرا تشمل وقائع تكون ما وعادًة أخالقيٍّا، مشبوهة وقائع يف — أنفسهم كاآللهة
.٦٠ القسم تُقاَوم؛ ال التي الجمال فتنة عىل استناًدا اإللهية الخيانة عن إيسقراط (يدافع
اآللهة، لوم يمكن إذ هنا؛ مفارقة هناك اإللهية.) الطبيعة وليس الجمال هو الخيانة عذر

اللوم.27 قابلني غري يصبحون البرش، يَُؤلَّه حينما ولكن
إنقاذ بادرة تأليهها أمر يف ترى هيلني تؤله التي النصوص تلك أن يف شك ال
التي ليوربيديس، «أوريستيس» مرسحية يف صورة بأوضح هذا نرى معة). وللسُّ (للجسد
«تختفي فجأًة وإذ رقبتها، يف سيفه ليغمد ويستعد بهيلني، أوريستيس فيها يمسك
يظهر الحًقا .(٣٥٢ :١٩٧٢ (يوربيديس بأكمله!» املنزل من الغرفة، من هيلني!/تالشت
كاإللهة خالدًة،/مبجلة تظل أن ويجب خالدًة، ُولَِدت زيوس «من أن ليبني فوق من أبولو

املرسحية: يف األخري قبل الحوار يف بيانه ويكرر .(٣٥٩) البحارة» أرواح تنقذ التي

زيوس؛ إيوان إىل هيلني أوصل سوف
متوجة كإلهة الرجال يعشقها سوف هناك

العظيم. وهرقل وهيب هريا جانب إىل
تينداريوس، ابنَي أخويها، مع هناك،

الخمر. ُسِكبت كلما األبد إىل تُْعبَد سوف
(٣٦٠-٣٦١)
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البديلة النهاية الطباعة معد يقدم .(١٥٨٩) طروادة» «حكاية بيل، جورج :1-4 شكل
ويفتتحها فارغة، بمساحة ويفصلها املائلة، باألحرف فيُميزها أخري: كمقطع بيل لقصيدة

كاليفورنيا. مارينو، سان هنتنجتون، مكتبة من بإذن نرشه أُعيد ضخم. استهاليل بحرف

مكيدة وضع تعيد وهي كإلهة. هيلني إىل األدب يف رصيحة إشارة أول هي هذه إن
إنه األمر. هو يرى كما خاطئة عدالة وليس خطًرا تجديًفا لتصبح هيلني لقتل أوريستيس

بصعوبة. ينجو الذي — هيلني وليس — هو
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الضمنية من متفاوتة وبدرجات — دراميًة أقل بطريقة هيلني أخرى نصوص تقدم
املنزلة إىل يرجع مينالوس خلود املثال، سبيل عىل «اإلنياذة»، (يف كإلهة. — والوضوح
مساويًة «مقدرًة هيلني تنال سابًقا، رأينا كما إيسقراط، «مديح» ويف لزوجته؛ اإللهية
نهاية يف يأتي استثنائية البالغية املناورات سياقات أكثر كان لربما ولكن اآللهة.») ملقدرِة

.(١٥٩٤) أوجل لجون طروادة» «مراثي
— هيلني تُدين ما عادة التي — األدبية النهضة عرص نصوص بمعظم باملقارنة
مصاغة وهي معتاد. غري بشكل معها تتعاطف هيلني عن رواية هي الرسدية أوجل قصيدة
من سلسلة املدينة/القصيدة تقدم لدمارها. طروادة مدينة فيها ترثي حيث حلم، إطار يف
مرثية «اإللياذة»، يف الحال هو مثلما الطروادية. امللكية هيكتور عائلة خالل من املراثي
غياب يف ضعيفة هيلني تبدو كذلك «اإللياذة» يف ومثلما تتأنى. ولذلك األخرية؛ هي هيلني

هيلني؟» عن دفاًعا سيقاتل الذي من هيكتور، موت وبعد «اآلن نصريها:
الحاجة ويوضح الحرب. عن روايته باريس يقدم الحديث، يف هيلني ترشع أن قبل
«كان اليوناني/الطروادي: للعداء الطويلة التاريخية الخلفية سياق يف هيلني واقعة ملعاينة
الباعث كان لالنتقام». يميل رجل كل جه قديم،/أجَّ تنافر اليونانيني وبني بيننا فيما
بريام. شقيقة هسيونيه، امرأة: اختطاف هو العدائية األعمال هذه اندالع عىل الفوري
مصحًحا اليونان، إىل الطروادية الحملة يف شخيص جنيس اهتمام وجود باريس ينفي
إن يفعلوا». أن بإجحاف البعض يُرسُّ مثلما شهوانية إلرضاء/رغبة أذهب «لم الرسد:
إرشاك أما االنتقام.28 أجل من كانت أنها مرات ثمان ويكرر ِرصفة: سياسية الحملة
باريس»» يا «فلتذهب فينوس: يل قالت ذلك» جانب ««إىل تالية: خاطرة فهو فينوس
عندما متشابكني والسيايس الشخيص يصبح عندي). من الداخلية التنصيص (أقواس
هيلني سيتزوجان الحق وقت يف اللذان الطرواديان األمريان — وديفوبوس باريس يتزعم

الفريجي. األسطول —
من شعريٍّا مقطًعا ١٢ يف هيكتور جسد عىل فتبكي باريس. رسد هيلني رثاء يتلو
أن ً خطأ هيلني عندها تظن لري امللك مرسحية لحظة تشبه لحظة يف ذروته يبلغ الرثاء
جونو عىل باللوم ملقيًة طروادة، يف وجودها عن منطقيٍّا دفاًعا تطرح ثم سيُبَْعث. هيكتور
«دافع صورة يف فينوس ل تدخُّ ترى باريس، وكشأن املدينة. تدمري عىل تصميمها بسبب
عندي). من التنصيص (أقواس آتي» أن أمرتني فينوس فإن ذلك» جانب ««إىل خفي»:
كانت تلك دامت ما أنه وتستخلص اللوم» عليها يُلقى … «بإجحاف أنها عىل وتحتج

بعاهرة». ليست «هيلني فإن اآللهة مشيئة
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إقناًعا: أكثر وسيلة الشاعر لدى فإنه جانبها، من جديل منطق هيلني لدى كان إن
سقوط واصًفا — حينما سابًقا مسيحية مشاهد قدم قد كان إذ املسيحية؛ االستعارة
مبارًكا». كان أنه يحسب قد هناك، مضطجًعا كان «من يعلق — صدرها عىل هيلني عربات
الكالم بني البيتني داخل الفجوة تنهار مالك». «بصوت تتكلم هيلني أن لنا يروي واآلن
نور إليه تعيدون ال «ِلم املقادير: الشاعر يسأل عندما بالفعل مالًكا كونها وبني كاملالك

كهذا.» مالك صوت يصيل إذ اآلن عينيه،
ذلك يجعل نََفَسها، يستنشق وعندما باريس وتقبل سماوي». «بُحسن هيلني تلتمس
تُوصف أندروماك، بجانب هيلني تجلس حينما والحًقا «غبطة». ويمنحه «مباركتني» رئتيه

«قديسة». بأنها
«بلسان يكتب فهومريوس مسيحي؛ وتشبيه وثني شعر بني سابًقا أوجل جمع
حتى وال أحد، ال إنه لنا يُقال عندما واملالئكي الشعري الصوتني بني الحًقا يُربَط مالئكي».
بهيلني املتعلقة التصويرات أن إال طروادة. حزن شدة تصف أن يمكن مالك» «كلمات
من فننتقل ومتزايدة، ومتكررة، ثابتة، فهي العابرة؛ املبالغة من النوع هذا عن تختلف

قديسة. إىل وصوًال والربكة، للغبطة مانحة إىل كمالك هيلني
يفعل أن املوحد املسيحي لألدب يمكن ال بينما هيلني. يؤله أن الوثني لألدب يمكن
هو التربئة تكتيك أن إال الالهوتية، باألمور الفارق يختص يقدسها. أن يمكنه ولكن ذلك،

نفسه.

والتجديف الفداء، وكبش املحاكاة، عن الناتجة الرغبة (12)
املقدس) عن ِبرشٍّ (التكلم

اللحظات إىل أتحول أن اآلن أود هيلني، قصة يف بالفجوات الكتاب هذا يف مهتمة أنني بما
فلنتأمل الحرب. بداية وعند الُخطَّاب َقَسم عند أنظارنا؛ عن هيلني تختفي فيها التي األوىل
القائم التنافس عن جريار رينيه نظرية طروادة حرب بناء يلخص أوًال. الثانية اللحظة
جريار ويميز املحاكاة. عن تنشأ الرغبة أن جريار يرى و٢٠٠٥). ٢٠٠٠) املحاكاة عىل
مكتسبة الرغبة بينما بيولوجية البرشية الغريزية فالنزعة والرغبة: الغريزية النزعة بني
فإننا فيه، نرغب ما نعرف ال ولكوننا اآلخرين، بتقليد يتعلمون البرش لكون بالتعلم.
ما عىل الحصول ونريد يريدون ما فنريد :(١٩ :٢٠٠٥ (كريوان اآلخرين» رغبات «نقلد
وكذلك يُمارس؛ بينما املحاكاة عىل القائم التنافس عىل حية أمثلة األطفال يقدم يمتلكون.
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صورة يف التملك محاكاة عىل املؤسيس الطابع وتضفي تشكل التي الرأسمالية، تفعل أيًضا
ليس واسع، نطاق عىل وتنتج تتضاعف أن يمكن األغراض أن حني يف ولكن اإلعالنات.
التنافس إىل تؤدي املحاكاة عن الناتجة الرغبة فإن هنا ومن البرش. حالة يف ممكنًا هذا

الرصاع. إىل وعادًة
الطرواديون يريد ِعْقٍد. من ألكثر دام املحاكاة عىل قائم تنافس هي طروادة حرب إن
حوزة يف ألنها هيلني استعادة اليونانيون ويريد اليونانيني، حوزة يف ألنها هسيونيه
استعادتها، يريدون اليونانيني ألن بها االحتفاظ الطرواديون ويريد الطرواديني،
ألنها هريميون يريد ونيوبتوليموس أخيل، حوزة يف ألنها بريسئيس يريد وأجاممنون
عن املرأة تختفي التصاعد، يف املنافسات استمرار ومع جرٍّا. وهلم أوريستيس حوزة يف
هيلني وكريسيدا»، «ترويلوس مرسحية توضح كما امرأة. باعتبارها األقل عىل األنظار؛
التنافس، عىل القائمة الرغبة حالة يف .(١٩٩ .٢ .٢) بالرشف» يتعلق ««موضوع» هي
حيث الُخطَّاب، َقَسم عىل املنطق نفس يطبق أن للمرء يمكن أهميته. املرغوب يفقد
اليونانيون وامللوك األمراء يرغب إذ مائة؛ إىل اثنني من املحاكاة عىل القائم التنافس يتعاظم

فيها. يرغبون يونانيني وملوًكا أمراءً ألن هيلني يف
إىل سبيلها تأخذ وال التنافس مستوى عند املحاكاة عن الناتجة الرغبة تظل عندما
الناس بني يربط موحًدا، تأثريًا لها إن إذ صحيٍّا؛ أمًرا ذلك يكون أن يمكن الكامل، الرصاع
يستشهد سابًقا، رأينا وكما الُخطَّاب. َقَسم يف ذلك نرى مشرتكة. أهداف يف وبعضهم
هيلني فقد لتربير محاولة يف الرصاع بعد فيما الفائدة بهذه كذلك النصوص من العديد

استعادتها. أجل من والحرب
هو جريار) رينيه إىل (نسبًة جريار ونظرية طروادة حرب رسد بني االختالف موضع
املحاكاة عىل القائم التنافس يؤدي عندما أنه جريار فريى الفداء. كبش ملسألة تناولها يف
محددة: بضحية بالتضحية أو باإلقصاء مداواته يجب االجتماعي الخلل فإن الرصاع، إىل
بهم التضحية فتعالج األزمة؛ سبب هم املختارون الضحايا يكون ما عادًة الفداء. كبش
هو موتهم/إقصائهم بعد الفداء كباش تجاه املوقف فإن ثَمَّ ومن أثاروها. التي الفوىض

واللوم. الثناء والرش، الخري من معقد خليط
الخاتمة هو هيلني موت هيلني. موت يلزمه الرسد أن األول، الفصل يف رأينا كما
ينبغي املوت. يرفض فداء كبش هي هيلني أن بيْد بالرسد. يختص فيما الوحيدة امُلرضية
النسخ، كل ففي نقرأ؛ نسخة أي كثريًا يهم ال والحرق؛ الرأس، وقطع للرجم، تتعرض أن
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باستخدام ذلك أكان سواءٌ منه تتملص يشء هو املوت أن بيْد باملوت. معاقبتها ينبغي
أو ثدييها)، عن (الكشف الجنيس التالعب طريق عن أو «وجودها»)، (مجرد الجمال
رواية يف يوليسيس (فصاحة باإلنابة أو «الطرواديات»)، (مرسحية نفسها عن بالدفاع
القربان عمل فطريقة هيلني. بوجود صلة ذا أمًرا األخالق مبادئ ليست كاكستون).29
يف رأينا كما — ولكن آخر. لعالم عنه والتنازل العالم هذا من يشء أخذ طريق عن هي
والقبح، الجمال وإلهة، امرأة زلة: هي إذ العالم؛ هذا من ليست هيلني — الثاني الفصل
هيلني إن طبيعية. صورة بأي أبًدا حيًة تكن لم ألنها قتلها، يمكن ال والحضور. الغياب
هو هذا إن أخالقية. معضلة طريق عن حلها الفداء كبش يحاول وجودية معضلة هي
وراء من يحوم الذي — الوجود محض مقابل يف للمساءلة الخضوع — األنظمة صدام

جليٍّا. اآلن سيصبح والذي الفصل هذا يف نُوقشت التي امُلتَفرِّعة النصوص
بني القائمة تلك نفسها، هيلني يف املجسدة الرصاعات «يلوم» blame الفعل يجسد
وصل الذي عىل»، «جدَّف blaspheme مع جذره ويتشارك إلهة. (نصف) وبني فانية
الرتتيب عىل والالتينية اليونانية blasphemusو blasphēmos كلمتَي من اإلنجليزية إىل
هنا من بالرش. التكلم يعني الجذر القديمة. الفرنسية من blasmerو blâme كلمتَْي عرب
عن بسوء تتكلم أن تعني blaspheme ما؛ شخص عن ِبرش تتكلم أن تعني blame
،blame فقط، واحد فعل يف طويل لزمن ممثلني كانا املعنيني كال أن بيْد إلهية. ذات
السمك إجاليل أجل من ولكن فينوس، يا «آه باريس»: «اتهام بيل مرسحية يف نرى كما
blame هنا تجديًفا». أعتربه قد أمر هو ساذجة، صبية حب رسقة أقول،/إن املقدس
الدنيوي، عىل مقصوًرا واحًدا منفصلني، فعلني اإلنجليزية شكلت الحًقا «تجديف». تعني

املقدس. عىل وواحًدا
عن نصوص تناول عند االشتقاقية الناحية من املعنى يف االتفاق مراعاة املفيد من
يحوي الذي واتجاهها النصوص، لتلك املتعارض اللغوي السلوك خالل فمن هيلني.
عمل هو هيلني لوم أن تدرك كانت لو كما األمر يبدو املتنازعني، وتوتريها والتربئة، االتهام
«التدخل ينقذها عندما يوربيديس يفعل كما املشهد من استبعادها التجديف. قبيل من
الدنيوية اللغة من باستبعادها أو أوريستيس، بسيف الهالك من للديوسكوري اإللهي»
هيلني جوهر بأن يذكرنا واملالئكة، الربكة املسيحية؛ القديسني بمفردات أوجل يفعل كما
األفهام» يُعِجز املدركات، نطاق عن «خارج اإلدراك: فوق الغياب، الجوهر، الغياب. هو
واملادية، النصية الفجوة بشأن الهوتيٍّا يكون يكاد يشء هناك .(٣٠ :٢٠٠١ (تايلور
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لوم تناقش التي الفصل هذا يف النصوص أيًضا هيلني. رسديات يف التجسيد، وصعوبة
وجودية. ومعضلة أخالقية معضلة بني منه مناص ال تشابًكا تُظِهر هيلني

الذي البالغي التساؤل يف — نفسه الوقت يف ويحله — املأزق هذا ييتس يلخص
من كونها تفعل، أن يمكنها كان «ماذا أخرى»: طروادة هناك «ليس قصيدة به يختتم
والثاني واملسئولية، واللوم، واألخالق، بالترصف، يتعلق البيت من األول النصف هي؟»
ومن تفعل»). («أن الفعل إىل يؤدي هي») («من كونها األول: يحسم والثاني الوجود. عن
يف هو يقر (كما والفاعلية بالقرارات متصل مبدأ فهو مالئم، غري مبدأ هو اللوم فإن ثَم
هي» من «كونها — هيلني لكن عليها؟») بالالئمِة أُنحي «ِلَم للقصيدة: االفتتاحي البيت
تفعل؟») أن يمكنها كان («ماذا لتسلكه آخر درب هناك يكن لم الفاعلية؛ إىل تفتقر —

هومريوس جميلة ليست — الثاني الفصل يف رأينا كما — ييتس شعر يف هيلني
من مود بحب ييتس أُْغِرم ييتس. «شقاء» مصدر جوون، مود أيرلندا: جميلة ولكنها
هذه يف عليها أطلق قصيدة ٨٠ من ألكثر ملهمته وأصبحت ١٨٨٩ عام األوىل النظرة
كتب عندما — ١٩٠٨ عام بحلول وكالسيكية. سلتية وإلهات بطالت أوصاف القصائد
وخليل اثنان)، منهم (عاش أطفال ثالثة ملود صار قد كان أخرى»، طروادة هناك «ليس
وزواج ،(١٩٠٦ (عام قانونيٍّا انفصاًال بعُد فيما عنه انفصلت أيرلندي وزوج فرنيس،
كاملًة (صارت ١٩٠٩ مايو إىل ١٩٠٨ يونيو من معه وعالقة ،١٨٩٨ عام ييتس من عذري
مرسحية يف هوليهان ني كاثلني دور لعبت ١٩٠٢ عام يف .(١٩٠٨ عام من ديسمرب يف
أعمال يف يتوحدان (القومي) السيايس ونشاطها جمالها االسم؛ ذلك تحمل التي ييتس

وأيرلندا. الجمال وهما العليا امُلثُل من مرتابطني نموذجني مع ييتس
عقدين بعد الهيلينية إىل ييتس عودة عالمة هي أخرى» طروادة هناك «ليس قصيدة
.(١٧٤ :٢٠٠٢ (ماكنزي مود مع املضطربة العالقات من وعقدين السلتية املوضوعات من
األرستقراطي مود جمال وقتئٍذ. أيرلندا يف القائمة الحالة ويف مود يف تأمًال القصيدة تتضمن
مستوى عىل املتقد نشاطها خالل (من تَُولِّده الذي العنف مع يتباينان الكالسيكية ورزانتها
التباينات: عىل أخرى» طروادة هناك «ليس تعتمد السيايس). والتثقيف الشعبية القواعد
البرتاركية الذاتية والحارض؛ املستقبل املحلية؛ والسياسة الرسمدي الجمال والواقع؛ املثايل
بخالف بيتًا عرش (اثنا كالسيكية بطريقة فرنسية سونيت قالب يف املدوية) «أنا» (كلمة
األخري التباين هذا وأيرلندا. اليونان بيتًا)؛30 ١٤ من املكون اإلنجليزي أو اإليطايل القالب
ثمة «أكان — الختامي البالغي القصيدة تساؤل عىل الضمنية اإلجابة القصيدة. بكامل ييش
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املعروف القديم العالم ليست الحديثة (أيرلندا «ال» هي — لتحرقها؟» أخرى طروادة
طروادة، إىل الوحيدتان اإلشارتان هما والتساؤل) القصيدة (عنوان هذان بالبطوالت).
حارض يف تمثيله إعادة بصدد ليس البطويل العسكري فاملايض سلبيتان: إشارتان وهما

بالنزاع. املفعم أيرلندا
فإنها الشخصية، الشاعر حياة ويف املعارصة السياسة يف جذور لها القصيدة أن مع
كضمري مذكورة مود-هيلني غائبة: فبطلتها هيلني. رسديات سمات من العديد توضح
يولد/تولد فهو/هي اآلخرين؛ عىل (وأثرها) أثره يوصله وجمالها «هي». مثل فقط، غائب
األخري البيت يف سلبية. فاعلية تمتلك — هيلني كشأن — مود أن جانب إىل هذا العنف.
لو «كما األمر يبدو — ماكنزي يالحظ كما — لتحرقها؟») أخرى طروادة ثمة («أكان

١٨٧ن). :٢٠٠٢) بنفسها» الحرق شعلة استخدمت قد التي هي كانت
مود-هيلني، تربئة إىل تهدف القصيدة أن رغم الفصل: لهذا مالءمة األكثر واألمر
مألت هي إذ عليها باللوم أُلقي أن ينبغي «ِلَم فاالفتتاحية عليها. اللوم إلقاء يف تنجح فإنها
يجري التي األسباب تُْغَفر، أن وشك عىل هي التي اللوم أسباب تقدم أيامي/بالتعاسة»
يتشبث ذلك مع ولكنه «يُسَحب القصيدة يف اللوم أبيات. عرشة مدى عىل وبسطها تبيانها
ينطبق الذي هذا، الوجود طيف يدخل .(١٨١ :٢٠٠٢ (ماكنزي املحو» عن رغًما بالوجود
يستحرض القصيدة فعنوان األول: بيتها قبل حتى القصيدة إىل هيلني رسديات كل عىل

اندثارها. عىل ليؤكد فقط بريام مدينة ذكر
األول: السبيل مود-هيلني؛ لتربئة سبيلني ييتس يقرتح للغفران، مكرسة قصيدة يف
يمكن ال مود-هيلني بأن الجدال عرب الثاني: كهذا»). («زمن الدهور عىل اللوم إلقاء عرب
فتلك هي؟» من كونها تفعل، أن يمكنها كان «ماذا وجودها: سبَّبها أحداث عىل لومها
يمكن ال باللوم. وليس بالوجود، تتعلق مسألة أخالقية؛ مسألة وليست وجودية مسألة
ما عىل كونه عىل ما شخص لوم يمكنك فال تتداخل؛ أن والوجودية األخالقية للتصنيفات
فقط؛ ضمنيٍّا الفصل هذا يف الواردة النصوص به تقر ما بجالء ييتس يوضح عليه. هو
عن شخصيٍّا مسئولة تكون أن يمكن ال — الرغبة وعنوان الجمال كرمز — هيلني أن وهو
يف جابهناها التي التصنيف معضلة هي هذه الرغبة. عن الناتجة والتأثريات املمارسات
ذلك خارج تكون أن ذاته الوقت يف يعني ذاته التصنيف أنت تكون فأن الثاني: الفصل

التصنيف.
مود-هيلني. «تكون» ماذا بشأن معلن) غري (أو مفتوًحا األمر األخري ييتس بيت يرتك
فائق، بنيان هو البنيان هذا إن «كائنة». ببساطة ألنها اللغوي بنيانه يلمح باألحرى، أو
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رأينا والثالث الثاني الفصل يف تصنيفية. معضلة يشكل هو السبب ولهذا الهوتي، بنيان
الجنسية الرغبة هي هيلني الجمال، هي هيلني هيلني: «تكون» «ماذا» لتحديد محاوالت
السلوك أو الجمال نموذج التصنيف، هي «تكون» هيلني الحالتني كلتا يف الشهوانية.
الجميلة، مينالوس زوجة تكون أن يعني هيلني «تكون» أن كان وإذا الرشعي. غري الجنيس
ميجري روبرت يوضح كما اللوم.31 نطاق خارج فذلك باريس، مع طروادة إىل تذهب التي
لهيلني «ليس «اإللياذة»، من الثالث الكتاب يف هيلني إىل أفروديت بأوامر يتعلق فيما
التي القوة مقاومة عىل هيلني قدرة تزيد ال الرغبة. «آية» فهي أفروديت، مثل اختيار.

.(٢٧ :١٩٩٥) هي» مقاومتها عىل اآلخرين قدرة عن ذاتها تحدد
ككلمة هيلني اسم استخدام يف الحديث العرص أوائل فرتة يف ممثلة النقطة هذه
العرص أوائل فرتة معارصو يستخدم فعندما للوم. املستحق الجنيس السلوك عىل متداولة
عن خارجة هيلني كانت كم اتضاح أيما لنا يتضح دارج، لغوي كاسم هيلني اسم الحديث

التصنيف. ذاتها هي تصبح إذ االعتيادية، التصنيفات نطاق

والوصم التسمية (13)

هيلني باسم نعرفها التي للمرأة النهضة عرص إنجلرتا يف املعتاد االسم ورأينا، سبق كما
املتيَّم العاشق عن شكسبري مرسحية يف ثيسيوس يتحدث مجرًدا. «هيلني» هو طروادة
يعيل ال — البرشة داكنة هيئة يتخيل (أي غجرية» جبهٍة يف هيلني «جمال يطالع الذي
شكسبري سونيتة تقارن طروادة). هيلني جمال يف كانت لو كما — قدرها من اإلليزابيثيون
عىل الجمال،/وأنت فنون كل تجمعت هيلني وجه «عىل بهيلني: الشاب الفتى ٥٣ رقم
شكسبري سوناتات توفيق، بدر [ترجمة .(٥–٨ (األبيات جديد» من مرسوم اليونانية الحيل
جنسيٍّا: الخليعة النساء ناش توماس يسمي (١٥٩٢) بينيليس» «بيريس رواية يف الكاملة].
… لورا الحب: بطالت وجولييت» «روميو مرسحية وتستحرض هيلني»، كليوباترا، «ليس،
تسمي تشاء» «كما مرسحية ،(٣٠–٣٢ .٣ .٢) هريو» … هيلني … كليوباترا … دايدو
ال .(١٤٥–١٤٨ .٢ .٣) لوكريس» … أطالنطا … كليوباترا … «هيلني الشهريات: النساء
أوائل فرتة يف «هيلني» اسم يكن لم توضيحيٍّا. امتداًدا مقام أي يف هيلني إىل اإلشارة تتطلب
ليس السبب لهذا طروادة.32 هيلني فحسب: واحدة شخصية إىل إال يشري الحديث العرص
أسربطة/طروادة. هيلني استحضار يعني «هيلني» فاستحضار رضورة. «طروادة» للقب

عليه. واملدلول الدال بني أُحادية مضاهاة هناك كان لقد
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الحارض الوقت ففي خاليف. الشعار ذلك معنى فإن مأمون، الشعار أن من الرغم عىل
(وإال للمعنى سلبية تداعيات أي لها وليس الفائق، الجمال إىل تلقائيٍّا تشري طروادة هيلني
وأغطية الشعر، مخففات تنتج التي — تكساس يف التجميل أكسسوارات رشكة كانت ما
يتأمل عندما طروادة»). «هيلني مؤسستها سمت قد — املطر وقبعات لالستحمام الرأس
مدرسته جمال يف (١٩٩٠) اسم؟» يوحيه الذي «ما ووترمان أندرو قصيدة يف الطالب

هيلني: األول، اسمها مالءمة يف التفكري يف يستغرق اإلنجليزي، لألدب

ألسطورة متحمسني الوالدين ِقبَل من مختاٌر
ترون، فكما باريس، تُدعى

باهتًا: هريوغليفيٍّا نقًشا اسمها ليس
كينونتها. عن يخربها إنه

التي املجازفة يف ويتفكر طروادة. هيلني مثل جميلة، تكون أن هو «تكونه» أن ينبغي ما
تسميتها: يف والداها جازفها

يعرفوا أن لجماعتها أمكن البداية، يف كيف، ولكن
مسطح، بصدر تبلغ لن أنها

ببطء لتدرك فائدة، بال ضخم أو متماثل، غري أو
قاسية؟ مزحة كان اسمها أن

قواميس اشتملت والهوية. االسم بني العالقة النهضة، لعرص العميقة الشواغل أحد هو هذا
من أسماء املقدس، الكتاب من أسماء أماكن، (كأسماء فعلية أسماء عىل النهضة عرص
كما «الجمال» هو هيلني معنى كان معنى. لها كلمات إياهم معتربًة القديمة) األساطري
كان أم الفاجعة؟ الخيانة، الخالعة، يعني أكان العرشين؟ القرن من ووترمان قصيدة يف

خارجي؟ جماٌل يغلفه أخالقي ال جوهٌر مًعا: األمرين يعني
الجمال. معنى بجالءٍ «هيلني» اسم حمل الحديث العرص أوائل كتَّاب من كثري عند
يف «الحسناء». هي اإلطناب) باب (من األحيان غالب يف اسمها تسبق التي الصفة
افتتان برتن روبرت يناقش (١٦٢١) الرسيري)» (االكتئاب امَلَلنُْخولِيَا «ترشيح كتاب
الجمال» «عن ألوت روبرت قسم ويشري الجميل. هيلني بوجه األوىل النظرة من ثيسيوس
جرين، روبرت وعند هيلني. جمال سلطان إىل مرات ثالث الفطنة» «مرسح كتاب يف
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هو «هيلني» لكلمة املصاحب الرئييس املعنى باري وروبرت فني، وتوماس لودج، وتوماس
مثل — تجاعيد ذات أو َهِرمة هيلني أن إىل تشري التي النصوص يف التضاد الجمال.33
،(١٥٨٠) ساكر ألوستن و«ناربونوس» ،(١٦٣٤) مرييس لفرانسيس كومونِولث» «ويتس
و«جهاد الصرب، عن ويليام جون وموعظة ،(١٦١٥) آدم لتوماس األسود» و«الشيطان
(١٥٦٧) «التحوالت» الرسدية أوفيد لقصيدة جولدينج آرثر وترجمة ،(١٦٢٨) القديسني»
والجمال الذابل الجمال بني هو كنايًة، إليه مشاًرا أو رصاحًة مذكوًرا أكان سواءٌ —

املشتهر.
يف الالمسئول. الجنيس السلوك الحق: معنًى هناك كان كثريين، ُكتاٍب عند أنه بيْد
الجميالت النساء عدد الشاعر يُقدِّر (١٥٦٩) املسافر» «الحاج مارشيه ال دي قصيدة
بمظهر، أو بجمال يتسلطن اآلن هيلني «ألف العشيق: مع اآلثم للهرب ينقدن ال اللواتي
«صفصافة يف الهرب». ألجل اإلثم ذاك عن باالبتعاد يحفلن اللواتي ا جدٍّ قليالت ولكن
األمر واقع يف «هيلني». يد عىل الدمار عن براثوايت ريتشارد يتحدث (١٦١٤) الشاعر»
فالشهوة الشهوة. يعني إنه يورده: الذي اللغوي االسم من املقصود املعنى براثوايت يفرس
عىل تُعرَّف أن و«يمكن «هيلني»، كلمة يف وتُختََزل املزدهرة»، اإلمرباطوريات «َمْفَسَدة هي
أن هو فمبتغاها بَمراَمها؛ تظفر أن يمكنها كي للوسائل باًال تُلقي ال إنها النحو: هذا

البلد». خراب وهو ثبورها، تأمن بنَيله هي الذي املفرط، ولعها تُشِبع
إىل الجنيس سلوكها أدى التي املرأة به يُقَصد السالفة األمثلة كل يف هيلني إىل املرجع
(هيالنة) هيلني يُعرِّف (١٦٠٥) «البقية» كتابه يف كامدن ويليام أن عىل طروادة. تدمري
لهيلني الرئييس املعنى هو «املعنى» هذا كون «عدم» قسطنطني. اإلمرباطور والدة بأنها
وكذلك املسيحي التاريخ يف هيالنة القديسة أهمية باعتبار الدهشة، عىل يبعث أمر هو
كانت والكنسية. واملعمارية، الثقافية، لندن مجاالت يف تجنبه يمكن ال الذي وجودها
— عرش الثالث القرن من بينديكتية مؤسسة — جيت بيشوبس يف هيالنة القديسة كنيسة
الكنيسة نجت لندن. يف األوىل أعوامه يف الحي يف أقام عندما األبرشية شكسبري كنيسة هي
أنها (رغم الثانية العاملية الحرب يف األملاني والقصف الكبري لندن حريق من كلٍّ من
ويمكن العرشين) القرن تسعينيات يف األيرلندي الجمهوري للجيش قنبلتني من ترضرت
مع جيت.34 بيشوبس شارع قبالة هيلني، سان جريت شارع يف مختبئة عليها العثور
الوثنية هيلني محلَّ أبًدا املسيحية هيالنة تحلَّ لم واملادية، الثقافية التَّذِكرة هذه رغم ذلك،
إىل ليشري «هيلني/هيالنة» اسم يُستخدم عندما هيلني. السم «املعنى» كونها ناحية من
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«هنري مرسحية يف فمثًال موازيًا. توضيًحا االسم ينال ما دائًما قسطنطني، اإلمرباطور أم
يُتطلب 35.(١٤٢ .٢ .١) العظيم» قسطنطني والدة «هيالنة، نطالع األول» الجزء السادس،
بخالف آخر شيئًا يعني مفرًدا «هيلني» االسم ألن باستمرار املوازي التعريف استخدام

قسطنطني». «والدة
توماس بواسطة (١٥٧٨) القضاء» لرجال مرآة من الثاني «الجزء يف ذلك ويتضح
هناك كان إن بلينريهاسيت يتساءل قسطنطني، لوالدة تطويب أنشودة ففي بلينريهاسيت.
أوقع الذي الفخ إىل يفطن وإذ (هيالنة)؟» هيلينا بامللكة مقارنتها يمكن … إلهة «أي
لطروادة املربم الفناء جلبت التي اليونان، من التي تلك «ليست رسيًعا: يوضح فيه، نفسه
االستبداد من الخراب إىل اآليل وطنها خلصت التي بريطانيا، من التي هذه بل املزدهرة،
مينالوس، ملكة يعني حينذاك هيلني اسم كان الحديث، العرص أوائل إنجلرتا يف األجنبي».

قسطنطني. والدة وليس باريس، ملكة أو
كبريًا استقراًرا مستقر أمر هو طروادة» «هيلني ب «هيلني» اسم مساواة أمر كان
مسلكها. أو طروادة هيلني جمال عىل داالٍّ شائع، لغوي كاسم رائًجا صار االسم إن حتى
امللكة تزدري كاتبها يُعَرف ال التي (١٦٠١) هنتنجتون» إيرل روبريت «موت مرسحية يف
ِلييل مرسحية يف يوفيوس يمتدح الكمال؟» مثال هذه الهيلني، هي «أهذه ماتيلدا: جمال
،١٦٠٢ عام ويف «يوفيوس»)، (مرسحية اليونان» هيلني كانت الجمال ناحية «من لوسيال،
«هيلني ب إياه مشبًها التبغ فيالريتيس يصف الحديث، لعرصنا استرشاًفا يحوي تحذير ويف
َشاِعٌر (أي: «شعرور جونسون مرسحية يف مميت). ولكنه محببًا يبدو يشء (أي: يونانية»
تخىش .(٢٦ .٣ .٤) خاصتك» «هيلني يُعرِّف أن كريسبينوس من توكا يطلب َضِعيٌف)»،
إذ الثانية، هيلني سيدعوني كله «العالم الجنسية: سمعتها عىل مارلو مرسحية يف دايدو
أبيات ثالثة بعد خزيها ترديد وتعيد .(١٤١–١٤٥ .١ .٥) غريب» طلعة رشك يف وقعت
بنسات أربعة «مثقال يف الميليا بينما .(١٤٨ .١ .٥) الثانية! هيلني أُدعى «ولسوف فقط:
الميليا «تبدأ هيلني. مثيلة تصبح أن يف دايدو من تردًدا أقل هي جرين لروبرت فطنة» من
ما كثريًا الشاردتني عينيها أن إال روبرتو، تحية يف بأناقة — ثانية هيلني كأنها — ذاتها
األدبي بيتيت جورج عمل يف — بروكريس ترد لوسيانو».36 نحو النظر تختلسان كانتا
هيلني» متناولك يف «ليس املنال: سهلة كونها عن الخاطئ اعتقاده مصححة متودًدا، —
«األخ جرين مرسحية يف فيلد فريسينج قرية من الحسناء الفتاة مارجريت .(١٥٧٦)
ولكن الجمال يف فقط ليس «هيلني» تصبح أن من القلق يساورها بونجي» واألخ بيكون
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مظهري يف هيلني أنا مثلما املعاِندة، أقداري يف هيلني أكون «أسوف الجنسية: السرية يف
مؤلفو .(٩٣–٩٥ ،١٠) وجهي؟» (جمال) جراء الخصيبة سوفولك يف النار وأرضم املتفرد،
شيئًا أم الجمال «يعني» هيلني اسم كان إن التأكد تمام متأكدين ليسوا النهضة عرص
النصوص يف (مثلما السمها لغوي، كاسم استخدامه ناحية فمن للوم. استحقاًقا أكثر
يف هيلني تفصح لقرون. الثنائية هذه استمرت تأويالن. الفصل) هذا يف تفحصناها التي

:١٨٩٣ عام يف املنقسمة هويتها عن بورديلون ويليام فرانسيس قصيدة

واسمي هيلني، أنا
وِخْزي بهاءٌ

تاًجا لألرض جمايل كان فلقد
مدن. أركان قوَّض وإثمي

(١٩)

لتصنيف، معياًرا يشكل اسمها أن هو ذلك عليه ينطوي الذي فاملغزى هذا ومع
قائًال: روزينويج فرانز يكتب شائع. لغوي اسم إىل بتحوله

ذاته عن معرب اسم له ما بأن القائل الصلد. الشيئية جدار ق اْخُرتِ العَلم، باالسم
التصنيف؛ يف التام االندماج عن عاجز فهو … «شيئًا» يكون أن بممكٍن ليس
التصنيف هو إنه إليه؛ لينتمي له مناسب تصنيف هناك يكون أن يمكن ال ألنه

(٥٣٣ :١٩٧٩ ناتانسون كتاب من (مقتبس بذاته. املختص

يف التام االندماج عن «عاجزة هيلني أن رأينا الكتاب هذا فصول من فصل كل يف اآلن حتى
اسمها يُستخَدم وعندما املحتجزة. املرأة «ذاتها» وهي الجمال، «ذاتها» فهي التصنيف»؛
ليست كونها بشأن ييتس نظر وجهة يعضد فإنه اللوم أو الشهوة عن يعرب لغوي كاسم
ثَمَّ ومن اسمها، يحمل الذي التصنيف خارج هي شائع لغوي كاسم إذ اللوم؛ طائلة تحت

«بكينونتها». تجسده بما مذنبة تكون أن يمكن فال

مع املتزامنة الرئيسية الذهنية الفكرة أصبح قد الجمال كان الفيكتورية، الحقبة بحلول
كاسم هيلني اسم النج وأندرو هاجارد رايدر هنري يستخدم عندما إذ «هيلني»؛ االسم
العالم» «رغبة روايتهم يف «الهيلني») هي بل هيلني ليست الرواية (فبطلة شائع لغوي
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تحوَّل كيف الجمال. مثال هو بل للخزي معياًرا كونه عن الجامع االسم يعرب ال ،(١٨٩٠)
الجمال؟ يعني لغوي علم/اسم اسم إىل والخزي اإلثم إىل يرمز لغوي واسم علم اسم
طروادة هيلني إىل اليونان هيلني من االنتقال كشأن شأنه — الجمال إىل اللوم من االنتقال
(انظر «هيلني» االسم مع بتعاطف شكسبري يتعامل النهضة. عرص دراما يف أوًال يتضح —
ثيسيوس يتخيله الذي هو هيلني خزي وليس هيلني وجمال (٧٤–١١٩ :٢٠٠٧ ماجواير
ويقرر سفينة، بألف دفع الذي «الوجه» مارلو شخصية فاوستوس يَُخلِّد أنثوية. مالمح يف
— للوم استحقاًقا األكثر وليست — سيدة أجمل كانت اليونان هيلني أن فاوست طالب

األزل. منذ
سياقاتها: أبحث أن اآلن أريد هيلني. لجمال استجابة أشهر فاوستوسهي أنشودة إن
هو ذلك بعده. من األسطورة اقتبسوا الذين والكتَّاب مارلو توارثها التي فاوست أسطورة

الخامس. الفصل موضوع
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هيلنيوتراثفاوست

كبطالت اعتبارهن يمكن ال — اآلرسة طريقتهن رغم — الشيطان خليالت ولكن
هذا. يومنا يف حتى هومريوس

الثاني» الجزء «فاوست لوك، جوته/ترجمة

البرشية. الخربة حدود تستكشف أن أردت أنك اعتقدت مفستوفيلس:
حدود. يف ولكن نعم. حسنًا فاوست:

األول» الجزء «فاوست كليفورد، جوته/ترجمة

الرجل فاوستوس، الدكتور فراش رفيقة طروادة هيلني تصبح عرش السادس القرن يف
١٥٨٧ عام يف أملانيا يف نُرشت التي — القصة هذه ولًدا. وتلد للشيطان، روحه باع الذي
مارلو كريستوفر ألهمت — ١٥٨٩ عام أوائل يف أو التايل العام يف اإلنجليزية إىل وتُرِجَمت
أنها رغم ١٥٨٩ عام حوايل ُكِتبَت أنها املرجح (من فاوستوس» «الدكتور مرسحيته حبكة

.(١٦١٦ عام منقح نص يف طباعتها أُعيد ثم ،١٦٠٤ حتى تُنرش لم
ستني من أكثر قىضجوته حيث أملانيا، إىل فاوست قصة عادت عرش الثامن القرن يف
يصعب جزأين من ضخمة دراما عن عبارة هي التي «فاوست»، ملرسحية التحضري يف عاًما
يف مرة ألول للمرسحية جوته جهز أُديت). قد أنها (مع املرسح خشبة عىل أداؤها ما نوًعا
يتجاهلها كان األحيان بعض ففي مراحل، عىل كتبها أنه إال عرش الثامن القرن سبعينيات
خرافية قصة — قوله حسب — كأنها حياته طوال معه هيلني حمل ذلك ومع لعقود،
١٨٢٧ عام ويف ،(٢٠ :١٩٩٤ لوك جوته/ترجمة داخلية»؛ («خرافة وجدانه يحتويها
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ملا املنفصل اإلصدار هذا يتيح فاوست». مرسحية يف درامي فاصل «هيلني: جوته نرش
الكاملة املرسحية تُنْرش (لم الثاني» الجزء «فاوست من الثالث الفصل األساس يف هو
األدبي العمل بقية عن منعزلة تُعترب أال جوته عند هيلني لشخصية (١٨٣٢ ديسمرب حتى
٢٠٠٦ عام يف ما. حد إىل عنه منفصلة ولكنها منه جزء هي الذي التناول صعب الضخم
فجعل لجوته، «فاوست» عىل تعديالت كليفورد جو االسكتلندي املرسحي الكاتب أجرى
القرن اسكتلندا إىل له وناقًال إياه، مختًرصا املرسح، عىل للتطبيق قابًال األدبي العمل

والعرشين. الحادي
ملارلو فاوستوس» «الدكتور ثنائيتني: إىل متقنًا تقسيًما نفسها السالفة املادة تقسم
األملاني]، األصل من إنجليزية [ترجمة عليه اعتمد الذي فاوست لكتاب النثري واملصدر
طوال عام بشكٍل أستبعد جوته. كتبه الذي األملاني واألصل «فاوست» من كليفورد ونسخة
أدرك فاوستوس خالف عىل (فأنا األجنبية اللغات يف هيلني تتناول التي املواد الكتاب هذا
صعوبة بسبب أملانية مواد أُْدِرُج ذلك، مع الفصل، هذا يف بالحدود). للتمسك الحاجة
مرسحيات تتخطى كليفورد مرسحيات مصادرهما. بدون كليفورد أو ملارلو التعرض
لها مدينة هي ذلك ومع الرومانسية، سابقاتها عن جذريٍّا اختالًفا مختلفة فهي جوته؛
(املرتجم إف بي لرتجمة العام القالب فقط مارلو يستخدم مشابه نحو وعىل بالفضل.
الرتجمة مفاهيم مرونة مع تماشيًا أنه بيْد لفاوست.1 األملاني للكتاب اإلنجليزية املجهول)
وما األملاني. األصل يف وتوسعات مالءمات إف بي أجرى فقد الحديث، العرص أوائل يف
والشياطني بالنساء اهتمام ومارلو إف بي من كلٍّ لدى حذفه. إىل مارلو يميل يضيفه،

كبريًا. اختالًفا مختلفة بطرق ولكن
عن فصل أيًضا ولكنه وتنويعاته، فاوست كتاب تراث عن فصل هو إذن، هذا،
هذا الرتجمة. مع التكرار بنفس حالها فكذا هيلني، اختطاف كثريًا يتكرر كان إذا الرتجمة.
فالكلمة االختطاف: أشكال من شكل هي الرتجمة لكون االستدالل، قبيل من هو القول
بني نقل عملية هي فالرتجمة النقل)؛ (وتعني translatio الالتينية الكلمة من مشتقة
معادلة عملية أنها عىل الرتجمة يف التفكري إىل نميل إننا والحقب. والثقافات، اللغات،
كان ومالءمة. تأويل هي الحقيقة يف الرتجمة بينما أخرى، لغة إىل لغة تحويل بسيطة،
هوراس، لكتاب لرتجمته درانت توماس فقدم هذا. يدركون شعوريٍّا ال اإلليزابيثيون
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بالتوضيح — (١٥٦٦) هوراس أهاجي كتابي به، ويُقصد — الشافية» األخالقية «التعاليم
التايل:

الكثري محتواه) ن ألُحسِّ األحيان بعض ويف غموضه، أزيل (كي أدخلت لقد
وألنت مشابهاته، وأصلحت وأطلت منطقه، يف توسعت ولقد استنباطاتي. من
عبارته: ليس ولكن كثريًا، كلماته وبدلت وغريت املقتضبة، لغته ومددت جموده،

مقصده. ليس أعتقد) (حسبما األقل عىل أو

درانت دعاه تملك)»، (إعادة «تملًكا ندعوه وما «تطويًعا»، الحًقا التجديد حقبة دعته ما
حوار إبداعي، فعل هي الرتجمة أن عرصه، يرى كان كما يرى، درانت وكان «ترجمة».
.(٣١ :١٩٩٣ بيت (انظر نصني بني تناص لحظة ثقايف، ربط والحارض، املايض بني
إىل النثر مارلو (ينقل) ويرتجم اإلنجليزية، إىل األملانية إف بي (ينقل) يرتجم عندما
كليفورد (ينقل) ويرتجم رمزي، شعر إىل العرائس تراث جوته (ينقل) ويرتجم الدراما،
من النقل من معقًدا تسلسًال لدينا نجد معارصة؛ جنسية سياسات إىل األدبية الرومانسية

املصدر. عىل واملحافظة االستمرار ومن املستهدف إىل املصدر

اإلنجليزي فاوست كتاب يف والظهور الشكل (1)
للشيطان،2 روحه يبيع رجل قصة أنها أمرين: بأحد عموًما فاوست أسطورة تشتهر
هناك كان لقد طروادة. هيلني مع فادًحا أخالقيٍّا فساًدا يرتكب رجل قصة وبأنها
السادس القرن بداية من أملانيا يف ترعرع فاوستوس، الدكتور تُدعى حقيقية شخصية
وهيلني الشياطني عن فاوست كتاب أساطري أن بيْد ،١٥٣٩ عام حوايل وفاته حتى عرش
فاوست (جورج) يورج أو جورج أو يوهان كان خيالية. خارجية زيادات هي طروادة
مأساوية، ظروف يف مات وطبيبًا املوتى، ألرواح ومستحًرضا طبيعيٍّا، وفيلسوًفا ًما، ُمنَجِّ
.(١٠ :١٩٨٩ مارلو/تروسلر ٣-٤؛ :١٩٩٤ (جونز كيميائية تجربة إجرائه أثناء ربما
لألرواح)، إقامتهم املثال، سبيل (عىل آخرين سحرة عن بحكايات مختلطة قصته غدت
تشكلت (٤ :١٩٩٤ (جونز الشيطان» «مكافأة بأنه فاوست موت لوثر وصف وعندما
نمت الشيطان. مع عهد يسبقها أن يلزم الشيطانية فالنهاية الخلفية: يف قصة إلزاًما
نُِرش، حني كبريًة ضجًة الكتاب أثار .١٥٨٧ عام باألملانية ت نُِرشَ حتى ونمت القصة
جديدان، وتنقيحان طبعات و«ثالث أسابيع، بضعة غضون يف الطبعة نفدت ما ورسعان
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(جونز العام» نفس خالل ظهرت النوادر، من إضافية فصول عىل منهما كلٌّ اشتمل
امللعونة الحياة «تأريخ إنجليزية: ترجمة شهًرا ١٢ خالل يف ذلك استتبع .(٩ :١٩٩٤

فاوستوس.»3 جون للدكتور امُلستَحق واملوت
مشوقة؛ بطريقة مقتبس عمل هو يشتهر، كما ،EFB اإلنجليزي» فاوست «كتاب
وتمثيل، نارية ألعاب سحرية، وحيل حقيقي سحر كاذب، وعلم علم عىل يحتوي فهو
(الجحيم، للنساء كارهة مأثورة أقوال للمناطق)، جغرايف (وصف كوروغرايف وصف
4،(١٥ الفصل ،٦٤٥-٦٤٦ :١٩٩٤ أبًدا؛ يشبعون ال ثالثة األرض؛ وجوف املرأة، وفرج
مجدًدا نرجع دعونا («حسنًا، عذب رسدي وأسلوب دارج بأسلوب للواقع محاٍك وحوار
٢)؛5 الفصل ،١١٢-١١٣ امللتهب»؛ جرمه عند تركناه حيث لألرواح استحضاره إىل
وفجنر، فاوست، بني السعيدة الثالثية (العالقة محيل وإطار للجحيم، مخيفة وأوصاف
الفصل يف الشيطان تباطؤ من ساخط (ففاوست الكوميدي الصرب نفاد ومفستوفيلس)،
عرش: السادس الفصل يف يشبع ال الذي فاوست فضول من ساخط ومفستوفيلس الثاني6
أمًرا يل تسوق دائًما بل أبًدا يشبع ال عقًال تمتلك فأنت بالحجة، إقناعك يف عندي يعد «لم

والجنس. الجميالت النساء إىل باإلضافة ،(١٧١٥-١٧١٦ جديًدا»
بموضوع يربطنا فهو اإلنجليزي»، فاوست «كتاب يف األهمية بالغ أمر النصهي بنية
بل ال، — ظهور اإلنجليزي فاوست كتاب يصف بكثري. طروادة هيلني ظهور قبل الجمال
هيئة يف أوًال يظهر فهو هيئته؛ تغيري عىل بالقدرة يتصف إنه إذ مفستوفيلس، — ظهورات
ويتحول الرجل، كقامة قامته متقٍد شيطاٍن ثم مستعر، جرٍم إىل يتحول كلهٍب ثم تنني،
الفرنسيسكان). أخوية (من الرمادي الثوب يرتدي كنيسة أِخ إىل وأخريًا مشتعٍل7 رجٍل إىل
ذلك بعد األمر هو (كما فاوست بمطلب اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف األخ مللبس عالقة ال
فاوست يشرتط البرشي، التنكر هذا يف الشيطان رأى أن وبعد ذلك، رغم مارلو) كتاب يف
جرس ومعه فرانسيس، القديس أخوية من أخ، هيئة يف يأتيه أن «يجب مفستوفيلس أن
الشيطان (ظهور .(٥ الفصل ،٢١٣-٢١٤ :١٩٩٤ (جونز فرانسيس» القديس مثل يده يف

رؤيته.) يمكنه الذي الوحيد هو فاوست إن إذ جميًعا، باآلخرين له صلة ال
فاوست «كتاب يف براجماتية بطريقة فاوست عىل يستحوذ املظهر كان إذا
تتعامل الشيطان مع أحاديثه من والكثري فكريٍّا، به معِنيٌّ كذلك فإنه اإلنجليزي»،
يسقط أن قبل لوسيفر شكل كان كيف عن مفستوفيلس يسأل إذ الخارجي؛ الشكل مع
من االنسياب كيفية يتعلم أن عىل فاوست مفستوفيلس ويشجع .(١٣ الفصل ،٤٧٩-٤٨٠)
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،٨١٠–٨١٢) كالطائر والطريان كالسمكة، والسباحة كالثعبان، والزحف الجدران، خالل
للشياطني واملقزز» «القبيح، الحيواني املظهر عن لوسيفر فاوست ويُسائل 8.(١٨ الفصل
وتنني ودودة، خنزير، إىل نفسه تحويل ويجرب ١٩)؛ الفصل ،٩٢٨-٩٢٩ ،٩١٦)
غيابًا التوصيفات (تغيب للجحيم جليٍّا وصًفا ويُْعطى ١٩)؛9 الفصل ،٩٤٤-٩٤٥)
عام نص يف الخامس الفصل حتى وتتأخر مارلو ملرسحية ١٦٠٤ عام نص عن واضًحا
اإلرشادات ضمن فاوستوس يراه ما تصف سطًرا ١٢ الرشير املالك يُلقي عندما ١٦١٦

ُمْكتََشف»). «الجحيم املرسحية
إىل الشكل، بشأن امليتافيزيقية والحوارات امللبس حول عمليٍة اهتماماٍت من ننتقل
مع لفاوست اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف اللقاءات من العديد هناك الفعلية: املشاركة
هدوء مفستوفيلس فيفقد زوجة؛ الشيطان من يطلب التاسع الفصل يف حسناوات. نساء
يجمعهما، الذي العقد من السافر تنصله عىل واملوت بالعذاب فاوست مهدًدا أعصابه،
مؤسسة هو الزوجية «رباط املشرتكة، الصالة كتاب عبارات — يوضح كما — لرتديده
طلب لرفض كافيًا سببًا يكن لم هذا أن لو كما .(٩ الفصل ،٣٥٧) الرب» ينظمها رئيسية
الحديث: العرص أوائل يف الزواج كراهية عن فجائية خطبة مفستوفيلس يُلقي فاوست،
زوجة» لك تتخذ عندما فيه تعيش سوف ورصاع وغضب، مضطربة، حياة أي يف «فكر
الشيطان يَُقطِّع أن خشية ثانيًة الزواج ذكر من فاوست يرتعب .(٩ الفصل ،٣٦٤-٣٦٥)
بالخداع: مفستوفيلس إليه يجيبه الذي مطلبه،10 يجدد ساعتني بعد ولكنه أوصاله،
إليه» التطلع عىل يجرؤ لم فاوستوس إن حتى ومريع مخيف قبيح، «شيطان بظهور
مفستوفيلس يبتهج إف، بي وضعه لحوار إضافية سطور يف .(٩ الفصل ،٣٨٦-٣٨٧)
ما هناك ليس .(٩ الفصل ،٣٨٨) زفافك؟» حفل كان «كيف بانتصاره: شديًدا ابتهاًجا
املرسحية اإلرشادات من كلٌّ حيث الحدث، عن مارلو نسخة يف الحال هو (كما هنا يدل
هيئة يف متنكر الشيطان أن عىل النقطة) بتلك يختص فيما واضحة ب والنص أ للنص
إليه»، التطلع عىل يجرؤ «لم اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف فاوستوس وبينما عروس.11
أ: (النص الشبقة» العاهرة تلك طاعوٌن ««فليُصبْها» مارلو: نسخة يف فاوستوس يصيح
مرسحية تخلط كثرية، مواضع يف كما هنا، عندي). من التنصيص أقواس ،١٥٣ .١ .٢

امرأة. أنه عىل رجل إىل فتشري الجنسني، بني مارلو
مفستوفيلس يَِعد املقدسة، الكنيسة ألرسار املناهضة نظره وجهة أوضح أن بعد
كانت حيًة كانت، مهما ترغبها امرأة «أي يمنحه بأن فاوست اإلنجليزي» فاوست «كتاب
امللذات يف املنغمس فاوستوس بعيد» زمن منذ عليه ودأب «مارسه ما وهو ميتة»، أو
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رصف روحية، مسيحية أفكاٌر فاوستوس اجتذبت كلما .(٩ الفصل ،٤٠٠ ،٣٩٥-٣٩٦)
مخدعه، يف حسناء بامرأة الشيطان له يدفع الفور «عىل جنيس: بإغراء فكره الشيطان
بأن لفاوستوس مفستوفيلس يتعهد .(١٥ الفصل ،٧٠٥-٧٠٦) وتالعبه» تُقبله فتأخذ
الِحسان، نسائهم من متعته عىل يحصل «أن امللوك: نساء مع الجنس يمارس كيف يعلمه
يُالقي العالم، حول جولته أثناء 12.(١٨ الفصل ،٨٠٨-٨٠٩) ومحظياتهم» وزوجاتهم،
فاوستوس، هذا يعجب «لم حريمه: بسبب باالستياء ويشعر الرتكي اإلمرباطور فاوستوس
،١٦٠٦-١٦٠٧) يفعل» مثلما كثريات زوجات لديه يكون أن واحد لرجل ممكنًا يكون أن
املوضوع، هذا حول الكثرية االعرتاضية وجميل مالحظاتي من نتوقع قد كما .(٢٢ الفصل

إف. بي ِقبَل من مدسوسة عبارة هو فاوستوس فعل ردة بشأن التعليق هذا
دمجها يف فشل قد املناسبة، هذه يف إف، بي ألن املعتاد من أكثر للعيان بادية اإلضافة
القسطنطينية. لعمارة وصًفا — رسدي باعث أي بدون — تعرتض فهي النثري: نصه يف

تنصيص: أقواس بني امُلدَخلة العبارة أضع

بالغة بحجارة ومبنية لها، املؤسس قسطنطني ِقبَل من بة ُملقَّ كانت املدينة هذه
متينة، واألسوار حسنة، قصور ثالثة الرتك عظيم يمتلك ذاتها املدينة يف الجودة.
فاوستوس، يعجب لم هذا «ولكن واسعة: والشوارع الضخامة شديدة والِقباب
يفعل.» مثلما كثريات زوجات له يكون أن واحد لرجل ممكنًا يكون أن
،١٦٠٣–١٦٠٨) بوابة. عرشة إحدى وللسور املدينة، قبالة بقوٍة البحر يجري

(٢٢ الفصل

أكثر أحد ا حقٍّ هو الفصل هذا تالية؛ صفحات ويف الفقرة هذه يف إف بي إضافة تستمر
للصياغة. بإعادٍة تعج التي الفصول

هو أنه رأى («ألنه اإلمرباطور أُبهة من فاوست بغرية املطول الجنيس الرسد يبدأ
برصية؛ وخدع (نريان بلهاء» صغرية «لعبة يف فاوست وانغماس برتَفه») جدارٍة أكثر
التي املادة إف بي يستأنف حيث الحريم، يزور ذلك بعد .(٢٢ الفصل ،١٦١٤–١٦١٦
يبسط أن فيعتزم جنسية؛ غرية إىل اإلمرباطور من فاوستوس لغرية بتحويله آنًفا أقحمها

إف): بي إضافة هي ييل فيما التنصيص (أقواس واملحظيات الزوجات تجربة ذكر يف

هذا فعل أن بعد حيث غرفٍة، إىل وقادها يدها من أجملهن فاوستوس أخذ «ثم
بما معها نفسه أبهج وعندما وليلة، كامًال يوًما استمر وهكذا املالعبة، يف أخذ
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معها لهوه يف استمر باملثل وكذا أُخرى، له يُحرض شيطانه وجعل تركها يكفي،
وهكذا األطعمة.» أشهى له يجلب أن عىل شيطانه وَحَمل ساعة، وعرشين ألربع
أكثرهن ومن مختلفة، سيدة من متعته عىل يوم كل يحصل أيام، ستة أنهى

(٢٢ الفصل ،١٦٤٣–١٦٥٠) ُحسنًا.

(املذكورة الخلق لقصة ساخرة محاكاة وكأنه يبدو الذي التقليدي، غري األسبوع هذا بعد
السيدات تمتدح السابع)، اليوم يف واسرتاح فاوستوس كدح أيام (لستة التكوين) سفر يف
ما تقدم أن يمكن بعبارات محمد») «اإلله يدعونه (الذي لزائرهن الجنسية القدرة الست
الرواية، إىل إف بي يضيف أُخرى، مرة فياجرا. الجنيس املقوي من دعائية لنسخة يلزم
إن اإلمرباطور يسأل لبقة. جنسية مجاملة اإلمرباطور نساء من واحدة بمنح املرة هذه

فعيل». «ِجماع حدث قد كان

يكن لم هناك، كنت الذي أنت كنَت لو «كما إحداهن: قالت موالي.» يا «نعم
وَقبََّلنا تماًما، عاريًا معنا يستلقي فهو ذلك، من أفضل تصنع أن بمقدورك
أو مرتني جاء قد كان لو أود وكنت هذا، رسني فقد جهتي ومن واحتضننا،
٢٢؛ الفصل ،١٦٦٩–١٦٧٣) ثانيًة.» الطريقة بهذه ليجامعني أسبوعيٍّا ثالثًا

إف) بي إضافة التنصيص أقواس تمثل

وخليلته، األكرب اإلسكندر اإلنجليزي» فاوست «كتاب فاوستوس يستحرض حينما
ييش تأنيًا فتتأنى األملاني؛ األصل يف الواردة الجسدية الجماليات عىل الرتجمة تحافظ
بُمْخَمل متشحًة «كانت وجمالها: وقوامها، برشتها، ولون املرأة، لباس وصف يف بتقديٍر
مختلَطنْي،13 ودٍم كلبٍن بديًعا بياًضا بيضاء كانت كما وذهب، بُدرٍّ ب وُمقصَّ مشغول أزرق،
بمقطع هذا إف بي يُتِْبع .(٢٩ الفصل ،١٨٩٣–١٨٩٥) كتفاحة» مستديٌر وجٌه ولها فارعة،
يتصل املنزل.» يف وذهابًا جيئًة الوقت بعض أمضت «وهكذا حركتها: عن إضايف وصفي
اإلسكندر يستحرض ففاوستوس هامة. زاوية من له الالحق هيلني بحدث الحدث هذا
الخامس) (شارل املقدس الروماني اإلمرباطور طلب عىل نزوًال االسم مجهولة وخليلته

تمهيديٍّا: تنويًها يقدم ولكنه

(يعنى، الفعلية املقدرة تمتلك ال امليتة أجسادهم أن تعرف أن لجاللتكم ينبغي
قيد عىل وخليلته اإلسكندر رأيتم كما ولكن أمامكم، بها يُؤتى أن عىل جوهريٍّا)
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عليهما عاشت اللتني والهيئة الكيفية عىل األرواح هذه لكم تظهر سوف الحياة،
(٢٩ الفصل ،١٨٧٣–١٨٧٦) ازدهاًرا. أوقاتها أكثر يف

مارلو عند فاوستوس تصيب والتي الطب مهنَة تحد التي ذاتُها القيوُد هنا السحر من يحدُّ
أن عىل فاوست» «كتاب يشدد الحياة. إىل الرجال يعيد أن يمكنه ال إذ كبرية؛ أمل بخيبة
عظيًما مبلًغا بالتمثيل اإلمرباطور إعجاب يبلغ ذلك ومع زائفة. صور هي األرواح هذه
عن األمر يخرج أن يمكن ال «بالطبع نفسه: يف قال فاوست: توضيح يصدق ال إنه حتى
.(٢٩ الفصل ،١٨٩٨–١٩٠٠) تخدعني» ولم الصور تلك إىل هيئاتها بدلت قد األرواح أن
إذن الذات، خداع مع جنٍب إىل جنبًا ثماره يؤتي الشيطان يد عىل فاوستوس خداع كان إذا

إمرباطوري. نظريٌ فلخطيئته
هيلني للقاء مستعدون اآلن نحن والجمال، بالشكل النص اهتمام اختربنا أن بعد

طروادة.

اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف هيلني (2)

الخامس الفصل اإلنجليزي»: فاوست «كتاب يف منفصلني فصلني طروادة هيلني تشغل
عندما والخمسني الخامس والفصل التالميذ، ألجل فاوست يستحرضها حينما واألربعني
التالميذ.14 طلب عىل بناءً أوًال هيلني تظهر .(٢٦٦٥) فراشه» ورفيقة «محظيته يجعلها
واحد كل ويقارن األنثوي، الجمال حول التالميذ يتساجل األحد يوم أمسيات إحدى يف
سمعوه ما وبني جمال من رأوه ما بني إف) بي إضافات من أخرى إضافة (وهذه منهم
يف رغبة عن تلميذٌ يَُعربِّ واإلنجليزي) األملاني النصني من كال (يف ثَمَّ ومن الصدد. هذا يف
يحكم أن للمرء كان إذا استثنائيٍّا، جماًال جميلة أنها بد ال فيقول: اليونان: هيلني يرى أن

.(٤٥ الفصل ،٢٣٤٩-٢٣٥٠ للدماء»؛ عظيم «سفك يف تسببت (فهي تأثريها عىل بناءً
كما هيلني يحرض سوف الخامس. شارل اإلمرباطور مع فعل كما فاوستوس يجيب
ظهور يتميز صامتني. يظلوا أن التالميذ عىل ويجب املعهود، زيها مرتديًة أوجها، يف كانت
إنها الحديث. العرص أوائل أدب يف طروادة لهيلني الوحيد املستفيض الوصف بكونه هيلني
ولديها برتف. بًا ُمَقصَّ والرِّفعة)، السلطة (رمز أُرجوانيٍّا ُمْخَمًال وترتدي وممشوقة، فارعة
اها وخدَّ وشفتاها مستديٌر، ووجُهها سوداوان، وعيناها فخذيها، إىل يصل أشقر شعر
يكون، قد األخري الوصف (هذا البجعة. كعنق أبيض وعنقها صغري وفمها متوردان،
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تعمد فيه نحو عىل مثريٌة أيًضا إنها والدها.) من أصلها عن تورية آخر، موضع يف كما
صقر «بعني حولها فيما تنظر بهيجة»، و«طلعة الحب» عىل «مفطورتني بعينني وزهو:
التالميذ أعنَي النوم يجايف والحًقا (٤٥ الفصل ،٢٣٧١ ،٢٣٧١-٢٣٧٢ ،٢٣٦٧) مستغربة»
أن أنفسهم تذكري يف جهًدا يبذلون اإلمرباطور، عكس عىل ذلك، ومع فيها. التفكري من

روح. هي هيلني
سريسم رسام صحبة يف ثانيًة، رؤيتها يمكنهم كان إن فاوستوس يسألون أنهم غري
الطلب، عند هيلني استدعاء يمكنه ال يقول، كما فهو، طلبهم؛ فريفضفاوستوس لوحة. لها
املرسومة اللوحة يف سرتونه كنتم ما جودتها يف «ستماثل إنها يقول لوحة يعطيهم ولكنه
ملاذا الواقع: ومحاكاة الفن عن ملستغرب القول هذا إن .(٤٥ الفصل ،٢٣٨٠-٢٣٨١) لها»
شاهدوا قد الذين وهم يُْرَسم، يرونه كانوا إذا فقط املقلد اليشء سيصدقون التالميذ كان
عن فضًال اللوحة؟ تُقاس أساسه عىل الذي مقلًدا) أصًال كان وإن (حتى األصل بالفعل
لنا يُروى عندما سخيفة بطريقة يُقوَّض اللوحة عن املناقشة لهذه ُمِنح الذي فاإلبراز ذلك
(يبدو .(٢٣٨٢) فقدوها» ما «رسيًعا — فاوستوس من اللوحة تلقوا قد إذ — التالميذ أن

الواقع.) وليس التوقع يف يستوطن الجمال أن
خليلته. هيلني من فاوستوس يجعل أن قبل فصول وعرشة أعوام خمسة تميض
بناء إن بديل؟) أم إضافة هيلني هل جماًال؛ النساءِ أكثر من سبًعا يُجاِمع بالفعل (إنه
اليونان هيلينا مع يضطجع أن يف جامحة رغبة لديه كان «لقد الحرية: عىل يبعث الجملة
،٢٦٦٠–٢٦٦٢) فيتينربج» لتالميذ وأراها رآها قد كان التي تلك» «وخاصًة الحسناء،
حسب عديدات؛ هيلينات هناك أن يعني ذلك عندي). من التنصيص أقواس ،٥٥ الفصل
يف رآها التي لهيلني املمثلة الروح مع الجنس يف َرِغب أنه هذا يعني قد النص، سياق
فاوست يمارس ال البديل. هذا عىل للحصول مرسور وهو واألربعني، الخامس الفصل
كما كان، (ولو لساعة عنها يفرتق أن يستطيع وال حبها يف يقع بل وحسب معها الجنس
،٢٦٦٦–٢٦٦٨ قلبه»؛ سلبته قد باملثل فإنها املوت، سكرات «سيالقي إف، بي يضيف
الطفل هذا يكتسب ال سنة غضون ويف ابنًا. وتلد حبىل هيلني وتصبح .(٥٥ الفصل
بني رابطة ويف املستقبل، ويستبرص بل فحسب السياسية واملعرفة اللغة مهارات املعجزة
السنة يف فاوستوس يموت عندما حال، أية عىل فاوستوس.15 إىل معرفته ينقل وابنه األب

وابنها. هيلني من كلٌّ يتالىش التالية
(وباإلناث األنثوي بالجمال كبري شغف اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف فاوستوس لدى
أنه إال الشيطاني. بالتشكل العقيل شغفه مع يتوازى وهذا الجسدية، الناحية من الجميالت)
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هيلني مع إليها) يشري الذي (أو العائلية بالحياة الخاص الفصل وليس عائيل، كائن أيًضا
عقده فاوستوس يتمم السابع الفصل يف الكتاب. يف النوع هذا من فصل أول هو وابنهما
وسكنا وفاوستوس الروح اتفق «وهكذا ساخرة: بإضافة إف بي ويختتم الشيطان، مع
الفصل أن بيْد .(٣١١-٣١٢) املنزل» لشئون صالحة رعاية هناك كان أنه يف شك ال مًعا:
واحد» صبي إال معه يكن «لم ففاوستوس املنزلية؛ فاوستوس ُعزلة عىل تؤكد بإضافة يبدأ
فاوستوس «أحب أن كذلك) واإلنجليزية (باألملانية لنا يُروى الثامن الفصل ويف (٢٧٣)؛
السادس الفصل يف أكرب بصورة يتضح الشعوري امليل هذا .(٣٢٤) ا» جمٍّ حبٍّا الصبي
فكان له: ابنًا اتخذه إنه حتى فاوستوس من ا جدٍّ محبوبًا كان هذا «فجنر والخمسني:
فاوست يرتك وصيته يف .(٢٦٨٠–٢٦٨٢) فعل» مهما طيبًا رضاءً دائًما عنه راضيًا سيده
وأغراًضا كثرية و«آنية ذهبيًة وسلسلًة ومزرعًة، جلدر، و١٦٠٠ وحديقته، منزله، لفجنر

.(٥٦ الفصل ،٢٦٨٥–٢٦٨٧) أُخرى» منزلية
«أحب يقول الذي األملاني فاوست كتاب ترصيح إف بي يوسع الثامن الفصل يف
هذه .(٣٢٦) ملفستوفيلس» قرينًا «وكان اإلضافية بالعبارة ا» جمٍّ حبٍّا الصبي فاوستوس
يعلل وكي متعاَرصين). (بالحقيقة متعاَرصين ومفستوفيلس فجنر من تجعل العبارة
يف تستطرد األملاني فاوست كتاب من جملة إف بي يحذف اإلضافية، العبارة هذه
تنصيص): أقواس بني املحذوفة املادة (أضع وفجنر فاوستوس بني واالبن األب عالقة
إىل منه الرش إىل ميًال أكثر كان الصغار كل «ومثل ا، جمٍّ حبٍّا الصبي فاوستوس «أحب
السلوك مع أبوية أمل خيبة عن تنم لهجة هي األملاني النص يف اللهجة االستقامة».»
«صبي» «صغري»، عن يتحدث فالنص للرش. رسدي باستنكاٍر القدر بنفس وتيش املشاغب
حصول هي املسألة تكون ال البيت، أهل إىل مفستوفيلس ينضم عندما تلميذه. فاوستوس،
فاوست كتابا يستطرد بارة. زوجة عىل فاوستوس حصول ولكن خبيث أخ عىل فجنر
فاوستوس، إمرة تحت دوًما مثابًرا «كان «مفستوفيلس أن: فريويان واإلنجليزي األملاني
يراه وال صغريًا، جرًسا يده يف ويحمل ناسك، أخ كثياب ثيابًا يلبس املنزل، يف يتنقل فكان
هو مفستوفيلس إن لألمر: مطيع خفي، صامت، .(٨ الفصل ،٣٢٨-٣٢٩) فاوستوس» إال
مارلو نص يف مفستوفيلس يخرب عندما الواقع ويف املثالية. الحديث العرص أوائل زوجة
.١ .٢ أ: (النص هذا» يف التفكري عن توقف تحبني، كنَت «إن — الزواج ينبذ أن الدكتور
ال الشياطني أن من أكثر إىل يلمح أنه املحتمل فمن — (١٥١ .١ .٢ ب: النص ١٥٥؛
آلخر، القول هذا ذكر يقول فعندما املقدسة؛ الكنيسة بأرسار تتصل أمور يف يتعاملون
شخصية هو مارلو نص يف فاوستوس إن تعقيًدا. أكثر شك بدون الدقيق الفارق يصبح
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األبوية الصور وكذلك النساء طرد قد ،(١٩٨٨) ستوكهولدر كاي تُبنيِّ كما (فهو وحيدة
فاوست كتاب يف الرفقة. إىل ملحة حاجة عن مفستوفيلس مع حديثه ويكشف حياته) من
ومهدًدا الرب، عن السؤال يف فاوست نََزق من ُمْغَضبًا مفستوفيلس يغادر عندما اإلنجليزي،
ألن ولكن الرب، تجاه آثامه بسبب «ليس ويرصخ: فاوستوس ينوح أوصاله، بتقطيع إياه
،٨٦٧–٨٦٩) الغضب» من القدر وبهذا املفاجئ النحو هذا عىل عنه انرصف الشيطان
فاوست «كتاب يف يوجد بأكمله (املطول) السياق هذا أن نجد ثانية مرة .(١٩ الفصل

فقط. اإلنجليزي»
املوضوع. ناحية من متناغمة بوسائل فيه توسع أو األملاني نصه إف بي أبرز وهكذا
بالنساء، وشغًفا وعملها)،16 وتحولها، وهيئتها، (ظهورها، باألجساد شغًفا يبدي فهو
ولكنها توسًعا أيًضا السحر، العلم، السفر، األخرى؛ اهتماماته (وتُالقي باألرسة. وشغًفا

الفصل.) بهذا صلة ذات ليست
فمرسحيته يحذفه. مارلو نجد إضافته، عىل الحرص من القدر هذا إف بي يويل وما
باألحرى هو وفجنر العقالنية، إىل بالهيئة فاوستوس شغف ويفتقر النساء،17 إىل تفتقر
إن أرسيٍّا. استقراًرا وليست الكواليس يف لحظة هي وهيلني بديًال، ابنًا وليس طالب
هو إف لبي اإلنجليزي» فاوست «فكتاب مارلو. اهتمامات تماثل ال إف بي اهتمامات
بأشكال كاهتمامه الشيطان بهيئات مهتم وهو والتشوه. والتحول، الهيئة، بشأن بحث
مارلو اهتمام ينصب بينما للحدود. متجاوز إىل صالح عالم من العقيل بالتحول أو النساء

الحدود. عىل
أوائل تراجيديا إىل األملاني العرائس مرسح من قالب، أو قرن أي يف فاوست، قصة إن
عىل «اللعنة برودواي كوميديا إىل (١٨٤٦) لبريليوز فاوست» «لعن من الحديث، العرص
الذي الرجل إن والحواجز. الحدود عن حكاية منه مفر ال بشكل هي ،(١٩٥٥) اليانكي»
بداية يف هذا ويتضح البرشي. الحاجز يتخطى أن يريد رجل هو شيطان مع ميثاًقا يربم
منجزاته فيها فاوست يقيم فردية مناجاة يف حيث، ملارلو، فاوست» «الدكتور مرسحية
أن سبق ألنه األكاديمية؛ املوضوعات كل فريفض (كودريفيا)، األربعة الجامعة علوم يف
محدودة؛ ذاتها هي الحدود هذه أن عن فضًال «نهايتها». وأدرك القصوى، حدودها بلغ
«هراء إىل إال اهتمامهم بالقانون املشتغلون يويل وال امليت، يحيي أن يمكنه ال فالطب
القوة فسياسة مشابهة: بحواجز يُؤتى الجامعة، وخارج .(٣٥ .١ .١ أ: (النص سطحي»
املنفصلة» نطاقاتهم يف إال يُطاعون وامللوك/ال األباطرة وقضائية: جغرافية حدوًدا تواجه
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يمكنه ما أبعد إىل اإلنسان بعقل «يمتد أنه هو السحر إغراء مصدر إن .(٥٩-٦٠ .١ .١)
فهيلني مارلو، عند أما حدود. بال يكون أن يمكنه أنه يعني، وذلك :(٦٣ .١ .١) تخيله»

اللغة. حدود وهو الحدود: من معني نوع عن قصة تصبح

واللغة فاوستوس» «الدكتور (3)

طروادة هيلني بني الصلة و«تامربلني» فاوستوس» «الدكتور يف مرتبطان حدثان يوثق
عندما األول)» (الجزء «تامربلني نهاية يف املتوقعة غري اللحظة هو األول: الحدث واللغة.
شخصية ما وقت يف هناك كان لو مادية شخصية بأنه يتصف الذي — تامربلني يتوقف
«ما الجمال: عن مطوًال ميتافيزيقيٍّا تأمًال ليُعطي دمشق معركة أثناء — النوع هذا من
ألن بيتًا ١٤ من املكونة تامربلني محاولة فاتحة هي معاناتي» تقول إذن؟ الجمال هو
— امليتافيزيقا عالم — لفاوستوس املادي الفعل برد هذا قارن كلمات. يف الجمال يصوغ
رأيتها التي تلك الرائعة يل/هيلني «خليلة يمنحه أن مفستوفيلس يسأل إذ الجمال؛ تجاه
الجنس: يف األكاديميون يرغب أن يف متوقع غري يشء هناك ليس .(٨٤-٨٥ .١ .٥) مؤخًرا»
مستمد تثقيف بأنه يصفه بأن الدراسة عن رشوده عن يدافع شكسبري مرسحية يف بريون
.٣ .٤ الضائع» الحب «عذاب األكاديمية»؛ والبيئة «الكتب، هي النساء (عيون التجربة من
يمكن ال ما «معرفة — (نربة) نافار ملك يؤكد كما — هي الدراسة من والغاية ،(٢٩٩
مع املحرمة.18 األصلية املعرفة هو إذن الجنس ،(٥٦ .١ .١) أخرى» بطريقة عليه االطالع
ليس املشرتك القاسم فإن تامربلني، فعل رد بجانب فاوستوس فعل رد وضعنا إذا ذلك،

املنال. بعيُد هو ما بل محرٌم هو ما
زينوكرات يا الحسناء، زينوكرات يا (آٍه، بخاصٍة: زينوكرات بجمال تامربلني يبدأ
الجمال بني العالقة يف ويتفكر بِك)، يليق ال رديءٌ نعٌت لهو بالحسناء نعتِك الُقُدِسيَّة!/إن
الكاتب تعاسة بالتعاسة، الجمال يعاِدل ثم اإللهام»)، («مبعث املبدعة الفنية واملهارة
ألكسندر يشري ف). ١٦٠ف .١ .٥) كلمات يف استيعابه يمكن ال الجمال أن يدرك حينما
من العالم: غزو مع إحباطاته تضاهي الجمال مع تامربلني إحباطات أن إىل ليجات
باملثل هي فاوستوس معضلة إن .(٢٩ :١٩٧٣ (ليجات بقلم إخضاعه عن العجز ناحية
القوة مع أو (كودريفيا) األربعة الجامعة علوم مع معضلته أكانت سواء حدود، معضلة
كتاب يف روًحا؛ يكون أن ببساطة فاوست يريد اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف السياسية.19
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النصب يف إله» «نصف أو (٦٤ .١ .١) أ النص يف قديًرا» «إلًها إلًها: يكون أن يريد مارلو
تعريفات هي هذه ممكن.» هو ما «كل مداه»، كامل إىل «األمر فاوست يريد .(٦١ .١ .١)
مفردات يف متكررة صفة وهي (كل/جميع)»، all» لكلمة اإلنجليزي» أوكسفورد «قاموس

عندي): من التالية التنصيص (أقواس فاوستوس

الساكنني القطبني بني فيما تتحرك التي األشياء «كل»
هيمنتي. تحت تكون سوف

(٥٨-٥٩ .١ .١)

املبهمة. األمور «كل» يل تبدد

(٨٢ .١ .١)

الجديد. العالم أرجاء «كل» يفتشون

(٨٦ .١ .١)

األجانب. امللوك «كل» أرسار يفشون
(٨٩ .١ .١)

النحاسية. العمالت من بجدار «كلها» أملانيا يحيطون سأجعلهم

(٩٠ .١ .١)

مقاطعاتنا. «كل» عىل منفرد كملك سأحكم
20(٩٦ .١ .١)

استحضار اإلنساني: باملذهب مرتبًطا —مرشوًعا كثرية نواٍح من — كان الحدود إسقاط إن
لهذا ينتمي عالم هو وفاوستوس الرتجمة. عرب الكالسيكيات وبعث الحارض، إىل املايض
وراموسني (بيفينجتون سيئ إنساني مذهب عالم — النواحي جميع من — ولكنه املذهب
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أجل من بل الدراسة بغرض ليس الحارض إىل طروادة هيلني ينقل إنه .(١٧ :١٩٩٣
الجنس.

ليس النبذ فإن املوتى، أرواح استحضار أجل من الالهوت فاوستوس ينبذ عندما
تطابقهما واملعنى اللغة فقدت حيث — خاطئ عالم يف ألنه لغوي؛ هو بل فقط روحيٍّا

آدم: قدرة يسرتجع أن من الساحر املوتى أرواح تحضري يمكن — اإلفرادي

… اآلن فليوجد
… السماوية كلماتي يف قوة هناك أن أرى

وتعاويذي. السحر قدرة هي تلك

(٣٢ ،٢٨ ،٢٢-٢٣ .٣ .١)

وامُلرَجع الرمز بني الفجوة «يسد أن فعله، اللغة تستطيع ال ما فعل عىل السحر مقدرة إن
الشيطان عن عرش السابع القرن من قصة يف دراميٍّا تتمثل (١٣ :١٩٨٧ (فورسيث إليه»
فاوستوس» «الدكتور مارلو مرسحية أداء عند املرسح خشبة عىل ظهر الذي اإلضايف
هي صارت إذ تشخيًصا، املرسحية تعد فلم .(٥٠ :١٩٩٣ وراموسني (مارلو/بيفينجتون

تعويذة. ذاتها
اللغة. عن كناية إىل هيلني وتتحول السحر، وليس الخطورة موطن هي اللغة إن
فالخطر إذن، «فلتصمتوا طروادة: هيلني يجلب أن قبيل العلماء محذًرا فاوستوس يقول
يشء كل فيه الذي — للمشهد التضاعفية البنية توضح .(٢٥ .١ .٥) الكلمات» يف يكمن
النص (يف (كيوبيدين) كيوبيد زوج بني مرتني، تظهر (فهي يتضاعف بهيلني عالقة له
— (١٢ :١٩٨٧ فورسيث هيلني؛ هيئة يف يتمثل شيطان فهي مزدوجة، ذاتها وهي ب)،
(أيدلن) «الطيف» تراث مارلو يستغل اللغة. ازدواجية مارلو: بال يشغل الذي الخطر
يسعى ما عىل املرء فيه يحصل ال إشارة لنظام كرمز هيلني دور تُربز بطريقة ذلك ويفعل
املرسحية يف النساء مع األول لقاءه هيلني مع فاوست لقاء يعيد له. بديل عىل بل إليه
يركز طلب. ما عىل فيه يحصل ال الذي شبقة») «عاهرة ويُعطى بزوجة يطالب (حيث
— فاوستوس دور يف الو جود بطولة — ٢٠٠٢ عام للمرسحية فيك يونج مرسح إنتاج

واملرايا.21 األضواء باستخدام مختلق برصي، كخداع هيلني بتقديم النقطة هذه عىل
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فكما الحارض. وقتنا يف حتى الحدود، الستكشاف خاصة ُمالِئمة فاوست قصة إن
فاوستوس «احتياج من أهمية أقل الشيطاني امليثاق بدا العرشين القرن يف تيديمان، يوضح
تدعونا املرسحية أن بيْد .(٢١ :١٩٨٤ (تيديمان الشخصية» قيوده تجاوز إىل للشفقة املثري

والجنسية. والنصية، املرسحية، األُخرى: الحدود يف التفكري إىل أيًضا

فاوستوسوالحدود الدكتور (4)

صعوبة أكثر وتصبح هيلني، رسديات يف معه التعامل يصعب أمًرا النهايات كانت لطاملا
املعاني: بني — تُذَْكر ما كثريًا التي — «نهاية» كلمة تنساب فاوستوس». «الدكتور يف
غري خاتمة هي — للنهايات رمًزا — املرسحية خاتمة تُعترب التتمة. األقىص، الحد املقصد،
يختم املؤلف النهار؛ تختم «الساعة وتعني بالالتينية، املؤلف يرتكها إذ للرتجمة، قابلة
وأين فاوستوس» «الدكتور تبدأ أين حسم صعوبة نتأمل ألن هييل توماس يدعونا العمل».
وخاتمتها؟ الداخلية الدراما بفاتحة أم وختامها، املرسحية بمقدمة وتنتهي أتبدأ تنتهي.
األخري باملشهد أم فاوستوس، تطلب بالشياطني يختتم الذي أ، للنص الخامس بالفصل هل
املقطوعة؟ فاوست أوصال العلماء يجد عندما التايل الصباح يصور الذي ب، النص يف
أخرى ملرسحية مستعدٌّ للحياة، املمثلني طاقم يعود عندما للتصفيق املمثلني بتلقي أم
مرسحية مشاهد أداء املهمة: نفس ومفستوفيلس فاوست من لكلٍّ ١٨٨)؟ :٢٠٠٤ (هييل
مفستوفيلس ويقدم لإلمرباطور، وخليلته اإلسكندر يقدم (فاوست يدفع الذي للجمهور
فاوست ويسدد بالحماية، ذلك ثمن اإلمرباطور ويسدد لفاوست)، املميتة السبع الخطايا
املرسح. لحدود متجاوزة والحياة، للمرسح بالثغرات املليئة الحدود املرسحية تضع بروحه.
دور لعب يف الرغبة هو فاوست يف هيلني تحفزه ما ،(١٨٨ :٢٠٠٤) هييل يوضح كما
أنثى ودور الوسطى، العصور من فارس دور وسيؤدي باريس، سيكون فهو مرسحي؛
كما — تُتَجاَوز وعندما (جوبيرت). الكالسيكي الرجويل هيلني ملثيل (سيمييل) كالسيكية
(أُِخذَت النفس عىل القضاء إما النتيجة تكون الجنيس، النوع حدود — السابق املثال يف
إن حيث ُمذِْهلة: جنسية تجربة أو (١٨٨ :٢٠٠٤ هييل ماتت؛ حتى جوبيرت بجالل سيمييل
يمارس — ووتون ديفيد يوضح كما — فاوست فإن صبي، يلعبه املرسح عىل هيلني دور
ومع الذكر)، (املمثل رجل ومع (هيلني)، امرأٍة مع واحد: آن يف الجنس من أنواع «ثالثة

.(١٨ :٢٠٠٥ (مارلو/ووتون هيلني)» دور يلعب الذي (الشيطان عفريت
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يف الضبابية للحدود أخرى صورة هو املرسحية وبطل املؤلف بني التداخل كذا
املرسح، لجمهور األول الدرامي بإبداعه رسيًعا مارلو ُعرف مثلما فتماًما القصة. هذه
التفصيالت بيَنز ُمذَكِّرة تقدم بفاوستوس. مارلو التالية األجيال عرفت كذلك «تامربلني»،22
الجنيس باألطفال/الولع واللواط والتبغ، باإللحاد، مارلو متهمًة التطابق، هذا تدعم التي
فاوستوس ميثاق اآلثام: لذروة توطئة هي القويمة غري واملسالك املواقف هذه باألطفال:
سلبيٍّا. أمًرا يكون أن يلزم ال بمرسحيته أو روايته ببطل املؤلف دمج أن بيْد الشيطان. مع
ما إىل تمتد (التي جزأين من املكونة «فاوست» مرسحيته كتابة يف املفرط جوته فطموح
شكسبري) مرسحيات من خمس من أكثر طول يوازي ما وهو بيت، ١٧٠٠٠ من يقرب
وكذلك كاتبه.23 وبني اسمه العمل يحمل الذي البطل بني شبه أوجه نرى أن إىل يدفعنا
ووضوًحا؛ حدًة أكثر نحو عىل لكن لجوته، «فاوست» ملرسحية كليفورد جو اقتباس يفعل
لذا بالرسطان؛ لزوجته املفاجئ املوت بسبب جوته عمل لنقل كليفورد مهمة توقفت إذ
الدمار روح هو («أنا هدف بال التدمري عىل تقوم بأنها لطبيعته مفستوفيلس تعريف فإن
التخيل عىل عيصٍّ غري كائنًا منه جعل (١٣٣٨ :١٩٨٧ األول» الجزء «فاوست األبدي»؛
يف أنثى إىل ذكر من الشاعر وتحول البهيجة، اللحظات عن فاوست بحث إن كليفورد. لدى
الشخصيتني بكلتا القيام عاتقه عىل كليفورد أخذ (مثلما لكليفورد الثاني» الجزء «فاوست
ليعطيا الجنس) تحويل لعملية وإجرائه زوجته وفاة بعد الجديدة حياته يف األبويتني
مسترتة، ذاتية سرية هي املرسحية أن ذلك يعني وال املرسحية. طوال شخصية شبه أوجه
ملرسحية لنقله املعارصة السياقات توفر التي الشخصية كليفورد خربات باألحرى هي بل

والعرشين. الحادي القرن يف جوته
فاوستوس.24 يتناوالن اللذين النصني هذين إىل أتحول واآلن

(١٧٤٩–١٨٣٢) جوته (5)

من أجزاء بعض يكون (وقد األملانية العرائس مسارح لدى ًال ُمفضَّ موضوًعا فاوست كان
إىل باإلضافة األملاني، العرائس مرسح عرب أملانيا إىل عائًدا طريقه وجد قد مارلو مرسحية
عرش).25 والسابع عرش السادس القرنني يف أملانيا جابوا الذين اإلنجليز العرائس محركي
تلك فاوست، قصة جوته بها صادف التي األوىل الصورة هو العرائس دراما إطار كان لقد
مع «أتم» الفعل نستخدم أن الجائز من كان (إن أتمها إذ مطلًقا؛ تفارقه لم التي القصة
للدراما تصور يُوضع لم األصل يف عمره. من الثمانينات يف كهذا) وتراكمي عريض كيان
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الجزء «فاوست من الثاني الفصل ُكِتب إذ ِتباًعا؛ تُْكتَب ولم جزأين من ستكون أنها عىل
لجوته؛ (اللفظ ل» «التَنَفُّ لهذا منطقي كأساس هيلني) (فصل الثالث الفصل بعد الثاني»

.(٢٨ :١٩٩٤ لوك جوته/ترجمة
األداء أجل من مكتوبًا شيئًا بالدراما نعني كنا إن «دراما» بالحقيقة «فاوست» تكن لم
وترجم ،١٨١٧ عام إىل ١٧٩١ عام من فايمار ملرسح مديًرا كان جوته أن رغم التمثييل.
وجولييت»، «روميو شكسبري ومرسحية الطوريني» وسط «إفيجينيا يوربيديس مرسحية
«املرسح فيجنر هارت عليه يطلق ما هي «فاوست» فمرسحية به، خاصة مرسحيات وكتب
جوته لدى األدبي» «االستهتار عن لوك ديفيد يتحدث 26.(٨٧ :١٩٨٧ (فيجنر الخيايل»
غري «جمع إال هو ما الذي األول»، الجزء «فاوست يف فالبورج» ليلة «حلم مشهد كتابة يف
الحدث هذا يتجاوزوا ألن الطلبة يدعون األكاديميني إن حتى مقتبسة»،27 لعبارات مرتابط
بذاته، قائم فصل عرضية، مشاهد — النواحي هذه جميع يف .(٧١ :١٩٨٧ (شفايتزر
القطعة تُعترب الذي الرومانيس لألدب مثاليٍّا شكًال العمل هذا يمثل — متكاملة غري مادة
يف القرص شئون مدير يالحظ مثلما له.28 بالنسبة الجوهري األدبي الشكل هي األدبية
مالحظة املرسح) عىل االستهالل الثاني: (املشهد األول» الجزء «فاوست جوته مرسحية
أية سيفتتونها/عىل أنهم إال يفعلوا فلن كاملة؟ وحدة لهم تقدم «ملاذا للنص: شارحة

.(١٠٢-١٠٣) حال»
بما — طروادة لهيلني واستحضارها الشيطاني بميثاقها — فاوست قصة كانت
إىل منجذبًا الرومانيس األدب كان إذ الرومانيس؛ للعقل جاذبية ذات للشك مجاًال يدع ال
والخيمياء الظُّلمة، إىل املايض؛ وإىل القصصية، الشعبية واألغنية الشعبي، والفن األسطورة،
البرشيني، والطموح العبقرية وإىل الشيطانية، واألمور واملاورائيات، القديمة)، (الكيمياء
إىل مؤديني أو مضادين، أو مكملني، أمرين كونهما ناحية من والرباءة الطبيعة وإىل
.(١٠٢ :١٩٨٧ (هابرهرين اليومية الحياة أمور من أبعد هو ما اختبار يف البرشية الرغبة
«أيتها يقول أن لحظة التجربة؛ بل املعرفَة األوهاِم من املتحرُر جوته فاوست يطلب ال
يلفظ األمر نهاية يف أنه ومع ،(١٧٠٠ األول» الجزء («فاوست تزويل!» ال الجميلة، اللحظة
املالئكة ترصفه الذي — الشيطان أن إال الثاني»، الجزء «فاوست خاتمة يف العبارة هذه
تنتهي وهكذا فاوست.29 روح يأرس أن يف الفرصة يخرس — الحب بنشوة مقصده عن

سعيدًة. نهايًة «تراجيديا» نفسها نصبت التي املرسحية

219



طروادة هيلني

والتمثيل جوته (6)

األول» الجزء «فاوست من السادس املشهد ففي للنقل. كرتاجيديا جوته مرسحية تبدأ
بينما مبلغه منه اإلحباط يبلغ يوحنا. القديس إنجيل مستهل ينقل أن فاوست يحاول
عن التعبري يف و«قوة» و«عقل»، «كلمة»، كلمات من كلٌّ بها يختص التي املميزات يتأمل
العالقة ستُستَْجىل «ِفْعل». كلمة عىل النهاية يف يستقر حتى هللا)»، (كلمة «لوجوس معنى
من تقديمهما سبق قد كانتا أنهما الواقع ويف املرسحية. طوال و«ِفْعل» «كلمة» كلمتَي بني
أفعال» هو اآلن أريده ما كلمات! كفى «تعاَل، الثاني: املشهد يف القرص شئون مدير ِقبَل
بفاوست نلتقي عندما .(٨٩ يف املشابهة عبارته قارن ٢١٤-٢١٥؛ األول الجزء (فاوست
التي باأللفاظ التشدق عن «أكفَّ أن عهًدا نفسه عىل يأخذ الرابع، املشهد يف مكتبه يف أوًال
كما — هي الساخرة املفارقة أن بيْد .(٣٨٥ األول» الجزء («فاوست شيئًا» يل تعني ال
(«فاوست كتابًا معه يأخذ الكلمات عالم من هروبه يف فاوست أن — فالكس نيل يشري
للسحر فاوست اتخاذ أن نجد مارلو، عند الحال هو مثلما .(٤١٩-٤٢٠ األول» الجزء
السخط مشاعر أغوار إىل به يزج ولكنه «الجوفاء»، اللغة قيود من مطلًقا يحرره «ال
اللغوية القيود فاوست يعزز … والعالمات) واإلشارات (الرموز السيمائية حالة قيد من
تخلو مبارشة خربة أبًدا يصادف وال .(١٨٥ :١٩٨٣ (فالكس منها» الهروب تمنى التي
وفق معدًة معها يتعامل التي العوالم أو فالعالم وسيطة. ظروف أو أطراف تأثري من
واالقتباسات وامُلَزاَوَجات، التصويرية، واملرادفات والقياس، كالتمثيالت، سيمائية: مسارات

واالنعاكاسات. الفنية)، أو الكالسيكية، أو التوراتية، أو (الشكسبريية،
هو كما روح أنها ُمدرًكا ليس إذ املبحث؛ هذا من جزءًا طروادة هيلني ستكون
ولكن األمر)، يف االستفاضة عىل يحثنا ما يوجد ال كذلك، كانت إن (أو، مارلو عند حالها
الزوجني أن فالكس نيل يبني ومحاكاة. زائفة صورة زال ما باريس مع األول ظهورها
لونا آخرين، أسطوريني زوجني تصور للوحة مضاهاة فيه بشكل الحضور أمام يظهران
أكانت سواءٌ .(١٩٣–١٩٥ :١٩٨٣ فالكس ٦٥٠٩؛ الثاني» الجزء («فاوست وإنديميون
يذهب تمثيل. استنساخ، هي هيلني فإن جوته، عند مثلما فنيٍّا عمًال أو مارلو عند روًحا
أصًال: آخر، بمعنًى أو أصلية، نسخة ليجد املصري) (إلهات األمهات إىل جوته عند فاوست

املسعى. هذا عقم عىل — املرسحية بقية كشأن ذلك يف شأنها — هيلني مشاهد تربهن
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أيًضا ولكنها ساخرة. مشاهد ناحية، من هي طروادة هيلني مشاهد فإن وهكذا
هيلني)، مع (االتحاد االكتمال عن التجربة؛ عن بحثه يف الجدي فاوست سعي من جزء
ألول هيلني فاوست يرى الرومانسية). (املبتغيات والجمال والتناغم، الكالسيكي، والنظام
تصوير يف — حيث الثاني»، الجزء «فاوست يف املقدس الروماني اإلمرباطور بالط يف مرة
ولكن وخليلته اإلسكندر ليس يستحرض أن منه يُطلب — فاوست» «كتاب عن مختلف
استيائه عن مفستوفيلس يعرب .(٦١٨٣–٦١٨٧ الثاني» الجزء («فاوست وباريس هيلني
السابع املشهد يف ولكن — 30(٦٢٠٩) شأني» من ليس الوثني «الشعب — التكليف من
يبدي من أول هو مفستوفيلس وهيلني. باريس هيئتي ر تَُصوِّ السحب تشكيالت يجعل
خشبة عىل — كبريًا دوًرا يؤدي أن شأنه من حاسم تنفيس يف هيلني، نحو فعل ردة
دور تؤدي التي الشخصية عن تنتج قد التي املحتملة األمل خيبة منع يف — املرسح
(«فاوست اإلطالق» عىل شيئًا نفيس يف تثري ال ولكنها جميلة، إنها «صحيح فيقول: هيلني
تنطوي فعل ردة يُبدي بأن للُمنجم الطريق يمهد وهذا .(٦٤٧٩-٦٤٨٠ الثاني» الجزء

شعري: إجالل عن

املوقف هذا ففي نار، من ألسنة أمتلك كنت أنني رغم
فلتنظروا، أقول: أن إال أفعله ما بيدي ليس

الِقَدم، منذ الشعراء تَغنَّى كما يُْقِبل! الجمال ذا ُهَو ها
العقل، ليُذِهب الجمال مرأى إن

مفرطة. بسعادة يظفر الجمال ملك ومن
31(٦٤٨٢–٦٤٨٦ الثاني» الجزء («فاوست

فيتدخل لهيلني. نفسه بتكريس يختتم الذي فاوست، فعل ردُة جزالًة وتوازيها
الجزء («فاوست دورك» عن تخرج وال بهدوئك، واحتفظ «تماسك، قائًال: مفستوفيلس
يفشل إذ النصية؛ االختالجة أشكال من شكًال تُعد فاوست مقاطعة إن .(٦٥٠١ الثاني»
وتتحول الشخصيات. أشكال تحاكي ُحب السُّ يشاهد بُعد عن كمراقب بدوره التمسك يف
يظفر أن باريس يحاول حينما املرسح. خشبة عىل فعيلٍّ انفجاٍر إىل النصية االختالجة
(«لقد حقيقيٍّا ليس يراه ما بأن له مفستوفيلس تذكري رغم عنوًة، فاوست يُمسكها بهيلني،
فاوست يسقط واملرج الهرج ووسط ،(٦٥٤٦ هذا»؛ الغريب األشباح مشهد عقلك، صنعها

السحب. شكلتها التي الشخصيات وتتالىش عليه مغشيٍّا
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نلقى أسربطة) يف مينالوس قرص أمام عرش: الحادي (املشهد الثالث الفصل يف
أوامر ويتبعن طروادة، من ُعدن قد الطرواديات السبايا من وجوقة هي كانت هيلني.
(مفستوفيلس فوركياس العجوز املنزل مدبرة تكشف للتضحية. ن يُحرضِّ بأن مينالوس
إلنقاذ مفستوفيلس) يخطط (أو تُخطط التضحية، هي تكون سوف هيلني أن عن متنكًرا)
يمتلكها الوسطى العصور طراز عىل وقلعة عرش الثاني املشهد إىل ننتقل ثم ومن هيلني،
فاوست يقع مينالوس.32 من فيها تحتمي أن لهيلني يمكن والتي (فاوست)، شجاع فارس
يوفوريون، ابنهما وبرفقتهما نلقاهما (أركاديا) عرش الثالث املشهد ويف الحب، يف وهيلني
عندما أبويه. ويعيص ويحجل، ويثب، يجري، أن من يمكنه ما العمر من اآلن بلغ الذي

وخمارها. الخاوي بثوبها ممسًكا فاوست تاركًة أيًضا، هيلني تتالىش حتفه، إىل يهوي
بأكمله، الثالث الفصل تشغل والتي تختصبهيلني، التي بمجملها املتتابعة األحداث إن
عام منفصلًة جوته نرشها بيتًا. ١٥٥٠ تقليدية: يونانية تراجيديا طول يبلغه ما هي
«فاوست».» من فصل رومانتيكية، كالسيكية خيالية مرسحية «هيلينا: اسم تحت ١٨٢٧
لوك ديفيد ترجمة أو األملانية باللغة املكتوبة تلك سواءٌ فذة، شعرية (صور) صورة إنها
موت إىل طروادة سقوط من عام آالف ثالثة ُمْجِمًال الفصل، يبدأ البارعة. اإلنجليزية
وبأسلوب املقاطع ثالثية أبياته ى، ُمَقفٍّ غري التفعيالت سدايس شعري بمقطع بايرون،
امُلتباَدلة السجالية األبيات وحوار الغنائي، اليونانية الجوقة وبشكل األثينية، الرتاجيديا
إىل اة املقفَّ الثنائية الوسطى العصور مقاطع من االنتقال قبل وفوركياس، هيلني بني
خارج هيلني كون مسألة وتتضح التفعيالت. خماسية الحديث العرص أوائل أبيات أسلوب
أو عرش الحادي املشهد فقراءة وجه: أفضل عىل الثاني) الفصل (انظر الزمن حدود
سماعها أو اليونانية للرتاجيديا الشعرية واملقاطع النظم سماع أو قراءة يساوي سماعه
لقد فعله: مفستوفيلس يستطيع ال ما جوته فعل لقد عرش. التاسع القرن عرشينيات يف

صوتيٍّا. األقل عىل الحياة، إىل هيلني أعاد
املصداقية، سبيل ويف مجازيًة. املشهد هذا يف هيلني كانت ما إذا بشأن النقاد يتجادل
هذا يف — األول الفصل يف معها لقائه بعكس — فاوست أن ويليامز آر جون يالحظ
ووالد وحبيبها، راعيها، يصبح أن بل فحسب هيلني يلمس أن له متاًحا «ليس املوقف
تعاني التي هيلني شخصية يلحظ هذا مقابل يف ذلك ومع .(٢٩ :١٩٨٣ (ويليامز ابنها»
صليبي فارس يرعاها والتي الحارض، وهوية املايض أسطورة بني ما داخيل رصاع من
فوره، من ابنها ويكرب بالسجع، وتتكلم أركادية، مغارة وتقطن (اإلفرنج)، الفرنكيون من
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عن مدافًعا — جيليز ألكساندر يلحظ ابنها. يموت عندما هاديس إىل تنزوي والتي
دوار من وتعاني مفستوفيلس، من تدخل دون طروادة من تعود هيلني أن — الواقعية
فرد صورة يف نفسها تظهر كي املثايل الجمال بأنها لها الجوقة تصوير وتقاوم البحر،
كلما أسربطة، عن بعدها ازداد «كلما بأنه جيليز يقر ذلك ومع مستقلة. شخصية ذي

.(١٦٣ :١٩٥٧ (جيليز واقعية» أقل أصبحت
بعبارة هيلني أدلت أن مطلًقا يحدث لم «مجازية». تعني ال واقعية» «أقل أن بيْد
ادعاء» «نحن األقنعة: كرنفال يف الشخصيات بها تديل التي العبارات نوع من رصيحة
كونها ناحية من لهويتها مدركًة تبدو ذلك من بدًال .(٥٥٣١ الثاني» الجزء («فاوست
للكيفية ترثي فإنها «هيلني»، مرسحيته يف يوربيديس عند هيلني كشأن أدبيٍّا. تصوًرا
بإلحاح فوركياس تركز 33.(٨٥١٥ إشاعة»؛ … («أسطورة قصة إىل بها تحولت التي
الظهور (الشبح، األدبية باالزدواجية إياها متهمًة بالضعف، تتسم التي النقطة هذه عىل
ال اآلن حتى أنا؟ «أيهما هويتها: يف وتتشكك هيلني تغتم وطروادة). مرص يف املزدوج
إىل قسوة األشد الرضبة فوركياس توجه ذلك بعد .(٨٨٧٥ الثاني» الجزء («فاوست أعلم»
متأملًة: هيلني تقر بأخيل. املوت) (بعد جمعتها التي بالرابطة إياها مذكرًة هيلني، حقيقة
من شبًحا أصري وأن نفيس فقدان سبيل يف بالشبح/…/إني الشبح اتصال به «اتصلت
شكل أيًضا األخري البيت هذا يوضح .(٨٨٨١ ،٨٨٧٩ الثاني» الجزء («فاوست جديد»
ألكساندر يلحظ بذكاء الجوقة. بها وتمسك الوعي، عن تغيب إذ املرسح؛ عىل الحركة
(جيليز أسطورة» أنها تدرك تجعلها أخيل إىل اإلشارة كانت لو كما يبدو «األمر أن جيليز

.(١٥٢ :١٩٥٧
يوربيديس مرسحية منذ هيلني واجهته الذي الوجودي الرصاع هو بالفعل هذا إن
واألسطورة الرسد شكلها قد التي والنفس الذاتية نفسها بني الرصاع اسمها، تحمل التي
حقيقية قروية وامرأة كالسيكية مجازية هيلني بني ليست «فاوست» يف املقابلة إن لها.
ولكن األول»)، الجزء «فاوست يف فاوست (محبوبة جرتشني وهي عرش، الثامن القرن من
اختالف هناك ليس املعنى بهذا للتمثيل. حبيسة وهيلني مستقلة شخصية ذات هيلني بني
إنديميون رفيقة لونا هيئة يف تُستحرض التي السابع، املشهد يف الفن عالم هيلني بني
يف األسطورية مفستوفيلس/فوركياس لهيلني املتحامل الرسد وبني باريس،34 يمثل الذي

تمثيل. فكالهما عرش. الحادي املشهد
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اللغة وجمال جوته (7)

يُحكم الدرامي. الفعل الجمال بها يوقف التي الطريقة جوته يوضح عرش الثاني املشهد يف
هيلني وصول عن يُعلن أن من فبدًال الخدمة. يف إلهماله الربج حارس لنقوس عىل باملوت
ألنها (نظًرا الرجل حياة عىل اإلبقاء عىل هيلني تصمم اإلعجاب. يَشلُّه إذ شيئًا، يفعل ال
املسجوع) الكالم (ومستخدًما امتنانه عن تعبريًا — لها ويقدم تقصريه) يف السبب هي

هيلني: اهتمام اجتذب قد لنقوس سجع أن إال العرض هيلني ترفض كنزه. —

الطيب الرجل كلمات بأن أشعر ملاذا خربوني
ودية. نفسه الوقت ويف غريبة، يل تبدو
األخرى، مع تتوافق أنها تبدو نربة وكل

كلمة األذن بلغت وإذا
وغازلتها. أخرى تلتها

(٩٣٦٧–٩٣٧١)

إنجاز أصعب فإن بتهكم، النقاد كتب (كما الكالم. يف الطريقة هذه تتعلم أن هيلني تتمنى
فاوست بوجود ذكره.) عىل يؤتى ال — باألملانية التحدث به يُقَصد — بالفعل حققته قد
بعد أبيات. وأنصاف السجع نهايات مشاركة يف فورها من تبدأ السجع يف لها رشيًكا
قريبة ذلك ومع ا، جدٍّ بعيدة بنفيس «أشعر الداخيل: السجع هيلني أتقنت بيتًا ٣٦ نحو

35.(٩٤١١-٩٤١٢) ذي!» أنا ها فقط: أقول أن يل ا؛/ويطيب جدٍّ
مينالوس. َمْقِدم عن بخرب هذا الغرامي» التهجي «عبث فوركياس تقاطع/يقاطع
حياة ليستهال أركاديا إىل وهيلني هو ينتقل أن فاوست ويعرض مينالوس يُهَزم ما رسعان
مغايرة مغاير نحو عىل يوفوريون يعرضشخصية أركاديا يف عرش الثالث املشهد زوجية.
— فاوست شهوانية عىل املشهد ويُرِكز األملاني، فاوست كتاب يف املوجز لسالفه واضحة
كتاب يف َلجيلٌّ الشيطان صنيع إن شخصيٍّا. كيانًا فيه هيلني تمتلك وال — حبه وليس
بهما محتًفى واألبوة البرشي الزواج أن نجد األخرى الجهة من بينما األملاني، فاوست

هيلني: تقول ابنها، فعن جوته. كتاب يف بهيًجا احتفاءً

واملرأة الرجل يوحد الذي الحب إن
واحًدا؛ ُجِعال اثنني فرَح يصوغ
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ثالثة، االثنان يصري أن أما
البرش. قدرة يفوق إلهي ابتهاج فهو

(٩٦٩٩–٩٧٠٢ الثاني» الجزء («فاوست
بدوي] الرحمن عبد  [ترجمة

لوصفها ملحوظة بطريقة مماثالن للحب وصفها يمثالن اللذان املوضع هذا يف البيتان
بهيلني فاوست اتحاد إن واحًدا.»36 ُجِعال اثنني «فرح يصوغ فكالهما للسجع: األسبق
الكالسيكية، اليونان وأدب عرش الثامن القرن أوروبا أدب أدبيني؛ تراثني اتحاد هو
طالعنا كما سحرية.» حبٍّ «قصة صورة يف لوك، ديفيد يكتب كما مجازيٍّا، عنه معربٌ
املستحيل يحقق فكالهما مشرتك: قاسم والشعر للسحر ملارلو، فاوستوس» «الدكتور يف
هيلني أن بيْد مالبسها. وراءها مخلفًة هيلني؛ تتالىش .(١٠٥ :١٩٦٨ راينهارت (قارن
جوته. دراما يف األبرز هي أبياتها تُعترب للكالسيكيات، محب أي لدى فراغ. محض ليست
يبقى.37 رمزية) ذرية عرب يف أو سجًعا (سواء توجده الذي الشعر ولكن هيلني تتالىش

معها. تتعارض أن من بدًال الرمز ملنظومات املرسحية عرض تتمم القراءة هذه مثل
االقتباس؛ من فسيفساء هي وهيلني السيمائي اإلحالل يف درس هو الثاني» الجزء «فاوست
إنها الذهنية. صورتها لتصنع مًعا مجمعة االقتباسات من كبرية أعداد من تتشكل إذ
عندما .(١٩٥ :١٩٨٣ (فالكس لها» استباقية رؤية كانت اقتباس أدوات من «ُمَركَّبة
حتى والبجعة»؛ «ليدا كارافاجيو لوحة بل ذاتها هيلني يتخيل ال عنها، حلم فاوست ينتاب
نظام من يتجزأ ال جزء بالرضورة هو لهيلني ظهور «أي مجازية. طبيعة له األحالم عالم
.(١٩٤ :١٩٨٣ (فالكس مرئية» صور عرب واملعاني األفكار فيه تُمثَّل ز وُمَرمَّ رحب أدبي
من مألوف موضوع هو هيلني أصول إىل أو «أصلية» هيلني إىل الوصول استحالة إن
— لهيلني املتعددة اللغوية األشكال تَُعربِّ فاوستوس. عىل جديد ولكنه السابقة، الفصول
(باإلضافة الحديث العرص وأوائل الوسطى العصور إىل الراجعة تلك أو اليونانية سواء
ال التي األدبية الطبيعة عن مرسحية بطريقة — الرومانيس) الشعر يعادل الذي ابنها إىل

لكيانها. اختزالها يمكن
تنشأ كانت إذا أنها يعني فهذا بيولوجية، وليست شعرية، أصولها كانت إذا أنه بيْد
«هل ملارلو: واحد بيت يف ُمجسد هيلني تولده الذي والشعر الشعر. تولد فإنها الشعر، عن
املصادر وموضوع فاوست إىل العودة قبل سفينة؟» بألف دفع الذي الوجه هو هذا كان

الشهري. مارلو لبيت الذائع والصيت األصول نستكشف دعنا والتنقيحات،
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سفينة بألف دفع الذي الوجه (8)

«هل مارلو أبيات استحضار بدون طروادة هيلني عن الكتابة املستحيل من أنه يبدو
تطاول التي إيليوم أبراج الحرب/وأحرق إىل سفينة بألف دفع الذي الوجه هو هذا كان
فعل ردة أنها يف جدال ال كأنما سياقها خارج األبيات بهذه بانتظام يُستشَهد السحاب؟»
تُذكِّرنا ما كثريًا املرسحية اإلخراجات أن بيْد صحيًحا). يكون قد ما (وهو للجمال متهيبة
ليست األبيات هذه أن وهو املقتطفات: مختارات تغفله الذي والدرامي البرصي بالسياق
يتجاوب فاوستوس وأن شخصيتها، يف يتمثل الذي الشيطان إىل بل هيلني إىل موجهة
خدعة مع تقدير أسوأ وعىل برباعة، مصنوعة خادعة صورة مع — تقدير أحسن عىل —
فورسيث نيل إن (حتى نفسه. يخدع أنه أو مخدوع أنه إما أُخرى، بعبارة رخيصة؛
أبيات فإن ذلك ومع اإلعجاب.) وليس األمل، لخيبة تسجيل هي األبيات أن اقرتح (١٩٨٧)
أندرو ذلك مثال لهيلني، النموذجي الشعري الوصف تمثل أصبحت قد مارلو/فاوست
عن للدفاع بتربير استشهاده يُصدر أن عليه وجب إذ ،١٨٨٢ عام يف يكتب وهو النج،
فاوست حديث «إن اقتباسها: عن واعتذاًرا مارلو بأبيات اإلشادة من مزيًجا يحوي النفس،
ال جماًال معنًى من الكلمة يف ما بكل وجميل به، االستشهاد معه يصح ال ابتذاًال ُمبتذَل

.(٢٠٣ :١٨٨٢) إغفاله» معه يليق
من واحدة صفحة تحتوي فال بالذات. أقل بشعور املأزق هذا آخرون ُكتاب يتداول
أيًضا هو سفينة» «ألف ملارلو. اقتباس عىل (١٩٦٥) طروادة» «هيلني بوالرد جون كتاب
كتاب يف قسم عنوان هو سفينة» بألف دفع الذي «الوجه كان مثلما األول، فصله عنوان
(يف تفسريًا لوك ديفيد يقدم فاوست ألسطورة تقديمه يف طروادة». «هيلني هيوز بيتاني

محله): غري

الدرامية مارلو نسخة يف الشهرية بالفقرة بارزة لهيلني املميزة الفكرة صارت
هذا كان «هل قائًال: — هيلني شبح مرأى عند — فاوست فيها يهتف التي
تطاول التي إيليوم أبراج الحرب/وأحرق إىل سفينة بألف دفع الذي الوجه هو

١٢ن) ،٢٥١ :١٩٩٤ (جوته/لوك آخره. إىل السحاب؟»

أهمية عن ملقدمة يحتاج الذي فالقارئ هنا: االهتمام يثري ما هو آخره» «إىل تعبري إن
األبيات. هذه تستمر نحو أي عىل يعرف أن كذلك منه متوقع مارلو أبيات

واضًحا عزًما عازمًة الفن، يف طروادة هيلني عن تكتب وهي شريير، مارجريت كانت
من األخرية السطور يف ذلك تحقيق يف ونجحت الثمن. كان مهما مارلو تُْدِخل أن عىل
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قصة «إن النحوي: باالضطراب ويتسم املنطق، ومن الرباعة من يخلو تركيب يف مقالتها
معها قصتها وتقاسمت خالدة، كانت زيوس كابنة حقيقية، خاتمة لها ليس فعليٍّا هيلني
التي إيليوم أبراج الحرب/وأحرق إىل سفينة بألف دفع الذي «الوجه أسطورة خلودها:
القتباس تطرًفا األكثر النموذج يكون ربما .(٣٨٣ :١٩٦٧ (شريير السحاب»» تطاول
بموقع الخاصة القراءة قائمة عىل الكتب فهرس مدخل هو موضعها غري يف مارلو أبيات
«فاوستوس» من مارلو بيت حظي هنا كالسيكي. تعليمي بمنهج يختص فيما ما جامعٍة
هو هذا كان «هل كريستوفر. «مارلو، التايل: النحو عىل املدخل املستقل. العمل بمنزلة
مع املدخل يرتافق 38«.١٥٨٨–١٥٩٢ حوايل الحرب؟» إىل سفينة بألف دفع الذي الوجه
إن وايلد. ألوسكار الجديدة» و«هيلني دوليتل لهيلدا مرص» يف «هيلني مثل كاملة عناوين
صورة». «بأقىص هنا ُمثْبَتٌة األول الفصل يف استقصيناها التي والنقص التفتت ظاهرة

هارولد إىل (نسبة بلوميٍّا قلًقا مبدعون ُكتاب يالقي أن تعني مارلو بيت شهرة إن
فإنهم ذلك ومع التأثري. من موحًدا التأثري) نظرية وصاحب أمريكي أدبي ناقد بلوم،
إيليوم «أبراج ذكرهم. السالف النقاد أحرزه الذي النجاح يفوق بنجاح معه يتعاملون
«هيلني التاريخية جورج مارجريت رواية يف به يُْهَمس تكرار هي السحاب» تطاول التي
ييتس يستحرض املستقبل.39 يف قصتها وتسمع هيلني ترى حيث (٢٠٠٦) طروادة»
هيلني» عاشت «عندما يف طروادة عىل يدل كاختزال السحاب» تطاول التي األبراج «تلك
ليس التي «األبراج إىل — هزلية بسخرية — براتشيت تريي ويغريها (١٢٤ :١٩٦٩)
«ألف باسم اإلذاعية مرسحيته هادون مارك يعنون .(٩٦ :٢٠٠٠) التهاوي» يف مثيل لها
مارجريت تعكس مرسحيته. نص يف العبارة ذكر عامًدا يغفل ولكنه (٢٠٠٢) سفينة»
عندما نساء. إىل سفن من القياس وحدة وتغري بينلوبي عىل فتجريها العبارة، اتجاه أتوود
االقتصادية فطنتها عىل يُثني تتخيله أوديسيوس، عودة أتوود نص يف بينلوبي تتوقع
:٢٠٠٥) كذلك؟» أليس هيلني» ألف تعدلني «إنك «سيقول ممتلكاته: إنماء يف ونجاحها
محل املنزيل االقتصاد إحالل صعوبة يُظهر النهاية يف القِلق الخطابي (االستفهام .(٨٩

الذكوري.) لإلعجاب كمصدر األنثوي الجمال
وارنر رشكة فيلم يف تصويريٍّا مقتبسة نجدها مارلو بيت يذكرها التي سفينة األلف
صافية. وسماءً الزوردي خليج قبالة منفرًدا أبيض رشاًعا نطالع .١٩٥٥ عام إنتاج برذرز
تعرض سفينة. بألف اللقطة وتمتلئ بانورامية أفقية بحركة مبتعدًة الكامريا تتحرك
بمعلمته طالب افتتان (١٩٩٠) لألسماء؟» مغًزى من «هل ووترمان أندرو قصيدة
سفينة بألف يدفع أن شأنه من «وجه بأنها األول البيت يف وتَُعرُِّفها هيلني، الحسناء،
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عندما حرفيٍّا املجازية مارلو عبارة ماكديارميد هيو االسكتلندي الشاعر يأخذ الحرب!» إىل
عىل ماكديارميد يجيب ماري. امللكة اسمها، تحمل التي البحرية القطعة مليكته تدشن
إىل سفينة بألف دفع الذي الوجه هو «هذا» كان «هل قاطع: بنفي البالغي مارلو تساؤل
،١-٢ الحدود» عىل («الوضع السفن» منزلق عىل برباعة واحدة نقل ولكنه ال! الحرب؟
وحدة اخرتاع يف أسيموف إيزاك إىل الفضل يُرَجع األصيل). النص يف التنصيص أقواس
الجمال مقدار تمثل طروادة هيلني كانت فإذا هيلني»؛ «مييلِّ باسم املعروفة الجمال قياس
تحريك يتطلبه الذي املقدار هي هيلني» «مييلِّ فالوحدة سفينة، ألف تحريك يتطلبه الذي
النقاشات يف فيه املبالغ مارلو قياس من أجزاء بانتظام وتُستدعى فقط. واحدة سفينة
أهلية انتقدت عندما هيلني مييلِّ من أصغر وحدة «صالون» مجلة وجدت الجمال. بشأن
تحريك تستطيع ال التي «هيلني طروادة: هيلني دور لتلعب الجمال ناحية من كروجر ديان

.(٢٠٠٤ (زكاريك بمجداف» زورق
وجوده عن فماذا الذائع، الصيت من القدر هذا يمتلك االستثنائي مارلو بيت كان إذا
لوقيانوس نص يف «السابقني» بتقديم التقى قد مارلو أن الواضح من مارلو؟ عىل السابق
لهذا كان «هل سفينة: أللف التقريبي الرقم أيًضا أعطاه الذي ،١٨ املوتى» مع «حوارات
.(٢٣ :١٩٦١) اليونان؟» أنحاء كل من بالرجال َلت ُحمِّ قد سفينة األلف أن إذن السبب
اليونانية السفن من حشد صورة الستحضار كوسيلة سفينة ألف ذكر يورد أيًضا سينيكا
هو السفن وإطالق الجمال مزيج أن بيْد و«الطرواديات».40 «أجاممنون» مرسحيتَي يف
به الخاص مزيجه يصنع ألن دفعه الذي وهو لوقيانوس نص يف مارلو اجتذب الذي
التي «هيلني، «فاوستوس»: يف بتلك الثاني» الجزء «تامربلني يف األبيات تتنبأ تكراًرا.
(«تامربلني تينيدوس» إىل سفينة ألف السالح/واجتذب حمل إىل اليونان جمالها استدعى
ألختها: امللكة تقول قرطاجة» ملكة «دايدو، مرسحية يف .(٨٧-٨٨ .٤ .٢ الثاني» الجزء

أوليدة خليج عند مطلًقا عهًدا نفيس عىل آخذ لم
طروادة، بلده بخراب

األسوار. إىل سفينة ألف أرسلت وال
(٢٠٢–٢٠٤ .١ .٥)

«ألف» كلمة — «اإلنياذة» من ٤٢٥-٤٢٦ .٤ لألبيات ترجمة هي التي — األبيات تضيف
(أسطول).41 ويعني classis فريجيل استخدمه الذي الجنس اسم إىل
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«ترويلوس مرسحية يف مارلو لبيت شكسبري أورده الذي التنقيح من املرء يفرتض قد
«إنها قياسية: عبارة أصبحت قد املارلوية العبارة كانت ١٦٠٢ عام بحلول أنه وكريسيدا»
[ترجمة (٨١-٨٢ .٢ .٢) الوغى» حومة إىل سفينة بألف ثمنها لجوهرة/دفع (هيلني)
مايكل أن ورغم تماًما. ذلك غري األمر ص٥٦]. املعارف، دار يونس، الحميد عبد د.
اليوناني األسطول ليصف (١٦٠٤) «البومة» قصيدته يف سفينة» «ألف يستخدم درايتون
الذاكرة يف ترتبط التي املارلوية، العبارة تعاود ال االنتقام»؛ بنار مكدسة سفينة («ألف
فيلوقلس يقول «الوريث» ماي توماس كوميديا يف .١٦٢٢ عام يف إال الظهور بالجمال،

ملعشوقته:

نصف الحسن يف يعدل ال وجًها إن …
الحرب ساحة يف الِفعال لكل هيأ قد وجهك، حسن

تينيدوس إىل سفينة ألف وجلب
عليها. املأسوف طروادة لدمار

أدركها بينما هيلني تتأمل (١٦٣٢) هيوود لتوماس الثاني» الجزء الحديدي «العرص يف
بألف دفع الجمال/الذي هو هذا «(أكان) متسائلًة املرآة، يف املتجعد» «جبينها الهرم
هيوود قصيدة يف العجوز هيلني تروي تطرًفا، أكثر بطريقة أوليدة؟» خليج من سفينة
ُسعي … املتحلل «الجسد هذا أن كيف (١٦٣٧) تكستور» رافيسيوس «محاورة الطويلة
البحرية والحشود الجمال بني هيوود عند االرتباط .(٣٨١-٣٨٢) سفينة» بألف إليه
ميز فقد ذلك ومع ستبىل، حتًما وجٍه مالمِح أجل من الحرب يف مرتني يحرص اليونانية
نص يف متوارية بطريقة حارضة املعادلة كانت مارلو. عند والتأثري الجمال معادلة هيوود

بارزة. مبالغة صيغة إىل حولها الذي هو كان مارلو أن بيْد لوقيانوس
االقتباسات من وابل إطالق يف فشل إذ عرصه، يف بذاته بارًزا البيت يبُد لم ذلك مع
١٦٩٧ عام مونتفورت ويليام الدرامي والكاتب املمثل عدل عندما الساخرة. املحاكيات أو
املهرج شخصيتَي مزحات («مع هزلية مرسحية صورة يف لتصبح فاوستوس» «الدكتور
عىل بعيد حد إىل (محافًظا الباطنية الفاوستية الدرامية الحبكة عىل أبقى والسكاراموش»)،
تُْعَطى مفتعلة. فرعية حبكة عىل الهزل قاًرصا بجدية، معها وتعامل مارلو) وأبيات كلمات
البيت يف املرسح. عىل الوقت من ُجَمل أربع — األول الفصل يف إال تظهر ال التي — هيلني
فاوستوس» «الدكتور يف عالم أول لطلب صياغة إعادة (وهي يراها أن فاوست يطلب األول

229



طروادة هيلني

ملارلو): ٩٣ .١ .٥ للبيت ركيكة صياغة (إعادة يُقبَِّلها أن يلتمس الثاني ويف .(١ .٥ ملارلو
ألظفر أُقدم أن عيلَّ ينبغي «ماذا مونتفورت: بُقبلة»؛ الخلود امنحيني الجميلة، هيلني «يا
(وهو فرت» قد «روحي بعبارة الثالث بيته يبتدئ الجميلتني». الشفتني هاتني من بُقبلة
ثم ،(٩٤ .١ .٥ تطري!» أين انظروا روحي: امتصتا «شفتاها مارلو لبيت نثري تلخيص
إيلَّ أعيدي تعاَيل، هيلني، يا «تعاَيل مارلو: ِشْعر أبرز أنه مونتفورت شعر بما يستطرد

فُمقتَطع. «… الوجه هو هذا كان «هل مارلو: كالم مستهل أما روحي.»
عىل هيلني أو الجمال تتناول التي الويب مواقع معظم تحتوي الحارض الوقت يف
األسئلة صفحات كاتبها. إىل منسوبة غري تكون ما وعادًة افتتاحية، فقرة يف مارلو أبيات
يعرفون ال ولكنهم العبارة يعرفون متصفحني من أسئلة تضع الويب مواقع عىل واألجوبة
تتالىش لجوته، «فاوست» مرسحية يف وثيابها هيلني مثل موضوعها. حتى وال مصدرها

نسجية/نصية. آثاًرا وراءها ترتك ولكنها نفسها هيلني
التليفزيونية للكوميديا التليفزيوني النص رافاييل فريدريك كتب ١٩٧٩ عام يف
خاصة كتبه إضايف حوار من أبيات ستة عىل («تشتمل والرجال» موكناي «عن القصرية،
يؤدي (الذي تاراماساالتوبولوس — كالسيكي نحو عىل ذكي عبد يرحب إسخيلوس»).
عرش دام غياب بعد وسيدته بسيده — مينالوس بيت سكان من هوسكينز)، بول دوره
دورها تلعب التي هيلني املربرة»). غري الصدفة لتجنب اثنني أو يوم إىل («باإلضافة سنني
وبضجر الكامريا إىل بثقة تتحدث الزعامة من كبريًا قدًرا ُوهبت امرأة هي دورس ديانا
ال التليفزيونية الدراما أن مثلما العالم يف امرأة أجمل تعترب ال فهي زوجها؛ إىل منفصل

يونانية. تراجيديا تعترب
لدورس يقول — الرسل بطريقة خطبة تقديم عىل حريص — رسول يدخل عندما
ومن هيلني.» امللكة «أنا تصحيًحا: يتلقى لكي فقط بهيلني»، املقارنة «تستحق ال إنها
(«كالم شعره هيلني تستحسن …؟» الوجه هو هذا «هل مارلو بيتَي تالوة يف ينطلق فوره
امتنانها. عن تعبريًا تصفق وهي لها» مثيل ال أبيات «إنها له: قائلًة الرسول»)، أيها جميل،
املرسح خارج ومن ويصفقوا. ليصغوا املمثلني طاقم بقية يتوقف أيًضا. العبد ويصفق
من الرسول دخل «لقد معلقًة: هيلني تقول حاد. تصفيق صوت متوقع: غري صوت يأتي
يف رغبًة الرسول يبدي بنجاحه، معزًزا املقتبسة».» للعبارات أوكسفورد «قاموس فوره
يف وأنت «انسحب تحذيًرا: ليتلقى فقط بيت»)، مئتا لديَّ زال («ما األصيل حديثه مواصلة

الشعر.42 قمة أنها عىل مارلو أبيات إىل يُنَْظر إذ الصدارة.»
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(–١٩٥٠) كليفورد جو (9)

القرون. عرب واستخدامها معناها تحول كلمة هي الفصل) هذا بداية يف رأينا (كما الرتجمة
التحويل بأنها نفسها عن إف لبي اإلنجليزي» فاوست «كتاب يف العنوان صفحة تعلن
ُوِجد كلما لألصل الكاملة» غري «الحالة «يعدِّل» عمل وأنها األملاني األصل من لإلنجليزية
١٩٩٤ لعام جونز جون طبعة تستخدم السواء. عىل مالئمة») مواضع («يف مناسبًا ذلك
أن ويندر النص. إىل إف بي إضافات لتُمثل داكنًة كتابًة اإلنجليزي» فاوست «كتاب من
داكنة. أحرف من بالكلية تتألف تكاد الصفحات بعض الداكنة؛ الكتابة من صفحة تخلو

مستفيض. تنقيح عن عبارة هي إذن الرتجمة هذه
الحريف معناها فقدت كلمة هي parody «املحاكاة» كلمة فإن «ترجمة»، كلمة كحال
بعمل متصل عمل أي ،para-ode األصلية األغنية مع تزامنًا تُغنَّى أغنية يعني الذي
ُمتزامنًة «تصل الثاني» الجزء «فاوست يف جوته هيلني أن فالكس نيل يكتب حينما آخر.
الفاعل اسم فإن ،(١٩٥ :١٩٨٣) املقاطع» ثالثية كالسيكية يونانية أبيات مع parodying
جنبًا نفسها تضع هيلني إن إذ الحديث؛ املختزل بمعناه صلة له يكون يكاد ال جملته يف
القرن أملانيا إىل وإياها إياه) (حاملة إياه وناقلًة القديم اليوناني الشعر مع جنب إىل

عرش. الثامن
الثقايف االرتباط من لكلٍّ متنبًها جوته) مع تراسل (الذي شليجل فريدريش كان
مالحظاته: دفرت يف كتب إذ بينهما؛ والصلة والرتجمة (الباروديا) املحاكاة بني اإليجابي
:١٩٥٧ (شليجل الروح» وخفة الذكاء عىل تنطوي ترجمة هي (الباروديا) «املحاكاة
عمل أو (نوع أصٍل إىل بالفضل شليجل باروديا تدين 43.(١١٠٨ أدبية قطعة ،١١٨
يف أو أوسع مدى عىل األصل ذلك تحمل نفسه الوقت يف بينما نصها عرب تحمله أدبيني)
والنقد، التبعية ومن والحداثة، التكرار من املعقدة، املتبادلة العالقة هذه جديد. اتجاه
لتحوي الحقيقية (الباروديا) املحاكاة «إن بقوله: شليجل يلخصها والتحرر، املداينة ومن
44.(١٠٢١ أدبية قطعة ،١١٠ :١٩٥٧ (شليجل محاكاتها» يجري التي املادة بداخلها
كان إذا عليه.45 لتُْحَمل مضيًفا أدبيٍّا نوًعا تتطلب املحاكاة أن التعريف هذا من يتضح
الجديد األدبي العمل يحوي أن يجب سينقله. ما واضًحا يكون أن فيجب سينقل، املرء

القديمة. املادة ثناياه بني
لجوته والثاني» األول الجزأين «فاوست ل ٢٠٠٦ لعام كليفورد جو ترجمة تالئم
للمحاكاة. الرومانيس املذهب وتعريف الرتجمة عن الحديث العرص أوائل تصور من كالٍّ
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الذكاء عىل تنطوي ترجمة — شليجل يكتب كما — هي املبتكرة املعارصة الدراما هذه
رويال ملرسح الفني املدير — طومسون مارك بواسطة كليفورد ُكلِّف حني الروح. وخفة
إذ واضًحا: اختياًرا يمثل كليفورد كان جوته، «فاوست» يرتجم بأن — بأدنربة ليسيوم
(كالديرون، األوروبية الكالسيكيات ترجمة من لإلعجاب ومثريًا طويًال تاريًخا يمتلك كان
وساحل وأملانيا، والربتغال، إسبانيا، من لُكتَّاب أعمال إىل إضافة روخاس) دي لوركا،
مواضع يف مرسحيٍّا ترجماته وُقدِّمت الحارض. الوقت حتى عرش الخامس القرن من العاج
املرسحيني الكتَّاب من ويُعترب الدويل. أدنربة مهرجان إىل لندن يف الوطني املرسح من عدة

خارجيٍّا. وتُْرِجمت مرسحياته أُْخِرجت إذ اسكتلندا: يف البارزين
(نقل) translatio هي الرتجمة ألن وإدراكه القوية املرسحية كليفورد غرائز إن
ال الرتجمة بأن تقول التي ديبارت ميشيل جان مالحظة عىل مثًال لتُْعطي الثقافات بني
عن للتعبري عليها باالعتماد جديرة غري تظل إنها املرسح، عىل النص تقديم إىل «تؤدي
بجزئيه األصيل جوته نص ألن نظًرا هنا املفارقة بعض هناك .(٣٤٧ :١٩٩٥) األصل»
لتقديمه جهد أي نفسه جوته يبذل (لم املرسح عىل تنفيذه يمكن ال ا نصٍّ يُعترب ما عادًة
األوبرالية) الرباعية أو نيوبلونغ (حلقة َفجنر حلقة عوَّدت إن ما ذلك ومع مرسحيٍّا)،
جمهور راينهارت ماكس املخرج وعود الضخمة، اإلنتاجات عرشعىل التاسع القرن جمهور
— تَُقدَّم واستمرت — «فاوست» ُقدِّمت حتى الطبيعانية، بعد ما عىل العرشين القرن
البارعة لوك ديفيد برتجمة يويص أنه ومع .(٤٨-٤٩ :١٩٨٧ (جوته/لوك املرسح عىل
مرسحيٍّا» يقدمها أن كان أيٍّا «يتحدى كليفورد فإن ذلك رغم األملان، غري من للقراء شعريٍّا

.(٣٤ :٢٠٠٦ (جوته/كليفورد
كوين جامعة بكلية املتفرغ، غري العمل إطار يف ،٢٠٠٨ حتى كليفورد، درَّس
مرسحي وكاتب كممثل مهاراته املزدوج العلمي لقبه عكس حيث أدنربة يف مارجريت
غزير دراما مرتجم كونه املرسحية» الرتجمة و«زميل املرسح» «أستاذ فكان السواء. عىل
— العلمي اللقب من الثاني الجزء به يوحي ما وهو — املرسحية الرتجمة تختلف اإلنتاج.
تقديم إىل «تؤدي أن يجب — ديبارت يكتب كما — إذ الرتجمة؛ من األُخرى األنواع عن

املرسح.» عىل النص
طالبة مفستوفيلس يُفِسد ساخر نحو عىل لكليفورد، األول» الجزء «فاوست: يف
اسكتلندية حانة فاوست ويقصد التجارية، الدراسات نحو توجيهها بإعادة مثالية جامعية
أمام اسكتلندا فيها تخرس تليفزيونيٍّا منقولة قدم كرة مباراة املنطقة أهل يشاهد حيث
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الثاني» «الجزء يف للتجميل. صالونًا يصبح جوته عند الساحرة ومطبخ أوزبكستان،
لكائن فجنر ابتكار أما الرجل. الشاعر اإلطارية، جوته شخصية جنس يتغري لكليفورد
(عضو قضيب اآلن فيصحبه — العاقل (األُنَيْسيان) املتقزم اإلنسان — جديد برشي
ذكري.» واٍق استخدام عىل «احرص قائًال: فجنر يحذر للمدينة معه يخرج متكلم ذكري)
ومهبًال. قضيبًا يمتلك — املالئكة مثل — أنه يكتشف صبيٍّا مالًكا الشيطان يواقع وعندما
للنص العنوان صفحة أن رغم جوته. لنص حرفية ترجمة ليست هذه أن الواضح من
تحت الرف عىل يضعه املحيل الكتب ومتجر جوته، «فاوست» بأنه هذا تصف املنشور
(www.teatrodomundo.com) اإلنرتنت عىل كليفورد يوميات مدخل فإن ،G الحرف
الرتجمات عن «فاوست» تميز جملة يف السابق املهني العام يلخص ،٢٠٠٧ يونيو ١٤ عن
القدر» «قوة وترجمت الثاني»، الجزء و«فاوست األول»، الجزء «فاوست «كتبُت األخرى:

«… ريباس) (لدوق
اإلجمالية: بالفرضية يتعلق فيما سيما ال لجوته، كليفورد «فاوست» تُنَسب ذلك ومع
من األخرية السطور األنثوي. اآلخر خالل من االكتمال ووعد للتجربة اإلنسان توق
الثاني» الجزء («فاوست أعىل» إىل الخالدة/تجذبنا األنوثة «إن هي: جوته مرسحية
األنثى/يتحرر خالل من «إنه بجملة: كليفورد مرسحية تختتم بينما ١٢١١٠–١٢١١٢)؛
مرسحيٍّا خطٍّا يتيح فاوست بداخل األنثوي الجانب عن والتنقيب .(٢١٢ :٢٠٠٦) العالم»
األول» «الجزء يف بالسياق.» لها عالقة ال و«التي العرضية جوته الستطرادات جامًعا
مظهُرهم يربك الذين املتعة» «اختصاصيي إىل فاوست مفستوفيلس يقدم لكليفورد،
لذلك» أهمية ال ا حقٍّ «صدقني، مفستوفيلس: فيقول نساء؟» أم رجال «أهم فاوست:
مختلفًة صنوًفا السواء عىل ويتلقى فاوست يعطي وبينما املشهد، هذا يف الحًقا .(٤٨)
املجتمع توصيفات متأمًال كليفورد مفستوفيلس يتناول اإليالجي، الجنيس االتصال من
متأمًال كليفورد يتناول ،٢٠٠٣ يناير ٣١ عن اإلنرتنت عىل يومياته يف للذكورة.46 القارصة
مفهوم حسني، وصدام وبوش، بلري، به عاش الذي السخافة» يف «املوغل الذكورة مفهوم
التعبري ومحاولة اكتشاف، ومحاولة استجالء، محاولة «إن الخطورة». «بالغ أيًضا هو
مىض.» وقت أي من أكثر اآلن أهمية ذات تبدو رجًال املرء يكون ألن مختلفة طرق عن
إن واضًحا ليس جوته (عند املرآة يف جميًال أنثويٍّا وجًها كليفورد فاوست يرى عندما
47.(٦٤) الضائعة!» ذاتك ذاتك. «إنها الشاعر: له يقول هيلني)، أم جرتشني رأى كان
بفضول مفستوفيلس يسأل أنثى. إىل ذكر من الشاعر يتغري الثاني»، «الجزء مطلع يف
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كما … يقني عىل «لست إجابة ليتلقى رجل، إىل التغري سيعاود/ستعاود كان/كانت إن
مني» ذاتها استبعدت قد القصة لعل القصة./أو من نفيس استبعدت قد أنني أعتقد ترى،
ثقافيٍّا املربمجة الجنس نوع أدوار قصة هي ترفضها/يرفضها التي القصة .(١٣٧)

اجتماعيٍّا. واملقبولة
حول الذعة مصغرة محارضة املتقزم اإلنسان يعطي الكالسيكية، فالبورج ليلة يف
الذكورية»، «مفرط مجتمعنا يف املعارصة. الثقافة يف واإلناث» الذكور أدوار تداخل «إشكالية
النساء أدوار أخذ يتجاهلون الرجال ولكن ومالبسهم، الرجال أدوار النساء «تأخذ
النموذج يف النظر إلعادة ثقافتنا حاجة تأتي هنا من كليهما. إىل نحتاج ولكننا ومالبسهن.
بشأن جوته لنص واضًحا دافًعا البياني الترصيح هذا يوفر .(١٤٧) األصيل» األنثوي
كونهن من كليفورد نص يف األمهات أهمية تنبع املصري). (إلهات لألمهات فاوست زيارة

لألصل. رموًزا لكونهن جوته) نص يف (مثلما وليس إناثًا
كليفورد. نص يف بسالسة بها تلتحم التي هيلني، مشاهد إىل األمهات زيارة تفيض
(حيزبون فوركياد هيئة يف جوته) مرسحية يف (كما املتنكر — مفستوفيلس يستكشف
هذا عىل مسيطر أنني «أشعر الجنس: نوع حيث من الجديد دوره — دميمة) عجوز
ليس مفستوفيلس تنكُّر كليفورد يستغل .(١٦٤) ن» امُلَكوِّ هذا عىل مسيطرة ن/أو امُلَكوِّ
وظيفة هي (مثلما املطلق هيلني لجمال نقيًضا املطلق، للقبح رمًزا كونه ناحية من فقط
يف (مفستوفيلس دميمة. عجوًزا «أنثى» كونه ناحية من ولكن جوته) عند التنكُّر هذا
من «أنت شيطانيٍّا؛ قبًحا قبيٌح — مارلو عند مثلما — واإلنجليزي األملاني فاوست كتابي
يتخىل قبيحة.) امرأًة بعُد يصبح لم ولكنه خدمتي.» يف تكون أن يليق ال بحيث القبح
األنثوي املقابل ليستكشف والذكوري الشيطاني القبح عن مؤقتًا كليفورد مفستوفيلس

هيلني: بتقديم قراره عىل تبعث التي هي الخربة وهذه املعادل.

أفعل ماذا تماًما أعرف إنني
أفعله. وكيف

هيلني. فلتدخل وأخريًا. اآلن. لذا
(١٦٤)

أحد هو باريس تخنُّث أن عن ذلك بعد هيلني تفصح حني مستغرب يشء هناك ليس
مناقًضا السواء، عىل والعقل الجسد ناحية من جماله ترى فهي برأيها؛ جاذبيته مصادر
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باريس، خنوثة من يسخر (الذي بالحرب املولع مينالوس عليها التي الزائفة للذكورة
(١٦٢) لًحى لهن فالحوريات مائع: الجنس نوع الكالسيكي، كليفورد عالم يف 48.(١٧٢
49.(١٧٣) األنثوية املساملة أركاديا مع حدوًدا تتشارك بالحرب املولعة الذكورية وأسربطة
فاوست يُغري التي (الصالت) التداخالت من واحد فقط هو الجنس نوع ولكن
عندما املرسحية طوال التوافق غياب معضلة عىل التأكيد يجري باستكشافها. كليفورد
بال مظهر ،(٣٣) فكر بال لغة األضداد: دور متممة تكون أن ينبغي التي األشياء تلعب
مكتملة كوحدة أنفسهم يرون برش ،(٨٧) للذات معرفة بال فكرية معرفة ،(٣٥) عمق
فهو (األُنَيْسيان)؛ املتقزم اإلنسان يف دراميٍّا مصور االنفصال هذا .(٣٦) كجزء وليس
يصحبه الحسية: املتع عن الحالة) هذه يف (ماديٍّا منفصل أكاديمية، وحياة خالص، عقل
للقضيب الدارجة العامية الكلمة هي Prick بريك شخصية وهي منفصلة، درامية شخصية
انتزاع عىل القدرة أمثل «إنني (األُنَيْسيان): املتقزم اإلنسان يبني كما الذكري). (العضو
لهذه السلبي الجانبي األثر ولكن فيه.» التأمل ثَمَّ ومن ما مادي موقف من لنفسه املرء
بني مختلف «تبلل مالحظة مجرد إال يمكنه ال الجنسية املسائل يف أنه هو العقالنية
أنا هذا كان («لقد املتعة هذه عن املسئول هو أنه بفخر بريك يعلن .(١٤٩) الفخذين»
يزج أن «يمكن عقل بدون أنه األخرى، الناحية من بريك يقر ذلك»). يف بارع إنني أقذف.
يمثل الكالسيكية فالبورج ليلة يف .(١٥٠) املشاكل» من شتى أنواع يف القضيب) (يقصد به
بني الرابط — حيوان ونصف إنسان نصف كالهما — والقنطور الهول) (أبو السفينكس
…/ولكن بعقله يفهم («إنه فاوست إليه يفتقر ما وهو والتحليل، الغريزة والعقل، القلب
«يجد سوف فاوست أن املطمنئ السامرية بتوكيد املرسحية تنتهي .(١٥٩ بقلبه»؛ ليس

األنثى. خالل من إال يحدث أن يمكن ال وكشف تحرير وهو ما»، يوًما نفسه
نفسها عىل للعثور وسيلة وتَنُْشد نفسها مع التوافق عن بعيدة أيًضا هي هيلني
الحرية عن تعرب التي التقليدية هيلني مفردات يف جزئيٍّا متضح وهذا وتحريرها. الحقيقية
كليفورد لكن .(١٧١) حقيقة» أنني خادعًة/أم صورًة كنُت إن أعرف أعد «لم الوجودية:
مفستوفيلس أن إال (منها)»، ضري ال أنه «تعرف فهيلني واللوم: الخطر عن مناقشة يقدم
فكرة من جزء هو توكيده يف السبب .(١٦٩) أبًدا» يعرف ولن يعرف. ال «العالم يوضح
العالم يتبناه الذي املترسعة األحكام عىل القائم املوقف كليفورد: يطرحها جديدة رئيسية

جنسيٍّا. الجذاب املظهر حيال
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الجنس نوع وسياسات كليفورد عند هيلني (10)

تتحدث جوته. «فاوست» يف التي تلك مع وثيًقا توافًقا الثالثة هيلني مشاهد تتوافق
اتجاه ومع والفزع. والحرية، والتضحية، والدمار، الوطن، عن مؤلم بشكل والجوقة هيلني
أحداث هذه بأن هيلني تحتج الوسطى، العصور قلعة حماية إطار إىل املرسحية أحداث
األسربطية حياتيها من (١٧٠ :٢٠٠٦ كليفورد ثانيًة»؛ (الحكاية) تبدأ («وهكذا مكررة
تشكالن صفحتني يف ثمينة. كجوهرة إليها ويُنَظر عليها يُخىش كان حيث والطروادية؛
فاوست يدعوها والوحشية. الجمال عن قصة قصتها، تروي فردي مرسحي حوار مشهد
الجمال: من مختلف ولنوع أركاديا») األرض، عىل («جنة التآلف من عالم مختلف، لعالم

جماله؟ استكشاف حاولنا هال فاوست:
نفسينا؟ أغوار ويف الخارجي العالم يف هيلني:

الوجود. يف لغة وأصدق بأعمق فاوست:
امُلتحابة. األجساد لغة هيلني:

(١٧٤)

بعالقته احتفظ أنه إال كليفورد، ِقبَل مرفوضمن السجع خالل من للحب جوته تصوير إن
نفسيهما». «أغوار يجدان املادية اللغة هذه ويف «لغٍة» يف يتشاركان فالزوجان االستعارية:
له تشكل والتجسيد اللغة ومشكالت السيمائية األنظمة أن باستمرار يجد جوته كان إذا
جوته: إليها يسعى التي اللغوية الشفافية به الخاص لفاوست يقدم كليفورد فإن عائًقا،
فاألجساد كلمات؛ بال اتحاد هو واألنثى الذكر بني االتحاد إن «صادقة». الجنسية فاللغة
شعريٍّا مقطًعا تشكل إنها جوته). إىل (نسبة الجوتوي السجع من الخاصة نسختها تدبر

بيتني. من
من اللحظة مفستوفيلس-فوركياس يُفرغ الجمهور إىل موجه كوميدي خطاب يف
عند عرش الثالث املشهد إىل يأخذنا مأساوية، نهاية إىل عام تطلُّع عىل ونزوًال قيمتها.
(الولد)) بوي اسم عليه يُطَلق كليفورد عند (االبن بيوفوريون الخاص املشهد جوته،
تدرك هيلني). رسديات كل (وعىل جوته قصة عىل باٍل ذا تغيريًا كليفورد يصنع حيث
وُمِنَحت و«َمنََحت أحالمهم)، (يف غربي ذكر كل عارشت لقد تموت. أن يجب أنها هيلني
تضع أن فتعتزم كنزه.» أو ما رجل «غنيمة كانت ولطاملا الجنسية»، املتعة أنواع كل
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بأن ثانيًة») (الحكاية) تبدأ «وهكذا يف سابًقا َصت لُخِّ التي (الدائرة الدائرة لهذه نهاية
ال .(١٧٧) جديدة» وأرض جديدة هيلني هناك يكون أن يتسنى العالم/حتى من «أتالىش
ناحية من — عىل االسم ينطوي ذات.50 كاسم ولكن كإنسان نفسها إىل هنا هيلني تشري
عىل تعتمد رقصة فيه؛ تُشاِرك ما — طروادة») («هيلني املشتهاة لألنوثة التجسيد كونها
خطوات من تسلسل األدوار، لعب من مفرغة حلقة محددة، حركات وتتضمن الجنس نوع

الهوجاء: والقرائن الفرضيات من سلسلة زة، ُمَرمَّ جنسية

قوة. وال حول بال وأنا بأس ذا رجًال أصادف
وعي أي دون

مقبولة نفيس أجعل
يل. مقبوًال أجده أن أمل عىل

(١٧٠)

ألنها ليس مقبولة نفسها من تجعل فهيلني مذهل؛ األخري السطر يف املعكوس املنطق
منها ومتوقع جنسيٍّا محددة — جميلة كامرأة — ألنها ولكن مقبوًال الرجل تجد بالفعل
الذكور بني وعي» من تخلو «التي العالقات مراحل السطر يفضح قرين. لها يكون أن

الحديث. العرص يف واإلناث
(كما قبيًحا املرء يكون فأن اآلن: منطقية تبدو السابقة مفستوفيلس مالحظة إن
أجله من الذي السبب هو وهذا جميًال.» يكون أن بقسوة «ليس فوركياس) حال هو
للنساء ذات كاسم اسمها تستخدم إنها املوت». «عىل قدرتها تستخدم أن هيلني عىل يلزم
املواصفات أساس عىل املبنية الجنسية القوالب تنبذ فهي فيه؛ يعشن الذي وللمجتمع
«هيلني عىل تعثر أن أمل عىل مرغوبًا، الشخص يصبح بها التي الخارجية الجمالية

جديدة».51 و«أرض جديدة»
تبدأ والجوقة. فاوست يثكلها محبوبة امرأة إنها وحسب: رمًزا ليست هيلني أن بيْد
للفرقة الشاعر يوضح األول» «الجزء بداية يف بالفقدان. كليفورد «فاوست» مرسحية

أن: الجديدة مرسحيته تنتظر التي املرسح خشبة عىل املوجودة املرسحية

الفائت العام حياتي دخل الرش
ا. حقٍّ أحببته شخًصا ودمر
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أفهم. ألن أحتاج أحزن. ألن أحتاج
… ثانيًة أحيا أن يف أبتدئ أن يمكنني كيف أفهم

تساعد. أن جوته «فاوست» الغريبة، القديمة القصيدة لهذه يمكن
(٩)

نهاية يف وفقدها أحبها التي الشابة املرأة بجرتشني، حلم وقد بفاوست الثاني» «الجزء يبدأ
الذي االنفجار .(١٢٩) رحلت» أن ُقُدًما/بعد امليض يمكنني كيف أفهم «ال األول»: «الفصل
الجزء «فاوست من األول الفصل نهاية يف بهيلني يمسك أن فاوست يحاول عندما يقع
املرسحية. بداية من فقط صفحات بضع بعد الفصل، بداية إىل هنا يُنَْقل لجوته الثاني»
طوال والحزن البحث يف وينهمك البداية، يف مزدوجة خسارة يخترب فاوست فإن ثَمَّ ومن
الجوقة عنها تعرب آنًفا) (املقتبسة الفصل بداية يف جرتشني فقدان عن كلماته املرسحية.
أتخيل أن يمكنني طويًال/ال أمًدا معِك كنُت «لقد النهاية: يف هيلني فقدان يواجهون عندما

البرشية: باملأساة يتأثر مفستوفيلس حتى .(١٧٨) رحلِت» وقد العيش

هذا؟ ما
. أُفٍّ نداوة!

عيني! طرف يف نداوة
وثكالنهم. البرش الثكل.
للنداوة! سحًقا سحًقا!

(١٧٨)

االكتمال إىل سعي اآلن فهو كليفورد؛ مرسحية يف غموًضا أقل جوته فاوست مسعى يصبح
لكن جوته؛ عند حارضتان الرئيسيتان الفكرتان هاتان محتمل. غري فقدان بعد الوجداني
يف منفصلتني فكرتني َحوَّل ثَمَّ ومن بينهما، الربط من مكنه الذي هو كليفورد تبرصُّ

وموضوعاتية. مرسحية وحدة إىل منه يستقي الذي املصدر
بني ما مألوفة. غري درجة إىل األدبي عمله شكلت قد الشخصية كليفورد ظروف إن
سبتمرب يف املرشوع عىل العمل يف كليفورد وبدء ٢٠٠٣ صيف يف الليسيوم مرسح تكليف
الكاتبة — ابنتيهما وأم عاًما ٣٣ مدى عىل ورشيكته — زوجته إصابة صت ُشخِّ ،٢٠٠٤
يف وماتت جراحيٍّا، استئصاله متعذر املخ يف بورٍم إنيس سو املرأة حقوق عن املدافعة
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الغضب «ذهول يف لجوته «فاوست» مرسحية انتقى أنه كليفورد يوضح .٢٠٠٥ فرباير
عقيدة إن قويٍّا. وجدانيٍّا ارتباًطا للمرسحية وأن ،(٣١ :٢٠٠٦ (جوته/كليفورد والحزن»
يعيش شيئًا كانت مفستوفيلس يعتنقها التي التدمري) أجل من (التدمري الخالص التدمري
للخربة طلبًا رحلة مجرد ليست فاوست رحلة إن .(٣٢) يوميٍّا وأرسته كليفورد معه
فاوست يأس إن الحياة: يف السعادة أجل من جميلة، لحظة أجل من رحلة ولكنها الكاملة
يشء كل أن يجد الفؤاد مكلوم رجل يأس هو املرسحية بداية يف االنتحارية امليول ذي
عىل قدرته انعدام عن فاوست تعبري إن .(١٧) قيمة بال هو إليه للوصول يسعى كان
هيلني فقدان يواجهون عندما املماثل الجوقة وترصيح جرتشني، يفقد عندما االستمرار

كليفورد. تعبري أنه الجيل من لهو
الجنسني بني باملساواة التزامهما دوًما وإنيس كليفورد عاش حياتهما، طيلة
مًعا، واألب األم يصري أن كليفورد عىل كان إنيس، ماتت عندما .(٢٠٠٥ (ماكميالن
إليه تطرَّق جنسانيٍّا اكتماًال يصنع وأن أركانها، أحد فقدت التي العائلة يف والزوجة الزوج
املجال حاليٍّا كليفورد أتاح لقد مجازيٍّا. الثنائي دوره يكن لم «فاوست». من نسخته يف
يقول املوت، فراش عىل إنيس كانت عندما الجنسيتني. هويته/هويتيه مغايرة عن لإلعراب
عميق شعور دائًما يتملكني كان الذي ذاتي، من األنثوي الجانب أن «أدركت كليفورد:
فيه بدأت الذي الوقت هو ذلك وكان جيدة. طاقة الحقيقة يف كان منه، والخوف بالخزي
«إشارة ببساطة لجوته لرتجمته مقدمته تشري .(٢٠٠٧ يونيو ١٥ (اليوميات، جو» أصبح
املزدوجة، للهوية االستكشاف هذا أن بيْد .(٣٣ :٢٠٠٦) جنسيٍّا» «متحول أنه عابرة»
أن أكره ولكني امرأة. تحديًدا أُعترب أن أريد أنني األمر («ليس الوجودية والتباساتها
املراهقة، منذ وكبتها ،(٢٩٩٧ يوليو ١٢ اليوميات، رجل»؛ أنني الخطأ وجه عىل يَُظن
أيَّ قضيب، له ولكن تنورة يرتدي املرء كان (إذا املضحكة الساخرة العملية وممارساتها
الدرامي (العمل اإلبداعية كتابته يف مسيطٌر املرسحية؟)52 االسرتاحة يف يستخدم مرحاض
فيها مرسحية إىل أمومية لديانة األبوي املقدس الكتاب طمس يحول الجديدة» هللا «عباءة
أفكارنا «إن (عبارة السياسية أيديولوجيته ويف الجنسية)، هويته يُخفي ِمثيلٌّ ذكٌر هللا
بالغرض» تفي تعد لم أنثى، أو ذكر إما الشخص أن به يُقصد والذي الجنس، نوع عن
يومياته ويف العالم)»)، (مرسح موندو دو «تياترو فكرته مهمة بيانات من واحدة هي

اإلنرتنت. عىل الشخصية
من الذكورية-األنثوية األدوار عن أفكاًرا اإلنرتنت عىل كليفورد يوميات تستطلع
امرأة أنه ً خطأ يظنون عندما الرجال إحراج يالحظ حينما مثًال الشخصية، تجاربه خالل
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لرجل» تسديها أن يمكنك أكرب إهانة هناك ليس للنساء، الكاره العالم هذا يف «ألنه،
الجنس»، «تحويل باسم معنونة صفحة به اإلنرتنت عىل موقعه .(٢٠٠٧ أغسطس ٢)
والتعبري الجنسية ميوله استكشاف بتعلمه يرتبط رشيكته موت بعد ثانيًة العيش وتعلمه
نوفمرب ٢٠) تكفي» لن ببساطة القديمة الطرق «نفس بأن القائلة ومالحظته عنها.
«الجزء يف الشاعر/الشاعرة عنها يعرب/تعرب «فاوست»، يف رئيسية فكرة هي (٢٠٠٧

وقت: يأتي سوف أنه إىل مفستوفيلس ينبه/تنبه عندما الثاني»

القديمة الرؤى فيه تكون
يصنعه وما املرء هوية عن

معنى. أي لها يكون لن ببساطة

(١٣٨)

رؤيتها: تطورت كيف وتوضح

العالم أغريِّ أن أردت
الكلمة. قوة عرب ه أغريِّ

بالكلمة نطقت
تغري. قد شيئًا أن يبُد لم لكن

لفاوست أمنحها أن بشغف أردت التي النصيحة أن وأدركت
لنفيس. أمنحها أن احتجت نصيحة كانت

الداخلية.» أنوثتك مع صلة «اصنع

(١٣٧-١٣٨)

الغامض جوته بديل أن إال كافية، غري أنها عىل الكلمات إىل يُنَْظر جوته، عند الحال هو كما
وضوًحا. أكثر نصيحة إىل يتحول — (٢١٥ األول» الجزء («فاوست «األفعال» —

املرسحي املؤلف ولكليفورد كإنسان، لكليفورد فائدة ذات فاوست رحلة كانت لربما
أو ذاتية سرية مجرد ليست املرسحية هذه أن بيْد «فاوست»، مرسحيته يصوغ وهو
روبرت بأغنية مصحوبة زوجته، مع األخرية للحظاته كليفورد رواية إن نفسيٍّا. عالًجا
اللهجة يف تطابق (٢٠٠٧ أغسطس و٢٦ يونيو ١٨) نفرتق» ثم واحدة، عشق «قبلة ِبرنز
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يف لفاوست هيلني وداع من جزءًا ليست ولكنها جوته، مرسحية يف وهيلني فاوست افرتاق
الجنس، نوع عن سياسية كلمة تُلقي إذ هيلني؛ تختفي ببساطة فيها إذ كليفورد؛ نسخة
مستوعب التعبريات/وغري من خاٍل «بوجٍه فاوست تاركًة الحب، عن شاعرية كلمة وليس
عن البحث عن الجمال؛ عن مرسحية يف .(١٧٧-١٧٨) الخاوي» بردائها حدث/متشبثًا ملا
الخاصة للمشكالت تجسيًدا تمثل الكالسيكي األدب يف امرأة أجمل فإن الحياة، يف الجمال
عائق هو والتملك) الخارجية، كاملظاهر يمثله: (وما الجمال ألن الجنسانية؛ بالسياسات

املساواة. أمام
هيلني حال وكذلك تمثله. أن كليفورد مرسحية يف هيلني تتمنى شيئًا الجمال ليس
تؤكد للجمال، أيقونًة كرمز، بمكانتها الجوقة تُذكُِّرها حينما إذ جوته: مرسحية يف
هيلني تختفي إذ ذلك؛ من ألبعد تميض كليفورد مرسحية أن بيْد مستقلة. كامرأة هويتها
مالحظة تأخذ إنها .(١٧٧) جديدة» وأرض جديدة «هيلني نحو رضورية أولية كخطوة
قفص» يف يُوضع أن ينبغي السيدة. أيتها َخِطر «الجمال فيها: يقول التي مفستوفيلس

كليٍّا. تمحوها بل وحسب طروادة هيلني حرية تقيد ال فهي أبعد، خطوًة
املنشودة خاتمتها إىل ذبيحة هيلني لتقديم عرش الحادي املشهد تحضريات تصل وبهذا
ينطوي عمل إنه بالنفس. تضحية هو بل ذبيحة تقديم ليس هذا أن واحد: فارق مع ولكن
هيلني تختفي ال .(١٧٧ أموت» أن هي لديَّ املتبقية الوحيدة («القدرة الفردية الفاعلية عىل
بل (٩٩٤٢ الثاني» الجزء («فاوست جوته مرسحية يف كما حزين» «بوداع مصحوبًة كرًها
وينصبُّ رحيلها، دون» «يُحول أن يستطيع وال «يوقفها»، أن فاوست يستطيع ال بقوة.
«يجب» ذلك «إن أميض»، أن إىل «أحتاج» «حيث سياسية: لحاجة تحديدها عىل الرتكيز
ال عندي). من الداخلية التنصيص (أقواس أختفي» أن إىل ««أحتاج» اآلن»، ينتهي أن
يتطلب سيايس لهيكل تحديدها تُربز ولكنها كيشء أو كضحية هيلني اإللزام أفعال تُربز
الفداء كبش تقديم من الرابع، الفصل مادة من املوضع هذا يف قريبون نحن تدخلها.
اإللهية نصف الطبيعة ذات لهيلني بالنسبة حيث املقدس)، عن ِبرشٍّ (التكلم والتجديف
مرسحية يف هيلني بادرة أن بيْد املسيح. فقط: واحد نظري لها بادرة هو للموت التطوع
يشتمل الذي العلماني والعرشين الحادي القرن عالم العالم، إلنقاذ محاولة «هي» كليفورد
فاعلية تُمنح كي ٢٠٠٦ حتى تنتظر أن هيلني عىل كان الجنسني. بني التوازن اختالل عىل

قويٍّا. سياسيٍّا وصوتًا فيها لبس ال
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هيلني ُحماكاة

لعمٍل بارزًة ُمالءمًة ُمالِئمًة الرضر من تخلو التي تنويعاتها يف تبدو قصة
الرسدي الشعر يف النساء «سقوط شميتس، (جوتز هزليٍّا. يكن لم إن كوميدي،

القديم») اإلنجليزي

عىل بالحصول األمر بك ينتهي فسوف بجدية أخذتها إن هيلني. من اسخر
(أدريان ا. حقٍّ الرديئة األفالم وبعض فنيٍّا ضعيفة رفائيلية قبل ما لوحات بضع

هيلني») تكون أن الصعب من إلهي، «يا موربي،

املألوف: عن «خارج يف والكوت (ديريك شموليًة. ازددت تفصيًال، ازددت كلما
َهمنر) لروبرت والكوت» ديريك

كبدايٍة، روايتها. يصعب قصًة هذا، وقتنا إىل هومريوس منذ هيلني، قصُة كانت لطاملا
مشاعرها أو أجاممنون بسرية سريتها تقرن حينما «اإللياذة» يف لهيلني. دور هناك ليس
هذه شكسبري يقر الرسد. يف وجودها تؤكد كي يائسة محاولة هذه فإن هيكتور، بموت
ينطوي مشهد إنه وحيد: مشهد يف لنا هيلني ًما ُمقدِّ وكريسيدا»، «ترويلوس يف املعضلة
كل املرسحية. هذه يف لهيلني دور هناك «ليس ألنه األحداث» إيقاع يف مدهش «هبوط عىل
وجود تصوير أن بيْد .(٢٣٢ :٢٠٠٠ (رتر «موجودة»» تكون أن يجب أنها األمر يف ما
هذه ملء فإن ذلك ومع رسدية، فجوة يَُخلِّف خوائها وصف إن عسري. أمر هو محض
حرب كاختزال وسطحية؛ خاوية فصاحة عن يسفر ورغبات) مشاعر (بمنحها الفجوة
السلبية، مع متناقض، بشكل العمدية، هذه تقرتن ما وغالبًا عمدي. جنيس فعل يف طروادة
بيرتسن وولفجانج فيلم يف أو طروادة، تتناول التي الوسطى العصور كتب يف نرى كما



طروادة هيلني

ترغب «طروادة» فيلم يف كروجر ديان دورها تؤدي التي هيلني .(٢٠٠٤) «طروادة»
تؤدي شخصية مأساة لخلق ومحاوالتها الدموع، وتذرف االبتسام تتكلف فهي بعجٍز:
فإن مجهوليتها، هو هيلني جوهر كان إذا توسيعه. من بدًال العاطفي النطاق تضييق إىل
بعيًدا بنا وستجنح زائفة، محاوالت ستكون إنسانيٍّا للمعرفة قابلة بأنها وصفها محاوالت

كنهها. من تُقربنا أن من بدًال
مواجهة املعضالت هذه مواجهة من لهم بد ال هيلني، تصوير يف الُكتَّاب يفلح كي
صورة يف تقديمها أو تعديلها، أو مختلف، إطار إىل نقلها من لهم بد ال مبارشة:
وسائل هناك األصل. من مخففة صورة وليس تماًما جديدة هيلني تصبح حتى مختلفة
امللحمة. أو املأساة من إخراجها طياته بني يحمل جميعها ولكن بذلك للقيام عديدة
املرسحيات يف (كما كوميدي/هزيل/هجائي إطار إىل النوعية الناحية من تحويلها يمكن
الكوميدية بوف» «أوبرا نهج عىل ألوفنباخ الجميلة» «هيلني مرسحية اليونانية؛ الساتورية
عرصية هيلني تصبح أن ويمكنها والرجال»)، موكناي «عن التليفزيوني الفيلم الساخرة؛
وولف فريجينيا ورواية ،(١٨٨٦ اآللهة» «ابنة ستانيل جني (رواية الرواية عرصي: قالب يف
القديمة اليونان من منتقلًة ِعرقيٍّا، توطينها إعادة يمكن أو (١٩٢٥)؛ دالواي» «السيدة
الصيت الفصل هذا يستجيل «أومريوس»). امللحمية والكوت ديريك (قصيدة الكاريبي إىل

لهيلني. الذائع العام
كما محاكاتها. تجري هيلني قصة أن نجد يأتي، فيما أناقشها التي األمثلة كل يف
وخفة الذكاء عىل تنطوي ترجمة هي (الباروديا) «املحاكاة الخامس، الفصل يف رأينا
طمسه؛ دون ُمضيًفا ا نصٍّ تنقل فهي ١١٠٨)؛ أدبية قطعة ،١١٨ :١٩٥٧ (شليجل الروح»
النص يف التجديد وكذلك املضيف للنص األدبي الفضل ُمَميًِّزا النقل، القارئ فيستطيب
يف وتالزمها املكانية املحاكاة تعديالت وراء هيلني قصة تحوم الفصل هذا يف املستحدث.
يعد لم الكاريبية. العرشين القرن وجزر الفيكتورية، وإنجلرتا اإلليزابيثية، الجنيات أرض
يف ُمستَقرٍّا طيفها يجد إذ أدبيٍّا؛ نوًعا صار بل درامية شخصية عن عبارة هيلني بديل

الجغرايف. وليس النوعي املوضع تغيري
للسخرية تتعرض هيلني أن أعني ال الفصل لهذا كموضوع للمحاكاة بتقديمي إنني
املحاكاة يف األساسيان فالعنرصان أمثلتي؛ من العديد يف تندرج الكوميديا أن رغم منها،
يف والجديد القديم النص مطالعة يمكن بحيث جديد، إطار إىل ونقله أصيل نص هما
بما كبريًا التباين كان وإذا املحاكاة، يصنع الذي هو االثنني بني التباين إن إذ ذاته؛ اآلن
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مالئم غري موضوع مع امللحمي النمط استخدام ذلك، (مثال الكوميديا يخلق فإنه يكفي
بالفعل (ذلك املحاكاة عند الكتاب غالبية عليها يركز امُلزامنة أو املزاوجة هذه نمط). لكذا
مارجريت ترى «مقابل»). وأيًضا «بجانب» تعني التي ،para اليونانية الكلمة يف متأصل
أو ثانيًة ويُقدم امُلحاكي يد عىل شفرته» «تُفك فإنه األدبي العمل يُحاكى «كي أنه، روز
(روز واحد» عمل بداخل «نصني النتيجة وتكون ُمبَدَّل»، أو ف» «ُمَصحَّ قالب يف ر» «يَُشفَّ
آخر»، أدبي عمٌل به ُم يُطعَّ أدبي «عمٌل بأنها املحاكاة فلوريو يصف .(٤٠ ،٣٩ :١٩٩٣
،٢٨ :١٩٩٣ روز كتاب يف (مقتبسني آخر» لعمل «تحويل بأنها ديزرائييل إيزاك ويصفها

هيلني. فون ويَُصحِّ ويشفرون، مون، ويُطعِّ يحولون، مؤلفني نرى الفصل هذا يف .(٢٧

الكوميديا (1)

والجديدة القديمة الكوميدية النصوص يف تظهر فهي مبكًرا: الكوميدية هيلني حياة تبدأ
(الذي أليكساندروس» «ديونيس كراتينوس كوميديا نص لدينا ليس القديمة. لليونان
عىل هيلني تُختَطف محفوظ: حواره ولكن باريس»)، دور يؤدي «ديونيسوس يعني
:١٩٧٤ (لينساي طائر قفص يف فيخبئها كوميديٍّا دوًرا يلعب الذي ديونيسوس يد
القرن ألثينا الساتورية الدراما يف متكررة شخصية كذلك هي هيلني .(١٥١-١٥٢
تالها األثينية الدراما ملهرجانات الثالثية الرتاجيدية املرسحية األعمال امليالد. قبل الخامس
التي للمرسحيات امليثولوجية للمادة إباحية هزلية محاكاة قصرية، ساتورية مرسحية
كانت املرسحيات هذه يف (الجوقة املؤلف. نفس بواسطة مكتوبة لتوِّها، ُقدِّمت قد كانت
بآذان ولكن البرش شكل لها شهوانية، هازلة ماجنة (كائنات الساتري مخلوقات من مؤلفًة
ساتورية مرسحية إال يبَق لم التسمية.) جاءت هنا ومن تيوس)؛ أو خيوٍل وحوافر وذيول
خاصة وحوارات شذرات هناك أن إال ليوربيديس، «السايكلوب» مرسحية وهي واحدة،
مرسحية وهي واحدة، ساتورية مرسحية هناك منها. العديد وأسماء أخرى، بمرسحيات
األول الجنيس لقاءها وتحديًدا الرئييس، كمحورها هيلني تتناول املاجن»، هيلني «زواج
يف فظَّة جنسية لنكاٍت مادة تشكل أنها إال ،(٢٦٥ :٢٠٠٥ (هيوز بباريس جمعها الذي
مرسحية (انظر املرسحية شخصيات من شخصية تكن لم وإن حتى أخرى مرسحيات

«السايكلوب»). يوربيديس
(يوربيديس/أروسميث هزلية» «تراجيديا بأنها الساتورية الدراما النقاد أحد وصف
والخيانة سلسة، حدوًدا والرتاجيديا الكوميديا بني الحدود كانت ما دائًما .(٢٨ :١٩٧٤
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إليزابيث لبالط امللحمي املؤلف منهما. كلٍّ يف بعيد أمد منذ مطروق موضوع هي الزوجية
«ملكة امللحمية القصيدة يف ولكنه الكوميدي، بحسه معروًفا ليس سبنرس، إدموند األوىل،
تقوم ال سبنرس معالجة إن إليزابيثية. ساتورية مرسحية يف هيلني يضع (١٥٩٠) الجن»
يتخىل أن بعد — هيلني ألن الحريف، باملعنى ساتورية كذلك ولكنها فحسب املحاكاة عىل

الساتري. مخلوقات مع بيتًا تقيم — باريس عنها

(١٥٩٠) الجن» «ملكة (1-1)

كتاب كل يتمحور إليزابيث. بالط بفضائل احتفال هي امللحمية الجن» «ملكة قصيدة
والعدل، والصداقة، والعفة، واالعتدال، القداسة، معينة: فضيلة حول الستة الكتب من
الكتاب يف األول. املقام يف مجازي العمل فإن امُلعرَّفة، األسماء هذه تدل وكما والكياسة.

وباريس. هيلني من إليزابيثية بنسخ نلتقي العفة، كتاب الثالث،
القديمة، بريطانيا يف بل الكالسيكية اليونان يف يدور ال العمل هذا فإن ذلك مع
الجميلة الزوجة امللحميني. أسالفهم من شأنًا وأقل أصغر نسل هم سبنرس وشخصيات
مجاِنس هو اسمها كان لربما هيلينور»: الحسناء السيدة ثانية، «هيلني بل هيلني ليست
ولكن باريس اسمه ليس املختِطف عاهرة». «هيلني من أو جديد» من «هيلني من لفظي
من ينحدر أنه بفخر ويدعي باريس)؟ من تافهة (صورة «باريس-تافه» أيقصد باريديل

إيدا. جبل عىل ووينون باريس بني اتصال
سبنرس) إىل (نسبة السبنرسيني الحبيبني هذين شخصيتَي من الواضحة الشخصية
املقطع يف يظهر عندما موقُفه ويُلخصشخصيتَه أناني. مخادع فهو باريس؛ شخصية هي
وأثناء مينالوس، تمثل التي الشخصية مالبيكو، قلعة إىل الدخول من يُمنَع أن فبعد التاسع؛
مالبيكو، زوجة يلتقي عندما 1.(٩ .٨ .٩) مالكها وقتل القلعة نهب عىل يُْقِدم عاصفة،
االتصال عىل الدالة املفردات فتتكرر إغوائها. يف بتؤدة يرشع واللطيفة، الجميلة هيلينور
رسية طريق خفية، إشارات ،(٢ .٢٨ .٩) رسي معنًى ،(٩ .٢٧ .٩) رسية رسائل الرسي:
.٢٩ .٩) الغواية متمرسيف وهو .(٩ .٣٥ .١٠ ٧-٨؛ .٩ .١٠ ،٨ .٥٢ .٩) ُخْفيَة ،(٥ .٣١ .٩)
الحب وليس الشهوة، وتحركه 2،(٩ .٣٥ .١٠ ٩؛ .٤٢ .٩) الزوجية رباط ويزدري ،(٨-٩
تنقل السابق. يف أغواهن اللواتي نبذ مثلما قهرها إن ما هيلينور ونبذ ،(٧ .٣٥ .١٠)
من تخلو التي الخاتمة عرشي اثني بناءٍ ذا بيتًا تشكالن اللتان املقتضبتان الجملتان

.(٩ .٣٥ .١٠) كثريات» نساءً عارش فقد لذا بقيٍد؛ لريىض يكن «لم للعالقة: عاطفة
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تقدم القصيدة فإن ،(٦ .١ .٩) فاسقة» سيدة عن أكتب «إنني يقول: سبنرس أن رغم
للغرية تجسيد إنه الديوث). أو اللعني التيس اسمه يعني (الذي مالبيكو هيلينور، زوج أوًال
العالجيم عىل يتغذى البحر، عىل كهف يف يعيش إذ العارش، املقطع نهاية يف الواقع (يف
.٦٠ .١٠ غرية»؛ عليه يُطَلق وما رجًال، كان أنه بعيد حد إىل «ينىس فإنه والضفادع،
النفس، عن املروِّحة التسلية من ويحرمها األعني، من الشابة زوجته ويخفي .(٨-٩
النقيض هو املفرط الشك هذا زوجته. مع عالقة يقيموا أن خشية الزوار كل ويرفض
معروٌض مالبيكو أن نجد أيًضا أخرى جوانب من الكالسيكي. مينالوس ضيافة لكرم
يف «مجتمعان والزوجان (١ .٥ .٩) وذابل» «عجوز فهو مينالوس؛ عن مختلًفا بوصفه
أحد بوصفها مقدمٌة هيلينور فإن وهكذا .(٢ .٦ .٩) متالئم» غري اجتماًعا واحد نري
التي الشعبية األقصوصات تراث من لنا معتاد نمط وهذا وشابة. شابٍّ بني زواج طرَيف
الذي لتشورس تاجر» «حكاية من الواقع يف ،(١٦٣ :١٩٩٥ (واتكينز «فابليو» عليها يطلق
هذا مع نتفاعل كيف نعرف كقراء، الوصفي. اصطالحنا ومايو، يناير شخصياته، تعطينا
حول السلبي التعليق إن بل زوجها. خيانة يف الشابة الزوجة براعة نساند فنحن النمط:
الشعبي. الرتاث من النوع هذا يف صدر برحابة يُْقرأ جمالها تُضاهي ال وأنها هيلينور عفة

معهود. أمر هي األطراف الثالثية العالقة هذه
يسمح أن إىل مالبيكو يضطر إذ النمط؛ هذا وجه يف عثرة حجر يضع سبنرس أن بيْد
إىل هيلينور دعوة عىل يجربونه الذين بواباته) لتدمري يتحرضون (ألنهم الزوار بدخول
هيلني بعيد حد إىل يشبه ما وهو كريمة، ُمضيفة كونها باعتبار األمور تتوىل حيث العشاء،
بصورة صولته تُقدَّم إغوائه، يف باريديل يبارش عندما لتشورس. وكريسيدي» «ترويلوس يف
،(١ .٦ .١٠ خبري»؛ («عاشق الغواية يف متمرس فهو األبرياء؛ عىل اعتداء أنها عىل كبرية
ونصب ،(٨ .٥ .١٠) عاطفتها و«اختالس» ،(٤ .٥ .١٠) بهيلينور «التغرير» يف ويرشع
ماكرة» و«حيًال زائًفا»، «خداًعا مستخدًما (٣ .٨ .١٠ روحها»؛ («مفاجئة ملشاعرها كمني
ارتباط له (مصطلح «فنه» يمارس .(٦ .٩ .١٠) مصطنعة» و«َحباِئَل ،(٢-٣ .٧ .١٠)
القصيدة يف كما املسكوب، النبيذ يف حب رسائل ويكتب (١ .٥ .١٠ أوفيدية؛ بتعبريات
يتعلق فيما لفريجيل، عباراٍت عامًدا ويكرر ألوفيد. «البطالت» قصائد من عرشة السادسة
لبالغته، متوقعة غري نتيجة إلنياس دايدو حب كان إذا مأدبة. أثناء طروادة بسقوط
بفصاحة السابق يف تحدث كان (إذ بهيلينور التالعب هو باريديل رسد من فاملقصود
كاذبة» كثرية عشق «نظرات حديثه إىل ويضيف ،(١ .٣٣ .٩ طروادة: سقوط عن

.(٩ .٥٢ .٩)
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املصطنعة، حبائله برباعة نرش وهكذا
الواهنة القلوب من الكثري بها أخضع التي

الكثري: خدع الطريقة وبنفس الخوايل، األيام يف
مثلهن؟ انجرفت قد كانت إن إذن، العجب لم

(٦–٩ .٩ .١٠)

أمر هي الثالثية العالقة لديه. اإلدانة وغياب الشاعر تعاطف البالغي السؤال يُظهر
األوسط، الحد هي هيلينور هيلينور. يخدع باريديل ولكن مالبيكو تَْفُضل فهيلينور معقد:
هيلينور ألن تنطبق ال عجوز) بزوج تتالعب شابة (زوجة املعهودة فابليو تراث ووضعيات

بدورها. للتالعب تتعرض
.١٠) لها» باستدراجه فخه يف «أوقعها — الضحية صورة يف هيلينور قدَّم أن بعد
.١١ .١٠) باريديل مع الهروب ومكان وقت تحديد يف ترشع الشاعر يُظهرها — (١ .١١
لدينا علم ال البقية. يف النار وترضم معها لتحمله زوجها ثروة من جانبًا فتجمع .(٦-٧
«أحرقت لبدائل: بطرحه معرفتنا انعدام يؤكد وسبنرس األخري، الترصف لهذا بدافعها
هيلني شخصية من شأنًا األقل النسخ حتى .(٦ .١٢ .١٠) نكاية» أو للتسلية، البقية

عليها. التعرف يستحيل
«سيدة بأنها فيصفها باريديل؛ هجرها أن بعد وجيزة لفرتة هيلينور النص يتبع
تعرَّضن اللواتي السابقات القصيدة نساء مثل الغابة، يف بائسًة تهيم الجانب» رقيقة
وتأخذها الساتري مخلوقات تنقذها وعندئٍذ ،(٥ ،١ .٣٦ .١٠) دليل» أو زوج «بال للهجر،
يف وفقط والخبز. الجبن وتصنع املاعز، تحلب ملنزلهم، ربًة تعيش وهناك للبيت. معها
املثرية الجنسية املعلومة نتلقى املنزلية بالحياة تحتفي التي املقطوعة هذه من األخري البيت
شكل يف ًما ُمقدَّ ليس هذا وحتى .(٩ .٣٦ .١٠) كمشاٍع» معها الجميع «وتعامل للدهشة:
لها» محبوبًا كان وكم باريديل، السيد مالبيكو،/وكذلك نسيت أن لبثت «ما إنها إذ إيذاء

.(١-٢ .٣٧ .١٠)
كما تُنِذر، غابة إىل ويدلف زوجته. عن — عنزة هيئة يف متنكًرا — مالبيكو يبحث
كل ثيسيوس: حكاية إطار خارج تُعَرف ال (وحوش املينوطور مخلوقات بوجود لنا، يُقال
ثيسيوس)، تتناول رسدية سياق يف هي املينوطور عن الحديث العرص أوائل يف اإلشارات
من مختلًفا جانبًا يرسد عندما حتى هيلني قصة تستدعي سبنرس إشارة فإن ثم ومن
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مخلوقات أحد يمارس حيث الساتري مخلوقات بيت يف هيلينور عىل مالبيكو يعثر الحبكة.
يتسم العفة، كتاب يف الدهشة عىل يبعث فاصل إنه مرات. تسع ليًال معها الجنس الساتري
يتلصص إباحية. بشهوانية أيًضا ويتسم السواء. عىل وفاضح التعبري حسن بأنه املقطع
«انتفخ — آالمه يُفاِقم هذا أن يخربنا الشاعر أن ورغم الجنسية زوجته أفعال عىل مالبيكو
تركيبه من آخر جزء أيُّ يتساءل املرء يجعل املستخدم الفعل فإن — بالغرية» قلبه كل
زوجية ببداية ويعدها زوجته مالبيكو يوقظ .(٦ .٤٨ .١٠) منتفًخا أيًضا يكون قد البنيوي
أن مفضلًة فرتفض، .(٣-٤ .٥١ .١٠) الكامل» يتجدد/بالسالم سوف يشء «كل جديدة

بقوة. ساتورية لدراما هذه إن .(٣ .٤٤ .١٠) املرحة» الساتري «مخلوقات وسط تحيا
واملحاكاة: األخالق ناحية من متضائل االستطرادية القصة هذه يف يشء كل
هيلينور رحيل يؤدي ال النقاد، يالحظ (كما األحداث أسماؤها، دوافعها، الشخصيات،
رجال مع لقاءات ثالثة يف مختزلة هيلينور قصة إن نقود). بل مدينة حرق إىل
الساتري ومخلوقات وأناني، شهواني وباريديل وبخيل، شهواني مالبيكو شهوانيني:

الخالصة. بالشهوانية تتصف
بريتومارت هيلني. قصة من الجنسية غري بالجوانب االضطالع بريتومارت تتوىل
الزوج عىل للعثور حملة يف فارس هيئة يف متنكرة أمرية وهي الثالث، الكتاب بطلة هي
فهي وذكورية، أنثوية بصفات تتصف وهي السحرية. مريلني مرآة يف رأته قد كانت الذي
رصدناه الذي التأثري ولجمالها ،(٩ .٢١ .٩) أبًدا» عنٌي عليها وقعت شجاعة امرأة «أبهى
«ناظرهم الرجال من املعجبون يُميلِّ رأيته كلما إليه تتوق يجعلك الثاني: الفصل يف
يف يرغبون يظلون اكتفاء،/ولكنهم التوَّاق لناظرهم يتسنى «وال بريتومارت من التوَّاق»
بأنها بريتومارت تتسم كذلك .(١-٢ .٢٤ .٩ ،٩ .٢٣ .٩) النظر» أطالوا مهما إليها التطلع
واألرسة، الزوجية، رباط مبتغيًة بُطهٍر، ولكن رجًال تالحق فهي جامحة: رغبة يحدوها
وليس ة، أُمَّ إقامة عن سيسفر «ولعها هيلني، من العكس عىل ململكة. الراسخ واألساس
ذلك ومع بماضيها، خياليٍّا ارتباًطا مرتبطة وهي .(١٥٥ :١٩٨٩ (سوزوكي ة» أُمَّ دمار
:١٩٨٩ (سوزوكي التاريخ» خدمة يف نفسها و«تضع دروسه من تعترب ألن مستعدٌة فهي
«نماذجها شاكلة عىل التاريخ تُكرر التي هيلينور، مع تتناقض هي هذا ويف .(١٦٩-١٧٠
.(١٦٧ :١٩٨٩ (سوزوكي شأنهم» من تحط فهي ثَمَّ ومن هامة؛ فروق أي غري من األدبية
تعنيه ما فهم تيسء هيلينور إن املحاكاة. مفردات مع األُمة عن سوزوكي مفردات تتماثل
هذا الفهم سوء نتيجة فإن سوزوكي تكتب وكما «فارق»، وجود مع تكرار إنها املحاكاة؛

التقزيم. هي
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ببساطة تضاهي شخصية يصور فهو مستويني؛ عىل املحاكاة يستغل هنا سبنرس
الذي األصيل النص يف ترصًفا يقدِّم ذلك تصنع بينما لها تصويره يف أنه بيْد أصيًال، ا نصٍّ
الذي املزدوج التأثري لهما سبنرس مقطَعي فإن ثَمَّ ومن مثاله. خاضعًة شخصيته تتبع
تجعلنا ثم نضحك، تجعلنا البداية «يف املحاكاة: نصوص يف وولف فريجينيا وتصفه تعينه

.(٨٩ :١٩٨٧ (وولف نفكر»

(١٥٨٤) باريس» «اتهام بيل»، «جورج (2-1)

فربيتومارت األوىل: إليزابيث امللكة سبنرسإىل تحية هي امللحمية الجن» «ملكة قصيدة كانت
من تنحدر فربيتومارت أن القصيدة يف الخرافية النسب سلسلة تدعي التي إليزابيث مثل —
إليزابيث كانت ١٥٩٠ عام الجن» «ملكة نرش قبل أعوام بضعة بشعبها. مقرتنة — نسلها
هذه يف باريس». «اتهام الرعوية، بيل جورج دراما مماثل: نحو عىل كبرية تقدمة تلقت قد
أثناء محاكمة. إجراء — باريس ُحكم من املترضرتان — وأثينا جونو تطلب املرسحية
ويحكم — أمامها تُعَرض املرسحية كانت التي — إليزابيث امللكة باريس يلمح املحاكمة

ملليكته. الذهبية بالتفاحة
لويس يكتب تلخيصه يف كوميدية. مرسحية ليست باريس» «اتهام بيل مرسحية إن
تهتم بها الخاصة املرسحي التأليف وتقنيات رعوي، بناء هو املرسحية «بناء مونرتوس:
يُْقَصد وال .(٤٣٣ :١٩٨٠) بفجاجة» فيها مبالغ فيها السائدة امللكية واملشاعر باملناظر،
محاكاة تكون أن باريس، محاكمة مشهد الثاني، املشهد الثاني، الفصل يف باملناظر
أنماط وسط يقع «اختياًرا هذا كون مجازيٍّا تُقاَطع باريس محاكمة كانت ما كثريًا هزلية.
اختيار وهو ،(٤٣٤ :١٩٨٠ (مونرتوس النضوج» أعتاب عىل شاب يواجهها التي الحياة
(هاليت التطلعات» ذي العقل «نبذ تمثل فالرعوية للدراما: الرعوي النمط عليه يُؤكد
الثالث اإللهات تغوي املشهد هذا يف .(٤٣٤ :١٩٨٠ مونرتوس كتاب يف به مستشهد سميث
لعرض سخي مصغر موكب يستتبعه منهن واحدة لكل اإلقناع وحديث بالرشاوى. باريس

املوصوفة. اإلغراءات
الشكل يف مفرطني بيتًا ١٧ يف ذهبية ثروة مقدمًة باريس، يُغوي من أول هي جونو
بأكاليل موسوقة ذهب، من شجرة ارتفعت ذلك «عند املرسحي، اإلرشاد يوضح الغنائي.
تشجع اآلن فهي — النخرة» جونو «بثروة تستخف التي — أثينا أما ذهب». من وتيجان
موكبها يتكون والَغَلبَة. الرفيع، واملقام كالحكمة، أعظم: أمور إىل «يصبو» أن عىل باريس
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تكلم. من آخر هي فينوس التسعة). العظماء أنهم (يُفرتض حربيني فرسان تسعة من
«وجًها تعرضعليه وأخريًا نفسها، وتعرضعليه الحب، يف تفضيلية بمعاملة باريس فتعد
اللهو.» من قدر أكرب تمنحك أن لك/يمكنها تابعة بالحيوية مفعمة و«عاهرة له»، مثيل ال
منهم كلٌّ يمسك الكيوبيد، من ٤ يرافقها بجرأة، «تدخل هيلني أن املرسحي اإلرشاد يخربنا

وجهها».3 عىل نقيٍّا هواءً ح لرُيوِّ يده يف بمهواته
من ثالثيات عىل األغنية تحتوي باإليطالية. لهيلني غناء عىل فينوس عرض يشتمل
كانت «إن بديانا: نفسها هيلني فيها تضاهي الجناس عىل يقوم تركيبًا ُمركَّبة األبيات
ملكة ديانا كانت …/إن السفيل العالم يف إلهة ديانا كانت …/إن السموات يف نجمة ديانا
نادرة ديانا «أنا كلها: الثالثة املواضع يف لديانا هيلني بتحدي وتنتهي األرض…»، حوريات
إن واألرض». والسماء، الجحيم، يف ديانا عينَي/عىل مع حربًا يصنع أن يقدر وحلوة،/من
التي الثالثي البيت أجزاء من جزء كل البيت. تركيبة يف بالفعل إليه ُمشاٌر هيلني تفوق
مقطًعا يشكل أن يمكن ديانا جمال ه و و؛ ج د د، أ ب ب، هو: تركيبها ديانا عن تتحدث
ز ز ز. أبيات): ثالثة من (وحدة ثالثية إىل تأثريه فيؤدي هيلني جمال أما أكثر. ال ثنائيٍّا

سمعيٍّا). األقل (عىل ديانا من إشباًعا أكثر هيلني
باإلنجليزية هيلني غنت ،٢٠٠٧ عام املرسحية جلوب شكسبري مرسح عرض عندما
بيل كلمات وأدت املوسيقي) املخرج قال حسبما األخرية، اللحظة يف اتُِّخذ قرار (وهو
الشعر ذات الطول فارعة بيكر راي دورها أدت التي هيلني كانت حزينة. عاطفية كأغنية
مشبك نسيج من ضيًقا ورسواًال ريش، من ذيل له أحمر باسك قميص ترتدي األسود
كيوبيدين من املكونة املساندة مجموعتها كانت سوطني. وحملت الرقبة، طويل وحذاءً
الجنسية. الجاذبية وال املوسيقية، الرباعة وال الرقص، مهارة يف مجاراتها عىل قادرة غري
وأحزمة الخلف إىل ويميالن األكمام، قصريَي قمصيهما إىل بمشابك ُمثبَّتة أجنحة بوجود
يف ركبتيهما عىل والخلف لألمام بتثاقل تحركا مستفز، نحو عىل مفتوحة رساويلهما
رغم وبدنيٍّا. فنيٍّا منها متضايَقني كانا أنهما الواضح من كان الوركني من تأتي حركات
أجل من ذاتي بوعي هيلني وإىل اآلخر إىل ينظر أحدهما وكان دءوبًا، جهًدا بذال ذلك
قدرتهما مع هيلني بها تفاعلت التي املتسائلة كالسخرية مضحًكا تفانيهما كان التوجيه.

مصاحبنَي. كمؤدِّينَي الخربة ينقصها التي
يخاطب أن مريكور أراد العمل. هذا طوال كوميدية مواقف يف املوسيقى تسببت
أن له وتتيح الريجي موسيقى تتوقف وحينئٍذ ذلك يحقق أن يستطيع ال ولكنه وينون

251



طروادة هيلني

إيدا، «يا بمطرقتيه. املوسيقى فيعزف والحدادة) النار (إله فولكان اإلله أما ذلك. يفعل
ازداد والخامس. األول الفصلني يف العرض توقف الِزَمة تصبح السعيد» التل أيها إيدا، يا
الراعية لدور لعبها أحدثه الذي بالتناقض باملوسيقى امُلصاَحبة لهيلني الكوميدي التأثري
من قطعة تغني ،(٥ .٣) الحب يف الرفض ثيستيليس تعاني عندما كذلك. ثيستيليس
إذ مسوغ؛ بال التحديث يكن (لم االزدراء» ألم يعدل ألم هناك «ليس البلوز: موسيقى

بيل). نص من الجوهريتني االسميتني الكلمتني التقط
كما ١٥٨٤ يف الكوميدي التأثري من القدر بنفس كانت بيل مرسحية أن املستبعد من
للكوميديا لالهتمام مثريًا جانبيٍّا تأثريًا أظهر جلوب مرسح عمل أن بيْد .٢٠٠٧ يف كانت
قوة أكثر هيلني أصبحت — إطارها بإسفاف منها وإدراًكا — اإلطار هذا يف هيلني: عىل
التي اإلهانة عىل كممثلة ُمعلقًة املرسحية، عالم خارج انتصبت إذ أقل؛ وليس دراميٍّا،
بيئتها تمثيل عىل قادًرا يكن لم ملرسٍح رمًزا تعترب التي هيلني تعريض عليها ينطوي

منصًفا.4 تمثيًال

األوبريت (3-1)

«هيلني عمل يف أبعد ملرحلة األسلوب بهذا أوفنباخ جاك انتقل عرش التاسع القرن يف
عىل أطلقت ١٨٦٦ يف بلندن أديلفي مرسح عىل اإلنجليزية الرتجمة .(١٨٦٤) الجميلة»
توريًة يتضمن الذي العنوان هذا اليونانيني». من «مأخوذة أو «هيلني»، عنوان األوبريت
نُِقلت التي وحدها هيلني ليست إذ أوفنباخ؛ عمل عليه يقوم الذي املحاكاة عنرص يلخص

ذاته. املوضوع بل
موسيقاها فتعطي ونصيٍّا. وسياسيٍّا، موسيقيٍّا، املحاكاة: بتعدد أوفنباخ أوبرا تتسم
ومريبري، روسيني موسيقى من وتقتبس تريول، إقليم من يودلية أغنية لباريس امُلْختِلطة
تسخر وسياسيٍّا وباريس. لهيلني فالس ورقصة ألوريستيس كان الكان موسيقى وتقدم
الكاهن الثالث. نابليون حكم تحت (املدينة) لباريس واملايل الشهواني التساهل من األوبرا
يف البالط مجتمع واليونانيون األسربطيون ويجسد للفساد، قابل دين رجل هو کالخاس
عالقات يمثلون (اليونان) لهيالس األعىل امللوك كان األصيل العمل ويف الثانية اإلمرباطورية
ما (وهو الكالسيكية النصوص نصيٍّا الحبكة تُحاكي .(٢٠٠٦ (تروبنر معروفة ملكية
اإلشادة). يستحق أمًرا وليس مأخذًا الغاضبون عرش التاسع القرن معلقي بعض اعتربه
منزل ربة هي وهيلني خليعتني. امرأتني جنيس») «متحول (دور أوريستيس ويصاحب
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عليه للتطاول تعرَّض ما وحدها هي الكالسيكية النصوص تكن لم ضجرة.5 بورجوازية
ويمارس املرسح عىل هيلني مخدع باريس يدخل كذلك: املعارص األخالقي والسلوك بل
ألنها فقط هيلني بها تسمح فاضحة حميمية عالقة املوسيقى؛ أنغام عىل عالقة الزوجان
أوبريت أول — (١٨٥٨) السفيل» العالم يف «أورفيوس أوبريت كانت تحلم. أنها تظن

ناجًحا. تكراًرا يقدم هنا أوفنباخ املحاكاة؛ من ناجًحا خليًطا — ألوفنباخ طويلة
الوطنية األوبرا يف ٢٠٠٦ عمل أضاف املحاكاة، من الثالثة املستويات هذه إىل
فراش إىل هيلني تأوي االفتتاحي املشهد يف برصيًة: محاكاًة أو)6 إن (إي اإلنجليزية
شاطئ منظر يف بالتلفاز؛ بعد عن التحكم وجهاز منوم دواء من قرص ومعها الزوجية
كرتونية (شخصية كاب أندي رأس غطاء مينالوس ارتدى الثالث، الفصل يف البحر
الذي النساء وكاره األفق ضيق الزوج نوعية عن يعرب برصي اختزال وهو إنجليزية)،
يستخدم الذي املرسحي العمل هذا منه.7 ضجرة زوجته تكون أن ا جدٍّ املحتمل من
(مصطلح «إحاالته» يربز العرشين) القرن ستينيات (من العرصي والزي اإلنجليزية اللغة
الذي الُكتَيِّب يعلن واملتعددة. املعقدة الرتجمة) أو النقل يعني هيوودد لتوماس إليزابيثي
أجاثي لحوار متقارب ف «نقٌل»/ترصُّ املرسحي العمل أن (الليربيتو) نصاألوبريت يحتوي
نفسهما عملهما كان اللذين وهاليفي»، ميالتش عن «مأخوذًا نفسه هو كان الذي ميليناند،
باريس إىل عرش التاسع القرن من هيلني تُرجمت لقد الكالسيكية». امليثولوجيا عن «مأخوذًا
اإلنجليزية. إىل والعرشين الحادي القرن فرنسية من ذلك وبعد والعرشين الحادي القرن
طبيعتها إىل تشري التي (أي املرسحية فوق املوسيقية املحاكاة العمل هذا بسط أيًضا
أتذكر أن يمكنني «ال الشكوى معنى تحمل التي هيلني جملة مرسحي). درامي كعمل
ألكسندر لحن يدندن بأن أوريستيس معاونة يتبعها باريس» فيها رأيت مرة آخر
ُمعتَزًما كان األصل يف ُمصاَدفًة. جملتها هيلني منه اقتبست الذي للفيلم امُلَميِّز بورودين
سيمفونية األول: للفصل الختامي املشهد يف غنائية ملسابقة محاكاة إجراء العمل هذا يف
بريطانيا» يا و«فلتسودي أورف، لكارل بورانا» و«كارمينا لدفورجاك، الجديد» «العالم
األربعة اللفظية املقاطع تشكل لباخ املوسيقي» ري سلم عىل و«توكاتا أرني، لتوماس
أبسط، محاكاة لصالح العمل يف جانبًا هذا َي ونُحِّ أوفنباخ). (جاك جاك-أورف-أرني-باخ
ménage à trois منها (واملقصود Men-Age-A-Troy املوضوع، ناحية من إيحاءً وأكثر

ثالثية»).8 عاطفية «عالقة أي
العمل، لناقل/ُمَعدِّل املميِّزة السمات من واحد هو اللفظية األحاجي من النوع هذا
كتب فقد ساخر؛ ومؤدٍّ موسيقي كفنان عاملية شهرة له الذي هاريف، هسكيث كيت وهو
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ومؤدٍّ جوائز حائز موسيقي وهو واملوسيقي، األوبرايل للمرسح وترجم سينمائية، نصوًصا
ناقًال األشهر، الكالسيكي شكسبري نص الجميلة» «هيلني نصه يحاكي الساخرة. ألغنياته
عىل ويشتمل الوطن)، وبني واآلخيني، (األصدقاء، اليونان إىل روما من وحواره لغته
مثل وصحف تليفزيونية برامج إىل سيما (ال معارصة بأمور صلة ذات إنجليزية إشارات
الحادي القرن يف والثقافة التجارية الحياة إىل وأيًضا كي)) (أو كابا» «أوميجا مجلة
«اشِرت بعبارة يُفرسَّ آياس اسم تحمالن اللتني الشخصيتني حول فتساؤل والعرشين:
وضدَّ مع الجهوري الرصني كالخاس صوت يلعب مجانًا.» الثاني عىل واحصل واحًدا

هوليوودية: إشارة

يظهر سوف كالخاس للعراف
الشعر، ذهبيَّ راٍع

اعتزاز أيَّما العظيمة أفروديت تُِكنُّ له
بلوم. أورالندو من مالءمًة أكثر وهو

الدعم يف االقتطاعات نتيجة أنه عىل يُفرسَّ املرنمات أسربطة عذارى عدد انخفاض
الليربيتو يتضمن والجنون. الجنسية املثلية عن الفاضحة: التوريات وتكثر الحكومي.
my poires تحلية السابعة/طبق يف العشاء («سنتناول لفظي تالعب فيه جنسيٍّا تلميًحا
أن (فبعد نفسه يتناول وهو النعيم»)، هو الشوكوالتة) بكريمة (الكمثرى belle Hélène
امليلودرامية التأثريات ويستغل همًسا»)، «سنغنيها الجوقة، تتعهد الكتمان، توخي إىل تُنبَّه
اإلنجليزية يف الكلمات) من أكثر أو مقطعان فيها يتطابق (قوايف املؤنثة للقوايف الكوميدية
للروعة! يا «آه تعبري أبى). أم أبوهم أشاء النساء/…/سواءٌ يالحق الداعر، (أوريستيس
وقت «اآلن أوريستيس عبارة يف للتعبري األغراض متعدد كتلطيف عنوًة أُْدِخل الال!)» (أوه
وللتعبري الال!» األوه عن أبتعد أن يجب الال/…/أي! األوه بعض ألجل الفراش إىل الذهاب
عبارة يرتجم أن هاريف هسكيث يأبى عرش، التاسع القرن من الفرنيس لسلفه تقديره عن
الجيل من إذ باريس)؛ بها ويقصد التفاحة، ذو الرجل (تعني: l’homme à la pomme
والكلمات املتألق الحوار يحافظ العمل، طوال بالفرنسية.» إال تُقال ال أشياء «هناك أن
واالعتبار التاريخية املادة والحارض، املايض ذاته: الوقت يف ونمطني نسقني عىل الجذابة

والساخر. املرح األوبرايل والنص الجادة القصة اإلقليمي،
املحافظة عىل مصممة زوجة لكنها ضجرة زوجة تكون قد أوفنباخ نص يف هيلني
التعبريي غنائها يف إليه ح (يَُلمَّ وىلَّ ماٍض بالفعل هو الزواج قبل فماضيها عفتها. عىل
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«لقد لكالخاس: وتقول املسرتسلة)، الذهبية الخصالت ذات هيلني عن (اآلريا) املنفرد
الجسدية مفاتنها تخفي فإنها باريس، حب يف تقع أنها ورغم أحبه!» أن جاهدًة حاولت
أن خشية غرفتها عىل الحراس عدد وتُضاعف رؤيته، وتتجنب مهلهلة، ثيابًا بارتدائها

يدخلها.
وهو بكالخاس األول الفصل فينتهي نواياها. عىل يتآمران وأفروديت باريس أن إال
إىل ا/فلنذهب جدٍّ مباًرشا «يبدو واقع: كأمر هيلني تقبله ما وهو كريت، إىل مينالوس يبعث
باريس بني «الحاملة» الحب ملمارسة مقاطًعا بمينالوس ينتهي الثاني الفصل إذن.» كريت
مينالوس: عىل باللوم الجوقة يُلقي شائبة. بال هيلني سمعة تظل ذلك، ومع وهيلني.
هنا.» القدر بنفس مخطئًا هنا/كونك األمر لهذا ا حدٍّ نضع ألن الوقت حان قد أنه «أعتقد

ملينالوس: يُقال اإليقاع، رسيعة وسوليفان جيلربت ألغنيات السبيل تمهد جوقة يف

يُقال الذي الزوج
مسافًرا، كان إنه

صوب يتجه ذلك بعد ولكن
زوجته فراش

تقول (الحصافة
أنه) تنبئ والحكمة

يرسل أن يجب
كاٍف. بوقٍت مقدمه قبل تنبيًها

حزنها. من لتتعاىف البحر شاطئ عىل مالذ إىل تهرب هيلني الثالث الفصل يشهد
يضم كيثريا. من ينساب قارب برشاع وينتهي يتجادالن امللكيني بالزوجني الفصل يُفتتح
يسرتيضأفروديت كي بهيلني ليذهب ألفروديت كهنة رئيس هيئة يف متنكًرا باريس القارب
العربدة من ديونييس بفيض اليونان مألت — لها باريس اختيار عدم من امُلغَضبة —

الحسية: وامللذات

زوجات، يرتكون أزواج لدينا
مطلَّقات، يرصن زوجات لدينا

الجنس. إىل مآله يرجع كله واألمر
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(كما هيلني تدخل أخرى، أمور بني من أوفنباخ بها يتميز التي املشاهد من مشهد يف
الفصل يف باريس مع الحب مارست وكما الخمر.» من «ترتنح مرسحي) إرشاد يطلعنا
طوال وهي ثملة. هي بينما تُختَطف بأن تسمح هنا باملثل هي حلم، تأثري تحت الثاني
غري السابقة احتجاجاتها يف الحال هو كما كوميدي نحو عىل جنسيٍّا، تشتهي النص
— أرجوكم!» ما! أحٌد فليغثْني النجدة! «النجدة! — بخطفها باريس تهديد عند املقنعة

لوم. بال تبقى أنها بيْد
والنص. املوسيقى الثنائيتني؛ صيغتيها خالل من تحققه أن لألوبرا يمكن أمر هذا
متنازعني. ال مًعا، ومتعايشني موجودين كجانبني هيلني جانبي تقدم أن األوبرا فبمقدور
عندما وضيعة. جنسية طبيعة يعطيها الساخر والحوار قدسيًة، تمنحها املهيبة فاملوسيقى
الخيانة ال الفالس، موسيقى هو املرء يتذكره ما فإن مخدعها، يف باريس مع هيلني تغني
اللوم؛ وفوق االتهام، فوق تضعها — األوبريت وحتى — األوبرا فإن وهكذا الزوجية.

الصدارة. تحتل تزال ال فاملوسيقى

الصامت الفيلم (4-1)

طروادة» لهيلني الخاصة «الحياة يف لها فيلمية معالجة أول هيلني تلقت ١٩٢٧ عام يف
التي إرسكني جون لرواية اقتباس بأنه نفسه الفيلم يَُعرِّف كوردا). ألكسندر إخراج (من
فرواية العنوان. عدا إرسكني رواية من شيئًا يأخذ ال هو األمر واقع ويف االسم. نفس تحمل
هريميون ابنتها تشارف عندما أسربطة يف هيلني حياة من التالية بالفرتة تُعنى إرسكني
بارعة محاِورة هي فيه وهيلني الذعة، ساخرة بطريقة مكتوب الرواية حوار الزواج. عىل
الذي زوجها عن تغيب ومهارات مميزات (وهي الذاتي التحليل من متأصلة قدرات لديها
الرواية جو عىل الفيلم يُبِقي العاطفية). الناحية من واقعي ولكنه النية بحسن يتصف

طروادة. حرب تصاعد إىل املوقف ينقل لكنه الرواية، لبطَيل الشخصية وتصوير
آي) إف (بي الربيطاني الفيلم معهد يمتلك الساعة. حوايل للفيلم البث مدة طول كان
هاتني أن الطالع حسن (من التمثييل. الزمن من دقيقة ٢٩ مجموعهما يبلغ جزأين
والنهاية العام، الهيكل تقدير امليسور من لذا الفيلم، ونهاية بداية عىل تحتويان البكرتني
اقتُِطعت قد كانت إضافية مشاهد مع ولكن الثانية تُكرِّر ثالثة بكرة وهناك املتوقعة.) غري

النهائية.9 النسخة من
يستمر اليوم («طوال توقف بال الجنود أيدي يصافح وهو بمينالوس الفيلم يبدأ
املهام يجد فهو األسماك؛ صيد هو مينالوس شغف لوطنه»).10 يُْمناه إعطاء يف امللك
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لرحالت دوًما ويخطط ُمِملة، أموًرا املزمعة، االجتماعية زوجته أنشطة وكذلك امللكية،
من دزينة اهتمام مبادلة هو «الزواج لوصيفتها: الحًقا هيلني تقول كما األسماك. صيد
هادئة لليلة مينالوس تحضريات اللقطات من سلسلة تضع واحد.» رجل باهتمام الرجال
وهيلني الواقي، درعه يفك مينالوس اجتماعية. لسهرة هيلني تحضريات مع جنب إىل جنبًا
من بقبعة تتوشح وهيلني ضيقة، خوذة يخلع مينالوس ضيق. ثوب يف جسدها تُدِخل
ُمتَْعب بأنه مينالوس يحتج عندما الخوذة. تحاكي التي املايض القرن عرشينيات قبعات
الثوب.» هذا يف ليس ولكن «نعم، قائلة: ترد العرض»، ذلك «شاهدت أن سبق هيلني وأن
أن الزوجة «أرادت الشاشة: عىل التايل ص امُللخَّ الوصفي الرسد بظهور مجادلتهما تُختتم
واسرتاحة ساحرة، أمسية املرسح.» إىل ذهبا لذا ذلك؛ الزوج يُِرد لم املرسح. إىل تذهب
اإلعجاب عبارات املرشق، ووجهها وتصفيفتها، هيلني، ثياب تتلقى ألن وُمناِسبة اجتماعية،
يف موعد «أهم التايل: اليوم يف القرص يف العشاء يتناول ألن لباريس دعوة توجيه يتلوها
والصناديق، الثياب خزانة حقائب يثقله الالحق هروبها باريس.» مع هيلني موعد التاريخ؛
عن يكون ما أبعد األثناء تلك يف مينالوس ال. كحمَّ الترصف عىل باريس يجرب ما وهو

األسماك!» لصيد نخرج أن يمكننا «اآلن يعلِّق: إذ هيلني، رحيل من االنزعاج
برشائها االقتصاد أرهقت هيلني ألن أخرى. أفكار فلديهم األسربطيون الجنود أما
حائكي أولئك من ننتقم أن يمكننا «اآلن بالحرب: يرحبون فُهم طروادة، من مالبسها لكل
سيكون («ذلك بهيلني يحتفظون الطرواديني ترك مينالوس يقرتح الطرواديني.» الثياب
عىل مؤنبًا إتينيوس يطلعه بينما إجراء باتخاذ يقنعونه الجنود أن إال الحرب»)، من أسوأ

األسماك. لصيد الجوية التوقعات مستجدات
زوجته عودة بسبب ليس بالنرص، مينالوس يرحب طروادة. بسقوط ٢ البكرة تبدأ
«تدرك هيلني جعل أنه ويعتقد األسماك. لصيد للخروج يتيحها التي الفرصة بسبب ولكن
يؤكد املنزلية. األعمال ببعض تقوم أن يف نيتها عن هيلني تعلن بالفعل الزوجة»؛ مكان
الصيت ذائع هيلني جمال لريى جاء الذي تليماخوس — متوقع غري لضيف واثًقا مينالوس
فيناقضه ثانيًة.» يفعلها أن أبًدا يمكنه ال الحرب إىل سفينة بألف دفع الذي «الوجه أن —
وتغازل ذهبية، رأس وعصابة وآللئ، الُعرف، عن خارج قصري ثوب يف هيلني: دخول
نظرة تتبدل وحوارها. تصبُّها، التي والخمر وعبوسها، بعينيها، سحًرا صانعًة تليماخوس،
احتماالت وجود إىل يفطن إذ الحماس؛ إىل االستسالم من السابق يف تكررت التي مينالوس
يقول نفسيهما، عن يا ليُرسِّ تليماخوس مع هيلني يرتك وبينما األسماك. لصيد للخروج
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ستذهب هيلني أن لو كما يبدو ألنه األسماك؛ لصيد سنخرج شك دون من «غًدا إلتينيوس:
إيثاكا.» إىل صغرية رحلة يف

أبيض هو فيه يشء كل كذلك. الكارتونية وكاألفالم بل وحسب كوميديٍّا الفيلم ليس
املعاملة نفس يتلقى الجميع ألن هذا، من هيلني تعاني ال برصيٍّا. وأيًضا نفسيٍّا وأسود
أدراست الوصيفة رجًال»)، كونه من أكثر ثياب («حائك الثياب حائك فالرجل الساخرة:
يفيق عندما («فاصل، املرسح إىل يذهبون الذين والزوجات األزواج خدمة»)، («مشكلة
يرحبون الذين أثوابهم بحياكة املزهوون الطرواديون الجنود الزوجات»)، وتُْهَجر األزواج
بطلة هي األزياء الجديدة. األنيقة العسكرية حللهم ليعرضوا فرصة باعتبارها بالحرب
خيتونات بها أسربطي ملحل واجهات صور نرى الدائم. السخرية هدف أيًضا وهي الفيلم
تُهاَجم املشاهد من سلسلة يف طروادة حرب تُختزل طروادية؛ وأحذية قديم) يوناني (زي
سابق، مشهد يف النهائية). النسخة من املشاهد هذه (اقتُِطَعت مالبسها محالت فيها
شيئًا ترتدي أال أو الطروادية األزياء ارتداء عن تتوقف أن هيلني مينالوس يأمر عندما
اإلطالق.» عىل يشء ال فعًال هي طروادة من العباءات «أحدث اإلنذار: تستغل اإلطالق، عىل
تفاصيل بشأن تتحري املشاهد أحد يف جديدة. رائعة ثياب خزانة عىل تحصل طروادة ويف
الجبهة إىل ذاهبون «نحن املتحمسة الجنود صيحات أن إال ثيابها، حائك مع تصميم
الثوب مقدمة يف العنق خط دوران أن وهي الحياكة، مشكلة إىل انتباهها توجه (املقدِّمة)»

يكفي. بما منخفًضا ليس
إن سينمائية. نجمة ثياب خزانة دوًما لديها كوردا ماريا دورها تلعب التي هيلني
مقنع. بشكل قديس ككائن هيلني فيه تظهر الذي الوحيد املرسحي العمل أو الفيلم هو هذا
إىل ولكن القلب شكل يشبه الذي وجهها إىل وال الندية كوردا برشة إىل ذلك يرجع وال
غريب عسكري شبه رأس بغطاء متوجة املحارب، طراز من مالبس الغريبة: موضاتها
طراز يتبع اآلخر والبعض منريفا، طراز يتبع بعضه ذهبية) عصابة جواهر، تاج، (قبعة،
يمكن األوىل .(1-6 الشكل (انظر السواء عىل وسينمائية كالسيكية إلهة هذه إن ديور،
عىل تُؤخذ أن يجب املايض القرن عرشينيات يف األخرية ولكن ساخرة، محاكاة محاكاتها
سيميائيان نظامان أوفنباخ: نص يف تفعل كما هنا تعمل فالثنائية وهكذا الجد. محمل
األوبرا أن ومع املجموع. تناغم محقًقا اآلخر، يف حاسًما دوًرا يلعب وأحدهما يتعارصان
يأخذان الوسيطني كال نفسه: هو التأثري أن إال بعًدا، يستبعد الصامت والفيلم بعًدا تضيف
ويف املوسيقى، هو فيه لغة ال الذي العنرص األوبرا يف يُقال. أن يمكن مما ألبعد هيلني
مالبسها تاركًة جوته عند هيلني تتالىش قد التصميم. هو العنرص هذا الصامت الفيلم
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مالبسها. هو شهريين مصممني أزياء ترتدي التي هيلني يَُمثِّل» «ما أن بيْد وراءها، فقط
خزانة أفضل تمتلك التي املرأة تمييزها: يمكن مرسحية رمزية داللة تستثمر فإنها وهكذا

امرأة.11 أجمل هي ثياب

الرواية (2)

عنها، بالنيابة يتكلمون من أو الرواة إىل تفتقر ال فإنها الرواية، إىل هيلني تصل عندما
بؤرة يف يضعها وأن اللوم، من يخلصها وأن الفاعلية، يمنحها ألن استعداد عىل منهم وكلٌّ
الروايات تصبح ما فرسعان ذلك مع لألحداث. راوية يجعلها أن كثرية حاالت ويف قصتها،
هيلني، (زواج متوقًعا أحداث وتسلسل معتادة، حبكة تتبع فهي مملة: هيلني عن التاريخية
الرسد عن انحرافاتهم دقة هو يصبح األسايس واهتمامهم الحرب)، حراك باريس، َمْقِدم
اإللهة» تتبع «أن كارجيل رواية يف إفيجينيا معاملة يف أجاممنون إساءة ذلك: مثال املتوقع؛
جورج مارجريت رواية يف هيلني) ثقة (موضع جاالنور املختلقة، والشخصية ،(١٩٩١)
طروادة هيلني قصة تستخدم التي تلك هي الروايات أنجح .(٢٠٠٦) طروادة» «هيلني
غري إشارة أو شبيهة، قصة أو انطالق، نقطة هيلني قصة فتصبح ظاهر. غري استخداًما
بقدر هيلني قصة رسد الروايات هذه تعيد ال التامة، امُلطابقة متجنبًة تدعيًما. أو مبارشة،
اآللهة» «ابنة ستانيل جاين رواية بإبداع: ذلك تصنعان روايتان هناك صياغتها.12 تعيد ما

.(١٩٢٥) دالواي» «السيدة وولف فريجينيا ورواية (١٨٨٦)

(١٨٨٦) اآللهة» «ابنة ستانيل»، «جاين (1-2)

إفالتها سيما ال عديدة، نواٍح من استثنائية فيكتورية روايات مؤلفة هي ستانيل جاين
صفحة، ٦٠٠ من رواية نرشت ١٨٨٦ عام يف العرشين. القرن يف النقدية املالحظة من
إىل يشري اآللهة» «ابنة الرواية، عنوان رومانيس. وجانب سيكولوجية، إثارة منها جانب
من بيتان يشكل الحسناوات.» بالنساء «حلم تينيسون قصيدة من وينبثق طروادة هيلني
يحدد الذي االقتباس القصيدة) يف أو املؤلفة عند خاصة داللة لهما (ليس القصيدة هذه
اإللهي.» الحسن غاية إلهي،/ويف نحو عىل فارعة لآللهة، «ابنة للرواية: الرئيسية الفكرة
العنوان هذا الباب». عىل جديد «وجه مجلدين، من رواية ستانيل نرشت ١٨٨٨ عام يف
الذي االقتباس يقدم ثانية مرة السالف». العام «موت تينيسون قصيدة من ينبثق أيًضا
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تؤدي التي هيلني .(١٩٢٧) طروادة» لهيلني الخاصة «الحياة الصامت الفيلم :1-6 شكل
مصممني بأيدي املصممة املدهشة العديدة أزيائها من واحًدا تعرض كوردا ماريا دورها
تتشابه ال إنها إذ األصيل؛ الكامل الفيلم له تعرَّض الذي التلف من نجت اللقطة هذه معروفني.
نرشها أُعيد (لندن). الربيطاني الفيلم معهد يملكه الذي الجزء يف مصورة مشاهد أي مع

إيمدجيز. جيتي موقع من بإذن
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أو املؤلفة قبل من إحالة (دون القصيدة من أبيات ثالثة للرواية الرئيسية الفكرة يحدد
لوحظ وال أخرى روايات أي تنرش فلم األبصار. عن ستانيل تختفي ذلك بعد العنوان).
للكتابة أو للرواية األكاديميني املؤرخني ِقبَل من عرش التاسع القرن ثمانينيات يف نشاطها
الروائي لألدب لونجمان «مرافق القيم سازرالند جون لكتاب معروفة غري فهي النسائية؛
األدبية» األعالم سرية «معجم أو الوطنية»، األعالم سرية «معجم أو ،(١٩٨٢) الفيكتوري»
نسختها عىل بوديل مكتبة حصلت البحثي. جوجل ملحرك حتى أو الفيكتورية، الشبكة أو
ديسمرب ١٦ يف الباب» عىل جديد «وجه من ونسختها ،١٨٨٦ مايو ١٥ يف اآللهة» «ابنة من
تخرج (عندما مقطعة غري الروايتني كلتا من صفحة كل بقيت ٢٠٠٧ عام يف .١٨٨٧
املجاورة بالصفحة العليا الجهة من متصلة تزال ال صفحة كل تكون املطابع من الكتب
صفحات ٢٠٠٨ عام يف عليه كانت الذي الوضع نفس وهو بقاطعة). تُفتح حتى لها
صفحات ُقِطعت فقد ذلك ومع الباب»، عىل جديد «وجه رواية من الربيطانية املكتبة نسخة
ولم املستعملة، األشياء مواقع عىل الرواية من نسخة أي تظهر لم اآللهة». «ابنة رواية
طبع إلعادة كيسنجر نرش دار مثل مؤسسات يد عىل رقمي كتاب إىل تحويله أيًضا يجِر
ستانيل إن عليها.» العثور يصعب التي النادرة «الكتب يف تتخصص التي النادرة، الكتب
انعكاًسا وليست تاريخية مصادفة هي باألحرى هذه ببساطة. اختفت روائية كاتبة هي
استحقاقات من ينقص ال ذلك فإن لآلمال، مخيبة الثانية الرواية أن رغم املؤلََّفني: لجودة

األوىل. الرواية
وكلتاهما عرش التاسع القرن ثمانينيات يف أحداثها تدور ستانيل روايتَي من كلٌّ
والريف. لندن وسط يف الوسطى الطبقة من العليا الفئة حياة عن داخيل بتفصيل مليئتان
والرقصات، العشاء ومآدب وتزيينه، املنزل شئون تدبري اآللهة» «ابنة رواية تصور
الحوارات أحد يدل السفر. ومخاطر املتزوجات، غري النساء تواجهها التي والصعوبات
متخصًصا). أو ا عامٍّ اطالًعا أكان (سواء بالقانون املؤلفة اطالع عىل تقنيٍّا املتقنة القانونية
لتينيسون، بقوله) امُلستشَهد تعريف (دون بأقوال قصتها وراوية الشخصيات تستشهد
رواية ومن وشكسبري، مور، وتوماس ولونجفيلو، وجوته، وبراونينج، سكوت، ووالرت
فوكي الموت دي للبارون و«سينرتام» كالدويل، مارش آلن (١٨٤٦) ويندهام» «إيميليا
امُلستشَهد تعريف بدون الرواية، شخصيات وتُشري ،(١٨٤٣ عام يف فوكي الموت دي (تُُويفِّ
يف يكن لم الشعر من بمقتطفات وتستشهد لوردزورث استخدامه» َكثُر «مقطع إىل بقوله،
ُمالئمة معارصين، شعراء الشخصيات تحاكي األحيان بعض يف عليها. التعرف مقدوري

الراهن.13 املوقف عىل أبياتهم
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الروائي األدب يف اعتيادية غري بأمور الداخلية والواقعية األدبية االستشهادات ليست
هذه أحداث تدفع التي الزوجات تعدد عىل القائمة الحبكة وال الرومانيس، الفيكتوري
البارع والحوار الحبكة، يف التحكم أمور: بثالثة تتميز اآللهة» «ابنة رواية أن غري الرواية.
يف املؤلفة تحكُّم يصحبه واضًحا، رسًدا الحبكة د تُْرسَ األم. ملحبة وتصويرها الخفيف،
ذاته الوقت يف توظف تزال وال فقرة يف شهور أحداث بتدبٍر تنقل التي القصة، إيقاع
الحوار، خالل من أساسية بصفة تجري الشخصيات حركة بدقة. املشاعر تُركز تفاصيل
للجمل املحكم األغسطيس للبناء أوستن جاين أسلوب يحاكي إدراًكا الشخصيات وتمتلك
(٢٦٧ :١ املجلد مرات؛ ست «إيما» أوستن جاين رواية قرأت قد بأنها البطلة (تعرتف
للجمال جراي جيمس وصف باين كيت سمعت أن فبعد ساخرة. رسيعة بردود مقرتنًا
هل الطبيعية امليزات تلك عن البسيط التعويض من «كنوع قائلة: تجيب للبطلة، الفائق

.(٨٨ :١ (املجلد امللبس؟» رديئة األقل عىل هي
فقوة قوية؛ هي ما بقدر مؤملة محبة كونها ناحية من األمومة مسألة الرواية تبحث
يختلط القوة، بانعدام إحساس إىل متناقض نحو عىل بها تؤدي البطلة لدى األمومة محبة
ملسألتي بمعالجة هذا ويؤيد لولدها. محبتها بسبب عليها اآلخرون يمتلكها التي بالسلطة
براءة هي البطلة براءة كون ذلك يعضد األخالقي، الصالح عن وقصة وخداعها، األم ثقة
الرئييس نمطها روايٍة أسلوب ننقل أن الصعب من عاطفي. تعبري مجرد وليست صادقة
و٣٥ ٢٠ بني أعمارهن ترتاوح — نساء خمس فيها تنشد نخترصحبكة أن أو الحوار، هو
«جاين الوصف يكون ربما ليهددها. يعود ماضيها تجد وإحداهن الزواج، حماية — عاًما

مختَرص. وصف أكثر هو بإبسن» تلتقي أوستن
.١٨٧٧ عام بلجيكا، يف سابًقا حدثًا يفرس، ال ولكن يصور، قصري بفصل الرواية تبدأ
.١٨٨٥ عام إنجلرتا يف الرواية وتنتهي ،١٨٨٢ عام فرنسا يف القصة يبدأ الثاني الفصل
٢٨ العمر من البالغة آنيت أبيها وزوجة عاًما ٢٠ العمر من البالغة دوجان فريينا البطلة
مارا أيًضا ترعيان حيث بولوني، يف بيتهم يف بالسل املصاب دوجان بالسيد تعتنيان عاًما،
وفاة من أشهر أربعة خالل يف آنيت تتزوج أعوام. أربعة تبلغ التي فريينا والد زوجة ابنة

الوضع. بعد ورضيعها هي تموت ذلك وبعد دوجان، السيد
الذي اللندني املحامي جراي جيمس يقيض دوجان، للسيد األخري الصيف أثناء
وتُستأنَف الطفولة يف صديقني ودوجان جراي كان فرنسا. يف عطلة عاًما الخمسني يبلغ
مدفوعة تغدو ذلك بعد ولكنها التعاطف، بدافع األصل يف هي جراي زيارات الصداقة.
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الجمال ذات والشقراء إنشات، و٨ أقدام ٥ طولها يبلغ التي فريينا، نحو بانجذابه
والتفاخر، الزينة، وتُْعِرضعن بالسواد، ببساطة تتشح فهي ادعاء»، بال «امرأة االستثنائي.
ستقبل أنها والدها فريينا تعد املجتمع. وتتجنب العلن، يف سميًكا خماًرا وتلبس والبذخ،
إىل الحبكة تنتقل ذلك. تفعل والدها موت وبعد الزواج، عليها عرض إن جراي السيد

ومارا. فريينا تفعل وكذلك إنجلرتا،
عاًما، ٣٥ البالغة املتزوجة غري شقيقته تديره َرِسل ميدان يف الكائن جراي منزل
«استقامة من فريينا تبديه (فما الجديدة السيدة من حميد بامتعاض تشعر التي إميلني،
ا ودٍّ تبديان اللتني وجريتي، كيت قريبتيها االجتماعية دائرتها تضم حساباتها»). كل أربك
طيبتها من الشكوك تتملكها كيت أن إال فريينا بذكاء جريتي تسعد فريينا. نحو متشكًكا
.(٢١١ :٢ (املجلد األصلية» الخطيئة من كبري قدر يف «ُغِرَست أنها وتشعر الواضحة،
تتطور أن من الكامنة التوترات من أيٍّا القلوب، كل تأرس تكاد التي مارا، الطفلة تمنع
لغو فإن وباملثل إلميلني. متكرًرا إزعاًجا تسبب األرسة يف مكانتها أن رغم مواجهات، إىل
لشقيقة الذكاء عديم الحديث تقارن التي الحاملة، لفريينا مستمر ابتالء هو التافه إميلني
ثرثرة عن االختالف غاية تختلف يتفتح عقل ثرثرة «إن أبيها: زوجة ابنة بحديث زوجها

.(٢٠٠-٢٠١ :١ (املجلد أبًدا» ينفتح لن عقل
يعكرهما وزوجته الزوج بني املتنامي والحب والثابتة، املعتادة االجتماعية املمارسات
املدرسة، يف طالبة وهي ُمَربًَّرا. أوستند يف الرواية استهالل صار اآلن كورتيناي. آرثر قدوم
البحر عرض يف زواجهما مرشوعية عدم ثبت مًعا. وهربا كورتيناي حب يف فريينا سقطت
بعد هذا اكتشافها لدى متزوًجا. بالفعل كان كورتيناي أن أقلها يكن لم عدة، ألسباب
وُربِّيت الالحقان ووضعها حملها أُخفي البيت. إىل عائدًة فريينا هربت الزواج، من أسبوع
به تطالب أال رشيطة بكنزها تحتفظ أن األم للفتاة «ُسِمح آنيت. ابنة أنها عىل الطفلة
عن الرس هذا تكتم أن املحترض والدها فريينا وعدت .(٢٩٣ :١ (املجلد لها» باعتباره
ومضايقته كورتيناي قدوم يحثها الرواية. طوال بالًغا أمًلا تكلفها خديعة جراي، السيد
إال مارا والدة أنها تكشف لم ولكنها الرشعي، غري الزواج عىل زوجها تُْطِلع أن املتواصلة
من زوجها وألم الفقد، عىل حزنها التايمز. نهر يف قارب حادث يف الطفلة غرقت أن بعد
تصويًرا مصوران — عنها بدوره هو يخفيه ألم وهو — الالحق) االعرتاف (ومن مصيبتها

(إليجازه). مؤثًرا
ابنة بوالدة الرواية وتنتهي لتهديداته، نهاية ليضع كورتيناي جراي جيمس يزور
تفسد أن عىل دوًما حريصة هي بل مارا سحر مع أبًدا تتوافق لم التي — إميلني جراي.
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املولودة بني فتقارن قضيتها: أجل من امليتة مارا اآلن تستخدم — الهادئة فريينا أفراح
السخرية من بكلٍّ تختتم أن يف الرواية تنجح األوىل. صالح لغري مارا، وبني الجديدة
امليتة الطفلة عىل ثناءها إن إذ الداخيل؛ واإلشفاق إلميلني) املتواصلة املتدرجة (املزايدة

وحسب. جراي الزوجني قلبَي يُثِْلج
طروادة. هيلني رسديات نحو به تدين ما ِعَظم عن الرواية هذه من الكثري يفصح
فريينا، املدرسة طالبة يستغل ثيسيوس، شخصية تمثل شخصية هي كورتيناي فشخصية
املزيف فريينا زوج من كلٌّ األرسة. أفراد أحد إىل — إفيجينيا مثل — تُنَْقل قرانهما وثمرة
عيناه عليه وقعت الذي الوحيد «الجمال يراها كورتيناي بجمالها. مفتوٌن الرشعي وبعلها
أنها يعلن جراي وجيمس ،(٦-٧ :٢ (املجلد الواقع» الرواية فيه تتجاوز لم الذي أبًدا
طبيعتها عىل آخرون ويُعلِّق طروادة. هيلني عن تينيسون أبيات إىل ويلجأ الوصف، تفوق
التنصيص أقواس ،١٥٤ :١ (املجلد «املفرط»» و«الُحسن (٢٨٤ :١ (املجلد للعادة الفائقة

عندي). من الداخلية
الكشمري أثواب إىل عندها املفضل األسود من فريينا ثياب خزانة تتبدل الزواج، عند
ألردية فريجيل كوصف أصفر رداء هو تفصيًال املوصوف الوحيد الثوب أن بيْد والحرير،
الرداء عدل حينما ولكن األصفر»، من مفرًطا «قدًرا به أن إميلني تعيب طروادة. هيلني
بني فني امتزاج «أروع أنه فيه رأيها صار الراقصة للحفالت منفوًشا فستانًا ليصبح
تُناَقش وعندما .(٩٦ :٢ (املجلد بالذهب» موشيان الفاتح، واألصفر الربونزي مخمل
استشهاد إىل (مشريًة كيت تقرتح التنكرية، باألزياء راقص حفل شخصيات اختيار مسألة
يف تذهب أن ينبغي — جمالها ضوء عىل — فريينا أن تينيسون) بأبيات السابق جيمس
تفطن كيت ولكن باريس قالب يف يضعه هذا كان إن زوجها يتساءل هيلني. شخصية
السيد باريس. دور يأخذوا أن مستعدين الرجال من الكثري «ستجد وتقول: ذلك إىل
هيلني دور تأخذ أن فريينا ترفض .(١٦٢-١٦٣ :٢ (املجلد املثال» سبيل عىل كورتيناي،
االقرتاح ترفض وكذلك هدوء). يف وتعيش جمالها تخفي الرواية، بداية منذ فعلت (كما
لفريينا جيمس يريد أُلفة.» أكثر «شخصية وتطلب مينالوس دور زوجها يأخذ بأن القائل
من شخص دور تأخذ أن تريد وهي دائمة»، سعادة يف عاش «شخص دور تأخذ أن
القصص أن عىل التايل الفصل يف يُركَّز .(١٦٤ ،١٦٣ :٢ (املجلد الشديد» «االحرتام سماته
«أن تحطيمها: عىل كورتيناي إلرصار بالهم فريينا تشعر عندما تغيريها يجري القديمة
يُكره لن أمر ذاك بعدئٍذ، سعادة يف البائسة البطلة تعيش وأن القديمة القصة تُمحى
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القصة تغيري عىل مصممة فريينا إن .(١٧٦ :٢ (املجلد ذلك» وِسعه إن أبًدا، له تحمُّ عىل
لن إذن «إنِك قائًال: أحدهم يعلق الريف، يف منزل عن وجيمس هي تفتش عندما القديمة.
عن للتخيل نية أي عندي «ليس عنيدة، فريينا إن املدينة.» منزل يف الوقت من كثريًا تقيض

.(٧١ :٢ (املجلد زوجي»
فتعدد لوم. بدون هيلني فهي هيلني؛ شخصية تُحاكي شخصية هي فريينا كانت إن
من — عليه يُشدد أمر هي براءِتها مسألة رشعي. أمر — عينيها يف — هو الزوجات
للطَّيف للذات تأنيب فيه نحو عىل واعية نفسها فريينا ألن ربما — والراوية والدها ِقبَل
:١ (املجلد إثمها» تحمل تكن لم لخطيئة تكفريًا «كانت حياتها حياتها. عىل يخيم الذي
الكاتب من تنبع الذهنية وصورها أفكارها، تشكل املسيحي الصالح فكرة إن .(١١٥
الذهنية الصور املجتمع. ال الكنيسة تلتمس وهي املقدس، الكتاب ومن بونيان والواعظ
إطار يف ولكن جمالها، أثر عىل التأكيد إىل تهدف صور هي بالسماء عقليٍّا تربطها التي
جيمس لها يقدم عندما اللوم. فوق بها تعلو الصور هذه فإن بالذنب الدائمة مشاعرها
.(٥٦ :١ (املجلد عاشق» حماسة وليس لقديس ُمتََعبِّد «إجالل فإنه بها، الالئق اإلجالل

ال ألنها سنٍّا منها األكرب خاطبها تتزوج عاًما والعرشين الواحد ذات فريينا أن رغم
نحو مشاعرها الرواية توجه حبٍّا: تهيم فإنها ،(١٠٤ :١ (املجلد لعاطفة» «ذريعة تريد
فريينا تفكر فريينا.) حول كيت لدى الشك يثري الذي هو بمارا شغفها (إن طفلتها.
مرىض ويسقطوا اآلخرين األُناس السقم يصب «لم الطفلة: نحو مشاعرها يف باطراد
التي واألسقام الحوادث بأمور أنفسهم شغلوا وال أحبوهم. الذين أولئك عن أُبِْعدوا عندما
إن .(٢٢٨ :١ (املجلد بعقالنية» أحبوا اآلخرون األُناس غيابهم. يف بأحبائهم تلحق قد
مشاعرها أن بسبب هذا ليس معرفتها. إىل سبيل وال بعيدة العاطفة هذه رغم فريينا
يف الطيف األخرى. الشخصيات عن محجوبة تبقيها أن يجب ألنها ولكن لنا معروفة غري
بذلك تصري فريينا .(٢٨٥ :١ (املجلد املايض ولكنه ،eidōlon «أيدلُن» ليس الرواية هذه
كي جهدها قصارى كيت تبذل للشخصيات. االجتماعية الدائرة مركز يف فارغة مساحة
أنه يقر لكنه كذلك، عليها والنقش الفارغة املساحة استقراء يحاول وزوجها تستقرئها؛

.(١٩ :٢ (املجلد الفارغة قلبها مساحة عىل الكتابة يف صعوبة يجد
هيباتيا. بديل: عليها يُْقَرتَح التنكرية، هيلني مالبس شخصية فريينا ترفض عندما
امليالد، قبل الرابع القرن من الثاني النصف يف ُولَِدت اإلسكندرية، من يونانية عاملة
درََّست بارزة عاملة كانت اإلسكندرية. يف األفالطونية املدرسة رئيسة هيباتيا أصبحت
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التعليمية فريينا مؤهالت مسألة مالحظة الرواية يف يتكرر والفلك. والفلسفة، الرياضيات،
الحديثة، اللغات يف وكفاءتها اجتهادها، جيمس يالحظ بولوني، يف الفكرية. وإمكاناتها
متيقنًا «قدًرا تمتلك فهي جيد»: تعليم ذات فتاة مجرد من «أكثر أنها مؤداه الذي والواقع
كتاب استيعاب يف مشاكل أي فريينا لدى ليس .(٢٨-٢٩ :١ (املجلد الفكر» أصالة من
«تاريخ لويس هنري جورج وكتاب (١٨٦٦) امليتافيزيقا» يف «محارضات هاميلتون ويليام
.(١٧٠ :١ (املجلد لجريتي تفسريه عاتقها عىل تأخذ الذي ،(١٨٤٥-١٨٤٦) الفلسفة»
كئيبة» من لِك «يا إياها: منتقدة بمالحظة كيت تديل زوجها، بقريبات فريينا تلتقي عندما
بكتب نفسها تشغل عندما الرواية أثناء قانونية معرفة فريينا تكتسب .(١٧٠ :١ (املجلد
إخباره من وتتمكن كورتيناي، تواجه عندما جديًدا سنًدا يمنحها هذا القانونية. زوجها
كورتيناي مؤخًرا الثقة اكتسبت التي فريينا تستهوي الواقع يف القانوني. موقفه ماهية عن
يمثل هذا إن .(١١ :٢ (املجلد خانها التي املشاعر رقيقة عاًما عرش الستة ذات من أكثر
للنساء كليات تأسيس عرش التاسع القرن ثمانينيات (شهدت النساء تعليم عرص يف هيلني

وكامربيدج). ولندن، أوكسفورد، يف
املتيم تروفالد يتمني الدمية» «بيت مرسحية يف إبسن. عرص يف هيلني كذلك ويمثل
يريد إنه نحوها. الرومانسية مشاعره إثبات مقدوره يف يكون أن الشابة زوجته بحب
الضيق، وقت يأتي عندما الضيق. وقت يف لينقذها أبيض، جواد عىل فارًسا يكون أن
وثيقة، عىل توقيًعا ملصلحته زورت أنها وهو زوجته، رس يكتشف إذ ذريًعا؛ فشًال يفشل
الرجال بني للعالقات إبسن رؤية تتسم الزواج. وينهار سمعته، يف فقط يفكر فيتهمها،
األمور تتأزم عندما ولكن النساء، منقذ تخيالت يف الرجال يستغرق باالعتدال: والنساء

النساء. يخذلون قرار، اتخاذ ويتعني
رؤية تقدم — سنوات بسبع الدمية» «بيت مرسحية بعد تكتب إذ — ستانيل جاين
النذل الحبيب من الزائف الزواج مرحلتني. عىل تحدث لزوجها فريينا مكاشفة تفاؤلية.
مالبسات يف وكورتيناي هو يلتقي عندما معه. يتعامل أن جراي لجيمس يمكن أمر هو
تكن ولم فعيل، شخيص رصاع يف يدخالن قد الرجلني أن لو كما لوهلة األمر «بدا عدائية،
بطل يكون أن جيمس، منظور من .(١٣ :٢ (املجلد جراي» للسيد تماًما ممقوتة الفكرة
ال كاملًة، القصة يروي بأن كورتيناي يهدد عندما رومانيس. يشء هو الجميلة، زوجته
أن يف «وثقت ١٥)؛ :٢ (املجلد زوجها» إخالص يف عظيمة ثقة «أعانتها فريينا؛ تجفل
إال الدمية»، «بيت مرسحية يف نورا رؤية هي هذه .(١٦ :٢ (املجلد لها» سيغفر زوجها
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— لفريينا حبه بسبب حاجًزا بالفعل أزال قد فجيمس مربرة. ثقة هي فريينا ثقة أن
لها كان لو املأل عىل تشينه أن يمكن حقيقة وهي — دوجان السيد بديون املعرفة وهو
ولكن الزواج، قبل املوضوع إىل زمالئه أحد يتطرق (بالفعل للكثريين. معروفة تصبح أن

عليه.) سيئًا تأثريًا يرتك يدعه ولم بهدوء األمر مع تعامل جيمس
مع أمله خيبة تتعارض فريينا، طفلة هي مارا أن جيمس يكتشف عندما ذلك، ومع
من الِحمل سقط عندما املسيحي شعر «كما تشعر فهي فريينا؛ بها تشعر التي االنفراجة
من اختفت قد الجالل من «هالة بأن يشعر جيمس ولكن ،(٢٧٢ :٢ (املجلد كتفيه» عىل
أن اعتقد والدها ألن خدعته أنها فريينا تُبنيِّ .(٢٦٩ :٢ (املجلد أحبها» التي الرأس عىل
كان إنه يقول بأن ليخدعها جيمس دور اآلن يأتي عرف. إن ليتزوجها يكن لم جيمس
ولكنها دائمة ليست أمله خيبة إن حقيقيٍّا. ليس هذا أن يعلم ولكنه يكن، مهما سيتزوجها

الزوال. رسيعة ليست

حياتها مقتبل يف وماتت عانت امرأة بل تزوجها، التي تلك غضة فتاة تكن لم
عن أبًدا. تُْخَلق أن عنده لفريينا كان ما لربما املحطمة، الحياة تلك بدون …

(٢٧٠-٢٧١ :٢ (املجلد ذلك. أدرك مزقه الذي الجريح الحب وابل طريق

تمنحنا ال ولكنها إبسن، لنا يمنحه الذي الذكور ألدوار العرض ذلك ستانيل تمنحنا ال
ُمطلقة. رومانسية

الرواية. يف متغلغل حضورها ألن هيلني قصة كتابة بنجاح تعيد أن لستانيل يمكن
مرحلة االعتبار يف أخذًا — أيًضا يمثل فإنه باريس، الخاطف يمثل كورتيناي كان إذا ألنه
(جوبيرت) جوف مفاجئة، مشابهة يف ويمثل، ثيسيوس، شخصية — فريينا حياة من الصبا
لندن، حول لفريينا كورتيناي مالحقة مع وليدا. هيلني من كالٍّ فريينا يجعل مما املغتِصب،
األرض «انشقت مراوغتها: تفشل واحدة حالة يف ولكن لتتجنبه، الحيطة فريينا تتوخى

.(١٥٨ :٢ (املجلد عليها» السماء من سقط أو كورتيناي، عن
مالحظة «األكاديمية» قدمت اآللهة». «ابنة رواية مع بإيجابية األدبيون النقاد تجاوب
«الداييل صحيفة وعربت التشويق.»14 من تخلو وال بسالسة، تنتقل «القصة أن مفادها
والتقمص واألسلوب، الشخصيات، بتصوير إعجابها عن (١٨٨٦ أكتوبر ٢) نيوز»
الكتابة عىل (١٨٨٦ يونيو ١٢) جرافيك» «ذا صحيفة يف األدبي الناقد أثنى الوجداني.
بتينيسون ا ملمٍّ يكن لم الناقد هذا أن غري فريينا. وحرسة مارا موت بيان يف الرتاجيدية
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عنوان تعلق استيعاب عىل قادر غري جعله ما وهو عنوانها، أبياته من الرواية تقتبس الذي
بموضوعها: الرواية

وهو للمنطق، الصارخة العنوان ومنافاة عبثية يف يكمن للرواية األكرب الخطأ
يف ولكن خالصة، عملية نظر وجهة من إال الحاالت، أغلب يف له أهمية ال أمر
حول بالحساسية يتسمون الذين للقراء ومزعج ُمضلِّل، أمر هو الراهنة الحالة
لتوافق والحسن بالطول تتسم هيئة اتخذت البطلة أن ونفرتض األمور. هذه

االستشهاد.

عىل قادر غري بالتبعية كان طروادة، هيلني إىل العنوان إشارة عىل التعرف يف أخفق وإذ
بتينيسون معرفته تتحسن ولم الضمنية. إشاراتها الرواية به تتابع الذي النمط رؤية
الباب» عىل جديد «وجه رواية عنوان عىل االعرتاض نفس أبدى ألنه التاليني، العامني يف

.(١٨٨٨ فرباير ١١ جرافيك»، «ذا (صحيفة
الحوار بنية إىل تفتقر وهي األوىل. من شهًرا ١٨ خالل يف الثانية ستانيل رواية نُِرشت
وتقليدية مكررة بطلة شخصية عىل وتحتوي اآللهة»، «ابنة رواية تمتلكها التي البارع
لثاكري، (١٨٤٧-١٨٤٨) الغرور» «دار رواية (بطلة شارب بيكي شخصية من مستمدة
متكلف. بأسلوب ومكتوبة املجتمع)، سلم لتسلق وجاذبيتها جمالها تستغل التي املرأة
الرواية» هذه يف مدهًشا إبداًعا مبدع يشء هناك «ليس هريالد»، «جالسجو صحيفة قالت
لم لكنها التشويق» من تخلو «ال جرافيك» «ذا صحيفة ناقد ورآها .(١٨٨٧ ديسمرب ١٥)
يُصنف الذي النوع من ريب بال هي قصتها «إن طياته، بني نقًدا يخفي خافتًا ثناءً إال تلَق
باألحرى النقدية التقييمات كانت .(١٨٨٨ فرباير ١١) القراءة»» «يستحق أنه عىل عادًة
املزيد عن جديدة روائية يحول يشء عىل تحتِو لم أنها املؤكد ومن سيئة، تكن ولم فاترة
شبه من الرواية. هذه بعد أخرى روايات أي تنرش لم ستانيل أن غري األدبية. األعمال من
جاين اسم أن إال األمر، عىل الضوء تسلط سوف حياتها سرية عن اللثام إماطة أن املؤكد
الروائية. الكاتبة ستانيل جاين هوية تحديد من أتمكن لم اآلن إىل وأنا شائع اسم ستانيل
خرب ورد ١٨٨٨؛ مارس ٢١ يف املنية وافتها ستانيل تشارلوت جاين تُدعى سيدة
هذه ستانيل جاين .١٨٨٨ مارس ٢٧ بتاريخ نيوزلرت» «بلفاست صحيفة يف جنازتها
الفئة إىل ينتمي الذي بيتهم يف وتويف ستانيل، تشارلز اسمه صلح لقايض زوجة كانت
قايض من الزواج تريون. بمقاطعة بارك روجان بمنطقة الوسطى، الطبقة من العليا
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املطولة واملحاكمة اآللهة»، «ابنة رواية تحتويه الذي القانوني التفصيل يفرس قد صلح
الحديث محل ستانيل جاين الباب». عىل جديد «وجه رواية من الثاني الجزء تحتل التي
أحداثهما تقع اللتني روايتيها يف الشخصيات تشغله الذي االجتماعي املحيط نفس تشغل
أمًرا ويبدو وفاتها، وقت يف عاًما ٧٥ بلغت قد كانت فقد ذلك، ومع املعارص. زمنها يف
املعارص اإلطار إن الثامن. عقده يف روائي ككاتب عمليًة حياًة شخص أي يبدأ أن مستبعًدا
هناك الحًقا. ونُرشتا شبابها فرتة يف ُكِتبتا إنهما بالقول نجادل أن دون يحول للروايتني
«بلفاست لصحيفة املدينة» «شائعات بعمود (تسهمان) تُسِهم مراسلتان) (أو ُمراِسلة
مايو ١) اللندنية نيوز» «داييل صحيفة يف مجتمع وعمود (١٨٨٥ مايو ١١) نيوزلرت»
امللكية لألكاديمية الخاصة اآلراء العمودين هذين يف (الكاتبتان) الكاتبة تغطي .(١٨٨٦
يُقِبلون كانوا الذين أولئك ارتداها التي األزياء بل اللوحات ليست و١٨٨٦: ١٨٨٥ لعامي
عن تينيسون من املأخوذ االستشهاد الكاتبة تستخدم العمودين كال يف األكاديمية. عىل
تنيسون فأبيات — بها مبالغ مقارنة هذه تبدو قد بينما جميلة. سيدة عىل طروادة هيلني
من أكثر هذا بأن توحيان معلومتان هناك — الجميع ألسنة عىل تجري كانت البالط شاعر
ولذا ١٨٣٣ عام األوىل للمرة الحسناوات» النساء «حلم تينيسون قصيدة نُِرشت مصادفة:
قواعد أن كما ،١٨٨٥-١٨٨٦ عامي الصحافة يف الحد لهذا شائًعا أمًرا استخدمها يعترب ال
األبيات استخدام عىل أخرى شواهد أي توفر ال الفيكتورية للدوريات اإللكرتونية البيانات
أثواب — اآللهة» «ابنة رواية يف فريينا مالبس إن النقدية. التقييمات يف الطريقة بهذه
مراسل يصفها الذي كان لو كما موصوفة — املنفوشة واألردية النعام، وريش الكشمري،
عمود يمدنا العكس. ويجوز الصحيفتني أعمدة إىل سبيلها األوصاف وجدت لربما أزياء؛
مقاطعة من املعنية ستانيل تشارلوت جاين مع ٍ ُمحريِّ برابٍط نيوزلرت» «بلفاست صحيفة
يف امللكية األكاديمية إىل تسافر كانت عنها نتحدث التي ستانيل أن أشك ولكنني تريون،

الثامن. عقدها
وقد امللكية. لألكاديمية األزياء ناقدة هي الروائية الكاتبة ستانيل جاين تكون ال قد
البيئة بني املصادفات فإن ذلك ومع بارك. روجان منطقة يف تسكن التي تلك تكون ال
يف عونًا تقدم ستانيل تشارلز السيد زوجة حياة يف تفصيالت وثالثة ستانيل روايات يف
إن وفاتها. وتاريخ االجتماعية، والطبقة القانونية، الوظيفة ذي الزوج تفسريات: تقديم
التوقف يف السبب عن يتساءل أن يجب الروائية الكاتبة ستانيل بجاين مهتم شخص أي
ُمعتربة،15 نرش دار روايتيها نرشت صاعدة، روائية لكاتبة ١٨٨٨ يف الكتابة عن املفاجئ

ستانيل. جاين وفاة هو ذلك تفسريات أحد ربما جيدة. نقدية تقييمات وتلقت
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(١٩٢٥) دالواي» «السيدة وولف»، «فريجينيا (2-2)

«يونانية، بأنها توصف التي — (١٩٢٧) الفنار» «إىل رواية يف رامزي السيدة خالف عىل
السيدة فإن — األيام» لهذه هيلني «أسعد وتُدعى مستقيم» أنف ذات العينني، زرقاء
جميلة تُعترب وال طروادة، بهيلني رصيحة مقارنة اإلطالق عىل تقارن ال (كالريسا) دالواي
كعود محصور قوام لها «كان مظهرها: يف الفكر تُعمل نفسها كالريسا عظيًما. جماًال
بيرت وحتى .(١١ :١٩٧٦) طائر» كمنقار معقوف وأنف مضحك، صغري ووجه البازالء،
اإلطالق» عىل جميلة تكن لم «إنها بذلك يقر — شبابه منذ كالريسا يحب الذي — والش
إىل «دَلَفت يقابلونها: من كلَّ إليها تجذب هيلني) (مثل كالريسا فإن ذلك ومع .(٦٨)
التي هي كانت كالريسا أن بيْد حولها. الناس من الكثري مع مدخل عند … ووقفت غرفة،
هي والش) بيرت عينَي (عرب لوصفها الرواية تستخدمها التي الجملة .(٦٨) املرء» تذكرها
بأنها يرصح أن هو تأثريها وصف إىل السبيل يف فعله بيرت يستطيع ما كل كانت.» «هناك
املجرد». «الوجود لحظة يف املصورات الجميالت باليا كامييل إلهات عالم يف إننا موجودة.
(وتقليدية): نموذجية حب ثالثية حول دالواي السيدة شخصية تتمحور
الحس املتبلد ريتشارد-مينالوس يحبها والحيوية بالشباب املفعمة كالريسا-هيلني
بها، نلتقي الرواية بداية يف ريتشارد. فتختار كالريسا أما الرومانيس. وبيرت-باريس
ندم لحظة هناك ذلك رغم الناجح. الزواج من أعوام بعد سنة، الخمسني بلغت وقد
متوقعة، غري زيارة كالريسا والش بيرت يزور الهند، يف أعوام خمسة بعد خاطفة.
استوائية «بعاصفة تشعر إنها تَُقبِّلُه. بالبكاء، يجهش وعندما برؤيته. كالريسا وتبتهج
البهجة هذه لكانت منه، تزوجت كنت «لو نفسها: يف وتفكر بيده، وتمسك صدرها»، يف
(الرسير ناحيتها» من انتهى يشء «كل أن تفكر وبينما .(٤٣) اليوم!» طوال نصيبي من
يمتد األخري مرضها بعد الُعلِّيَّة يف عليه تستقر والذي واحًدا شخًصا يكفي الذي الضيق
معهودة: غري عاطفي اندفاع بلحظة تمر منعزل)، برج يف واالنزواء للسجن رمًزا ليصبح
فوره من يبدأ أن وشك عىل كان لو كما مندفعة، بطريقة كالريسا فكرت معك، «خذني
الفصول أن لو كما األمر بدا التالية، اللحظة «يف لحظة: مجرد إنها إال ،(٤٣) كربى» رحلة
يف عمًرا عاشت قد وكأنها انتهت قد والعاطفة بالتشويق مليئة كانت ملرسحية الخمسة
تطوي وولف إن .(٤٣) األمر» وانتهى بيرت، مع عاشت قد وكأنها وهربت، الفصول تلك

واحدة. جملة يف التقليدية طروادة هيلني قصة
وباالرتباط الزواج ناحية من باالستقرار تتصف بحيث كالريسا لشخصية بتقديمها
يف — تَُعرَّف التي هيلني لشخصية شامًال تنقيًحا بهذا وولف تقدم واحد، برجل جسديٍّا
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ثنائية عالقة إىل الحب ثالثية تُرد واحد. جنيس فعل بواسطة — األدب ويف األسطورة
هي بيرت) عودة يف (متمثلة للظهور هذه الحب ثالثية وعودة كالريسا، شباب مرحلة يف
إنها له تقول ما كثريًا «كانت زوجها: يتذكر بالًغا. تهديًدا ليست ولكنها عاطفي اضطراب
لكالريسا معرفته من — أنه الواضح ومن والش، بيرت من الزواج عدم يف صواب عىل كانت
تختار ال وولف شكلتها التي كالريسا-هيلني شخصية إن .(١٠٤) صادًقا» قوًال كان —

قرارها. عن راضية إنها فحسب؛ املندفعة الرومانسية حساب عىل الجاد الزواج
من (أُبِعد منبوذة شخصية هو والش بيرت القديمة، العصور باريس كشأن
عىل نجده والخمسني، الثالثة عمر يف به نلتقي عندما عاطفيٍّا. ومندفع أوكسفورد)
— وبيرت لطفلني، وأم متزوجة، زالت ما عاًما، ٢٤ عمرها رائد زوجة من الزواج وشك
ميدان يف .(٤٢) طالقه بشأن بمحاميه ليلتقي إنجلرتا إىل جاء قد — اآلخر هو املتزوج
شارع من بالقرب منزل إىل وصوًال فيتبعها جذابة شابة انتباهه يسرتعي األغر الطرف
— سالومي مثل — ويتخيلها مثلج. مرشوب تناول إىل يدعوها أن ينوي بورتالند، جريت
نفسه يرى ،(٤٨) له ذراعيها وتفتح باسمه تهمس يتصورها ،(٤٩) سٍرت» تلو «سرتًا تطرح
االسمية؛ الكلمة هذه (يكرر رومانسيٍّا» قرصانًا … وجريئًا، حذًقا، … ومجازًفا «ُمغاِمًرا،
رفضته. قد كالريسا، عنده، طروادة فهيلني لباريس؛ فاشلة محاكاة هو بيرت أن إال .(٤٩
هذا جال رفضتني، «كالريسا الرفض: هذا شبح يطارده العمر، منتصف مرحلة يف
أجل من رفضته إنها ذلك وفوق .(٤٥) رفضتني» كالريسا يفكر: هناك وقف بخاطره.
ريتشارد باملحدودية، كاملعتاد تتسم والتي مينالوس شخصية تحاكي التي الشخصية
تتناول التي النصوص معظم خالل مينالوس ذكاء انعدام عىل الرتكيز يجري دالواي.
شخًصا باملجمل «كان بأنه دالواي النص يصف استثناءً. يشكل ال النص وهذا هيلني،
سايل ترتئي .(٦٧) قليًال» الفهم وببطء باملحدودية، اليشء بعض يتسم ومقبوًال، لطيًفا
عقًال يمتلك يكن لم ألنه الوزراء؛ مجلس يف عضًوا أبًدا يكون لن ريتشارد «أن سيتون
كعضو العامة مكانته مع شاسًعا تباينًا لديه الذهني القصور يتباين .(١٠٧-١٠٨) نابًها»
برؤيته األمور ترى أن ذكائه، ضعف تمتلك التي كالريسا عىل «كان ذلك ومع الربملان، يف
أن دوًما عليها يجب لديها، التفكري استقاللية مع الزوجية. الحياة مآيس إحدى وتلك هو،

.(٦٩) بريتشارد» تستشهد
فكالريسا زوجية. مأساة أنه عىل هذا يرى الذي هو — كالريسا وليس — بيرت أن بيْد
االجتماعية حياتها وتصبح كُمضيفة، «بعملها» مستمتعة ريتشارد، ألجل الحفالت تقيم
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العزلة نقيض وتفاعًال، وناًسا، وحركة، وجزًرا، ا مدٍّ تتضمن فهي حياتها؛ هي كأنما
الحياة. محض هو تحبه «فالذي الحفالت: بإقامة ولعها عن كالريسا تدافع واالحتجاب.
الحفالت)» (تقصد قربان إنها … الحياة تخاطب جهاًرا قالتها به»، أقوم بما أقوم «لذلك
وسط يف «أوه! حفلها: بهجة سميث وارن سبتيموس انتحار خرب يقطع عندما .(١٠٨)
شكوى عن املالحظة ليست .(١٦٢) كالريسا» بخاطر هذا جال املوت، هو ها حفلتي،

والحياة.16 املوت بني التضاد عن ولكن لها بالنسبة املساء جو تغري مضيفة
بأنها تكراًرا كالريسا توصف نحوها، اآلخرين اجتذاب عىل قدرتها من الرغم عىل
بداخل الربود من يشء ثمة كان ما «دوًما املشاعر: ناحية من متحفظة — هيلني مثل —
الهدوء، «شديدة (٥٥)؛ االخرتاق» عىل عيص … التبلد؛ هذا الربود، «هذا (٤٥)؛ كالريسا»
كالريسا عرف أنه رغم أنه والش بيرت يالحظ .(٧٢) جليد» كتلة برودة يف … الربود شديدة
املالحظات هذه لذاتها. تقريبيٍّا» «رسًما إال يمتلك ال الواقع يف فإنه عاًما، ٣٠ من أكثر منذ
مرارة ليست — والش بيرت بها اختص مالحظات كلها وهي — املشاعر وبرود البُعد عن
(٣٠) الدفء إىل تفتقر بأنها تقر نفسها فكالريسا مردود؛ عاشق تحامل عن ناتجة
دون خرييًة سوًقا افتتحت التي بيكسبور، الليدي هي باملشاعر يختص فيما األعىل ومثلها
ابنها بموت تنبئها برقيًة توٍّا فتحت قد كانت أنها رغم لألىس، أمارات أي عليها يبدو أن

.(١٠) األوىل العاملية الحرب يف
الربود إنه كالريسا؛ شخصية سمات يحدد الذي الوصف وحده ليس الطبع برود
منفرد، رسير يف وحدها تنام فهي مرتني)، الصورة هذه (تربز الراهبة مثل إنها الجنيس:
عبد عطا [ترجمة (٢٩) ملحف» كأنها بها تلتصق … اإلنجاب لها حفظها التي و«العذرية
تحاول لفستانها، حياكتها أثناء بيرت يقاطعها عندما الثانية/ص٣٧]. الوهاب/الطبعة
هيلني إىل هومريوس يعيد «األوديسة» يف .(٣٧) العفة» تصون «كعذراء الثوب تُخبئ أن
«األوديسة» أرتميس صورة فلدينا هنا أما العذراء)، (اإللهة بأرتميس بمقارنتها بكارتها

أوضح. نحو عىل
يف هيلني شخصية تضع فهي معنًى: ذات تغيريات تجري وولف فإن وهكذا
تقدمها وهي الحرب»، بعد «ما إطار يف تقدمها وهي ُمْخِلَصة، منها تجعل وهي الصدارة،
األشكال بأكثر طروادة هيلني قصة هي دالواي» «السيدة رواية إن العمر. منتصف يف
هيلني قصة الرواية تستخدم ال اآللهة»، «ابنة ستانيل جاين رواية كشأن األصل. من تحرًرا
يف كالريسا-هيلني تتأمل األنثوية: التجربة إىل انطالق كنقطة ولكن منها فكاك ال كحبكة
الرضا/السعادة وحالة وتبعاتها، الشباب، مرحلة يف بها قامت التي العاطفية اختياراتها
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شخصية تستلهم رسدية يف فحسب معتاد غري ليس للشخصية الداخيل العمق هذا الحالية.
السمة لكالريسا-هيلني الداخيل العمق تجعل وولف إن الرواية. يف معتاد غري إنه هيلني؛

الوعي. تيار أسلوب جديد: أدبي لنوع املحدِّدة
هومريية. وصوًرا لغة بثباٍت وولف رسدية تستلهم ستانيل، رواية خالف عىل
نظميٍّا ُمساعًدا تقدم ال هنا أنها إال الهومريية، الصيغة مثل تتواتر الوعي تيار فتكرارات
كانت ألنها ذلك «كل شعرية: غنائية طريقة بل موضوعاتية مرجعية إشارات وال للذاكرة
إن قيل … بروتون، «الليدي (٣٢)؛ سيتون!» سايل لتالقي أبيض برداء للعشاء تنزل
أتى عندما عظيمة دهشة أصابتها «وقد (٢٨)؛ ا» جدٍّ مسلية حفالت هي للغداء مآدبها

.(٣٧) صباًحا» توقع غري عىل إليها والش بيرت
املحاكاة باب ومن َعَرِضيَّة. وأحداثها األحداث» صلب «من الرواية تبدأ امللحمة، مثل
وهي «حملتها مظلتها تأخذ وهي دالواي السيدة فوصيفة قديمة؛ تقليدية صوًرا تستدعي
املعركة، ساحة يف حسنًا بالءً أبلت أن بعد إلهة تخلعه مقدس سالح كأنها منها تتناولها
ص٣٥]. الثانية، الطبعة الوهاب، عبد عطا [ترجمة (٢٨) املظالت» مشجب يف ووضعتها
الذي بيرت غياب بعد وكالريسا والش بيرت بني الحوار يف لك؟» حدث وماذا «حسنًا، السؤال
ابتداء فقبل «وهكذا عسكري: استهالل صورة يف معروض سؤال هو أعوام خمسة دام
خوارصها، عىل يلتمع والضياء رءوسها، وتهز األرض، بحوافرها الخيول ترضب ما معركة
جنبًا جالسان وهما اآلخر أحدهما وكالريسا والش بيرت تحدى وهكذا رقابها. وتنثني
ص٥٠]. الثانية، الطبعة الوهاب، عبد عطا [ترجمة (٤١) الزرقاء» األريكة عىل جنب إىل
واحدة، ابنة لديها طروادة هيلني ومثل دالواي. السيدة تحيك طروادة، هيلني وكحال
وجمالها املنغويل، ومظهرها الغريبة، الصينية إليزابيث عينَْي وصف يف ويُباَلغ إليزابيث.
سميث وارن سبتيموس من كلٍّ أفكار تََركُّز محور هو األمر، واقع يف الجمال، الرائع.
عىل كان «أنه بحدسه، بيرت يعرف كالريسا، حفل إىل سريه أثناء والش. بيرت وأفكار
الظاهر الفج الجمال ليس حال. أية عىل الجمال تجربة؟ أي ولكن بتجربة. يمر أن وشك
الحياة» تلك مطلق، ثراء ذات غامضة، االستغراق، حد إىل اللب تخلب إنها … للعيان
من يعاني الذي سبتيموس يصغي بارك، ريجنت متنزه يف جلوسه أثناء .(١٤٤-١٤٥)
.(٦٣) الجمال» يقول: العالم كأن «بدا مالحظًة: ويقدم الصدمة بعد ما اضطرابات
يستتبعه وما الحياة جمال لكنه املطلق، طروادة هيلني جمال ليس الرواية هذه يف الجمال

الراهنة. اللحظة يف تعيش أن عىل قدرة من
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فعائلة والتقليدية. املنسجمة باملضاهاة مهتمة ليست وولف األمثلة، هذه تظهر كما
الذي واالسم التينيٍّا، اسًما يحمل فسبتيموس آخر: تقليدي عالم إىل تنتمي سميث وارن
كالريسا كانت وإن هيلني. نقيض تعترب التي الرومانية البطلة اسم هو لوكريزيا تحمله
زوجها بينما للحياكة ممارستها بينيلوبي: تحاكي أيًضا فإنها هيلني، تحاكي شخصية هي
منه: إرادة بال أجاممنون يمثل فهو والدها أما بيرت. وهو انتهازي، لعاشق ورفضها غائب،
تكرتث ال التي اآللهة القدم، منذ بالتعدد تتصف التي باآللهة لإليمان كالريسا ففقدان
«عىل إفيجينيا من صورة تعترب التي الصغرى، شقيقتها موت هو سببه البرش، بمصائر
(املخطئ عليها هوت شجرة تقتلها أختك ترى «أن لوالدها: تبعته ل تَُحمِّ والذي الحياة» شفا
يف وولف سلف .(٧٠) عينيك» أمام إهماله) سببه كله األمر بريي؛ جاستن هو كله األمر يف
«يوليسيس» رواية يف جويس جيمس كان الروايات ألجل القديم الكالسيكي األدب تعديل
رواية تحتوي االستمتاع. من كبري قدر بدون وولف قرأتها رواية وهي ،(١٩٢٢)
العرصية واألحداث للشخصيات باعتدال وُمحكمة متسقة تشخيصات عىل «يوليسيس»
بديًال وولف تقدم دالواي» «السيدة رواية يف الهومريية.17 واألحداث الشخصيات مع
أحداثها، تتابع عىل القائم امللحمة بناء وولف رواية يف فنجد بجويس. باملقارنة ُمختِلًطا
بني التماثل يف اتساق يوجد ال أنه إال وشخصياتها. اللغوية، وصيغتها الحربية، ومشاهدها
يظهران وباريس-بيرت (مينالوس-ريتشارد مرتني ُمعدَّل الزمني والتسلسل الشخصيات،
عن وولف وتخلت العمر) منتصف منظور من مأخوذ الرسد وأسلوب ذاته، الوقت يف
فمعلوماتنا متعددة: نظر وجهات لصالح امللحمة بها تتصف التي املعرفة كلية النظرة

ذاتها. هي ومنها يحبونها الذين الرجال هما مصدرين من تأتي كالريسا-هيلني عن
«إىل التالية، روايتها يف تفعل مثلما هيلني، شخصية تستبعد أن وولف مقدور يف كان
تفعل أن ما مرحلة نوتيف ولقد الرواية، منتصف يف رامزي السيدة فيها تموت التي الفنار»،
كالريسا-هيلني شخصية تعيد عوًضا النهاية). يف االنتحار عىل ستُْقِدم كالريسا (كانت ذلك
شخصيات من نمطي هو كما — ذلك من الرغم وعىل بالحياة. االلتحاق وولف رواية يف
باقية تظل — الوعي تيار أسلوب تنتهج التي الرواية هذه سمات من سمة هي وكما هيلني،
كالريسا-هيلني سحر نقل عن بيرت بعجز الرواية تنتهي .(١٧٢) كانت» «هناك اللحظة: يف

هيلني). رسديات يف معتاد — رأينا أن سبق كما — عجز (وهو اللغة باستخدام
زال ما الرواية. إىل الشعر ومن الكوميديا إىل امللحمة من هيلني انتقلت الفصل هذا يف
هيلني مع األسود، إىل األبيض من برشتها لون تغري إذ آخر: رسدي ابتكار ينتظرها

«أومريوس». والكوت ديريك قصيدة يف الكاريبية
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(١٩٩٠) «أومريوس» والكوت ديريك قصيدة الكاريبية: هيلني (3)

قارات أربع — كتب سبعة عىل مقسمة فصًال ٦٤ من املكونة — القصيدة هذه تغطي
أخيل سمك، صيادا يتنافس حيث لوسيا سانت يف وتنتهي تبدأ وهي عام. أربعمائة وقرابة
أبيض إنجليزي (رجل خنازير مربي يوظف هيلني. املحلية، الجميلة حب عىل وهيكتور،
(ويطردانها كخادمة هيلني مود، األيرلندية، وزوجته بلونكيت) دنيس امليجور متقاعد،
ما السيدة تمتلكها التي عناء» ال «مقهى يف املحليون السكان يتألف الحًقا). خدمتهما من
عجوز وبحار بالساق) متقيح جرح من يعاني (الذي فيلوكتيت السمك صياد من كيلمان،
— ذاتية رسدية تطوف هومريوس). باسم أيًضا (ويُْعَرف سييز سفن اسم يحمل أعمى،
ولشبونة، بوسطن، إىل لوسيا سانت من والكوت؛ تفاصيل مع سريتها تفاصيل تتداخل
رضبة عن ناجمة رؤيا يف — يرتحل عندما بمسرية أيًضا أخيل ويقوم ولندن. ودبلن،

أجداده. أرض أفريقيا، إىل — شمس
وفريجيل بأوفيد مروًرا هومريوس من بدءًا أخرى مالحم كشأن — والكوت قصيدة
أبيه، شبح من بدافع — األدبية الراوي رحلة تجوب أصول. رواية هي — ميلتون وحتى
أن عىل املطاف نهاية يف تحثه طويلة سفرة يف للُكتَّاب، األوروبية املدن — والكوت ُوِرْك
من كلٌّ 18.(٥٩ .٣ .٣٦) الخرضاء» بساطتها «ألجل جزيرته يحب أن وعىل للوطن يعود
الحرب بعد له وطنًا لوسيا سانت من جعل الذي — بلونكيت وميجور السمك، صياد أخيل
الناتجة أخيل رحلة يف هويتهما. ولَفهم أجدادهما عىل للعثور يسعيان — الثانية العاملية
جاءت التي العبيد غزوة ويشهد أفوالبي،19 البعيدين، أسالفه بأحد يلتقي الهلوسة عن
ضابط يصادف حيث السجالت، دفاتر عرب فيسافر بلونكيت أما الغربية. الهند إىل بعائلته
ليصنع عائلة شجرة فيخرتع .١٧٨٢ يف وُقِتل العائلة اسم نفس يحمل شابٍّا بحريٍّا صف
ترتحل أبناءً. يرتك أن دون مات قد البحري الصف ضابط أن من الرغم عىل بينهما صلة
من عشبة عن بحثًا التل منحدر فتتسلق للكلمة: الحريف باملعنى الجذور، نحو كيلمان ما

فيلوكتيت. جرح بها لتُْربِئ أفريقي أصل
أسطورة وهي أكرب: أصل أسطورة من بإطار محاٌط األصول عن الشخصيات بحث
زوارق لتصنع لوسيا سانت أشجار بسقوط القصيدة تبدأ والتولد. املوت يف اآلخذ اإلنبات إله
محلية الوقت نفس يف هي استهالل بدور تقوم التي الثالثة الشمس رشوق مشاهد كانوي.
الخواء فيها الضوء يغمر التي اللحظة األزيل، عىل يدل الشمس «رشوق األزل: منذ وكائنة
مثل — الخرضاء الجزيرة .(٢٩ :١٩٩٩ (أوستني له» شكل ال ملا شكًال ويمنح مرة ألول
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العرص وثنية، هي — أيرلندا موطنها يف الخرضاء املساحة أو بلونكيت مود أوركيد حديقة
كل بدون الحية. …/قبل وحواء آدم «مثل توراتية؛ وكذلك الخليقة)، بدء (عرص الذهبي

.(٥٨-٥٩ .٣ .١٠) اآلثام»
يعَلق أخيل فكعب للقصة. امللحمي باألصل الهومريية األصداء تُذَكُِّرنا القصيدة طوال
اآللهة تصنع بالغابة. تهديد إطار يف ضعفه نقطة صيغت متعرش، غابات نبات يف مرتني
ذاته الوقت يف هي فالزوبعة راين)؛ وما (سيكلون إعصاًرا — الوحيد ظهورها يف —
العاصفة». «عني لعبارة املعنى يف دقيًقا فارًقا يمنح مما واحدة، عني ذي سايكلوب عمالق
يتنافسان وأخيل وهيكتور إلخ) أخيل، هيكتور، (هيلني، هومريية أسماء وللشخصيات
األدبي النوع بشأن النقاد تجادل للقصيدة، األول اإلصدار منذ «إلياذي». جري سباق يف
ملحمية: القصيدة بأن يقول لكنه امللحمة خصائص والكوت ينبذ تحته. تندرج الذي
يمكنك وال جيش. مواجهة تستطيع لربما جيش. من تحديًا أكثر هو طبيعيٍّا عامًال «إن
يشري أخرى مقابلة يف .(٢٤٤ :١٩٩٧ (والكوت ملحميًة» أكثر وذلك إعصار. مواجهة
من رصاع مختلف: نوع من قتاًال بها ولكنَّ امللحمية. املعارك ينقصها القصيدة أن إىل
الهند يف األنتيل جزر إىل (نسبة أنتييل رصاع (كالقصيدة) هو الرصاع وهذا البقاء. أجل

وقديم. وحديث السواء، عىل ويوناني الغربية)
وهو الغياب، نجد — هومريوس قصيدة بؤرة يف مثلما — والكوت قصيدة بؤرة يف
لها القديمة الكالسيكية األسماء والهوية. والوطن، والتاريخ، االسم، غياب الحالة: هذه يف
ك ُمالَّ عادة من كان لقد الكالسيكي. باإلرث عالقتها قدر بنفس العبودية برتاث عالقة
عندما األفريقية. هويتهم ماحني لعبيدهم، توراتية أو ميثولوجية أسماءً يمنحوا أن العبيد
اسمه: من «املعنى» يعرف ال أخيل ألن بالدهشة أفوالبي يشعر أفريقيا، إىل أخيل يسافر
يشء» ال أنت تكون ثم فمن شيئًا. يعني الصوت يكن لم …/فإن شيئًا يعني «االسم
اسمه صوت معني يعرف/تعرف ال ملن «بالنسبة أنه والكوت يوضح (٣٢ ،٢٨ .٣ .٢٥)
.(٢٣٨ :١٩٩٧ (والكوت هوية» يملك/تملك ال اسم، بال أنه/أنها يعني فذلك اسمها، أو
صيادو يتجمع عندما الثاني الفصل يف الوجودية املعضلة هذه عىل لتنويعة وصف وهناك
هذا «يف وفيلوكتيت؛ وخريسوستوم، وثيوفيل، هيكتور، الباكر: الصباح ضوء يف السمك
فإنها ذلك ومع «وثنية» أسماء هذه إن .(١-٢ .١ .٢) مسيحية» أسماء فقط النور،/لديهم
(أوستن ألقابًا» ليست فإنها ذلك «ويف مسيحية أسماء — أوستن نورمان يالحظ كما —
هو ومسعاهم للشخصيات، املنقسم الرتاث تعكس األسماء فإن وهكذا .(٣٦-٣٧ :١٩٩٩
الذي الراوي، (مثل وسمراء بيضاء وجسديٍّا ثقافيٍّا املزدوجة: هويتهم مسألة حل كيفية
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(مثل ومسيحية كالسيكية وكاريبية، أفريقية البيضاء)، البرشة أصحاب من أجداد له
عىل منطبق هو كما البيضاء البرشة ذات الشخصيات عىل ينطبق السعي هذا القصيدة).
يكتشف عندما باالضطراب يشعر اإلنجليزي فبلونكيت السمراء. البرشة ذات الشخصيات
السيارة ركاب إليه ييسء طريق، لحادث سيارته تتعرض وعندما اسكتلنديون، أسالفه أن
ال ما وهو األبيض»، «الرجل لوصف تحقريية (صيغة «هونكي» يدعونه بأن األخرى
املختلطة الهوية هذه إن .(٣٤–٣٨ .١ .٥١ الجزيرة؛ عىل عاًما ٢٠ ملدة إقامته مع يتناسب
شخصية — كمهاجر سهًال هدًفا البداية يف يبدو الذي — بلونكيت من تجعل التي هي

متعاطفة.
تندرج الذي األدبي النوع غموض يف املنقسمة للهوية القصيدة استجالء يتجسد
تكون أن دون شيئًا «تكون» أن يعنيه الذي ما كذلك؟ ليست إنها أم ملحمية أهي تحته:

امللحمة؟ تصنيف تحت يندرج أن دون ملحميٍّا يكون أن كليٍّا؟ اليشء هذا
قديم: كالسيكي اسم صيغة لبلونكيت الداكنة، البرشة ذوي السمك صيادي مثل
— القصيدة ألسماء ديونيسوس. تابع وتعني «دنيس»، الفرنسية الصيغة من دينيس،
يلحظ كما حضارية. طرق ملتقيات يف وواقعة متعددة، مدلوالت — الشخصيات مثل
الحديثة، اليونانية ولكنها لهومريوس، اليوناني االسم هو أومريوس اسم عادًة، النقاد
وينسلو األمريكي الرسام لقب أيًضا هو هومر الشفوي. الشاعر عن يكون ما أبعد وهذا
يتصل وهو العرشين، الكتاب يف البحر» يف «عاصفة لوحته الراوي يرصد الذي هومر،
شخصية يف د امُلجسَّ والكوت صديق أومر، سان دستان باسم اللفظي الجناس ناحية من
قصيدة تخربنا وكما .(١٥٥ :١٩٩٩ (تيمى أخرى» «حياة قصيدة يف جريجورياس

ذاتها: «أومريوس»

كان «مري» املحارة، صدفة ترضع كانت «أو»
الباتواه، العامية األنتيلية لهجتنا يف بحر وكذلك أم يعني

يتصادم. وهو األبيض واملوج رمادية، عظمة تعني «أوس»،

(١٠–١٢ .٣ .٢)

السياق، هذا يف «يعني»؟ ماذا أومريوس/هومريوس؟ اسم ينتمي الثقافات هذه من أيٍّ إىل
اسمه. ملعنى معرفته عدم يربر ما أخيل لدى
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يوضح ليعرفه. معنًى هناك ليس أنه هو األعالم بأسماء أخيل جهل أيًضا يربر ومما
منه» أُِخذ الذي االسم عىل عالمة كونه اسم، غياب «بل اسًما ليس أخيل أن أوستن نورمان
هي — هيلني رسديات كل مثل — «أومريوس» والكوت قصيدة .(٣١ :١٩٩٩ (أوستن
السود؛ واستقاللية السود، وتاريخ السود، هوية هو املختَطف لكن االختطاف عن قصة

األوروبية. بالوسوم واستبداله األفريقي االسم محو يف أوجز هذا كل
«اإللياذة» مثل — «أومريوس» قصيدة تتمحور الغائب، االسم حول تتمحور وإذ
األبيض، (كالجليد الفراغ تمثل بصور وتكراًرا مراًرا إليها يُرَمز أخرى، غيابات حول —
لوسيا سانت جزيرة غياب بسبب للجزيرة لتأريخه بلونكيت ينربي البيضاء). والصفحات
حياة قصتا النسب: بسلسلة تتعلق غيابات وهناك الرسمية. التاريخ كتب من وشعبها
السجالت دفاتر يف ُمالَحظ غري بلونكيت البحري الصف ضابط يقبع وأخيل. بلونكيت
الشاسع البحر أجداده. أحد يعتربه كي بلونكيت امليجور به يُطالب أن قبل عام ملائتي
يف روميل ضد الكربى الصحراء يف للخدمة بلونكيت تأدية أثناء حرج: وقت يف يغيب
تواجهنا هيلني، رسديات يف شائع هو وكما .(٩٢ :١٩٩١ (ليثورس الثانية العاملية الحرب
الثقايف تاريخه املرء يتذكر كيف يعني: ذلك «أومريوس» قصيدة يف الفراغ. ملء معضلة
«اإللياذة») يف الرئيسية (الفكرة والرصاع التنافس تحول كيف ضحيته؟ يصبح أن دون
(«النوستوي للوطن العودة عن قصيدة إىل «األوديسة») يف الرئيسية (الفكرة والرحلة

للوطن)»)؟ (العودة
«املعاناة موضًحا الراوي (يقول والتعايف األلم عن تتكلم التي القصيدة هذه طوال
عند هيلني تبدو مبدئيٍّا هيلني. تطفو (٢٠-٢١ .٢ .٥ العمل»، رئيسية/لهذا فكرة هي
بشئونها ومحتفظة متحفظة، فهي الكالسيكية؛ هيلني رسديات من معتادًة صورًة والكوت
تؤدي («فهي الرسدية البنية ناحية من أو الوجدانية الناحية من بنفسها، ونائية لذاتها،
هيلني مثل .(٢٧٣ :١٩٩٣ مينكلر األخرى»؛ الشخصيات مصائر عن باستقاللية دورها
— من لها أُْعِطي أو — من ق ُرسِ الثوب هذا اللون. أصفر ثوبًا ترتدي فريجيل، عند
املعتاد السؤال نقل ثَمَّ ومن القصيدة، يف مطلًقا حالٍّ يُالِق لم إبهام وذلك بلونكيت؛ مود
ر يُطهِّ أن (هيلني)؟ أرادت «ماذا بلونكيت: يتساءل براءتها. أو ُجرمها حول الِقَدم منذ
أدبيٍّا تحديًا سؤاله (يلخص .(٥٠-٥١ .٣ .١٠) الصفراء؟» للعباءة رسقتها إثم التاريخ
إىل مبارشة غري بطريقة يؤدي نزاع هيلني، عىل وهيكتور أخيل يتنازع قرنًا.) ٢٨ عرب
وخفة بثقة طريقها تشق بينما األول، ظهورها يف الحركة: جمالها ويوقف هيكتور. موت
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بها يمسك وعندما الحًقا، ويحدقون. الجميع يتوقف أن يف جمالها يتسبب الشاطئ، إىل
.(٣٩ .١ .١٨) نظرتها» «جمدته هي: وليس يَْجُمد الذي هو سوار، رسقة بفعلة بلونكيت
عىل النادلة رد يجيب ال تلك؟» «من إعجاب: يف الراوي، يستعلم مجهولة. أيًضا هي

.(٢٧ .٣ .٤) ا» جدٍّ مغرورة هي «هي؟ السؤال:
كاألسماء، فاألساطري، املربمجة. املضاهاة يتحاىش لألسطورة والكوت استخدام
والكوت قال .(٢١-٢٢ .٢ .٦٢) جنب» إىل جنبًا تُوضع أن مجاديف/يجب «ليست
استيعابًا واستوعبتها عليها، السابقة األسطورة أفسدت جديدة أسطورة «كل مقابلة: يف
شيئًا» بدءوا ذلك بعد ثم خاطئًا، استيعابًا استوعبوها لقد املسيحية. ذلك ويشمل خاطئًا،
هيلني للمحاكاة.) وصٌف أيًضا ولكنه لألسطورة وصٌف (هذا .(٢٤٢ :١٩٩٧ (والكوت
تماًما. جديد مخلوق ولكنها سوداء، هيلني هومريوس؛ هيلني عىل تنويع مجرد ليست عنده
املنطقة يف فنحن ،(٢٧٤ :١٩٩٣) ألحد» ملًكا ليست (هيلني) «إنها مينكلر: يكتب عندما
سياق يف والكوت يبني كما السوداء. للهوية جديدة منطقة يف أيًضا ولكننا للُمْطَلق، املألوفة

املقارنة: مشكلة هي السود مشكالت إحدى مختلف،

تُْجري أن عليك يجب … األمريكية) املتحدة (الواليات البلد هذا يف تعيش عندما
شخص مثل جيد ممثل هو أسود) (ممثل جوِست «لو مثل مقارنات باستمرار
باستمرار البلد، هذا يف العيش عليه يشتمل الذي والرعب النهج هو هذا آخر.»

(٢٣٢ :١٩٩٧ (والكوت األبيض. اليشء جودة يف األسود اليشء بأن القول

لالرتقاء، سعيه يف املثيل، «إن «ملحمة»: لتوصيف رفضه توضيح يف الترصيح هذا يساعد
عىل «أومريوس» قصيدة إىل النظر إن .(٢٤٢ :٢٠٠١ (برسلني يتضع» األمر واقع يف هو
يف تفكر أن «ينبغي الكاريبي للبحر تقول أن «يعني كاريبية «أوديسة» أو «إلياذة» أنها
والكوت عند هيلني تمثل .(٢٣٢ :١٩٩٧) الثانية»» الدرجة من إيجة بحر أنك عىل نفسك
هي نفُسها. هي فهي فيها)؛ رئيسيٍّا دوًرا تلعب التي القصيدة (مثل التصنيف عن السمو
أنتيلية نسخة ليست هي سوداء. وهي هيلني هي بيضاء؛ هيلني من سوداء نسخة ليست
الهوية هذه عىل شهادة أعظم تأتي ربما أنتيلية. وهي هيلني هي هومريية؛ هيلني من
يف تسجيلني هيلني فيها تُمنَح التي امُلبَْعدين»، «ملحمة هامنر روبرت كتاب يف املستقلة
إشارة و٨٧ لألوىل، إشارات ٩ هناك (األنتيل).» و«هيلني (طروادة)» «هيلني الفهرست:
هيلني أن املناسب من يكون لربما تماًما. جديدة مخلوقة طروادة هيلني يحجب للثانية.
يف رآها حقيقية امرأة عىل بل الواقع عن منفصل مثال عىل قائمة ليست والكوت عند
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جابهها التي كتلك هيلني رسم يف الصعوبة من قدر أي والكوت يجابه وال الركاب. حافلة
.(2-6 (الشكل مرات ثالث ذلك فعل لقد زيوكس:

ليست فهي والكوت: عند هيلني عليه ليست ما نذكر أن هنا املفيد من يكون قد
وهي ضحية، هي الفصل هذا يف هيلني تمثل التي الشخصيات من واحدة وال ضحية.
ما عالم يف هيلني تمثل بشخصية كلها تختص املعدلة/املحاكاة النسخ أن مصادفة ليست
البيت عن االختطاف، عن وليس التطور عن قصص لهي القصص هذه إن الحرب. بعد
هيلني تتناول قصص القصصهي هذه .(٢٧٢ :١٩٩٣ مينكلر (قارن االغرتاب عن وليس
أخيل؛ إىل وتعود هيكتور، مع للعيش وتنتقل أخيل، ترتك والكوت عند هيلني كفاعلة.
نعرف ال فنحن «أفعال». أنها هي الواقع يف املهمة والنقطة باختيارها، هي األفعال كل
وانعكاسه فعلها عن الكثري نعرف ولكننا طفلها والد نعرف وال هيلني20 مشاعر عن شيئًا
ليجتذبها أو عليها ليُبقي هائلة جهوًدا منهما كلٌّ يبذل اللذين املتنازعني، الخصمني عىل
سيارة ليقود األسماك صيد عن يتخىل وهيكتور غارقة، سفينة كنز ألجل يغطس (فأخيل
األخرى، هيلني رسديات يف الحال هو وكما األمر). آخر يف بحياته تودي مهنة وهي أجرة،
والكوت عند هيلني بني األهمية بالغ فارًقا هناك أن بيْد أثره. بواسطة مصوٌر هيلني جمال
إىل سفينة بألف دفعت هيلني تمثل كانت التي السابقة الشخصيات التقليدية. وهيلني
وراءها ُمخلفًة كسفينة، «جماٌل/غادر، سفينة: ذاتها هي هذه هيلني شخصية الحرب؛
االستقالل ذروة إىل يشري مارلو عن االستقالل .(٢٤-٢٥ .٣ .٤) انبهاًرا» متسعًة عيونًا

هيلني. تجسد شخصية ألي األدبي
أو هومريي تأثري وسواس من املتحررة — والوجود الروح يف االستقاللية هذه
مواطننَْي يصبحان عندما وفيلوكتيت الراوي يعلنها التي السوداء الهوية تمثل — مارلوي
شخصية هي هيلني إن أفريقي. أصل من متدنينَْي منحدَريْن ال لوسيا سانت من فخوَريْن
القيود يجابه أسبق لكاتب األدبي العمل يف — (مثلما الجزيرة إىل ترمز أيًضا ولكنها
لقب طويل ألمد لوسيا سانت حملت أيرلندا). تمثل ييتس عند هيلني أن — االستعمارية
زمام (تغري أجلها. من حرب جرت أنه بسبب وكذلك جمالها، بسبب الغربية» الهند «هيلني
بلونكيت امليجور يقرر عندما القصيدة.) يف والكوت يروي كما مرة، ١٣ عليها السيطرة
تاريخ يبدأ للجزيرة. تاريًخا فيكتب تاريخها، يكتب أن — بعيد من هيلني يحب الذي —
عام للربيطانيني الجزيرة عن الفرنسيون يتنازل عندما فقط التاريخ كتب يف الجزيرة
يشري ،(٢٩-٣٠ .١ .١٨) بحريٍّا» حيًدا تتفادى بااللتفاف/كسفينة «إحساس .١٧٨٢
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والكوت ألوان تصور .(١٩٩٨) هيلني/أومريوس» مثالية: «رأس والكوت، ديريك :2-6 شكل
مود من رسقته) (أو تلقته أصفر ثوبًا ترتدي «أومريوس» قصيدة من هيلني شخصية املائية
الفن. متحف بألباني، نيويورك وجامعة والكوت ديريك من بترصيح إنتاجه أُعيد بلونكيت.

إليه أُشري إن هذا الغياب؛ عن يعرب بكونه فقط … األوروبي «غري إىل االعتيادي التاريخ
التاريخي التنقيح من بلونكيت مقصد إن .(٢٨٠ :٢٠٠١ (ويليامز اإلطالق» عىل إليها أو
هيلني ينقذ أن يريد فهو يعقبها؛ وما املالحم سلسلة من هيلني ُكتَّاب كل مقصد هو
إىل تحتاج «هيلني قصتها: التاريخ من ليجعل الصدارة، مركز يف ليضعها الحوايش، من
.(٤٨ ،٤٦ .٣ .٥) هيلني» حرب حربهم، وليس تاريخها. بل تاريخه، تاريخ،/…/ليس

بأن — شاعًرا أو — مدرًكا يصبح ألنه محاولته، عن ذلك مع بلونكيت يعدل
يخجل الذي االستعماري التملك عىل مثال متعاليًا، تجسيًدا يشكل النوع هذا من تأريًخا
طروادة حرب بني تناظرات بصوغ بدأ قد بلونكيت كان تصحيحه. يحاول والذي منه
والكوت لتفسري — التاريخ ونسخة — نسخته هي هذه .١٧٨٢ عام القديسني ومعركة
هيلني، يستغل أن كاتب كل يريد األبيض». «الشأن يخص فيما األسود» «الشأن يدعوه ملا
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كامرأة هيلني، حق بلونكيت يدرك االستغالل. هذا أشكال من شكل هو التاريخي والرسد
والرسد. التاريخ يفرضها التي املعاني من متحررة ذاتها، تكون أن يف وكجزيرة،

أن إال «باألمس»، البيتلز فريق أغنية تغني نجدها األوىل، للمرة هيلني نلتقي عندما
سانت أن أخيل يدرك مماثل نحو (عىل هويتها. وال هيلني قصة يف له مكان ال األمس
تكن لم «إنها األسطورية: السمات عنها والكوت يبدد وطنه.) هي أفريقيا، وليس لوسيا،
هي وهذه .(١٩-٢٠ .٣ .٦١) محلية» اسم/ألعجوبة فقط للرصاع، مدعاة وال قضية

كرمز. وليس محلية، كأعجوبة عليها، يصورها التي الحالة
بالالتينية ى يُسمَّ ملا نموذج هي الثقافات بني تناقلها يف «أومريوس» قصيدة
توافًقا كونها لعدم الفصل هذا اهتمامات مع تتماىش وهي «النقل». أي translatio
تابلني أوليفر يالحظ كما — هي الكالسيكية والكوت إشارات إن محاكاة. لكونها محكًما؛
(تابلني األرض» يف كالسماد القصيدة يف «مدمجة — القصيدة) من مجازيٍّا تعبريًا (منتقيًا
جانب (وإىل جنٍب إىل جنبا يقف لكنه األسربطي أخيل ليس األنتييل أخيل .(٢١٩ :١٩٩١
الطبقات، متعددة هوية هي القصيدة هذه هوية إن رأينا). كما أومر وسان هومر وينسلو

كشخصياتها.
وإدخال املقاطع ثالثية البنية يقدم فدانتي القصيدة. شكل عىل أيًضا هذا وينطبق
لطريقة باملخالفة داخيل تحرك هو «أومريوس» (تحرك شخيص بحث عىل «ذاتي» رسٍد
البنية االستعمارية، التنشئة العامية، الباتواه لهجة فيقدم الكاريبي أما هومريوس).
مًعا. وكاريبية كالسيكية هي كاليبسو ابنه). يزور الذي والكوت ُوِرْك (شبح «الهاملتية»
١٥٨)؛ :١٩٩٩ (تيمى الهجرة» يف شاعرية عن يفصح … االنتقائي النيص «النهج هذا
.(١٨٧ :٢٠٠٦ (بو والتجديد التقليد املحاكاة: وبنية األسطورة بنية يجسد أيًضا وهو

الخطأ باأللفاظ، التالعب (كثرة املضمون من كلٍّ يف لعوب روح هناك ذلك كل فوق
التي القوايف يف االبتكار أُخِضع والقافية. «نوثق») الرب يف أخيل: قارب اسم تهجئة يف
القوايف عىل: تشتمل إذ ليثورس، براد ِقبَل من جيد لتحليل القصيدة يف والكوت يستخدمها
مة، امُلَرخَّ والقوايف التصحيفي، الجناس وقوايف الفوقية، والقوايف البرصية، والقوايف الثالثية،
وقوايف التامة، غري والقوايف التينية، وأخرى دارجة كلمات تركيبها يف يختلط التي والقوايف
والكوت استخدام أجل من النهائي بتعليقه ليثورس يحتفظ ذلك مع االستهاليل. الرتخيم

الخفيف»). للشعر عادًة مخصص لنوع مستغربة («مزاوجة األنثوية للقوايف

أو and/ورأسها» her» مع أرقط» «panther/نمر (والكوت) يقفي حينما
مع «Florida/فلوريدا» أو «halt. Her/تمثالها «التوقف. مع «altar/مذبح»
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front of/أمامها» مع «hunter/صياد» أو ،«worried her/بالقلق «أصابها
أو ميلتون من ناش أوجدن أو جلربت إشونك ويليام إىل أقرب فنحن «her
املوضع هو وهذا املستقرة؛ غري املحاكاة حافة عىل تماًما نقف إننا سبنرس.

(٩٣ :١٩٩١) فيه. نكون أن يريدنا الذي

كله استحضار هو الخفيف والشعر الهزيل، واألسلوب للمحاكاة، ليثورس استحضار إن
لوسيا سانت يجسد أن وهو األمد طويل والكوت «هدف اعتبارنا يف أخذنا إذا محله. يف
فقد برأفة، الساخرة اللعوب، املختلطة، ترحاله وملحمة (١٧٧ :١٩٩٥ (تيمى كتابًة»
لوقيان لكتابات الساخر األسلوب تحاكي بأنها القصيدة هذه نصف أن بوسعنا يكون

السميساطي. لوقيان حرفيٍّا تحاكي وبأنها السميساطي
جيدة» لخاتمة احتاجت حياتها «قصة أن الراوي يخربنا بلونكيت، مود جنازة يف
هيلني. رسديات كل عىل ينطبق — الكتاب هذا بداية من رأينا كما — وهذا .(١٥ .٢ .٥٣)
يخلفها فهيلني بتقسيمها، مفتوحة ويرتكها مفتوحة، برتكها هيلني قصة والكوت يختم
عناء: ال مقهى يف للعمل تحرض التي كريستني، كيلمان، ما أخت ابنة هي األوىل اثنتان.
عىل والكوت تركيز مع يتماىش هذا .(٩ .١ .٦٣) جديدة» «هيلني جديدة، محلية أعجوبة
يف وهي — القصيدة هذه عليه ترتكز الذي — البحر وترية هي (وتلك التبدل استمرارية
جنينها. صورة يف تخلُفها َمن تُقدِّم أيًضا هيلني أن إال نفسها). األسطورة بنية ذاته الوقت
وترتكها وْهم) هي فاوست عند الحبىل (هيلني حبىل تصبح التي الوحيدة هيلني هي هذه إن
التي هيلني محاكاة أشكال عن استعارة تصبح خصوبتها حملها. يف «أومريوس» قصيدة
حني، إىل جنب إىل جنبًا تعمالن واحد، جسد يف كينونتان الفصل: هذا طوال صناها تفحَّ

األخرى. عن إحداهما مستقلَّتان باألساس لكنهما

مما بكثري أكثر جرى «ما أن عن كشف هيلني»، مديح «يف كتابه من إيسقراط انتهى عندما
القصائد، من الكثري الكتاب. هذا عىل ينطبق اليشء نفس .(٩٧ :١٩٤٥ .٣ (املجلد قيل»
ألسطورة ودينية سياسية استخدامات أُغِفلوا؛ قد سينمائي ونص الروايات، من والعديد
هيلني دور يَْن أَدَّ اللواتي وبطالتها ملرسحيات مرسحية نصوص تجاهلها؛ جرى قد هيلني
من تََملُّكها يوضح مرحلة كل يف هيلني عن النصوص من الضخم العدد شوا.21 ُهمِّ قد
هذه خصوبة — والكوت عند الحبىل هيلني تفعل مثلما — ويوضح الُكتَّاب، مخيالت

الكالسيكية. البدعة) (أو الكائنة
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جنازة يحرض أنه الراوي يدرك «هومريوس»، قصيدة يف بلونكيت مود تموت عندما
هيلني تدرك يتجاوزهما) وما بينهما (وما جوته إىل يوربيديس من ابتدعها. قد شخصية
يُْفَرتَض األدبية مود حياة أن بيْد أدبي. وجود هو وجودها أن مماثل نحو عىل نفسها
وسرية والوصيفات، األوركيد، وأزهار والتطريز، البيانوات، مع ملموس؛ واقع وجود معها
أسربطة من هيلني، حياة أيًضا وكذلك لوسيا. سانت إىل أيرلندا من تُرَسم أن يمكن حياتها
التي الرحلة هي هذه الُكتَّاب). بعض أقالم حسب أسربطة، إىل ثانيًة (وعائدًة طروادة إىل
سرية وكذلك األدب) يف هيلني لتطور (بيان أدبية سرية يمثل كتاب يف تأريخها، إىل سعيت

أدبية. شخصية
القصة بشأن وهيبوليتا ثيسيوس يتناقش صيف» ليلة «حلم شكسبري مرسحية يف
األثينية. الغابة يف الليل أثناء يصيبهم الذي التحول تجربة عن األربعة العشاق يرويها التي
يتخيلون فهم والشعراء: املجانني كعقول هي العشاق عقول بأن يقول متشكك، فثيسيوس
تعارض غجرية.» جبهة يف هيلني «جمال سريى العاشق فمثًال أوهاًما. ويخلقون أشياء،
رواية «تشكل فقصتهم العشاق: عاينها التي التجربة من نشأ قد دائًما شيئًا بأن هيبوليتا

.(٢٦ ،١١ .١ .٥) عظيًما» اتساًقا متسقة
هذا أن ذلك حجتها، قصد دون يثبت هيبوليتا، ثيسيوس يعارض وبينما ذلك، ومع
نفسه هو قديمة) حكايات عتيقة، تكون قد أو للعقل، (منافية القديمة» «للخرافات امُلنِْكر
بطًال أثينا تتخذه ألن الكايف «االتساق» فيها يُفرتض خرافة قديمة، خرافة من أكثر ليس
— هيلني أخرى، قديمة خرافة عن يتحدث وهو النقطة، هذه يعزز قصد ودون تاريخيٍّا.
حجة أن ذلك إىل أضف حقيقيٍّا. شخًصا كانت لو كما — بوجوده وجودها يرتبط التي
الوجود يف العدم/مكانًا لهباء «يجعل الشاعر قلم أن هي الشعري الخيال ضد ثيسيوس
عىل التشديد إىل العدم» «هباء بعبارته يهدف أنه رغم ولكن ١٦-١٧)؛ .١ .٥) واسًما»
واسًما» الوجود يف «مكانًا األخرية الكلمة تعطي البيت بنية فإن لألدب، الواهية األصول
هذا العروضية الحركة تدعم األسمى. الفكرة صورة يف الشاعر خلق تجسيد يجعل ثم ومن
النهائي التوكيد عن «nothing/العدم» وقفة بال املتصلة الثنائية التفعيلة تنازل مع األمر،
وهو هيبوليتا، استدالل تكراًرا يؤيد ثيسيوس فإن ثَمَّ ومن a/اسم» name» التفعيلة إىل
كما تصبح اصطنعهما) اللذين واالسم» الوجود يف («املكان املبتدعة الشاعر شخصية أن

النقطة. هذه عىل حي (أدبي) دليل نفسه هو حقيقة. كانت لو
أو إلهة، خصائص عليها ُمسبًغا األدبية الحياة بدأت األسربطية هيلني تكون قد
األدبية؛ الناحية من يهم ال الصحيح أصلها أن إال للحرب، كمربر أو سببي، كتأويل
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القرون عرب األدبي فحضورها بها؛ خاصة حياة — ثيسيوس كحال — لها اتخذت فقد
يستحرض وعندما رضوريٍّا. بل فحسب ممكنًا ليس كهذا كتابًا جعل مما للغاية ضخم
شخصية األخرى هي التي هيلني، — خيالية-حقيقية شخصية هو الذي — ثيسيوس

عظيًما.» اتساًقا متسًقا «شيئًا لتصبح تتزايد الرسد سطوة نرى خيالية-حقيقية،
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مالحظات

البداية من القصة املقدمة:

(1) Dares’ account is known only in a sixth-century Latin translation
based on a lost first-century Greek original; for Dictys’ fourth-century
Latin text we have a first-century Greek fragment. For the dates, texts,
and identities of Dares and Dictys see Frazer 1966: 3–15.

(2) The anonymous Siege of Troy is the exception to this narrative
pattern, moving rapidly over the Argonaut material and the abduction of
Helen to get to the poem’s titular subject.

(3) Zeus tormented Prometheus as a punishment for his championing
mankind and because of his refusal to reveal the prophecy concerning
Thetis. He chained Prometheus to a rock, where an eagle gnawed his liver
each day; because Prometheus was immortal, his liver renewed itself each
night.

(4) An alternative genealogy has Aphrodite born from the foam
(aphros) of the sea. I give here the Greek names of the goddesses. In Roman
mythology Hera is known as Juno, Pallas Athena is Minerva, and Aphrodite
is Venus.



طروادة هيلني

(5) In the presentation of the play at Shakespeare’s Globe in 2007 it was
Paris’ melancholy looks that comically provided evidence of his experience
of love.

(6) For accounts of the Judgment of Paris see Lucian Dialogues of the

Gods 20, translated as “The judgement of the goddesses” (1969: 384–409),
and Lydgate’s Troy Book 2.2369–92. Lydgate’s Paris refuses to judge the
goddesses unless they appear naked (2.2747–54). Medieval literature, with
its love of dream visions, frequently presents the Judgment of Paris not
as a real event but as a vision dreamed by Paris (see e.g. Dares in Frazer
1966: 138-9). The Judgment is also a dream in American TV’sHelen of Troy
(2003), where Paris retires to a cave to escape the midday heat and falls
asleep, and in Eric Shanower’s graphic novel Age of Bronze: A Thousand

Ships (2005). The retrial in Peele’s Arraignment ends harmoniously when
the goddesses catch sight of Queen Elizabeth I (for whom the play was first
written and performed) and are content to acknowledge the monarch’s
superior beauty.

(7) On being twin sister to a woman of Helen’s beauty see Eva Salz-
man’s poem “Helen’s Sister” (2004).

(8) Malcolm Bull reprints a Renaissance painting of Leda and the Swan

in which “the eggs are helpfully stamped with the names of their occu-
pants” (2005: 169 and plate VIIIb).

(9) In the Cypria (in Hesiod 1977: 499) Helen is Nemesis’ third child
after Castor and Pollux. Helen’s birth is the result of Nemesis’ rape by her
father, Zeus. Isocrates also names Nemesis as Helen’s mother (1894, vol.
1, §59: 304). A scholiast on Pindar notes that Hesiod “makes Helen the
child neither of Leda nor Nemesis, but of a daughter of Ocean and Zeus”
(Catalogues of Women in Hesiod 1977: 191).
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(10) Both Hughes (2005) and Schmitz (1990), from whom Hughes
clearly takes her information, are incorrect in describing Helen as eight
years old in this poem; presumably they were misled by the unexpected
collocation “eight score moneths” (Trussell in Shaaber 1957: 425 [43]).

(11) Pausanias attributes the story to Stesichorus (Pausanias vol. 1,
2.22, in 1918: 365–7). If Helen gave birth to Iphigenia, this gives us an
indication of her age when Theseus raped her: old enough to bear children.
It is possible that this story is the slander on Helen for which Stesichorus
was punished with the loss of his eyesight (Adams 1988: 116).

(12) We can read about the suitors’ oath in fragments from Hesiod and
Stesichorus, and in Euripides’ Iphigenia in Aulis (in Euripides 1972: 368-9);
see Spentzou 1996: 305 n12. The oath may have been Hesiod’s invention:
he is the first to relate it (Adams: 1988: 99-100).

(13) Quintus of Smyrna tells this story in his Post Homerica (The War

at Troy).
(14) The anonymous Gest Hystoriale describes a sacrifice in Aulis but

not of Iphigenia (TLN 4655–61). Hesiod reports that Diana turned Iphige-
nia into Hecate (Catalogues of Women in Hesiod 1977: 205). In Herodotus,
book 4 (1965: 276) the Taurians identify Hecate as Iphigenia; but in Euripi-
des’ Iphigenia among the Taurians she is “merely priestess of the goddess”
(editor’s note in Hesiod 1977: 205).

(15) Peter Jackson’s recent study of the Indo-European roots of the
Trojan War myth cautions that it would be “naive to assume that Stesi-
chorus invented the phantom story ex nihilo” (2006: 85).

(16) The variant was well known to the Renaissance (see Roche 1964:
152–67).

(17) George A. Kennedy (1987: 16) has a total of 17, of whom the last
(in a twentieth-century play by Eric Linklater) is Voltaire!
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(18) This is also the name given to Paris’ son with Oenone, so Dictys
may be confused here.

(19) Paris was also known as Alexander which means “defender.” In
Ovid’s Heroides he explains, “When I/Was hardly grown to man’s stature
I regained/Our herds by killing an enemy./For that I received the name I
proudly bear” (Ovid 1990: 160).

(20) William Morris’s Helen imagines three possible methods of death
the Greeks might inflict on her: burning at the stake, slaughter by a knife,
or being thrown (in a sack) from the cliffs into the sea (1915: 4).

(21) She also commits suicide in Thomas Heywood’s 2 Iron Age (1632),
but at a later stage and for a different reason: old age has destroyed her
beauty. In John Gould Fletcher’s “On a Moral Triumph” (1925) she hangs
herself when called a “wrinkled harridan” by children, “first taking care to
leave behind a note, in which she laid all the blame on Menelaus and his
fits of bad temper” (1925: 97).

(22) The “Envoy” to Maurice Hewlett’s “Helen Redeemed” (1913) par-
allels Helen’s beauty with Achilles’ strength and sees their union as “the
marriage of true minds.”

األسطورة د َرسْ األول: الفصل

(1) This is a strong position in narrative terms, the final elegy, al-
though its strength seems partly undercut by its sentiment—Hector was
kind “even to Helen” (Willcock 1976: 276, my italics) and by its change of
tone and subject from heroic paean to solipsistic concern: “I mourn for
you [Hector] in sorrow of heart and mourn myself also and my ill-luck”
(24.773-4). However, Helen’s self-pity is not unusual; Colin Burrow notes
that in Homer sympathy regularly “lead[s] to the reaffirming of one’s own
grounds for sorrow” (1993: 21).
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(2) The parallels between weaving and narrative are long attested. See
for example Clader 1976: 5–9, 33; Heilbrun 1990: 103-4, 111; Bergren
1980: passim; Ion in Euripides 1973: 47. Homer twice gives Helen the op-
portunity to tell her own story: in the Iliad (book 3) she does so with weav-
ing, in the Odyssey (book 4) with words. On Achilles with his lyre and Helen
with her tapestry as two forms of the poet see Austin 1994: 38 and 38, n21.
Isocrates relates how Helen came to Homer at night and ordered him to
compose a Trojan epic. Helen is thus responsible for the Iliad: “partly ow-
ing to the genius of Homer, but chiefly through her, his charming poem of
universal renown was composed” (1894: §65, my italics). On Horace’s de-
piction of Helen as a poet see Putnam 2006: 92. Andrew Lang’s “Palinode”
(the octave of which is addressed to Helen, the sestet to Homer) presents
Helen as a poet (Lang 1923). In “Helen at the Loom” George Lathrop depicts
Helen’s relief at being in control of her material (in both senses).

(3) Shakespeare’s Cleopatra is similarly concerned with artistic af-
terlife in the dominant seventeenth-century genre of drama: “Some
squeaking Cleopatra” shall “boy my greatness” (Antony and Cleopatra

5.2.250). Whereas Homer’s Helen is concerned about the effect of
(mis)representation on her reputation, Shakespeare’s Cleopatra is con-
cerned about the effect of (mis)representation on her regality.

(4) Nor does he think about regaining Helen when he does fight, even
though this is technically the reason for the war.

(5) For a good account of this absent material, and Homer’s knowledge
of it, see Lattimore 1961: 20–8. Some of the absent material is probably
purposeful omission of details familiar to Homer’s audience; some, how-
ever, comprises post-Homeric additions.

(6) Analyzing “abruptness,” “jolts,” and “partially undigested” mate-
rial in Homer, Burrow observes that “the Homeric poems are generously
capacious: they leave later writers space to invent motives” (1993: 11-12).
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(7) The epic cycle additions are extant only in fragmentary summaries;
they are available in a Loeb parallel-text edition of Hesiod (1977). For an
analysis of the epic cycle see Burgess (2001).

(8) Quintus’ association with Smyrna, long considered doubtful, has
been reexamined and accepted by the poem’s most recent translator,
Alan James.

(9) In the BBC film version of Troilus and Cressida (1981) Helen is
a silent presence in 2.2, the scene in which the Trojan council debate
whether to return her to Greece. In the 2008 Cheek by Jowl production
of the play in London, she is on stage “throughout the battles, reminding
us that she is the ultimate provocation of war” (Billington 2008). Poetry
too inserts Helen—through metaphor. As Martin McKinsey points out, Eu-
maeus’ complaint that Helen “has been the death of many a good man”
(Odyssey book 14, p. 209) reads literally that Helen “cut the legs from under
troops of men”; similarly, in Yeats’s “No Second Troy,” Helen “is credited
… with having burned Ilium much as if she had wielded the torch herself”
(McKinsey 2000: 187 n5).

(10) This in fact is how all perceptionworks. In hearing, auditors do not
receive every sound transmitted by the speaker but fill in gaps according
to logic (deafness is when the gaps outnumber the received words, making
the auditor incapable of completing the sense). In night driving, the brain
connects remarkably little visual data into a road, a bend, a hill.

(11) For an extended analysis of this aspect of Helen see Gumpert
2001.

(12) In Homer the aim is simply to regain her. Revenge is a later addi-
tion, first implied in the epic cycle (in the Little Iliad; in Hesiod 1977: 519).
There is no evidence that female adulteresses were ever punished by death
in the fifth century BCE (see Patterson 1998; Cohen 1991: ch. 5).
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(13) On both occasions the Greek simply reads, “thus he spoke.”
(14) The same Sanskrit root leads to Latin gnavus/navus = “diligent,”

“assiduous”; i.e., working for knowledge.
(15) Part of the word’s negative, fearful meaning comes from its pun-

ning association with the River Styx (which means hateful, something that
makes you shudder), as Hesiod explains, “And there dwells a goddess who
makes the immortals shudder, awful Styx, eldest daughter of Oceanus”
(Theogony in Hesiod 1988: 26).

(16) On the relation between these two texts see Maguire 2007:
91–109.

(17) Henry Rider Haggard and Andrew Lang convey this more overtly
in their novel The World’s Desire when Helen lifts her veil to the Sidonian.
“When he saw her loveliness he stopped suddenly as one who is transfixed
by a spear” (1894: 233). The simile is telling: an image of disaster, of death.
In the seventeenth century Daniele Bartoli notes Nicostratus’ reaction to
Zeuxis’ painting of Helen: he was mesmerized “as though he had seen not
the head of Helen, but that of Medusa, he remained as though of stone”
(cited in Colantuono 1997: 161). For images of petrification in the rhetoric
of Renaissance art see Cropper 1991. Even children’s literature adheres to
this: climbing a wall to glimpse Penelope through a window, Tony Robin-
son’s Odysseus “froze. He knew at once who it was: she was thirteen or
fourteen and she was incredibly beautiful. It was Helen” (1987: 18).

(18) I am indebted to Ben Morgan for this reference.
(19) The causes of the several destructions are varied: internal conflict;

fire; earthquake; external attack; fire again. The nine numbered Troys (I–IX)
subdivide into 47 phases of construction/habitation (Wood 2005: 19; Lat-
acz 2004: passim).

(20) The parallels between Pandora and Helen are overt in Hesiod’s
Works and Days, where the phrase used to describe Pandora—“fearfully
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like the immortal goddesses”—is Homer’s description of Helen in Iliad

3.158. West’s translation (1988: 39) reads dilutedly, “model upon the im-
mortal goddesses’ aspect the fair lovely form of a maiden.”

Ericthonius, son of Vulcan by Athena or by Earth, was hidden by
Athena in a chest and given to Cecrops’ daughters to guard without open-
ing. They disobeyed, were horrified by its contents (something serpentine)
and leapt from the Acropolis to death.

The beautiful Feather Woman fell in love with the beautiful Morning
Star and was taken from earth to live in the sky. She spent her days gar-
dening but was told not to dig up the Great Turnip (which plugs the hole
between sky and earth). Curious, she disobeyed and brought death and
unhappiness into the world.

(21) In seasonal myths the earth-mother divides into two characters,
a mother and a daughter (as in the Demeter-Persephone myth) to “express
the stages of summer-fullness and of spring rebirth after the wintry death”
(Lindsay 1974: 186). The story of Demeter-Persephone has exact parallels
in Sumerian myth in the story of Dunuzi and Geshtines (see Armstrong
2005: 52).

(22) At other times myth copies its model precisely. The stories of
Moses and Jesus offer what Plutarch would call “parallel lives.” Each is
threatened with death as a baby by tyrannical fiat. (Moses’ story here paral-
lels other birth stories from the ancient Near East. For example, the mother
of King Sargon of Akkod protected him by putting him in a box of reeds
which she set afloat on the Euphrates; Reinhartz 1998: 5). Each delivers the
law of their respective religion (Moses in the Ten Commandments, Jesus
in the Sermon on the Mount). For each a new spiritual identity is heralded
by water (the crossing of the Red Sea; baptism in the River Jordan). Each
spends a period of 40 days or years in the wilderness. The story of Moses
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is itself modeled on creation myths in which a god splits water to create
the world. The narrative innovation in the Moses myth is that “what is be-
ing born is not a cosmos but a nation” (Armstrong 2005: 96).

(23) As Mercea Eliade notes, “symbolism does not depend on being
understood” (1958: 450).

(24) Throughout Greek myth, gods shine and dazzle. They wear shin-
ing clothes, have gleaming hair, are associated with light. In Luke’s Gospel,
when two men in dazzling clothes appear inside Jesus’ empty tomb, we
are meant to understand from this sartorial semiotics that they are angels.
When Jesus is transfigured, the four Gospels agree in telling us that his
face shone. On the ways in which Christianity harnessed Homer see Coupe
1997: 106.

(25) The story is told by Herodotus 1965: 381.
(26) Herodotus describes a shrine of Helen at Therapnae (1965: 381),

Pausanias a temple of Menelaus. Isocrates says both Menelaus and Helen
were worshiped there as gods, not as heroes (1894: §63).

(27) Other narrative innovations—such as hanging—are also likely to
be anthropomorphizing adaptations of a tree goddess religion. Pausanias
relates that Helen was hanged at Rhodes by a vengeful widow of the Tro-
jan War. The specific location, Rhodes, suggests that this is a variant of
the Helen dendritis tradition. The parallel ends of the sisters Phaedra and
Ariadne—both hanged from a tree—suggest the origin of each as a tree-
goddess (Clader 1976: 70). The power of the tree-goddess structures the
opening of Miranda Seymour’s novel The Goddess (1979); Helen as matri-
archal deity is the subject of Linda Cargill’s To Follow the Goddess (1991).

(28) Most editors emend the folio’s “a fear” to “afeared,” including the
RSC Shakespeare, which is an edition of the Folio text.

(29) Penelope in the Odyssey is similarly nostalgic, reminiscing about
Odysseus’ leadership—“if ever there was such a man” (book 19, p. 295).
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(30) In Homer Odysseus and Diomedes steal the Palladium from Troy.
(31) In Thucydides’ analysis Agamemnon was power-hungry (1972:

39-40).
(32) On the importance of the Trojan War to subsequent literary and

political narratives see Waswo 1997.
(33) Derek Walcott writes, “ten years’ war was … an epic’s excuse”

(Omeros, 56.3.11; p. 284).
(34) In the London version this ending to act 1 was replaced by a dia-

logue between Cassandra and Helen.

الجمال الثاني: الفصل

(1) The Latin reads: “primo Helenam speciositate nimia refulsisse”
(delle Colonne Griffin 1936: 83).

(2) John Pollard similarly refers to Helen as a woman “whose only fault
was that she was too beautiful” (1965: 145, my italics). Cf. Ovid’s Paris in
the Heroides who tells Helen “I find more now than I was promised by the
goddess and you exceed by far that promise” (1990: 152-3).

(3) The production was directed by Sam Mendes; Helen was played by
Sally Dexter.

(4) The antistrophe can be found in Helen in Euripides 1973: 179, but
the translation smoothes over the textual difficulties. Austin (1994: 177–
82) provides a literal translation, indicates the lacunae, and chronicles the
difficulties in reconstructing and interpreting.

(5) Helen, in John Erskine’s novel The Private Life of Helen of Troy,
defines the central problem of beauty as insufficiency, not the insufficiency
of an individual but of beauty itself: “In the presence of great beauty all
men seem to be inexperienced. There isn’t enough of it, I suppose, to get
used to” (1926: 36).
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(6) In literature Helen regularly talks of her beauty as a curse. In
Ovid’s Heroides she laments, “I wish beauty had passed me by” (1990:
172). In The Private Life of Helen of Troy, Helen observes, “They always
said I was beautiful, but the only effect I could notice was that they
treated me as if I weren’t a human being” (Erskine 1926: 140). Disguised as
a commoner, Linda Cargill’s Helen enjoys the “novel sensation” of guards
“glancing at me indifferently” (1991: 23). Mark Haddon’s Helen (2002)
bonds with her newborn daughter because “it was the first time I had ever
been loved by someone who did not care what I looked like” (this replays,
in stronger form, her fascination with her ataraxic suitor, Menelaus: “he
looked through me. It was the first time in my life I had ever felt invis-
ible”). Sara Teasdale’s Helen talks of her beauty as the gods’ “cruel gift”
(1937: 9). Delmore Schwartz’s Klymene pities one “chained to so beauti-
ful a body” (1979: 115). Only the Chorus in Goethe’s 2 Faust does not see
beauty as a bane: “For supreme good fortune is yours alone/In the fame
of beauty, excelling all” (8516-17). In Sonnet 6 of John Erskine’s sequence
about Paris, it is Paris who feels the pressure of Helen’s beauty (1922: 137).

(7) Shakespeare will later express the pivotal moment between know-
ing you should conclude with Helen and being unable to do so in the adver-
sative conjunction “yet.” In Troilus and Cressida Hector offers 27 lines of
axiological argument as to why Helen should be returned to the Greeks, but
concludes in favor of retaining her: “yet ne’ertheless/I propend to you/In
resolution to keep Helen still” (2.3.193–6). The contrasting conjunction
“yet” is unspoken in Aeschylus but the hinge is there. The Chorus cannot
articulate Helen’s beauty (because, as they realize, it cannot be articulated:
“beauty no thought can name”) and yet they cannot stop themselves try-
ing to do so. Their subsequent four lines are chrestomathic clichés. Helen
herself encounters this problem in Goethe’s Faust when she meets the ab-
solute of ugliness: Mephistopheles/Phorycas. She tries to describe her/it
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before conceding “Yet I waste breath; for ever vainly words attempt/To
recreate and recompose the forms we see” (2 Faust 8692).

(8) Faced with a more prosaic extreme in Vanity Fair, that of the hang-
over of Joseph Sedley from too much rag punch at Vauxhall Gardens,
Thackeray also employs the tactic of omission: “agonies which the pen
refuses to describe” (1977: 95).

(9) A parallel episode of transferred representation occurs in art his-
tory in Apelles’ (c. fourth century BCE) complaint about a student artist
who had lavished gold on his painting of Helen: “Because you knew not
how to paint her fair, you have made her rich.” The incident, first reported
by Clemens Alexandrinus, is narrated by Franciscus Junius (librarian to the
Earl of Arundel) in The Painting of the Ancients (1638, book 2, ch. 6, §2,
sig. Q4r; the Latin edition is 1637).

(10) The frequency with which Butler sees landscapes “in terms of
painters he liked” perhaps recalls his own abandoned ambition to be
a painter (Butler 1970: 264n).

(11) My informal survey of editions of Tristram Shandy in libraries,
second-hand bookstores, and private collections has so far revealed only
one reader (John Scholar) who has accepted Sterne’s invitation.

(12) I am grateful to David Summers for this reference. On the absent
or off-stage representations of God and the godlike see Taylor 2001 and
Daileader 1998.

(13) In 1576 Thomas Rogers took Zeuxis to task for his presump-
tion in painting Helen when “neither Homer by eloquence, nor any man by
imagination, should conceive the like” (sig. U4r).

(14) For Helen figures in the novel, see ch. 6. For Homeric echoes and
structures in both To the Lighthouse andMrs Dalloway see Hoff (1999) and
Wyatt (1973).
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(15) In his Iconologia Cesare Ripa uses a naked woman as the emblem
of beauty (first Italian ed. 1593).

(16) On the early modern equation of nakedness with “absence or de-
ficiency of language” see Neill 2000: 411-12.

(17) Variants of this phrase occur in Ibycus, Sappho, Plutarch, Pindar,
Hesiod, and Homer. Later literary tradition consistently portrays Helen as
blonde. In the medieval Gest Hystoriale we read, “[t]he here of hir hede,
huyt as the gold,/Bost out uppon brede bright on to loke” (TLN 3021).
Shakespeare’s Pandarus tells us that Cressida’s hair is “somewhat darker
than Helen’s” (Troilus and Cressida 1.1.41-2). There is nothing unusual
about this in terms of beauty. Paris is traditionally blond, almost every me-
dieval heroine is blonde, and in Marlowe’s Dido Queen of Carthage blond is
the Trojan norm: Aeneas’ description of the sack of Troy includes “virgins
half-dead dragg’d by their golden hair” (2.1.195).

(18) Heroines and gods in Greek drama such as Alcestis in Euripides’
Alcestis (1974: 38) and Dionysus in his Bacchae (Euripides 1973: 206) also
have curls. Ciliary curls are attributed to both Aphrodite and Medea in
Hesiod’s Theogony.

(19) See e.g. Fra Angelico, Jacques-Louis David, Evelyn de Morgan,
William Morris, Antonio Canova. Curls had a long reign as the capillary
desideratum for both men and women. Chaucer’s Pardoner’s blond hair
is deemed ugly partly because it refuses to curl (General Prologue 675–
9). Cf. Sir Andrew Aguecheek in Twelfth Night, whose hair “will not curl
by nature”; 1.3.98-9 (Theobald’s emendation for F’s “coole my nature” is
universally accepted, including by the RSC Shakespeare editors whose copy
text is the Folio). Absalon has curly golden hair in Chaucer’s “Miller’s Tale.”
Curly hair is praised in Gest Hystoriale TLN 3968, 3757 and in Lydgate’s
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Troy Book 2.4550. A French manuscript of the fifteenth century (an illus-
tration from theWorks of Christine de Pisan) depicts Paris with blond curls
(BL Harley MS 4431, fol. 129).

(20) It is this tradition that Shakespeare mocks in Sonnet 130: “I never
saw a goddess go,/My mistress when she walks, treads on the ground.”

(21) Since Achanes is a child, this may mean no more than that Cu-
pid imitated his childlike gait. But since Cupid is himself a child, the in-
ference holds: the divine paediatric gait is different from mortal childlike
movement.

(22) In his essay “On Beauty” Francis Bacon considers movement more
important than features (1985: 189).

(23) The fake female in Aristophanes’ The Poet and the Woman

(Thesmophoriazusae) wears a yellow dress and perfume. When later called
upon to play Helen, he says that he is appropriately dressed for the role.
This may mean no more than that he is dressed as a woman; but it may
refer to the color of the dress he is wearing. In Derek Walcott’s Omeros

(1990) Helen is characterized throughout by a controversial yellow dress.
When Verena, the Helen character in Jane Stanley’s novel A Daughter of

the Gods (1886), attends a ball, her dress is “a most artistic combination
of bronze velvet and pale yellow, embroidered in gold” (1886, vol. 2: 96).
(For Walcott and Stanley see chapter 6.)

(24) Clothes, like their wearers, shine, as in Penelope’s “shining veil”
in Odyssey book 16, p. 252. See Hughes (2005: 106-7) on the saturation of
clothes with olive oil to create this luminous effect.

(25) What is true of humans and gods is true of other sites of beauty
too: effect is more illustrative than description. Sidney’s Arcadia tells us
“we can better consider the sun’s beauty bymarking how he gilds these wa-
ters and mountains” (1977: 63). This tradition is Platonic in origin: beauty
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is the reflected splendor of the divine countenance (see Rogers 1988: 67,
citing Ficino’s commentary on Plato’s Symposium).

(26) Later writers developed this reaction, not just comparing the
beautiful woman to a goddess but mistaking her for one. We see this in
the Gest Hystoriale (TLN 13808), in Lydgate’s Troy Book 2.3653-4, and in
Shakespeare’s romances.

(27) Laud Troy Book TLN 3067–76; Gest Hystoriale TLN 3538–64; Ly-
dgate’s Troy Book 2.4296; Siege of Troy TLN 664-5; Caxton’s Recuyell 1894,
vol. 2: 538-9.

(28) Hecuba anticipates Menelaus’ change of heart in Euripides’ The
Women of Troy. She tries to dissuade Menelaus from returning to Sparta in
the same ship as Helen because she knows his thoughts of vengeance will
evaporate when he gazes on Helen’s beauty.

(29) The translator marks Lampito’s Spartan dialect with Scottish
forms. Dictys narrates another version of this. Achilles first plans to kill
Helen in public (Frazer 1966: 84). After the sack of Troy, it is Ajax who
proposes killing Helen. Menelaus’ love for Helen is such that he petitions
for her life (unmotivated by her appearance: neither she nor her breasts
are in sight). It is the intercession of Odysseus with persuasive speech that
saves Helen’s life.

(30) Joseph’s source for this episode was the anonymous Excidium

Troiae.
(31) In Lady Mary Wroth’s Urania (1621) Philargus suspects his wife of

infidelity, and repeatedly threatens her with death: by drowning, by burn-
ing, by being dragged naked through thorn bushes. But when he catches
sight of her breast (“a most heavenly breast”), he stands stock-still in ad-
miration and offers his wife a two-day reprieve to confess (1995: 13).
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(32) For Stopford Brooke, “only one passage, that about the breasts of
Helen and the sword, seem to me awkward in conception” (1900, vol. 1:
137). In Ben Jonson’s The Staple of News it is Hermione who has beautiful
breasts, and Helen is praised “for a mouth!” (4.2.9). Jonson may have read
Gest Hystoriale, which describes Helen’s lovely lips (“lippus full luffly, as by
lyn wroght”; TLN 3049). The author of Gest Hystoriale takes his description
from Guido, with one silent editorial omission: that Helen’s lips “ad oscula
auidis affectibus inuitabant” (sig. d4r; Curry 1916: 66 n2).

(33) The poem, as Stopford Brooke first realized, is Roman rather than
Greek in ambience. Lucretius’ devotion is to duty (stern, rigid) rather than
to beauty, and “the sense of the beautiful as a part of life does not appear in
the poem” (1900, vol. 1: 136). Consequently Helen’s beauty is not presented
holistically.

(34) This tradition is recorded by Pliny (1968, vol. 33, §23: 63) among
others. The tradition was later eroticized: Henri II of France (1519–59)
complimented his mistress, Diane de Poitiers, by modeling his drinking
goblet on the size of her breast (Yalom 1997: 68).

(35) The noun in Greek, malon, is the word for apple or any other
tree fruit (pomegranate is another common translation) and is a common
metaphor for breasts. Here the sequence of lines means literally “don’t
despise the young girls, for softness resides in their tender thighs, and
blossoms in their apple/breast/pomegranate.”

(36) Duffy here overlaps “beauty” and “sex symbol” but they are not
always complementary categories. In fact the latter is defined by a focus
on breasts rather than on facial beauty; breasts draw attention away from
the face. I am grateful to Elisabeth Dutton for this observation. However,
in Marlowe’s Dr Faustus outstanding female beauty is compared to the
breasts of Aphrodite (1.1.161-2).
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(37) That Canova was perfectly capable of distinguishing male from
female is apparent from his sculpture of Napoleon (large, strong, with rip-
pled muscles) and his head of a female dancer (with flowers in her hair),
both in Astley House, London.

(38) I am grateful to Kathryn Loveridge for this reference.
(39) This, at least, is the general meaning but it is a difficult image,

perhaps best glossed as “and you look pretty good in drag too.”
(40) The phrase was used in Offenbach’s La Belle Hélène (at the ENO in

London’s Coliseum, 2006) where it describes Paris, a young Toby Spence
(in the ENO casting) to Felicity Lott’s Helen (25 years Spence’s senior);
but it is equally applicable to the gender-fluid Helens of this section. Not
in Hesketh-Harvey’s original typescript, the pun was clearly added or ad
libbed in the course of rehearsal or performance.

(41) A poem to Sir John Salusbury on the occasion of his marriage
compares him to Paris, to the latter’s disadvantage. Paris is “beautiful,”
“manlike,” “with face so feminate,” but Salusbury is even more so; conse-
quently “Helen revives to love sweet Salusbury” (XXI, 25, 27, 21, 30; 1914:
30, 29). I am grateful to Katherine Duncan-Jones for this reference.

(42) Lyly’s detail was clearly not an error; when he revised his text,
he kept this paragraph intact. Euphues first appeared in 1578; a revised
edition appeared in 1579.

(43) A character called Dares appears in the Iliad (5.9ff).
(44) For Hector’s lisp see Barbour’s Bruce (Curry 1916: 73). For Hector’s

stammer see Lydgate 2.4648.
(45) Curry (1916: 48) identifies the first qualification of Briseis’ mono-

brow as a defect in Tzetzes (1150), followed a decade later by Benoît.
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(46) The verbal portraits are accompanied by illustrations, although
the scale is too small to represent details such as Helen’s scar. Sylviane
Messerli points out (personal communication) that Helen’s portrait on folio
25r is separate from those of the women (which begin on folio 28r). Helen’s
portrait is followed by the men; Briseis effects the transition from warriors
to women.

(47) This personal feature contrasts with the gap teeth of Chaucer’s
Wife of Bath, which “becam [her] weel” (Chaucer 1987: Wife of Bath’s

Prologue, line 603). In Richard Brathwaite’s commentary on the Wife of
Bath’s prologue (1665: sig. I5v), Brathwaite links the Wife of Bath’s gap
teeth with Venus’ mole: the former “became her well, even as Venus’ mole
made her more lovely.” This is the same Richard Brathwaite who cited He-
len’s scar in a poem in 1621 (Nature’s Embassy); he is clearly taken by the
notion of a defect enhancing beauty (a topic I shall explore in the next
section).

(48) In Shakespeare’s Troilus and Cressida Thersites enters with the
rhetorical question “Agamemnon, how if he had boils, full, all over, gener-
ally?” (2.1.2). Curry (1916: 76-7) suggests that in Lydgate’s case the King
of Persia’s warts are a misunderstanding and mistranslation of Guido’s
faciem lentiginosam (sig. E2v) and lentignosa facie (sig. E2r).

(49) If Lyly foregrounded the scar tradition, Thomas Heywood fore-
grounded the dimple. Alone of all the later revisers John Masefield picks
up this issue and gives his Helen neither a scar nor a beauty spot but
a monobrow (1923: 35).

(50) For extended discussion of this material I am indebted to my
colleague and former student, Ben Morgan. In particular, in the second
part of this section his assistance comes closer to co-authorship.
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(51) Hence our habit of using gods’ names adjectivally—martial,
venereal—because they are the essence of the category.

(52) The same linguistic dilemma obtains in Antony and Cleopatra

where Enobarbus cites Cleopatra’s emotional exudations as inimical to
metaphor: “we cannot call her winds and waters sighs and tears; they
are greater storms and tempests than almanacs can report” (1.2.147–9). If
Enobarbus sees Cleopatra as an absolute of woman and therefore beyond
language, Cleopatra sees Antony as the absolute of men; in her attempts
to describe him, comparison becomes recursively redundant. He is a “man
of men” (1.5.72) and “lord of lords” (4.8.16). Consequently metaphor “de-
volves upon itself to become mere tautology” (Bates 2002: 200). The Laud
Troy poet anticipates this tautology when he introduces King Cilydis, the
most beautiful man alive: “His fairnes might no man discryve,/No man
myght his fairnes say” (TLN 5260-1). The second line duplicates the first;
faced with beauty it cannot describe, language is reduced to repeating its
inability.

(53) Almost all commentators on Chaucer’s Criseyde and Shake-
speare’s Cressida agree that Criseyde’s/Cressida’s situation is an action
replay of Helen’s, mutatis mutandis.

(54) Lord Bonavida’s speech reveals Heywood’s medieval reading here
in which Helen is only the most beautiful woman in Greece; it is Polyxena
who is the most beautiful woman in Troy. Some medieval versions (the
anonymous Siege of Troy, Caxton’s Recuyell, the Laud Troy Book) offer
the alternative tradition—the tradition which was to become the dominant
one—that Helen is the most beautiful woman in the world.

(55) This is true of all forms of beauty—poetry, for instance. In Ian
McEwan’s Saturday, a violent intruder is stopped in his tracks by the poetic
beauty of Arnold’s “Dover Beach,” which his victim recites to him (2005:
217–24).
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(56) I am grateful to Jonathan Gil Harris for this suggestion.
(57) These examples occur in the dedicatory letter to Sir William West

prefaced to the 1597 edition of The Anatomy of Wit. I am grateful to Leah
Scragg for drawing this to my attention.

(58) This is the view of Henry Fielding in Joseph Andrews (1742) when
he describes Fanny Price, the 19-year-old previously dismissed by Mrs
Slipslop “on account of her extraordinary beauty” (1977: 65). When Fielding
later details Fanny’s beauty, his details include innumerable flaws; e.g.,
two smallpox scars, and teeth that, though white, “were not exactly even”
(1977: 155).

(59) This work is a translation from Plutarch and others, but this ob-
servation seems to be Grant’s addition. I am grateful to Kirsty Milne for
this point and for the reference to Grant.

(60) Pliny reports that Helen had a cosmetic to combat old age; he
identifies it as helenium. When mixed in wine, this same herb banishes
sorrow (1969, vol. 21, §91: 273-4). Homer’s Helen is seen to possess such
a herb in the Odyssey book 4 (see also Edwin Muir’s poem “The Charm”).
But it is poets not cosmetics that defeat age, as Chiron observes in Goethe’s
2 Faust: “The poets freely choose her changing face./She never need grow
up, grow old,/Or lose her looks” (7429–31).

(61) Without naming her, Wilfred Owen invokes Helen in “The Kind
Ghosts” (1918), which contrasts the equanimity of the sleeping Helen with
the generosity of the permanently sleeping boys who died for her.

(62) The unfinished story was published in 1966, along with the com-
ments of Green and Fowler.

(63) The transformation of Elfine in Cold Comfort Farm (1932) creates
the most frequent effect of beauty: love. Richard Hawk-Monitor realizes
“not that Elfine was beautiful, but that he loved Elfine” (Gibbons 2006:
158).

306



مالحظات

(64) The heavy mythological superstructure, cumbersome allegory,
and antiquated language are partly responsible for the novel’s failure. For
the National Observer’s devastatingly bad review of the novel see Green
1946: 134.

(65) John Ogle had anticipated them in 1594 when he described Helen
as “Beauty’s existence” (sig. D2v).

(66) Katy Littlewood offered a version of this in 2004 when she di-
rected a student production of Euripides’ Helen at Magdalen College, Ox-
ford. Three actresses were chosen to play the role of Helen. The triple cast-
ing was partly a practical response to the size of the role, partly an aes-
thetic response to the Diane Kruger problem outlined above, and partly an
embodiment of the production’s keynote question blazoned on the poster
campaign: “The most beautiful woman in the world—who does she think
she is?” Delmore Schwartz approached the casting challenge in the same
way in his theatrical poem of 1941, “Paris and Helen: An Entertainment.” In
his projected cast of characters he alternately cast four actresses as Venus:
Greta Garbo, Myrna Loy, Hedy Lamarr, and Dame May Whitty (Schwartz
1979: 105). To him a convincing representation of Venus was obviously
more difficult than that of Helen, whose role is confidently assigned to
Madeleine Carroll. One quarter of his Venuses, Hedy Lamarr, later played
Helen in the film L’Amante de Paride (1954). Coincidentally this Helen was
also a quartered role: Lamarr’s character has four reincarnations of which
Helen is one.

(67) He has also commented on her stature in Memoirs 1972: 40.
(68) Oliver Taplin explains how the Iliad “became a nationalist epic”

from the fifth century CE onward (1992: 110). Austin relates this to the
nationalist plot of Euripides’Helen, designed “to remove Helen’s body from
all foreign beds once and forever” (1994: 143).
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(69) Similarly the Greeks in Quintus of Smyrna’s account, when
they see Helen/home, forget their previous reviling and see in her only
perfection.

(70) The goddess Circe manipulates nostalgia in the opposite way,
encouraging Odysseus to forget his fatherland.

(71) Delmore Schwartz’s poem “Paris and Helen” is structured round
nostalgia. The Dioscuri, dead in their native land, contrast with the ex-
iled Helen who is fearful that Venus will take her “further from home”
(Schwartz 1979: 123) and with the “expatriate American,” never men-
tioned by name (Ezra Pound), who “puts old Greek into modern English”
(115), “speaking Greek/Perception, and Greek passion” (116). “Nostalgia
is the easiest emotion,/Helen must suffer it, despite her beauty” (115).
Schwartz’s view of the past parallels Theodore Weiss’s view of Helen: both
renew themselves in poetry. “How the past/Once in a poem, has more lives
than a cat!” (Schwartz 1979: 116); “Helen, it seems, is more herself themore
she’s reproduced” (Weiss 1988: 953, lines 37-8).

(72) Talking of nationalism, Schwyzer explains that the “project of
bringing a nation into being” has as “one of its prerequisites … the absence
of a fully realized nation” (2004: 75).

(73) For Schiller (1967: 5) beauty is a mystery and that is its attraction.
(Hence Paglia’s—or Western art’s—equation of beauty with the mysterious
smile.) George Santayana (1955: 19) and Northrop Frye (1970: 66) agree.
The technical phrase for this mystery in seventeenth-century continental
philosophy is the je-ne-sais-quoi; see Bouhours (1960) and Scholar (2006).

هيلني اختطاف الثالث: الفصل

(1) Briseis lost her husband and three brothers on one day (19.282–30)
in the same campaign in which Andromache lost her father and brothers,
also slain by Achilles (6.414–24).
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(2) Medieval narrative combines or confuses the two rhyming females,
Briseis and Chryseis, with a new character, Criseyde, who becomes the
lover of the Trojan prince Troilus.

(3) It is not the loss of Briseis that pains and angers him so much as
the personal insult to his valor and status. As he later explains, he and
Agamemnon are equals; to have his “prize of honor” confiscated is to be
treated like a “dishonored vagabond” (16.53, 54, 59).

(4) Bia implies unwillingness, but unwillingness need not imply force.
In classical thought, force (bia) is commonly opposed to persuasion (peithō)
and trickery (dolos), which are the other means of getting an unwilling per-
son to do something. The contrasts or parallel with Helen’s abduction—
which was accompanied by persuasion (of Helen) or trickery (of Menelaus)
or force (of Helen) is an interesting one. The respective value of each
method is a matter of controversy (explored by Gorgias; see chapter 4).
I am grateful to Florence Yoon for the points in this paragraph.

(5) Phoenicia was a collection of city states, organized along Greek
lines, occupying the area known in the Bible as Canaan and today as
Lebanon, Syria, Israel, and the Palestinian territories.

(6) In Herodotus, value, and how value is determined, is a practical
rather than ethical activity. Long notes that the Phoenicians, bargaining
people, are “peculiarly accustomed to fixing values and prices” (1987: 47).

(7) For the ancient Greek belief that women experience greater sexual
pleasure than men and therefore can never be unwilling see Walcot 1978:
141.

(8) The participial phrase (my italics) is designed to prevent us viewing
Helen’s information as special pleading. She is speaking to Hecuba, Queen
of Troy, who is surely in a position to contradict this information were it
false.
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(9) Chaucer himself suffered—or benefited—from the ambiguity of the
category raptus in the accusation brought against him by Cecily Cham-
paigne. A summary of this case might read, she thought he raped her (in
the modern sense of the word); he thought she consented (Ackroyd 2004:
83–6; Chaucer 1987: xxi-xxii).

(10) I am indebted to Marion Turner for drawing my attention to this
passage and the passage on incest in book 3, and for invaluable discussion
on their implications.

(11) This is the action that Shakespeare’s Cressida will later present as
submission to prevent rape: “upon my back to prevent my belly” (Troilus
and Cressida 1.2.260).

(12) T. E., the author of The Law’s Resolution of Women’s Rights (1632),
could be glossing this episode when he talks of rapists’ arguments that
“a careless liberty in [women’s] behaviour” was “an infallible argument of
sensuality,” and therefore an invitation to violence (390). Although T. E.
wishes he could persuade women not to behave in such ways, his censure
is directed at those who misinterpret this behavior.

(13) The atmosphere in the BBC film (directed by Jonathan Miller) was
threatening throughout, as the manipulative verbal treatment threatened
to become physical: Cressida was forced into a semisupine position in her
tent, with Diomedes pressing towards her, leaning over her, physically re-
straining her. A similar atmosphere of constraint was created by the set in
the RSC production of 1990, directed by Sam Mendes. Cressida’s tent was
represented by steel ladders, and she looked as if she were behind prison
bars.

(14) For extended discussion of this in Shakespeare see Maguire 2007:
78–119. For rape in Romeo and Juliet see Watson and Dickey (2005).

(15) See Kahn and Hutson 2001, Sheen and Hutson 2005, Hutson 2007,
and Thompson 2008.
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(16) For an excellent account of consent in T. E. and in Shakespeare
see Sale (2003).

(17) For an explanation of the contexts of statute change (“each had its
own story and a reason for being told”) in Elizabeth’s parliaments see Dean
1996: xiii and passim. The abduction debate is part of Parliament’s concern
“with ordering the household” and “punishing those who challenged the
stability of the household” (16).

(18) Sir Simonds D’Ewes records the readings in his journals (D’Ewes
1682: 551, 552, 555).

(19) The will (National Archives PROB 11/89) was written on Jan. 3 and
proved on Feb. 3 and proved again (? or entered in the PCC?) on Mar. 14.
Stoite describes himself as being “aged and weak of body yet of perfect
mind and memory” in January; a month later he was dead.

(20) Alice’s abductor, Donnington, was tried and acquitted in London;
what happened to him at the assizes in Dorset I have not yet discovered.
Alice was returned to her family in Dorset and whom she subsequently
married is unknown (the Dorset records do not begin until 1651).

(21) Cf. Measure for Measure in which Angelo asks Isabella to agree to
her own violation.

(22) In Homer et al. the name is often used both for the country and
for the city.

(23) I am grateful to Robert Parker for this reference.
(24) One of his variants, “Helen ye pearle of Greece,” may have caught

Shakespeare’s eye for use in Troilus and Cressida (2.2.81).
(25) A later Thomas Watson (d.1686) has a “Helen Graeco” in a Latin

marginalium about beauty in Heaven Taken by Storm (1670).
(26) Without using the specific collocation, Faustus too associates He-

len with Greece rather than Troy, promising the students that they will see
“that peerless dame of Greece.”
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(27) Given Menelaus’ injunctions to Helen not to struggle in Morris’s
Scenes from the Fall of Troy, this poetic drama may also end with rape.

اللوم الرابع: الفصل

(1) Ovid’s Heroides, by contrast, presents Helen’s ambivalence as
a flirtatious technique.

(2) Pollard notes that Eve, Pandora, and Helen are judged by the
“repercussions on others,” not “by their degree of personal guilt” (1965:
161-2).

(3) The earliest MS is ninth century CE but the original was probably
written sometime between the fourth and sixth centuries CE (Atwood and
Whitaker 1944: xv).

(4) The Latin dialogue is of such banal simplicity that one can only
imagine it being used as a textbook for language tuition (Anon/Atwood
and Whitaker 1944: xviii).

(5) In 1909 Alfred Williams’s Helen suggests that the Greeks are more
to blame “who for one feeble woman, drew/With one consent a world to
strife” (111).

(6) In English, “faultless” can be a reference to Helen’s flawless beauty
or her faultless actions. In Greek the word is amōmētos (a variant of the
more usual amymōn) whose primary meaning is blameless, although in
Quintus, who uses the word three times, it always refers to physical beauty
(see Parry 1973: 83). I am grateful to Florence Yoon for talking me through
the Greek complications here.

(7) Different versions of Helen’s story present her attendant as the
mother of Theseus or as a totally separate character who just happens
to share a name with Theseus’ mother. Homer’s designation of Aethra as
“Pittheus’ daughter” leaves no room for doubt (3.144).
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(8) Maionia is an old name for Lydia, in the centre of Asia Minor.
(9) This is an instance where narrative logic (not a high priority in epic)

is sacrificed to emotional need: the father was killed in book 5 (Willcock
1976: 152). He is here resurrected when his son is slain so that we can
share his anguish.

(10) For a discussion of doubled episodes in the Odyssey (which un-
fortunately, does not include this one) see Fenik 1974.

(11) “Guilt” is clearly a term with Christian connotations; the Greek
reads, “Helen … is the cause of many evils for Greece.”

(12) Despite the gap of five hundred years Pollard’s point is essentially
the same as Caxton’s in his Recuyell; Helen’s problem, Caxton states, is
a general female problem: curiosity. Having heard of Paris’ great beauty,
Helen “after the custom of women…had great desire to know by experience
if it were truth that she heard speak of” (Caxton 1894: 530, my italics).

(13) This is a Latin translation of Benoît’s Roman de Troie, although
Guido says it comes from Dares and Dictys.

(14) The phantom myth is believed to originate with Stesichorus’
“Palinode,” a poem we know only from Plato’s quotation of it in Phaedrus

§243a-b. For a reinvestigation of the relationship between Plato’s quota-
tion and its alleged origin in Stesichorus, see Wright 2005: 83–90, 99–105,
who argues that Plato’s argument is full of spurious references. We might
note here that Stesichorus’ (alleged) palinode, in which he recants his slan-
der of Helen (for which he had been struck blind) and in which he rehabili-
tates Helen’s reputation through the eidōlon story, is a double exculpation:
he rescues himself from blindness and Helen from blame.

(15) “Defense,” like “encomium,” is a technical generic term: the latter
is a eulogy, the former an argument of vindication. Despite its title, Gorgias’
work is a defense, not an encomium (although its playful nature perhaps
makes it a mock encomium).
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(16) He makes this point again later when he lists the “blessings” of
the Trojan War, of which the greatest is Greek national independence.

(17) When Chaucer refers to his source in Dares, he means Joseph of
Exeter (Joseph/Roberts 1970: ix).

(18) Bate (Joseph/Bate 1986: 168) suggests an analogue in Dido’s ban-
quet for Aeneas

(19) Bate interprets this phrase as premature ejaculation. Kennedy
(1987: 9) views it as a euphemism for fellatio.

(20) When Helen is reunited with Menelaus, the poet replays the line
of her meeting with Paris: “Ether kyssid oder and were acord” (TLN 1902).

(21) This is a version of Guido delle Colonne’s Historia Destructionis

Troia.
(22) This complaint recurs in most medieval Troy books. It is rein-

forced in the weavers’ song in Thomas Deloney’s later prose narrative Jack
of Newbury (1626) where the weavers, naturally, approve of Penelope’s
spinning, and conclude that disaster would have been averted “had He-
len then sat carding wool” (sig. F2r).

(23) The book was sold in the Houghton sale at Christie’s of London
on June 11 and 12, 1980, lot 362, for £14,000.

(24) Bullen edited the poem in the nineteenth century; he collated both
the 1589 and 1604 texts. I quote from Bullen’s text because it has the con-
venience of line numbers. Where variants between the two printed versions
are an issue, I quote the two versions separately, relying on Bullen’s rep-
resentation of the 1604 text. However, as will be evident below, Bullen’s
edition is not reliable in all details.

(25) 1589: “will be no better rulde”; 1604: “will not be oreruled.”
(26) I retain the edition’s italic and modernize spelling.
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(27) The apparent paradox is rooted in the difference between blame
and responsibility. Those texts (e.g., the Iliad) that point the finger of re-
sponsibility at the gods view them as agents of action, not as figures of
blame. To say the gods are responsible is a fact, not an accusation. In Greek
mythology gods behave badly, not immorally.

(28) In a self-defeating circularity typical of early modern revenge
tragedy he says (four times) that he now must take revenge for Hector’s
death.

(29) Contrast the sacrifice of Iphigenia.
(30) As McKinsey notes (2002: 182), this unfulfilled form reflects the

unfulfillment of the poet.
(31) It is notable that at the time Shakespeare was revising women’s

roles in myth—a project he pursues in the problem plays with Isabella
replaying Lucrece’s predicament (but refusing to become a martyr, a role
for which her position as novice nun admirably equips her) and with Helen
and Cressida’s reputations being recuperated in All’s Well That Ends Well

and Troilus and Cressida—he was simultaneously exploring how onemight
escape “being.” Troilus and Cressida are aware of their roles as historical
lovers, destined to betray and be betrayed. Yeats’s question “What could
she have done, being what she is?” applies to Cressida.

(32) Agnes Latham betrays an anachronistically twentieth-century
sensibility when she glosses “Helen’s face, but not her heart” in As You

Like It as follows: “few if any of Shakespeare’s audience would pick up the
reference and know that he was saying Rosalind was as beautiful as Helen
but more chaste” (3.2.140).

(33) The respective texts are Greene, Ciceronis Amor; Lodge, An Alarm

Against Usurers; Fenne, Fenne’s Fruits; Parry, Moderatus.

(34) Little St Helen’s, now called St Helen’s Place, is one street
north of Great St Helen’s, the street in which John Crosby in Heywood’s
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1 Edward 4 desires his last resting place: “In Little St Helen’s will I be
buried” (sig. D3r).

(35) This reference occurs in a scene that textual critics attribute
to Shakespeare’s collaborator (possibly George Peele). John Stow invokes
“Helen, mother to Constantine” in his Chronicles of 1589, as does Lodow-
ick Lloyd in 1590 (The Consent of Time), Antoine de la Faye in 1599 (A Brief

Treatise), Henry Timberlake in 1603 (The Travails of Two English Pilgrims),
and John Wilson in 1608 (English Martyrology). In 1612 Michael Drayton
repeats the formula three times in Polyolbion.

(36) We recall the “rolling eye” of Helen in ch. 45 of the English Faust
book.

فاوست وتراث هيلني الخامس: الفصل

(1) The English translator is known only by his initials, “P. F”; John
Jones (1994: 26–34) makes a convincing case for identifying him as Paul
Fairfax, an Englishman who had traveled in Germany.

(2) Goethe changes Faust’s pact with the devil to a wager between God
and Mephistopheles. Although in scene 7 Faust enters into a contract with
Mephistopheles, its terms are vague (“sometime later/Wages in the same
kind will then fall due”; 1658-9). David Luke comments that this bargain
“seems to be an artistically necessary concession by Goethe to the old Faust
tradition” and “its importance is immediately played down” (Goethe/Luke
1987: 555 n33).

(3) The earliest extant English edition is dated 1592, but an Oxford
inventory of late 1589 contains what is almost certainly an English edition
of the Faust book (Fehrenbach 2001).

(4) All references are to John Jones’s 1994 edition and are by through-
line numbers. For convenience, I also provide chapter numbers.
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(5) This quotation is P. F.’s addition to his original.
(6) This detail is P. F.’s addition to his German original.
(7) There is tautology here in the English. The EFB reads “suddenly

the globe opened and sprang up in height of a man: so burning a time, in
the end it converted to the shape of a fiery man” (115–17, ch. 2). Since
the grammatical subject is consistently the globe, the sentence must mean
(awkwardly): the globe became a burning man then a fiery man. In Ger-
man the man-height stream of fire extinguishes itself and then reforms as
a fiery man (Anon. 1988: 17).

(8) These encouragements are P. F.’s additions.
(9) This chapter is considerably expanded by P. F. from the German. He

adds animal details (e.g., the specificity of hog, worm, and dragon), extends
the list of animal forms in which the devils appear, adds new dialogue
between Faust and Lucifer about shape and transformation, and describes
the emotional and physical effects on Faust of the therioform devils.

(10) The terror and the two-hour time scheme are P. F.’s addition.
(11) The A-text reads “Enter [MEPHISTOPHELES] with a Devil dressed

like a woman, with fireworks” (2.1.151SD, my italics). The B-text reads “He
fetches in a woman Devil” (2.1.146SD, my italics). The A-text thus explains
how the B-text effect is achieved.

(12) This pedagogical promise is P. F.’s addition.
(13) P. F. omits a phrase from the German, which reads “fair and

rosy-cheeked like milk and blood mixed” (omission in italics).
(14) As in Marlowe, Faustus seems not to know what to ask for. Mar-

lowe’s Mephistopheles appropriately promises Faustus “more than thou
hast wit to ask” (A-text and B-text, 2.1.47).

(15) P. F.’s endearing explanatory literalism occasions one of his addi-
tions here: the pregnant Helen is only pregnant “to his [Faustus’] seeming”
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(2668, ch. 55, my italics). As devils are incapable of creation, pregnancy is
a technical impossibility. The pregnant Helen is doubly an illusion.

(16) On function: the German Faust Book informs us that Faustus
prefers to walk rather than ride (on horseback or in a carriage). The EFB
adds an explanation for Faustus’ preference: on foot “he could ease him-
self when he list” (2392-3, ch. 46). “Ease himself” can mean either urinate
or defecate (Jones glosses it as the latter). Either way it is a supererogatory
insertion in narrative terms but consistent with P. F.’s interest in the body.

(17) The Duchess of Anholt is the only “real” female character. The
wife in act 1 and Helen in acts 2 and 5 are devils; the alewife is a stock
caricature.

(18) Even Goethe’s Faust indulges a momentary libidinous impulse
when he first sees Helen.

(19) Damnation, then, as defined by Mephistopheles, would seem to
have attractions: “Hell hath no limits” (2.1.124). Hell in short is a meta-
physicians’ (or at least a Faustian) paradise.

(20) By the end of the play, however, in an unsurprising theopho-
bic volte-face, Faustus will be begging for the reimposition of limits: “Oh
God,/…/Impose some end to my incessant pain./Let Faustus live in Hell
a thousand years,/A hundred thousand, and at last be saved./No end is
limited to damned souls” (5.2.98, 101–4).

(21) Productions rarely attempt a realistic Helen, opting instead for
devils in drag or property objects. In the 1974 RSC production, directed
by John Barton, Helen was a puppet with a blonde wig, manipulated by
Mephistopheles; in the 1970 RSC production, directed by Gareth Morgan,
a straw wig on a mop represented Helen. Often the devil who represents
the wife in 2.1 represents Helen of Troy at the end.
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(22) See Riggs 2004: 318-19 for a discussion of the Dutch Church libel
in which controversial views, posted on the wall of the Dutch churchyard
in London, were signed “Tamburlaine.”

(23) On the autobiographical relevance of both Faust and Homunculus
to Goethe see Goethe/Luke 1994: xxxiv–xxxvii.

(24) To avoid confusion, I refer to Goethe’s texts as 1 and 2 Faust; I call
Clifford’s Part One and Part Two. References to Goethe are by through-line
number; references to Clifford are by page number. For an interesting joint
exploration of Marlowe and Goethe see Keefer 2004.

(25) A version of Shakespeare’s Hamlet, corresponding in many re-
spects to the text of Q1 (1600), survives in a German edition of 1781.

(26) Lyric, epic, opera, operetta, masque, procession, allegory, choral
ode, folk tale, and comedy are just some of the many forms incorporated
in Faust.

(27) Cf. Hatfield 1987: 77: “a remarkably irrelevant scene.”
(28) In conversation with Johann Eckerman, Goethe’s secretary and

live-in companion during his last decade, Goethe said that poetry should
be both frag-mentary and difficult (Goethe/Luke 2 Faust 1994: xvii;1 Faust
1987: xlvi). Eckerman published his Conversations after Goethe’s death.

(29) The philosopher James Kirwan offers an explanation of the re-
lationship between time and ecstasy, which is transferable to Faust: “Par-
adise is never here and now, for one cannot be conscious of being entirely
happy; the moment I become absolute, in ecstasy, the ‘I’ disappears; such
a moment is timeless, but the ‘I’ that wanted ecstasy no longer exists. Thus
time, as finitude, separates us from paradise now, yet time causes paradise
to come into being—then” (Kirwan 1999: 68). This explains why Goethe’s
devil loses the wager.

(30) “Das Heidenvolk geht mich nichts an”—literally, “Heathen folk
don’t do it for me” (Goethe 1949: TLN 6209).
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(31) The Astrologer voices two of the topics of ch. 2: Helen is not
beautiful, but is beauty itself; and her beauty is associated with excess.

(32) One of Goethe’s early subtitles for the Helen fragment written in
1800 was “Helena in the Middle Ages” (Goethe/Luke 1994: xli). In becoming
a medieval knight Goethe’s Faust fulfils the ambition of Marlowe’s Faustus
(“I will … wear thy colours on my plumèd crest”; 5.1.98–101).

(33) In German the nouns are “Sage,” “Märchen”: tale, fairytale.
(34) Goethe critics agree that the references to Helen and Paris as Luna

and Endymion refer to an engraving by Le Sueur.
(35) There is similar acoustic self-consciousness when Heywood’s He-

len moves between rhyme and blank verse in 1 Iron Age (1632).
(36) In Omeros (1990) Derek Walcott describes rhyme as “language’s

desire to enclose the loved world in its arms” (13.3.14-15).
(37) Euphorion is an allegory of Byron, revealed Goethe, although this

identification was an afterthought. His name is the Greek form of the Latin
“Faustus.”

(38) http://clem.mscd.edu/~holtzee/odyssey/helen.html accessed
June 7, 2008.

(39) In her afterword George reverts to the mode of the critics cited
above when she talks of Helen’s story as “culminating” in Marlowe’s “fa-
mous” line, the “ultimate description of Helen” (2006: 608).

(40) “A thousand” is used as a round figure for a large number in
Virgil’s Aeneid, as in book 2’s description of “death in a thousand forms”
(1981: 62).

(41) Cf. the use of “a thousand” in Dido 2.1.175, 185; 5.1.39.
(42) In 1909 Arthur Symons, questioning whether prose could com-

pare with poetry as being “the best words in the best order” (1927), used
Marlowe’s lines as a test case for comparison (challenging the conclusion
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of W. J. Courthorpe, Oxford professor of poetry, who had used the same
lines for the same purpose).

(43) In this paragraph I take my lead from Flax’s explanation of ro-
mantic parody in McMillan 1987: 43-4. The Schlegel quotation is cited by
Flax.

(44) I have modernized Schlegel’s spelling.
(45) The generically fluid nature of modern fiction means that parody

has left the novel for other more traditional genres. Journalism is probably
our last stable genre; hence the British satirical newspaper Private Eye can
flourish, piggybacking as it does on journalistic staples from the tabloid
press to the parish magazine.

(46) He acknowledges wryly that “from a professional point of view I
should rejoice in this./Machismo is such a useful tool./The destructiveness
it causes is beyond belief” (49).

(47) The conversation is replayed on p. 68 before the appearance of
Gretchen, the innocent young girl with whom Faust falls in love.

(48) Paris’ effeminacy is often ridiculed by male characters in
twentieth- and twenty-first-century texts, while being an attraction
for Helen (see Drew 1912: 11; Drew 1924: 24SD; Haddon 2002).

(49) Although this geographic boundary occurs in Goethe, it is not
made relevant to the thematically liminal as it is in Clifford.

(50) Helen is used as a sexual noun in Schiller’s Mary Stuart, where it
functions as an insult to Mary—she is “a Helen.” As we shall see, this is
exactly the synecdoche that Clifford’s Helen seeks to overturn.

(51) This rejection of gender stereotypes applies even in the Witch
scenes, where Faust is surprised that the witches’ spells do not sound like
those in Shakespeare’s and Middleton’s Macbeth. “You mustn’t believe all
the stuff you see on the commercials, dearie./It doesn’t rhyme,” a witch
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explains (Clifford 2006: 67). The Hollywood film The Truth about Cats and
Dogs (1996) had similarly used Helen’s name as a shorthand for the dam-
age caused by overvaluing female beauty inmale-female relations. Dr Abby
Barnes (Janeane Garofalo), a vet with a call-in radio show, falls in love with
one of her callers, Brian, yet convinces herself he would not be attracted
to her were he to see her. When Brian suggests a meeting, she arranges for
her tall blonde neighbor (Uma Thurman) to stand in for her. Asked for the
truth at the height of the confusion, Abby expostulates: “The truth is He-
len of Troy! Helen of Troy!” The 15-year-old protagonist of Mark Schultz’s
play A Brief History of Helen of Troy (2005) feels similarly burdened by the
beauty of her dead mother. In Tom Stoppard’s The Invention of Love (1998)
the recently deceased textual critic A. E. Housman feels no such pressure.
Arriving in the underworld, he expresses interest in meeting Benjamin Hall
Kennedy, the classical scholar after whom Housman’s academic Chair was
named. Charon remarks that this is not usually the first request of the
newly dead. “Who is?” inquires Housman naively. The response: “Helen of
Troy” (1998: 2-3).

(52) Diary, Aug. 2, 2007. Marjorie Garber analyzes the segregated lava-
tory as the key site of gender difference in Vested Interests: Cross Dressing
and Cultural Anxiety (1992).

هيلني ُمحاكاة السادس: الفصل

(1) Since my discussion concerns only book 3, I omit the preliminary
3 from all canto references.

(2) Hamilton (9.42.9n) notes that this comment about Aeneas’ regret
of his marriage is added by Paridell to his Virgilian source.

(3) Marlowe’s Dr Faustus later halves the number of Cupids: “Enter
HELEN again … passing over between two Cupids.” (This stage direction
exists only in the B-text, 5.2.93.)
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(4) When performed by boys, as in the original Elizabethan production,
this effect might have been more (or less) obvious.

(5) In his poem La Belle Hélène (1878), about attending a performance
of the opera, Edgar Fawcett resigns himself to Offenbach’s opera as the
lesser of two evils: better to parody the classics than to forget them.

(6) The production was directed by Laurent Pelly; Kit Hesketh-Harvey
provided the English translation/adaptation.

(7) The director, Laurent Pelly, also designed the costumes.
(8) Coincidentally Offenbach had originally planned a musical par-

ody of Wagner’s Tannhäuser but was overruled by his librettists (Traubner
2006). For a lucid account of the development of the opera see Traubner
2003: 45–50.

(9) I have not found any copies of this film in American libraries, al-
though the Library of Congress owns a two-page synopsis. According to
the synopsis, themissingmaterial includes the Judgment of Paris (the god-
desses are listed as Aphrodite, Hera, and Thetis, although the attached cast
list correctly offers Athena instead of Thetis); Helen’s disillusion with Paris
who snores just like Menelaus; Paris’ irritation at Helen’s sartorial extrav-
agance; Helen’s attempts to end the war (thwarted by the Trojans); and the
wooden horse. Two stills, available on the Web and copyrighted to Getty
Images, show episodes not in the BFI fragments.

(10) The film won an Oscar for its intertitles in the first year of the
Academy Awards.

(11) Elisabeth Dutton, personal communication.
(12) See Wilfrid S. Jackson’s Helen of Troy, New York (1904) and Mrs

Burton Harrison’s The Story of Helen Troy (1881), for examples. Jackson’s
novel was made into a musical comedy by Bert Kalmar in 1923, titled
Looking for the Happy Ending (but sometimes also known by the title of
Jackson’s novel).
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(13) Kate Payn teases the heroine Verena about her aversion to being
photographed, revising Scott’s lines from “Lady of the Lake” for the pur-
pose (vol. 1: 235). In vol. 2: 213 Kate reassures her mother, who is losing
her in marriage, that she has another daughter; Tennyson’s lines from “The
May Queen,” pressed into service here, do not include Kate’s comments
about curling tongs and female hairstyles. The novel is in two volumes; all
references are to volume and page number.

(14) This review is quoted in an advertisement for the book in The

Daily News of May 26, 1886.
(15) Hurst and Blackett specialized in popular novels, publishing the

work of Mary Braddon (author of Lady Audley’s Secret), Mrs Oliphant, and
“John Halifax, Gentleman,” for example. Stanley’s novels were also pub-
lished and widely publicized in the USA.

(16) For the parallels between Clarissa’s parties as an “offering” and
Septimus Warren Smith’s suicide as a Girardian sacrifice, see Wyatt 1973.
On the Homeric world of the novel generally, see Hoff 1999.

(17) I am grateful to John Scholar for observations on Woolf and Joyce
in this paragraph and throughout this section.

(18) References to Omeros are in the form: chapter/section/line.
(19) John van Sickle sees in the name of Achille’s ancestor, Afolabe,

a Greek etymology: apo = from, away, and labé = take (1999: 23). Afolabe’s
name means “taken away,” even before he is captured as a slave.

(20) Although this is typical of Helen narratives, it is unusual in
Omeros, where everyone’s interiority is examined at length. The poem’s
events are primarily emotional.

(21) Boswell’s Past Ruined Ilion provides wide coverage of Helen po-
ems, but the list has expanded considerably since 1982. In addition to the
novels cited in endnotes throughout this book, see Nye (1980), McLaren
(1996), Franklin (1998), Pollard (2004), and Elyot (2005); in 1956 Warner
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Brothers released a book of the film: Helen of Troy—The World’s Greatest

Love Story. For a screenplay (adapted from his stageplay) see Miller (2003).
Political and religious uses of Helen are at their height in the early modern
period: see Rainold 1563: Gir-v; Buchanan 2004: 79; and Fuller 1799: 153-4
(a late-eighteenthcentury transcript of a seventeenth-century speech de-
livered by Charles I). I am grateful to Thomas Roebuck for these three ref-
erences. For religious uses see Pikeryng’s Horestes, lines 538–601 (where
the satire is conveyed by using the tune of a popular song about Mary
Queen of Scots to words about Clytemnestra and Helen; Axton 1982: 158)
and Bridges (1587) where Helen is compared to the Roman Catholic mass.
For philosophy and politics see Camus (2000).
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