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األول الفصل

األول الجزء

أركاس – أغاممنون

يناديك. الذي الصوت واعرف تعاَل املليك. أغاممنون أنا نعم أغاممنون:
والليل تنبهني أمر فألي التبكري، يف أرسعت لقد تناديني. موالي يا أنت هو أركاس:
وثار الريح هاجت أم عدو؟ من شيئًا أوجست هل سوانا. بِه أيقاظ ال هاجع والجيش هاٍد

وهدوءٍ. سكون يف الكل أرى بل البحر؟
يف وأنا رصت حتى النوازل بي وأحاقت املصائب عيلَّ عظمت قد وياله أغاممنون:

مماته. عىل وامليت حياته عىل الفقري أحسد الدولة وأبهة امللك عزة
امللوك مقام يف وأنت والقنوط اليأس هذا إىل موالي يا دعاك الذي ما أركاس:
وأمري امللوك وملك جوبتري وسليل اليونان. رقاب مالك أنت ثم القران؟ ورشف اإلباء ولذة
إيفيجنيا بفتاتك يقرتن أن عىل عازم وهو البطل، الفارس أشيل القدر لك ساق وقد الجيش،
موالي يا إنك ثم وقتالها، لحصارها ذاهب أنت التي املنيعة ترواده افتتاح مهرها ويجعل
الريح مهب تنتظر الشاطئ، هذا عىل املتجمعة املواخر السفن من األلوف هذه عىل تأمر
عن أخرك قد الريح سكون أن موالي يا أنكر ال نعم العال. ونيل القتال ساحات إىل لتقلع
حتى والكدر اليأس لك أوجبت امليناء هذا يف أشهر ثالثة عليك مىض قد وأنه الغزوة، هذه
من يشءٍ لكل بد فال صربًا سيدي يا صربًا ولكن والسفر، النجاح من أملك تقطع كدت
هجوعك؟ ويمنع دموعك يجري الرسالة هذه يف كدر أي تبكي؟! بالك ما موالي … انتهاء
أم إيفيجنيا فتاتك أم كليتمنسرت امرأتك تبكي أنت أم أورست؟ ابنك يف القضاء نفذ هل

الشجون؟ هذه ما وياله لك؟ كتب ماذا
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يكون. ال ذلك إن تموتي ال ال. ال أغاممنون:
…؟ هذا ما موالي أركاس:

لعذرتني علمَت ولو مصابي، سبب تعلم ولست اضطرابي ترى أنت أغاممنون:
عاصفة تهب الريح كانت أوليد، يف مراكبنا تجمعت يوم يف أنه تعلم أنت انتحابي. عىل
سكنت، قد بالريح وإذا فيها األبطال ولقاء ترواده لنزال نستعد ونحن للمسري تدعونا بنا؛
عىل العزم بعد اإلقامة فالتزمنا حجابها سدلت األربع والجهات أبوابها أغلقت اآلفاق كأن
آلهة أستشري أن إىل األمر ألجأني حتى هدير وال موج فال بالسفن البحر وهدأ املسري
مينيالس يتبعني إليها فذهبت الشان. هذا خفايا عىل منها أقف أن عساني املكان؛ هذا
جوابها كان ما اسمع ولكن والدماء، القرابني وقدمت الذبائح لها وذبحت وعولس، ونستور
قالت: أنا؛ أرتجف كما ورعبًا خوًفا وارتجف اسمع كلكاس. الكاهن لسان عىل أركاس يا
اآللهة دم من زكيٍّا دًما مذبحي عىل تسفك لم ما ترواده حرب من نويت فيما تتعب «باطًال
إيفيجنيا ابنتك فقدم عوانًا. حربًا وتثري الريح عليك تهب أن أردت فإذا هلينا، ساللة من

قربانًا.» مذبحي عىل
…؟! موالي يا ابنتك أركاس:

أعيد ال صامتًا ولبثت قلبي، يف السهم موقع أذني يف الكالم ذلك فوقع أغاممنون:
القدر، أعاتب جعلت ثم عروقي، يف الدم وجمد نحيبي وعال زفراتي تصاعدت ثم أبدي، وال
كبدي، بفلذة أسمح كيف بل بالكفران، نفيس وأناجي بالعصيان، وأحلف السفر، وأذم
طافت ثم األوطان، خدمة ويذكرني الخذالن، يخوفني عولس بي فدار بيدي، ابنتي وأذبح
فثارت أبطال؟! رجال بفشل وتسمح فتاة بدم أتبخل وتقول: وتلومني تعذلني امللوك بي
لم ثم أعي، وال أفيق ال كئيبًا حزينًا مرضبي إىل وانرصفت الفوارس ونخوة امللك عزة بي
ألحَّ ثم الفشل، وغائلة العقبى سوء تحذرني الخيال يف اآللهة أتتني حتى جفني يغمض
الوعد نفذ وقد قتلها إىل وأجبته بابنتي وعدته حتى والطلب التشديد يف وزاد عولس عيلَّ
من أنزعها كيف بل عليها؟! الحنوِّ شديدة وهي أمها من أنزعها كيف وياله … الكالم وتم
لها وكتبت الغرام، به هاج وإنه اسمه انتحلت قد وأنا إليها؟! امليل كثري وهو أشيل حبيبها
وهو إال معنا يسافر فال حليلها، يصري أن يريد إنه لها وأقول أيام من أستقدمها باسمه

قتلها. ألنفذ املكان هذا إىل أستقدمها أن بذلك أريد وأنا لها، زوج

ب��ي��دي اب��ن��ت��ي س��أق��ت��ل إن��ي ك��م��دي وم��ن ح��زن��ي م��ن وي��اله
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ال��ول��ِد وال��د ف��ي��ق��س��و ظ��ل��ًم��ا ب��ن��ا ي��ج��ور ده��ر م��ن وي��اله
ج��ل��دي أع��ب��ائ��ه��ا م��ن ال��م��وت ف��ي ف��غ��دا م��ص��ائ��ب��ي ع��ل��يَّ ع��ظ��م��ت
ال��ك��ب��د ف��ل��ذة ه��ي ال��ت��ي أْردي وال أم��وت ب��أن ع��ل��يَّ أه��ون
أح��د إل��ى ظ��ل��م��ي ي��ت��ص��ل ل��م وأن��ا ك��ذا ق��ات��ل��ه��ا أأك��ون
ب��ال��ن��ك��د ال��ق��ت��ل ي��ن��وب ع��ن��ه ل��ه��ا ب��ال��ق��ران وع��دي وي��ك��ون
األَم��د غ��اي��ة ت��ج��اوز ظ��ل��م ب��ه ي��ك��ون م��ا ن��ه��اي��ة ه��ذا
ق��َود وال ث��أٍر ب��ال ظ��ل��ًم��ا ك��ذا ت��م��وت أن ح��رام أف��م��ا
ت��ع��د أو ق��ط اج��ت��راًم��ا ت��ب��دي ول��م األن��ام ف��ي ال��ح��ب��ي��ب��ة وه��ي
خ��ل��دي ف��ي دار م��ا أن��ا ي��غ��دو ق��ات��ل��ه��ا إن أك��ب��ر ال��ل��ه
األب��د إل��ى ك��ب��دي ع��ل��ى ي��غ��دو أس��ًف��ا ق��ت��ل��ه��ا ف��ي أرى إن��ي

والخطب بها يسمح أنه أتظن البطل؟ العاشق هذا موالي يا تخش لم كيف أركاس:
إياها؟ ويسلمك بقتلها يسمح أتراه جلل؟ أمرها يف

دعاه إذ املعسكر عن غائبًا كان فقد بذلك؛ يعلم لم أشيل فإن ال، أغاممنون:
لقتاله، دعي الذي العدو شمل بدد أن بعد أمس إال يعد ولم فمىض له عدوٍّ لقتال أبوه
قادمة أنها تظن الطريق يف قادمة ابنتي أن فهي الكربى والطامة العظمى املصيبة أما

واملوت. للقتل ال للعرس

أب��اه��ا األن��ام ف��ي وك��ون��ي ب��ن��ت��ي ك��ون��ه��ا أن��دب ل��س��ت إن��ي وي��اله
وب��ه��اه��ا وج��م��ال��ه��ا وح��ن��وِّه��ا أخ��الق��ه��ا ع��ل��ى أب��ك��ي ل��ك��ن��م��ا
رض��اه��ا وح��س��ن ط��اع��ت��ه��ا وش��دي��د وف��ع��ال��ه��ا ح��س��ن��ات��ه��ا ع��ل��ى أب��ك��ي
رداه��ا ال��ق��ران ع��وض وأذي��ق��ه��ا ع��ه��ده��ا س��أن��ك��ث أن��ي ع��ل��ى أب��ك��ي
ب��ص��ب��اه��ا ك��ذا ت��ق��ض��ي ب��أن ت��رض��ى ال ف��أن��ت ب��ذاك ت��س��م��ح ال رب ي��ا
وأذاه��ا ب��ق��ت��ل��ه��ا ال��ش��دي��د ـ��ح��زن ال��ـ م��ن وخ��ل��ص��ن��ي خ��ل��ص��ه��ا رب ي��ا

يف امللكة إىل هذه رسالتي فخذ ومؤتمني، ي رسِّ موضع اخرتتك لقد أركاس يا وأنت
أن وإياك املجيء من وامنعها إليها، الرسالة تؤدي حتى يشء عىل تلوي ال ورس مسينا
املقدور أمر فيها أنفذ ألن ً ملجأ وكنُت محالة ال هلكت أوليد أرض ابنتي دخلت فإن تقدم
مني ابنتي وخلص باهلل، اذهب بي. املطغني واألمراء امللوك أقوال من لذلك يستحثني بما
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كتبته الذي أما ولها. يل نويته الذي البالء من به أخربتك بما تكاشفها أن وإياك مرسًعا
من نعود أن إىل اآلن زواجها يف رأيه عن عدل قد أشيل أن فهو الرسالة، هذه يف إليها
أشيل فتور ينسبون أنهم قدرت أن ذلك عىل وزد إليها، ذاهبون نحن التي ترواده حرب
ابنتي مع وهي ليبوس من أسرية بها جاء التي إريفليا الفتاة تلك يحب أنه إىل نحوها من
بل كان، ما حقيقة يف الرشح وزيادة وإياك الشأن هذا يف تقول ما قصارى ذلك اآلن.
رب يا … الجيش حركة وبدت النهار الح فقد اذهب الكتمان. عىل استطعت ما احرص

باهلل. إال قوة وال حول فال يتلوه عولس وهذا باهلل فرس أشيل هذا

الثاني الجزء

عولس – أشيل – أغاممنون

من أنت النرص، لك أتيح ما ورسعاَن موالي يا عدت ما رسعاَن أغاممنون:
االنتصار. لك ويعنو األقدار تطيعك بطل فارس

فاعدل نًرصا، لقلته يُدعى يكاد وال ذكًرا يستحق ال فيما موالي يا بالغت لقد أشيل:
وقتال وأعىل، أعظم نرص إىل لنميض الريح؛ بهبوب هللا لنا وادُع املديح هذا عن بحقك
املكان، هذا إىل ابنتك قدوم عن سمعته ما رسوًرا زادني ولقد وأعىل. أثمن جائزته تكون

إنسان. أسعد قريب عن بها أكون حتى
قريبًا؟ آتية إنها لك قال ومن …؟! ابنتي أغاممنون:

غريبًا؟ شيئًا األمر يف ترى هل الدهش؟ هذا وعالَم أشيل:
السبب؟ وحقيقة باألمر عارًفا تراه هل عولس! يا وياله أغاممنون:

كيف بالعجب. يقيض ما أمرك يف فإن دهشه؛ يف ملوًما أغاممنون ليس عولس:
وهدوء الريح سكون تَر ألم اآلن؟! نحن حال أية يف ترى وأنت االقرتان طلب يف تعجل
يقيض بل الدعاء، يستوجب شأن ذلك أن تعلم أال امللوك؟ وملل الجيش وضجر البحر
التأخر من عليه نحن ما ترى وأنت القران هذا إتمام يف أنت تسعى فكيف الدماء؟ بتقديم

الوطنية؟ الخدمة عىل والغرية األبية، النفوس تكون أكذلك املكان؟ هذا يف

ب��أب��ط��ال م��ع��ه��وًدا ق��ط ي��ك��ن ل��م م��ا أرى م��ن��ك أش��ي��ل ي��ا آم��ل ك��ن��ت م��ا
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ال��ح��ال ف��ي ال��ج��ي��ش رأس أن��ت إذ ح ال��ك��ف��ا ع��ن ال��ن��س��اء أه��واء أت��س��ت��م��ي��ل��ك
ع��س��ال ك��ل ف��ي ب��دا ف��ج��ر ك��ل ع��ن ط��ربً��ا ال��ل��م��ا ع��س��ال ن��ح��و وت��ن��ث��ن��ي
ن��ص��ال ك��ل ض��ربً��ا ت��ك��س��ر وأن��ت م��ن��ك��س��ًرا ال��ل��ح��ظ ب��ح��س��ام وت��غ��ت��دي

التدبري، أمر لكم تركت فقد واألقوال املالمة عيلَّ تكثر فال عولس، يا كفى أشيل:
وا وأتمُّ أردتم، ما واذبحوا عليكم، اآللهة به أشارت ما فافعلوا األحوال جميع يف وفوضتكم
من يرضكم الذي فما عريس، شأن وأدبر نفيس أمر يف أنظر ودعوني عليكم، هللا نعمة
أعدائها؟ دماءِ من سأريقه ما مهره ويكون سمائها، من اآللهة له تفرح عمل وهو ذلك

ال��ن��ص��اِل ب��ض��رب ال��وغ��ى ت��ص��ل��ى ح��ي��ن ق��ت��اٍل ع��ن ي��ع��ي��ق��ن��ي ش��يءٍ أي
ك��ال��ج��ب��اِل ال��وغ��ى وف��ي غ��راًم��ا ـ��ب ال��ق��ل��ـ ذائ��ب ع��اش��ق ال��س��ل��م ف��ي أن��ا
ال��ق��ت��اِل ف��ي ال��ع��ال ح��ق وأق��ض��ي ـ��م ال��س��ل��ـ ف��ي ال��ح��ب أف��ي دع��ن��ي ت��ل��م��ن��ي ال

هل النرص؟! إىل طريقه يف عقبًة وأكون األمر، عنه أكتم كيف وياله أغاممنون:
رب يا ؟ يديَّ بني لنرصي مجرًدا كان أن بعد عيلَّ يسل أن البطل هذا بسيف هللا يسمح

قرابه؟ إىل رجل كل سيف أرد هل أعقابه؟ عىل بالجيش أرجع هل
…؟ تقول ماذا أشيل:

الريح هبوب من ويقطع برجالِه يرجع أن منكم كل عىل يجب إنه أقول: أغاممنون:
طريقها لتمنع لنا تعرضت حتى منا، املدينة تلك تحمي اآللهة أرى فإني آماله، حبال

عنا.
منها؟ آمالك لقطع ودعاك عنها، بلغك الذي ما أشيل:

وأنت ونصريه، عضده وأنت إليك راجع فإنه تفسريه، بك الحق أمر ذلك أغاممنون:
ظفرت حتى النرص، آية حسامك عىل ووقفت األمر. ذلك إليك ناطت قد اآللهة أن تعلم
فقد ترواده حرب أما عليها. ساعدته إذ ألبيك عونًا وكنت إليها. دعيت التي الحرب بتلك

ظلم. فقد الذنب اسرتعى ومن العدم، إىل فيها صائر إنك القلم، بها لك خط
زمامك طوع أصبحت بعدما امللوك هؤالء كل ترتد أن أتسمح هذا؟ ما موالي أشيل:

هواه؟! به يميل كما امرأتك بأخت يتنعم بمشتهاه ظافًرا باريس وترتك
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ال ورب��ي ال ع��ن��ه��م أق��ع��د ف��ل��س��ت م��ل��ال ال��ع��دا ح��رب ع��ن ت��ق��ع��د ك��ن��ت إن
ق��ت��ال م��ا ق��اس��ي��ت م��ا وأي��س��ر أح��ي��ي ي��ن��ش��دن��ي ظ��لَّ ح��بٍّ��ا ب��ن��ت��ك أح��ب��ب��ت
وع��ال س��نً��ا م��ج��دي إل��ى ال��ح��س��ام زفَّ ف��ال ال��زف��اف م��ن��ه��ا أن��ل ل��م أن��ا إذا
م��ث��ال ال��ه��وى ف��ي ص��ي��رت��ن��ي ل��ك��ن��ه��ا م��ث��ال أل��ت��ق��ي ال ل��ه��ا م��ن ي��ا وأن��ت
ن��زال ح��ي��ث��م��ا ف��ؤادي ف��ي ت��ش��اب��ه��ا ل��ق��د ال��ص��ق��ي��ل وال��س��ي��ف ع��ي��ن��ي��ك وح��ق
األم��ال أب��ل��غ ال ه��ًوى أم��وت أن م��ن ل��ي أي��س��ر ال��س��ي��ف ت��ح��ت ال��م��وت أرى إن��ي
ح��ل��ى وال��ف��خ��ار م��ه��ًرا ال��ن��ص��ر ب��ه ي��غ��دو ل��ه ال��ح��س��ام غ��ي��ر س��ب��ًال أرى وال

حربك من األعداء وكفى انتقاًما بأسك من كفانا فقد أشيل، يا مكانك أغاممنون:
القتىل أجساد البحر قذَف العادة، بمثلها جرت ما مواقع فيهم لك كان فقد زؤاًما، موتًا
أرستها، التي الفتاة يندبون يزالون ال أهلها فإن ذلك وفوق ترواده، شطوط إىل منها
وطول سكوتها يف وإن مريع، إنه يقال رسٌّ تحته يختفي بديع، جمال ذات فتاة وهي
علينا يجلب علياء ساللة من شك ال فهي أمرها، حقيقة يف أرتاب أن يجعلني ما صربها

البالء. من نحسبه ال ما أرسها
هللا ومعاذ والتيمن. التشاؤم من وأكثرت التكهن، يف موالي يا بالغت لقد أشيل:
رأيًا، ورأيت عزًما عزمت فقد حسامك؛ بحد أناله فتح عن أرجع أو لكالمك، أرتاع أن
الباذخ املجد آبائي رشف يف ويل همي، عن أنرصف أو عزمي عن أرجع أن املروءة وأبت

العوايل. والتقاء العال لقاء إىل يقودني العايل، والرشف

ع��زم��ي م��ن ي��س��ك��ن ال��ري��ح س��ك��ون وأن ال��وغ��ى م��ن أخ��اف أن��ي ت��ح��س��ب��ْن ف��ال
ح��ك��م��ي ع��ل��ى إال األي��ام ت��ن��زل ف��م��ا ح��ك��م��ه ص��ارم الَح إن ص��ارم ول��ي
وال��س��ل��م وال��ح��رب وال��م��ج��د ال��ل��ه��و وي��وم وال��ع��ال ال��م��ف��اخ��ر ح��ب ف��ي أن��ا ك��ذا

بد فال ترواده، يف إال أبلغه ولست الرجال، بدم ويرشف باألبطال، يليق مجد ذلك
وجعلت وحدي، ذهبت تتبعني لم فإن عليها، والرجال باملراكب وأطبق إليها، أسري أن
حسامك عىل لنا ووقف األمر، ذلك إليك هللا ناط فقد ال ولكن وزندي، حسامي نصريي
عشقي أن إال ثأرك، وأخذ انتقامك يف نساعدك آثارك عىل ونحن فاذهب النرص، سبيل

أعوانها. أخص من لك عوني عىل أكون حتى قرانها، بتعجل عيلَّ يقيض البنتك
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م��ل��ل ب��ه م��ا ول��ك��ن ال��ق��ن��وط وه��و أم��ل ل��ي وه��و ف��ؤادي غ��دا ع��ش��ق
ال��ع��س��ل ي��ج��ت��ن��ى ال األذى ن��ي��ل ودون دم��ي س��ف��ك��ت ل��و إل��ي��ه س��أس��ع��ى ع��ش��ق
واألس��ل ال��ب��ي��ض إل��ي��ه ت��ق��ود ن��ص��ر ل��ه��ا س��ع��ي��ت ح��رب ف��ي ب��ن��ص��ري ف��أب��ش��ر
ال��ع��ج��ل ل��ي راق إن��ي ال��ج��ي��ش ي��ف��ع��ل م��ا ع��ج��ًال أرى ك��ي أم��ض��ي ب��أن واس��م��ح

الثالث الجزء

عولس – أغاممنون

عولس:

أف��ع��ال��ه ن��وى ق��د ع��زم وب��أيِّ ق��ال��ه ق��د م��ا م��والي ي��ا أس��م��ع��ت
إع��ج��ال��ه وي��ب��ت��غ��ي ال��م��س��ي��ر ي��ن��وي غ��دا ت��رواده ن��ح��و ت��راه ول��ذا
وك��الل��ه ع��ن��اءه وزاد ف��ي��ه ج��ن��ى ول��و ال��رح��ي��ل إس��راع وي��ود
آم��ال��ه ل��ق��ط��ع��ن��ا م��ن��ه ي��ه��ت��اج أن ال��س��ر ك��ش��ف��ن��ا إذا ن��خ��اف ل��ك��ن
ل��ه أم��س��ى أن ب��ع��د ع��ل��ي��ه ي��ج��ن��ي ام��رئ ف��ي ك��س��اٍع ه��ذا ف��ي ون��ك��ون

أغاممنون:

… … … … … األم��ر ب��ه��ذا ت��رى ك��ي��ف وي��اله

عولس:

ح��ال��ه أب��ي��ن ب��ه ل��ديَّ رأي ال … … … …
ح��ب��ال��ه ت��ش��دُّ وع��ًدا ق��ل��ت��ه ق��د ال��ذي ع��ن ع��دت ك��ي��ف ع��ج��ي��ب ل��ك��ن
م��ح��ال��ه ف��ي��ك وأج��از ال��ق��وى م��ن��ه وه��ت ق��د ف��ؤادك ه��ل أص��اب��ك م��اذا
م��ج��ال��ه س��دَّ ال��ري��ح ع��ل��ي��ه ج��ي��ًش��ا ه��ه��ن��ا ح��ول��ك أن ت��دري أول��س��ت
ح��ال��ه ت��ت��ل��ف ي��م��ن��اك ب��ه��ا ض��ن��ت ف��إن ل��ه خ��الص ال ب��ن��ت��ك وب��غ��ي��ر
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أق��وال��ه ل��رب��ه��م ف��ي��ت��م��م��ون غ��ل��ي��ل��ه��م ه��اج ب��األم��ر دروا وإذا
ن��ص��ال��ه ي��ح��دِّدون ل��دي��ك ك��ان��وا م��ه��ن��د ك��ل إل��ي��ك وي��ص��وب��ون

إليه أجابوك حتى ترواده فتح من امللوك هؤالء به وعدت فما رأيك إىل موالي يا فعد
حتى األمر، جميع إليك وفوَّضوا النرص، إليك وناطوا وأوالدهم ونساءهم أوطانهم فرتكوا
فيتغريوا باملخالفة تشتهر أن أخاف وأنا األرس، أو القتل نصيبه كان أحدهم خالف إذا
اآلخرة تكون أن ذلك بعد نأمن ال ثم إليك، سالحهم فيمدوا األمر يف يتمادوا أن أو عليك،
أنت غضبًا عليك تجلب وال أوىل، فذلك وأطعني لك قلته بالذي فانتصح األوىل، من ا رشٍّ
خاضعة، يديك بني امللوك ترى كيف بل منه، خيلٌّ أنت عاًرا لنفسك تسبب وال عنه، غنيٌّ
حسامك حدِّ عىل وتلقي دماءها، نرصك سبيل يف تبذل وهي باخعة، لك بالطاعة وأنفسها
يف وتضنُّ والعالء، الرشف هذا تمنعهم — الباسل أغاممنون — وأنت ورجاءها أملها
قط أحسب أكن لم بل منك، يبدو أن عجيب هذا إن الدماء؟! من بقليل نجاحهم سبيل
والعصيان منك النفور إىل إليك، التسليم عن الجيش ينرصف أن أتريد عنك. يصدر أنه

عليك؟!

ت��س��ت��ج��ي��ُب؟ أم ت��رى م��ا ب��م��ن��ع��ك ه��ذا ك��ل ي��ص��ي��ب��ك أن أت��رض��ى
ال��ل��ب��ي��ُب ف��ه��و ال��ه��وى ي��ع��ص��ي وم��ن ج��ه��ٌل األه��واء إط��اع��ة ف��إن

ولكن وبالئي، مصائبي تعلم ال أنت بشقائي تدري ال فأنت كفى كفى أغاممنون:
كما قربانًا تليماك ابنك يطلبون أنهم ر وتصوَّ وحزني، أسفي شدة من مكاني نفسك ضع
بالدموع املالمة والستبدلت البالء، هذا بك يقع أن قبل حزنًا ملتَّ وهللا إذن مني. تطلب
العاني، قلبي عىل وأشفق ألحزاني، — هللا رعاك — فاْرِث بالدماء. الدموع ومزجت
أنت الناس. به وتدري الخرب يشيع أن قبل كلكاس، الكاهن وبني بيني األمر يف وتوسط
يف قتلت املكان هذا إىل قدمت إذا ابنتي وإن مطال، بال امللوك َوْعد وإن وعدت أني تعلم
عنها أكون أن هللا هداك فاسمح الطريق، يف وتعوَّقت التوفيق، أسعدها إذا ولكن الحال.
الفداء، لها أكون أن بذلك فعساني قليًال، يكن وإن دمي بسفك اآللهة حكم وأنفذ بديًال
سلطانًا لنصائحك أرى فإني الدهماء، الداهية هذه من وأخلِّصها بدمي أفديها أن عساني
كربي! وأعظم مصائبي أشدَّ ما وياله لبي، يف ونفوذًا تأثريًا لكالمك أن وأشعر قلبي، عىل

16



األول الفصل

الرابع الجزء

أربات – عولس – أغاممنون

… موالي يا أربات:
جرى؟ ماذا ويحِك أغاممنون:

يديك، بني لتلقيها بابنتها قادمة وهي إليك، بالوصول امللكة سبقتني لقد أربات:
العظيمة. الغابة هذه يف مقيمة اآلن هي وها

األليمة؟ املصيبة هذه ما وياله أغاممنون:
حقيقة تعرف ال التي أشيل أسرية إريفيليا الفتاة بتلك أيًضا آتية وهي أربات:
خرب انترش وقد ساللتها، أصل يدري أن عساه الكاهن من تطلب أنها زاعمًة والدتها
وقد القران، من إليه آتية هي بما إيفيجنيا ابنتك رسوًرا وأشدهنَّ املكان هذا يف وصولهنَّ
سواك. سعيد ملك فال طوباك، لك يقولون وكلهم بلقياك يهنئها بامللكة الجيش أطاف

الشان. هذا يف سيكون ما ناظٌر فإني اآلن فدعنا يكفي، أربات أغاممنون:

الخامس الجزء

عولس – أغاممنون

أغاممنون:

وال��ن��ك��د؟ ف��وق��ي ال��ح��زن ك��ل وص��ب��ب��ت ب��ال��ك��م��د ح��ظ��ي ب��ل��وَت ك��ي��ف رب ي��ا
األل��د ال��خ��ص��م ل��ي غ��دوت وأن��ت أرج��و ت��رى رًج��ا ف��أي آم��ال��ي ق��ط��ع��ت
ال��م��دد أرج��و ب��ه وم��ن أل��وذ ف��ب��م��ن ل��ل��ش��ق��ا س��ع��دي ح��وَّل��ت ال��ذي أن��ت
ال��ول��د ع��ل��ى ال��ث��اك��الت ن��وح ف��أن��وح ال��ب��ك��ا أم��ت��ل��ك ل��س��ت إن��ي وي��اله
أح��د ي��ب��ص��رن��ي ف��ي��ه وأخ��ش��ى ن��وح��ي م��ن ال��س��ر اف��ت��ض��اح أخ��ش��ى إن��ن��ي ب��ل
ال��ك��م��د وي��خ��ف��ون ج��ل��د م��ن ي��ب��دون ب��ح��زن��ه��م ال��م��ل��وك أش��ق��ى م��ا ل��ل��ه
واح��ت��ش��د ت��ج��م��ع ح��ول��ه��ُم وال��ج��ي��ش م��ص��اب��ه��م ب��ي��ان ع��ل��ى ي��ق��درون ال
ن��ف��د ق��د م��ن��ي ال��ص��ب��ر ف��إن ي��ج��دي ال آه ل��ك��ن ال��ص��ب��ر ه��ب��ن��ي رب ي��ا
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وأن مكانك، نفيس أجعل أن عيلَّ يسهل شفوق أب أغاممنون يا مثلك إنني عولس:
رحمًة أبكي أكاد أنا بل بالئك، عىل ألومك أن هللا ومعاذ وأحزانك، مصائبك لها ر أصوِّ
بها تأخرت فإن الكاهن، لسان عىل بنتك بذبح أمرت اآللهة أن تعلم أنت ولكن لبكائك،
ما ابنتك عىل وابِك اآللهة، لك تقول بما فأرسع خائن، بأنك وقالوا الناس، بني أمرك ُشِهَر
والعالء، املجد من القتال لك يعده ما وتصور أمرك، عاقبة يف وانظر بالبكاء، جفنك جاد
ثم الدماء، وأنهر الحرب رحى عىل ترواده وتفتح خاطفها يد من هيالنا ستخلص وأنك
فيكون والفخر، باملجد ومرسبل باالنتصار ج متوَّ وأنت بالزهر مكللة املراكب بهذه تعود

يغلو؟ أم ابنتك دم أيرخص ذلك عند وانظر يحلو، ذكره مرَّ كلما صيت لك
هلل خاضع أنا وها والبالء، الحزن بي بلغ فقد عني؛ عولس يا إليك أغاممنون:
عن الكاهن منع يف اجهد ولكن الدماء، مذبح إىل ابنتي بك فسأتبع واذهب تشاء ما فافعل
منها. عليها أخاف فإنني عنها؛ أمها لنبعد األمر كتمان عىل وساعدني واإلفشاء، اإلباحة
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األول الجزء

دوريس – إريفيليا

أبيها، لدى واالبنة قرينها يدي بني األم عنهما ونخرج دوريس يا لندعهما إريفيليا:
مالزم. هم يف أنا وألبَق دائم رسور يف لندعهما

وح��ب��ي ع��ذاب��ي ف��اك��ف��ف ب��ق��ل��ب��ي ج��رت ده��ر ي��ا
ك��رب��ي ذاك م��ن ف��ط��ال ال��ت��ي��اع��ي م��ن��ك ط��ال ق��د
رب��ي غ��ي��ر ل��ي ول��ي��س ق��وٍم ب��ي��ن م��ا أص��ب��ح��ت
ص��ح��ب��ي ب��ي��ن م��ؤن��س م��ن ل��ي أرى ال وح��ي��دًة
ي��ن��ب��ي ع��ن��ه واح��ًدا أو أص��ل��ي أع��ل��م ول��س��ت
ذن��ب��ي ك��ان ت��رى ف��م��ا ذل��ي زدت ق��د رب ي��ا

أنا والعناء؟! الحزن إىل وتستسلمني العزاءِ من أتقنطني هذا؟ ما سيدتي دوريس:
منهم تحبني ال عندهم، أسرية دمِت ما لديك أمر يحلو وال لعينيك يشءٌ يروق ال أنه أعلم
عندما األرس بداية يف كنت كيف منك أعجب ولكن مدًدا، إحسانهم من تنالني وال أحًدا
منك وحزنًا بكاءً أقل وأجنادك، قومك بني من أسرية بك وجاءَ بالدك من أشيل قادك
صواحبك أعز من إيفيجنيا غدت ولقد الزمان؟ لك وصفا األرس إىل استأنسِت وقد اآلن
أرض تري أن تطلبني تكوني ألم وحرساتك. بكائك عىل تلومك شك ال فهي وصديقاتك،



اليأس بعد الرجاء

وعدم البكاء هذا وما تحزنني؟ تزالني ال بالك فما األمر، لك وتمَّ رأيتها قد وها أوليد؟!
الصرب؟

بني تمرُّ إيفيجنيا أرى وأنا هناء لقلبي يتم أو رسوٌر يل يكمل أنه أتظنني إريفيليا:
وإني أهًال يل أعرف ال ولدت يوم من يتيمة نفيس أجد ثم الكربياء ذيل وتجر والديها يدي
من أعرف ال إنني دوريس! يا وياله أصًال، وال ساللًة يل أعرف ال الغرباء يدي بني ربيت
أنني حزنًا يزيدني والذي وسنا، مجد ذات أم وضيع أصل ذات كنت إن أعلم ال إنني أنا،

بقتيل. إال عرفانه يتم ال أن أشعر أصيل عرفان يف فكرت كلما
أوهاًما األمر هذا يف ووهمِت البعيدة، ظنونك يف سيدتي يا أخطأت لقد دوريس:
من به تشاءَمِت ما بك فيتم عجائبه، بإحدى أمرك هللا يكشف أن تيأيس فال شديدة.

األصل. غري عىل به تقيدِت الذي اسمك بتغري القتل
ولقد والعناء، األسف بي يزيد الذي وهذا دوريس، يا يحزنني الذي هذا إريفيليا:
ترواده من فخرجت والعظماء، امللوك ساللة من إنني ويقول رسي حقيقة يعلم أبوِك كان
حتى األمل هذا لبلوغ أفارقها أكد لم ولكني الخفاء، وبيان الرس كشف مؤملة إليه ورست
بل ي، رسِّ وضياع مسعاي خيبة بذلك فكان قتل، فيمن أباِك فقتل أشيل علينا هللا سلط
ال أنفة إالَّ بي وليس وأرسي قيودي يف اليونان عند ذليلة املوعود املجد ذلك بعد رصت

إشهارها. من أمري خفاء يمنعني نفس وعزة إظهارها أستطيع
ال ولكن ِك، برسِّ عامًلا وكان أبي قتل إذ سيدتي يا أشيل ظلمِك لقد نعم، دوريس:
الكاهن فهو أمرِك، حقيقة يعرف وهو كلكاس هنا تجدين دمت ما الحزن يف ا حقٍّ لِك أرى
عىل أمرك يخفى فهل أرسارها، من كان ما عىل وتطلعه بأخبارها، اآللهة تخربه الذي
هذا وغالب تحزنني فلماذا السماء؟ وفوق األرض تحت بما عالم وهو الحكماء، من مثله
مساعديك؛ أخص من بأشيل زواجها بعد إيفيجنيا وستكون ويقويك؟ ينرصك الجيش

أيمانها. جهد ذلك عىل لك وأقسمت اقرتانها، بعد باإلطالق وعدتك قد فهي
سبب القران هذا أرى وإني بالئي، أصل تقولينه ما إن دوريس! يا وياله إريفيليا:

وعنائي. حزني
تقولني؟ ماذا دوريس:
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وتجدين الحياة، يف بقائي من عنده بني تتعجَّ عجيبًا أمًرا تري اسمعي إريفيليا:
وأحزاني، أحزانِك سبب كان الذي أشيل فإن بالياه، بعض النسب وضيعة والغربة األرس
وأبعد الوداد من بالبغض أوىل كان والذي وأوطاني، أهيل عن وأبعدني أباِك قتل والذي
سواه أستحسن ال وحبي، غرامي وموضوع قلبي مالك اآلن أصبح قد الفؤاد عن الحب يف

قتاله. أسرية أنا كما جماله أسرية رصت وقد هواه، أسلو وال

ق��ت��ال��ِه ن��ص��ر األج��س��ام أس��ر ك��م��ا ب��ج��م��ال��ِه ال��ش��ج��ي ال��ق��ل��ب أس��ر ل��ق��د
ن��ب��ال��ه ن��ص��ال م��ن وب��اًال أش��دَّ ج��ف��ن��ه ن��ب��ل م��ن ال��ل��ح��ظ ن��ص��ال وأض��ح��ت
ن��ص��ال��ِه م��ن ال��ردى أس��ر ف��ي أن��ا ك��م��ا ج��ف��ون��ه م��ن ال��ه��وى أس��ر ف��ي وأص��ب��ح��ت

الكالم؟ هذا ما سيدتي دوريس:
النار، من أحرِّ عىل الهوى جمر من أتقلب االصطبار، فاقدة ترينني ولذا إريفيليا:
الهوان، رشك الهوى زال وما اللسان، الجنان برس وباح الكتمان عن الصدر ضاق حتى
عن فتسأليني تعودي ال لكي أمري؛ حقيقة عىل وأطلعتِك برسي لِك بحت قد أنا وها
أزال ال وإني مصابي، ليزيد نوائبِه بكل رماني الدهر أن ولتعلمي اضطرابي، دواعي
يف عنده فأقمت الباسل، البطل أشيل فيه أرسنا الذي اليوم ذلك الهائل، اليوم ذلك أذكر
أتوقع وكنت الحديد، نوافذه شبك وقد النور ينفذه ال سجن يف وأنا شديد وحزن دائم همٍّ
كارس وحش بصورة أظنه وأنا فلكه يف دخلت ثم العتيد، املوت أتوقع كما أشيل مرأى
له بغيض أن فشعرت الزاهر بالقمر يُزري ووجه كالغصن قامة ذو هو فإذا رأيته حتى
أسرية أزال وال فعشقته وهيام، عشق محض صار قد له كرهي وأن غرام، إىل ل تحوَّ
إيلَّ تمدُّ عندما هي بل كربه، وتفريج قلبي راحة يف إيفيجنيا تتعب وباطًال وحبه، عشقه
أنزع أن من يل بدَّ ال آٍه ولكن الحسام، من أحدَّ قلبي يف املرة الغرية تجعلها السالم يد

عنها. بالرغم حبيبها آخذ أو منها غرامه

ح��ب��ي��ب��ي األن��ام دون م��ن ك��ان ف��ال ح��ب��ي��ب��ه��ا ب��أخ��ذ أس��َع ل��م ك��ن��ت إذا
ن��ص��ي��ب��ي أب��ت��غ��ي��ِه ف��ي��م��ا ك��ان ف��ال ن��ص��ي��ب��ه��ا ب��ك��ف��ي ت��ح��رم ل��م ه��ي وإن
ب��ن��ح��ي��ب��ي ب��ع��ده��ا وأب��ق��ى ت��روم وك��ل��م��ا ه��واه��ا ت��ق��ض��ي أأت��رك��ه��ا
رب��ي��ب ل��ك��ل ذلٍّ ع��ل��ى وت��ع��ن��وا ق��ل��ب��ه��ا ال��ع��ش��ق ي��دخ��ل م��م��ن ل��س��ت إذًا
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صاحبة وهي قهرها عىل تعملني كيف املحال. من هذا إن سيدتي! يا وياله دوريس:
تخففي أن أوىل يكن ألم املكان؟ هذا إىل نأتي ال أن بك أوىل يكن ألم حال؟ كل يف األمر

والهوان؟ العذاب هذا نفسك عن
املكان هذا إىل فأتيت نفيس، يل سوَّلته أمر لوال النية يف ذلك كان لقد إريفيليا:
هذا رجال بعض يل يرق أن عىس فقلت: وتعيس. عذابي فيه أن أعلم وأنا عني بالرغم
أو البال آمنة فأعيش املنكر، أمر رش العاشقني هذين من يكفوني أن وعىس العسكر،
يف رغبتي ال إليه، حببني ما وذلك الحضور إىل دعاني ما ذلك وأقهر، أتعذب أن قبل أموت
وأحزاني مصائبي آخر كان القران هذا تمَّ إذا ولكن عليه. للوقوف مييل وال أصيل عرفان
حزني من وأسرتيح بيدي نفيس فأقتل وأشجاني، بأيس نهاية بل حياتي نهاية به وكانت
يئس إذا العاشق مصري ذلك بلدي، وعن قومي عن بعيدة األصل مجهولة وأموت وكمدي،

يهون. ال وصاله أن ورأى حبيبه من
الجنون! هذا عىل تقدمي وال األمر، هذا بنفسك تفعيل ال سيدتي، يا ال دوريس:

يكون. ما لنرى فاصربي إيفيجنيا، ابنتُه وهذه أغاممنون، هذا انظري

الثاني الجزء

دوريس – إريفيليا – إيفيجنيا – أغاممنون

يشءٍ أي فإىل عني؟ تبتعد أن تحب ملاذا مني؟ تهرب ملاذا أبي يا آه إيفيجنيا:
دقيقة تصرب أال عليك؟ ألسلم تقف أال استعجالك؟ أحمل سبب أي وعىل أفعالك؟ أنسب

…؟! مرآك تمنعني هل وياله يديك؟ ألقبل
سواك. مثلك يحب ال الذي أباِك، وحبي فتعايل ذاك، وال هذا ال بنية يا ال أغاممنون:
وأنت محياك! بمرأى حظي أسعد وما بلقياك! رسوري أشد ما أبي يا آه إيفيجنيا:
كلما أثًرا، قلبي يف الرسور يزيد حتى وجماًال، حسنًا امللك وأبهة كماًال، املجد زادك قد

أبي! بأنك أسعدني وما رتبي، أسمى ما فواًها ونظًرا، تأمًال زدتك
مني. أسعد ألب مستحقة فأنِت عني، الكالم بهذا إليك أغاممنون:
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ألست السعد؟ من مناٌل يفوتك أو املجد، من يشءٌ أبي يا ينقصك هل إيفيجنيا:
وإقداًما؟ إكراًما والقواد األمراء وأعظم ومقاًما، منزلة امللوك أعىل

وأحملها باألمر لها أأبوح املصاب؟! هذا ما وياله … لطًفا رب يا أغاممنون:
العذاب؟

ثم شفتيك، ملءَ والزفري التنهد أسمع وأنا عينيك عني تحول ملاذا أبي يا إيفيجنيا:
إذنك؟ بدون الديار هذه إىل أتينا فهل وحزنك؟ كدرك عىل تدل نظرات إال تنظرني ال

أغاممنون:

األي��اِم ب��س��ال��ف ت��راِك ك��ان��ت ال��ت��ي ب��ال��ع��ي��ن أراِك أزال ال أن��ا
األح��ك��اِم ب��ت��ق��ل��ب أح��وال��ه ت��ق��لَّ��ب��ت ال��خ��ئ��ون ال��ده��ر ل��ك��ن��م��ا
ب��اآلالِم األف��راح واس��ت��ب��دل ب��ض��ده ال��رغ��ي��د ال��ع��ي��ش ف��ت��ب��دل

أن تقدر أال الرائعة. األوهام من وأكثرت ظنونك يف أبي يا تماديت لقد إيفيجنيا:
حائل، دونك يحول وال مانع ذلك من يمنعك ال إنك الطائعة؟ ابنتك هي ملن قليًال ترجع
ستجد أنها وعدتها قد أنا بل متبادل، وحبها وحبي األسرية األمرية هذه إالَّ معنا وليس
َمَلِلَك؟ عن ترجع أال أبي حليًما؟! عيلَّ تجدك لم إذا تقول أن عساها فماذا كريًما، أبًا منك

أملك؟! وحسن حالك سابق إىل تعود أال
بنية! يا آٍه أغاممنون:
تريد؟ ماذا إيفيجنيا:

أزيد. فال دعيني أغاممنون:
والشجون. البالء أصل فهم الرتواديون؛ عاش ال إيفيجنيا:

جزيًال. ثمنًا به سنؤدي عليهم انتصارنا فإن نعم، أغاممنون:
األمر. هذا عىل هللا ليساعدك إيفيجنيا:

والجهر. الرس يف استماعي أبى إنه أغاممنون:
شائقة. ذبيحة له سيقدم كلكاس الكاهن إن يقال ولكن إيفيجنيا:

الصاعقة. هذه رد أملك ليتني يا آه أغاممنون:
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قريب؟ عن ستقدم هي وهل إيفيجنيا:
أجيب؟ بماذا رب يا أغاممنون:

االحتفال؟ هذا بحضور يل تسمح أال إيفيجنيا:
أصنع؟! ماذا ربي يا وياله أغاممنون:

الكالم؟ عن أمسكت ملاذا إيفيجنيا:
اآلن. فدعيني ابنتي يا ستعلمني أغاممنون:

الثالث الجزء

دوريس – إريفيليا – إيفيجنيا

برس منه يحدثني قلبي فإن الطائل؟ واإلعراض الجفاء هذا ما رب يا إيفيجنيا:
أتبعه؟ أم هنا أأبقى أصنع؟ ماذا رب يا أتوقعه، ال أمر يصيبني أن وأخىش هائل،

ترين وأنت اإلعراض، بعض عنك إعراضه عىل أباِك تلومني كيف سيدتي إريفيليا:
أنا أقول أن عساني فما كذلك أنت كنت فإذا واألغراض؟ الشواغل من به يحدق ما
فإن أنت أما أب؟ وال أم وال نارص وال معني يل ليس التي أنا والنسب، األصل الغريبة
لك فإن هذا وفوق إليك، حنوٍّا منها فتجدين أمك إىل تذهبني عليك، تغريًا أبيك من لقيت

عظيًما. حبٍّا ويحبك غرامك يف نفسه يبذل كريًما حبيبًا
يحببني وال بلقياه، إال عيني تقرُّ وال سواه، دموعي يمسك فما نعم، إيفيجنيا:
يف أرسل الذي وهو اآلن، إىل أَره فلم عني ر تأخَّ باله ما ولكن وهواه، حبه إال بالحياة
وقد عنه أقول فماذا إليه مشتاقًة قدمت قد أنا وها املكان، هذا إىل وأحرضني طلبي
يمينًا الناس بني طريف أدير أنا بل منه، أثًرا أَر ولم بالقدوم يهنئونني الناس كل رأيت
أبي بال وما عني؟ ر تأخَّ ملاذا رب يا آه خياًال. منه أبرص وال وجًها له أرى فال وشماًال
الرسَّ هذا يل يكشف ومن جرى؟ الذي ما مني؟ مسمع عىل اسمه يذكر أن يخاف كأنه
املحب أجد أترى والظنون. الهواجس كثرة من النار مثل عىل قلبي أجد فإني املكنون؟
ال ولكن والحب؟ العشق القلوب من محت الحرب شواغل أن وهل كاألب؟ بي ا مستخفٍّ
يحارب فهو ومالمه، تعنيفه بشدة منه أحق أنا بل واتهامه، لومه يف الظن أسأت فقد
إذن فهو عرسه، قريب عن ألكون إليه استقدمني حتى نفسه للهالك عرض وقد ألجيل،

والبعاد. القرب يف الوداد الخالص املحب وهو الفؤاد، الصايف العاشق
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الرابع الجزء

دوريس – إريفيليا – إيفيجنيا – كليتمنسرت

أباِك أرى فإني العار؛ من أنفسنا ونخلص نهرب ابنتي يا بنا هيا كليتمنسرت:
هذه يل فأرسل ، بالردِّ يواجهِك أن خيش قد وهو االحتقار، بعني إلينا وينظر منا يهرب
فهيا اآلن، إال تصلني لم الرسالة وهذه اإلتيان، يف سبقناه ولكن الجند، أحد مع الرسالة
أخر قد وهو قرينة، لُه تكوني أن أبى قد أشيل فإن املهينة، الحالة هذه من نتخلص بنا

الحرب. من والرجوع االنتصار بعد ما إىل والحب، الزواج أمر
…؟ أسمع وماذا أرى ماذا وياله إيفيجنيا:

تتلوَّنني بالِك ما ولكن تدفع. ال التي الحقيقة فهي بنية يا اسمعي كليتمنسرت:
الذي الغادر الخائن هذا واتركي واللني، الرقة ودعي القوَّة وأظهري تشددي وترتجفني،
كنت لقد . بدٍّ غري من قرينًا لِك يكون بأنه وأقسم وعدني أن بعد والعهد، الوداد نكث
إذن؛ والذمم. العهد ساقط خائنًا أجده بي فإذا والكرم املجد يف اآللهة ساللة من أحسبه
اقطعي بل وغرامك. حبك عىل منك يطلع أن وإياك ومقامك، مقامي احتقر كما فلنحتقره
يشءٍ كل أعددت قد وإني الخرب، بحقيقة أباِك ألعلم ذاهبة أنا وها الزواج، من أملك
بل تتبعينا، أن يف تهتمي ال األمرية أيتها وأنِت (إلريفيليا) والسفر للرحيل إذن فاستعدي
أعلم أنا بل أمرِك، حقيقة جاهلة أنني تحسبي فال أيدينا، من أقوى يد يف سنرتكك نحن

رسك. اكتشاف بقصد الكاهن إىل يكن لم حضورك أن

الخامس الجزء

دوريس – إريفيليا – إيفيجنيا

زواجي عن أشيل عدل كيف الكالم؟! هذا تركني وحزن حرية أية يف إيفيجنيا:
تقصدين أنت أم بالدي إىل أدراجي أأرجع أصنع؟ ماذا رب يا اآلالم؟ أشد يف وخلَّفني

فؤادي؟ لتعذبي كلكاس غري هنا

25



اليأس بعد الرجاء

تقصدين. ما أفهم ال سيدتي، إريفيليا:
وتتخلني قريني الدهر أيحرمني وياله! تفهمني. لكنت خائنة يا قصدت لو إيفيجنيا:
أرجع وأنا هنا باملقام ترضني كيف بعدي؟ مسينا يف املقام أبيِت التي أنِت وترتكيني عني

وحدي؟!
الرحيل. قبل الكاهن أقابل أن أريد إنني إريفيليا:
تتأخرين؟ فلماذا قصدك ذلك كان إذا إيفيجنيا:

تذهبني. حيث إىل قريب عن وسأرافقك إليه ذاهبة فأنا إذن؛ إريفيليا:
ترسعني؟ ملاذا مستعجلة أنِت ملاذا تريدين، ملا تكفي هنيهة فإن قفي؛ إيفيجنيا:

ذكراه؟ عند ترتعدين ملاذا … أشيل أراه. أن حسابي يف يكن لم ما أرى إنني وياله
حربه مرارة ذقت رجًال أأحب الثقيلة؟ التهمة هذه ما سيدتي أرتعد؟ أنا إريفيليا:
أجنادي، من الرجال بدماء مخضبًا إال يل يتمثل ال إنه أحبه؟ أنا ذليلة، أسرية عنده ورصت

بالدي. أحرق أن بعد وأرسني قاتلني أنه ذكرت إال إليه أنظر ال أنا بل
أهلِك دماء من أجراه ما وإن فؤادي، لتعذبي شقية يا تحبينه بل ال إيفيجنيا:
وغرامِك، مجدِك من ويزيد لديِك حسنه ليضاعف إال يكن لم أقوامك، قتل من إياه وأذاقك
قلبك كان إذا أصنع أن عساني وماذا األمر. كتمِت ولكن بهواه، تبوحني كدت ما كثريًا بل

سواه؟ تريدين وال تحبينه كنت إذا عنه منعك يف الفائدة تكون ماذا بل يهواه؟

أل��ق��اه أص��ب��ح��ت أًس��ى وأيُّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ج��ل��ب��ت ق��د م��ص��اٍب أي رب ي��ا
وت��ه��واه ف��أه��واُه ح��ب��ي��ب��ي ع��ل��ى ت��زاح��م��ن��ي ك��ي ف��ت��اة م��ن��ي ق��رَّب��ت
وأخ��ش��اه أج��ف��وه ك��ن��ت ال��ذي ه��ذا أح��س��ب��ه ك��ن��ت ق��د ال��ذي ه��ذا وي��اله

الخرب، بهذا إخباري عدم عىل ألومك فإني الرضر، هذا عىل أعذرك كنت وإن وإني
سوء قىض لقد وياله ولكن السفر، مشقة أتجشم أن قبل تخربيني أن ينبغي كان فلقد

والخجل. الخزي حليفة وأرجع يحبني ال رجل عىل أقدم أن الجلل، وخطبي حظي
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كالم فهو أعلم، لست بما تخاطبينني وإنك أفهم، لست ما منك أسمع إني إريفيليا:
إنني نعم والهوان؟ األرس من الحال هذه يف وأنا أسمعه كيف بل اآلن، إىل بأذني يمر لم
كيف ولكن غرامهم، وشدة حبهم عظيم من يقاسون ما وأعلم مالمهم، يف العشاق أعذر
األصل مجهولة فتاة إىل ويميل الرشيفة أغاممنون ساللة يرتك أشيل أن ظنك يف جاز
وأن عدو دم من أنها سوى تعلم ما كل من لها حظَّ ال البخت عاثرة فتاة ضعيفة، أسرية

الدم. ذلك سفك يحب أشيل

أج��ل؟ ش��أن ل��ه ب��ط��ٌل ل��ي ش��أن ال ال��ت��ي وأن��ا ي��ح��ب��ن��ي ك��ي��ف وي��اله
أف��ل؟ ق��د وب��دري ب��دا ال��س��م��اء ب��در وأم��ام��ُه ف��تً��ى ي��ه��وان��ي ك��ي��ف ب��ل

ذلك بني تقابيل لم بل وبالئي، حزني تزيدين بذلك فإنك كفى؛ كفى إيفيجنيا:
فهو مني؛ ونفوره سكوته عىل اآلن أبي عذرت لقد آه وعنائي، كدري لتعظمي إال وعزي

عني. وقره شدة ليخفف الهائل الخرب بهذا يقابلني أن أبى قد

أح��ل��ى أب��ي ح��بَّ إن ح��ب��ي��ب ب��ن��ي��ل ال��ه��وى ي��غ��رن��ك ال روي��ًدا ول��ك��ن
أع��ل��ى س��ؤددِه م��ج��د ف��ي أب��ي ف��إن ع��ال أخ��ي ب��ح��ب ج��ه��ًال ت��زده��ي وال

إريفيليا:

ج��ه��ال زادن��ي ب��ه ع��ل��ًم��ا ت��زي��دي��ن��ن��ي ف��ك��ل��م��ا ال��ك��الم؟ ذا م��ا أس��ي��دت��ي

السادس الجزء

دوريس – إريفيليا – إيفيجنيا – أشيل

أشيل:

ح��ال ه��ن��ا ب��ه��اك أل��ق��ى ت��رى وك��ي��ف أرى ال��ذي وم��اذا ه��ذا م��ا أن��ت ه��ن��ا
ف��ع��ال أل��ت��ق��ي ال��ذي أل��ق��ى ال وأن��ي أرى م��ا أص��دق ال ب��أن��ي أك��اد
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أص��ال ه��ن��ا أراِك ال وإن��ي أراه م��ا ب��ع��ك��س أب��وك ق��ب��ًال ل��ي ق��ال ل��ق��د
ف��ض��ال غ��دا ظ��ن��ي إخ��الف أرى ف��إن��ي إس��اءة ال��ظ��ن��ون إخ��الف ك��ان ل��ئ��ن

إيفيجنيا:

ظ��ال ل��ي ت��ب��ص��ر ل��س��ت ق��ل��ي��ل ف��ع��م��ا ت��ق��ول��ه ف��ي��م��ا م��والي ي��ا روي��دك

السابع الجزء

دوريس – إريفيليا – أشيل

أشيل:

م��ه��ال ق��ف��ي ال��ن��ف��ار ه��ذا إل��ى دع��اه��ا وم��ا ب��ال��ه��ا م��ا وي��اله ذه��ب��ت ل��ق��د
ف��ع��ال ذل��ك أرى إذ ع��ي��ن��ي أك��ذب ب��أن��ن��ي أك��اد ع��ن��ي م��ض��ت ل��م��اذا

…؟ قدومها سبب تعرفني أنك شك ال سيدتي يا وأنت … الفعال ماذا وياله
وقد انتظارها، يف هنا شهر من وأنت بالخرب جاهل ألعلك تقول؟ ماذا إريفيليا:

بالسفر؟ تستعجلها بعثت
إال املكان هذا أَر ولم الديار، هذه عن غائب وأنا شهًرا يل فإن سيدتي، يا ال أشيل:

النهار. آخر يف أمس
كتابتها؟ بأمرك تكن ألم وأرسلها؟ الرسالة أغاممنون كتب عندما كنت أين إريفيليا:

لها؟ وعاشًقا البنته محبٍّا أَولست

أشيل:

ك��ت��ب وم��ن ال��ك��ت��اب أدري ال ف��إن��ي ال��ع��ج��ب ذا ف��وق ح��ي��رة م��ن زدت��ن��ي ل��ق��د
ال��س��ب��ب أك��ب��ر إرس��ال��ه ع��ل��ى ل��ك��ن��ت ع��ال��ًم��ا ك��ن��ت ول��و أدري أك��ن ل��م ب��ل��ى
ال��غ��ض��ب آي��ة وج��ه��ه��ا ف��ي ل��ي ت��ب��ي��ن وق��د وم��ض��ت أج��ف��ل��ت ل��م��اذا ول��ك��ن

28



الثاني الفصل

وال��ط��رب ال��ع��ش��ق ع��ل��ى والم��ان��ي ع��ل��يَّ أق��ب��ال وع��ول��س ن��س��ت��ور ب��ال وم��ا
ال��ط��ل��ب ف��ي وي��ج��ه��د أس��ل��و ب��أن ي��ري��د وك��ل��ه��م ال��ج��ي��وش ق��واد ب��ال وم��ا
ال��ن��ص��ب ب��ي ح��اق ق��ارن��ت��ه��ا إذا ب��أن��ي وأظ��ه��روا أح��بُّ م��ن ل��ي ه��ج��ن��وا وق��د
اح��ت��ج��ب ق��د ع��ن��ي ال��س��رِّ ب��ي��ان وإن ي��ه��م��ن��ي س��رٍّا األم��ر ذا ف��ي أن أرى
ط��ل��ب م��ن األم��ان��ي ن��ال وق��د أري��د ك��ل��م��ا وأع��ل��م أم��ض��ي ف��أن��ا إذن

الثامن الجزء

دوريس – إريفيليا

تكونني إيفيجنيا يا وأنت خجيل؟ أسرت فأين عميل، ترى أنت رب يا إريفيليا:
يف تماديت لقد آه وتشكني؟ لجمالك عاشًقا البطل أشيل ويكون وتبكني، معشوقة

… سيكون بل ال منك؟ األفعال هذه أرى أن أطيق فكيف الظنون، وسوء الكربياء

ق��ل��ب��ي ل��ه ي��خ��اف س��رٍّا أم��وره��ُم ف��ي أن أش��ع��ر دوري��س أي��ا ول��ك��ن
وال��ك��ذب ب��ال��غ��ش أش��ي��ل ف��ي ي��ح��ي��ط��ون وح��ي��رة اض��ط��راب ف��ي أراه��م وإن��ي
ال��ح��ب ج��م��رة م��ن ال��ع��ذل ي��ط��ف��ي وه��ي��ه��ات ح��ب��ه ج��م��رة إط��ف��اء ف��ي وي��س��ع��ون
ب��ال��ح��رب ال��ح��ب س��ال ق��د أن ل��ه��ا وق��ال��وا غ��رام��ه ال��م��ل��ي��ك ب��ن��ت ك��ت��م��وا وق��د
وال��ن��دب ال��ح��زن دائ��م ف��أض��ح��ى أب��ي��ه��ا م��ن ال��ن��واح س��م��ع��ت أن��ي ل��ي الح وق��د
ال��ص��ع��ب م��ط��ل��ب��ي ن��ي��ل ف��ي ي��س��اع��دن��ي ع��س��ى ح��ك��م��ه ف��ي ال��ده��ر َف��ْل��نُ��َج��اِر إذن
وال��غ��ض��ب ال��رغ��م ع��ل��ى أه��وى ب��م��ن وأح��ظ��ى س��ع��ي��دة ال��غ��رام ش��اء ك��م��ا ف��أح��ي��ا
ب��ال��ك��رب ال��ع��واذل أف��راح وأب��دل أم��ره��م أع��ك��س س��وف ف��إن��ي وإال
ح��س��ب��ي ذا إن ف��اذه��ب��ي س��روًرا أم��وت وب��ع��ده��ا ج��م��ي��ًع��ا ق��ب��ل��ي وأه��ل��ك��ه��م
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األول الجزء

كليتمنسرت – أغاممنون

من ابنتي لتذهب املكان، هذا ألشيل ونرتك موالي يا نسافر نحن إذن كليتمنسرت:
األيمان، حلفان بعد أشيل من أعجب ولكني الهوان، من أصابها ما وتخفي أتت حيث
اقرتانه ليعجل بالحضور يستعجلنا كان ولقد االقرتان؟ عن وتخىل إيفيجنيا ترك كيف
رسه، حقيقة نعلم ال ونحن رسنا دخيلة عىل يطلع أن يريد أمره؟ يف حائًرا اآلن باله فما

االضطراب؟ سبب عن موالي يا تخربني أال
من مرسورة أنك أعلم أنا والجواب السؤال تكثري فال كفى كفى أغاممنون:
أعارضك ال وأنا عشريتنا، إىل الزفاف بعقد تضميه أن تريدين وأنك بابنتنا أشيل اقرتان
أنِت الشأن، هذا بعض يف أكلمك أن أريد ذلك قبل ولكن اآلن، الهيكل إىل ابنتك فابعثي
ال الحرب، ملالقاة أهله يستعد مكان إىل النفس الرشيفة الفتاة بهذه أتيت أنك تعلمني
بمعدات مكتظ والهيكل واملالح، بالجندي مملوءة هنا األرض وإن بالعرس، لالحتفال
من يحرضه ألن األبطال، من كأشيل كان بمن يليق مشهد فهو السالح؛ وأصناف القتال
بما يقومون حارضة أمريهم قرينة رأوا متى اليونان إن ثم الحجال، ربات من مثلك كان
وامكثي أترابها، مع تحرض ابنتك واتركي فأطيعيني املظاهرة، من تريه أن يحسن ال

بها. تلحقي وال وحدك هنا أنت
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أحرضتها التي وأنا أرافقها وال سواي يد يف ابنتي أأترك هذا؟ كيف كليتمنسرت:
ذا ومن قرينها؟ إىل يقدمها فمن رضيت وهبني أفارقها؟ ال بأني ووعدتها البالد هذه إىل

جبينها؟! عىل ويضعه الزفاف إكليل لها يحمل الذي
تسكنه مكان يف أنت بل املجد، يحفك حيث قرصك يف لست أنك اذكري أغاممنون:

الجند. ويشغله العساكر
رهينة كلها آسيا وأن وإرادتك، أمرك طوع أنهم أيًضا واذكر نعم، كليتمنسرت:
ألرشف ا أمٍّ سأصبح وأني اليونان، جميع عىل الوحيد املالك وأنك رايتك، وتحت قولك
القصور عن يغنيني ما اإلجالل، ومظاهر العظمة من ذلك يف وأن اآلن، بعد النساء

االحتفال. وزينة املزخرفة
املقصد. هذا يف وأطيعيني باهلل سيدتي يا اسمعي أغاممنون:

املشهد. هذا حضور عن تمنعني ال بحقك سيدي يا وأنت كليتمنسرت:
ملقامك رعاية باللني فخاطبتك لكالمي تذعنني أنك أحسب كنت قد أغاممنون:

مكانك. ولزوم بالسكوت آمرِك فأنا أبيت وقد فأما وشأنك،

الثاني الجزء

كليتمنسرت

ال��ه��ي��ك��ُل؟! ي��زار أن ي��م��ن��ع ك��ي��ف ب��ل ال��م��ن��زُل ال��ق��ض��اء ه��ذا م��ا رب ي��ا
ي��خ��ج��ل؟ ح��ض��وري ل��ه ف��ص��ار م��ن��ه وال��ع��ل��ى ال��ت��ك��ب��ر ب��ل��غ ق��د أت��راه
ي��ج��م��ل ال ب��ي ال��ع��ار وأن ع��اٌر ذا أن ب��م��ن��ع��ي ي��ب��غ��ي ت��رى م��ا ب��ل
أق��ب��ل وإن��ي ي��ه��وى ب��م��ا ي��ق��ض��ي آم��ر ه��و إن��م��ا ال ل��ك��ن��م��ا
وت��ق��ب��ل إط��اع��ة ال��ن��س��اء وع��ل��ى ال��ن��س��ا ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ل��ه��ا ال��رج��ال إن
ت��ج��ذل ع��ن��ي ب��ال��ع��رس اب��ن��ت��ي غ��دت وق��د ه��ن��ا ب��ق��ي��ت إذا ع��ل��يَّ م��ا ب��ل
ي��ك��م��ل س��روري أض��ح��ى ف��ق��د ت��م��ت وق��د س��ع��ادت��ه��ا ف��ي ال��س��ع��ادة إن
ي��ع��ج��ل آت ذاك ه��و ل��ك��ن��م��ا ال��ه��ن��ا ب��ه ي��ح��ق رج��ل وق��ري��ن��ه��ا
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الثالث الجزء

كليتمنسرت – أشيل

أشيل:

وال��ح��ظ��وى األم��ان��ي ال��ل��ه س��ه��ل وق��د أه��وى ل��ل��ذي خ��اض��ًع��ا ش��يء ك��ل أرى
ص��ن��وا والب��ن��ت��ِه ص��ه��ًرا ل��ه أك��ون ب��أن��ن��ي ال��ج��ل��ي��ل ال��م��ل��ك ق��ب��ل وق��د
وال��ص��ف��وا ال��زه��و ب��ه ن��ه��وى ك��م��ا ب��ل��غ��ن��ا ف��ق��د ق��دوم��ك��ُم أح��ل��ى م��ا ف��ل��ل��ه
ي��ه��وى ب��م��ا اإلل��ه أم��ر ل��ه ي��ص��ي��ر ال��ذي ال��ك��اه��ن ق��ال��ه م��ا س��رَّن��ي وق��د
واألن��وا وال��ب��ح��ر األرواح م��ن ن��روم ك��ل��م��ا ن��ب��ل��غ س��وف أنَّ��ا ق��ال ف��ق��د
ع��ف��وا رغ��ب��ت��ن��ا ط��وع س��ت��غ��دو ع��ص��ت��ن��ا أن بُ��َع��يْ��َد ال��س��اك��ن��ات ال��ري��اح وأن
األه��وا ت��دف��ع��ه��ا ال��ب��ح��ر ع��ب��اب ت��ش��ق ب��ج��ي��ش��ن��ا ال��م��ن��ش��آت ال��ج��واري ف��ت��ج��ري
ال��ت��ق��وى ه��ي��ك��ل ف��ي ك��ل��ك��اس ي��ق��دم��ه��ا ذب��ي��ح��ة ذب��ح ب��ع��د م��ن ذا ول��ك��نَّ
وال��ش��ج��وا ال��ح��زن ح��س��ن��ه��ا ب��م��رأى وأن��ف��ي زوج��ه��ا ل��ب��ن��ت��ك أغ��دو أن ب��ع��د وم��ن
ك��ف��وا ل��ه��ا أك��ون أن ب��ه��ذا وع��لِّ��ي أروم��ه م��ا أع��دائ��ه��ا م��ن س��أب��ل��غ

الرابع الجزء

دوريس – أوجني – إريفيليا – إيفيجنيا – كليتمنسرت – أشيل

أشيل:

ي��ع��ان��ي��ه ي��ب��ق��ى ب��أن ي��ود أس��ًرا ب��ه��ا ال��ش��ج��ي ق��ل��ب أس��رت ب��م��ن أه��ًال
ف��ي��ه ب��ال��ذي أول��ى ال��ب��ي��ت وم��ال��ُك ل��ه��ا وح��ق ل��ب��ي م��ل��ك��ت ب��م��ن أه��ًال
ن��رج��ي��ه ك��ن��ا ال��ذي ن��ل��ق��ى وح��ي��ث ل��ن��ا ال��زف��اف ع��دَّ ق��د ح��ي��ث إل��ى ه��ي��ا
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األسرية األمرية هذه لك أقدم أن ذهابي، قبل يل واسمح موالي يا مهًال إيفيجنيا:
أنت ألنك أحزانها؛ سبب تدري وأنت قلبي يجرح بكاءها فإن أترابي، أعز من هي التي
واجعل الهوان، هذا من بإطالقها شئت إن فمر وأوطانها، أهلها عن وأبعدتها أرستها
وأرى كريًما ملًكا الهيكل إىل بك أتبع حتى القران هذا يف ونعمك هباتك بداية خالصها

حليًما. صفوًحا وبطًال كامًال زوًجا بك
من بي ما بني تجمع وال إنسان، أعدل فأنت بإطالقي موالي يا تكرم إريفيليا:

املكان. هذا يف العذاب مر من أالقي ما وبني الهوان،
…؟ تتعذبني أنت أشيل:

أرى أن أحتمل ال ألنني يدي؛ يف أمره ليس عذاب فهو سيدي يا نعم، إريفيليا:
املرضات؛ وأهوال الحرب مخاطر تحت وطني أرى وأنا باملرسات أمامي يتنعمون أعدائي
أكداري عىل كدًرا فيزيدني أوطاني، محاربة يف حماسة يزيدك الزواج هذا أرى فإني
مصابي أشكو حيث إىل وأذهب املكان هذا أفارق أن بحقك يل فاسمح أحزاني، عىل وحزنًا

إنسان. يراني وال هلل
ذلك بعد أظهرك لكي االقرتان؛ مكان إىل تتبعينا أن يجب بل سيدتي، يا ال أشيل:
من بالخالص بسعادتك مقرونة بالزواج سعادتي تكون ولكي اليونان، جميع أعني عىل

الهوان.

الخامس الجزء

أركاس – دوريس – أوجني – إريفيليا – إيفيجنيا – كليتمنسرت – أشيل

يف إليه تأتي أن إيفيجنيا ينتظر وامللك لالحتفال، يشء كل موالي يا تمَّ لقد أركاس:
تنقذها أن منك ألتمس آت أنا بل موالي يا ال ألبيها. وأخذها طلبها يف آت أنا وها الحال،

وتحميها.
…؟ تقول ماذا … أركاس أشيل:

الكالم؟ هذا ما رب يا كليتمنسرت:
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الحمام. من حمايتها عىل يقدر سواك أرى ال أركاس:
…؟ أحميها وممن ويحك أشيل:

رأيت فإنما أخفيها، أن أقدر أعد لم حتى كثريًا امللك أرسار أخفيت لقد أركاس:
من ويمنعني األمر هذا عاقبة من يخيفني والقربان الذبيحة ولهيب الالمع السالح

والكتمان. السكوت
تقول. عما فأفصح باليأس أشعر بدأت قد وياله كليتمنسرت:

تقول. أن تريد ما قل … أحًدا تخَش وال تكلم أشيل:
إىل األمرية ترسال أن إياكما … فاحميها أمها وأنت قرينها موالي يا أنت أركاس:

أبيها.
منه؟ نخاف ملاذا كليتمنسرت:

نخشاه؟ ملاذا أشيل:
الفتاة. ليذبح الهيكل يف ينتظر إنه أركاس:

… هو أشيل:
… ابنته كليتمنسرت:
… أبي إيفيجنيا:

… الخرب هذا ما رب يا أما إريفيليا:
من يموت وال األمر هذا يسمع أن يقدر ومن عليها، تثريه عمياء حدة أية أشيل:

الكدر.
كلكاس الكاهن أمرت قد اآللهة فإن فيها، ريب وال موالي يا الحقيقة هي أركاس:
أن أراد هللا فإن يفديها، أن عىل أحد يقدر أن أو بغريها اآللهة ترىض أن وهيهات بقتلها

الثمن. هذا عىل موقوًفا افتتاحها أمر فجعل املحن من ترواده يحمي
الظلم؟ بهذا هللا أيأمر هذا؟ كيف كليتمنسرت:

جرم؟ وال ذنب يل ليس وأنا القصاص هذا ما رب يا إيفيجنيا:
ويمنعني املقام يلزمني أتى حني األول أمره من اآلن أعجب أعد لم كليتمنسرت:

الهيكل. إىل الذهاب
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واالقرتان؟! الزفاف من به وعدتني ما أهذا إيفيجنيا:
ذلك يجهل الجيش يزال وال بالعرس، لك تظاهر قد يغشك لكي امللك إن أركاس:

اآلن. إىل
ركبتيك. أقبل فإني موالي يا رحماك كليتمنسرت:

(ينهضونها). هذا؟ ما سيدتي أشيل:
ملكة أنني تذكر وال دعني قدميك، عىل أترامى دعني موالي، يا دعني كليتمنسرت:
إذا أسعدني ما آه والبكاء. بالتنازل جديرة حزينة أمٌّ أنني اذكر بل وعالء، مجٍد ذات
موالي يا ذلك وفوق لديك، ركعت إذا تخجل ال مثيل ا أمٍّ فإن عليك تؤثر أن دموعي قدرت
املقام، هذا إىل بها أتيت ألجلك أنا بل يديك، بني من تؤخذ لك ربيتها التي عروسك فإنها
الهيكل عىل هلل صارخة تذهب أن أتريد الحمام. ولقاء املوت إىل أقودها باسمك إذن فأنا
عنها يمنع سواك لها ليس إنها حياتها؟ عن وتدافع عنها أعداءها تمنع أم ملماتها، املعدِّ
سطور أقرأ إني موالي! يا آه املكان. هذا يف ومعينها وقرينها أبوها فأنت والهوان؛ املوت
يا وأنت قرينك، يدي بني أتركك فإني هنا ابنتي يا فأقيمي جبينك، عىل ظاهرة الرحمة
وأن عنها يتخىل أن الكاهن عىل يجب فإنه أباها، فأالقي أذهب حتى ترتكها ال سيدي
يكون مماتي أن فتيقني حياتك حفظ عىل أقدر لم ابنتي يا كنت وإذا سواها، ذبيحة يجد

مماتك. قبل

السادس الجزء

إيفيجنيا – أشيل

يعرفون أال الكالم، يساق وإيلَّ الوبيل األمر هذا يف أتكلم وال أسكت أنا إذن؛ أشيل:
قدمي، عىل وتركع مقامها عن تتنازل ملكة إيلَّ. بااللتماس تتقدم خالصك ألجل أمٌّ أشيل؟
أكثر بأمرك يهتم من سيدي، يا آه عيلَّ؟ الدموع سوى تؤثر ال حتى قاٍس أنني أتحسب
أكثر أفعل أنا بل ال ولكن عني، أدافع أن بل عنِك أدافع أن عيلَّ يجب الذي أنا نعم، مني؟
ممن لك أنتقم أن يجب بل عنك، أدافع أن قليٌل فإنه لديك، بحقي أقوم حتى ذلك من

إليك. أساءَ
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لك. ألقول اصرب اصرب، سيدي يا آه إيفيجنيا:
أشيل:

ح��ك��م م��ا وأق��ب��ل ج��ه��ًال وي��ه��ي��ن��ن��ي ظ��ل��م ق��د ج��ه��ول ب��ي أي��ع��ب��ث م��اذا
األم��م ه��ذي م��لَّ��ك��ت��ه أن ب��ع��د م��ن ث��أره ألدرك أس��ع��ى ال��ذي وأن��ا
ال��خ��دم ب��ع��ض م��ن وص��رت ال��م��ل��وك ك��ل ع��ل��ى م��ل��ًك��ا ت��وَّج��ت��ه أن ب��ع��د أن��ا
ع��ل��م ال��دن��ي��ا س��اح��ة ف��ي وأق��م��ت��ه ال��س��ه��ى ه��ام ع��ل��ى م��ج��ًدا ورف��ع��ت��ه
ال��ن��ع��م أش��ه��ى ل��ي وه��و ق��ري��ن��ِك أغ��دو أن غ��ي��ر ج��زاءً م��ن��ه أق��ت��ب��ل ل��م
واج��ت��رم ع��ه��دي خ��ان ق��د ام��رئ ف��ع��ل م��ودت��ي ن��ك��ث اآلن ج��زائ��ي ي��غ��دو
ال��ذم��م م��ن ع��ق��دت م��ا وي��خ��ف��ر ج��رم م��ا غ��ي��ر م��ن ظ��ال��ًم��ا ق��ت��ل��ِك وي��ري��د
ل��ل��ع��دم ب��اس��م��ي ص��ب��اِك ي��ق��ود ح��ت��ى ي��ك��ف��ه ل��م ذا ج��م��ي��ع ث��م وي��اله
اح��ت��ك��م ق��د ع��ل��ي��ِك س��ي��اف ب��م��ق��ام ص��ب��اب��ًة ال��م��ح��ب وأن��ا وي��ق��ي��م��ن��ي
ل��م ث��م غ��ي��اب��ي ف��ي ي��وًم��ا أخ��رت أن��ا ل��و ح��ظ��ك ك��ان م��اذا رب ي��ا
ل��ل��ن��ق��م دع��وت��ك ق��د أن��ي غ��روِك وق��د م��ائ��ت��ة أل��ق��اِك إذن إن��ي
ظ��ل��م غ��دار ك��ل خ��ي��ان��ة ف��اق��ت إن��ه��ا ال��خ��ي��ان��ة ه��ذي م��ن وي��اله
ع��زم ق��د ف��ي��م��ا ال��ي��ون��ان وأح��كِّ��م م��ط��ال��بً��ا أب��اِك أل��ق��ى إذن ف��أن��ا
ب��ال��ك��رم ي��ع��ب��ث ك��ي��ف ل��ي��ع��ل��م ع��دًال ق��ل��ت��ه م��ا ي��رى أن ��ل أؤمِّ وأن��ا
ح��ك��م أم��ري ف��ي ال��س��ي��ف وألن��ص��ب��نَّ غ��ادر ع��ق��ب��ى ت��ك��ون ك��ي��ف وأري��ه

وارحمني لك أقول ما فاسمع التمايس، وتقبل تحبني كنت إن موالي يا آه إيفيجنيا:
تجازيه أن تريد الذي والظالم لقتله، تسعى الذي الغادر هذا أن تعلم فأنت أقايس؛ مما

ألجله. وأحيى أحبه الذي أبي هو فعله، عىل
لك، عدوٍّا يدعى بأن أحق هو بل أباك، الظالم هذا مثل يكون أن هللا معاذ أشيل:

أعداك. ألدِّ من بل
إيفيجنيا:

أب��ي ف��ه��و ت��ن��وي��ه ب��م��ا م��ه��ًال م��والي
أرب��ي م��ن��ت��ه��ى رض��اه ف��ي أرى أٌب
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ول��ق��د م��ًع��ا وم��ح��ب��وب م��ح��ب أٌب
رب��ي ح��ي��ث وال��م��رء ط��وع��ه ف��ي رب��ي��ت

ي��ق��ت��ل��ن��ي ش��اء ل��و ب��ل أع��ص��ي��ه ف��ك��ي��ف
األدب ع��ن أم��ري ف��ي أخ��رج ه��ي��ه��ات

م��ح��ب��ت��ه ق��ل��ب��ي م��ن ت��خ��رج ه��ي��ه��ات
ال��غ��ض��ب س��اع��ة ف��ي ال��رض��ى م��اض��ي أن��س��ى أو

ل��ي وح��ب��ك ق��ل��ب��ي ف��ي ح��ب��ك إن ب��ل
ال��رت��ب ف��ي ف��رق ال واح��د وح��ب��ه

ف��ب��دا ق��اب��ل��ت��ه م��ا ح��ي��ن تَ��َر أل��م
وم��ن��س��ك��ب م��ن��ه��ل ب��ي��ن ودم��ع��ه

ل��ه ي��ري��د اب��نً��ا أن ت��ح��س��ب ف��ك��ي��ف
س��ب��ب وال داٍع ب��ال ق��ت��ًال أب��وه

وت��ن��ج��ي��ت��ي إن��ق��اذي ي��م��ل��ك ك��ان ل��و
ب��ي ي��س��م��ح ك��ان ه��ل ب��ه��ا ي��ح��ظ��ى وك��ان

ش��ج��ن م��ن ي��ل��ق��اه م��ا ي��ك��ف��ي��ه م��والي
وص��ب��ي ع��ل��ى ف��ي��ه وص��بً��ا ت��زد ف��ال

من جزعك مقدار هذا يكون والحذر الخوف أسباب بني أمن هذا؟ كيف أشيل:
يسلمك أن عىل عزم قد اللقب هذا بغري أدعوه أن أعرف وال الظالم هذا فإن الخطر؟
والزجر، املالمة منك نصيبي ويكون خالصك يف ساعيًا أنا أكون العطب. ليوردك للكاهن
وأنا بقتلك الظالم أيأمر والعذر؟ السماح منك وحظه مماتك يف الساعي هو ويكون
وودادك! حبك من األمل خيبة يا آٍه يطالب؟ وال يعذر وهو خالصك يف أنا وأسعى أعاتب،

فؤادك؟ يف منزلتي وهذه قلبك يف مقامي أهذا

ع��ل��ل ف��ي ال��ود ص��ح��ي��ح م��ن��ك وص��ار األم��ل خ��ي��ب��ة ي��ا وال��وف��ا ال��ه��وى ض��اع
ال��دول أظ��ل��م ف��ي��ن��ا ال��ح��ب ودول��ة م��ال��ك��ت��ي ح��ال ف��ه��ذا ص��ب��ًرا ق��ل��ب ي��ا
ل��ي أج��م��ل وال��ص��ب��ر ال��ه��وى ب��ح��ك��م راٍض ف��أن��ا م��ه��ج��ت��ي ف��اظ��ل��م ح��ب ي��ا وأن��ت
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استقبلت كيف رأيت أما اآلن؟ إىل حبي يف تشك تزال أال الظالم! أيها آه إيفيجنيا:
قدومي بدء يف توهمت ملا ولكني السنان؟ حد يرهب وال الهالك يخاف ال بقلب املوت خرب
وأنت حزني، مقدار لك أصف أن وهيهات بي، حلَّ ماذا أعرف أعد لم عني تغريت أنك
ولكن إنسان، يبلغها أن يمكن ال لك محبتي أن لتعلم العيان. رأى مني ذلك رأيت قد
وسعادة قدًرا يرفعني لك حبي أرى فإني اآلالم؛ هذه يل فسببت مني؛ غارت األقدار لعلَّ

األنام. جميع عن
أشيل:

ك��ال��ح��س��ام ب��ق��ل��ب��ي ك��ان ول��ئ��ن ال��ك��الم ذا م��ع��ن��ى أل��ط��ف م��ا آه،
وال��س��الم ألج��ل��ي ال��ع��ي��ش ف��ي ف��اب��ق��ْي أح��ب��ب��ت��ن��ي إن ال��ق��ل��ب ح��ي��اة ي��ا

السابع الجزء

أوجني – أشيل – إيفيجنيا – كليتمنسرت

أغاممنون فإن املكان، هذا يف خالصنا يف تسع لم إذا موالي يا هلكنا لقد كليتمنسرت:
واألعوان. الجند من وضعه بمن الهيكل دخول عن منعني وقد يراني، أن يريد ال

أراه. أن أريد أنا عنك، أذهب أنا إذن؛ أشيل:
قاصد؟ أنت أين موالي يا سيدتي! يا آه إيفيجنيا:
يعاند؟! من أول أمر كل يف يل أتكونني عجبًا! أشيل:

بإمساكه؟ تقصدين ماذا كليتمنسرت:
من أخىش فإني مرامه، عن العاشق هذا معي وأمسكي أمي، يا أسعفيني إيفيجنيا:
والحقد، البغضاء من بك يثور ما أشيل يا أعلم أنا حسامه. من أبي عىل وأخاف غضبه
الضعيف بصوتي األمر يف أتوسط فدعني املجد، وأنفة الكربياء عظمة من بأبي ما وأعلم
ويعفينا لبكائنا يرق أن ليأخذني جاء متى أبي عىس والبكاء، بااللتماس أمي وتساعدني

البالء. هذا من
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وابذيل ترومني، كما وأمك أنت وانصحيه تريدين، ما سيدتي يا فافعيل إذن؛ أشيل:
باملحال، يضيع وقتي أن فأرى أنا أما الضالل. هذا عن يرجع أن عساه نصحه يف جهدك
عيلَّ، فاتكيل سيدتي يا وأنِت «لكليتمنسرت»: األقوال مقام األفعال أقيم أن الواجب من وأن
عندي وأبرُّ أصدق قسٌم وذلك بأس، من عليها ما حيٍّا دمت ما ابنتك أن لك أقسم وأنا

كلكاس. الكاهن قول من
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األول الجزء

دوريس – إريفيليا

قريب عن وهي إيفيجنيا تحسدين كيف الكالم؟ هذا ما تقولني؟ ماذا آه دوريس:
قلب فأي اآلن، مجدها نظري مجد يف تريها لم إنك تقولني كيف بل الحمام، ستالقي

قاٍس؟!
أني أشعر لم أنا بل الشأن. هذا يف أصبت كما كالمي يف قط أصب لم إريفيليا:
ألم فعلها؟ وعزة مجدها رفعة ترْي ألم األوان. هذا يف أحسدها كما قبل من حسدتها
أطيق ال إني مرآه. من وهربت ذلك رأيت قد إنني ألجلها؟ واضطرابه أشيل هذا تنظري
اإلنسان، بني عىل املراس الشديد البطل ذلك رأيت نعم أراه. أن أقدر وال إليه أنظر أن
لبان ارتضع الذي البطل ذلك والهوان، الذل ألسري يرقُّ وال الباكي دموع يرحم ال الذي
حزينًا حبيبته يدي بني رأيته قد البنود، وخفق السالح صليل غري يتعوَّد لم والذي األسود،
تعلمني أال الدموع؟ هذه بعد عليها أتشفقني دوريس! يا آه، يجود. بالدموع وجفنه
تعلمني أال والولوع؟ البكاء هذا بعض أشيل من أرى وأن مرة مائة أموت أن أحبُّ أنني
أشيل دام ما تموت ال إنها الحمام، تذوق ال أنها ال ولكن … مثلها أموت أن أحب أنني
يف ليزيد إالَّ األمر هذا لها يسبب لم هللا أن أرى بل الحسام. حدَّ دونها ويعرض يحميها
مانع كم ترين أال دوريس! يا تموت ال إنها والقهر، الحزن من ويزيدني وجمالها عزها
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ال أشيل إن وياله أبيها؟ وحزن حبيبها، وهياج أمها، ورصاخ بها، العسكر جهل يحميها،
… أذهب كنت لو آه متني. حاجز لها فهو تموت؛ يدعها

…؟ تقصدين ماذا دوريس:
عن املكان، هذا يف ويمسكني غضبي يسكن يشء أي دوريس يا أعلم ال إريفيليا:
وال الريح هبوب يريدون إنهم اليونان. جميع بني الخرب هذا وأنرش الجيش إىل أذهب أن
كان. ما جميع عىل ونطلعهم إليهم نذهب ال فلماذا والقربان، الذبيحة يكون من يعرفون

القصد؟ هذا ما سيدتي! يا وياله دوريس:
النجور من هياكلها عىل ترواده تقدم وكم وهناء؟! فرح أي دوريس يا آه إريفيليا:
إىل الجيش هذا وأقسم أشيل عىل أغاممنون فأثري ولها لنفيس أنتقم كنت إذا والدماء
ويصبح صاحبه، صدر إىل سيفه بطل كل فيحول الوبيل، القتال بينهما ينشب قسمني

مآربه. جميع قلبي وينال لوطني أنتقم وبذلك جانبه، إىل أخاه يرمي منهم قتيل كل
فأسكني املقام، هذا إىل قادمة أمها هذه أقدام. وقع سيدتي يا أسمع إني دوريس:

هنا. من نذهب بنا هيا أو جأشك
املنى. يبلغهم ال أن هللا نسأل بنا هيا نعم، إريفيليا:

الثاني الجزء

أوجني – كليتمنسرت

أن عن عوًضا إنها أراها! أن أطيق أعد لم أقدر أعد لم أوجني يا آه كليتمنسرت:
أن من بدًال القايس الظالم وهذا أباها، قتلها يف وتعذر حزني تسكن حياتها، عىل تبكي
ولكني وإبطائها، تأخريها من ويشكو الصرب، بفروغ الهيكل يف ينتظرها لبكائها يرق
وهو اآلن، إىل غيابها سبب عن ليسألني يأتي أن بدَّ ال فهو املكان، هذا يف هنا سأنتظر
ا مرصٍّ يزال ال هل ألرى عنه فألسكت قادم هو ها نراه، ما عني يكتم أن يقدر أنه يظن

نواياه؟ سوء عىل

42



الرابع الفصل

الثالث الجزء

أوجني – كليتمنسرت – أغاممنون

فقد املكان؟ هذا يف معك ابنتك أرى ال وكيف سيدتي؟ يا تصنعني ماذا أغاممنون:
أن تريدين أال اآلن؟ إىل يعيقها الذي وما تحرض؟ لم بالها فما مدة من أطلبها أرسلت

أجيبي. الهيكل؟ إىل ترافقيها أن عىل مصممة تزالني أال األول؟ ألمري تخضعي
سيدي يا أنت ولكن استعداد، عىل ابنتي فإن السفر أردت قد كنت إذا كليتمنسرت:

املراد؟ عن يشءٌ يعيقك أال
سيدتي. يا أنا أغاممنون:

يشءٍ؟ كل تمَّ فهل نعم، كليتمنسرت:
عيلَّ. يجب ما سأضع وأنا الهيكل، أعد قد الكاهن إن أغاممنون:

موالي. يا الذبيحة تذكر ال إنك كليتمنسرت:
اعتناء؟ وأي تقصدين؟ الذي ما أغاممنون:

الرابع الجزء

أوجني – إيفيجنيا – كليتمنسرت – أغاممنون

أباِك واشكري تعايل البهاء، لتمام سواك ينقص يعد فلم ابنتي تعايل كليتمنسرت:
بنفسه. الهيكل إىل يأخذك أن عىل عزم والذي وأنسه، بلطفه يغمرك الذي

يدمع؟ طرفك بال وما تضطربني بالك ما أسمع؟ وماذا أرى ماذا وياله أغاممنون:
أركاس. يا خنتني لقد خائن. يا خنتني لقد آه ويأس؟ بكاءٍ يف واألم البنت أرى يل ما

فإني تشاء، بما ومرني غدًرا لك أحد نوى فما اضطرابًا أبي يا كفاك إيفيجنيا:
أقبل أنا وها والنفس، الجسم صاحب وأنت عندك، من حياتي فإن أمًرا، لك أعيص ال
هذا يف أطعتك إذا يل فضل ال أنا بل والعرس. بالزفاف أقبل كنت كما بأمرك أذبح أن
توجب هذه طاعتي كانت وإذا قبل، من منك أخذته دًما إليك رددت قد أكون ألني الفعل؛
فاسمح والبكاء، العويل من تبديه وما أمي لدموع ترق كانت إذا أو الجزاء، بعض عندك
أنا حبٍّا، إليه قلبك مال أوالدك من ولد أول أنا أبًا، جعلتك ابنة أول أنا لك أقول أن يل
بما لالحتفال أستعد كنت التي أنا باسم. وثغر ضاحك بوجه إليك أنظر كنت طاملا التي
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ونرصك. حروبك مجد من بالرسور مؤملة كنت التي أنا والعواصم. املدن من ستفتحه
بحياتي باخلة أنني تظن ال أبي! يا آه بأمرك. قتيل ويكون اآلن أقتل أن تسمح كيف
ولكن منك. يصدر أمٍر كل أطيع أن مواجبي أخص من أرى أنا بل عنك. دمي وسفك
حبيبي وحياة بحياتها معلقة حياتي أن واعلم املتصاعدة، زفراتها وارحم أمي عىل أشفق

واحدة. األمر هذا يف لست وإني

وال��دي أن��ت إذ ال��خ��وف ع��ار خ��اف إذا ي��رى ب��ل ال��م��وت م��ن ي��ج��زع ل��م ف��ؤادي
ب��ال��م��ح��ام��د ف��ارق��ت��ه إذن ب��ن��ف��س��ي م��خ��ص��ًص��ا ع��ي��ش��ي ك��ان ل��و ح��ب��ذا وي��ا
ال��م��س��اع��د وال��ح��ب��ي��ب أم��ي ع��ي��ش ب��ه أن��ه ت��ع��ل��م م��والي أي��ا ول��ك��ن
واع��د أك��رم أن��ت إذ ل��ه وع��دت وق��د م��ث��ل��ه ع��اش��ًق��ا أخ��ش��ى وإن��ي
ح��اس��د ك��ل ع��ن ب��ال��رغ��م ألف��راح��ه ك��م��وع��د م��ن��ك األم��ر ه��ذا ك��ان وق��د
ال��م��ت��زاي��د ح��زن��ه ف��ي ت��رى ف��م��اذا ط��ال��ب أن��ت ال��ذي اآلن ع��رف وق��د
ال��ع��وائ��د ب��ي��ن ال��س��ق��م أن��ي��ن ت��ئ��ن ح��زي��ن��ة ل��دي��ك أم��ي أرى وإن��ي
ب��واح��د ف��ي��ه ل��ي��س م��م��ات��ي ألن ألج��ل��ه ال��م��م��ات أخ��ش��ى ال��ذي وه��ذا
ال��ش��دائ��د ب��ه��ذي أم��ي راح��ًم��ا وك��ن ذك��رت��ه ق��د ال��ذي ف��ي ل��ي ع��اذًرا ف��ك��ن

أغاممنون:

رب��ي ح��ك��م��ه ف��ي ال��ق��رب��ان ب��ذا ل��ي��ق��ض��ي ذن��ب��ي م��ا أع��ل��م ل��س��ت ف��إن��ي ص��دق��ِت
ق��رب ع��ن أم��ي��ت��ِك أن ي��ق��ض��ي ب��اس��م��ك ن��اط��ًق��ا ج��اء ق��د ال��ل��ه أم��ر ول��ك��نَّ
ق��ل��ب��ي ف��ي ودادك م��ن راٍج أل��ف ول��ي ال��رج��ا إل��ى م��ن��ك أح��ت��اج أن وه��ي��ه��ات
ال��ح��رب ل��ظ��ى أث��ي��ر أن ب��رف��ض��ي وك��دت ج��اه��ًدا دون��ك داف��ع��ت ق��د أن��ا ب��ل��ى
ن��دب��ي وال نَ��ْوح��ي األم��ر ذا ف��ي ي��غ��ن ول��م ب��اط��ًال رم��ت ال��ذي ف��ي اج��ت��ه��ادي ف��راح
ال��ك��رب م��ن خ��الًص��ا أل��ق��ى ال وأن��ي أم��ره أح��ك��م ال��ل��ه رأي��ت ول��م��ا
ال��درب م��ن ال��م��ج��يء ق��ص��د ع��ن ي��ردِك خ��ادم��ي أرك��اس ال��ي��وم ص��ب��اح ب��ع��ث��ت
ع��ت��ب��ي وم��ن م��الم��ي م��ن ف��ك��ف��ي وج��ئ��ت ط��رق��ه خ��ال��ف��ت ال��ح��ظ ل��س��وءِ ول��ك��ن
ال��خ��ط��ب ذل��ك م��ن وي��اله ي��ا م��م��ات��ك دن��ا وق��د ت��م��وت��ي أن إال ي��ب��َق ف��ل��م
ال��ت��رب ف��ي ي��دف��ن ل��ي��س م��ي��ت ب��ع��ي��دك ف��إن��ن��ي أع��ي��ش أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
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ع��ذب س��وى ف��ي��ه ال��ت��ع��ذي��ب وم��ا ح��ي��اة ف��إن��ه ال��م��م��ات ذا م��ن ت��ج��زع��ي وال
رع��ب ب��ال ال��ح��م��ام ن��ل��ق��ى وك��م ت��س��ي��ل دم��اؤن��ا ك��ي��ف ال��ي��ون��ان ي��ع��ل��م ل��ك��ي

أن إال يبَق لم ابنتك! قاتل يا الدماء سافك يا أصلك األصل بئس كليتمنسرت:
ألم القران؟ من لها تعده ما القايس أيها أذلك البالء. هذا من وتريحني بها تلحقني
بكاءك أن وتظن بالحزن أمامنا أتتظاهر القربان؟ بهذا أمرت عندما خوًفا لسانك يقف
بل حسامك؟ عنها الدفاع يف جردت وأين ألجلها؟ سفكتها التي الدماء أين آثامك؟ يخفي
رفضك بسبب ثارت التي املعركة وأين الكالم؟ عن ألسكت دفاعك عىل يدل هنا أثر أي
تلطخ أنها أتحسب الذميم؟ الفعل بهذا تأمر اآللهة أن أتظن املالم؟ عن ألمتنع وامتناعك
جريمتها عىل هيالنه من تنتقم أن أرادت إذا هي بل كريم؟ زكي بدم ظلًما مذابحها
أوىل فهو الجريمة هذه يرشي منالس ولتدع كريمتها أرميون بطلب سبارطه إىل فلتبعث
هذا يف أدخلك الذي ما اإلثم؟ هذا عن التكفري إىل دعاك الذي ما أنت ولكن بقيمتها،
يقبل ومن بدمي؟ غريي ذنب عن أكفر بأن يقيض عدل أي بل الجرم؟ هذا ومحو الشأن
ثمن ابنتك تذبح بأن تسمح رشوًرا بأرسه العالم مألت التي هيالنه أألجل الحكم؟ بهذا
أن قبل والتي بسببها، الخجل من وجوهنا احمرَّت طاملا التي هيالنه ونرصة القتال هذا
ارتبط قد أنه تعلم وأنت بها ويقرتن يختطفها أن عىل سيدي تجارس قد بأخيك تقرتن
حبك أن أعلم أنا اليونان؟ جميع عن سرتتها ثم فتاة منه ولدت وأنها القران، بعقد بها
ملًكا تكون ألن حبك وإن لديك. األسباب أقل من هو بل الفعل، هذا إىل يدعوك ال ألخيك
أتشرتيه امللك هذا بلغت قد كنت فإذا لديك، األمر هذا ل سهَّ الذي هو ملًكا عرشين عىل
يا آه بحياتك. مخاطًرا إليه تسعى الهائل العمل هذا عنك تدفع أن عن وعوًضا فتاتك بدم
الدماء؟! هيكل عىل روح بال جثة ابنتك ترى أن أتطيق اآلباء؟! شفقة تكون أهكذا ظالم!
بالبكاء. أقدامها آثار أبلُّ وأنا عنها وأرجع أدفنها والهناء، للسعد بها أتيت أن بعد وأصبح
أخذها عىل بالتهديد تقدر أنك تحسب فال قبلها، من مت إذا إال تموت أتركها ال ال، ال

كالمي. األخرية للمرة واسمعي أمامي، ادخيل ابنتي يا فادخيل لقتلها، مني
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الخامس الجزء

أغاممنون

ح��س��ب��ان��ي ف��ي ك��ان ق��د ال��ذي ه��ذا ج��ن��ان��ي ي��خ��ي��ف أض��ح��ى ال��ذي ه��ذا
واألح��زان واألك��دار أع��وال ال��ـ م��ن أخ��ش��اه ك��ن��ت ق��د ال��ذي ه��ذا
ال��ق��رب��ان م��ذب��ح ف��ي اب��ن��ت��ي أردي ب��أن ل��ي أم��رك ك��ان ق��د إذ رب ي��ا
اإلن��س��ان رح��م��ة ان��زع ب��ل م��ن��ي ورف��ق��ه��م ال��وال��دي��ن ف��ؤاد ان��زع

السادس الجزء

أشيل – أغاممنون

أشيل:

م��ري��ُب ق��ائ��ل��ه ب��أن ح��س��ب��ت غ��ري��ب خ��ب��ر ل��ي م��والي أت��ى
أس��ت��ري��ب ب��ل م��ق��ال��ه��م أع��ي��د خ��وف دون أق��در ول��س��ت ي��ق��ال
ال��م��غ��ي��ب ي��أت��ي أن ق��ل ل��ب��ن��ت��ك ع��م��ًدا ال��ق��ت��ل ن��وي��ت ق��د ب��أن��ك
ال��ع��ج��ي��ب وه��و ب��ه��ا ض��ع��ٍف ع��ل��ى ت��ح��ن��و ف��ل��س��ت ق��س��وت ق��د وأن��ك
ال��م��ع��ي��ب ال��ع��ار ب��ه ل��ي��ل��ب��س��ن��ي ب��اس��م��ي ال��ق��ت��ل ت��ج��ري س��وف وأن��ك
ت��ج��ي��ب ت��رى وك��ي��ف ت��ك��ذب��ه ه��ال األم��ر ب��ه��ذا ت��رى ف��ك��ي��ف

تجهل نفسها ابنتي وإن أجريه، حتى أنويه ما أقول ال أني تعلم أنت أغاممنون:
وتدريه. أيًضا أنت تعرفه عرفته فمتى األمر، هذا
تقصدونه. الذي ما اآلن عرفت قد أشيل:

عنه؟ تسأل فلماذا تعرفه كنت إذا أغاممنون:
أسكت أنني أتحسب عيلَّ، يرد أنه خلت ما كالم ذلك …؟! عنه أسأل ملاذا أشيل:

. عينيَّ أمام ابنتك تذبح وأتركك عنك
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تتكلم؟ َمن مع تدري أال ويتعظم يتهددني من يا أنت ولكن أغاممنون:
مغرم؟ بها وأني حبيبتي أنها تدري ال أنت أشيل:

شئون يف حرٍّا ألست الوعيد؟ هذا وما أهيل أمور يف أدخلك الذي ما أغاممنون:
… ليست إنها لك؟ عروس هي وهل أباها؟ أنا ألست أريد؟ كما أدبرها ابنتي

ما بالكالم، عنها تخدعني أنك تحسب وال أملك، منها فاقطع لك. ليست إنها أشيل:
بوعدك تفي وأن إيلَّ تزفها أن عليك يجب أنت بل حسام. جنبي وعىل دٌم جسمي يف دام

بطلبها. بعثت أنك ألجيل يكن أَولم بها، يل
كلهم، الجيوش عىل واسخط كلكاس ولُْم شأنها يف اآللهة فاسأل إذن؛ أغاممنون:

قبلهم. من نفسك لُْم بل ونستور، ومنيالس عولس ولُْم
…؟ أنا أشيل:

فلقد الدماء، وسفك األفعال من تبديه ما عىل نفسك فلُْم أنت؛ نعم أغاممنون:
ترواده حرب اليوم تريد وأنت السماء، إىل يدك تمدَّ أن كدت حتى بالقتال آسيا رميت

يسيل. إذ إيفيجنيا دم لك سهله فقد اآلن إليها فاذهب السبيل، دونك أغلق وقد
أشيل:

ال��خ��ج��ل؟ ت��خ��ش��ى وال ع��م��ًدا أت��ه��ي��ن��ن��ي ال��ع��م��ل ه��ذا م��ا ت��ق��ول ك��ي��ف وي��اله
ع��ج��ل؟ ع��ل��ى ي��س��ي��ر ت��رواده ن��ح��و ب��ي ال��ذي م��ا ب��ل ه��الك��ه��ا أروم أأن��ا
ب��دل م��ن ه��ن��ال��ك ل��ي ل��ب��ن��ت��ك ه��ل أم ت��رى إرب ح��رب��ه��ا ف��ي ل��ي ك��ان ه��ل
ال��م��ق��ل م��ن ت��س��ي��ل وأدم��ع��ه��ا ت��ب��ك��ي ل��ي وه��ي أم��ي خ��ال��ف��ت م��ن أج��ل م��ن
وج��ل ب��ال ال��ح��م��ام ب��ح��رب��ك��م أل��ق��ى ك��ي وج��ئ��ت ي��ن��وح أب��ي ت��رك��ت ول��م��ن
أم��ل م��ع��اق��ل��ه��ا ف��ي ل��ي ت��رى ه��ل أم أن��ال��ُه ه��ن��اك ث��أٌر ل��ي ك��ان ه��ل
ع��م��ل أو ه��ن��ال��ك ل��ي س��ؤل أي ب��ل س��ب��ي��ًة ه��ن��اك أخ��ت��ي غ��دت ه��ل أم
األج��ل ي��ص��ادف��ن��ي وق��د إل��ي��ه أس��ع��ى م��ع��رك م��ن أرت��ج��ي ك��س��ب أي ب��ل
ت��ن��ل ل��م م��ا ع��ن��ده أن��ي��ل��ك أم��ل ب��ه ال��ق��اس��ي أي��ه��ا ل��ك ي��ك��ن ل��م ل��و
وال��ن��ف��ل ال��ت��ف��ض��ل ل��ك ع��ل��يَّ إالَّ ال��ذي ال��رج��ل أي��ه��ا ألج��ل��ك ه��ذا
ت��زل ول��م ال��ق��ت��ال ب��ذا ال��م��ل��وك أم��ر م��ال��ًك��ا ج��ع��ل��ت��ك ط��وًع��ا ال��ذي أن��ت
األس��ل واخ��ت��ل��ف ال��ح��رب ع��ل��ي��ك ث��ارت ع��ن��دم��ا ل��ك ي��دي ان��ت��ق��م��ت ال��ذي أن��ت
وارت��ح��ل ال��م��ع��ارك ت��رك خ��وف��ه م��ن ال��ذي ع��س��ك��رك ��ع��ت ج��مَّ أن ب��ع��د م��ن
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اع��ت��ق��ل م��ن ق��ي��ود م��ن أخ��ت��ك ل��خ��الص ط��ائ��ًع��ا ن��ح��وك آِت ل��م ه��ل واآلن
ت��س��ل ل��م ع��ن��ه��ا ث��م ب��ن��ت��ك وت��رك��ت خ��ل��ص��ت��ه��ا إن ال��ن��اس ت��ق��ول م��اذا
ال��ب��دل ح��ك��م ع��ل��ى ل��ي ب��ن��ت��ك وك��ذاك ص��ادق ال��م��ح��ب��ة ف��ي ل��ب��ن��ت��ك إن��ي
ت��ح��ل أو ع��ن��ا ت��ح��ول ع��راه ل��ي��س��ت ت��ح��ال��ف ال��وداد ح��ف��ظ ع��ل��ى ول��ن��ا
ت��ب��ت��ذل أض��ح��ت األس��ر ف��ي َم��ن رد م��ن ح��ي��ات��ه��ا ب��ح��ف��ظ أول��ى إذن ف��أن��ا
ال��ث��ق��ل ه��ذي ول��ي��ك��ف��ن��ي ع��رس��ه ه��ي م��ن إن��ق��اذ ف��ي م��ي��ن��ي��الس ف��ل��ي��س��َع
م��رت��ح��ل ل��ي ف��م��ا ال أو أش��ت��ه��ي م��ا أن��ل ف��إن ع��زم��ت ه��ذا ع��ل��ى وأن��ا

أغاممنون:

ال��ت��ف��ن��ي��دا ف��اك��ف��ن��ي ت��رك��ت��ك ول��ق��د وع��ي��دا أخ��اف ال أن��ا إذن ارج��ع
م��ج��ي��دا االن��ت��ص��ار أن��ال م��ن��ه م��س��اع��ًدا س��واك ف��ي أب��غ��ي ول��س��وف
وم��س��ودا س��ائ��ًدا ي��م��ل��ك ب��ال��غ��ار م��ك��ل��ًال ال��ج��ي��وش ت��ق��دم��ه وي��ع��ود
ش��دي��دا م��ن��ك اآلن أض��ح��ى اإلس��ع��اد أرى ف��ل��ق��د س��اع��دت��ن��ي ق��د ك��ن��ت إن
م��ق��ص��ودا م��ال��ًك��ا ن��ف��س��ك ف��ح��س��ب��ت م��غ��رًرا ف��ي��ك األم��ر ت��م��ادى ف��ل��ق��د
م��ح��م��ودا ج��ائ��ًزا ف��ع��ل��ك خ��ل��ت أن إل��ى ف��ع��ل ب��ال م��ل��ًك��ا وح��س��ب��ت��ن��ي
ع��ن��ي��دا ال��ش��ج��اع أرض��ى وال أه��وى ال��ذي ف��ي ط��وًع��ا ف��أري��د أن��ا أم��ا
م��ف��ي��دا ل��ي��س ف��ه��و ع��ن��دي ب��ب��ق��اك ح��اج��ة م��ن ل��ي ل��ي��س أله��ل��ك ف��ارج��ع

أشيل:

وع��ي��دا ب��ال��ك��الم أج��ي��ب��ك أن ع��ن ح��دت��ي ي��م��س��ك ف��ه��و غ��رام��ي اش��ك��ر
ال��ت��ه��دي��دا ت��ظ��ه��ر ن��ح��وي ت��س��ط��ي��ع ت��ك��ن ل��م ف��ت��ات��ك أه��وى أك��ن ل��م ل��و
ب��ع��ي��دا ال��ق��ت��ال ع��ن ال��ح��س��ام ك��ان ل��م��ا ف��ل��واله إذن ه��واي ف��اح��م��د
ش��دي��دا ال��رءوس ل��ه ت��ط��ي��ر ض��ربً��ا دون��ه��ا أب��ذل س��وف ب��أن��ي واع��ل��م
م��ري��دا غ��دوت إذا ال��ط��ري��ق ف��ه��ن��ا ح��م��ام��ه��ا أردت إن ب��أن��ك واع��ل��م
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السابع الجزء

أغاممنون

م��ص��اب��ي وق��ر ب��ذاك ي��زي��د ح��ت��ى ل��ع��ذاب��ي اب��ن��ت��ي ق��ت��ل ي��ك��ف��ن��ي ل��م
ط��الب��ي م��ن��ال ع��ن ف��أرج��ع أخ��ش��ى ب��أن��ن��ي ال��ج��س��ور أش��ي��ل أي��ظ��ن
ع��ق��اب��ي ف��ح��قَّ غ��ض��ٍب ع��ل��ى غ��ض��بً��ا زادن��ي ق��د ب��ك��الم��ِه إن��ه ب��ل
… … … … إذن ف��ل��ت��ق��ت��ل ح��رَّاس ي��ا ف��إل��يَّ

الثامن الجزء

حرَّاس – أربات – أغاممنون

أربات:

اإلي��ج��اب واج��ب أم��رك م��والي … … … …

أيها املنزل؟ القضاء بهذا آمرهم أن أقدر هل سأفعل؟ الذي ما وياله أغاممنون:
تلح األم أرى إني الصارم؟ حد إىل تسلم أن تريد عدوٍّ وأي عازم؟ أنت عالَم القايس األب
مني، قساوًة وأقلُّ ابنتي عىل حنوٍّا أشدُّ الجيش أرى بل عني. لتبعدها ابنتها عن بالدفاع
تريد وال الهيكل من تهرب ابنتي … وابنتي شأني، يحتقر أشيل يتهددني، أشيل أرى ثم
أُلذُّ حرب أية بل ورداها؟! بقتلها آمر وكيف إياه؟! أذيقها مصاب أي وياله تلقاني، أن
أشد فيه أنك أظن فلست عني األمر هذا ارفع ربي يا بدماها؟! مخضبة وهي بانتصارها
كيف ال، ولكن … إذن فلتعش قتلها، عىل أقدر ال الشفقة أعيص أن أقدر ال مني، قساوًة
عناده يف زدت قد بذلك وأكون أجلها من أطعته أنني فيحسب أشيل من الخوف أظهر
أزفها ثم تحيى أجعلها أن أقدر أال عاله، أحط أن قتلها بغري أقدر ال ماذا ولكن وكربياه؟
ترهبا وال أحًدا تخشيا ال أن لهما وقل هنا، إىل وامللكة إيفيجنيا ناِد أربات يا سواه، إىل

عنا.
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التاسع الجزء

حرَّاس – أغاممنون

ح��ي��ات��ه��ا دوام ي��ح��م��ي ال��ذي ف��م��ن ب��م��م��ات��ه��ا آم��ًرا ت��ُك إن رب ي��ا
ق��ت��الت��ه��ا ع��ل��ى رائ��دًة اإلن��ق��اذ ع��ن ع��وًض��ا م��ح��ب��ت��ي ت��ك��ون ق��د ب��ل
ه��ب��ات��ه��ا خ��ي��ر ال��ي��وم ذا ف��م��م��ات��ه��ا دائ��ًم��ا ع��ن��ه��ا ت��ع��ف ل��م إن رب ي��ا

العارش الجزء

حرَّاس – دوريس – أربات – إريفيليا – إيفيجنيا – كليتمنسرت – أغاممنون

هذا عن وارحيل إليك، رددتها فقد ابنتك حياة عىل واحريص اذهبي أغاممنون:
عليها ليحرسوا أركاس برئاسة الحرس وسيتبعك يديك، بني وخذيها الحال يف املكان
وخالصها خالصك كل فإن الكتمان، طي تحت ذلك يكون أن اجتهدي ولكن وعليك.
برحيلكما يعلما أن فإياك اآلن، األمر يشهرا لم وكلكاس عولس إن الشأن. هذا عىل معلق
وأنها وحدك رحلت أنك يظنوا بل أحد، بها يعلم ال لكي إيفيجنيا واسرتي املكان، هذا عن
فيخلصني وحزني، لبكائي يرق أن هللا عىس واهربي اذهبي البلد، هذا يف وحدها باقية

امللكة. اتبعوا الحرَّاس أيها وأنتم عني. األمر هذا ويمنع البالء هذا من
ابنتي! يا آه كليتمنسرت:

(تتعانقان). اإلحسان؟ هذا ما أمي يا آه إيفيجنيا:
بهربها الكاهن لنخرب اتبعيني هنا، من ستهرب فإنها دوريس يا اتبعيني إريفيليا:
(تخرجان). أنا أو هي فتموت قتيل أو بقتلها أسعى أن من يل بد فال املنى، تبلغ ال حتى
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الحاديعرش الجزء

حرَّاس – أربات – إيفيجنيا – كليتمنسرت – أغاممنون

الكاهن يراِك واحريصلكيال اهربي إنسان، يراِك أن وإياِك اذهبي كفى أغاممنون:
والقربان. الذبيحة ساعة ليؤخر عليه فأحتال أساعدك وأنا املكان، هذا يف
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األول الجزء

أوجني – إيفيجنيا

ارجعي نجاتي، تحاويل وال أمي إىل ارجعي أوجني، يا تمسكينني كفى إيفيجنيا:
يراق ال أن يف يجهدون الذي الدم هذا فإن حياتي؛ ونهاية دمي بسفك اآللهة أُريض وأنا
اآلن؟ هي حالة أية يف أمي تأميل. العسكر يف أثَّر وكم الجيش أثار كم انظري ويهدر،
وجوهنا يف وقفوا كيف تري ألم املكان؟ هذا عن الهرب يف يعارضنا كيف الجيش انظري
كيف تبرصي ألم والخناجر؟ الصفاح علينا سلوا كيف تنظري ألم الكوارس؟ كاألسود
وعودي اتركيني ألجيل! عذابًا كفاها قد عليها؟ مغشيٍّا أمي سقطت وكيف حرَّاسها فرقوا
يف أبي وياله أبي فإن والسكوت، الغشية يف هي دامت ما نحبي أقيض اتركيني إليها،

أموت. بأن يأمر يخلصني حني
جرى؟ الذي ما أوَّاه سيدتي يا هو أوجني:

يبغضه أبي فإن فامرتى؛ بجسارته هاجه قد أشيل يكون أن يبعد ال إيفيجنيا:
يل أرسل قد وهو وعنا، يأس كله قلب عىل األمر هذا أشد ما فوياله أنا، أبغضه أن ويريد

األبد. إىل أشيل أكلم ال أن يل يقول أمد. من خادمه
سيدتي! يا آه أوجني:
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طلبتها قد إنك مني؟ حياتي تنزع ملاذا رب ويا عني؟ تتأخر ملاذا موت يا إيفيجنيا:
إيلَّ. قادم أشيل هذا ولكن إذن؛ فألمت عيلَّ؟ تبقيها فلماذا

الثاني الجزء

إيفيجنيا – أشيل

أشيل:

ي��ب��دي ال��ذي ال��ص��راخ م��ن��ه ت��ره��ب��ي وال وال��ج��ن��د ال��ج��ي��ش م��ن ت��خ��ش��ي وال ت��ع��ال��ي
زن��دي وال ل��س��ي��ف��ي أح��ت��ج ول��م ل��دي��ك ص��ف��وف��ه ش��ق ال��ج��ي��ش رآك م��ا إذا
وب��ال��ج��ن��د ب��ال��س��الح ي��ن��ج��دون��ي ب��أن ع��س��اك��ري ب��ع��ض أوص��ي��ت ق��د وإن��ي
ال��م��ل��د ب��ال��م��ث��ق��ف��ة ح��م��اه��ا وي��ح��م��وا م��ض��ارب��ي ح��ول ال��ي��ون��ان ي��ق��ف وأن
ع��ن��دي م��ن ب��ك ف��ل��ي��ظ��ف��روا ج��س��روا وإن ن��ن��ال��ه��ا ح��ت��ى ال��ج��ي��ش ن��ش��ق ف��ه��ي��ا
ال��خ��دِّ ع��ل��ى ب��دم��ع إال ت��ج��ي��ب��ي��ن��ن��ي ال ث��م ال��ت��وق��ف م��اذا أس��ي��دت��ي
ي��ج��دي ل��و ي��رح��م ك��ان أب��اِك ف��إن ت��ق��دم��ي ي��ج��دي ال��دم��ع ت��ح��س��ب��ي��ن ف��ه��ل

ورجاي. أميل غاية املوت أن وأعلم موالي، يا ذلك أدري أنا إيفيجنيا:
متصل أنني واعلمي الوبيل، القصد هذا فاتركي وهللا، ال …؟ تموتني أنت أشيل:

أشيل. حياة عىل معلقة حياتك وأن باليمني بِك
من نصيبك تكون أن تأبى فهي األقدار، بيننا حالت فقد سيدي يا ال إيفيجنيا:
سفك الدهر جعل وقد وزفافنا. قربنا دون القدر حال لقد نعم الدمار. نصيبها كان
ما واذكر والفخر، املجد من ستناله ما موالي يا فتصور وائتالفنا، حبنا ثمرة دمائي
لم إذا حواليك، املتجمع الجيش هذا أن واعلم النرص، وبهجة املقام رفعة من لك سيكون
تحاول فباطًال أبي إىل أنزلت اآللهة إرادة تلك عليك، بفائدة يعود ال اليوم دمائي تسفك
أن وهيهات مماتي أحتمل وأنا وانترص فارحل اليونان، يف األمر هذا انترش وقد نجاتي
ينويه، فيما أبي وساعد فاذهب لحياتي، فدية يكون أو مقامي يقوم من اآللهة تقبل
وأنا عيلَّ، بكاءً نسائها بكاءَ واجعل ترواده، إىل اذهب وأعاديه. خصومه إىل غضبك وحوِّل
أقرتن لم إذ ويكفيني إيلَّ، يصل بما وراضية موتي من خائفة غري األمل هذا عىل أموت
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سبب الذي موتي يكون حتى املمات، بعد وتذكارك تذكاري يقرتن أن الحياة، يف بأشيل
أيها هللا أستودعك وأنا األسفار، بطون يف ومخلًدا الناس ألسنة عىل مردًدا االنتصار لك

بسالم. فعش الحبيب
أباِك تطيعي أن وهيهات الكالم، هذا أسمع وال وداًعا، منِك أقبل ال ال، أشيل:
ما كلَّ فإن حياتك، عن بذلك ألتخىل املوت يف ترغبني وعبثًا وفاتك، لوعة وتذيقيني
وإال والدمار، املوت من خلصتك إذا بأرسه أناله أن أقدر واالنتصار، املجد من تذكرينه
إذن مرآك؟ بهجة من ويحرمني عني يبعدك كان إذا أباِك، الحرب عىل أساعد فلماذا
بسفك أسمح أن فهيهات واتبعيني ي فهلمِّ ببقائك، يقضيان ومجدي حبي أن فاعلمي

دمائك.
إيفيجنيا:

ال��دان��ي م��وت��ي ب��ال��ع��ص��ي��ان ل��ي��ح��قَّ ك��ال��ج��ان��ي أب��ي أع��ص��ي أن��ا م��اذا
ب��ال��ع��ص��ي��ان ج��اه��رت إن آب��اء ال��ـ ب��ط��اع��ة ال��ب��ن��ي��ن ش��رف ت��رى ف��ب��م��ا

أشيل:

أع��ط��ان��ي م��ا ب��رد أب��وك ي��س��ع��ى وب��اط��ًال ت��ت��ب��ع��ي��ن ف��زوج��ك ي��ك��ف��ي
ب��األي��م��ان أي��خ��لُّ ل��ي ي��ع��ط��ي��ك ب��أن��ه ال��ي��م��ي��ن م��ن��ه ت��ك��ن أف��ل��م
اآلن ذا ف��ي ع��ل��ي��ك ت��ح��قُّ ه��ذي ي��م��ي��ن��ه ب��أن ع��ال��م��ة أول��س��ت
ق��ران��ي إل��ي��ك ب��غ��ى ح��ي��ن ب��أب��ي��ك ي��ك��ن ل��م أم ن��ظ��ي��ره��ا ح��ل��ف��ت ف��ل��ق��د
ال��رأي��ان س��اءك م��ا إذا رأيً��ا ف��ت��ع��م��دي ك��ل��ي��ه��م��ا أب��ي��ت وإذا
ال��ول��دان م��ح��ب��ة ل��دي��ك ي��ح��ف��ظ ول��م أوام��ره ع��ل��ى أت��ح��اف��ظ��ي��ن
… … … �ش��ى أخ� وإن��ن��ي ط��ال ال��وق��ت ف��إن ه��ي��ا

إيفيجنيا:

أش��ق��ان��ي م��ا آه روي��دك … … … … …
ح��زن��ان ع��ي��ش��ت��ي ي��ك��در ف��ي��م��ا ل��ي ك��ان أم��رك ط��اوع��ت إذا إن��ي
ش��ان��ي رف��ع��ة ت��ن��ح��ط أب��ي أع��ص��ي ع��ن��دم��ا أن��ي وح��زن ال��م��م��ات ح��زن
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س��ي��اِن ه��م��ا وم��ا ع��الي ت��ه��وى م��ا ف��وق ح��ي��ات��ي ت��ه��وى ه��ل م��والي
وش��ان��ي ال��م��م��ات ف��ي ودع��ن��ي ت��ن��وي ب��م��ا ت��ت��ع��ب ال م��والي ي��ا ب��ال��ل��ه
ن��ه��ان��ي ل��ق��اك وع��ن أراك أن ف��ي أب��ي أع��ص��ي أن��ن��ي ت��ع��ل��م أَول��س��ت
ب��ب��ن��ان��ي م��ه��ج��ت��ي ف��أس��ف��ك ال أو ت��ب��ت��غ��ي ف��ي��م��ا ال��ت��ش��دي��د ع��ن ف��اق��ص��ر
وك��ف��ان��ي ف��اك��ت��ف��ي أم��رك ع��ص��ي��ان إل��ى ت��ل��ج��ئ��ن��ي ف��أن��ت أب��ي��ت وإذا

أشيل:

ب��س��ن��اِن ورده ل��ك ح��ال م��وتً��ا ف��اط��ل��ب��ي وس��ي��ري إذن ال��ك��الم ك��ف��ي
ع��دوان��ي م��ن أخ��ف ل��دي��ك أض��ح��ى إك��رام��ه ل��ل��ذي ف��ؤادك وأع��ط��ي
ي��ران��ي ح��ي��ث ألراك س��اب��ق ل��ك أن��ا ف��ه��ا ال��ذه��اب ع��ل��ى ع��زم��ت وإذا
األزم��ان غ��اب��ر ف��ي ي��س��ل ل��م م��ا ال��دم��ا م��ن ع��ل��ي��ه أج��ري ه��ي��ك��ل ف��ي
وج��ب��ان ب��اس��ل م��ن داره ف��ي م��ن وك��ل ال��ل��ئ��ي��م ك��اه��ن��ه وأم��ي��ت
ال��ع��ان��ي ال��ش��ج��اع ال��ص��ب ع��ن ت��س��ل��ي وال ع��ش��ق��ي ي��ج��ي��زه ذاك وج��م��ي��ع
ك��ال��غ��دران ت��س��ي��ل ال��رج��ال ب��دم��ا س��اب��ًح��ا م��وت��ك م��ك��ان ي��ص��ي��ر ح��ت��ى
ف��ان أول ال��س��ي��ف ب��ح��د وغ��دا ال��وغ��ى ه��ذا ف��ي أب��اِك ل��ق��ي��ت وإذا
وه��واِن ش��ق��ى م��ن س��ل��ي��ًم��ا ل��غ��دا م��ق��ال��ه ع��ص��ي��ت ل��و ب��أن��ك ت��ج��دي

قتيل يريد من يا أنت مني؟ يهرب كيف وياله قايس! يا آه موالي! يا آه إيفيجنيا:
الحال. يف مماتي وعجل حياتي فتمم رب يا وأنت فاقتلني، وحدي أنا ها

الثالث الجزء

حرَّاس – أوجني – أربات – إيفيجنيا – كليتمنسرت

أنذال. يا كلكم خنتم فقد بأرسه، الجيش من أحميها أنا كليتمنسرت:
كيف ولكن الفناء، نذوق حتى عنك ندافع كيف وانظري فمري موالتي يا ال أربات:
هؤالء جموع من يمنعك أن يقدر الذي ومن ضعفاء، قليلون ونحن املساعدة منا لني تؤمِّ
معاناة عىل مدربون كماة جنود هم بل الشعب، عامة من أناًسا ليسوا هم ثم األعداء،
الحاكم، اآلمر هنا هو كلكاس الكاهن إن راحم، أو لنا سامع من فيهم وليس الحرب،
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معهم، ونسري لهم نخضع أن وأمرنا جمعهم، يفرق أن عن عجز نفسه امللك إن حتى
الجند من يجد ولم باطًال أمره أصبح جميًعا الجيش يطيعه الذي نفسه أشيل إن بل
متجمٌع وهو الجيش هذا يفرق ومن البطل؟ هذا سيدتي يا يصنع أن عىس وما مطيًعا،

كالجبل؟ حولنا
أن هيهات فإني حياتي، من بقي ما ويأخذوا إعدامي إىل فليأتوا إذن؛ كليتمنسرت:
آه العذاب؟ هذا من فأسرتيح أموت متى ربي يا بمماتي، إال عنها أنفصل أو ابنتي أترك

ابنتي! يا
الحال؟ هذه مثل يف عليه تقدرين الذي ما املصاب؟! هذا ما أمي يا آه إيفيجنيا:
واجب لِك يعرف وال يهينك لجيش نفسك أتعرضني الرجال؟ وتقاومني األقدار أتحاربني
إخضاع تحاولني وكيف قرينك؟ أمر يطع لم جيش مع تصنعي أن عساك ماذا اإلجالل؟
واتركيني فاذهبي الزؤام، املوت من عيلَّ أشد أمٌر ذلك إن وشجونك؟ لحزنك يرقون ال قوم
قتلوني إذا ولكن ألجيل، عليك بعصيانهم حزنك تزيدي وال اذهبي املقام، هذا يف لليونان

قتيل. عىل أبي تلومي ال
… قتلك عىل نوى الذي هو كليتمنسرت:

الهيكل؟ من يخلصني أن يحاول ألم إيفيجنيا:
الظالم؟ هذا غرَّني كيف آه كليتمنسرت:

وتعزَّْي وفقدي، مصابي عليك يكرب فال املنزل اآللهة ألمر خضع إنه إيفيجنيا:
الهياج من يبديه وما العسكر تسمعني فأنت واآلن بعدي، من يبقى الذي أورست بأخي
الصرب، عىل الحزن فيك يغلب أن إياك األخري. الوداع ألودعك تعايل أمي يا فهيا والهدير،

األمر. إلنفاذ الهيكل إىل أربات يا هلمَّ

الرابع الجزء

حرَّاس – أوجني – كليتمنسرت

املتزاحمة؟ الجيوش هذه ما وياله أريد. ال إنني وحدك تذهبي ال ال، كليتمنسرت:
تريدين. ما وافعيل ارضبي جيوش يا ارضبي العديد؟ الجمع هذا وما
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تصنعني؟ وماذا موالتي؟ يا تذهبني أين إىل أوجني:
من مراًرا أموت ربي يا رجالي، تحملني تعد لم قواي، خانتني قد آه كليتمنسرت:

التحقيق. عىل واحدة مرة أموت وال والضيق، الحزن
قربتها فتاة أية أتدرين الفاجعة؟ هذه يف سعى الذي من سيدتي يا أتدرين أوجني:
هي املكان، هذا إىل بها أتيتم التي األسرية إريفيليا إن السعة؟ حية وهي منها إيفيجنيا

اليونان. لجميع األمر وكشفت رسكم أذاعت التي
كافرة يا تموتني ال أنت العظيم؟ املصاب هذا وما البالء؟ هذا ما آه، كليتمنسرت:
ويا املراكب؟ هذه فتغرق الطامية أمواجك تثور أال بحر يا األليم. الحزن هذا يف أبقى وأنا
فعل رأيت قد إذ شمس يا وأنت جانب؟ كل من فتنسفها عواصفك عليها تهب أال ريح
بل رب يا وأنت الجرائم. هذه إىل النظر من خري فهو أعقابك عىل ارجعي الظالم، األب هذا
إنها شاكية، صارخة وهي الهيكل عىل اآلن تذبح ابنتك إن الباكية، الحزينة األم أيتها أنت
الظاملون، أيها مهًال … دمها يف الكاهن ويكاد ذاكية، ودماءً بريئًا عنًقا الجارحة إىل تمدُّ
مالًكا وأرى القاصف، الرعد أسمع إني تعلمون. كنتم لو األبرياء دم تسفكون إنكم قفوا

املنون. من ويحميها عنها يدافع

الخامس الجزء

حرَّاس – أركاس – أوجني – كليتمنسرت

إىل أشيل دخل وقد اآلن، ألجلك يحارب مالًكا فإن سيدتي؛ يا تخايف ال أركاس:
تقديم عن الكاهن منع وقد هناك، يزال ال وهو اليونان، جموع مزق أن بعد الهيكل
واضطراب هياج يف الكل أصبح وقد السالح، بعد عليها يجِر فلم ابنتك أما القربان،
رأيت وقد األمناء، أصدقاءه ابنتك حول وضع فقد أشيل أما والصفاح. الخناجر يسلون
شفقة ذلك فعل هل أعلم وال اإلصغاء، عن وسمعه النظر عن وجهه ساتًرا أغاممنون
وساعدي تعايل الحال، هذه عىل امللك دام ما سيدتي يا فتعايل للبكاء، سرتًا أو القتل من
بني ابنتك ستضع بالدماء املخضبة يده فإن األهوال، من بخالصك الساعي أشيل بكالمك
األعداء. من تخايف وال فتعايل إليه آخذك بأن كلفني قد وهو عناء، كل من سليمة يديك
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أذهب أنا بل الخطر، أعظم أخاف ال فإني نجري بنا هيا أخاف، أنا كليتمنسرت:
القدر. نفذ قد ابنتي ماتت قد عولس هذا وياله ولكن …

السادس الجزء

حرَّاس – أوجني – أركاس – كليتمنسرت – عولس

املهالك. من ساملة تزال ال ابنتك فإن سيدتي؛ يا ال عولس:
بذلك؟ تبرشني وأنت هي ساملة كليتمنسرت:

مجد أثبت بذلك أنني ظننت وقد وضدك، ضدها كنت طاملا الذي أنا نعم، عولس:
كان. عما معتذًرا إليك أتيت فقد اآلن، عنها رضيت قد اآللهة كانت وملا ومجدك، زوجك
من خلصها مالٍك أي بل أعجوبة فأية ذلك، أصدق ال إني حية؟ ابنتي كليتمنسرت:

املهالك؟ هذه
عولس:

را وق��دَّ اس��ت��ت��م م��م��ا ��ب��ي ف��ت��ع��جَّ ج��رى م��ا س��م��اع��ك ع��ل��ى أق��ص إن��ي
ت��ك��ب��را ي��ض��ج ح��ن��ق م��ن وال��ج��ي��ش ج��م��ع��ه��م ي��ه��ُدُر ال��ي��ون��ان ب��ي��ن��م��ا إذ
األك��درا ال��ع��ج��اج ك��س��َي ق��د وال��ج��وُّ ب��ج��ن��ده��ا ت��م��ي��ُد واج��ف��ٌة واألرض
وأك��ث��را ال��ض��ج��ي��ج وارت��ف��ع ال��م��ي��دان وزل��زل ال��س��الح م��ن ال��ب��ري��ُق وب��دا
ال��ث��رى ف��ب��ل��ل��ت م��دام��ع��ه��ا س��ال��ت وق��د واق��ف��ة ال��ح��س��ن��اء وف��ت��ات��ك
ال��ع��س��ك��را ي��رد ف��رًدا وح��ب��ي��ب��ه��ا ق��ت��ل��ه��ا ي��ط��ل��ب ال��ج��ي��ش ج��م��ي��ع ت��ل��ق��ى
األب��ث��را ال��ن��ج��ي��ع ص��ب��غ وق��د م��ن��ه��ا ي��ق��رب��وا أن ع��ن األب��ط��ال وي��ف��رق
م��ت��أث��را ب��ص��وت��ه وص��اح ع��ج��ل ع��ل��ى ك��اه��ن��ن��ا ك��ل��ك��اس ل��ه واف��ى
م��ظ��ه��را ي��ك ل��م ق��ب��ل أم��ٌر ج��دَّ ق��د اس��ت��م��ع آش��ي��ل ال��ي��ون��ان أي��ه��ا ي��ا
وال��ع��ث��ي��را ال��وغ��ى ت��ث��ي��رون وك��ف��ى ف��اس��م��ع��وا ع��ظ��ي��ٌم س��رٌّ ل��ي الح ق��د
ج��رى م��ا وأخ��ب��رت��ن��ي إل��يَّ ق��دم��ت ال��ت��ي ال��ج��ي��ش أس��ي��رة ال��ف��ت��اة إن
أض��م��را ق��د م��ا م��ن��ه ل��ت��ك��ش��ف وأت��ت أص��ل��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة ت��دري ت��ك��ن ل��م م��ن
ام��ت��را ب��ال ال��خ��ئ��ون ه��ي��الن��ا ب��ن��ت ه��ي أن��ه��ا رب��ي اآلن ذا ل��ي ق��ال ق��د
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ت��ظ��ه��را ال ل��ك��ي م��ن��ه��ا ف��ت��ب��رأت ال��زن��ا أث��ر ع��ل��ى س��رٍّا ل��ه��ا ول��دت
وت��زج��را ت��م��وت ب��أن اإلل��ه ي��ب��غ��ي ال��ت��ي وه��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ق��د واآلن
ت��ق��درا ال��م��م��ات ف��ل��ه��ا ت��ق��ت��ل��وا أن ي��ن��ب��غ��ي ف��ه��ذي أم��ام��ك��ُم ذي ه��ي
ال��ورى ب��ي��ن ف��راره��ا خ��ف��يَّ ن��ش��رت وق��د ص��دي��ق��ت��ه��ا خ��ان��ت ال��ت��ي ه��ذي
م��ت��أخ��را ب��ق��ت��ل��ه��ا ول��س��ت ب��دًال ل��ه��ا أب��غ��ي ال ال��ق��ت��ل ي��ح��ق ف��ل��ه��ا
ت��رى ك��ي إل��ي��ه��ا ب��ن��ا ال��ع��ي��ون ك��ل ت��ل��ف��ت��ت ال��ك��الم م��ن��ه ان��ق��ض��ى وإذ
ج��رى م��ا ت��ن��ظ��ر ال��ج��ن��د ب��وس��ط وق��ف��ت وق��د أس��ي��رت��ك��م ن��ل��ق��ى ب��ن��ا ف��إذا
م��س��ت��ب��ش��را ل��ه��ا ك��اه��ن��ه��م وان��ق��ض ق��ت��ل��ه��ا ي��ط��ل��ب ال��ج��ي��ش ك��ل ف��اه��ت��اج
م��ت��ذك��را وارت��ج��ع م��ن��ي ت��دن ال ال ت��ص��ي��ح وه��ي ردَّت��ه ب��ه��ا ف��إذا
أج��درا ب��ك��ف��ي ق��ت��ل��ي ي��ك��ن ق��ل��ت��م ك��م��ا ه��ي��الن��ا ب��ن��ت ��ا ح��قٍّ ك��ن��ت إن
خ��ن��ج��را ع��ل��ي��ه ن��ظ��رت إذ ـ��م��ن��ص��وب ال��ـ ل��ل��ه��ي��ك��ل ب��ش��ج��اع��ٍة وت��ق��دم��ت
ج��رى إذا ك��ال��غ��دي��ر دم��اه��ا ف��ج��رت ل��ص��دره��ا وس��ددت��ه وت��ن��اول��ت��ه
ال��ع��رى م��ح��ل��ول وه��و ال��ع��رم��رم ـ��ب��ح��ر ال��ـ وأزب��د ث��ار ال��ري��ح ب��ع��ص��ف وإذا
ورى ق��د زن��ًدا ال��ب��رق وم��ي��ض وح��ك��ى رءوس��ن��ا ف��وق ال��رع��د ض��ج��ي��ج ودوى
ب��رى م��ن ي��س��ب��ح أض��ح��ى وج��م��ي��ع��ه��م رأوا ق��د م��م��ا األج��ن��اد ف��اس��ت��ب��ش��ر
وت��ح��س��را رح��م��ًة األس��ي��رة ت��ب��ك��ي ب��ه أض��ح��ت ق��د ف��ه��ي ف��ت��ات��ِك إال
م��ب��ش��را إل��ي��ِك م��س��روًرا وأت��ي��ت س��ب��ق��ت��ه��م ث��م ك��ان ق��د ال��ذي ه��ذا

السابع الجزء

– إيفيجنيا – كليتمنسرت – أشيل – عولس – أغاممنون
حرَّاس – أوجني – أربات – أركاس

أشيل:

ح��س��ام��ي ب��ح��د أه��وى م��ن وخ��ل��ص��ت م��رام��ي ب��ل��غ��ت ق��د ل��ن��ف��س��ي ه��ن��ي��ئً��ا
ل��ه��ام م��ق��ام ف��ي ع��ل��م��ون��ي وم��ا م��ف��رٌد أن��ي ال��ج��ي��ش ه��ذا غ��رَّ وق��د
دام��ي ال��دم م��ن ظ��ف��ٌر ل��ه وي��ن��دو ع��ري��ن��ه ي��ح��م��ي ال��ب��ي��داء أس��د أن��ا
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م��ح��ام��ي ال��ب��اس��ل��ي��ن خ��ي��ر ل��ِك غ��دا ف��ق��د ب��ي ال��ن��ص��ر ي��ه��ن��ك ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب��ة
ح��م��ام��ي ح��م��اِك م��ن��ع��ى ف��ي أالق��ي أن ل��ديَّ ح��ل��ًوا ك��ان إن��ي ووال��ل��ه
ك��رام ب��ع��ذر ف��ع��ل��ي ع��ل��ى وج��ودي أت��ي��ت��ه ق��د ال��ذي ف��ي ت��ع��ذل��ي��ن��ي ف��ال
ب��ك��الم��ي ق��ل��ت��ه ق��د ل��م��ا ل��ج��ئ��ت ف��إن��ن��ي ع��ف��ًوا م��والي أي��ا وأن��ت
غ��رام��ي ق��ض��اه أن ل��وال ل��ف��ع��ل��ك م��ع��ان��ًدا أك��ون أن أرض��ى ك��ن��ت وم��ا
ه��م��اِم وغ��ي��ر م��ذل��وًال ك��ان ول��و ح��ب��ي��ب��ٍة ق��ت��ل ال��م��رء ي��ط��ي��ق ف��ل��ي��س
ظ��ام��ي ع��ف��وك ن��ح��و ف��إن��ي ف��ع��ف��ًوا ال��وغ��ى ي��ل��ت��ق��ي ف��ارًس��ا ب��م��ث��ل��ي ف��ك��ي��ف

أغاممنون:

ح��ام��ي ب��ن��ت��ي أض��ح��ي��ت إذ وأح��س��ن��ت أت��ي��ت��ه ق��د ال��ذي ف��ي ل��ع��م��ري ص��دق��ت
س��ام��ي ل��ف��ض��ل��ك ش��ك��ر ب��ذا ف��ح��ق دم��اءَه��ا ن��ال ال��س��ي��ف ل��ك��ان وإال
ب��ذم��ام��ي ً م��ل��ج��أ إل��ي��ه��ا غ��دوت ظ��الم��ٍة م��ن خ��ل��ص��ت��ن��ي ق��د ألن��ك
زؤام ال��ب��ك��اء ف��ي ب��م��وت ق��ض��ي��ت م��وت��ه��ا ت��مَّ ل��و ال��ل��ه وي��دري وإن��ي
م��رام وس��وءِ إرغ��ام غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ت��ات��ِه ب��ق��ت��ل ي��ق��ض��ي ال��ذي ذا وم��ن
ل��س��الم��ي ج��ئ��ت��ه ق��د ب��م��ا إل��ي��ِك ت��ش��ك��ري ح��ق ال��ي��وم ذا ف��ي أن��ت ك��ذا
إم��ام أع��ز اب��ن ل��ك��ل وأن��ت ال��ورى ف��ي اآلن ال��ط��اع��ة م��ث��ال ف��أن��ت
م��الم��ي إل��يَّ ت��دن��ي وال ع��ل��ي��ك ت��ج��رًُّؤا أت��ي��ت ق��د م��ا ت��ح��س��ب��ي ف��ال
ب��زم��ام ل��ه م��ن��ق��اًدا ك��ن��ت ف��ق��د ف��ع��ل��ت��ه م��ا ع��ل��ى ت��أس��ي ف��ال وأن��ت
ط��ام��ي ب��ال��م��س��رة أن��س ي��وم غ��دا ي��وم��ن��ا أن واف��رح��وا ف��س��روا وأن��ت��م
خ��ت��اِم خ��ي��ر ف��ي��ِه ن��الق��ي زف��اًف��ا ن��رى ك��ي اآلن ل��ل��ه��ي��ك��ل ب��ن��ا وه��ي��ا
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