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تقديم

ـا بعُد، فهـذا كتاب بسـيط لألوالد، لم يتعـرَّض فيه كاتبـُه للبحث  أمَّ

عـن أصـل خرافـات اليونـان وتمحيصهـا، لتجريـد صحيحهـا مـن 

فاسـدها كمـا جـاَء في تصانيـف مَكـس َملَـر وكوكـس وغيرهما من 

العلمـاء الذيـن تتبَّعـوا هـذه الخرافـات إلى أصولهـا فـي مؤَّلَّفات كل 

األمـم القديمـة وتقاليدهـم وسـائر مـا تداولُه النـاس عنهـم، ففتحوا 

بذلـك بابـاً واسـعاً لمباحـث شـتى نافعـة، وأبانـوا كيـف تحوَّلـت 

أسـماء األشـياء إلى أسـماء أشـخاص عاقلة على توالي األيـام، وكيف 

تقـرَّرت القصـص والحكايـات على تمـادي الزمان حتى صـارت ُتَعدُّ 
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ة، ووقـع اإلجمـاع على التصديـق بحدوثها والتسـليم  حـوادث حقيقيَـّ

بهـا عنـد الذيـن اتَّصلـت إليهم. بـل قـد اختار صاحـب هـذا الكتاب 

أن يقتصـر علـى سـرد تلـك القصـص والخرافـات قاطعـاً النظـر 

عـن تأويلهـا، مكتفيـاً بالفوائـد التـي فيهـا، ألنهـا مـن أبدع مـا جاَء 

ة عديـدة كمقاومة  عـن وصـف الحـوادث واألشـياء، ذات فوائـد أدبيَـّ

الشـهوات الجسـديَّة، وذم االنتقـام والظلم واللؤم علـى أنواعه باألقوال 

والِحَكـم واألمثـال والنـوادر... وفيها أيضاً شـواهد واضحـة على مدح 

كـرم النفـس وتفضيل اإلنسـان مصلحـة غيـرِه على مصلحة نفسـِه، 

ومحافظتـِه علـى واجباتـِه، وعلـى كـون الشـجاعة وحـب الوطـن 

والصـدق صفات شـريفًة سـاميًة...





ياسون يأخذ السلخ الذهبي
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)الفصل األول(

ة السلخ الذهبّي سرية ياسون وقصَّ

ُحِكـي أنـه كان فـي قديـم الزمـان ملك اسـمُه پيليـاس مالـكاً على 

مدينـة إُيولُكـوس علـى خليـج پاكاسـوس، وكان الُملْـُك أصـًا ألخيه 

إيصـون، فقام عليـه واغتصب الملك من يديـه، ولكن أَِذن لـُه باإلقامة 

فـي المدينـة، وكان إليصـون ابـٌن صغيٌر ُيسـمَّى ياسـون، فخاف أن 

يغـدر به أخوه يومـاً ويقتل ابنـُه ليجعل حـق الُملك لـه وألوالده؛ فإن 

ياسـون كان الـوارث الشـرعي لتخـت الُملـك بعـد أبيه، فبعثـه خفيًة 

إلـى ِخيـرون المـارد، وكان خيـرون هذا سـاكناً في كهف في وسـط 
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غاب مشـتبك األشـجار، على جبل ُيسـمَّى پيليون؛ فيأتـي إليه األبطال 

مـن سـائر األقطار فيعلُمهـم ركوب الخيـل وكل ما يتعلق بالفروسـية 

والمصارعـة والصيـد والقنص وأشـياء أخرى عجيبـة غريبة.

وأَمـن پيليـاس الملـك جانب أخيـه إيصون، ولـم يخـَش قيامه عليه 

واسـترداد المملكـة من يديـه، ولكنه لم يأمـن جانب ابـن أخيه؛ فكان 

يخـاف أنـه متى كبـر يكون أقـوى مـن أبيه وأشـجع فيسـتردُّ الملك 

منـه؛ ذلـك أن العرَّافيـن لمـا نظـروا فـي مسـتقبله قالوا لـه: »احذر 

مـن رجـل يكـون بنعـل واحـدة«، فـكان إذا افتكـر فـي ذلـك يخاف 

كمـا يخاف فاعلو الشـّر مـن عواقب الشـرور التي يفعلونهـا، ويتوقَّع 

ـا طالـت عليه األيـام ولم يجد شـراً من رجـل بنعل  هـاكاً قريبـاً. ولمَّ

واحـدة اطمأنـت نفسـه، وزعم أن الشـر قد مضـى عنه، فامتـأل قلبه 

فيـه لفعل الشـر؛ ألن القضـاء على عملـه الرديء لـم يجر سـريعاً ))) 

كما هو شـأن األشـرار فـي كل زمان ومـكان؛ فإنهـم أوالً يخافون من 

كشـف قبائحهـم طبقاً لقـول الكتـاب المقـدَّس: »الشـرير يهرب وال 

ـى قلوبهـم فيزعمون أن قبائحهم ال تكشـف البتة. طـارد«)))، ثم تتقسَّ

وجعـل ياسـون يتعلَّم علـى يدي خيـرون المـارد، ولّما شـبَّ صار 

شـجاعاً شـديد البـأس، وتمـرَّن مـع رفقائـه األبطـال علـى ركـوب 

الخيل والسـباق فـي الركض وصيـد الخنزير في الوعـور والمصارعة 

والمبـارزة والقتـال؛ ألن األبطـال كانـوا يتعلمون تلك األمـور في قديم 

ـاع الُطـرق والطغـاة  الزمـان لينقـذوا بادهـم مـن اللصـوص وقطَّ

)))- جا 11:8.
)))- ام 1:38.
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الذيـن يظلمـون الناس، كما فعـل البطـان هرقل وثيسـيوس على ما 

سـيجيء معنـا فـي هذا الكتـاب، وأمـا اآلن فالنـاس ال يتقاتلـون كما 

كانـوا يتقاتلـون فـي زمان األبطـال، ولكن القـوة والشـجاعة الزمتان 

لهم كمـا كانتـا الزمتيـن لألبطال.

ـه اغتصبه  ـا شـبَّ ياسـون َعلِـم أن الُملك لـه بعد أبيـه، وأن عمَّ ولمَّ

مـن أبيـه ظلمـاً وعدوانـاً، فـكان كلما صعـد علـى قمة الجبـل ورأى 

مدينـة إيولكـوس وقصـر عمه الشـامخ يقول في نفسـه: البـدَّ لي من 

اسـترداد ُملـك أبي وطـرد عّمي من السـرير الذي اختلسـُه اختاسـاً 

متـى ناسـبتني األحـوال وصـار لـي قـدرة علـى ذلـك. وصبـر حتى 

صار عمرُه عشـرين سـنة، وفيمـا كان عمـُه يذبح الذبائـح لنپتون إله 

البحر على شـاطئ البحر، والنـاس حوله جماعات يولمون ويسـرُّون، 

تنـاول رماحـه التـي كان يصطاد بهـا، والتـفَّ بجلد النمـر الذي كان 

رداء لـه، وسـار نحـو الشـاطئ الـذي كان عمـُه يذبح عليـه، فوصل 

فـي طريقـه إلـى حافَّة نهـر ُيسـمَّى أََنـْوُروس، فوجـد هنـاك عجوزاً 

جالسـة تريـد أن تقطـع النهـر وال تسـتطيع، لمـا بها مـن الضعف، 

فحيتـه بالسـام، وطلبـت إليـه أن يعبـر بهـا النهـر، ألنهـا عاجزة ال 

تقـدر أن تخـوض المـاَء. قيـل: وكانت هـذه العجوز هـي اإللهة هيرا 

ـرت حتى  أو يونـو زوجـة زفـس إلـه اآللهة فـي زعـم اليونـان، فتنكَّ

ال يعرفهـا، وجلسـت علـى ضفة النهـر كعجـوز أذلَّها الفقـر، وأباها 

السـقم والضعـف، لكـي تمتحنـُه، فـإن وجدتـه متكبـراً لئيمـاً محباً 

لنفسـه ال يبالي بمسـاعدة غيـره، وال يعين عجوزاً فـي كربتها قطعت 

عنـه المعونـة ألنـه ال ُيرَجى منه خيـٌر، وإن وجدتـُه متواضعـاً كريماً 
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رقيـق الفـؤاد ليـن الجانـب شـجاعاً قويـاً أعانتـُه علـى بلـوغ مناُه. 

فحملهـا ياسـون كمـا يفعـل الكرام أهـل الشـيمة والنخـوة، وخاض 

بهـا المـاء حتى وصـل إلى مـكان كثير األوحـال، فارتبكـت رجلُه في 

الوحـل ولصقـت نعلـُه بـه فخـرج على البـر بنعـل واحـدة فقط في 

إحـدى رجليه، والرجـل األخرى حافيـة، وكان ال يعلـم أن تلك العجوز 

هـي اإللهـة هيـرا، بل حملهـا وعبر بهـا النهر حبـاً في عمـل الخير ال 

اسـترضاء لهـا، وفـي ذلك تذكـرة لنـا بأننا نقـدر على إرضـاء إلهنا، 

اإللـه الحـي الحقيقي الـذي في كل مـكان؛ عيناُه مراقبتـان الطالحين 

والصالحيـن))). فـإن عملنـا األعمال الصالحـة فابدَّ أنهـا تنتج الخير، 

وإن عملنـا األعمال الشـريرة فابدَّ أن تنتج شـراً أعظم منهـا؛ فأعمالنا 

وأقوالنـا تجلـب علينـا الخيـر أو الشـّر فـي الزمـان اآلتي بحسـب ما 

تكـون، وال ننسـى أن محبـة الـذات أصل لكل الشـرور؛ فإن لـم نباِل 

إاّل بأنفسـنا ال نصيـر كـرام الطبـاع حميـدي األخاق متـى كبرنا، فلو 

أن ياسـون كان لئيمـاً متكبـراً محبـاً لنفسـه وليـس لغيـره، وأبى أن 

يغيـث العجـوز التـي اسـتغاثتُه، وقـال لها ابتعـدي عني فـإن حملي 

وهّمـي يكفيانني لََخِسـَر معونتهـا، ولخاب في مسـعاُه، ولخمل ذكرُه 

ولـم يِطـْر صيته فـي اآلفـاق، وال تخلَّد ذكـرُه في بطـون األوراق.

ـا عبـر النهـر ودَّع العجـوز، وجـاء برجـل حافية ورجـل ناعلة  ولمَّ

فـراغ  وبعـد  ويولمـون،  يذبحـون  والشـعب  عّمـُه  كان  إلـى حيـث 

الوليمـة رجـع الناس إلـى المدينـة فرجع معهـم، وكان الذيـن يرونه 

فـي المدينـة يتعجبـون؛ ألن الغربـاء لـم يكونـوا يدخلونها إال نـادراً، 

)))- ام 3:15.
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وراعتهـم هيبتـه وطلعتـه، وراق لهـم منظـر شـعره الذي لـم ُيَقّص 

طـول أيامـه، فقـال بعضهـم: إنـه أپلو إلـه الشـمس، وقـال آخرون: 

ال؛ بـل هو مـارس )المريـخ( إله الحـرب، وفيمـا هم يتحدَّثـون كذلك 

مـرَّ پيليـاس الملك فـي مركبتـه، والبغال أمامـه تجرُّ المركبـة، فنظر 

إلى ياسـون طويـًا وأعجبه منظرُه وعامات الشـيمة والشـهامة التي 

كانـت تلـوح علـى وجهه فخـاف، ثم حانـت منـه التفاتة إلـى رجليه 

ر قـول العرَّافين وارتعـد ارتعاداً  فرآه البسـاً نعـًا واحدة فقـط، فتذكَّ

عظيمـا مـن الخـوف، فأوقـف مركبته وسـأله قائـًا: من أنـت؟ فقال 

ياسـون: أنـا ياسـون بـن إيصـون، وقد أتيـت ألسـترد مملكـة آبائي 

التـي أعطاهـا زفـس إليولـوس. وكان منطقه فصيحـاً، وكامـه عذباً 

لطيفـاً؛ ألن خيـرون المارد كان يوصي األبطال أن ال يسـتعملوا الغلظة 

والجفـاء فـي الـكام، ولما قـال ذلك ذهـب إلى بيـت أبيه فقبلـه أبوُه 

ـان لـه؛ فـارس وأميثـاون، وبنوهمـا يزورونـه،  باألفـراح، وأتـى عمَّ

وأقامـوا الوالئـم واألفراح خمسـة أيام متواليـة، وفي نهايتهـا أخبرهم 

ياسـون بمـا كان فـي نيتـه أن يفعلـه، فقامـوا جميعـاً وذهبـوا إلـى 

قصـر الملـك پيلياس.

فتلقَّاهـم پيليـاس باإلكـرام والترحـاب، وتظاهر باألنس والسـرور، 

وكان باطنـاً يـودُّ لـو سـاعده الحـظ علـى الفتـك بياسـون وإعدامه 

الحيـاة، ولكنـه لـم يجسـر أن يفعـل ذلـك ألنـه كان لئيمـاً جبانـاً، 

والجبنـاء ال يجترئـون علـى لقـاء الرجـال وقتـال األبطال. ثـم كلموه 

بمـا كان فـي عزمهم من اسـترداد الُملك إلـى ياسـون، فأصغى إليهم 

حتـى فرغـوا ثـم قال لهـم: إني أسـلمكم الملـك بشـرط أن تتركوا لي 
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، وتمهلوني إلى أجـل معيَّن. وجعل بعـد ذلك يخبر  قطعانـي ومراعـيَّ

ياسـون عـن السـلخ الذهبي، ويحثـه على الذهـاب إليـه والرجوع به، 

زاعمـاً أنـه إن رجع به يرقـى إلى ذروة المجد والعز، ويشـغل أسـمى 

مقـام فـي الكرامة والشـرف، ألنـه يكون قـد فعل مـا لم يفعلـه أحٌد 

قبلـه، وختم كامـه بأن رجوع ياسـون بالسـلخ الذهبي يكـون نهاية 

األجـل فيتنـازل له عـن الُملك.

فرضـي ياسـون بوعد پيلياس، واشـتاقت نفسـه للحصـول على ما 

حبَّبـُه بـه منخدعـاً بلطفـه ورقَّـة كامـه ومـا تظاهـر به مـن األنس 

واإلكـرام، وكان پيليـاس داهيـة مـن الدواهـي؛ فنصـب لياسـون هذا 

الشـرك آمـًا أنـه يهلك بـه فيتخلَّص من شـره، ألنـه إن لـم يهلك من 

البحـر الهـدَّار أهلكـُه أهـل كلخيس، وإن سـلم مـن أهـل كلخيس لم 

يسـلم مـن الثوريـن اللذيـن أرجلهما من نحـاس وأنفاسـهما من نار، 

وإن سـلم منهمـا لم يسـلم من التنيـن الذي يحـرس السـلخ الذهبي؛ 

فـا ينام الليـل وال النهـار. وهانـت لدى ياسـون المصاعـب، وخفَّف 

لـه حـبُّ المجد والشـرف ركـوب األخطـار واقتحـام األهـوال، وحقَّق 

لنفسـه األمانـّي التي كانت تخطر لـه ولرفقائه األبطال وهم جالسـون 

فـي ظـل األشـجار علـى جبـل پيليـون يتكلمون عـن السـلخ الذهبي 

واألخطـار التي تحـول دون القاصد إليـه فتصّدُه عـن الحصول عليه؛ 

م  فوعـد پيلياس باسـتخاص السـلخ الذهبـي والرجوع به إليـه، وصمَّ

علـى إنجـاز وعـده ولو بـذل ألجلـه الحياة ومـا فيها.

وأمـا خبـر السـلخ الذهبـي واألهـوال التـي كانـت تصـدُّ النـاس 

عـن الوصـول إليـه فنذكـر طرفـاً منهـا في مـا يأتـي: قيل إنـه كان 
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 ، ألطامـاس ملـك أرخومينوس ابن اسـمه فركسـوس وابنة اسـمها ِهاَّ

ج أبوهما امرأة حسـوداً قاسـية  واسـم أمهما َنَفـا، فماتت أمهما وتزوَّ

اسـمها إينـو، فدبـرت على قتـل ابنـي زوجها مخافـة أن يرثـا الملك 

مـن بعده فيحـرم أوالدهـا منـُه؛ فأوصت نسـاء المدينـة أن يحّمصن 

الحنطـة إذا جـاء زمـان البـذر والـزرع، فـكاد نسـاء المدينـة معها، 

وفعلـن كمـا أوصتهـنَّ فلم تنبـت األرض قمحـا، وصار جـوع عظيم، 

رافين في  فأرسـل الملـك ُرُسـًا إلى هيـكل دلفي يستشـير كهانـه العَّ

أمـر الجـوع، فأقنعت زوجته الرُُّسـل أن يقولـوا له: إن الجـوع يرتفع 

عـن المدينـة بتقديمـه ابنه فركسـوس ذبيحـة لإلله زفـس، فقالوا له 

كمـا علّمتهـم زوجتـه، فجزع أطامـاس الملك جزعـاً شـديداً على ابنه 

ع عـن ذبحه، ولكـن أهـل المدينة صدَّقـوا كام الرسـل فأصرُّوا  وتمنَـّ

علـى قتلـه رجـاء أن يرتفـع الجوع عنهـم، فأجابهـم الملـك إلى ذلك 

كرهـاً، ووضعوا فركسـوس أمـام المذبح، وهـمَّ الكاهـن بضربه، وإذا 

كبـٌش صوفه مـن الذهـب هجم بغتـة وحمل فركسـوس وأختـه على 

ظهـره وطـار بهمـا حتـى غـاب عـن األبصـار، ومـازال طائـراً بهما 

فـوق األوديـة والجبال حتـى جاز خليـج أُْوُپنـط وأرض يوبيـا وبحر 

إيجـي، وأتـى إلى البوغـاز المسـمَّى اليوم بوغـاز الدَّردنيـل، فاعترى 

هـاَّ الـدوار هنـاك فوقعـت عـن ظهـر الكبـش إلـى البحـر وغرقت 

هنـاك، ولذلـك ُسـّمي هـذا البحـر عنـد اليونان هـاَّ سـپنت؛ أي بحر 

، وأمـا فركسـوس فبقـي راكبـاً علـى الكبش حتـى جاء بـه إلى  هـاَّ

مدينـة كلخيـس علـى الشـاطئ الشـرقي مـن البحـر األسـود قـرب 

سلسـلة جبـال قـوه قـاف، فوقف الكبـش هنـاك، وكان الملـك حينئذ 

ب بفركسـوس وزوَّجـه بابنته خلسـيوپا،  إيتيـس بـن هليـوس، فترحَّ
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وذبـح فركسـوس الكبـش وقرَّبـه لزفس، وسـلخ جلـده الذهبـي عنه 

ـص لمارس  وعلَّقـه على شـجرة سـنديان في الغـاب الُمقدَّس المخصَّ

)المريـخ( إلـه الحـرب، وعاش فركسـوس فـي كلخيس سـنين كثيرة 

هناك. ومـات 

وشـاع عنـه، فـي رواية بعـد موته، أنـه قلٌق ال يسـتريح فـي قبره؛ 

ألنـه مدفـون بعيـداً عـن قبـور آبائـه، وأنـه ال يسـتريح مـا لـم يرد 

السـلخ الذهبـي المعلّـق علـى شـجرة السـنديان إلـى بـاد اليونان، 

ب بـه ليبقى  وفـي روايـة أخـرى أن الملـك إيتيـس قتلـه بعدمـا ترحَّ

السـلخ الذهبـي عنـده؛ ألن العرَّافيـن قالـوا لـه: إن الملك يـدوم لك ما 

دام هـذا السـلخ في بـادك، فخاف أن يذهب فركسـوس بـه من باده 

فيذهـب الملـك مـن يده فقتله، واشـتهر مـن َثمَّ فـي بـاد اليونان أن 

الـذي يذهـب إلـى أرض كلخيـس ويركـب أخطـار البحـار والثورين 

اللذيـن أرجلهمـا مـن نحـاس والتنين الـذي ال ينـام، ويأتي بالسـلخ 

الذهبـي يفعـل أفعـال العظـام ويفوق األقـران شـرفاً ومجداً.

ـا اقتـرح الملـك پيلياس علـى ياسـون أن يأتي بالسـلخ الذهبي  فلمَّ

ه علـى اكتسـاب المجـد الرفيـع  لمـا فيـه مـن البـأس والقـوَّة، وحثَـّ

اه ياسـون إلى ذلك  وإحـراز قصبات السـبق علـى أبطـال اليونان لبَـّ

ولـم يمتنـع عـن قبـول االقتـراح ألسـباب؛ منها مـا ذكرنـا، ومنها أن 

التمنُّـع كان ُيَعـدُّ عليـه جبانـة وعـاراً، ومنها أن فركسـوس السـابق 

ذكـره كان ابن عـم أبيه إيصون، فلذلك كان اسـترجاع السـلخ الذهبي 

إلـى بـاد اليونـان واجبـاً عليه بسـبب مـا بينهما مـن قرابة النسـب، 

ومنهـا أن رجـوع الُملْـك إليـه كان متعلقـاً علـى اسـترجاعه للسـلخ 
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الذهبـي بوعد پيلياس الملك، فلذلك أرسـل رُسـًا إلـى رفقائه األبطال 

يدعوهـم لمسـاعدته علـى جلـب السـلخ الذهبـي، وذهب بنفسـه إلى 

أركـوس بن فركسـوس، وطلـب إليه أن يبني له سـفينة ذات خمسـين 

مجذافـاً حتـى تكـون أكبـر سـفينة بنيـت فـي بـاد اليونـان، فبنى 

لـه السـفينة على شـاطئ خليـج پاكاسـوس قـرب مدينـة إيولكوس 

اها أركوس باسـمه، ويقـال: إن أثينا إلهـة الحكمـة علَّمته كيف  وسـمَّ

يبنيهـا قوية متينة سـريعة السـير في المـاء، ألن قدمـاء اليونان كانوا 

يعتقـدون أن كل مـا يصنـع جيـداً ويكـون متقنـاً ومحكمـاً ُيصنـع 

بتعليـم اآللهة ومسـاعدتها للصانـع، وكان بعض هذه السـفينة مبنيا 

بخشـب أشـجار پيليون التي كان ياسـون ورفاقه األبطال يسـتظلون 

فـي ظلهـا بعد الكـرِّ والفـرِّ والمكافحـة عند المـارد خيـرون على ما 

تقـدَّم بـه الكام.

ولمـا تـّم بناء السـفينة رسـم المـارد خيـرون خارطة فيهـا صور 

النجـوم لكـي تسـير السـفينة مسـتدلة بهـا فـي البحـار المجهولـة 

التـي كانت فـي طريقهـا، وأقلـع ياسـون ورفاقـه في فصـل الربيع 

عنـد طلـوع الثريـا، وكان عـدد رفاقـه خمسـين بطـًا؛ منهـم هرقل 

وكسـتور وپليديوشـس، المعـروف بپلُّوكـس، وپيليـوس وتيامـون 

وزيتـس وكابـس وِملِياجـر والبرنـس وپوليفيموس ومپسـوس النبي 

وأورفيـوس الـذي كان يغنـي فيطـرب النـاس، ويجعـل الوحـوش 

الضاريـة تأنـس وتـذل، وتيفـس مديـر السـفينة، ووقـف ياسـون 

فـي مؤخـر السـفينة، وصبَّ خمـراً مـن كأس ذهبيـة، ونـادى زفس 

والريـاح والبحـر والليل والنهار، متوسـًا أن تسـهل لهم السـفر حتى 
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يرجعـوا غانميـن سـالمين، فأبرقـت البـروق ودوت الرعـود وضـرب 

أورفيـوس علـى عـوده وأنشـد ووضـع كلٌّ مـن األبطـال يديـه علـى 

مجذافـه وجّذف، فصارت السـفينة تمخر المياه وتشـق أحشـاء خليج 

باكاسـوس شـّقا، فصـاروا مازمين حدود مغنيسـيا حتى جـاؤوا إلى 

شـبه جزيـرة پلينـا، ثم إلـى جزيرة لمنـوس في بحـر إيجـي، فنزلوا 

هنـاك علـى البـر إال هرقـل، فألّحوا عليـه أن ينـزل معهم ويسـتريح 

مـن أتعـاب السـفر فأبـى، وأصـرَّ علـى المسـير فتركـوه، وعكفـوا 

علـى اللهـو والطـرب والوالئـم واألفـراح زمانـاً طوياً، حتى اشـتدت 

عليهـم لجاجـة هرقـل فانقـادوا إليـه، وكفُّـوا عـن اللهو وجـّدوا في 

السـير إلـى سـاموثراكي، ثم هّا سـپنت ثم بحـر پروبنتس المسـمَّى 

اليـوم بحـر مرمـرا، فنزلـوا هناك علـى جزيرة فيهـا تل عاٍل يسـكنه 

مـاردان؛ صورتهمـا صـورة دب، ولكل منهمـا سـت أذرع فقتلوهما، 

ثـم سـافروا فهاجـت عليهـم ريـح مضـادة فـي الليـل فردتهـم إلى 

الجزيـرة التي سـافروا منها، فظـن الدوليونيون الذين يسـكنون فيها 

قـرب التـل أنهم أعـداء قد أغـاروا عليهـم، فابتدروهـم بالهجوم تحت 

جنـح الظـام، واقتتلـوا قتـاالً شـديداً حتـى انتصـر األبطـال وانهزم 

الدوليونيـون بعـد أن قتل ملكهم سـيزيكوس وخلق كثيـر منهم، فلما 

علـم األبطـال أن الملك مـن القتلى حزنـوا عليه حزناً شـديداً؛ ألنه كان 

قد أكثـر اإلحسـان إليهم، فعملـوا له مناحـة عظيمة، وقدمـوا الذبائح 

ودفنـوه بالتبجيـل واإلكرام. 

ثـّم سـافروا إلـى ميسـيا، ونزلـوا هنـاك ألن أذرعهم كلّـت من طول 

التجذيـف، وانتشـروا عليهـا؛ تـارة يتنزهـون فـي خمائلهـا النضرة، 
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وطـوراً يـردون مياههـا العذبـة أو يسـتظلون بأشـجارها الظليلـة، 

وتوغـل هرقـل وهياس يوماً فـي بعض الغياض، وضـل هياس وأتى 

إلـى بحيـرة فوقع فيهـا وهـو ينظر إلـى مائها ومـات، وجـال هرقل 

مـن غـاب إلى غـاب يناديـه ويفتش عنـه الشـواهق والكهـوف، حتى 

اسـتطال رفاقه غيبتـه فسـافروا وتركوه، ولمـا مل مـن التفتيش عاد 

إلـى رفاقـه فـإذا السـفينة قد غابت عـن األبصـار، فعاد إلـى أركوس 

كئيبـاً كاسـف البـال، وقضـى باقـي أيامه في خدمـة أبنـاء زمانه.

وجـاء األبطـال في السـفينة إلـى ببريشـيا، وكان رجلهـا أميكوس 

يقاتـل كل غريـب يأتيهـا ويقتلـه، فلمـا نـزل األبطـال فيهـا قـام 

لقتالهـم فبـرز إليـه پلوكـس وقتله، وسـافروا مـن هناك ونزلـوا إلى 

ـوس، في حـدود ثراكي، وكان ملكها أعمى، واسـمه فينيوس،  َسلِْميُدسُّ

وكان يعـرف مسـتقبل الناس فأتوا إليه ليخبرهم بمسـتقبل سـفرهم.

وُيـروى عـن فينيوس هـذا خبر محزن جـداً، وهو أن بعض النسـاء 

أخبرنـه خبـراً كاذبـاً، فغضـب غضباً شـديداً وقتـل ابنيه، فسـخطت 

عليـه اآللهـة وضربتـه بالعمـى عقابـاً علـى ما فعـل بابنيـه، وبعثت 

لتعذيبـه وحشـين هائليـن؛ وجهاهمـا كوجـوه النسـاء، ومنظرهمـا 

مخالـب  ولهمـا  جوعـاً،  يموتـان  يـكادان  كأنهمـا  ضعيـف  سـقيم 

وأجنحـة كالطيـور، فكانـا إذا ُوِضع الطعـام أمامه يأتيـان فيخطفان 

معظمـه ويتلفـان الباقي، لكـي ال يبقى له مـا يأكلـه، ويتركانه جائعاً 

مهـزوال يبكي ولديـه اللذيـن قتلهما مغـروراً بكام بعـض الكاذبات، 

فلمـا سـأله األبطـال عـن الطريق التـي يسـافرون فيها قـال لهم إني 

أخبركـم عنهـا وعـن األخطـار التـي تلقونهـا فيهـا إذا نجيتموني من 
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الوحشـين اللذيـن يخطفـان طعامي ويكـدران صفو أيامـي، فوعدوه 

بذلـك، فأمر بمد الخـوان وإحضار الخبـز واللحم والخمـر، ولّما هّموا 

بتنـاول الطعـام أقبل الوحشـان يصرخان وحما الطعـام، فقام اثنان 

مـن األبطـال، وهما زيتـس وكايس المجنحـان ابنا بورياس، واسـتا 

سـيفيهما وطرداهما فطـارا علـى البروبنتس- )بحر مرمـرا(- وبحر 

إيجـي، وطـار البطـان وراءهمـا، وقطعـوا بـاد اليونـان وأتـوا إلى 

جزيـرة سـتروفادس بعيداً عن سـواحل مسـينيا، فأمسـكهما البطان 

هنـاك، وأرادا ذبحهمـا فمنعتهمـا اإللهـة إيـرس من ذلـك، وعاهدهما 

الوحشـان أنهمـا ال يعودان إلـى فينيـوس، وال يخطفـان طعامه فيما 

. بعد

فهـذه الروايـة مـن جملـة القصـص الملفقـة كمـا يحكـم القارئ 

ألول وهلـة، ولكنهـا تشـفُّ عـن معنى ظاهر وهـو أن العقـاب البدَّ أن 

يتلـو اإلثـم، وأن األثيـم يجازى على إثمـه ال محالة؛ إن لـم يكن عاجاً 

فآجـًا، وألشـباه هذه القصـة فوائد من وجوه شـتى، كذكـر الصفات 

الممدوحـة مثـل الشـجاعة والثبـات والجد واإلقـدام، ونحـو ذلك مما 

سـيأتي معنا فـي أثنـاء الكام.

فأخبـر فينيـوس األبطـال عـن طريقهـم، وعمـا يعـرض لهـم فيه 

والشـجاعة  والحـذق  والتأنـي  بالصبـر  وأوصاهـم  المخاطـر،  مـن 

لنـوال المطلـوب، وعلّمهم كيـف يتخلصون مـن الشـدائد التي تحول 

دونهـم؛ فـكان كمـا أخبرهم ألنهـم لم يبعـدوا عنـه إال القليـل، حتى 

دخلـوا البحـر العجاج المعـروف اليوم بالبحر األسـود، ولـم يكن أحد 

مـن اليونـان قـد سـافر فيه قبلهـم لكثـرة مـا كان شـائعا بينهم عن 
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مخاطـره وأهوالـه، حتى ضربت بشـدائده األمثال، فلّمـا الحت أمامهم 

الصخـور الطافيـة التي يسـمونها سـمپلكادس، والضباب يغشـى ما 

بينهـم وبينهـا فـا تنجلـي ألبصارهـم، وسـمعوها تتاقـى فتتاطم 

وتسـحق كل مـا تنطبق عليـه ذابت قلوبهـم فيهم، وصاحـوا: يا ويلنا؛ 

إن أطبقـت تلك الصخـور علينا سـحقتنا ال محالـة، وكان فينيوس قد 

علّمهـم قائـًا: إذا دنوتـم من هـذه الصخـور فأطلقوا حمامـة أمامكم 

فتطيـر بينهـا؛ إذ ال يوجـد سـبيل آخـر للمرور مـن هناك، فـإذا مرَّت 

سـالمة فاتبعوهـا عاجـًا وكونـوا حذرين يقظيـن، فأطلقـوا الحمامة 

فاخترقـت الضبـاب ومـرَّت بيـن تلـك الصخـور المظلمـة فأطبقـت 

عليهـا فلـم تصـب إاّل ريشـة مـن ذيلها، ثـم افترقـت، فقـال األبطال: 

قـد حـان الزمـان، ومزقـوا بمجاذيفهـم أحشـاء المـاء، حتـى اختلط 

عرقهـم بالزبـد الجائش حول مجاذيفهم، فانطلقت السـفينة مسـرعة 

كالبـرق، ولمـا أطبقـت الصخـور كانـت قـد جازتهـا فلم تلحـق بها 

.ً ضررا

فسـاروا أيامـاً كثيـرة على حـدود بنطـس، حتـى وصلوا إلـى نهر 

فاسـيس الجـاري فـي أرض كلخيـس حيـث كان السـلخ الذهبـي، 

فوجـدوا أوالد فركسـوس هنـاك وقد انكسـرت بهم السـفينة على نهر 

أريتيـاس، فأخذوهم معهـم، ودلّهم أوالد فركسـوس على مـكان أمين 

يرسـون فيـه لمعرفتهـم بأماكـن ذلـك النهـر، ولوالهـم لتعسـر على 

األبطـال أن يجـدوا مرًسـى أميناً، فكان نـزول أوالد فركسـوس معهم 

خيـراً عظيمـا لهم.

ثـم نزلـوا إلـى البـر، وذهـب ياسـون إلـى ملـك كلخيـس، وكان 
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اسـمه إيتـس، فأخبره أنـه قد أتـى ليأخذ السـلخ الذهبي الـذي علقه 

فركسـوس علـى شـجرة السـنديان إلـى بـاد اليونـان، وكان الملـك 

حريصـاً جـداً على السـلخ المذكـور، ودبَّر لصيانتـه تدابيـر متعدِّدة 

عظيمة األخطـار والمهالك ال يكاد اإلنسـان يقوى عليها بنفسـه، فقال 

لياسـون: إنـك إن قـدرت أن تفعل ما أطلبـه منك أعطيتك السـلخ وإال 

؟ قال نضـع النير  ا وكرامـة؛ فما الـذي تقترحه علـيَّ فـا. فقـال: حبَـّ

علـى عنقـي الثورين اللذيـن أرجلهما مـن نحاس وأنفاسـهما من نار، 

وقـد أعطانـي إياهما اإللـه ڤلـكان، وتقرنهما معـاً للحراثـة، وتحرث 

عليهمـا حقـل مـارس )المريـخ(، ثـم تبـذر فيه أسـنان التنيـن التي 

تنبـت مـن األرض رجـاالً مسـلحين، فقـال ياسـون: إني قابـل بذلك؛ 

فقـد أتيـت آلخذ السـلخ الذهبـي علـى كل حال، ولـو حال دونه شـرُّ 

األهـوال، ولكنـه كان يعلم أنـه ال يقوى علـى المصاعب التـي وضعها 

الملـك فـي طريقـه، وال يسـتطيع علـى الفـوز بمـراده، فحـار فـي 

أمـره، وأوشـك أن يرجـع عـن عزمـه لـو لـم يأتـه العـون مـن حيث 

ال يعلـم، وذلـك أنـه كان للملـك إيتـس ابنة اسـمها ميديا، مـن أدهى 

النسـاء وأخبثهـن وأبرعهن سـحراً، فلما رأت ياسـون تعلّـق قلبها به، 

فقالـت لـه: إن وعدتنـي أنـك تتـزوج بـي وتأخذنـي معـك إلـى باد 

اليونـان أعنتـك علـى نوال السـلخ الذهبـي. وكان ياسـون قـد تزّوج 

بهپسـيبيلي- ملكـة جزيـرة لمنـوس- لمـا نزل هـو واألبطـال عليها، 

فـكان مقيـداً، وكان الواجـب عليـه أن يرفـض طلـب ميديـا، ولكـن 

رغبتـه فـي الحصول علـى السـلخ الذهبي أحلـت له مالم يكـن يحل، 

فقبـل طلبهـا، وجلـب على نفسـه األكـدار واألوجـاع بعمله الـرديء؛ 

هـذا طبقـا لقـول الكتـاب المقـدس: »إن مـا يزرعـه اإلنسـان فإياه 
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يحصـد«؛ فمـن يفعل الشـر يأِت الشـرُّ عليه، ولـو بعد زمـان طويل.

وحسـنت لياسـون األمـور أوالً، ولكـن سـاءت أخيـراً كما سـيظهر 

لنـا، فلمـا وعد ميديـا بالـزواج أعطته دهاناً يدهن به جسـده وترسـه 

ورمحـه فيقيه مـن النار وطعـن الرمح وضرب الحسـام يومـاً كاماً، 

وأخبرتـه مـاذا يفعـل إذا طلع عليـه الرجال المسـلّحون مـن األرض، 

ولمـا جـاء اليـوم المعيَّن ليقـرن الثوريـن ويحـرث الحقـل المقدَّس 

اجتمـع النـاس جماهيـر، ووقفـوا علـى التـال ليـروا ماذا يحـّل به، 

وجـاء الملـك أيضـاً وبيـده صولجـان مـن العـاج، وعليـه رداٌء مـن 

األرجـوان، وجلسـت ابنتـه ميديـا بجانبـه وقلبهـا مضطـرب فيهـا 

خوفـاً على ياسـون أن يخونه سـحرها فيهلـك أمام عينيهـا، ثم خرج 

الثـوران واللهـب يقذف من جوفيهمـا فيحرق األعشـاب أمامهما، ولما 

دنوا من ياسـون نكسـا رأسـيهما إلـى التراب، وأشـرعا إليـه قرونهما 

الحديديـة، ووثبـا عليه وثبة عنيفة حتـى ُخيل للناظريـن أن قد ُقضي 

أجلـه ومـزق كل ممزَّق، فانقض ياسـون عليهما فأمسـكهما بعنقيهما 

وشـدَّ عليهمـا النيـر، وجعل يحـرث الحقل عليهمـا حرثاً عميقـاً، فلما 

شـاهد األبطـال ذلـك صاحوا من الفـرح حتى شـقَّت أصواتهـم عنان 

السماء.

ولمـا فرغ مـن الحرث ناولـُه الملك خـوذة من النحاس فيها أسـنان 

التنيـن، فجعـل يبـذر األسـنان فتنبـت مـن األرض أبطـاالً متقلديـن 

السـاح، ثـم زحفـوا عليه وأشـرعوا نحـوه أسـنّة رماحهـم، حتى لم 

يعـد لرؤوس األسـنَّة نصيب من جسـده، فخـاف رفاقه خوفاً شـديداً، 

وخافـت ميديـا أيضـاً أن يكون قد نسـي ما علّمتـُه إيـاه، أو أن يخيب 
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سـحرها، ولكـن لـم يطل زمـان خوفهـم حتى ألقـى ياسـون الخوذة 

في وسـط الرجـال المسـلحين فانقلبوا عنـه، وجعلـوا يتقاتلون حتى 

ُقتِلـوا عـن آخرهـم، ونجا ياسـون، فصـاح رفاقه فرحاً وبشـراً.

وجـاء ياسـون إلـى الملـك يطلـب السـلخ فأبـى الملـك أن يعطيه 

إيـاه؛ ألنـه كان يقتـرح مـا اقترحه عليـه متأكـداً أن البشـر يعجزون 

عـن إتمامـه فيتخلص منهم على أسـهل سـبيل، وال يظهـر ضنه على 

السـلخ فـي عيـون النـاس، ولذلـك لمـا رأى من ياسـون ما لـم يكن 

ينتظـره، وأيقـن أنـه لـم تبَق له حيلـة على صـده عنه مـع المحافظة 

علـى قولـه، أضمر له السـوء، وعـزم على قتلـه وقتل رفاقـه، وإحراق 

سـفينتهم فـي الغـد فيمحـو ذكرهـم مـن العالم، ولكـن ابنتـه ميديا 

خلصتهـم مـن شـراكه، وأوصلـت ياسـون إلى السـلخ الذهبـي رغماً 

أبيها. عـن 

وذلـك أنـه كان يحـرس السـلخ على مـا يـروى تنين هائـل فتاك ال 

ينـام ليـا وال نهاراً، فقّطـرت ميديا عصـار بعض العقاقيـر المنومة، 

ـت العصار علـى التنيـن، وجعلت  وذهبـت بياسـون إلى الغـاب ورشَّ

تقسـم عليـه وتعـزم كمـا يفعـل الرقـاة حتـى وقـع عليـه سـبات، 

وجمـدت عينـُه فلم تعد تتحرك، فأسـرع ياسـون إلى السـلخ فاقتلعه 

عـن الشـجرة، وعـاد به إلـى السـفينة غانمـاً آمـًا أن ترجـع مملكة 

آبائـه إليـه، وتـزوج بميديا، وعـاد هـو واألبطال إلـى باده.

فغنم ياسـون السـلخ الذهبي بالشـجاعة واإلقدام والسـحر والشـر 

أيضـاً، فلـم يكـن حصوله علـى السـلخ خاتمـة أتعابه وبـداءة نعيمه 
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وسـعادته، بـل إن الشـر بقـي كامناً فـي طريقـه والهّم صـار راصداً 

ج بهـا وهو  لـه فـي حياتـه ألنه قبـل معونـة ميديـا الشـريرة وتـزوَّ

مقيـد بغيرهـا، وألنـه فعل أيضـاً أمـوراً أخرى تذكـر معنا فـي أثناء 

الـكام؛ فارتكب بعملـه هذا جهالة عظيمـة، وكان خيراً لـه أن يرفض 

مسـاعدة ميديا، ويسـعى بنفسـه ويقتحم األخطار، ولو عـاد مخذوالً، 

مـن أن يسـتعين بالشـّر على الفوز بغرضـه؛ فاعلموا أيهـا األوالد هذا، 

وال تنسـوا فـي حياتكم أن الفشـل فـي األمور خيـٌر من النجـاح فيها 

بطـرق الشـر ومسـاعي اإلثـم؛ ألن هـذا النجـاح عـاٌر وهـوان علـى 

اإلنسـان، وعاقبته الخسـارة والشـقاُء غالباً.

وسـافر األبطـال خفيـة تلـك الليلـة مسـرعين علـى نهر فاسـيس، 

ودخلـوا البحـر وجازوا بيـن الصخور الطافيـة المتاطمة التي سـبق 

الـكام عليهـا، فلما شـعر الملـك إيتـس بفرارهم وفـرار ابنتـه ميديا 

معهـم، وعلـم أن مـا فعلـه ياسـون كان بسـحرها وتدبيرهـا غضـب 

غضبـاً عظيمـاً، وتبعهـم مسـرعاً، وكانـت ميديـا قـد سـرقت أخاها 

أبسـرتوس ليلـة فرارهـا، وأخذتـه معهـا لغايـات ال يعلمهـا إاّل اللـه، 

والظاهـر أنهـا علمـت أن أباهـا يجد وراءهـا، فدبَّـرت تدبيرا شـريراً 

تتخلـص به منـه، فلمـا رأت أن سـفينة أبيها قـد قربت من سـفينتها 

ذبحـت أخاهـا وقطعته وألقـت قطعه في البحـر، حتـى إذا رأى أبوها 

جثـة ابنـه المقطعة يقـف اللتقاطهـا، فتنجو سـفينتها منـه، ففعلت 

بذلـك مـا ال يفعله إال األشـرار القسـاة، وكفـى بفعلها هـذا دلياً على 

ردائتهـا وعـدم أهليتهـا ألن تكـون زوجة لرجـل كياسـون، فلما رأى 

أبوهـا قطـع ابنـه طافيـة على وجـه الماء حـزن حزنـاً عظيمـاً؛ ألنه 
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كان يحبـه جـداً، وأوقف السـفينة اللتقاطهـا، وكفَّ عن اتباع سـفينة 

ز هناك سـفناً  األبطـال، ثم عـاد بجثة ابنه إلـى مدينتـه ُكلخيس، وجهَّ

وأنـزل فيهـا رجـاالً، وأمرهم أن يرجعـوا بابنتـه ميديـا ليعاقبها على 

مـا فعلـت، وتوعدهـم قائـًا: إنكـم إن لـم تعـودوا بهـا عاقبتكم في 

! نها مكا

هـذا، وإن القـارئ يسـتغرب أن يرى أولئـك األبطال الكـرام الطباع 

وياسـون في مقدمتهـم يفعلون فعل اللئـام األنـذال، ويوافقون ميديا 

الشـريرة على شـرها عوضاً عـن أن يصدوها عن قتل أخيهـا ويردوها 

إلـى أبيهـا، وذلك أقـل ما ينتظـر منهم، ولكنهـم أباحوا لهـا عمل تلك 

المنكـرات، ووافقوهـا علـى شـرها، ألنهـم كانـوا يعلمون أن ياسـون 

حصـل علـى السـلخ الذهبـي بتدبيرهـا ومسـاعدتها، وكان الحصول 

عليـه غايـة مـا يتمنونه، فلـم يهمهم مـا توصينا بـه التـوراة وهو أن 

، وربما خافـوا أيضاً  خسـارة الشـيء خيٌر مـن الحصـول عليه بالشـرِّ

مـن مقاومتها زعمـاً أنها تضرهم بسـحرها.

وسـاروا حتـى جـاؤوا إلـى جزيـرة شـركي، فقدمـوا هنـاك ذبائح 

ليتبـرَّروا مـن الذنـب الـذي لحقهـم بقتـل أبسـرتوس أخـي ميديـا، 

لعلمهـم أن قتله ذنـب عليهـم، وأنهم يحتاجـون إلى الغفـران، فظنوا 

الغفـران بممارسـة بعـض الطقـوس وتقديـم  أنهـم ينالـون ذلـك 

الذبائـح، غيـر عالميـن أن الله وحده يغفـر الخطايا؛ فـإن اآللهة التي 

كانـوا يعبدونهـا كانت آلهـة ظالمة قاسـية تحـب االنتقام كمـا كانوا 

هـم أنفسـهم، فزعمـوا أن تقديـم الذبائح لهـا يصرف غيظهـا عنهم، 

وأن ممارسـة الطقـوس تجلـب رضاهـا عنهـم، فكانـوا يمارسـونها 
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خوفـاً مـن العقـاب ال طلبـاً للتطهيـر مـن الخطيئة...

ثـم قامـوا مـن ِشـركي، ومـرُّوا علـى جزائـر السـيرين الاتـي كن 

، فيأتـي لاسـتماع لهـن فيقتلنـُه،  يغنيـن فيطربـن مـن يسـمعهنَّ

، وعلى الـدردور الشـهير شـاريبدس،  وعلـى الصخـرة الشـماء ِسـاَّ

والصخـور التائهـة وترينكريا )سيسـيليا( وجزيرة الشـمس، وجاؤوا 

إلـى جزيـرة الفياشـيين التـي كان ملكهـا ألسـينوس، فوجـدوا هناك 

رجـاالً مـن الذيـن أرسـلهم الملك إيتـس في السـفن السـترجاع ابنته 

ميديـا، فحـاول هـؤالء أن يغـروا الملك علـى ردهـا إليهم، فقـال لهم 

الملـك: إني ال أسـتطيع أن أفعل ذلـك ألنها قد صارت زوجة لياسـون، 

فخافـوا أن يرجعـوا إلـى ملكهـم فأقامـوا هنـاك، ثـم سـار ياسـون 

ورفاقـه فـي طريقهـم، فنزلت عليهـم أنـواٌء عديدة، وثـارت عواصف 

شـديدة قذفتهـم إلـى الرمـال التـي علـى سـواحل إفريقية، فقاسـوا 

هنـاك مشـقَّات يعجز عـن ماقاتها فحـول الرجـال، وكانـوا يجرون 

السـفينة من البحـر إلى البـّر، ويصبرون حتى تسـكن الريـاح وتهدأ 

األمـواج ثـم يردونهـا إلـى الماء ويسـافرون، ألن سـفن تلـك األيام لم 

تكـن تحتمل العواصـف واألنـواء كالبواخر فـي أيامنا هـذه، ومازالوا 

يسـافرون كذلـك حتـى وصلـوا إلـى كريـت، وكان فيهـا مـارد مـن 

النحـاس؛ ُيقـال لـه تالـس، فمنعهـم مـن النـزول علـى البـر فقتلتُه 

ميديـا بسـحرها، وسـاروا مـن مـكان إلـى آخـر، حتـى وصلـوا إلى 

خليـج باكاسـوس ومدينـة إيولكـوس التي كانـوا قاصديـن إليها.

وكان أهـل المدينـة قـد قطعـوا الرجـاء مـن رجوعهـم منـذ زمان 

طويـل، وبكوهـم وناحـوا عليهـم زمانـاً، فلمـا سـمعوا برجوعهـم 



ِمن ِسَير األَبَْطال والُعَظَماِء الُقَدماء

28

سـالمين وباسـتخاصهم السـلخ الذهبي فرحوا فرحـاً عظيماً، وخرج 

آباؤهـم وأمهاتهـم لماقاتهم، فلـم يعرفوهم لما اعتراهـم من الضعف 

والهزال، بسـبب الشـدائد واألهـوال التـي القوها في سـفرهم، وارتفع 

الضجيـج فـي المدينـة، وعلَـت أصـوات الفـرح، وُذبحـت الذبائـح 

الكثيـرة، وأوقـدت األطياب الثمينة علـى مذابح اآللهـة، ورجع األبطال 

مـع آبائهـم، وأما ياسـون فرجع وحـده ألن أبويـه ماتا قبـل رجوعه.

ثـم طلـب المملكة مـن عمه پيليـاس، فأخلـف پيلياس وعـده، وأبى 

أن يردهـا إليـه، فقـال ياسـون لزوجتـه ميديـا: »إن عمي قـد أبى أن 

يردَّ علـيَّ المملكة فاقتليه بسـحرك، فصار ياسـون من طالبي الشـّر؛ 

ألنـه وافـق عليـه زمانـاً طويـًا، فقالت لـه ميديـا: »سـمعاً وطاعة« 

ع عـن عمـل الشـر، وتظاهـرت بالخصـام معه،  ألنهـا كانـت ال تتمنَـّ

والتجـأت إلـى الملـك پيليـاس فرحب بهـا بنتـاه، وقابلتاهـا باإلكرام 

وصدَّقتـا قولهـا واتخذتاها صديقـة محبَّة، فلمـا أقامـت عندهما مّدة 

أخبرتهما بسـحرها، وقالت لهما: »إني أرد الشـيخ شـاباً!«، فقالتا لها: 

»أفـا ترديـن أبانا الشـيخ إلـى الشـباب فتكملـي حظنـا ونعيمنا؟!« 

فصمتـت هنيهـة كأنهـا ال تريـد الجـواب، ثـم قالـت لهمـا: »بلـى«، 

وأرادت أن تؤكـد لهمـا صـدق قولهـا واقتدارهـا علـى ذلـك، فذبحت 

كبشـاً مـن الغنـم فـي قـدر كبيـر، ووضعـت معـه بعـض العقاقير 

السـحرية، وأوقـدت النـار تحته، فسـمعتا صوتـاً خفياً كغثـاء الغنم، 

ثـم خدعتهمـا بشـعوذتها، فخالتا كأن حمـًا وثب من القـدر، فتأكدتا 

حينئـذ مـن صـدق قولهـا؛ ألن أهل تلـك األيام كانـوا يخدعـون بكام 

المشـعوذين كمـا يخـدع كثير من البسـطاء اليـوم؛ فيصدِّقون أشـياء 
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كثيـرة يضحـك منهـا العقـاء، لعلمهـم أن المشـعوذين يعملونها في 

الظاهـر بالخفـة والحيلة ال في الحقيقة، فشـدَّدتا عليهـا في الطلب أن 

تـرد أباهما شـاباً، فوضعت القدر علـى النار، ووضعت فيـه العقاقير 

التي سـبقت اإلشـارة إليهـا، ومزجت شـراب الملك ببعـض العقاقير، 

فشـربه ُ هـو وحراسـه فنامـوا نومـاً عميقـاً، فأدخلـت ابنتيـه إلـى 

غرفتـه، وقالـت لهما: »اسـتا سـيفيكما واضربـا أباكمـا وال تتوانيا؛ 

ليخـرج دمـه العتيـق مـن بدنه فأمـأله دمـاً جديـداً، فخافتـا أوال أن 

تمـدا يديهمـا إلى أبيهمـا لئا يمـوت، ثم حوّلتـا وجهيهمـا عنه لكيا 

تريـاه، وضربتـاه فجرحتاه فاسـتيقظ موجعاً، ومدَّ يديـه قائاً: »ماذا 

تفعـان يا ابنتـّي، ولماذا تقتـان أباكما؟!«، فخارت عندئـذ عزائمهما، 

وكفَّتـا عـن الضـرب وقد كسـاهما الحـزن والخـوف، فتناولـت ميديا 

السـيف ونحرته بـه وفـرَّت هاربة.

وُيْحَكـى فـي الخرافـات القديمـة أنهـا ركبـت تنانيـن ذات أجنحة 

وطـارت، ونزلـت فـي كورنثـوس، ويقـال فـي خرافـات أقـرب مـن 

تلـك إلـى الصحـة: إن أكاسـتوس بـن پيليـاس ملـك عوضاً عـن أبيه 

وطـرد ياسـون وميديـا مـن إيولكوس، ففـرَّا إلـى كورنثوس وعاشـا 

هنـاك زمانـاً فـي نعيـم ورغـد عيـش، ولكـن النعيـم ال يـدوم لرجل 

يعيـش مع امـرأة شـريرة كميديـا، وال السـعادة تبقـى المـرأة قلبها 

مملـوء شـراً وإثمـاً؛ فـإن ياسـون أحـب فتـاة اسـمها كروسـا بنـت 

ج بها كمـا كان قد تـرك هپسـيبيلي ألجل  كريـون فتـرك ميديا وتـزوَّ

ميديـا، فجلـب على نفسـه الشـرَّ بهـذا العمـل األثيـم، ألن ميديـا لما 

علمـت بذلك حنقـت عليه، فقتلـت االبنيـن اللذين ولدتهما لـه، وبعثت 
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ثوبـاً مسـموماً إلـى كروسـا فماتت منـه معذبة عذابـاً أليماً، وسـقت 

ياسـون كأسـاً أمـر مـن العلقـم، فغلب عليـه الحـزن والغيـظ فقتل 

نفسـه، وكان ذلـك خاتمـة حياة مـن فاق األبطال شـهرة، وسـما على 

األقـران باسـتخاص السـلخ الذهبـي، واللـه يعلم ما فـي ضميره من 

األفـكار عنـد قتل ابنيه، ومـوت امرأته عنـد قتل أخي ميديا الشـريرة، 

أبسـرتوس، بقصـد خاصـه مـن يد أبيهـا، وعند قتـل پيليـاس الملك 

بقصـد نوالـه الملـك بعدُه.

إن الـذي يّطلـع على سـيرة ياسـون ال ينتظـر له عاقبة أحسـن من 

هـذه العاقبـة، وإن تكن سـيئة، ألنه ال يؤمـل أن تكون عاقبته أحسـن 

مـن هذه وزوجتـه هي ميديـا الشـريرة، ولم يكـن يحُق لـه أن يتأمل 

عاقبـة أحسـن منهـا وقد حمـل ميديا بنفسـه علـى عمل الشـّر، وكما 

كان فـي أيـام اليونـان هكـذا يكـون فـي أيامنـا وفـي أيـام كل مـن 

يأتـي بعدنا، أعنـي أن من يعمُل الشـر ينـال اللعنة والعاقبة السـيئة، 

وال فـرق فـي ذلـك سـواء أكان قصـده مـن عمـل الشـر فعـل الخير 

؛ إذ ال يجـوز لنـا أن »نفعل السـيئات لكي  أم كان قصـده فعـل الشـرِّ

تأتـي الخيـرات«)))، كما يقـول الكتاب المقـدَّس، ولذلك فإن ياسـون 

لمـا اسـتعان علـى اسـتخاص السـلخ الذهبـي كان عمـًا ممدوحاً، 

ة والكدَّ مـن الصفات  ولنتعلـم أيضـاً أن الشـجاعة واإلقدام وعلـّو الهمَّ

الممدوحـة الصالحـة، ولكن إذا اسـتخدمت معها الوسـائط الشـريرة 

لقضـاء األغـراض وبلوغ المـآرب كان ذلك االسـتخدام شـرا ال محالة 

وال يبـرر مهمـا كانـت تلـك األغـراض والمـآرب حسـنة ومفيـدة في 

)))- رو 8:3.
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ذاتهـا؛ فلنكن مـن أهل الصـدق والعدالة واالسـتقامة فتكـون أحوالنا 

جيـدة، فـإن لـم نحصـل معهـا علـى كل مـا نريـد الحصـول عليـه 

نكـن قـد فعلنا األحسـن على األقـل؛ إذ سـامة الضمير وصفـاء النية 

أحسـن مـن كل مـا يعتبـر فـي العالم مـن أمـور الفخر والمجـد، ألن 

»اإلنسـان ينظـر إلـى العينين، وأمـا الرب فإنـه ينظر إلـى القلب«)))، 

؛ فقد قـال داود الملك:  والـرب يحـب أن ينظـر في القلب الحـقَّ والبـرَّ

»هـا أنـا ذا قـد سـررت بالحـقِّ فـي الباطـن«)))، فليكـن الحـقُّ فـي 

قلوبنـا فنكـون صادقين فـي أقوالنـا وأعمالنا ونصيـر صالحين، وإن 

لـم نصـر عظمـاء، والصـاح أفضل مـن العظمـة، واإلنسـان الصالح 

العظيـم أفضـل مـن كل إنسـان، وال يكـون اإلنسـان عظيما حقـاً إن 

لـم يكـن صالحـاً، فـإن كان اإلنسـان صالحـاً ولـم يكن له كنـز على 

األرض فلـه كنز في السـماء حيث ال يفسـد سـوٌس وال صـدأٌ وحيث ال 

ينقب سـارقون وال يسـرقون)3).

)))- اصم 7:16.
)))- مزا 6:5.

)3)- همت 31:6.
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)الفصل الثاني(

يف أتعاب هرقل وفعالِه

إن هرقـل كان أبعـد األبطـال صيتـاً وأعظمهـم فعاالً، ونحـن نورد 

هنـا كثيـراً ممـا ذكـره الشـعراء مـن فعالـِه، وقبـل ذلـك نقـول: إن 

أمـرُه فـي الحقيقـة مجهـول؛ فقـد ظـنَّ بعـض العلماء أنه شـخٌص 

وهمـيٌّ لـم يكن له وجـود، ولكـن ُيكنى بـه وبفعاله عن الشـمس في 

مسـيرها حـول األرض، وظـنَّ آخـرون أنـه اسـٌم ُسـمي بـه كثير من 

األبطـال، ثـم ُنسـبت فعالهـم جميعاً لمسـمًّى واحـد بهذا االسـم على 

تمـادي األجيـال، وظنَّ آخـرون أنـه كان لهذا االسـم مسـمًّى حقيقي 
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فعـل فعـاالً عظيمـة كثيرة، ثـم بالغ فيهـا الشـعراء، فزادوهـا عظمة 

وغرابـة، حتـى صـارت على مـا هي عليـه اآلن.

وروى الشـعراء أنـه ابن زفس، إلـه آلهة اليونانييـن، وأن يونو زوجة 

زفـس بعثـت بحيتيـن لتقتـاه وهـو طفـل؛ ألن اليونانييـن وغيرهـم 

كانـوا يتصـوَّرون آلهتهـم مثلهـم، فينسـبون إليهـا البغـض والحقد 

والمكـر والغـش وأوصافـاً أخـرى ذميمـة، فانظر إلـى الفـرق بينها 

وبيـن أبينا الذي في السـموات الشـفوق المسـتكمل لـكل فضيلة وكل 

صفـة صالحـة، فلمـا التفَّت الحيَّتـان حول سـريره اسـتيقظ وقبض 

عليهمـا قبضـاً شـديداً، حتـى خنقهمـا، فامتـاز منـذ طفولتـه علـى 

أقرانـه، وقـال كل مـن رأى فعلـه هـذا: إن حيـاة هـذا الطفل لـم تنُج 

مـن الحيَّتيـن إاّل ألنـه قد ُقـّدر لـه أن يفعل فعـاالً يعجز عنهـا غيره، 

والظاهـر أنهـم جعلوه ابـن زفـس لقوَّته وشـجاعته وعظمـة أفعاله، 

حتـى كأنـه لـم ُيولَد من بشـر ولم يـرث ضعفـاً، ولكنـه كان مع ذلك 

كلـه عبـداً ليورِسـثيوس ملـك مسـيني؛ يعمل ما يأمـره به حتـى أتمَّ 

األعمـال العظيمـة التي اشـتهر بهـا، ولعّل يورِسـثيوس خاف بأسـُه 

ة،  وبطشـه، وحـذر مـن فتكه فـكان يكلفه عمـل تلـك األعمال الشـاقَّ

آمـًا أنه يهلـك في عملهـا فيأمن شـرُّه، فانقلبـت تدابيره خيـراً على 

دت صيته مـدى األيام. مـت اسـمه وخلَـّ هرقـل؛ ألنهـا عظَّ

ات لـم يَر هرقل خيـراً، بل كان عاش عيشـة  ولـوال األتعاب والمشـقَّ

اللهـو والبطالـة، ونـدم حيـن ال تنفعـُه الندامة؛ ُيـروى أنـه كان ذات 

يـوم جالسـاً يفّكر في أتعابه وسـوء معيشـته في خدمة يورِسـثيوس 

الصـارم، فـرأى فتاتيـن جميلتيـن مقبلتين عليـه، فتقدَّمـت إحداهما 
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وقالـت له: »إن سـمعت لي، وقبلـت نصيحتي، واتَّبعت مشـورتي فلن 

ة، بـل تأكل المآكل الشـهية،  تـرى في حياتـك تعباً، ولن تتحمَّل مشـقَّ

وتشـرب الخمـور الطيبـة، وتجلس علـى الطنافس النفيسـة الفاخرة، 

وتسـمع األلحـان الشـجية المطربـة، ولـن تجـد وجعـاً وال كـدراً وال 

غّمـاً وال هّمـاً، بـل تقضي أيامـك في اجتنـاء الملذات وشـرب كؤوس 

المسرَّات«.

فلمـا فرغت مـن كامها لم يصّدقها هرقل، وسـألها عن اسـمها ألنها 

لـم تكـن مؤَّدبة فـي حديثها، وال محتشـمة فـي حركاتها وإشـاراتها، 

بـل كانـت الجرأة والوقاحـة في كامهـا، وعامات الخفَّـة والنزق على 

. وجهها

فقالـت لـه: »إن محبـيَّ يدعوننـي السـعادة، ومبغضـيَّ يدعوننـي 

الرذيلـة«، وكانـت الفتـاة الثانية طويلـة القامـة، هيفاء القـد، جميلة 

الطلعـة، مؤدبـة الحديـث، محتشـمة المنظـر، عليهـا ثـوب أبيـض 

كالثلـج النقـي، فتقدمـت وقالـت:

»يـا هرقـل! إنـي أعرفك وأعـرف والديـك واألتعـاب التي قـد ُقدِّرت 

عليـك، ولـي األمـل الوطيـد أنـك إذا قبلـت نصيحتـي، وسـرت فـي 

الطريـق التي أدلـك عليها، تنال الكرامـة، وتنطلق األلسـنة في مدحك 

ووصـف فعالـك، وإني ال أغـرُّك بالمواعيـد الفارغة، بل أخبـرك الحّق 

حسـب السـنن اإللهيـة، فاعلـم أن اآللهـة ال تعطي البشـر شـيئاً من 

الخيـر والكرامـة بـا تعـب، فـإذا ُرمـت رضى اآللهـة عنـك فاعبدها 

مجتهـداً، وإذا ُرمـت أن يكـون لك محبـون مخلصون فدونـك األعماَل 
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الصالحـَة، وإن رمـت الكرامـة مـن بني وطنـك، واالعتبار مـن الناس 

فاسـَع فـي طلبهمـا؛ ألن الـزارع ال يحصد إن لـم يحرث ويـزرع أوالً، 

وصاحـب المواشـي ال تكثر مواشـيه إن لـم يعتـن بتكثيرها«.

فاعترضتهـا األولـى في الـكام، وقالت: »انظـر يا هرقل؛ ما أعسـر 

طريـق السـعادة التي تدلـك رفيقتي عليهـا، وما أسـهل الطريق التي 

عليها!«. أنـا  أدلك 

فأخـذت رفيقتهـا األنفـة مـن وقاحتهـا وإصرارهـا علـى أباطيلها، 

فقالـت لهـا: »أفٍّ لـك؛ أي خير عنـدك، وأي لـذٍَّة تعرفين وأنـت تأبين 

أن تعملـي وتتعبي؟! فإنك إنمـا ُتَهيِِّجين في نفسـك القابلية باألطعمة 

الطيبة واألشـربة اللذيـذة لتأكلي وأنت غير جائعة وتشـربي وأنت غير 

عطشـى، وتناميـن علـى األسـرة الوثيـرة الرخفـة ال طلبـاً للراحة بل 

إجابـة لداعي الكسـل، وتقضين ليلك في الشـّر ونهارك فـي النوم؛ أال 

تريـن أن اآللهـة قد طردتـك من حضرتهـا وأنت من أوالدهـا، والناس 

الصالحيـن يحتقرونك؟ ومـن هم الذيـن يتبعونك؟! أليسـوا هم أولئك 

الذيـن تصير أجسـادهم ضعيفة في سـن الشـباب، وعقولهـم واهنة، 

وأثوابهـم وأبدانهـم رثَّـة قـذرة في سـن الشـيخوخة؟! أما أنـا فإني 

أسـكن مع اآللهـة، والنـاس الصالحيـن المكرَّمين؛ فا يعملـون عماً 

صالحـاً بدونـي، وال يقابلوننـي بغير الكرامـة والوقار، وأنـا معينتهم 

األمينة في السـلم والحـرب وكل الواجبات واألعمـال، والذين يحبونني 

يعيشـون عيشـة اللـّذات الصحيحـة الدائمة؛ ألنهـم يكونـون أقوياء، 

فيتعبـون ويجـدون الراحة لذيذة، والطعام شـهيّاً، وأحداثهم يسـّرون 

بمـدح شـيوخهم، وشـيوخهم يسـّرون بإكـرام أحداثهـم، ويحوزون 
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رضـى اآللهة عنهـم، وحب أصدقائهـم لهـم، وافتخـار أوطانهم بهم، 

ومـدح النـاس لذكرهم مـا توالـت األيـام؛ فتحّمل يـا هرقـل المتاعب 

والمصاعـب، حبّـاً بالحصول على هـذه السـعادة الحقيقية!«.

فلمـا قالت ذلـك صمتـت رفيقتها عيـاء، وأطرقـت خجاً، مـع أنها 

كانـت تّدعي كذباً أن اسـمها السـعادة، فعزم هرقل حينئـذ على اتباع 

الفضيلـة؛ ألنـه علم أن كامها هـو الصحيح، وأن الطريـق المؤدية إلى 

السـعادة هـي التـي يسـير فيها اإلنسـان الصالـح والعامـل للصاح، 

ولـو أفضى ذلـك به إلـى الشـدائد والضيقـات أحيانـاً كثيـرة، وهذه 

الطريـق هـي طريقنـا نحـن أيضـاً، ونحـن أدرى بها مـن هرقل في 

زمانـه؛ ألنـه لم يكـن يعـرف إاّل آلهته...

ـُه إتمـام األعمال التـي يأمـره بها ملكـه الصارم  وجعـل هرقـل همَّ

القاسـي، والقيـام باألحمال التـي يضعها عليـه، فصار قوياً مشـتهراً 

مكرَّمـاً مـن الجميـع، كمـا قالت لـه الفضيلـة لما أتـت هـي والرذيلة 

ة يزيده  تخيّرانـه، وكان كلّمـا زاد الملـك عليـه األتعاب صعوبة ومشـقَّ

تغلبـه عليهـا عظمـة وشـهرة، كمـا هـو شـأن كل إنسـان ال يتراخى 

الصعوبـات والشـدائد حتـى تقهـره، بـل يشـّدد عزائمـه ويقاومهـا 

يقهرها. حتـى 

وأول أتعـاب هرقـل وفعالـه قتله لألسـد النيمـي، وكان مربض هذا 

األسـد فـي وادي نيميا، حيـث أقيمت األلعـاب النيمية بعـد ذلك، وكان 

يفتـك بالناس والمواشـي فتكاً ذريعـاً، ويقال إنه كان مـن ولد تيفون 

أحـد المردة الذين عاشـوا في قديـم الزمان، وكان كبيـر الجثة مخيف 
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الطلعـة شـديد القوة زائد الشراسـة؛ لم يكن أََسـٌد أََشـدَّ منه توحشـاً، 

وال أذرع فتـكاً، فأمـر الملـك هرقـل أن يقتلـه ويأتيـه بجلـده عامـة 

علـى أنه قتلـُه، فأخذ هرقل قوسـه وسـهامه وَنبُّوَته وقصد األسـد في 

عرينـه بيـن المغر المنفـردة التـي كان يكمن فيها، فلقيـه في بعضها 

فرماه بالسـهام فلـم تقتله فضربـه بالنبُّوت ضربـاً عنيفاً فلـم يقتله، 

فألقـى النبُّـوت على جانـب وانقّض عليـه، وقبض على عنقـه وخنقه، 

وحمـل جثتـه وأتـى بهـا إلـى الملـك عامة علـى أنـه قتله، ثم سـلخ 

جلـده عنـه، وجعـل يلتفُّ بـه عامة علـى نصرتـه، ولذلك قلمـا تجد 

صـورة لهرقـل إاّل وتـرى الجلد مصـّوراً فيها؛ إمـا ملًقى علـى كتفيه 

أو على شـجرة أو علـى صخرة بالقـرب منه.

ثـم بعثـه الملك إلى بـاد لَرْنـا ليقتـل حيَّة مـاء هناك، ويقـال إنها 

كانـت مـن أوالد المـارد تيفـون أيضـاً، وأنـه كان لهـا تسـع رؤوس؛ 

منهـا رأس خالـدة ال تمـوت، وكانـت تضـرُّ بأ هـل تلك البـاد ضرراً 

عظيمـاً، فقصدهـا هرقـل بنبُّوتـه، ولمـا التقـى بهـا جعـل يضربها 

علـى رؤوسـها، فـا يرمي رأسـاً حتـى ينبـت مكانهـا اثنـان، فقرن 

الحكمـة بالقـوة والشـجاعة، ودعـا ابن أخيه إيـوالوس رفيقـه األمين، 

فجعـل يحـرق الـرأس حـال وقوعهـا تحت ضربـات هرقل فـا تعود 

تنبـت، ثـم دفن الـرأس الخالد تحـت صخرة كبيـرة، وذلـك يعلّمنا أن 

نقـرن الحكمـة بالقـوة إذا شـئنا أن نتغلَّب علـى الشـدائد، والمظنون 

أن تفسـير هـذه القصـة هـو أن سـباخ لَرْنـا كانـت كثيـرة األفاعـي 

السـاّمة، فكانـوا ال يتلفـون أوكارها حتى تجـدد غيرها، فنـزح هرقل 

ماءهـا، وأحـرق نباتهـا، فطـرد األفاعي منهـا، وأهلك أكثرهـا، فيكون 
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هرقـل قد عمـل مأثرة يسـتحق عليهـا المـدح والكرامـة، إن صح هذا 

. لتفسير ا

ومـن جملـة أفعاله مسـكه للوعل الذي كانـت أظافه مـن النحاس، 

وقرنـاه مـن الذهب، وسـرعته في الركض تفوق سـرعة كل ما سـواه، 

حتـى لـم يسـتطع أحـٌد علـى مسـكه، فأمـر الملـك هرقـل أن يأتيه 

بـه حيّـاً، فقضـى سـنة بتمامهـا فـي مطاردتـه والركـض وراءه في 

السـهول واألوديـة والجبـال، ولـم يمسـكه ولكنـه آلى على نفسـه أن 

ال يرجـع إلـى الملـك إاّل بـه، كما هـو الواجب علـى كل مـن يريد قهر 

المصاعـب، فظـّل يطـارده ويرميـه بالسـهام حتـى جرحـه، فحمله 

علـى كتفـه وأتى بـه إلـى الملك.

ومـن أفعالـه أيضاً أنه طـارد خنزيراً برّياً شرسـاً جّداً علـى الثلوج، 

حتـى أعيـى الخنزير من الركض، فأمسـكه في شـبكة، ويسـتدل من 

هـذه القصـص وأشـباهها على أن بـاد اليونـان كانت في تلـك األيام 

كثيـرة الضواري والقفـار، وأن هرقل قضـى أيامه في قتـل الضواري 

وإبعادهـا عن مسـاكن البشـر، ليعيشـوا آمنيـن مطمئنيـن، ويحوّلوا 

اء، ومنازل  القفـار إلـى أراٍض محروثة، وحقـول مزروعة، وجنَّات غنَـّ

مسـكونة، وعليـه فيكـون قد قضـى حياته في عمـل الخير.

ومـن أعظـم أفعالـه العجيبـة تنظيـف حظائـر البقـر المملوكـة 

ف  ألوجيـاس ملـك إيليـس، وكان يقيم فيهـا ثاثة آالف ثـور، ولم تنظَّ

لثاثيـن سـنة، فأمـره الملـك يورسـثيوس أن ينظفها في يـوم واحد، 

فذهـب إلـى أوجيـاس الملـك، وقـال له: إنـي أنظفهـا في يـوم واحد 
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إن أعطيتنـي عشـر البقـر التـي فيهـا، فقبـل الملـك أوجيـاس بذلك، 

وحـوَّل هرقـل على الحظائـر نهري ألفيـوس وپينيوس، فجـرف الماء 

كل مـا فيهـا مـن األوخـام، وتركهـا نظيفـة، ولمـا علم أوجيـاس أن 

يورسـثيوس الملـك هـو الذي أمـر هرقـل بتنظيفهـا أبـى أن يعطيه 

ُعشـر البقـر، وأخلـف وعـده، فحـرم هرقل النصيـب الـذي كان يحقُّ 

لـه لقاء أتعابـه، كما ُيحـرَم كثير من العقـاء والفضـاء نصيبهم في 

العالم. هـذا 

ـتِْمفالِيّة، وكان لهـذه الطيور -  ومـن أفعالـه أيضاً قتله الطيـور السِّ

فيمـا زعمـوا- مخالـب ومناقير مـن النحـاس، وكانت ترمي بريشـها 

كالسـهام، وتـأكل الرجـال والنسـاء، وتسـكن قـرب بحيـرة ُتسـمَّى 

ِسـتِْمفاليس، فأمـر الملـك هرقـل أن يقتلهـا، ويكفـي الناس شـرَّها، 

اه طائعـاً وذهـب لقتالهـا، عازمـاً أ ن ال يرجـع إاّل وقـد أبادهـا،  فلبَـّ

فأعطتـه ِمنَرْڤـا إلهـة الحكمـة أداة يخشـخش بهـا، حتى إذا سـمعت 

الطيـور الخشخشـة خافـت وطـارت، فلمـا دنـا هرقـل منهـا جعـل 

ة  يخشـخش لهـا فتطيـر، فيرميهـا بسـهام مسـمومة بصفـراء الحيَـّ

المائيـة، التـي كان قـد قتلها كما سـبق، ولعّل تفسـير هـذه الحكاية 

أن الطيـور لصـوص كانت تسـطو على تلـك األرض، فتنهـب ما فيها 

وتقلـق أهليهـا، فقاتلهـم هرقـل فقهرهم بقوَّتـه وحسـن تدبيره.

وقـد َرَووا عنـه روايـات أخـرى كثيـرة، تشـهد كلهـا أنه إنمـا فاز 

ونجـح باإلقدام والثبـات، وأن اإلقـدام والثبات يغلبـان الصعوبات في 

كل زمـان ومـكان، فلنتعلـم نحـن أن نفعل كمـا كان هرقـل يفعل في 

زمنـه؛ فإنـه لـم يكـن يـكل وال يرضى بالفشـل، بـل كان إذا لـم ينل 
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مأربـه بواسـطة يحـاول نوالـه بواسـطة أخرى حتـى ينالـه، وإن لم 

ينجـح بعـد المحاولـة مـرَّة يبقـى زمانـاً يترقَّـب الفرص المناسـبة، 

حتـى إذا سـنحت له فرصـة اغتنمهـا للحـال وفـاز بالمطلوب.

ُيحكـى أن الملك يورسـثيوس أمره يومـاً أن يأتيه بالتفـاح الذهبي، 

اة َهْسـپَِريِدس، ولـم يكن أحـٌد يعلم  ات المسـمَّ الـذي ينبـت في الجنَـّ

ات، وال مـن يقتنيهـا، بـل كان كل المعلوم عنهـا أنها  أيـن تلـك الجنَـّ

ات بعيـدة جـّداً إلـى الغـرب مـن بـاد اليونـان، فخـرج هرقـل  جنَـّ

مـن بـاده يسـأل عنهـا وعـن مكانهـا، والقـى فـي طريقـه األهوال 

والشـدائد، حتـى وصـل إلـى الجزيـرة التـي كانـت فيهـا، فوجد أن 

ات مسـوَّرة بأسـوار، ولهـا أبـواب من النحـاس، يحرسـها تنّين  الجنَـّ

هائـل ال ينـام البتـة، فهجـم علـى التنين فقتلـه، ودخلهـا وقطف من 

ـة والثبات،  تفاحهـا، وحملـه إلـى الملك، فحصـل على مطلوبـه بالهمَّ

وهكـذا نفـوز نحن أيضاً علـى مطلوبنا إذا شـدَّدنا الهمـة، وثبتنا على 

تحصيلـه؛ قيـل إن صبيـاً سـأل أمـه سـؤاالً، فقالت لـه: اقـرأ تعرف 

ـوال، فعزم أن يقـرأ ويعرف الجـواب بنفسـه، وكان يفعل  جـواب السَّ

كذلـك دائمـاً حتـى صـار عالمـاً عظيمـاً، فلو قـال إني ال أعـرف أين 

أجـد جواب سـؤالي، وال أحّب أن أشـغل بالـي بالقراءة، واسـتمرَّ على 

ذلـك مـا صار عالمـاً طول أيامـه، ولو قال هرقـل إني ال أقـدر أن آتي 

بالتفـاح الذهبـي؛ ألنـي ال أعلـم أيـن مكانـه، ما اشـتهر كما اشـتهر، 

ولكنـه ذهـب وفتّـش، حتـى اهتـدى إلـى المـكان المطلـوب، وأتـى 

بالتفـاح بالثبـات والشـجاعة واإلقدام.

والمرجـح أن كثيـراً مـن الروايـات التـي ُترَوى عـن هرقـل، كقتله 
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ـتِْمَفالية مثـًا، ُرويـت تـذكاراً ألعمالـه وأعمـال غيره من  الطيـور السِّ

أهـل الشـجاعة والنخوة، الذيـن كانوا يقومـون لتخليـص بادهم من 

ـاَّم الطغـاة، الذيـن يتعـدَّون علـى النـاس ويسـلبونهم أموالهم،  الظُّ

وكان هـؤالء الطغـاة من أقسـى النـاس وأقلهم شـفقة، كبوسـيريس 

ملـك مصـر؛ فإنـه كان يذبـح الغربـاء الذيـن يأتـون إلـى بـاده، 

ويقرّبهـم علـى مذابح آلهتـه، وديوميديس ملـك ثراكي الشـرير؛ كان 

يطعـم خيلـه لحم البشـر. 

ص أيضاً  وهـذان قتلهمـا هرقـل، ودفع شـرَّهما عـن النـاس، وخلَـّ

پُروميثيـوس من أليـم العذاب، وتفصيـل ذلك أن پروميثيـوس أراد أن 

يكـون من المحسـنين للبشـر، فسـخط زفس إلـه اآللهة عليـه، وقيَّدُه 

إلـى صخـر، وتركـه ال يسـتطيع حـراكاً، والغريـب فـي أمـر هـؤالء 

اليونانييـن أنهـم كانـوا يجعلـون إلـه آلهتهـم يسـخط على البشـر، 

ويعاقبهـم ألنهم يقصـدون عمل الخير واإلحسـان إلـى إخوتهم؛ فأين 

آلهتهـم مـن إلهنـا الحـي الحقيقـي!... وأغرب مـن ذلـك أن زفس لم 

يكتـف بقبـح معاملتـه، بـل زادها قباحـة وقسـاوة؛ فبعـث على ذلك 

المسـكين نسـراً يمـزق كبـده وهو مقيـد عاجز عـن الدفاع، وأمسـك 

عنـه المـوت ليزيـده عذاباً، فـكان ال يمزق له النسـر كبـداً حتى تنبت 

أخـرى مكانهـا، فيأتـي النسـر فـي اليـوم التالـي فيمزّقهـا، ويأكلها 

فتنبـت أخـرى فـي الليـل. وبقـي پروميثيـوس ُيعـذَّب ذلـك العذاب 

أشـهراً وسـنين، والشـمس تحرقـه تـارًة والبرد يهـرؤه طـوراً، حتى 

جـاء هرقل فقتـل النسـر، وقّطـع قيـده، وأطلقه من أسـره.

هـذا، وقد تقـدَّم الـكام على أن هـذه القصـص وأشـباهها لم تجر 
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حقيقـة كمـا رواهـا الـرواة، ولكنهـا ال تخلو مـن الصحـة، وعلى كا 

الحاليـن فإنهـا تعلِّمنـا أشـياء كثيـرة يهمنا معرفتهـا، وقـد َرَووا عن 

هرقـل أموراً عديـدة غير مستحسـنة، وإن كان أكثر مـا َرَووا عنه يدلُّ 

ته وحذقه وثباتـه؛ ألن هذه الصفـات الحميدة  على شـجاعته وعلـو همَّ

ليسـت هـي كل مـا يلـزم لنا في هـذه الحيـاة، بل البـدَّ لنـا معها من 

الطهـارة والصـدق والصـاح وخـوف اللـه ومحبته والرغبـة في عمل 

وصايـاه؛ فـإذا حصلنـا علـى هـذه الفضائـل السـامية فلنفعـل كما 

فعـل هرقـل، ولنسـَع في تتميـم واجباتنـا باألمانـة واالسـتقامة، غير 

مكترثيـن باألتعـاب، والمبالين باألخطار والشـدائد إن كانـت واجباتنا 

محفوظـة بهـا، وخاصـة إن كانـت األعمـال التـي نعملهـا تسـتحق 

المجاهـدة والمخاطـرة؛ فـإذا فعلنـا ذلـك كانـت حياتنا حيـاة نافعة 

ولغيرنا. لنـا 

وُيـرَوى عـن مـوت هرقـل روايـٌة محزنـٌة جـداً، وهـي أنـه كان 

يومـاً يعبـر نهـراً مـع امرأتـه ديجانيـرا، فخـاض المـاء أوالً وعبـر، 

ـوس أن يحملهـا ويفـرَّ  وخاضـت امرأتـه وراءُه، فحـاول المـارد نسُّ

بهـا، فصرخـت فسـمعها هرقـل ورمى المـارد بسـهم فقتلـُه، فنزع 

المـارد ثوبـُه الملطـخ بدمائـه وهو يمـوت، وقـال: الديجانيـرا خذي 

ك هرقـل دائمـاً، ثم ذهـب هرقـل إلى بـاد أخرى،  هـذا الثـوب فيحبَـّ

وقاتـل يوريتـوس وأسـر ابنتـه إيـوال، فخافـت ديجانيـرا امرأتـه أنه 

يهـوى إيـوال ويتـرك حبهـا فبعثت إليه ثـوب المـارد، ولم تكـن تعلم 

أنـه مسـموم، وال كان هرقل يعلم ذلك فلبسـه، وللحال صـرخ متألماً، 

وسـرى السـمُّ فـي بدنـه حتى أطـار عقلـه من األلـم، فجعـل يحاول 
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نـزع الثـوب عنـه، فـكان لحمـُه يتمزَّق مـع الثـوب، ولما لم يسـتطع 

علـى تلـك اآلالم صبـراً طلـب أن يجمعـوا الحطـب كومـة، ويعطـوه 

اللهيـب، ثـم صبر حتـى اضطرمـت النـار، فألقـى عليها جلد األسـد 

النيمـي، واضطجـع علـى الجلـد ليحتـرق، فنزلـت عليه سـحابة من 

السـماء وحملتـه إلـى منـازل اآللهة.



قنطورس



 ثيسيوس ومينوتور
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)الفصل الثالث(

يف مخاطر ثيسيوس

الذيـن بعـض أخبارهـم صحيـح وبعضهـا كاذب  ومـن األبطـال 

ثيسـيوس، ويقـال إنـه قصـد أن يحـذو حذو هرقـل ويقتـدي به في 

فعالـه، فعمـل أعمـاالً عظيمـة لخيـر غيـره ال لخير نفسـه، فسـاوى 

هرقـل فـي كثيـر منها.

وثيسـيوس هـذا هو ابـن إيجيوس ملـك أثينـا، وإيثرا بنـت بتيوس 

ملـك تريزيـن، وكان أبـوه قـد هجر أمـُه قبل والدتـه، فوُلد ثيسـيوس 
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وشـبَّ بعنايـة أمـه، وصار مـن األبطـال المعدوديـن، ولم يـرُه أبوُه، 

فلمـا صـار عمره سـبع عشـرة سـنة أخذتـه أمه إلـى غاب، وسـألته 

أن يرفـع باطـة هنـاك، فحـاول أوالً فلـم يسـتطع، ثم بـذل كل قوَّته 

فرفعهـا ووجـد تحتهـا سـيفاً ونعليـن مـن الذهـب، ولـم يكـن يعلم 

عنهـن شـيئاً، فقالـت لـه أمـه: إن أباك وضـع هذه األشـياء هنـا قبل 

أن يهجرنـي، فخذهـا واذهـب إلـى أثينـا وانظـر مـاذا تفعـل هناك، 

وأوصتـه أن يعتمـد علـى عقله، ويكتشـف ما يناسـبه وما ال يناسـبه، 

فذهـب وحـده إلـى باد غريبـة، قاصـداً أبـاه الذي لـم يكن قـد رآُه.

وكانـت أثينـا ال تبعـد عنـه أكثـر مـن خمسـين ميـًا فـي البحـر، 

وكانـت الطريـق إليهـا أمينـة؛ ألن مينوس ملـك كريت قتـل القرصان 

الذيـن كانـوا يطوفون فـي البحر ويحرقون السـفن ويبيعـون النوتية 

عبيـداً، فلـم يشـأ ثيسـيوس أن يذهب إلـى أثينا بحـراً، بـل اختار أن 

يذهـب إليهـا براً ليقتحـم األخطار، ويلقـى قطاع الطريـق الذين كانوا 

يكمنـون هناك لسـلب أمـوال الناس وقتلهم وعمل الشـر وظلـم الغير؛ 

ألنـه كان يعلم شـرَّهم وكثـرة األذى الذي يصدر عنهم، فـأراد أن ينهي 

قبائحهـم ويكفـي النـاس شـرَّهم، كمـا كان هرقل يفعـل باللصوص 

واألشـرار، الذيـن تعدَّوا علـى الناس فـي زمانه.

فلـم يبعـد فـي طريقـه حتـى التقـى بلـص مـن هـؤالء اللصوص 

ُيسـمَّى پريفاتـس وُيلقَّـب بحامـل النبُّـوت؛ ألنـه كان يحمـل نبُّوتـاً 

ضخمـاً جـّداً، ويقتـل به أبناء السـبيل، وكان يسـكن جبـال أپيدوريا، 

ولعظـم بطشـه يخافه أهـل تلك البـاد كلهـا، فتقاتل هو وثيسـيوس 

فقـوي ثيسـيوس عليـه وقتلـه، وأخـذ نبُّوته منـه وحمله عوضـاً عنه، 
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ثـم وصـل إلـى مـكان لـّص آخـر مـن مشـاهير أولئـك اللصـوص، 

وكانوا يسـّمونه سـينيس، ويلقبونـه بحاني الصنوبر؛ ألنه كان يمسـك 

المسـافر ويحني شـجرتين مـن الصنوبر حتـى يلتقي رأسـاهما معاً، 

ثـم يربط يـدي المسـافر بـرأس إحداهمـا، ورجليـه بـرأس األخرى، 

ويتركهمـا لترجعـا إلـى وضعهما األول، فتمزّقا جسـد ذلك المسـكين 

تمزيقـاً، فقاتلـُه ثيسـيوس وقهـره، وربطـه برأسـي شـجرتين مـن 

الصنوبـر فمزَّقتـاه كمـا كان يمـّزق غيرُه.

ثـم جـاء إلـى بـاد كروميـون، وكان هنـاك خنزيـرة برّية تسـمَّى 

»فيـا« تخـرّب البـاد تخريبـاً، ويظـن البعـض أن المـراد مـن هـذه 

اة بذلك االسـم؛ كانت زعيمـة لفرقة من  الخنزيـرة امرأة شـريرة مسـمَّ

اللصـوص، فلّقبوهـا بالخنزيـرة لكثرة شـرِّها وفتكها، فقتلها وسـار 

حتـى وصل إلـى حدود مغـار، فلقـي هناك اللص الشـهير شـيرون، 

وكان شـيرون هـذا يسـكن بجانـب الطريـق علـى حافـة الصخـور 

التـي علـى شـاطئ البحـر، فـإذا رأى أحـداً آتيا سـدَّ الطريـق أمامه 

بالحجـارة، حتـى ال يسـتطيع المـرور، ثـم دعاه إلـى منزلـه ليكون 

عنـده ضيفـاً، وغصبه على غسـل رجليه علـى صخرة كبيرة مشـرفة 

علـى البحـر، ثـم يمـّد للضيـف رجليـه، وبينمـا الضيـف يغسـلهما 

يرفسـه فيسـقط عـن الصخرة علـى صخور تحتهـا فيتحّطـم، وتأتي 

فتفترسه. سـلحفاة 

فأقبـل ثيسـيوس عليـه، والح النبُّـوت الـذي غنمـه مـن پريفانـس 

وضربـه بـه، فحـاد مـن أمـام الضربـة، وانقـض علـى ثيسـيوس 

وصارعـه صراعـاً شـديداً، حتى أوشـكا مـراراً أن يقعا عـن الصخرة 
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معـاً، وأ خيـراً قوي ثيسـيوس عليـه وقذفه عـن الصخرة قذفـاً عنيفاً، 

ـماً مرتعـداً، فألزمه ثيسـيوس أن يغسـل رجليه كما  فقـام عنهـا مهشَّ

كان هـو يلـزم ضيوفـه، وفيمـا هو يغسـلها رفسـه فوقع فـي البحر، 

وافترسـته السـلحفاة التـي كان يقوتهـا بلحوم البشـر، فأمـن الناس 

شـرَّه وانفتـح لهم السـبيل.

ثـم جـاء إلـى إليوسـيس بالقـرب مـن أثينـا، وكان هناك لـصٌّ من 

كبـار اللصـوص، شـهير بالقـوة والمصارعة، اسـمه شـركيون، فإذا 

مـرَّ أحـد فـي تلـك النواحي يطلـب منـه أن يصارعـه افتخـاراً بقوّته 

وبراعتـه فـي المصارعة، فإذا خاف منـه وأبى أن يصارعـه قتله، وإذا 

صارعـه ولـم يقدر عليـه قتله أيضـاً فكانت بغيتـه علـى كا الحالين 

قتـل الناس، وكانت القسـاوة تسـوقه إلـى المصارعة، كمـا هي الحال 

مـع كثير مـن الصبيـان والرجـال أيضـاً؛ فإنهـم يعّذبـون الذين هم 

أضعـف منهـم، ويضايقونهم ويخافـون أن يتعرَّضوا للذيـن هم أقوى 

منهـم، وهـذا هـو دأب كل جبـان دنيء لئيـم، ولذلـك ُيَعدُّ هـذا اللصُّ 

لئيمـاً جباناً، ولـو كان قويـاً بارعاً فـي المصارعة.

فلمـا رأى ثيسـيوس ظـنَّ أنـه فتـى أضعـف منـه كسـائر الذيـن 

صارعـوه، وقـال فـي بالـه: »إنـي آخـذه غنيمـة بـاردة، وأتلـذَّذ بأن 

أسـقي األرض بدمـه«؛ ألن األشـرار يسـرُّون بسـفك الدماء، ولـم يدِر 

أن ثيسـيوس كان أشـدَّ منـه بأسـاً ولـو كان أحدث سـنّاً، وأنـه تعلّم 

فـي مسـيني كل األلعاب وأبـواب المصارعة والطراد واللعب بالسـيف 

والرمـح، وسـائر فنـون الفراسـة، حتى صـار مـن أبرع أهـل زمانه 

وأقواهـم، والفـرق بيـن ثيسـيوس وبينـه أن ثيسـيوس كان يبـذل 
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قوّتـه ويسـتخدم براعتـه لخير البشـر، فـكان بركـة، وأما هـو فكان 

يسـتعمل قوتـه وبراعته فـي المصارعة لقتـل الناس وسـلب أموالهم، 

فـكان لعنـة عليهـم، فلمـا دنـا ثيسـيوس منه أطبـق كل منهمـا على 

اآلخـر وتصارعـا صراعاً شـديداً طوياً، حتـى كلَّت عزائم شـركيون، 

وخـارت قـواه، وعلم أنه لقي قرناً أشـدَّ منه بأسـاً وأكثر تفنُّنـاً وثباتاً، 

ثـم رفعه ثيسـيوس بيديـه وضرب بـه األرض من فوق كتفيـه، فأخمد 

أنفاسـه، وتركـه جيفـة قـد دخـل بعضها فـي بعض.

ثـم لقـي آخـر أولئـك اللصـوص، وكان اسـمه دامسـتس، ولقبـه 

المـّداد ألنـه يمـد الذيـن يدخلهـم إلـى مكانـه بالمكـر أو بالغصـب 

علـى فـراش له، فـإن كانـوا أقصر مـن الفـراش يربطهـم بحبال في 

أرجلهـم، ويمّددهـم شـاداً بالحبـال حتـى تنفصـل أرجلهـم عنهـم، 

ويصيـر طولهم كطـول الفراش فيموتـون متألمين آالماً شـديدة، وإن 

كانـوا أطـول من الفـراش يقطع أرجلهـم، حتى يصيـر طولهم كطول 

الفـراش أيضـاً، فينزف دمهـم حتى يموتـوا، ثم يأخـذ أموالهم، فهجم 

ثيسـيوس عليـه مغتاظاً من شـره وقسـاوة قلبـه، وقتله وجلب شـرَّه 

علـى رأسـه، وأنقـذ الناس مـن وياته.

وهـذه هـي أخاق األبطال الصادقيـن؛ ألن البطـل الحقيقي هو الذي 

يشـفق على الضعيـف، ويغيـث المظلوم، ويقـاوم المتعـدي فينتصر 

للحـق، ويسـاعد أهـل السـام ويقاتـل أهـل الشـر واإلثم، كمـا فعل 

ثيسـيوس لّمـا رأى حـال بـاده سـيئة مضطربـة واألمن فيهـا قلياً، 

فخاطـر بحياته رفعـاً للظلـم وتشـييداً لألمن والحق والسـام.
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هـذا، وعلـى كل واحـٍد منـا أن يفعـل أفعـاالً مثـل أفعالـه، إن لـم 

تكـن أعسـر منهـا، ال أقـول بأنـه يجب علـى كل واحـد منّـا أن يقاتل 

اللصـوص، وينجـي العالـم من شـرِّهم؛ ألن األمن فـي زماننـا أتمُّ مما 

كان فـي زمان ثيسـيوس، ولكنـي أقول إن األشـرار كثير اليـوم أيضاً، 

وهـم يقصـدون أن يقودونـا إلـى طريـق المعصيـة والضـال، حتى 

إذا خدعونـا وأدخلونـا إلـى منازلهـم يعّذبوننـا أكثر مما كان سـينيس 

ودامسـتس يعذبـان الذيـن يمسـكانهم، ألنهـم يقتادوننـا إلـى طريق 

الخطيئـة والمـوت؛ فعلينـا أن نحاربهـم بعقولنـا وقلوبنـا ال بالعصي 

واألسـلحة لكـي ال ينتصروا علينا، فـإذا أراد األشـرار أن يخدعوكم أيها 

األوالد ويقودوكـم في سـبلهم فقولـوا كا؛ إننا ال نذهب معكـم، واثبتوا 

علـى قولكـم هـذا وال تبالـوا بضحكهم عليكم وسـخرهم بكـم، وكونوا 

أقويـاء شـجعاء فـي سـبيل الحـق واالسـتقامة، ولـو عسـر عليكم أن 

تكونـوا كذلـك. وتعلموا من ثيسـيوس الشـجاعة والثبات فـي عمل كل 

أمـٍر صالح؛ فإن ثيسـيوس تعلّـم القتال والصـراع ومارسـهما طوياً 

قبـل أن يقاتل اللصـوص، ودّرب نفسـه على الحكمة والشـجاعة حتى 

ال يرتبـك وال يخـاف عند ماقاة الشـدائد، فصار إذا القـى اللّص يهجم 

وال يهـاب المـوت، ويخاطـر بحياتـه ويجاهـد بقوَّتـه، ويتعـب تعبـاً 

عظيمـا حتـى يقتلـه وال يبالـي بذلك كلـه، حبـاً بنصرة الحـق وإغاثة 

المظلـوم، وهكـذا نحـن أيضاً؛ يجـب أن نجتهد بـكل قوَّتنـا على غلبة 

طباعنا الشـريرة وتكاسـلنا وتراخينا وتمرُّدنا، وال نقول إننـا قد تغلَّبنا 

عليهـا لمجـرَّد تصورنـا ذلـك، بل يجـب أن نتغلّـب عليهـا حقيقة قبل 

أن نقـول ذلـك؛ فـإن ثيسـيوس لم يطـف في تلـك النواحـي ويتصوَّر 

أنـه قتـل لصوصهـا تصـوُّراً، بـل خاطـر بحياتـه، وقاتـل اللصوص 
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وقتلهم فعاً، حتى اكتسب محبَّة البشر وحاز مديحهم وإكرامهم.

وسـار ثيسـيوس حتى جـاء إلى قصـر أبيـه إيجيوس- ملـك أثينا- 

ولـم يعرّفـه بنفسـه حيـن وصولـه، فوجـد أثينا فـي حالة يرثـى لها 

مـن اإلهمـال وعـدم النظـام والتعـدّي علـى الشـرائع وفسـاد الناس 

األشـرار الذيـن كانـوا يفعلـون كمـا يريـدون، ووجـد أبـاه متزوجـاً 

بميديـا الشـريرة التـي كانـت زوجـة لياسـون كمـا مـرَّ في سـيرته 

وخبـر السـلخ الذهبـي، ووجـد أوالد عّمه پـّاس يتصرَّفـون في باط 

أبيـه وفـي مدينتـه كمـا يشـاُؤون، آمليـن أن يفـوزوا بالملـك بعـد 

موتـه، فلمـا رآه أبـوه لـم يعرفـه ألنه لم يـرَُه قبـل ذلك، وكان نسـي 

كل مـا جـرى لـه مع إيثـرا منـذ أكثر من عشـرين سـنة، وأمـا ميديا 

الشـريرة فعرفتـه، وخافـت أن يتعلّق بـه أبوُه إذا عـرف أنه ابنـه لَِما 

شـاع مـن بأسـه وعلوُّ هّمتـه، فيتـرك حبَّهـا ويهمـل أمرهـا، ويحرم 

ُه، وانقاد أبـوه إلى  ابنهـا ميـدوس مـن الملـك، فأقنعت أبـاُه أن يسـمَّ

دسائسـها ألنه كان رجاً شـريراً لئيمـاً ضعيف العقل، سـاقط الهّمة، 

يشـفق اإلنسـان عليـه مـن أجل شـهامة ابنـه وعظـم هّمته.

ُه في أثنائهـا، ألنه خاف  فأولـم وليمة ودعـاُه إليها، وحاول أن يسـمَّ

منـه وغـار من مديـح الناس لـه وثنائهم عليـه، وبينمـا كان يفّكر في 

أنسـب واسـطة لقتلـه كان ابنه يفّكر في أنسـب واسـطة لتعريفه إياه 

بنفسـه، فاتفـق أنه لمـا ناوله أبوُه كأس خمر مسـمومة ليسـقيُه إياها 

فيميتـُه بالسـم اسـتّل السـيف، )وكان كسـكين الصيد(، الـذي وجده 

تحـت الباطـة في تريزيـن، وتظاهـر كأنه يريـد أن يقطـع اللحم به 

فعـرف أبـوه نصابـه الـذي كان مـن العـاج، وُبهـت غيـر عالـم ماذا 
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ـر حينئـذ امرأتـه إيثـرا التـي هجرها فـي تريزيـن منذ  يعمـل، وتذكَّ

أكثر من عشـرين سـنة، وأن البطـل الذي يريـد موتُه هو ابنـُه، فرمى 

الـكأس مرتعبـاً ولم يسـقها البنـه، وأخرجت ميديـا غيوماً بسـحرها 

ا يئسـت من نجـاح مكيدتهـا، وفرَّت ولم يعـد أحد يراهـا، وال يبعد  لمَّ

أنهـا ذهبـت إلى مـكان آخـر لتفعل شـرورها فيه.

فقـال إيجيـوس لثيسـيوس: »مـن أنـت، ومـن أيـن أتيـت؟ فـأَراُه 

ثيسـيوس النعليـن والسـيف، وقـال لـه: »إن أمـي إيثـرا دلّتنـي على 

الباطـة فرفعتهـا ووجـدت هـذه تحتهـا، فقالت لـي اذهب بهـا إلى 

أثينـا عامـة ألبيـك فيعرفـك، فأتيت بهـا إليـك، فوقع أبوه علـى عنقه 

وقبلـه وأحبّـه، ولعله شـعر فـي شـيخوخته وأيـام عجـزه باحتياجه 

إلـى مـن يعّزيـه ويسـليه عـن همومه، ويكـون محبـاً له فيركـن إليه 

أكثـر ممـا كان يركـن إلى زوجتـه ميديـا الشـريرة وأوالد أخيه پّاس 

ون لـه المـوت ليسـتلموا المملكـة بعـده، فجمـع  الذيـن كانـوا يتمنَـّ

أهـل المدينـة وأخبرهـم قائـًا: »إن هذا البطل الشـهير الذي سـمعتم 

كلكـم بصيتـه هـو ابني«، ففـرح الشـعب فرحـاً عظيما، وقالـوا: »إن 

هـذا مـن حسـن حّظنـا؛ فإنـه سـيكون ملـكاً عاقـًا شـجاعاً نفتخر 

بـه«، أمـا أوالد پـّاس - أخـي الملـك- فحنقـوا جـّداً لمـا سـمعوا أن 

ثيسـيوس يخلـف عمَّهـم، وعملوا مكيدة بهـا يهلكونـه ويتملكون على 

المدينـة، فانقسـموا فرقتيـن؛ فرقـة حملـت مـع أبيهم علـى المدينة، 

وفرقـة أخـرى بقيـت كامنة قربهـا، وقالـوا إننـا نهاجـم المدينة من 

مكانيـن في وقت واحد فنشـغل ثيسـيوس بقتـال الفرقـة التي تحمل 

علـى جانب مـن المدينـة، وتمتلـك الجانـب اآلخـر بالفرقـة الكامنة، 
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فجـاء رجـل يقال له ليـوس وأخبر ثيسـيوس بـكل ما فعلـوه، فحمل 

ثيسـيوس على الفرقـة الكامنة وبدَّد شـملها، وسـمعت الفرقة األخرى 

فخافـت وتفرَّقـت أيـدي سـبا، ولم تقـم لهـا قائمة بعـد ذلك.

وكان قبـل حـدوث هـذه الحـوادث أن أندروجيوس بـن مينوس- ملك 

كريـت- أتى إلـى أثينـا ليحضر األلعـاب العموميـة التي كانـت تجري 

فيهـا، فلعـب وفـاز علـى جميع الشـبان الذيـن لعبـوا معه، ولمـا رأى 

إيجيـوس الملـك ذلـك تحركـت فيـه الغيـرة والحسـد، ألنـه كان رجاً 

ظالماً شـريراً لئيمـاً، وكان يعلم أنه غيـر أهل بالملك، فخـاف أن يقوى 

أندروجيـوس عليـه، ويأخـذ المملكة من يديه؛ ألنه كان يسـمع الشـعب 

يمدحونـه ويتحدَّثـون ببأسـه وقوَّتـه، وكان، كأكثـر األشـرار، جبانـا 

فخـاف أن يقاتـل أندروجيوس جهـراً، ولذلك قتله سـراً بمكيـدة دّبرها 

عليه، وأشـاع أن الّشـبان قتلـوه ألنه غلبهم فـي األلعاب، ولـم يكن أحد 

غيـره يعلـم بقتلـه، وال بالمـكان الـذي قتل فيـه، فجلـب شـرّاً عظيماً 

علـى بـاده بـرداءة عملـه، وذلـك ألنه لّمـا بلغ مينـوس خبر قتـل ابنه 

غضـب غضباً شـديداً، وجرَّد جيشـاً جـرَّاراً وهاجم مملكة أتيـكا، وأنزل 

فيهـا الهـاك والبوار، وفشـا حينئـذ الوباء فيها، واشـتدَّ الجـوع حتى 

ضاقـت الحيـل بأهلهـا، فطلـب إيجيوس مـن الملـك مينـوس الصلح، 

وعاهـده علـى أن يقّدم له كل سـنة سـبعة شـبّان وسـبع عـذارى فدى 

ابنـه ليضعهـم فـي تيـه في كريـت، فيتيهـوا فيـه وال يهتـدوا إلى باب 

للخـروج منـه، حتـى يفترسـهم وحـش؛ نصفـه بشـر ونصفـه اآلخر 

ثـور، واسـمه مينوتور؛ وضعـه مينوس هنـاك لهـذه الغاية.

ولمـا جـاء وقـت دفـع الجزيـة، ووصلـت سـفينة الملـك مينـوس 
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بشـراعها األسـود إلـى ميناء أثينـا، كثر البـكاء والنحيب في الشـعب، 

ـة على إيجيـوس ألنه جلب ذلك الشـرَّ  وعلـت أصـوات المامـة والمذمَّ

عليهـم، وكانـت كل عائلـة تخـاف أن تقـع القرعـة علـى ولـٍد مـن 

أوالدهـا ليمـوت ذلـك المـوت الفظيـع، فحزن ثيسـيوس جـدَّاً وتكدَّر 

مـن فعـل أبيـه، ورثـى لحالـة شـعبه، فقـال فـي نفسـه: أأكـون أنا 

قاتـل اللصوص وبشـير األمـان في الباد وأَدع شـعبي يحـزن ويبكي 

ويمـوت هـذا المـوت الفظيـع وال أنقـذه منـه؟! إنـي أذهب بنفسـي 

وأقتـل هـذا الوحـش، أو أمـوت في سـبيل شـعبي.

فلمـا جـاء وقت إلقـاء القرعـة تقدَّم وتبـرَّع بالذهـاب قائـًا: »وأنا 

واحـٌد مـن الجملـة«، ففـرح الشـعب وزادوا مدحـاً لـه؛ ألنهـم علموا 

أنه أسـلم نفسـه حبّاً بهـم وأبنائهـم وبناتهم، وأمـا أبوه فاغتـمَّ جداً، 

وخـاف أن يفقـده فـي شـيخوخته، فحـاول أن يقنعُه بعـدم الذهاب 

فلـم يقتنـع، وأصرَّ علـى الذهـاب وَقتْل الوحـش أو الموت في سـبيل 

أوالد وطنـه، قائـًا: »إن المـوت خيـٌر لي من أن أرى كل سـنة سـبعة 

مـن أحسـن شـبان بادي وسـبعاً من أحسـن شـابَّاتها يؤخـذون في 

سـفينة سـوداِء القلـوع، ليأكلهـم الوحـش المفتـرس، ويموتـوا على 

غيـر ذنـب وال جريرة«.

وكان أبـوه قـد اتفـق مـع الملك مينـوس أنـه إذا قتل أحـد األحداث 

ذلـك الوحـش با سـاح تبطل تلـك العـادة، ويتخلَّص أهـل أثينا من 

دفـع الجزيـة، فلما رأى أبـوه أن ابنُه ال يرجـع عن عزمه تركـه لذاته، 

فتأهبـوا للمسـير، وقـال لـه أبـوه: إذا قتلـت الوحش ورجعـت ظافراً 

فارفـع شـراعاً أبيـض في السـفينة عوضـاً عن الشـراع األسـود لكي 
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أعلـم أنـك نجـوت وأتيت سـالماً حالمـاً أرى السـفينة مقبلـة، فأجابه 

ابنـه إلى ذلك، وسـافروا إلـى كريت بقلـوب كئيبة إاّل ثيسـيوس؛ فإنه 

كان ينتظـر الوصـول إلـى كريـت انتظـار مـن يذهـب إلى مـكان قد 

طـال شـوقه إليه.

فلمـا نزلـوا إلـى كريت سـاقوهم إلى السـجن لكـي يرسـلوهم من 

هنـاك إلى التيـه واحداً فواحـداً، فيتيهـوا فيه حتى يفترسـهم الوحش 

مينوتـور، فطلب ثيسـيوس أن يرسـلوه إلـى التيه قبل الجميـع، راجياً 

أن يقتـل الوحـش فـا يهلـك أحـٌد مـن رفقائـه، فـأذن الملـك له في 

ذلـك ألنـه كان ال يهمـه مـن يذهـب أوالً، حاسـباً أن المـوت سـيدرك 

الـكلَّ علـى حدٍّ سـواء، وقال لثيسـيوس أن يسـتعّد للذهاب إلـى التيه 

الغد. فـي 

وكان للملـك مينـوس ابنة اسـمها أْرَيْدنا، فلما رأت األحداث السـبعة 

ُيقادون من السـفينة إلى السـجن رثـت لحال ثيسـيوس دون الجميع 

وشـفقت عليه ألنـه كان أشـجعهم منظـراً وأكثرهم مهابًة وأحسـنهم 

هيئـًة، وقالـت ال يحـلُّ أن شـاباً كهـذا الشـاب يمـوت افتراسـاً، فلما 

م الظـام ونام النـاس جاءت إلـى السـجن وأعطت الحـرَّاس ماالً  خيَـّ

ليسـكتوا ويدعوهـا تدخـل وتكلم ثيسـيوس قليـًا، فلـم يمنعوها من 

ذلـك، فدخلـت إليـه وقالـت لـه: قـم وانُج بنفسـك إلـى بـادك فإني 

أخلصـك، ولـم تعلـم أنـه كان قـد تبـرَّع بالمجـيء تبرُّعـاً، فأبـى 

ة من الخيـوط وأوصته  وأخبرهـا بمـا كان قـد أتى ألجلـه، فأعطته كبَـّ

أن يربطهـا بحجـر علـى بـاب التيه، ويحـّل خيوطهـا وهـو تائه في 

نواحيـه المتعرَّجـة ليهتـدي إلـى بابـه إذا أراد الخروج منـه، وأعطته 
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أيضـاً سـيفاً ليقتـل الوحـش بـه، فأحبَّهـا ثيسـيوس علىـى لطفهـا 

وشـفقتها ومسـاعدتها له.

وفـي اليـوم التالي ذهب بـه الحرَّاس إلـى التيه، فكان يسـير معهم 

بقلـب ال يهـاب المـوت، كمـا سـار لماقـاة اللصـوص الذيـن قتلهم، 

ة الخيـوط فـي ثيابه فلـم يعلـم بهما أحـٌد، ثم  وأخفـى السـيف وكبَـّ

دخـل فـي التيـه وكان يجـول فيـه مـن محـل إلـى آخـر حتـى لقي 

ق بيـن الصخـور، ورأى جسـده  الوحـش مينوتـور فـي محـل ضيَـّ

كجسـد إنسـان ورأسـه كرأس ثـور، فقاتله وأمسـكُه بقرنيـه وذبحه 

بالسـيف الـذي أعطته إياه بنـت الملك، ثم أمسـك كبَّة الخيوط وسـار 

متَّبعـاً الخيـط حتـى وصـل إلـى الباب وخـرج وأخبـر الملـك بذلك، 

ص مملكـة أبيه من دفـع تلك الضريبـة الثقيلة، وسـافرت أريدنا  فخلَـّ

معـه إلـى جزيـرة نَكْسـوُس وتزوَّجت به.

فهـذه هـي الرواية التـي يرويها الشـعراء، وأمـا المؤّرخـون فيقول 

بعضهـم إن المـراد مـن التيـه في روايـة الشـعراء المكان الـذي كان 

األحـداث األثينويـون يسـجنون فيـه بالتحفظ التـام لكي ال يفـرَّ أحٌد 

منهـم، وأن مينـوس أقـام ألعابـاً تـذكاراً البنـه أندروجيـوس، وكان 

يعطـي أولئـك األحـداث عبيـداً للذيـن يغلبون فيهـا، وأن رجـًا ُيقال 

لـه تـوُروس كان يغلـب في أكثر تلـك األلعـاب، ويعامل أحـداث أثينا 

شـرَّ معاملـة، وكان مقتـدراً جـدَّاً في بـاط الملـك فغالبه ثيسـيوس 

وغلبـه، فسـرَّ الملك والشـعب سـروراً عظيمـا بذلك، ومهمـا يكن من 

تأويـل هـذه الروايـة والمـراد من الوحـش مينوتـور فا شـكَّ في أن 

ثيسـيوس فعل أفعـال أهل النخـوة والشـرف، وخاطر بحياتـه افتداء 
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لحيـاة غيـره، وأحـبَّ صالـح غيـره علـى صالحـه، وذلك مـن أفضل 

رهـا ونعتبرها. السـجايا واألفعـال التي يجـب علينـا أن نتذكَّ

وُرِوَي عـن ثيسـيوس وأريدنا عروسـه روايـات متناقضـة؛ منها أنه 

تركهـا فـي جزيـرة نكسـوس كما تـرك أبـوه أمه إيثـرا فـي تريزين، 

ومنهـا أنهـا مرضت معـه فأنزلها في قبرس ألنها لم تسـتطع السـفر 

وعـاد ليعتني بالسـفينة فثـارت عليه ريـاح عنيفة وسـاقتُه من هناك 

فماتـت في قبـرس ولم َيعـد يراها فـي حياتـه، ولعلَّ هذه أقـرب إلى 

الصـواب مـن تلك، وعسـى أن تكـون هـي الصحيحـة؛ ألن األولى تدّل 

على قسـاوة ولؤم، ويخشـى مع ذلـك أن يكون لها صحـة؛ ألن اليونان 

القدمـاء كانـت معرفتهـم بالفضيلـة والصـاح قاصـرة جـداً، فكانوا 

يحسـبون الشـجاعة أفضـل الفضائـل، بل الفضائـل كلها؛ فـإذا كان 

اإلنسـان شـجاعاً فـا بـأس أن يكـون دنيئاً في أمـور أخـرى كثيرة، 

وكل ذلـك لعـدم معرفتهـم بشـريعة المحبة التـي يعلّمنا إياهـا العهد 

الجديـد، ولكـن ما نعهده من حسـن سـجايا ثيسـيوس كعدلـه وعزَّة 

نفسـه وحبـه لصالـح غيـره على صالـح نفسـه، والمخاطرة بنفسـه 

ألجـل غيره وشـجاعته وسـائر صفاته الشـريفة يجعلنا نحسـن الظن 

فيـه، ونؤمـل أن يكـون قـد عامـل عروسـه معاملـة الكـرام الطباع، 

وبكـى علـى موتهـا ال أن يكـون قـد هجرها وقسـا قلبه عليهـا بعدما 

أحسـنت إليه ذلك اإلحسـان.

وقرب ثيسـيوس ورفقاؤه الشـبان والعـذارى من مدينـة أثينا حيث 

كان أبـوه ينتظـر رجوعه يوماً فيومـاً؛ فيصعد في غالـب األحيان على 

قّمـة التـل سـونيوم على علـو 300 قـدم عن سـطح البحـر، وينتظر 
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قدوم السـفينة حتـى تغيب الشـمس، فيرجـع إلى قصـره ويعود إلى 

المراقبـة فـي اليـوم التالـي، وكان الرجاء والخـوف يتجاذبـان فؤاده 

كل تلـك المدَّة، فيؤمل تـارًة أن يرى السـفينَة مقبلة والشـراَع األبيض 

يشـرق مـن بعيـد وابنـه قادمـاً ظافـراً منصـوراً، ويخاف أخـرى أن 

يكـون ابنـه قـد بـات فريسـة لذلـك الوحـش الضـاري، وأن تعـود 

السـفينة ناشـرة الشـراَع األسـود لتأخذ آخرين من الشـبان والعذارى 

كجـاري عادتهـا، واتفق أنـه لما صـارت السـفينة بمرأى مـن مدينة 

أثينـا أذهـل الفـرح رّكابهـا عن كل أمر؛ فنسـي ثيسـيوس أن ينشـر 

الشـراع األبيض فأقبلت السـفينة ناشـرة الشـراع األسـود حتـى رآها 

الملـك وهـو يتطلَّع عـن رأس التل، فانقطـع حبل رجائـه، وامتأل قلبه 

حزنـاً وغّمـاً، فألقى بنفسـه عن رأس الجبل الشـاهق، فسـقط وتمزَّق 

ق، ولمـا نزل ثيسـيوس إلى البّر وفـؤادُه يخفق فرحـاً لم يلَق  كلَّ ممـزَّ

إاّل وجوهاً عابسـة، ولم يسـمع إاّل أصـوات الحزن واألسـف، وأُخبر أن 

أبـاُه قـد مـات، ففطن حينئـذ أنه لم ينشـر الشـراع األبيـض كما كان 

قـد وعد أبـاُه، فنـدم علـى خطئـه، والت حيـن منـدم، وأما السـفينة 

فحـرص عليهـا أهـل أثينا حرصـاً عظيمـاً فبقيـت محفوظـة عندهم 

نحـو ألف سـنة، تـذكاراً لخاصهم ولشـجاعة ملكهم ثيسـيوس.

وملـك ثيسـيوس عوضاً عـن أبيـه إيجيـوس، وكان حكيمـاً صالحاً 

كمـا كان حكيمـاً شـجاعاً، فجمـع الشـعب فـي أثينـا، وأزال مـا كان 

بينهـم مـن الشـكاوى والخصومـات في أيـام أبيـه، وأثبت الشـرائع 

الموافقـة، وأجـرى العدالـة وحافظ على كل ما من شـأنه نفع شـعبه 

وزيـادة نعيمهـم وراحتهـم، فكان ذلـك بـداءة عظمة أثينا وشـهرتها 
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اللتيـن فاقـت فيهمـا ما سـواها بعـد ذلك.

وُيـرَوى عن ثيسـيوس بعدما صـار ملكاً أمـوٌر أخرى كثيـرة؛ منها 

ج  أنه حارب النسـاَء المترّجـات المعروفات باألمـازون، فقهرهنَّ وتزوَّ

بملكتهـّن هپوليتـي، وأنـه كان فـي الصيـد الشـهير بَكلِيـدون، حيث 

قتـل ميلياجـر الخنزير، وأنـه قاتل المـرََدة مع الاپيثييـن، وغير ذلك. 

وأمـا موتـُه وكيفيـة موتِه فمـن األمـور المجهولـة، وإنما ُيعـرَف عنه 

أن أهـل أثينـا خلعـوُه مـن الُملـك قبل موتـه، ونصبـوا ملـكاً آخر في 

مكانـه، وذكـر فلوطرخـس أن كاهنة أُپلّـو أوصت أهل أثينـا بعد موته 

بسـنين كثيـرة أن ينبشـوا عظامـه، ويأتـوا بها إلـى أثينـا، ويدفنوها 

باإلجـال واإلكـرام في مـكان موقَّـر، ويعتنـوا بحفظهـا كل االعتناء. 

وكان قبـر ثيسـيوس فـي جزيـرة شـيروس، وكان أهلها متوحشـين 

جـّداً، فلـم يتمكـن أهل أثينـا من الوصـول إلى قبـره وال مـن معرفة 

المـكان الـذي كان قبـرُه فيـه، فتغلَّب كيمـون على الجزيـرة وأخذها 

وجعـل يفتش عـن قبـره بالجهد واالعتنـاء، فـرأى يوماً نسـراً يبحث 

فـي التـراب فاتخذ ذلـك عامة من اآللهـة، فحفر األرض فوجـد تابوتاً 

كبيـراً فيـه عظـاٌم وحربـٌة من نحـاس وسـيٌف، فأخذهـا إلـى أثينا، 

وخرج الشـعب في موكـب حافل السـتقباله، وذبحوا الذبائـح وأقاموا 

األفـراح حبـاً بثيسـيوس وإكراماً لـه، ولم يكـن حبهم هذا لـه لمجرد 

قوَّتـه وشـجاعته بل ألنـه كان محبّـاً لهم عـادالً ينصف بينهـم، وألنه 

كان يلطف بالمسـاكين، ويغيـث المظلومين، وينجيهم مـن ظالميهم؛ 

فبهـذه كان ُيذَكـر بيـن شـعبِه، وبهـا كان ُيَعـدُّ مـن أعظـم أبطالهم 

حكامهم. وأشـرف 



 تذليل پكاسوس
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)الفصل الرابع(

قّصة َبلَُّزوفون املحزنة

كان َبلَُّروفـون بـن كلَوُْكـوس مـن حاشـية پروتيوس ملـك آرغوس، 

وكان علـى جانـب عظيـم مـن القـوَّة والجمـال كأنـه إلـه مـن آلهـة 

اليونان، مشـهوراً بالشـجاعة والفعـال الحميدة، محبوبـاً ومكرَّماً من 

الجميـع، ولكنـه لـم يخُل مـع ذلك كلـه من الهمـوم والمصائـب، كما 

سـيأتي معنـا في مـا يلي.

وكانـت أنتيـا زوجـة الملـك پروتيوس امـرأًة شـريرًة، فـأرادت أن 
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تطغـي بلُّروفـون ليرتكب الشـر معها فأبـى، فغضبت عليـه وانقلبت 

محبتهـا لـه بغضـاً، وأرادت أن تقتلـه؛ فذهبـت إلـى زوجهـا الملـك، 

وكذبـت عليـه كذبـاً فاحشـاً قائلـًة: »إن بلَُّروفـون أراد أن يزنـي بـي 

فاقتلـُه«، فصـدَّق الملـك كام زوجتـه، وغضـب غضباً شـديداً، ولكنه 

لـم يحـّب أن يقتل بلُّروفـون، ألنه كان مشـهوراً بالصاح والشـجاعة، 

فخـاف أن يعيّـرُه الشـعب على قتلـه، ولعلُه لـم يصـّدق كام زوجته 

كل التصديـق، ولكـن كان لئيمـاً جباناً؛ فلم يسـلك مسـلك الشـجعاء 

الكـرام، ولـم يبحث عـن حقيقة األمـر، بل بعـث بلُّروفون إلـى َحميِه 

إيوباتـس- ملـك ليسـيا- ليقتلـه، مفّضاً أن يكـون قتله عـن يد غيره 

ال عـن يـدِه، كمـا هـو دأب األشـرار المرائيـن، الذيـن يحبـون عمـل 

السـيئات فـي الخفـاء، والتظاهـر بالصالحـات أمـام النـاس، فأخـذ 

ألواحـاً مـن الخشـب ألنهـم لـم يكونـوا يكتبون علـى القرطـاس في 

تلـك األيـام، وخطَّ عليهـا خّطاً غريباً شـبيهاً بخط المصرييـن القديم، 

مفـاده أن اقتلـوا بلَُّروفـون، وبعثهـا بيـد بلّروفون إلـى َحميِه.

فحمـل بلَّروفـون األلـواح، وسـار بهـا إلـى ليسـيا غيـر عالـم مـا 

تتضمنـه مـن الكتابـة فـي شـأنه، وكانت اآللهـة تحفظه في مسـيره 

علـى مـا قيل فـي قصته؛ كمـا نقول نحـن بأن اللـه يحفـظ خائفيه، 

ويرشـد الذين يتوكلـون عليه، حتى وصـل إلى باد ليسـيا، إلى مدينة 

الملـك إيوباتـس، بجانـب نهر إكسـنثوس بعيداً عن آرغوس، فأحسـن 

إيوباتـس الملـك ملقـاُه؛ إذ لـم يعلم غـرض پروتيـوس من إرسـاله، 

وأولـم لـه الوالئـم مّدة تسـعة أيـام، وذبـح في كل يـوم منها تسـعة 

ثيـران إكراماً لـه، ولم يَخـْف بلَّروفون شـراً، بل كان ناعـم البال، آمن 
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البلبـال، يـأكل ويشـرب ويفرح مـع المدعّوين، ولما شـّق فجـر اليوم 

العاشـر سـأله الملـك عـن سـبب مجيئـِه، وطلب منـه العامـة التي 

لـع إيوباتـس عليها  بعثهـا پروتيـوس معـه، فأعطـاه األلـواح فلما اطَّ

فهـم المـراد منهـا، وكتم األمـر عنه.

إاّل أنـه لـم يشـأ أن يقتله بعد أن أَولم له الوالئم تسـعة أيـام متوالية، 

فلذلـك جعـل يفكر كيـف يهلكـه بواسـطة أخـرى؛ فأمـره أن يذهب 

ويقتـل الخيميـرا، وهـي - فيمـا َرَوْوُه- وحـٌش؛ رأسـُه كرأس األسـد 

وبعـض بدنـه كبـدن األسـد، وبعضه كبـدن العنـزة، وله ذنـب كذنب 

التنيـن، وكان قتلـُه ُيَعـدُّ من المسـتحيات، وال حاجـة ألن نعيد هنا ما 

كرَّرنـاه مـراراً مـن مثـل أن هذا الوحـش لم يكـن له وجـود حقيقي، 

وإنمـا المـراد به أمـٌر عسـيٌر جـّداً، كثير األخطـار والمهالـك، فجعله 

إيوباتـس مهلـكاً لبلَّروفون.

وكان بلَّروفـون يعلـم مـا فـي ذلك مـن األخطـار واألهـوال، ولكنه 

أطـاع األمـر، وذهـب أوالً مسـافة طويلـة كثيـرة المشـقَّات، وأتـى 

إلـى عيـن پايرتينـي فـي كورنثـوس، قاصـداً أن يمسـك الحصـان 

ذا الجناحيـن، الـذي كان يـرد تلـك العيـن ليشـرب منهـا، وكان هذا 

الحصـان ُيسـمَّى پكاسـوس، فلما ورد المـاء همَّ بلَّروفون أن يمسـكه 

ففـرَّ وطـار حتـى غـاب عـن األبصـار، وحـاول بلَّروفـون مـراراً أن 

يمسـكه فلـم يسـتطع، فتضـرَّع إلـى إلهـة الحكمـة منرڤا طالبـاً أن 

تعينـه علـى مسـكه، فظهرت له ليـًا في حلـم، وقالت له: »قـّدم ثوراً 

ذبيحـة لإللـه نپتـون، وخذ هـذا اللجام الذهبـي، وألجـم الحصان به، 

ثـم اختفـت عنـه، فلما اسـتيقظ وجـد اللجـام بجانبـه، فذبـح الثور 
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وقدَّمـه، وبنـى لإللهة منرڤـا مذبحاً أيضـاً، وأخذ اللجـام بيده وذهب 

إلـى العيـن، فلمـا رأى الحصـان اللجام ذلَّ وصـار طائعـاً لبلَّروفون، 

فقصـد بلَّروفـون الخيميرا وقتلها، وعـاد إلى إيوباتـس الملك منصوراً 

.ً فرا ظا

ر؛ ألنـه لـم يخطـر لـه البتـة أنـه  فلمـا رآُه إيوباتـس سـالماً تحيَـّ

يقـدر علـى ما لـم يقدر عليـه أحٌد قبلـه، فيقتـل الوحش الـذي كانت 

أنفاسـه نـاراً آكلـة، فدبَّـر لـه تدبيـراً أشـدَّ خطـراً، وأكثـر هـوالً من 

األول، وأمـره أن يذهـب ويقاتـل السـوليميين، وهـم قبيلة مـن رجال 

الحرب األشـداء، الذين كانوا يسـكنون جبال ليسـيا، فذهـب بلَّروفون 

وقاتلهـم وغلبهـم، وقـال إنـي لقيـت فـي قتالهـم أشـدَّ مـا لقيت في 

حياتـي، ثـم حـارب النسـاء المترّجـات الاتـي كـنَّ يمّرّن أنفسـهنَّ 

علـى القتـال، ويحاربـن كالرجـال، فقهرهـنَّ وعـاد منصوراً.

فقـال بلَّروفـون وهـو عائٌد إنـي قد أتممـت أوامـر الملـك، وتغلَّبت 

علـى تلـك الشـدائد كلهـا، فسـيكرمني الملك علـى فعالي، كمـا يكرم 

األبطـال العظـام، فأذهـب إلى وطني بالسـلب الـذي سـلبته، وأعيش 

مسـتريحاً، وأمـا الملك فكان يدبِّر عليـه التدابير ليبيـد حياته، فاختار 

خمسـين رجـًا من أشـد أهل ليسـيا بأسـاً، وأعلمهـم بفنـون القتال، 

وبعثهـم ليكمنـوا فـي غـاب فـي طريقـه، ويبطشـوا به وهـو راجع، 

فذهبـوا ولمـا دنـا َبلَّروفـون منهـم قامـوا عليه يريـدون قتلـه، فأدار 

فيهـم سـيفه، وقتلهم عـن آخرهـم، وعاد إلـى الملك سـالماً.

فلمـا رآُه زادت مخاوفـه، وكثـرت هواجسـُه، وعلـم مـن آثـار الدم 
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التـي علـى ثيابـه، والغبـار المتلبّـد علـى وجهـه أنـه لقـي الكمين، 

وقتلـه أو بـدَّدُه ونجـا، فتظاهر بالسـرور، وأحسـن ملقـاُه، وقال في 

نفسـه إنـي ال أقـدر علـى إهاكـه؛ فصداقتـه خيـٌر لـي مـن عدواته، 

ولـم يفاتحـه في أمـر الكميـن، بـل أولم لـه وليمـة فاخـرة، وزوَّجه 

بابنتـه ألنه شـجاع، ينفعه فـي الشـدائد والضيقات، وعـاش بلَّروفون 

بعـد ذلك سـنين كثيـرة، وولد لـه ثاثـة أوالد، وأعطاه الملـك أراضي 

متسـعة، وأجـزل لـه المواهـب والنَِّعم.

وُيـرَوى عـن بلَّروفـون خبـر محـزن سـامَعُه، وإن كان ال يحط من 

مقـام صاحبـه، وهـو يعلمنـا- كمـا يعلّمنا كثيـٌر من القصـص التي 

فـي هـذا الكتـاب - أننـا كثيـراً مـا نتعب فـي هـذه الحيـاة، ونجاهد 

وال نجـد فيهـا جزاء كافيـاً ألتعابنـا، ويعلّمنـا أيضاً أن أعظـم بركات 

هـذا العالـم قـد تكـون كلهـا باطلة، وأننـا نحتـاج إلى ما هو أحسـن 

منهـا وأبقى؛ إذا كنا نـروم أن نتمتّع بالسـعادة الحقيقـة، وهذا الخبر 

المحـزن هـو أن بلّروفـون ُجـنَّ فـي آخـر أيامـه، وكثـرت غمومـُه، 

واسـودَّت الدنيـا فـي عينيـه، فهـام على وجهـه حزينـاً كئيبـاً، حتى 

رقـد رقـدة المـوت، واسـتراح من أتعـاب هـذه الحياة...



هكتور وامرأته أندروماك
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)الفصل الخامس(

َهْكُتور وأكلِّس

كان هكتـور أشـجع أهـل تـروادة قلبـاً، وأعزَّهم نفسـاً، وأحسـنهم 

تدبيـراً فـي الحروب التـي حاربـوا بها اليونـان، أيام حصـار تروادة، 

وهـو ِبكـر پريـام ملك تـروادة، وأخـو پاريس الـذي جلب الشـرَّ على 

بلـده، وأثـار تلك الحـروب الذريعة، وذلك ألنـه نزل في بيـت َمنِاَُوس 

ملك لِِسـيِديمون، وكان لَمنَِاُوس امرأة جميلة اسـمها هيانة، فشـغف 

پاريـس بحبهـا، وأغراهـا على تـرك زوجهـا، وفرَّ بهـا إلى بيـت أبيه 

فـي تـروادة، فاغتـاظ رؤسـاء اليونـان مـن قباحتـه، واعتمـدوا أن 
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يحاربوا تـروادة، ويسـتردوا المرأة منها قهـراً، فاجتمعـوا بأَْولِس في 

بيوتيـا، وفيمـا هم يذبحـون هناك، على مذبح تحت شـجرة، انسـابت 

حيّـة من تحـت المذبح، وصعـدت على الشـجرة وأكلـت ثمانية فراخ 

مـن عـش فيهـا، ثـم أمسـكت أمهـا وافترسـتها، وتحوَّلت إلـى حجر 

ـب الجميـع من ذلـك، وجعلـوا يفّكرون ما عسـى  فـي السـاعة، فتعجَّ

أن يكـون هـذا، فقـال لهـم النبـي َكلْخـاس: »إن تأويل مـا رأيتم هو 

تْها على  هـذا: كمـا أن الحيّة أكلـت الفـراخ الثمانية وأكلـت أمهـا فأَتمَّ

التسـعة هكـذا نحـن يجب أن نثيـر الحرب على تروادة تسـع سـنين، 

ثـم نأخذهـا في العاشـرة«، ثـم أقلعـوا ونزلوا أمام تـروادة.

وانتصـروا فـي بـداءة الحـرب، وقتلـوا كثيـراً مـن أهـل تـروادة، 

وأكرهـوا الباقيـن على الدخول إلـى ما داخل أسـوار المدينـة، ونهبوا 

س، أعظـم رجـال  كّل مـا حولهـا، ولكـن وقعـت مخاصمـة بيـن أَِكلِـّ

س غيظاً  الحـرب بأسـاً، وبيـن أََغَمْمُنون أعظـم قوّادهـم، فاغتاظ أَِكلِـّ

شـديداً وأقسـم أنـه ال يسـاعد اليونـان فيمـا بعـُد، وأَلقـى صولجانه 

المحلّـى بالذهـب علـى األرض، عامـة علـى صـدق قَسـمِه، وإظهاراً 

لشـّدة غيظـه، وذهـب إلـى خيمته مـع رجاله، ولـم يعد إلـى الحرب.

فـدارت الدائـرة علـى اليونان بعد ذلـك، وانتصر أهل تـروادة عليهم 

فـي أغلـب المواقع، مـع أنهـم كانوا يقاتلـون قتـال األبطـال، ألنه لم 

يكـن بينهـم أحـٌد يقدر علـى هكتـور البطـل الصنديـد غيـر أَِكلِّس، 

فمـات منهم خلـٌق كثيٌر بسـبب تعـدّي أََغَمْمنون وغيـظ أَِكلِّس، وجعل 

هكتـور يخـرج كل يوم فـي قومه إلى خـارج المدينة، ويقتـل اليونان 

بقـرب األسـوار، ويطردهـم أحيانـاً حتـى يدخـل مضـارب خيامهم، 
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وياقـي أبطالهـم فيقتـل من يجـده فـي طريقه منهـم، ونـازل يوماً 

أََجْكـس بطـل اليونـان الشـهير، فتقاتـا زمانـاً طويـًا، ولـم يقـدر 

أحدهمـا علـى اآلخر، فتبـادال الهدايا وافترقـا، وكان هكتـور ال يفارق 

القتـال، وال يتوانـى طلبـاً للراحـة عـن ماقـاة األبطال فخـاف قومه، 

وكانـوا يلّحـون عليـه لكـي يتقهقر عـن مواقـع القتـال، وال يتعرّض 

لألهـوال فـا يسـمع لكامهـم ولـم يتـرك قومـه وحدهـم، ووقفـت 

امرأتـه أَْنَدُرومـاك بجانبـه يومـاً وجعلت تبكـي وتطلب إليـه أن َيرِْثَي 

لحالهـا قائلـة: »آه يـا هكتـور!! إن شـجاعتك البـدَّ أن تورثـك الموت، 

، وال على ابنك، مـع أنك تعلم أن فقـدك يحرمني  وأنـت ال تشـفق علـيَّ

كل األفـراح، ويجلـب عليَّ األحـزان والغموم؛ إذ ال أب لـي وال أّم، وأنت 

، وابَق  أحـبُّ إلـّي من أبي وأمـي وإخوتـي وكل من لي؛ فأشـفق علـيَّ

ههنـا آمناً سـالماً«.

وكان هكتـور يحبُّهـا محبّـًة شـديدة، فأحزنـه كامهـا، وأجابهـا 

قائـًا: »إنـي أهتـمُّ بهـذه األمـور كل االهتمام أيتهـا العزيـزة، ولكني 

ال أرضـى بالعـار، وأخجـل أن أتقاعـد عن القتـال وأنا عقيـد األبطال، 

مجـرٌَّب بين الشـجعان، ُمقـدَّم في المعـارك، وأنا عالم أن تـروادة البدَّ 

أن يحـّل بهـا الدمـار، ولكن ذلك يسـوؤني كما يسـوؤني أمـُرِك حين 

يأخـذك اليونان أسـيرًة تبكيـن على مصابهـا، فيقول النـاس: انظروا 

هـذه زوجـة هكتور الـذي كان أشـجع أهل تـروادة، فعسـى أن أموت 

قبـل أن أرى ذلـك اليـوم، فالمـوت أحبُّ إلـيَّ منُه«.

ـا قـال ذلك مـدَّ يديـه البنه الـذي كان بجانـب أمه، فخـاف ابنه  ولمَّ

منـُه ألنـه اسـتغربُه بسـبب خوذتـه النحاسـية، وخصلة شـعر الخيل 
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التـي كانـت عليـه، فضحـك هكتـور، ونـزع خوذتـه ووضعهـا على 

األرض، ورفـع ابنـه بيـن يديه وقبَّلـُه وصلَّى ألجلـه قائـًا: »يا زفس! 

وأنـت أيتهـا اآللهـة! لتكـن مشـيئتك أن يكون ابنـي هذا مثلـي رفيع 

الشـأن بيـن أهـل تـروادة، مقتـدراً شـجاعاً حتى يقـول النـاس فيه، 

بعـد رجوعـه مـن القتال، إنه أشـجع مـن أبيـه«، ولما قال ذلـك ناول 

ـمت وبكـت، فـرقَّ هكتـور لحالهـا، وأَلقـى يديه  الصبـي ألمـه فتبسَّ

حولهـا يعّزيهـا، ثـم انصرفـت إلى بيتهـا، وكانـت تلتفـت كل هنيهة 

وهـي تبكـي خائفـة أن تكـون تلـك آخر نظـرة تنظـرُه فيها.

وحـارب هكتـور حروبـاً كثيرة بعـد ذلـك، وكان يرجع مـن أكثرها 

غانمـاً ظافـراً، حتـى جـاء اليـوم الـذي تمنّـى أن يـراُه قبـل خـراب 

س أن يعود  ا أبـى أَِكلِـّ تـروادة؛ أي يـوم موتـه، وتفصيـل ذلك أنـه لمَّ

إلـى القتـال، لحنقـه علـى أََغَمْمنـون، وهزم هكتـور جيـوش اليونان 

فـي أكثـر المواقع، وقتـل منهم عـدداً غفيـراً، رقَّ َپتُْروكلـوس صديق 

س الحميـم لحـال اليونان، وحـزن على قتاهـم فجاء إلـى أَِكلِّس،  أَِكلِـّ

وطلـب إليـه أن يعيـرُه سـاحُه ليقاتل بـه، فأجابـه أَِكلِّس إلـى ذلك، 

ألن اليونـان كانـوا فـي خطـر عظيـم، وكان هكتـور قـد ضايقهـم 

جـّداً، وأفزعهـم ببأسـه وبطشـه، وشـرع في إحـراق سـفنهم، فتقلّد 

س، وجـاء إلـى القتال فلمـا رآُه جنـود تروادة  پتروكلـوس سـاح أَِكلِـّ

عظيمـاً،  بهـم بطشـاً  پتروكلـوس  أَِكلّـس فخافـوا، وبطـش  ظنّـوُه 

وطردهـم عـن السـفن، وأطفأ مـا أحرقـوه، ولم يـزل يقاتلهـم حتى 

أخـذت الشـمس فـي المغيـب، وهـو يهجـم عليهـم ويقتـل أبطالهم، 

فأصابـه الـدوار حينئـذ ووقعـت خوذتـه عـن رأسـه، فطعنـُه بعض 
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أبطـال تـروادة بالرمح فـي قفـاُه، وأقبل هكتـور عليه فقتله، وسـلب 

س منـه، وأتـى بهـا إلى بيتـه في تـروادة. أسـلحة أَِكلِـّ

س أن صديقـه قد ُقتِـل، وأن سـاحه قد ُسـلِب غاب  فلمـا علـم أَِكلِـّ

عـن الصواب لشـّدة مـا اعتراُه مـن الكدر والغيـظ، واشـتدَّ حنقُه على 

هكتـور، وهاجـت كل عواطفـه علـى قتلـه، ألنـه انتصر علـى اليونان 

ببأسـه وحسـن تدبيره، وقتل صديقُه، وسـلب سـاحه، فنسـي غيظه 

علـى أََغَمْمنـون، وطلـب المصالحـة معـه، فلّمـا تصالحا بـرز أَِكلِّس 

للقتـال، متسـلحاً بسـاح جديد صنعـه له ڤلـكان بطلب أمـِه نيتس، 

وهجـم علـى األعداء ثائـراً، فقتل جمهـوراً غفيراً منهم ونـازل هكتور، 

و فـي ضبابة فلـم يعـد أَِكلِّس  وكاد يقتلـه لـو لـم يخطفـه اإللـه أَُبلُـّ

يراه.

س أقـوى مـن هكتـور، ولكنه لم يكن أشـجع منـه، وكان  وكان أَِكلِـّ

س أقوى منـه، ولكنه كان أشـجع مـن أن يهاب  هكتـور يعلـم أن أَِكلِـّ

المـوت، أو أن يختفـي من سـاحات القتـال، ولذلك بقـي وحده خارج 

س ودخلوا  المدينـة بعـد أن فـّر أهل تـروادة جميعهـم من أمـام أَِكلِـّ

إليهـا، فجعـل أبوه يطلـب إليه باكيـاً متوجعاً أن يدخـل المدينة فأبى، 

س منه، وسـاحه يلمع  وبقـي منتظراً قـدوم عـدوه، فلما اقتـرب أَِكلِـّ

عليـه، اسـتولى الرعـب علـى هكتـور ففـرَّ ودار حـول المدينـة ثاث 

س يطـارده، ثم عادت شـجاعته إليه فوقف وقـال ألَِكلِّس:  دورات وأَِكلِـّ

»كفـى يـا ابـن پيليـوس؛ فإنـي ال أفرُّ منـك بعـد، وإني ألثبـت ثبوت 

األبطـال؛ فإمـا أن أقتلـك وإمـا أن أُقتَـل بيـدك، ولمـا قال ذلـك قاتله 

س قـوي عليه وقتلـه ونـزع سـاحه، واليونان  مسـتقتاً، ولكـن أَِكلِـّ
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وقـوف حولـه يتعجبـون مـن حسـن قامتـه وهيئتـه، وأسـرعوا ألخذ 

الثـأر، وأظهـروا مـا كان فـي صدورهـم من الحقـد والقسـاوة وحب 

االنتقـام، فجعلـوا يطعنـون الـذي كانـوا يفـّرون منـه فـي حياتـه 

بالرمـاح ويضربونـه بالسـيف وهو مقتـول، ثم ربطـه أَِكلِّس بعجات 

مركبتـه، وجـرُّه أمـام عيـون أهـل تـروادة وعيـون أبيـه وأمـه حتى 

وصـل به إلـى خيمتـه؛ فيظهر لكم مـن ذلك قسـاوة اليونـان وحبهم 

لانتقـام، وكأن أهـل تـروادة مثلهم في القسـاوة واالنتقـام؛ ألنهم لم 

يتعلمـوا أن يكرمـوا أعداءهـم، بل كان غرضهـم من الحـرب االنتقام، 

فلذلـك كان الواحـد منهـم يعامـل عـدوه شـّر معاملـة، ولكن سـواء 

أكانـت المعاملـة حسـنة أم كانـت رديئـة فالحـرب رديئـة علـى كل 

حـال؛ تأتـي بالويـات على الذيـن يحاربـون وعلى مئـات وألوف من 

الذيـن ال يحاربـون، فترمل النسـاء، وتيتـم األطفال، وتخـرب البيوت، 

وتهيـج فـي الصدور حاّسـات النقمـة والقسـاوة؛ أفا يجـب علينا أن 

نبـذل كل مـا فـي طاقتنا لتعجيـل الزمان الـذي فيه تنتهـي الحروب، 

وال تشـهر أمة على أمة سـاحاً؟ وأحسـن مـا نعمله لتعجيـل ذلك هو 

أن نكـون نحـن من أهل العـدل والحّق واالسـتقامة، محبين شـفوقين 

فـي معاملتنا لآلخريـن؛ ألن المحبـة تبطل الحرب؛ فمتـى أحّب الناس 

بعضهـم بعضـاً محبّـة صحيحة كّفـوا عـن محاربة بعضهـم بعضاً.

مـة  إن اإلنسـان يستحسـن الحـرب والقتـال إذا رأى الجنـود المنظَّ

مـة، ولكنه ال  واألسـلحة الامعـة والرايات المتعـددة والخيـول المطهَّ

يجـد أقبح منهـا إذا رأى تلـك الجنود ملقـاة على وجـه األرض تخبط 

بدمائهـا، وتئـن مـن أوجاعها، وتتأسـف علـى رؤية نسـائها وأوالدها 
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وأهاليهـا وأحبابها، والشـجاعة مـن الصفات الممدوحة، ولكن بشـرط 

أن تكـون فـي سـبيل االسـتقامة، والمخاطـرة واحتمـال المشـّقات 

مستحسـنان... والحـرب التـي ُتثار حتى يسـّد غبارها األقطـار واجبة 

ولكـن على الشـّر والظلـم والخطيئة؛ هذه هـي المستحسـنة الواجبة 

إقامتهـا؛ ألنهـا تفضـي إلـى إبطـال الحـروب وخـاص النـاس مـن 

والشـرور. الويات 

س سـمح لپْريام أبـي هكتور بجثـة ابنه،  وممـا يسـر ذكـره أن أَِكلِـّ

ـا جـاء وطلبها منـه، فأخذها أبـوه إلى تـروادة، وبكى أهـل تروادة  لمَّ

عليهـا بـكاء مرّاً، ونـاح أبوُه وأمـه وزوجته أيامـاً كثيرة عليـه، وهكذا 

انتهـت حيـاة بطل من أعظـم األبطال، ومـات أَِكلِّس بعد مـوت هكتور 

بزمـان غيـر طويل، بسـهم من يـد پاريس أخـي هكتور.

أَِكلِّس يقتل هكتور



ُعوُلس يحني قوسُه
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)الفصل السادس(

يف تيهان ُعوُلس

ولمـا انتهـت الحـرب بيـن اليونان وأهـل تـروادة، وخربـت تروادة 

وُنهبـت، أراد أبطـال اليونـان الرجـوع إلى األوطـان، فاجتمعـوا معاً 

للمشـورة، فأشـار أََغَمْمنـون وبعـض الرؤسـاء بالبقـاء مـّدة وتقديم 

الذبائـح لآللهـة، وأشـار الباقـون بالسـفر حـاالً، فوقـع االختـاف 

بينهـم، وعـا الضجيـج، وطالـت المشـاتمة الليـل كله، ولمـا أصبح 

الصبـاح سـار نصـف الجيـش بأسـابهم إلـى السـفن وأقلعـوا إلى 

بادهـم، وبقـي النصـف اآلخـر فـي مكانـه، وكان ُعوُلس مـن جملة 
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الذيـن أشـاروا بالسـفر حاالً فسـافر بقومه مـع من سـافر ولكنه لما 

وصـل إلـى َتنَـُدس رجـع في بعـض السـفن وانضـّم إلـى أََغَمْمنون، 

وبقـي معـه مـّدة ال يعـرف طولهـا، ثـم سـافر مـع قومه فـي اثنتي 

ـيكونيين فهاجم مدينة إْسـموروس  عشـرة سـفينة، وأتى إلى باد السِّ

وأحرقهـا وقتـل جماعـة مـن أهلهـا، وأطـال قومـه البقاء فيهـا على 

األكل والشـرب واللهـو، فاجتمـع عليهـم رجـال المدينـة فـي اليـوم 

التالـي، وقاتلوهـم النهـار طولـه، وهزموهم عند المسـاء، ففـّروا إلى 

السـفن بعـد أن قتل منهم سـتة مـن رجال كل سـفينة؛ فنـال ُعوُلس 

جـزاء شـرّه ألنـه طمـع فـأراد أن يزيـد أمواله بسـلب مـال غيره.

ثـم أقلعـوا مـن هناك ولـم يبعـدوا، حتى هاجـت عليهـم العواصف 

ومزَّقـت قلـوع سـفنهم، وتقاذفتهم األمـواج يومين كامليـن، ثم هدأت 

فـي اليـوم الثالث فسـاروا آمنيـن، واشـتّدت آمالهـم ببلـوغ إيطاكي 

التـي كان ُعوُلـس يملك عليها، ولكـن هاجت عليهم ريح الشـمال وهم 

مـاّرون بـرأس ماليـا، فحملتهـم إلـى جزيـرة كيثيـرا، وسـاقتهم من 

هنـاك تسـعة أيـام متواليـة، وتركتهـم فـي باد غريبـة، فنزلـوا على 

البـّر السـتقاء الماء، وجـّروا السـفن إلى الشـاطئ، وجلسـوا يهيئون 

الطعـام، ولمـا أكلـوا بعـث ُعوُلـس رجـاالً منهـم ليسـألوا عن اسـم 

البـاد التـي هم فيهـا والشـعب الذي يسـكنها، فجـال الرجـال حتى 

أتـوا غياضـاً كثيـرة األشـجار واألزهـار، تجـري فـي أرضهـا المياه 

ات، ووجدوا فيهـا رجاالً ونسـاء ذوي  واألنهـار؛ كلّهـا جنَّة مـن الجنَـّ

لطـف وبشاشـة، فحيّوهـم وترّحبـوا بهـم، ودعوهـم إلـى أكل النبـق 

معهـم فجلـس بعضهـم وأكلوا.
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ولّمـا أكلـوا أثَّر فيهم تأثيـراً غريباً، فنسـوا أوطانهـم وزالت رغبتهم 

فـي العـودة إليهـا، وطابت لهـم اإلقامة فـي البـاد التي كانـوا فيها، 

ولـذَّ لهـم أكل النبق الذي يجلـو عن قلب آكلـه صدأ الهمـوم والغموم، 

بالتجذيـف،  نتعـب  »لمـاذا  وقالـوا:  واألحـزان،  المصائـب  وينسـيه 

ونخاطـر بنفوسـنا في األنـواء والعواصـف والبحور الهائجـة، ونحن 

ههنـا آمنون غوائـل الدهـر، متمتعون بنعيـم الحياة ورغـد العيش؟! 

ومـن يـدري أنصل إلـى بادنـا سـالمين أم تمزّقنـا األمـواج وتبتلعنا 

وحـوش البحـر؟! فلنبـَق في هـذه البـاد الطيبـة الهـواء، الصحيحة 

المـاء، البديعـة المناظـر والخمائـل التي تقـر فيها النواظـر، وجعلوا 

يكلمـون بعضهـم بعضـاً في ذلـك حتـى أحبـوا اإلقامة حيـث كانوا، 

وزهـدوا في األهـل واألوطـان واألحبـاء والخّان.

ولكـن ُعوُلـس لـم يسـمح لهـم بالبقـاء، ولـم يـرَض أن يعيشـوا 

عيشـة الكسـل والبطالـة، وينسـوا أوالدهم ونسـاءهم وأقاربهـم؛ ألنه 

كان رجـًا حكيمـاً عاقـًا يعلـم أن عاقبـة الكسـل والبطالـة الشـقاُء 

والتعاسـة، فلذلـك تعـاون هو والذيـن لم يأكلـوا النبق، وجـّروا الذين 

أكلـوُه حتـى أتـوا بهـم إلـى السـفن كرهـاً وهـم يبكـون، وربطوهم 

بمقاعـد المجّذفيـن لكي ال يفّروا، وجذفوا مسـرعين حتـى توارت تلك 

البـاد عـن أبصارهـم، ولو علمـوا باألخطـار التـي القوها بعـد ذلك، 

وبعاقبـة أتعابهـم لبقـوا جميعهـم هنـاك؛ ألنـه لـم يصل أحـد منهم 

إلـى وطنـه إاّل ُعوُلـس، ويحكى أنهـم وصلوا إلـى باد السـيكلوبيين 

وكانـوا فـي ما زعـم شـعراء اليونان مـرَدة يسـكنون الكهـوف، لكل 

منهـم عيـن واحـدة فقـط فـي جبهتـه، ولعـّل المـراد من ذلـك أنهم 



ِمن ِسَير األَبَْطال والُعَظَماِء الُقَدماء

80

كانـوا أناسـاً متوحشـين يأكلون البشـر، كبعـض القبائل المتوحشـة 

فـي أيامنـا هـذه، وكانت بادهـم على غايـة الخصب والجـودة؛ تنبت 

فيهـا النباتـات علـى أنواعها بـا حـرث وال زرع وال غـرس وال تعب، 

وكان لهـم قطعـان كثيرة مـن الغنم والمعـزى، فنزل ُعوُلـس ورفاقه 

فـي جزيرة منفـردة، بقرب تلـك الباد كثيـرة المعزى البّرّيـة، وناموا 

هنـاك ألن ضبابـاً كثيفاً حجب البـّر والبحـر عنهم، فلم يـدروا إاّل وقد 

صـارت قعـور سـفنهم تزحـف علـى األرض، ولمـا أصبـح الصبـاح 

طافـوا فـي الجزيـرة، واصطـادوا تسـع عنـزات بّرّيات لكل سـفينة، 

وأكلـوا وشـربوا وطابـت نفوسـهم إلى المسـاء، فقـال ُعوُلـس: »إني 

أريـد أن أقصـد األرض التـي قبالتنـا من حيـث تخرج أصـوات الناس 

والمواشـي«، وأمـر السـفن أن تبقى فـي مكانها حتى يرجـع، وذهب 

فـي سـفينته وجـاء إلى البـّر، ونزل مـع رفاقه قـرب مغـارة بجانبها 

مـواش كثيـرة رابضة قـرب مـارد مـن المـردة؛ اسـمه پوليفيموس، 

وكان نائمـاً علـى األرض، فـرأوا فـي المغارة آنيـة كثيـرة فيها حليب 

وزبـدة وجبـن كثيـر، فدخلـوا وأكلـوا، ثـم قـال الرجـال لُعوُلـس: 

دعنـا نأخـذ بعض هـذا الجبـن وننجَو بأنفسـنا إلـى السـفينة؛ فإننا 

نخشـى شـرَّ هـذا المـارد ألن صورته ليسـت كصـورة البشـر، فقال 

لهـم ُعوُلـس: اصبـروا حتى يسـتيقظ من نومـه؛ فإني أريـد أن أكلمه 

وأطلـب منـه هدّيـة، فلما قـام المـارد من نومـه وأقبل نحوهـم خافوا 

خوفـاً عظيمـاً، وفـّروا جميعـاً إلـى أخفـى مـكان فـي المغـارة، ثم 

سـاق المـارد بعـض قطعانـه إلى المغـارة ليحلبهـا، ودحـرج حجراً 

كبيـرا على فـم المغارة، وأبقـى القطعـان الباقية خارجهـا، فحلب ما 

أدخلـه، ثم أوقـد ناراً فـرأى اليونان فـي المغارة، فصـاح بهم صيحة 
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أرهبـت قلوبهـم قائـًا: »َمْن أنتـم وِمـْن أين أتيتـم؟.. أأنتـم لصوص 

يطوفـون البحـار ويجلبون الشـّر علـى العالم؟«.

فأخبـره ُعوُلـس مرتجفـاً أنهـم يونـان رجعـوا مـن حرب تـروادة، 

فسـاقتهم األنـواء إلـى تلـك الجهـات، وطلـب إليـه أن يضيفهـم أو 

يهديهـم هديـة كمـا كانت عادة النـاس في تلـك األيام، زاعمـاً أن ذلك 

يرضـي اآللهـة، وأن الـذي يـردُّ الغريـب فارغاً يكـون بخياً شـريراً، 

وقـال لـه: »إنهـم دخلـوا مغارتـه ضيوفـاً ال لصوصـاً، مؤَمليـن أنـه 

يحسـن ملقاهـم«، وختـم كامه قائـًا: »فأكـرم اآللهة أيهـا الفاضل؛ 

فلقـد أتينـاك ضارعين سـائلين، وزفس نصيـر الضارعيـن الغرباء«.

فهـزأ المـارد بكامه، وقال لـه: »إننا نحـن الَمردة ال نبالـي بآلهتك؛ 

ألننـا أرفـع منهـا شـأناً، واعلمـوا أن حياتكـم في يـدي ال أعـفُّ عنها 

إاّل إذا شـاءت إرادتـي«، ثـم أمسـك اثنين مـن الرجال وضـرب األرض 

بهمـا فقتلهمـا وأكلهمـا، والباقون ينظـرون إليه، فنـدم ُعوُلس ألنه لم 

يسـمع لرجاله ولم يعـد إلى السـفينة، وخطر له أن يقتـل المارد وهو 

نائـم، ولكنـه امتنع عـن ذلك خوفا مـن أن يموتوا داخل المغـارة؛ إذ ال 

يقـدرون أن يدحرجـوا الصخـر الذي كان المـارد قد سـدَّ المغارة به، 

فبـات تلك الليلـة مع رجالـه منتظراً الفـرج في اليـوم التالي.

ولمـا أصبـح الصبـاح أمسـك المـارد اثنيـن آخريـن مـن الرجـال 

وأكلهمـا، وخرج مـن المغارة ثـم سـدَّها وراءه، فقال ُعوُلـس لرفاقه: 

»ليـس لنا إاّل أن نحتـال على هذا المـارد فننتقم منه وننجو بأنفسـنا؛ 

فهلـمَّ نسـقه خمـراً متى رجـع حتى يسـكر وينـام، فنوقد عـوداً من 
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الحطـب فـي النار، وندسـه فـي عينه وهـو نائـم فنعميـه، فلما رجع 

المـارد بمواشـيه إلـى المغـارة سـدَّها وراءه، فأسـكروه وأعموه وهو 

نائـم، فاغتـاظ غيظـاً شـديداً، وجعـل يتلمَّـس حولـه لعله يمسـكهم 

ويهلكهـم، فكانـوا يفـرُّون من أمامـه يختبئون فـي جوانـب المغارة 

حتـى طلع الصبـاح ففتـح المارد المغـارة، وأخـرج الغنـم والمعزى 

أفـراداً لئـا يفـرَّ ُعوُلـس ورفقـاؤه، فاختبـؤوا تحـت بطـون الغنم، 

وخرجـوا وهـو ال يـدري بخروجهـم، وسـاقوا أمامهـم جانبـاً عظيماً 

من المواشـي، ودخلوا السـفينة فتبعهـم المـرَدة وپوليفيموس معهم، 

وجعلـوا يرمونهـم بالصخـور حتـى أوشـكوا أن يغرقـوا السـفينة، 

ولكنهـم نجوا سـالمين وأتوا إلـى رفاقهم وأخبروهم بمـا كان، فأقلعوا 

مـن الجزيـرة في اليـوم التالي وسـافروا حتـى أتوا إلى جزيـرة الملك 

إيولـوس الطافيـة، وكانت مسـوَّرة بسـور مـن النحاس.

فقابلهـم إيولـوس باإلكـرام، وضافـوه في قصره شـهراً كامـًا، ثم 

قامـوا للسـفر فأعطى أبولـوس ُعوُلس كيسـاً ربط فيه الريـاح لكي ال 

تسـوقهم عـن إيطاكي؛ ألن زفـس كان قد سـلَّط إيولوس علـى الرياح 

كمـا زعـم الشـعراء، فقيَّدهـا كما قدَّمنـا، وبعـث الريح الغربيـة وراء 

السـفن لتسـوقها إلـى مرفئهـا سـالمة، فغار رجـال ُعوُلـس منه؛ ألن 

ونـه باإلكـرام واإلنعـام، وظنـوا أن الكيس  أهـل كل بلـٍد كانـوا يخصُّ

الـذي أهـداه إياه إيولـوس مملوٌء ذهبـاً وفضًة، فقـال بعضهم لبعض: 

تعالـوا نفتـح الكيـس وهو نائـم وننظر ما فيـه، فحلّوا سـمط الفضة 

ة، وحوَّلـت بعضـاً منهم رياحـاً تهبُّ  عنـه وفتحـوه، فوثبـت منه جنَـّ

مـن كّل ناحيـة دفعة واحـدة، فشـتَّتتهم الريـاح وفرَّقتهم شـذر مذر 
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فـي كّل األقطار، بعدمـا صاروا بمرأى مـن بادهـم، فأهلكتهم الغيرة 

والطمـع، ولـم يرجع أحـٌد منهم إلـى وطنـه إاّل ُعوُلس.

اللِّيسـتِْريُكونيين  بـاد  إلـى  سـفينته  العنيفـة  الريـاح  فسـاقت 

الذيـن يأكلـون البشـر، فقتلـوا بعضـاً منهـم وأهلكوهم، ثم سـاقتها 

رت بعضهـم خنازيـر،  إلـى جزيـرة ِشـرْكي، وهـي سـاحرة، فصيَـّ

والصحيـح أنهـم كانوا قد صـاروا كالخنازيـر في اإلفراط مـن المآكل 

والمشـارب، ولعـّل هـذا هـو المراد مـن تحويـل السـاحرة إياهم إلى 

خنازيـر، أمـا ُعوُلـس فلـم يؤثِّـر سـحرها فيـه؛ ألنـه لم يسـقط في 

التجـارب التـي سـقط قومه فيهـا، ويقـال إنه اسـتعان عليهـا باإلله 

هرمـس )عطـارد( فأجبرهـا علـى رد قومـه إلـى بشـر كمـا كانـوا، 

ثـم سـافر بهم مـن جزيرتهـا، فمـّروا بالصخـور التي كان السـيرين 

يغنيـن عليهـا غنـاء مطربا يجتـذب الماّريـن بهـّن إليهـن فيقتلنهم، 

وكانـت ِشـرْكي قد حـّذرت ُعوُلـس منهـّن فسـّد آذان قومه بالشـمع 

لكـي ال يسـمعوهّن، وأوصاهم أن يربطوه إلى السـارية ربطاً شـديداً، 

وأن يشـّدوا لـه الوثـاق كلّمـا ألـح عليهـم بـأن يحلّـوه، ففعلـوا ذلك، 

ص قومـه مـن الوقوع فـي فخ السـيرين  ومـروا بهـّن سـالمين فخلَـّ

والتسـليم لتجاربهـّن، واعلمـوا أيها األوالد أنـه يوجد اآلن أمـور كثيرة 

تفضـي إلى الشـّر والهـاك مثل السـيرين؛ هيئتهـا جميلـة وصوتها 

، وظاهرهـا طاهـر كأن ال غـّش فيهـا وال ضـرر منها،  مطـرب شـجيٌّ

وكأن كّل اللـذة والبهجـة فيهـا، وهي فـي الحقيقة نار آكلـة تبتلع من 

ينقـاد إليهـا ابتاعـاً، وقد حّذرنا سـليمان الحكيـم من االنقيـاد إليها، 

قائـًا: »ال تدخـل سـبيل األشـرار وال َتِسـر في طريـق األثمـة، تنّكب 
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عنـه وال تمـرَّ به، ِحـْد عنه واعبـر«)))، وذلك يسـتفاد مـن القصة التي 

أيضاً. أوردناهـا 

ثـم جـاؤوا إلـى الصخـور الضالة التـي مرَّت بهـا سـفينة آرغوس، 

كمـا مـرَّ في الفصـل األول، ومـّروا ِبِسـّا فمـدَّت أعناقهـا الهائلة من 

كهفهـا فـي الصخـر، وافترسـت سـتة منهـم، ثـم مـّروا بالـدُّْرُدور 

شـاِرْبِدس سـالمين، وجـاؤوا إلـى جزيـرة تِرينَْكِريـا حيـث كانـت 

مواشـي الشـمس ترعى، وكانت السـاحرة ِشـرْكي قد أوصـت ُعوُلس 

أن ال يمّسـوا تلـك المواشـي المقدَّسـة قائلـة: »إنكـم إن لـم تمّسـوا 

تصلـوا بعـد مخاطـر كثيـرة إلـى إيطاكـي، وإن مسسـتموها تهلكوا 

علـى الطريـق ال محالة«، فلمـا صاروا مقابـل الجزيرة أمرهـم ُعوُلس 

أن يتجاوزوهـا فغضبـوا، وقالـوا لـه: »إنـك صـارٌم قـاٍس، ولسـت 

بمتعـب مثلنـا؛ فلو أضنـاك التعب كمـا أضنانا لتمنيـت أن تبقى ههنا 

ـاه  وتسـتريح وتنـام، عوضـاً عن أن تسـوق السـفينة في بحر قد َغشَّ

الضبـاب فـا نـرى أمامنـا شـيئاً منـه«، ومازالـوا بـه حتـى أقنعوه 

بالنـزول إلـى الجزيـرة علـى غيـر رضـاه؛ ألنـه كان يعلم أن السـير 

عنهـا خيـٌر مـن البقـاء فيهـا، ولكنـه لم يسـمح لهـم بالنـزول حتى 

أقسـموا لـه أنهـم ال يمسـون المواشـي البتـة، بـل يكتفـون بالطعام 

الـذي يأخذونـه معهـم من السـفينة.

ثـم نزلـوا إلى الجزيـرة وبكـوا رفاقهـم الذيـن أكلتهم ِسـاَّ وناموا 

واسـتراحوا، وفـي اليـوم التالي ثـارت ريح عنيفة، واسـتمرَّت شـهراً 

)))- ام 14:4 و15.
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مـن الزمـان فاضطـروا أن يقيموا في الجزيـرة تلك المـّدة كلها وأكلوا 

كّل مـا كان معهـم مـن المؤونة، وجعلـوا يتصيّدون السـمك والطيور، 

ويتحملـون الجوع المضني وال يتعرَّضون لمواشـي الشـمس محافظة 

على القسـم الذي أقسـموه قبل نزولهـم إلى الجزيرة، وضاقـت الِحيَل 

بُعوُلـس واسـودَّت الدنيا فـي عينيه، فطاف فـي الجزيـرة يصلّي إلى 

اآللهـة لكـي تفتح لهـم بابـاً للفـرج، ألن اليونـان كانوا يصلّـون إلى 

آلهتهـم فـي ضيقهـم، ويطلبون مسـاعدتهم مـع جهلهم اإللـه الحّي 

الحقيقـي، ولمـا تعـب جلس واغتسـل ثم اضطجـع ونام.

وفيمـا كان غائبـاً قـام ُيوريلُوُكـوس، وهـو أول مـن طلـب النزول 

إلـى جزيـرة الشـمس، وَغاَضـب ُعوُلـس بالـكام والمه على قسـاوته 

وصرامتـه، فابتـدأ يحـرّض رفاقـه علـى الحنـث بأقسـامهم، قائـًا: 

»اسـمعوا لـي يـا رفاقـي؛ إن المـوت بالجـوع شـرُّ الميتـات؛ فتعالوا 

نذبـح مـن هـذه المواشـي لآللهـة، ومتـى جئنـا إلـى إيطاكـي بنينا 

للشـمس هيـكاً، ووضعنـا فيـه تماثيـل كثيـرة جميلـة، وإن غضبت 

الشـمس علينا مـع ذلك وغرَّقت سـفينتنا فخيـٌر لنـا أن تبتلعنا اللجج 

مـن أن نمـوت ُجوعـاً علـى هـذه الجزيـرة المقفرة«.

فسـاقوا ثيرانـاً مـن أحسـن الثيـران، مغروريـن بقـول صاحبهم، 

وقرَّبـوا بعضهـا لآللهـة وأكلـوا البعـض اآلخـر وشـبعوا ثـم نامـوا، 

فسـخط عليهـم إلـه الشـمس ألنهـم قتلـوا مواشـيه، وهدَّد زفـس إله 

اآللهـة قائـًا: »إنـك إن لـم تنتقم لي مـن ُعوُلـس ورجالـه نزلت إلى 

بـاد هـاِدس ولـم أعد أشـرق علـى األرض!«.
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فأجابـه زفس قائـًا: »يا إله الشـمس! ال تغب عن األرض وسـهولها 

الجميلة؛ فإني سـأرمي سـفينتهم بصاعقة فأشـقها شـّقين في وسط 

اللجـج«، فهـل تصدقون أن اآللهـة تتكلَّم كذلك؟!

ر الرجـال فـي الجزيـرة يأكلـون ويلّذون سـتة أيـام، وفي  واسـتمَّ

اليـوم السـابع أقلعوا فلمـا ابتعـدوا وتوارى البـرُّ عنهم طلعـت غيمة 

سـوداء، وانتشـرت حتى غّشـت السـماء كلها، فاسـوّدت السـماء من 

فـوق والبحـر مـن أسـفل، وقطعـت الريـح الغربيـة حبال السـفينة، 

وقصفـت السـارية، فوقعـت فـي السـفينة بمـا عليهـا، وقتلـت مدير 

الدّفـة، ونزلـت صاعقـة هائلة على السـفينة، فحّطمـت دفتها، وطغت 

األمـواج عليهـا، فاختطفـت الرجال واحـداً فواحداً منها، ولـم يبَق غير 

ُعوُلـس، ثـم كّسـرتها فتعلّـق ُعوُلـس بالسـارية ورجعت بـه األمواج 

إلـى الـدُّْرُدور المخيف شـاِرْبِدس.

وكان فـوق الـدُّْرُدور تينـة قـد تدلَّت أغصانهـا فلما حملتـه األمواج 

ق بأغصـان التينـة حتـى قذفت  إلـى الـدُّْرُدور تـرك السـارية، وتعلَـّ

األمـواج السـارية، فتمّسـك بهـا فحملته األمواج تسـعة أيام، ثـم ألقته 

على سـواحل أوجيجيـا؛ جزيـرة الملكة كالِپُْسـو.

فالتـزم أن يقيـم هنـاك ثمانـي سـنوات، ألنه لـم يكن عنده سـفينة 

يسـافر فيهـا، ولـم تصـل سـفينة مـن سـفنه إلـى هنـاك، وأحبّتـه 

كالِپُْسـو فـأرادت أن تبقيـه عندهـا كل أيامـه فلـم تعنه على السـفر 

مـن عندهـا، وكان مسـكن كالِپْسـو مـن أجمـل المسـاكن؛ كان كهفاً 

كبيـراً فـي الصخـر، علـى بابـه كرمة قـد اعترشـت ودلّـت أغصانها 



87

فـوق أربع عيون ينسـكب منهـا الماء أبيـَض كاللجيـن، وأمامه مروج 

خضـراء ينتشـر منهـا شـذا البنفسـج وغيـره مـن األزهـار، وحولـه 

الغيـاض الغّضـة األشـجار، المغرّدة األطيـار من بلبل وورقـاء وهزار 

وسـائر مـا يجلو عـن القلـب الغمـوم، ويفـرج الكـرب والهموم.

ولكـن ُعوُلـس لـم يسـّر باإلقامة هنـاك ألن قلبـه كان فـي إيطاكي 

عنـد امرأتـه َپنلوبـي وابنـه تليمـاك الـذي فارقـه طفـا فصـار في 

غيبتـه رجـًا، فـكان يقضي أكثـر أيامه على شـواطئ الجزيـرة باكياً 

ـراً على أهلـه وأقاربـه ووطنه. علـى نفسـه، ومتحسِّ

ويقـال إن اآللهة أشـفقت عليه أخيراً؛ فأرسـلت عطارد إلى كالپسـو 

لكـي تطلق سـبيله فلم تجسـر كالپسـو أن تعصـي أمرهـا، فأذنت له 

فـي الرحيـل ووعدتـه أنها تسـاعده علـى بناء َرَمـث يركبه ويسـافر 

عليـه إلـى إيطاكـي، فلما كمـل الرمث أعطتـه خبـزاً وخمراً ولباسـاً، 

فأقلـع عنـد هبوب الريح الموافقة، وسـافر سـبعة عشـر يومـاً متجهاً 

إلـى اليسـار كما أوصته، ومسـتدالً بالنجـوم على طريقـه، وفي اليوم 

الثامـن عشـر رأى جبـال ِشـيريا))) مـن بعيـد كأنهـا ظلـول داخـل 

البحـر، وكانت كالپسـو قد أوصته أن يسـافر إلى تلـك الجزيرة ويقلع 

منهـا إلى بـاده، فلمـا رآه إله البحـر نپتون))) أنـزل عليه نـوءاً عنيفاً 

ألنـه كان قـد أعمـى عين ابنـه المـارد پوليفيمـوس كما سـبق الكام 

عليـه، فجاش البحـر، وعلت األمـواج حتـى غمرته، فيئس مـن النجاة 

وقـال ياليتنـي ُقتلت مع الذيـن ُقتِلوا فـي تروادة فكنت اسـترحت من 

)))- يظن البعض أنها كوركريا املسماة اليوم كورفو، واألرجح أنها خرافية.
)))- ويف خرافات اليونان: بوصيدون.
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هـذه الحيـاة وأتعابهـا، ولـم يفرغ مـن كامه هـذا حتى علتـه موجة 

كبيرة بعنف شـديد فكسـرت سـارية الرمـث وألقته في وسـط المياه 

المزبـدة، فجاهـد حتى وصل إلى الرمث وتمّسـك به تمسـكا شـديداً، 

واألمـواج تقذفـه إلـى كل جانب، فشـفقت عليـه اإللهة إينو لشـّدة ما 

قاسـى، وصعدت مـن األعماق وجلسـت علـى الرمث وقالت لـه: »أيها 

الرجـل المنكـود الحـظ؛ إن نپتـون ال يقتلـك، ولـو كان يتمنـى قتلك، 

فانـزع رداءك عنـك واترك هـذا الرمث واسـبح إلى باد الفياشـيين«، 

ثـم أعطته منديـًا وأوصته أن يفرشـه تحـت صدره فا يغـرق، ولما 

قالـت ذلـك غاصت فـي المـاء واختفت عنه، فخـاف ُعوُلـس أن يكون 

ذلـك حيلة من بعـض اآللهـة لهاكِه؛ ألن النـاس لم يكونوا يحسـنون 

الظـن في نفـس اآللهـة التـي كانـوا يعبدونها في تلـك األيـام، فأبى 

أن يتـرك الرمـث حتى جـاءت موجة عظيمـة فغمرته ولطمـت الرمث 

فكّسـرته، فأمسـك بخشـبة منـه ونـزع ثيابـه عنـه وفـرش المنديل 

تحتـه وجعل يسـبح قاصـداً البّر.

فبقـي في المـاء يوميـن بليلتيهمـا واألمـواج تذهب بـه كل مذهب، 

وفـي اليـوم الثالـث هـدأ البحـر فحملتـه موجـة كبيرة بلطـف حتى 

أوصلتـه إلى قرب الشـاطئ، ففـرح فرحاً عظيمـاً لّما رأى البـّر قريباً 

منـه، ولكنـه خاف أن يصطـدم بالصخور التي كانت األمـواج تلطمها، 

وتزبـد حولهـا، وفيمـا هـو يفتكـر فـي واسـطة يتخلّـص بهـا أتـت 

موجـة عظيمـة فحملتـه وأوقفتـه علـى صخر منهـا، ثـم حملته وهي 

راجعـة وردتـه إلـى البحر فتهّشـم جـداً وكاد ييـأس من النجـاة، ثم 

أخـذ في السـباحة محترسـا مـن أن يصطـدم بالصخـور حتى وصل 
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إلـى مصـب نهر يجري إلـى البحـر، فصلّى فـي قلبه كمـا نصلّي في 

ضيقتنـا، فسـكن ماء النهـر فصعد إلـى البـّر ُمْعيًى مـن التعب.

ولّمـا رجـع إليه بعـض قوته قـام وألقـى المنديل في النهـر ليرجع 

إلـى اإللهـة إينـو، فحمله مـاء النهـر إلـى البحر، وجثـا ُعوُلـس بين 

ل األرض فرحـاً، ثـم دخـل  األعشـاب التـي علـى حافـة النهـر وقبَـّ

غيضـة قريبـة منه، وفـرش ورق الشـجر اليابس تحـت زيتونة غّضة، 

واضطجـع عليـه وتغّطـى بورق مثلـه أيضـاً ونام.

وكان الفياشـيون شـعباً محبوبـاً عنـد اآللهـة، وكانـت السـفن ال ترد 

مـن الخـارج إلـى بادهـم، ولكـن سـفنهم كانـت علـى غايـة الجمال 

والمناسـبة؛ يسـافرون فيهـا فتسـير مسـرعة كالطير، وتقطـع البحور 

العظـام حاملـة األمـوال مـن البلـدان البعيـدة، فأوصلـت اإللهـة ِمنَرْڤا 

ُعوُلـس إلـى تلك البـاد ليسـير في سـفينة من سـفنها آمناً سـالماً إلى 

. باده

وفـي الصبـاح جـاءت َنوِْسـكا بنت ألِسـيُنوس ملـك تلـك الباد مع 

جواريهـا ليغسـلَن ثيابهـنَّ في النهر فغسـلنها ثم لعبـن ورقصن معاً 

فسـمعهنَّ ُعوُلس وخـاف ألنه لم يكن يسـتبعد أن يكون سـكان الباد 

برابـرة متوحشـين أو مـرَدة فيأكلـوه، ولكنه قـام ليرى ما هـم، فلما 

ـماً مرضوضاً وليـس عليه  رأتـه الجـواري خارجاً مـن الغيضـة مهشَّ

إاّل القليـل مـن الثيـاب خفـَن وهربـَن، وأمـا بنـت الملـك فبقيـت في 

مكانهـا ونادتهـنَّ فوقـف ُعوُلـس من بعيـد، وطلـب إليها أن تشـفق 

عليـه، وتعطيـه ثياباً يسـتتر بهـا وتدله علـى طريـق المدينة.
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فأمـرت جواريهـا أن يعطينـه طعامـاً ولباسـاً وكـوزاً مـن الزيـت 

ـه إلى بيت  ليدَّهـن به بعـد اسـتحمامه، فأعطينـه فأكل ولبـس وتوجَّ

الملك ألسـينوس فتزيَّـت منرڤا إلهـة الحكمة بزّي جاريـة حاملة جرَّة 

والقتـه وسـارت أمامـه كالدليـل فتبعهـا متعجباً من حسـن السـفن 

والِميَـن وجمـال رجـال الفياشـيّين الذيـن كانـوا كاآللهة فـي جمال 

منظرهـا، ثـم أخبرته منرڤـا ماذا يفعل فـي قصر الملـك، وذهبت عنه 

تقطـع البحـر، فلما رأى ُعوُلـس قصر الملـك ُدهش جـّداً ألن حيطانه 

كانـت مـن النحـاس، وأبوابه مـن الذهب وأعمدتـه من الفّضـة، وعلى 

جانبـي مدخلـه كاب من الفضة والذهـب، وفيه عـروش مزيَّنة بأبهى 

المنسـوجات وأثمنهـا، معدَّة لجلـوس الضيوف عليها، وأشـخاص من 

الذهـب قائمـة علـى ركائـز وحاملـة منائـر تنار فيهـا األنـوار، وكان 

فيـه قـوَّاد ورؤسـاء البسـون أفخـر المابس، فدخـل ُعوُلـس القصر، 

والملـك والقـوَّاد والرؤسـاء على الطعـام، فجاز بينهم حتـى قرب من 

الملكـة أرينـي كما أوصتـه منرڤا، وركـع علـى ركبتيه أمامهـا طالباً 

أن ترسـله سـريعاً إلـى بـاده، ثم قـام من أمامهـا وجثا علـى الرماد 

قـرب النار داللـة على حزنـه وشـدَّة ضيقِه.

ـب كل مـن حضـر ولـم يفه أحـٌد منهـم بكلمـة، ثم تكلَّم شـيخ  فتعجَّ

بينهـم لـه منزلة رفيعة عنـد الملك لحكمتـه، فقال للملك: »يا ألسـينوس، 

ال يليـق بـك أن تتـرك غريبـا يجلـس علـى الرماد فأجلسـه علـى عرش، 

وقـدِّم له طعامـاً ليـأكل، وامزج الخمـر لنسـكبها أمام اإللـه زفس«.

فسـمع الملـك لـكام الشـيخ، ورفـع ُعوُلـس عـن األرض وأجلسـه 

علـى عـرش، وأمـر جاريـة فقدَّمـت لـه ماء فـي إبريـق مـن الذهب 
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فاغتسـل، ثـم ُبسـطت أمامـه الخـوان، وصفَّـت عليـه ألـوان الطعام 

والمـدام، فأكل وشـرب وطابت نفسـه، ولمـا انصرف الضيـوف قالت 

لـه الملكـة: »من أنـت، ومن أين أتيـت، ومن أعطـاك هـذه الثياب؟!«؛ 

إذ كانـت قـد عرفـت بعـض الثيـاب التـي أعطتـه إياهـا ابنتهـا ألنها 

كانـت مـن صنعتها، فأخبرهـا ُعوُلـس أنه جاء مـن جزيرة كالپسـو، 

وأن كالپسـو أعانتـه على السـفر وأوصتـه أن يأتي إلى هنـاك، فوعده 

الملـك أن يبعثـه فـي الغد فـي إحدى سـفنه السـريعة، ونـام ُعوُلس 

تلـك الليلـة على سـرير فاخر فـي قصـر الملك.

وفـي الغـد جمـع الملـك قومـه وكلَّمهـم بمـا وعد بـه ُعوُلـس فقّر 

رأيهـم علـى أن يرسـلوه في إحدى سـفنهم السـريعة، ويرسـلوا معه 

اثنيـن وخمسـين رجـًا مـن أحـذق بحرّيتهـم، ثم دعـا الملـك أمراء 

مملكتـه إلـى قصـره ليحضـروا الوليمـة التي أولمهـا إكرامـاً لضيفه 

ُعوُلـس فأكلوا، وأنشـد لهـم الشـاعر ديمودوكوس النشـائد الشـجية 

عـن حرب تـروادة وخرابهـا، وعدَّد أفعـال األبطال الذيـن حاربوا فيها 

حتـى بكـى عولـس، ولـم يعلـم أحـٌد سـبب بكائـه ألنـه لم يكـن قد 

ـا أصابك في  أخبرهـم من هـو، فطلـب الملك إليـه قائـًا: »أخبرنا عمَّ

ـا أصابـه بعـد سـفره من تـروادة حتـى أتى  زمانـك«، فأخبرهـم عمَّ

إلـى جزيـرة أوجيجيـا، وكانوا جميعـاً يصغـون منذهلين، وفـي الغد 

ودَّعـه الملـك توديـع األحباب، ودعـا له باألمن والسـامة، وشـيَّع معه 

سـاعياً إلى السـفينة، وأهـداه هو والملكـة هدايا كثيرة ثمينـة فاخرة، 

ر السـفينة،  فحملهـا الخـدم إلى السـفينة، ونصبوا له سـريراً في مؤخَّ

فنـام فيه نومـاً لذيـذاً وذهبت السـفينة تمخـر الماء مسـرعة كالطير 
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حتـى أتت بـه إلـى باده.

ولمـا أتـت إلـى الشـاطئ رفعـه البحريَّة عـن السـرير وهـو نائٌم، 

ووضعـوه علـى الرمـال بعيـداً عـن األمـواج قـرب مغـارة النياديين 

المقدَّسـة، ووضعـوا الهدايا بجانب جـذع زيتونة كبيرة قـرب المغارة 

أيضـاً، ورجعـوا مسـرعين نحـو بادهم، فغضـب عليهم اإللـه نپتون 

ألنهـم أوصلـوا ُعوُلس إلى بـاده، فحوَّل سـفينتهم إلى صخـر فماتوا 

يـرون بادهم. ولم يعـودوا 

ولمـا اسـتيقظ ُعوُلس مـن نومه وجد نفسـه وحده في بـاد غريبة، 

ولـم يعلـم أنه فـي بـاده قـرب أهلـه، ألن منظر تلـك البـاد كان قد 

ـا كان قبـل مفارقتـه لـه، وأحاطتـه منرڤـا بضبابـة لكي ال  ر عمَّ تغيَـّ

يعرفـه أحـٌد من أهلـه ومـن رعيَّته، فجعـل يندب سـوء حظـه قائاً: 

»يـا ليتني بقيـت عند الفياشـيين!«، ثـم ذّم الفياشـيين علـى غدرهم 

وإخافهـم لوعدهـم، زاعمـاً أنهـم أخـذوه إلـى بـاد غير البـاد التي 

وعـدوه بالذهـاب إليهـا، وكان يمشـي بجانـب البحر نادبـاً باكياً.

فظهـرت لـه منرڤـا متنكـرة وسـألته عـن حالـه، فأجابهـا بتحيُّل 

قائـًا: إننـي رجـل غريب، وقـد سـاقتني الرياح إلـى هنا، ولـم يعلم 

أنهـا منرڤـا، فضحكـت وأظهـرت له نفسـها كما هـي، وأخبرتـه أنه 

رتـه بالمناظـر التي حوله،  في بـاده، وأرتـه المغـارة والزيتونة، وذكَّ

ل األرض  وبـدَّدت الضبابـة عنـه فعرف األماكـن التـي كان فيها، وقبَـّ

فرحـاً، ثـم دلَّتـه علـى مخابئ في المغـارة يخبـئ فيها هدايـا الذهب 

والفضـة والثيـاب التـي أهـداُه إياهـا الفياشـيون، وأوصتـه أن يسـدَّ 
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المغـارة بحجـر لكـي ال يسـرقها أحد.

وقالـت لـه أن ال يذهب إلـى بيتـه، قاصـدة أن تهلك األشـرار الذين 

كانـوا يتـرّددون إلـى بيته فـي غيبتـه، ويلتهمـون أموالـه، وينهبون 

ا رجـع اليونـان من تـروادة ظّن  أمتعتـه مـّدة ثاث سـنوات؛ ألنـه لمَّ

بعـض الرؤسـاء أن ُعوُلـس قـد مـات فـأرادوا أن يتزوَّجـوا بامرأتـه 

َپنلوبـي؛ ألنهـا كانـت على غايـة الجمال، فأتـى كثير منهم إلـى بيتها 

ج بواحد منهـم، وأما هـي فكانت تردُّهـم متأملة أن  طالبيـن أن تتـزوَّ

يكـون ُعوُلـس حيّـا وأن يرجـع من سـفره، ولما طـال زمـان تمنُّعها 

ولـم يرجـع ُعوُلـس اجتمعـوا يومـاً وألّحـوا عليهـا إلحاحـاً شـديداً، 

فقالـت لهـم: »إنـي أختـار منكـم مـن أريـده متـى فرغت من نسـج 

هـذا المتـاع«، فقبلـوا، فجعلت تحل فـي الليل ما تنسـجه فـي النهار 

حتـى ال يكمل النسـج؛ ألنهـا إنما قالت ذلـك لتتخلَّص مـن لجاجتهم، 

وأمـا هـم فبقوا في القصـر يأكلون ويشـربون ويسـكرون ويرتكبون 

المعايـب والقبائـح، فاعترضهـم تليمـاك بـن ُعوُلـس وتشـّكى مـن 

قبائحهـم، فاعتمـدوا علـى قتله لذلك، وألنه سـاَح يفتش عـن أبيه، فلو 

جـاء ُعوُلـس إلـى قصره حـال وصوله إلـى الشـاطئ لقتلـوُه، ولذلك 

أخبـرت منرڤـا ُعوُلـس على ما قيـل بما فعلـوه من الشـرور ليعاقبهم 

علـى قبائحهـم وتعّدياتهم.

ـد جلده  ـته بعصاهـا فتجعَّ قيـل: »وأخبرتـه منرڤـا بمـا يفعـل ومسَّ

وتكمَّـش، فصـار كجلـد الشـيخ، ثـم نزعـت شـعره الجعـد الطويـل، 

وغيَّرت هيئـة عينيه فصارتـا ضعيفتين بعد أن كانتا المعتين، وألبسـته 

ثوبـاً رّثـا قذراً عوضاً عن لباسـه الفاخر، وأرسـلته إلـى يوميوس راعي 
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خنازيـره، وكان هـذا الراعـي يحبه ويحـب امرأتـه وابنه كثيـراً، وكان 

يبكـي عليـه متوجعاً ويشـتاق إلـى رؤيته كأنـه ولده.

والمـراد من ذلـك أن ُعوُلـس كان رجاً حكيمـا بارعـاً، فتزّيَّى بزّي 

رجـل فقيـر يسـتعطي ليعـرف الذيـن كانـوا يخربـون بيتـه قبل أن 

يعرفـوا بقدومـه، وبمـا أنـه فعـل ذلـك بحكمة وحسـن تدبيـر اّدعى 

الشـعراء أن إلهـة الحكمـة علّمتـه إيـاه؛ ألن اليونـان كانـوا يوّقـرون 

اآللهـة، ويعتقـدون أنهـا تعلّم الناس وتسـاعدهم، مع أنهـم لم يعرفوا 

اإللـه الحـي الحقيقـي؛ فـإن كانـوا هـم يعتقدون ذلـك فكـم باألولى 

يجـب علينـا نحـن أن نعتقـده عن اللـه إلهنـا الـذي يعلّمنـا أن نأتي 

إليـه ويسـاعدنا لنأتي إليـه، ويقول لنا بفـم رسـوله: »إن كان أحدكم 

تعـوزه حكمـة فليطلـب مـن اللـه الـذي يعطـي الجميع بسـخاء، وال 

يعبّـر؛ فَسـُيْعَطى له«. 

وذهـب ُعوُلـس متنكراً إلـى بيت يوميـوس فهرَّت عليه الـكاب التي 

كانـت تحـرس الخنازيـر، وكادت تمزقـه بأنيابها، فزجرهـا يوميوس 

والطفـه بالـكام، ودعـاه إلى بيتـه وقدَّم لـه طعاماً فأكل واسـتراح.

ودار بينهمـا الـكام علـى أمور كثيـرة، وعلـى ُعوُلس مـن جملتها، 

ـر كأن ُعوُلس  فأخبـره يوميـوس بسـيرة ُعوُلس كلهـا، وبكـى وتحسَّ

قـد مـات، فُسـرَّ ُعوُلـس مـن محبـة عبيـده لـه وثنائهـم عليـه، وهم 

إنمـا أحبّـوه ألنـه كان عـادالً محبّا لهـم؛ فـإن كل من يحـب اآلخرين 

ويحسـن لهـم المعاملة يحبونه ويحسـنون إليـه المعاملـة أيضاً، وزد 

علـى ذلـك أن هـذا واجـب علـى كل واحـٍد منّا ألنـه يرضي اللـه الذي 
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جميعاً. يحبنـا 

وقـصَّ ُعوُلس علـى يوميوس قصصاً كثيـرة، ولكنه لم يخبره شـيئاً 

عـن حقيقة حالـه، بل لفَّـق له القصـص تلفيقـاً ليخدعه مـّدة، وكان 

الواجـب عليـه أن ال يفعـل ذلـك، ولكـن اليونان لـم يكونوا يحسـبون 

الكـذب إثمـاً إذا أفادهم لقضـاء غاياتهم، ولذلك وبخهم الرسـول عليه 

ـا وصـل اإلنجيل إليهـم موصيـاً إياهم أن يتركـوه كما قيـل: »لذلك  لمَّ

اطرحـوا عنكـم الكـذب، وتكلَّموا بالصـدق كل واحد مـع قريبه«))).

وأخيـراً أخبره بنفسـه كمـا أخبر تليمـاك ابنه، وقبل ذلـك طلب إليه 

أن يدلّـه علـى بيـت ُعوُلـس فذهبـا معـاً، ولما قربـا من البيـت رآهما 

كلـٌب كان لُعوُلـس قبل سـفره إلى تـروادة فعـرف ُعوُلس وأتـى إليه 

ى أذنيه والح  زحفـاً؛ إذ كان قـد عجـز عـن الركض لكبـر سـنّه، ودلَـّ

ذنبـه داللـة على سـروره، ثـم وقـع ميتاً مـن الفرح.

وكان قصـد ُعوُلـس مـن الدخـول إلـى قصـره - بـزّي رجـل 

يسـتعطي- أن يـرى بنفسـه ما يجري فـي قصـره، وأن ينتقم من 

األشـرار الذيـن يتلفـون ماله، فظـلَّ يسـتعطي منهم أيامـاً كثيرة 

ويحتمـل إهاناتهـم التـي كانـوا يهينونـه بهـا زاعميـن أنـه رجل 

فقيـر، ويـرى قبائحهـم ويسـمع شـتائمهم ويصبـر عليهـا حتى 

يجيء الوقت المناسـب، وأخيـراً أمر ابنه تليماك أن ينزع األسـلحة 

مـن القاعـة التي كانـوا مجتمعيـن فيها علـى وليمـة ويضعها في 

غرفـة عاليـة في القصر فـا يبقي سـيفاً وال رمحاً بالقـرب منهم، 

)))- أف 35:4.
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ألنـه كان قاصـداً أن يقتلهـم جميعـاً، وكان قلبه يشـتعل فيه وهو 

صابـر علـى قبائحهم كاتـم خبره عـن امرأتـه العزيـزة َپنلوبي.

وفيمـا هـو يفتكـر كيـف يقتلهـم ألهمـت منرڤـا پنلوبـي أن تطلب 

منهـم أن يحنـوا قـوس ُعوُلـس التـي كان يرمـي بهـا السـهام فلـم 

يسـتطع أحـٌد منهم علـى إحنائها، فطلـب ُعوُلس أن يحنيها فشـتموه 

وعنَّفـوه بالـكام على وقاحتـه واّدعائه، ولكـن پنلوبي أذنـت له فأخذ 

القـوس وأحناهـا أمامهم جميعـاً، ثم فوَّق سـهماً ورماه بهـا فأصاب 

الغـرض المقصـود، ونـزع ثيابه عنـه حينئـذ ووقف بينهـم والقوس 

بيـده وجعبة مآلنة سـهاماً أمامـه فألقى السـهام تحت قدميـه، وقال 

مفتخـراً: »قـد انقطـع المقال وانفصـل الجـدال فلننظر هـل أقدر أن 

أصيـب غرضـاً آخر«، ولمـا قال ذلـك رمى عنـق واحد منهم بسـهمه 

فوقـع علـى األرض ميتـاً، فخافـوا جـّدا وهـّددوه بالقتـل، فأجابهـم 

هازئـاً: »خسـئتم أيهـا الـكاب؛ فقـد ظننتـم أنـي ال أعـود، وأتيتـم 

تتلفـون أموالـي وتخطبـون زوجتي وال تخافـون اآللهة وال تخشـون 

نقمـة فقـد جاءكـم الهـاك«، فـازدادوا خوفـاً واصفَّـرت وجوههـم، 

وحوَّلـوا كل المامـة علـى الرجل الذي قتلـه ُعوُلس وقدَّمـوا له عطايا، 

فأبـى أن يقبلهـا، فاسـتلّوا سـيوفهم وطلبـوا القتـال فقاتلهـم ُعوُلس 

وتليمـاك ويوميـوس، وقتلوهـم جميعاً.

ـا عرفته امرأته طـار قلبها فرحـاً، وركضت إليـه باكية مرتجفة  ولمَّ

ووقعـت علـى عنقـه وقبَّلتـه، وبكـى ُعوُلـس معهـا وقبَّلهـا، وذهبت 

عنهـا أحزانهـا وغمومها، واطمـأّن قلبها برجـوع زوجها الـذي كانت 

تحبـه، وتقضـي األيام والسـنين في البـكاء عليـه، وأمنت شـّر أولئك 
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األنـذال الذيـن ملـؤوا قصرها إثماً وشـرّاً.

ووصـل ُعوُلـس إلـى بيتـه سـالماً، واسـتراح مـن جميـع أتعابـه 

باتباعـه مشـورة الحكمـة، وهـذا ما يريـده الشـعراء بقولهـم منرڤا، 

واسـتفاد من أخطـاره فوائد عديـدة، وزاد بالتجـارب واألخطار حكمة 

وفهمـاً، كمـا نزيـد نحـن إذا عركنا الدهـر وتعلمنا مـا يعلِّمنـا إياه...



دياغوراس وابناه
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)الفصل السابع(

يف األلعاب اليونانيَّة

مـن يطالـع تواريخ اليونـان وأخبار رجالهـم وأبطالهم المشـهورين 

يجدها مشـحونة بذكـر األلعـاب اليونانيـة اآلتي وصفها، وقد شـاعت 

هـذه األلعـاب في األزمنـة المتأخـرة، حتـى إنها كانـت تقام فـي كّل 

مدينـة من مدن اليونان وآسـيا الصغـرى تقريباً مع أنها لـم تكن ُتقام 

فـي أول أمرهـا إاّل فـي أربعـة أماكن: بقرب هيـكل دلفـي، وفي وادي 

نيميـا، وعنـد بـرزخ كورنثـوس، وعنـد مدينة أولمبيـا، وُيقـال لألولى 

الفيثيّـة، وللثانية النيمية، وللثالثة األُسـميّة )نسـبة إلى األُسـموس؛ أي 
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البـرزخ(، وللرابعـة األولمبيـة، وأعظمها األُسـميّة واألولمبية.

قيـل إن األلعـاب الفيثيـة أنشـأها أَُبلُّو عندمـا ذبح الثعبـان فيثون، 

والنيميـة أنشـأها هرقل بعدما ذبح األسـد النيمـي، واألُسـميَّة جدَّدها 

ثيسـيوس بعدمـا ذبـح اللصـوص المـار ذكرهـم، واألولمبية أنشـأها 

هرقـل أيضـاً، والصحيح أنهـا قديمة جـّداً ال يعلم وقت إنشـائها، وبما 

أنهـا األقـدام واألشـهر اخترنـا أن نصفها في هـذا الفصل.

كانـت األلعـاب األولمبيـة تقـام بقـرب مدينـة أولمبيـا كمـا تّقدم، 

وُسـّميت هـذه المدينـة أولمبيـا نسـبة إلـى أولمبـس، وهـو جبل في 

ثسـاليا، كان يظـن أنه مسـكن اآللهة، وبمـا أن زفس )المشـتري( هو 

رئيـس اآللهـة، علـى زعمهم، ُدعـي زفس األولمبـي، ثم بنـي له هيكل 

عظيـم فـي »أَلِيس« فسـّميت المدينـة التي أقيمـت حول هـذا الهيكل 

أولمبيـا، مـع أنهـا تبعد عن جبـل أولمبـس بعداً شاسـعاً.

وكان هـذا الهيـكل مـن أعظـم هيـاكل اليونـان؛ فـإن طولـه 230 

قدمـاً وعرضـه 95 قدمـا وارتفاعـه 68 قدمـاً، وهو مبني مـن المرمر 

البـاري الفاخر ويحيـط به رواق من أعمـدة المرمر البديعـة الصنعة، 

وجدرانـه مزدانـة بالنقـوش والتماثيـل، وأبوابه مصوغة مـن النحاس 

األصفـر، وكان فيـه تمثـال زفس الذي صنعه فيدياس أشـهر نقَّاشـي 

اليونـان؛ ارتفاعـه سـتون قدمـاً وهـو جالس علـى عرش مـن العاج 

ع بالحجـارة الكريمة، وعلى رأسـه  والذهـب، مزدان بالنقـوش ومرصَّ

إكليـل من الزيتـون، وفي يمينه تمثـال النصر، وفي يسـاره صولجان 

مصـوغ مـن كل المعـادن الثمينـة، والتمثال نفسـه أكثره مـن العاج 
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وثوبـه ونعـاه من الذهـب، وكانـوا يمسـحونه بالزيت المقـدَّس على 

الـدوام، فيعكـس نور الشـمس عندمـا تقع عليـه، حتى قـال اليونان 

إن الـذي يـراه يظنه زفس نفسـه.

ويحيـط بالهيـكل بسـتان الزيتون المقـدَّس الذي كانـت ُتصنع منه 

ل بهـا المنتصرون فـي تلك األلعـاب، وبقرب البسـتان  األكاليـل ليكلَـّ

ميـدان المحاضريـن عـدواً ومضمـار المتسـابقين فـي المركبـات، 

ومدينـة أولمبيـا واقعـة بينهما وبيـن نهـر أُلفُيوس.

ولـم تكـن هـذه األلعـاب مثـل ألعـاب الفتيـان، بـل كانـت مثـل 

المجالـدة والمصارعـة، ولم يكن يسـمح بهـا إاّل للرجال والشـبان، وال 

ينتصـر فيهـا إاّل القوي الحـاذق المتـروض جيداً، وكانـت المحاضرة 

)أي المسـابقة عـدواً( أشـهرها ثم المصارعـة فالمقاذفـة فالماكمة، 

وأضيـف إليها بعدئذ المسـابقة فـي المركبات، وبعـض األحيان كانت 

ُتعَطـى الجوائـز للشـعراء والخطباء، ولكـن المحاضرة كانـت أكثرها 

اعتبـاراً فـي عيونهـم، وإليها يشـير الكتـاب المقدَّس كما سـيجيء.

ولـم تكن هـذه األلعاب تقـام إاّل مـرة كل أربع سـنوات، ولذلك جرت 

عـادة اليونـان أن يقسـموا الزمـان إلـى أولمبيـادات، وكل أولمبيـاد 

أربـع سـنوات، ولـم يسـمح ألحـد أن يشـترك فيهـا إاّل إذا كان يوناني 

المولد، حسـن األخـاق، طيّب النسـب، وكان على المشـتركين فيها أن 

يرّوضوا أجسـادهم اسـتعداداً لها مدة عشـرة أشـهر قبـل قيامها، وأن 

ال يحتالـوا علـى الفـوز فيهـا احتيـاالً وإاّل ُقوصصوا قصاصـاً صارماً، 

وكانـوا يذهبـون قبـل المحاضـرة إلـى أمـام هيـكل زفـس ويحلفون 
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أنهـم ال يسـتخدمون الحيلـة إلحـراز الجعالـة، بـل يجـرون بموجـب 

سـنن األلعـاب تماماً، ثم يأتـون إلى الميـدان، وهو فسـحة من األرض 

مفروشـة بالرمـل؛ طولها نحو سـت مئة قـدم، فينادي المنـادي قائاً: 

»هـل من أحـد يعيب هـؤالء المحاضريـن بأنهـم مسـتعبدون ألحد أو 

عائشـون عيشـة غيـر الئقـة«، فـإذا لم يتصـدَّ أحـد لذلـك أُذن لهم أن 

يحاضـروا، وحينئذ يجتمـع عليهم أصدقاؤهم؛ يشـجعونهم وينصحون 

لهـم إلـى أن يجـيء الوقـت المشـروع فـي المحاضـرة، فيقفـون في 

أول الميـدان صفـاً واحـداً بعـد أن يخلعـوا أثوابهـم لئـا تعيقهـم، 

ويصّوبـون عيونهـم وعقولهم نحـو الغرض الـذي يحاضـرون ألجله، 

وحينئـذ يبـّوق البـوق فيندفعون اندفـاع السـيل، والنـاس يزدحمون 

حـول الميـدان وينادونهم بأعلـى أصواتهـم لكي يشـجعوهم، ثم يقع 

واحـد مـن المحاضريـن وهـو عاٍد فيضـج الجمهـور بالضحـك عليه، 

ولكـن المحاضريـن ال يلتفتـون إليـه وال يلـوون علـى أحـد، ألنهـم 

يعلمـون أنهـم إذا أضاعـوا خطوة واحـدة أضاعوا الجعالـة، وال يزالون 

يعـدون حتـى يدنـوا من حـّد الميـدان حيث يجلـس القاضـي فيتقدَّم 

واحـٌد منهـم علـى رفقائه ويجتـاز الحدَّ قبلهـم، فيضـج الجمهور كله 

بأصـوات الفـرح والتهليـل، وُيعطـى ذلك الرجل سـعف النخـل عامة 

الظفـر، ويحدق به أنسـباؤه وأصدقـاؤه، ويعانقونه بدمـوع االبتهاج، 

ثـم يرفعونـه علـى أكتافهـم ويجتـازون بـه بيـن الجمهـور فيعلـو 

ع النـاس حوله يهنئونـه ويرمونه باألزهار، فيسـتعز  الضجيـج ويتجمَّ

بحـاوة الظفـر ألن هـذه الغلبـة تكـون فخراً لـه ولوطنه مـدى حياته 

وبعـد موته أيضـاً، وعندما تنتهـي األلعاب ُيكلّـل وُيلبس حلّـًة فاخرًة، 

ويسـير هـو وكل الغالبين إلى المرسـح وهم باألكاليل وسـعوف النخل 



103

والحلـل الفاخـرة، والنـاس من حولهـم يضّجـون بالتهليـل، وتتبعهم 

الخيـول والمركبـات التـي أحـرزت قصـب السـبق مزدانـة باألزهـار 

البديعـة، حتـى إذا بلغوا المرسـح بوَّق البـوق ونادى المنادي بأسـماء 

الذيـن أحرزوا قصب السـبق وأسـماء مدنهم، فتعلو أصـوات الجمهور 

لآللهـة،  الضحايـا  يضّحـون  ثـم  واألكاليـل،  باألزهـار  ويرشـقونهم 

ل أسـماؤهم فـي سـجل ليبقـى ذكرهـم إلـى األبد، وبعـد ذلك  وُتسـجَّ

يذهبـون مـع أصدقائهم إلـى الوالئـم الفاخرة التـي يولمونهـا لهم.

وعندمـا يعـودون إلـى مدنهـم يخـرج إليهـم النـاس، وياقونهـم 

بأصـوات الفـرح وأغاني الظفـر، وقد يثغـرون لهم ثغرة في األسـوار 

لكـي يدخلوا منهـا دخول الفاتحيـن، ويقيمون لهم التماثيـل، ويتغنَّى 

الشـعراء بمدحهـم، وأحسـن أشـعار پنـداُروس- الشـاعر اليوناني- 

نظمهـا فـي مـدح الظافرين فـي هـذه األلعاب.

قيـل إنـه ُطلِب منه مـرّة أن ينظـم قصيدة في مـدح پيثياس الـذي أحرز 

قصب السـبق فـي األلعـاب النيميّة، فطلـب ماالً كبيـراً فاسـتعظم أصدقاء 

پيثيـاس هـذا المال، وقالوا إننـا نقيم له تمثـاالً من النحاس بمـال أقّل منه، 

ثـم تـرّووا في المسـألة؛ قالـوا إن القصيدة أحسـن مـن التمثـال، فأعطوه 

المـال الـذي طلبه، فافتتـح القصيدة بقوله إنـه ليس صانعـاً للتماثيل التي 

ال ُتـَرى إاّل حيـث تنصب، بل ناظٌم أشـعاراً تطيـر في اآلفـاق، وتطير معها 

شـهرة پيثيـاس الذي نـال تـاج الظفر، فـكان كما قال.

وحـدث مـرّة فـي هـذه األلعـاب حادٌث لـه وقـٌع عظيم فـي نفوس 

النـاس، وهـو أن ابنـي دياغـوراس الـذي حاضـر فـي شـبابه وحاز 
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إكليـل الظفـر أتيـا إلـى أولمبيـا وحاضرا فـي ميدانهـا، ونـاال إكليل 

الظفـر أيضـاً، فأسـرع أبوهمـا الشـيخ ليهنئهمـا بذلـك فاعتنقـاه، 

ونزعـا اإلكليليـن عـن رأسـيهما، ووضعاهمـا على رأسـه، ثـم حماه 

علـى كتفيهمـا كأنه هو الظافـر، واجتازا به فـي الميدان فحيّـاُه الجم 

الغفيـر بأعلـى أصواتهـم؛ ألن اليونـان يكرمون الشـيوخ، وقالـوا له: 

»ُمـت اآلن يـا دياغـوراس ألنـك بلغـت أقصـى أمانيـك«، فغلـب عليه 

الفـرح حتـى إنـه أحنى رأسـه على كتـف ابنه األكبـر وأسـلم الروح.

وربما تتسـاءل: عاَم كانـوا يعتبـرون إكليل الزيتون بهـذا المقدار، 

ويتعبـون ألجله هـذا التعـب؛ أكان إكليـل الزيتـون كّل غرضهم؟ كّا؛ 

بـل إن غرضهـم كان ما يشـير إليه ذلـك اإلكليل؛ فكل واحد يسـتطيع 

أن يقطـع غصنـاً مـن الزيتـون متـى أراد ويصنـع منه إكليـًا، ولكن 

ذلـك اإلكليـل كان عامـة الغلبـة وسـمة االفتخـار كمـا تقـدَّم، وكأن 

لسـان حالـه يقـول عن كل مـن ُكلّل بـه: »هـذا الرجل شـجاع حاذق؛ 

أنكـر علـى نفسـه لذَّاتهـا لكـي يحـرز هـذا اإلكليـل، وعاش عيشـة 

العفـاف واالسـتقامة، ولـوال ذلـك لم ُيبَـح لـه أن يحاضـر«، واألجدر 

باإلنسـان أن يحـرز هـذا اإلكليل من أن يحـرز الذهب، واألجـدر به أن 

يكـون حاذقاً شـجاعاً عفيفاً جسـوراً، كمـا كان هـؤالء الظافرون، من 

أن يحـرز أثمـن الجوائز بـدون هـذه المناقب.

عنـد الجيـش اإلنكليـزي صليـب صغيـر من نحـاس؛ اسـمه صليب 

فكتوريـا، مكتـوب عليـه for valour؛ أي ألجـل البسـالة، وهـو ُيعطى 

لـكل باسـل، سـواٌء أكان مـن عامـة الجنـد أم كان مـن الرؤسـاء؛ قال 

بعضهـم: رأيـت جنديـاً متقلـداً صليبـاً مـن هـذه الصلبـان، فوقفـت 
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وسـألته عـن السـبب الـذي أحـرز ألجلـه هـذا الصليـب، فقـال: »إنـه 

اختطـف قنبلـة مـن الخنـادق ورماهـا إلـى بعيـد، وألجل ذلـك كوفئ 

بهـذا الصليـب«، وِنْعـَم ما عمل؛ ألنـه لو لـم يخاطر بنفسـه ويختطف 

تلـك القنبلـة ويرمها إلـى بعيد النفجـرت حيث كانت، ولقتلـت كثيرين. 

وكان جـزاؤه صليبـاً نحاسـياً بخـس الثمـن، مـن حيث معدنـه، ولكنه 

جزيـل القيمـة من حيـث إنه عامة للبسـالة، ودليـل على إنـكار الذات؛ 

فمـادام هـذا الجندي حيّـاً يقدر أبـواه أن يقـوال: إن ابننا شـجاع أحرز 

ببسـالته صليب البسـالة، وبعدمـا يمـوت يقـول أوالده كان أبونا رجاً 

باسـًا، وهاهـوذا صليبـه؛ نعـم إن في هـذه الدنيا أشـياء كثيـرة أجدر 

الحـق والشـجاعة  والبيـوت واألراضـي، وهـي  المـال  باإلحـراز مـن 

والصبـر والشـرف، وقـد أصابـت ملكـة اإلنكليـز ومشـيروها في عمل 

هـذا الصليـب الذي ال قيمة له في نفسـه بل فـي مدلوله، وذلـك اإلكليل 

الـذي كان ُيصنَـع من أغصـان الصنوبـر أو الزيتـون ويذبل بعـد أيام 

قليلـة كان أثمـن من كل ثـروة اليونان، ألنـه يعزُّ علـى كل واحد إحرازه 

إاّل علـى مـن اسـتحقُه، وال يمكـن ابتياعه بشـيء مـن المال.

ويوجـد إكليـل أفضـل من هـذا اإلكليـل وأسـمى، ونحـن مدعوُّون 

إلحـرازه، ولكـن السـبيل إليه ليـس قصيـراً نقطعه في بضـع دقائق، 

بـل طويـل يقتضي حياتنـا كلها، وهـو يبدأ حينمـا نعقـد قلوبنا على 

خدمـة الله والسـير في سـبله، وينتهـي عندمـا نبلغ المجـد األبدي...



كريُسس أمام كورش
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)الفصل الثامن(

قّصة صولون وكريُسس

كان كريُسـس ملـك ليديـا أغنـى ملـوك األرض بالذهـب والفضـة 

تأتيـه  خصبـة؛  أراضيـه  وكانـت  والمواشـي،  والخيـل  والجواهـر 

بخيراتهـا الكثيـرة مـن الحنطـة والخمر والزيـت، حتى إنه عّد نفسـه 

البشر. أسـعد 

وكان النـاس يتقاطـرون إليـه مـن كل فّج ليـروا كنـوزُه؛ ألن صيته 

طـار فـي اآلفاق، وفـي نحو ذلـك الوقـت اشـتهر صولون المشـترع 
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اليونانـي الحكيـم ألجـل حكمته، كما اشـتهر كريُسـس ألجـل ثروته، 

فأرسـل كريُسـس يسـتدعيه إليـه - إلـى ليديـا- ليـراه؛ ألن صولون 

خـرج من أثينـا بعد أن سـّن شـرائعه لئا يضطـره، األثينويـون إلى 

تغييرهـا، وأقـام مـّدة فـي مصـر، فلبّـى دعوتـه وأتى إلى سـرديس 

مدينـة الملك كريُسـس، ولمـا بلغها انذهل ممـا رآُه فيهـا: ألنها كانت 

مـن أفخـر مـدن الدنيـا، وفيهـا قلعـة مبنيّة علـى قمة صخر شـاهق 

يحيـط بها ثاثـة أسـوار، وضمنها قصر الملـك وبيت مالـه، والمدينة 

غاّصـة بالمبانـي الفاخـرة والحدائق النضـرة؛ ألن كريسـس لم يترك 

واسـطة مـن وسـائط األبهـة والتـرف إاّل متّع نفسـه بهـا، وكان يقيم 

فـي قصـره محفوفـاً باألمـراء واألشـراف، وكلهـم بالحلـل الفاخـرة 

حتـى ظـّن صولـون أن كل واحـد منهم هـو الملك.

ـا مثـل صولـون بيـن يـدي الملـك نفسـه ورآه مرتديـاً بأفخر  ولمَّ

الحلـل وأثمنهـا لم يلتفت إلـى حلله وال نظـر إلى مجـده وأّبهته بعين 

االنذهـال، فلـم َيـُرق ذلـك فـي عيني الملـك؛ ألنـه كان يحـّب أن يرى 

الحكمـاء والفهماء الذيـن يدخلون قصـره يعجبون بغنـاه، ويطلقون 

ألسـنتهم فـي مدحـه، لكنه قال فـي نفسـه إذا رأى صولـون خزائني 

، فأمـر أن يطـاف بـه فـي القصـر كلـه لكـي يرى  يتغيـر رأيـه فـيَّ

قاعاتـه الرحبـة وأثاثـه الفاخر وصـوره الثمينـة وتماثيلـه المصوغة 

مـن الذهـب والفضـة والعـاج، ويـرى مـا فـي الخزائـن مـن األموال 

الكثيـرة والجواهـر النفيسـة واآلنيـة الذهبيـة والفّضية.

فـرأى صولـون كل ذلـك ولـم يعبـأ به، فقـال لـه كريسـس: »أيها 

الضيـف األثينـوي قـد اتصـل بنـا صيتـك ومـا حزتـه مـن الحكمـة 
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وسـافرته مـن األسـفار فهـات أخبرنا مـن هو أسـعد إنسـان رأيت«؛ 

قـال ذلـك وهو يظـن أن صولـون لم يَر أسـعد منـه، ولكـن صولون 

وس األثينـوي«، ولم يكن كريسـس يعرف  م الحّق وقـال: »هو تلُـّ تكلَـّ

وس فاغتـاظ؛ ألن صولـون لم يقـل له أنت أسـعد  شـيئاً مـن أمـر تلُـّ

النـاس، ولكنه كظـم غيظه وقـال له: »ومن هـو تلُّوس هـذا؟..« فقال 

صولـون: »هـو رجل عـاش في بـاد محكومة بشـرائع عادلـة، وكان 

لـه أوالد بـرور بـه، ولـم يمـت حتـى رآهـم تزوَّجـوا وأخلفـوا أوالداً، 

وبعـد أن عـاش سـعيداً، قدر ما يسـتطيع اإلنسـان أن يعيش سـعيداً 

فـي هـذه الدنيـا، مـات شـريفاً وهو يحـارب عـن وطنـه ومكرَّما من 

لجميع«. ا

فقال كريسـس وهو يبتسـم: »ومن هـو الذي يتلوه في السـعادة؟«، 

ظانـاً أنـه يقول إنـك أنت التالـي، فقال صولـون: »األخـوان كليبيوس 

وبيتـوس اللـذان من آرغـوس؛ فإنهمـا مـن ذوي الثروة والقـوة، وقد 

انتصـرا فـي األلعـاب وكان يحـب أحدهما اآلخـر محبة شـديدة، وكٌل 

همـا ))) أرادت مرًّة  منهمـا كان بـرّاً بوالديـه، ويظهـر ذلـك مـن أن أمَّ

أن تذهـب إلـى هيـكل جونو ولـم تكن الثيـران ُمَعـّدة لجـّر المركبة، 

فوقفـا موضـع الثيـران وجـرَّا المركبـة بهـا 45 سـتاديا )))، فطّوبها 

النسـاء وأثنـى الرجـال علـى ابنيهـا، أمـا هـي فوقفـت أمـام تمثال 

اإللهـة يونـو وهي فـي معظم فرحهـا، وطلبت منهـا أن تمنـح ابنيها 

أعظـم بركـة يمكـن منحهـا للبشـر، وكان ابناها قـد أنهكهمـا التعب 

)))- واسمها سيد يل، وكانت كاهنة لهريا أي جونو.
)))- نحو ستة أميال.
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فنامـا فـي الهيـكل وماتا، فظهـر من ذلـك أن المـوت أفضـل للناس 

فـي اعتبار اآللهـة من الحيـاة، وأقام لهما الشـعب تمثاليـن في دلفي 

لتقواهما. تـذكاراً 

م صولـون الملـك كريسـس أن »الصيـت  وعلـى هـذا األسـلوب علَـّ

أفضـل من الغنـى، والنعمـة الصالحة أفضل مـن الفضـة والذهب«...

فاغتـاظ كريسـس من ذلـك غيظاً شـديداً؛ ألنه كان يعجـب بعظمته 

وغنـاه وقـال لصولـون: »أتحتقـر سـعادتي بهـذا المقـدار حتى إنك 

تفضـل عليها سـعادة أنـاس مثل هـؤالء؟«، فقال صولـون »يظهر لي 

أيهـا الملـك أنك حائـٌز غنى وافـراً، وحاكـم على أمـم كثيـرة، أما من 

جهـة طلبتـك فـا يمكننـي أن أجيبـك حتـى أرى أنـك أكملـت أيامك 

سـعيداً، ألن أغنـى النـاس ليـس أسـعد ممَّـن لـه كفافـه إن لـم يدم 

غنـاه إلـى موتـه، وفـوق ذلـك إن كثيريـن حائـزون غنى وافـراً وهم 

تعسـاء، وكثيـرون ليـس لهـم إاّل القليـل وهـم سـعداء، والبعـض قد 

حـازوا الحـظ األوفر مـن هذه الموهبـة أو تلك، فـإذا تمتعـوا به حتى 

وفاتهـم فهـم األسـعد على مـا أرى، لذلك علينـا أن ننظر إلـى العاقبة 

ى عنهـم فماتوا في  ألن مـن النـاس مـن خدمهم السـعد مـدَّة ثم تخلَـّ

التعاسة«... أشـد 

فلـم تـُرق هـذه األقوال فـي عيني كريسـس؛ ألنـه لم يشـأ أن ينظر 

إلـى الموت، ولـم يرْد أن يفتكـر أنه يأتي وقـت ُيعَدم فيـه كل مملكته 

وغنـاُه، فصـرف صولون فارغـاً ولم يعطه شـيئاً، فخرج مـن القصر 

ولـم يعد يـراه، ولكـن لم يمض وقـت طويل حتـى اضطـّر أن يفتكر 
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بكامـه ويرى صـدق مقاله كما سـيجيء.

وكان لكريسـس ابن اسـمه أتيس، جميـل المنظر، يفوق كل شـبّان 

ـل عليهـم كلهم فـي الحـرب والصيـد، وفي  عصـره شـجاعة، وُيفضَّ

إحـدى الليالـي حلـم كريسـس أن ابنه هذا قتـل بطعنة رمـح، فخاف 

أن يتـم حلمـه، ومنعـه مـن الخروج إلـى الحـرب والقنـص، وأمر أن 

ُتنـَزع كل الرمـاح والحـراب مـن طريقـه لئا تقـع عليـه وتقتله، ثم 

زوَّجـُه أميـرة جميلـة متأمـًا أنـه ينقطـع بذلـك عـن الخـروج إلـى 

الحـرب والقنـص، ويصيـر يحـب القيـام فـي قصـره، وفيمـا كانت 

والئـم العرس قائمة أتى رجل من فريجية اسـمه أْدَرْسـُتس واسـتجار 

بكريسـس، وكان هـذا الرجـل قـد قتل أخاه غيـر متعمد فطـرده أبوه 

مـن بيته، فأجـاره الملـك كريسـس وأنزله فـي قصره.

وحـدث فـي ذلك الوقـت أن خنزيراً بّريـاً ضخم الجثـة هائل المنظر 

ظهـر فـي ميسـيا ونزل مـن الجبـال وعـاث فـي الحقـول والكروم، 

فحـاول أهالي ميسـيا قتله مـراراً كثيرة، ولّمـا لم يسـتطيعوا أتوا إلى 

ـلوا إليـه أن يرسـل ابنه مـع بعـض الصيادين  الملـك كريسـس وتوسَّ

لطـرد هـذا الخنزيـر من البـاد، فقـال لهـم ال تنتظروا خـروج ابني 

ج حديثـاً فـا يسـتطيع الخـروج مـن بيتـه، ولكنـي  ألنـه قـد تـزوَّ

سـأبعث إليكـم ببعض الليدييـن ومعهـم كاب الصيد فيطـردون هذا 

الوحـش مـن الباد؛ قـال ذلك ألنه كان يخاف أن يرسـل ابنـه فيصيبه 

رمٌح مـن أحـد الصياديـن فيقتله.

فلمـا بلـغ ابنـه ذلك أتـى إليـه وقال له يـا أبـت: إنك في مـا مضى 
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كنـت ترسـلني إلـى الحـرب والصيـد، وأنـا اآلن لسـت أضعـف مّمـا 

كنـت قبـًا، وال أقّل بسـالة؛ فـإن كنت تحبسـني في البيـت يحتقرني 

األبطـال وتـزدري بـي امرأتـي، فاسـمح لي أن أخـرج إلـى صيد هذا 

الوحـش، وإاّل فأخبرنـي عن السـبب الذي تمنعني ألجلـه من الخروج!

فأخبـره كريسـس بالحلـم، وبيَّن لـه أنه يمنعـه من الخـروج ال طعناً 

فـي شـجاعته بـل خوفـاً علـى حياتـه، فقـال أتيس: إنـي غيـر خارج 

لمحاربـة النـاس بـل لصيد حيـوان برّّي ال يسـتطيع حمل السـاح، فا 

خـوف أن يصيبنـي أحـٌد برمـح، ومازال يتوسـل إلـى أبيه حتى سـمح 

لـه بالخروج، ثم أرسـل إلـى أَْدَرْسـُتس الفريجي وقال لـه: »إني أجرتك 

فـي ضيقـك وبرّأتك من ذنبـك وأعطيتك كل مـا تحـب، واآلن أطلب منك 

أن تعتنـي بابنـي بدالً من إحسـاني إليك، وال تـدع أحداً يوقـع به ضرراً 

مـّدة الصيـد، وبمـا أنك لم تزل شـاباً فعليـك أن تخرج إلى هـذا الصيد، 

وتظهر بسـالتك وتقيم لك اسـماً«، فقال أَْدَرْسـُتس: »إن مـن كان مثله ال 

يحـق له أن يشـترك فـي هـذه المفاخر، ولكنـه يذهب فـي خدمة أتيس 

ويعتنـي بـه مقابلـة إلحسـان الملك إليـه«، ثم قال لـه: »وكـن على ثقة 

أن ابنـك سـيرجع إليك بـدون أن يقع بـه ضرر«.

فخـرج أتيس وأدرسـتس ونخبة مـن الصياديـن الليدييـن بكابهم 

ورماحهـم، وأتيـس أطيبهـم نفسـاً ألنـه مضى عليـه وقـت طويل لم 

يخـرج فيـه إلـى الصيـد، ولمـا انتعشـت نفوسـهم باستنشـاق هواء 

ادون يفتّشـون عـن الخنزير  الجبـال الطيـب أخـذت الـكاب والصيَـّ

حتـى وجـدوه، فأحاطوا به وسـدَّدوا نحـوه رماحهم وجعلـوا يرمونه 

بهـا، وكان أدرسـتس بيـن الذين رمـوه برماحهـم إاّل أن رمحه أصاب 
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أتيـس ابـن الملك فوقـع لسـاعته ميتـاً، وتّم حلـم أبيه.

فذهـب المخبـر حـاالً وأخبـر أبـاه بذلـك فرفـع صوتـه بالبـكاء 

ادون يحملون  والعويـل، وفيمـا هـو يبكي بمـرارة نفـس أتـى الصيَـّ

جسـد أتيـس ومعهم أدرسـتس يبكي وينـدب مصابه، ولمـا مثل أمام 

الملـك انطـرح علـى قدميه وقـال له اقتلنـي أيهـا الملك ألنـي ال أريد 

أن أعيـش بعـد اآلن، فشـفق عليه كريسـس وعـزَّاه عن مصابـه وقال 

لـه: »ما قـدر كان فـا لوم عليـك«، ولكن أدرسـتس لم يجد للسـلوى 

مكانـاً، فلبـث حتـى ُدِفـن أتيس ثـم قتل نفسـه علـى قبره.

وظـّل كريسـس ينـدب ابنـه سـنتين كاملتيـن، وحينئذ عـرف صدق 

قـول صولـون القائل: إن الغنـى والقوة والمجد ال تكفل دوام السـعادة.

ثـم مـرَّت السـنون وأقبلـت المصائـب علـى كريسـس؛ فإنـه فتح 

حربـاً علـى كورش ملـك الفـرس ألنه لـم يكتف بمـا أعطـاه الله من 

الغنـى والقوّة، وأرسـل قبـل الحـرب يستشـير الكّهان، وقال لرسـله 

أن يسـألوا كاهـن دلفـي بعد خروجهـم من عنـده بمئة يـوم عّما كان 

يفعلـه فـي ذلك اليـوم، فكان جوابـه لرسـله: »إني أعرف عـدد الرمل 

وكيـل البحـر، وأفهم أفكار األصم وأسـمع األبكم؛ إن رائحة السـلحفاة 

المسـلوقة فـي النحـاس مع لحـم الحمـان بلغـت مشـاعري«؛ قيل: 

وكان كريسـس قـد سـلق في ذلـك اليوم حماً وسـلحفاة فـي مرجل 

ـان دلفـي أصدق  مـن نحـاس، فلمـا أتاه هـذا الجـواب قـال: »إن كهَّ

الكّهـان«، فأهـدى لهيكل دلفـي هدايا ثمينـة، واستشـارهم في حرب 

كـورش فـكان الجـواب: »إذا غـزا كريسـس الفـرس يخرب سـلطنة 
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عظيمـة« فظـن كريسـس أن معنـى ذلك أنه يخـرب سـلطنة الفرس، 

ولـم يعلم أنـه يخرب سـلطنته.

ثـم تقـدَّم إليـه واحـد مـن رعايـاُه، وكان حكيمـا جـّداً، وقـال له: 

»أيهـا الملك؛ إنـك خارج إلـى حرب قوم يلبسـون الجلود، ويسـكنون 

القفـار، فـإن غلبتهم لم تربح شـيئاً، وإن غلبوك خسـرت كل شـيء«، 

وبمثـل هـذا الـكام كان ينصحه ليعدل عـن حرب الفـرس فلم يلتفت 

إلـى نصحه، بـل خرج بجيشـه وحارب كـورش فتغلَّب كـورش عليه، 

وهـرب هـو ورجالـه الليدّيون إلـى سـرديس وتحصنوا بهـا، فتبعهم 

الفـرس وفتحـوا سـرديس بعـد أن حاصروهـا أربعـة عشـر يومـاً، 

وأخـذوه أسـيراً، وأمـر كورش بـه أن يحرق حيـاً، ولمـا وضعوه على 

الحطـب تذّكـر أقـوال صولـون الـذي قـال: »ال ُيَعدُّ اإلنسـان سـعيداً 

بالحقيقـة ما دام حيّـاً«، فصرخ: »صولـون!!.. صولون!!..«، فسـمعه 

كورش وأرسـل يسـأله عن أمـره، فأخبره بمـا قاله له صولـون عندما 

أراه كل غنـاه ومجـده، فـرق كورش لـه وعفا عنـه وقرّبه منـه وبالغ 

فـي إكرامـه؛ قيـل إن كريسـس كان حينئذ أسـعد ممـا كان عندما عدَّ 

نفسـه أسـعد إنسـان ألجل وفرة ثروتـه وقوته.

حّقـاً إن الصـاح أفضـل من العظمـة، والسـعادة الحقيقيـة أفضل 

مـن الغنـى، ولكن ما السـبيل إلـى السـعادة الحقيقية؟ إن كريسـس 

ظّن نفسـه سـعيداً ألنـه كان أغنـى الملـوك وأقواهـم، ولكن لمـا ُقتِل 

ابنه حسـب كل ثروته كا شـيء، والبّد لكل إنسـان أن يـرى عاجاً أو 

آجـًا أن ال شـيء في هـذه الدنيا يسـعده سـعادة حقيقية.
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يصلـح أن يكـون لإلنسـان غنى وقـوة وأصحاب، وإذا سـمح الله له 

بهـذه األشـياء فعليـه أن يتمتع بها شـاكراً الله ألجلهـا، ولكن يجب أن 

ال يعتمـد عليهـا وال يتوقع السـعادة منهـا وحدها؛ فإنه توجد سـعادة 

أثبت وأشـرف مـن السـعادة التـي يجدها اإلنسـان في أعـراض هذه 

الدنيـا، وهـي سـعادة النفـس، سـعادة محبـة اللـه والطاعـة لـه؛ ما 

مـن شـيء مـن األلعاب يسـعد الولد وهـو عاٍص علـى والديـه ومعتدٌّ 

بنفسـه، ومـا من شـيء مـن الغنـى يسـعد اإلنسـان إسـعاداً حقيقياً 

وهـو ال يحـب اللـه وال يخدمـه؛ السـعادة الحقيقية إنما هـي أن يحب 

اإلنسـان اللـه ويثـق بـه كما يثـق االبـن بأبيه، ويشـعر من نفسـه أن 

اللـه يحبـه... وأنـه مهما حـدث له في هـذه الدنيـا فلُه فـرح حقيقي 

ال ينـزع منـه، وحيـاة خالدة ال تـزول، وهذه السـعادة أعظم جـّداً من 

سـعادة كريسـس الذي حسب نفسه أسـعد إنسـان على وجه األرض.



أَْفيَلْتِس بدل الفرس



117

)الفصل التاسع(

واقعة ثرموپييل

لمـا اسـتتب الُملـك لزركسـيس ملـك الفـرس جمع جيشـاً جـرَّاراً 

لغـزوة اليونـان، وكان فـي هذا الجيش رجـال من كل األمـم والقبائل؛ 

فـرٌْس بدروعهـم الحديدية وآشـوريون بخوذهم النحاسـية ونبابيتهم 

الحديديـة، وبكترّيـون بعمائهم وقسـيهم ومزاريقهم، وهنـود بثيابهم 

المحـّددة، وأحبـاش متـردُّون بجلـود األسـود  القطنيـة وسـهامهم 

والنمور ومسـلحون بالقسـي والخناجر، أو متمغفـرون بجلود رؤوس 

الخيـل، وأعرافهـا مسترسـلة علـى أعناقهـم، وثراقيـون متمغفـرون 
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بجلـود الثعالـب، وكلشـيون البسـون خـوذاً مـن الخشـب، وكثيرون 

غيرهـم مـن كل أنحاء سـلطنة الفـرس، وبينهـم عشـرة آالف ُيدَعون 

بالخالديـن؛ ألنـه كلمـا قتـل منهـم واحـد اختيـر واحـد آخـر عوضاً 

عنـه ليحل محلـه فا ينقـص عددهم عـن عشـرة آالف وال يزيد، وهم 

باللبـاس الفاخـر واألسـلحة المذهبـة، وكان معـه، عدا ذلـك، ثمانون 

ألـف فـارس ومركبـات كثيـرة، وألـف ومئتـان وسـبع بـوارج، فيها 

جنود مسـلحة لتحـارب بحراً، وللبوارج رؤوس نحاسـية فـي مقدَّمها 

لتنطح بهـا سـفن اليونان وتكسـرها.

فجمـع هـذا الجيـش العرمـرم فـي سـرديس قصبـة ليديـا ألنهـا 

كانـت حينئـذ مـن سـلطنته، وأمـر أن تاقيه البـوارج والسـفائن إلى 

ِمـاس في شـبه جزيـرة ثراقيـا الواقعة بيـن بوغاز الدردنيـل وخليج 

ميـان، ثـم صنع جسـراً مـن القـوارب وعبـر عليـه بوغـاز الدردنيل 

ودخـل أوروبـا، ولـزم لجنوده سـبعة أيـام بلياليها حتـى قطعوا ذلك 

البوغـاز، واجتـازوا فـي ثراقيا حتى أتـوا إلى ثرما التي سـميت بعدئذ 

تسـالونيكي، ومـن هنـاك أرسـل رسـًا إلـى مـدن اليونـان يدعوهم 

إلـى الطاعـة، فسـلم لـه كثيـرون خوفـاً مـن جيشـه الجـرّار، ولكن 

األسـبرطيين واألثينوييـن أصـروا علـى محاربتـه، مـع أن جنودهـم 

وبوارجهـم كانـت قليلة جـّداً، ألنهم كانـوا يحبون وطنهـم ويدافعون 

عنـه بدمهـم، وال يريـدون أن يـروه في قبضـة العدو؛ هذا مـن الجهة 

الواحـدة، ومـن الجهة الثانية ألنـه كان بينهم رجال حكمـاء يقودونهم 

ويدبـرون أمورهـم فعقـدوا العزيمة علـى المدافعة عـن وطنهم حتى 

لممات. ا
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فاجتـاز َزْركِسـيس وعسـكرُه فـي مكدونيـة مدّوخاً البـاد التي مّر 

فيهـا، إلـى أن جـاء إلى جبـال ثسـاليا الممتّدة مـن البحر إلـى البحر 

َكُسـوٍر حصيـن ال يمكـن عبـورُه إاّل مـن شـعاب قليلـة، ومـن طريق 

حـرج فـي الجانب الشـرقي من الجبـال؛ ُيقال لـه طريـق ثرموپيلي، 

واقـع بين جبـل شـاهق والبحـر، فعـزم اليونـان أن يصـّدوا جيوش 

زركسـيس هنـاك ألن شـرذمة صغيرة تسـتطيع أن تقاوم فيه جيشـاً 

عرمرمـاً لضيقـه، وكانـت جيـوش زركسـيس تبلـغ ثاثـة آالف ألف 

محـارب، وجيـوش اليونـان أحد عشـر ألفاً ال غيـر، وليـس منهم في 

ذلـك الطريـق إاّل أربعـة آالف، ولكنهـم كانـوا أشـداء مستبسـلين في 

الدفـاع عـن وطنهـم، وأمـا جنـود زركسـيس فكانـوا مسـوقين إلـى 

الحرب سـوقاً بالسـياط والمقـارع، إاّل أن كثـرة عددهم ألقـت الرعب 

فـي قلـوب اليونان فخافـوا لئا تـكّل أيديهم مـن الذبح فيهـم فتدور 

عليهم. الدائـرة 

ولمـا بلـغ زركسـيس أن هـذه الشـرذمة مـن اليونـان عازمـة على 

صـّده عـن دخـول البـاد احتار فـي أمـره ولم يصـّدق الخبـر حتى 

أرسـل واحـداً مـن قـوّاده، فأتـى إليهـم فـرأى بعضهـم جالسـين 

مصفوفـة  ورماحهـم  وسـيوفهم،  وخوذهـم  شـعورهم  يمشـطون 

بجانبهـم، وبعضهـم يمارسـون رمـي الرماح ونحـو ذلك مـن أبواب 

الحـرب، وال يلـوح عليهـم شـيء مـن عامـات الخـوف، فعـاد إلـى 

زركسـيس وأخبـره بمـا رأى فـكاد ال يصـّدق أذنـه ألنه لـم يتوقع أن 

يـرى اليونـان تحملهـم كبرياؤهم على مقاومته، فأرسـل واسـتحضر 

رجـًا يونانيـاً كان في معسـكره اسـمه دماراُتس، وسـأله عـن جلية 
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األمـر، فقـال لـه دماراتـس: »أيها الملـك؛ إنـك ضحكت بي لمـا قلت 

لـك إن اليونـان ال يسـلّمون عفـواً، بـل البـّد أن يقابلـوك علـى هـذه 

الطريـق ويصـّدوك عـن دخـول بادهـم على جـاري عادتهـم عندما 

يهاجمهـم عـدٌو، والذيـن وقفوا لـك في هـذه الطريق اآلن هم أشـجع 

رجـال اليونان«، فقال زركسـيس: »ولكـن كيف يسـتطيعون أن يلقوا 

جنـودي وهم شـرذمة صغيـرة؟«، فقـال دماراتـس: »إنهم سـيلقون 

جنـودك وإال فعّدنـي كاذبـاً، وعاملنـي معاملـة الكاذبين«.

أمـا زركسـيس فلبـث غيرمصـدق أن اليونـان يحاربونـه، وأقـام 

هنـاك أربعـة أيـام منتظـراً أنهـم يولّـون األدبـار أمـام جنـوده بـا 

حرب، وأرسـل إلـى ليونيـدس القائد األسـبرطّي يطلب إليـه أن يدعه 

يعبـر تلـك الطريـق ووعـده بتمليكه علـى كل بـاد اليونـان، فرفض 

ليونيـدس طلبـه باالحتقـار ألنه كان أشـرف مـن أن يبيع نفسـه ولو 

بمملكـة، وحينئـذ طلب زركسـيس مـن اليونـان أن يلقوا أسـلحتهم، 

فأجابـه ليونيـدس: »تعـال وخذها منهـم!..«.

فأرسـل عليهـم زركسـيس كتيبـة مـن الماّدييـن لتأتي بهـم أحياء 

فلقيهـم اليونـان وقتلـوا منهم خلقـاً كثيراً وفـرَّ الباقون مـن أمامهم، 

فأرسـل عليهـم الخالديـن المتقـّدم ذكرهـم فأصابهـم مـا أصـاب 

المادييـن، وفـي اليـوم التالـي ظـنَّ الفـرس أن اليونـان كلّـوا مـن 

الجـراح وخـارت عزائمهم فهاجموهم فـرأوا أمامهم جنـوداً جديدة لم 

يروهـا باألمـس، ألن اليونـان كانوا قد انقسـموا كلهم فرقـاً، وكل فرقة 

تحـارب فـي دورهـا إاّل الفوشـيّين؛ فإنهـم أُرسـلوا ليحرسـوا ِشـعباً 

ضيقـاً في الجبـال مخافـة أن يهتدي زركسـيس إليه ويعبـر بجنوده 
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منـه، وكان خوفهـم مـن اهتدائـه إليه قليـًا جـّداً، ولكنه اهتـدى إليه 

ـاع هدى  بخيانـة واحـد منهـم اسـمه أَْفيَلْتِس؛ فـإن هـذا الدنيء الطمَّ

ـعب طمعـاً بالمـال، ولكنـه حصد نتيجـة فعله  الفـرس إلـى ذلك الشِّ

القبيـح ألنـه اضطـّر أن يهـرب من بـاده خوفاً مـن القتـل، وبعد أن 

اقُتِفـَي أثـرُه مـن مـكان إلى آخـر وجد وُقتِـل قتلة شـنيعة.

ولما بلغ زركسـيس أنه يوجد ِشـْعب فـي الجبال يمكـن العبور منه 

أرسـل قسـماً من عسـكره مـع أَْفيَلْتِس الخائـن فلم يرهم الفوشـيون 

الحارسـون الِشـعب إاّل وقـد اقتربوا منهـم؛ ألن الجبال كانـت مغّطاة 

بأشـجار البلوط، ولكنهـم حالما رأوهـم هبّوا في وجوههم واسـتعّدوا 

للنـزال، فخاف الفرس أن يكونوا أسـبرطيين، ولكنهم لمـا عرفوا أنهم 

ليسـوا أسـبرطيين تقـوَّت عزائمهم وبادروهـم برمي النبـال فانذعروا 

مـن أمامهـم وهربـوا إلى قّمـة الجبـل، فاجتـاز الفرس سـريعاً وكان 

ذلـك لياً.

ـا أصبـح الصباح تقـدَّم زركسـيس بجيوشـه وقابلـُه ليونيدس  ولمَّ

بجنده، واشـتبك بينهـم القتال ألن اليونان اسـتقتلوا ورؤسـاء الفرس 

لـم يبخلـوا بعسـاكرهم لكثرتهـا، بـل كانـوا يسـوقونها إلـى الموت 

األحمـر سـوقاً، فقتـل اليونـان منهـم جّمـاً غفيـراً، وضايـق الفـرس 

اليونـان مـن أمامهـم ومن خلفهـم، ولم يكن مـع ليونيـدس حينئذ إاّل 

ثـاث مئـة فـارس، فلمـا رأى أن الفـرس قـد اسـتهدوا على الشـعب 

واجتـازوا منـه قطـع األمل مـن صّدهم عـن دخـول الباد، فعـزم أن 

يصبـر علـى قتالهـم إلـى أن ال يبقـى مـن رجالـه األسـبرطيين أحد، 

ـان قـد أخبـروه أنه إمـا أن يهلك هـو أو تهلك بـاده فعزم  وكان الكهَّ
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أن يفتـدي بـادُه بنفسـه، وعرف حينئـذ هـو ورجاله أنـه ال يمكنهم 

قهـر عدوهم، ولكـن يمكنهم أن يموتـوا في طاعة شـرائعهم القاضية 

روا على  علـى كل أسـبرطّي بـأن ال يديـر ظهره إلـى أعدائـه، فتصبَـّ

المـوت حتـى لـم يبَق منهـم أحد، ولـم ُيْقتَلوا حتـى قتلوا مـن الفرس 

عشـرين ألفـاً، ولم ينُج مـن كل األسـبرطيين إاّل واحد فقـط كان غائباً 

عـن المعسـكر عند حـدوث هـذه المعركة.

الحرب شـرٌّ عظيـم، ولكن اليونـان أصابوا في دفاعهـم عن وطنهم، 

ومقاومتهـم للفرس المتغطرسـين الذيـن كان يجب عليهـم أن يكتفوا 

ببادهـم، وال يطمعـوا ببـاد غيرهـم، ولمـا رأى زركسـيس إقـدام 

اليونـان وشـجاعتهم علـم أنـه ال يسـتطيع أن يخضـع بادهـم زماناً 

طويـًا؛ فشـجاعتهم هذه قـد حرَّضـت بقية اليونـان علـى محاربته، 

فمازالـوا بـه حتى طـردوه وكل جيوشـه مـن بادهم.

ونحـن نـرى في بسـالة هـؤالء الرجـال مثاالً لنـا لكي نقتـدي بهم، 

ـل المـوت ألجـل الحـّق علـى الحياة فـي الـذل ولـو كان الذل  وُنَفضِّ

بابـاً للربـح، كمـا كان فـي أمـر أَْفيَلْتِـس: »ونحـن في حـرب دائمة، 

وبعـض األوقـات ال يكـون لنا أمـل بظفر يمدحنـا عليه النـاس، ولكن 

ال يليـق بنـا أن نتـرك الحرب لهذا السـبب، بـل علينا أن نكـون أبطاالً 

أمنـاء، ونجاهـد جهـاد اإليمان الحسـن لكي نمسـك بالحيـاة األبدية، 

متذكريـن أن رئيـس خاصنـا الذي غلـب ألجلنـا يقتادنا إلـى الغلبة، 

ويقـول لـكل جنـدي صغيـراً كان أم كبيـراً: »كـن أمينـاً إلـى الموت 

فسـأعطيك إكليـل الحياة«.
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وبعـد أن مضى علـى واقعة ثرموپيلي سـنة من الزمـان أقام ديوان 

اليونـان العالـي نصبـاً تـذكاراً لهـؤالء األبطال، كتـب عليه مـا معناه: 

»اذهـب أيهـا الغريب وأخبـر األسـبرطيين أننا متنـا في هـذا المكان 

طاعـة لشـرائعهم«، وأقـام تمثال أسـد علـى البقعة التي سـقط فيها 

آخـر واحٍد منهـم تـذكاراً لليونيدس قائدهـم العظيم.

هيكل منرڤا يف أثينا



أَِرْستِيِذس واألمّي
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)الفصل العارش(

قصة َثِمْسُتْكلِيس وأَِرْسِتيِذس

أو الصدِّيق والحاذق

لمـا انتشـبت الحـرب بيـن اليونـان وزركسـيس ملك الفـرس كان 

علـى اليونـان قائـدان عظيمان؛ أحدهما شـجاع حـاذق جـّداً، واآلخر 

مشـهور، مع شـجاعته وحذقه، بالعدل واالسـتقامة، واسم األول منهما 

َثِمْسـُتْكليِس، واسـم الثانـي أَِرْسـتِيِذس، وهـذان الرجـان ربيـا معاً 

وهمـا صغيـران، ولكنهما كانا يختلفـان في أخاقهما منـذ صغرهما، 
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وكان اختافهمـا يـزداد بتقدُّمهمـا فـي السـّن، فـكان َثِمْسـُتْكلِيس 

جسـوراً مقدامـاً محبّاً لنفسـه، وسـاعياً في إحـراز المراتـب الرفيعة 

والشـهرة بيـن الناس، حاسـباً الشـهرة والمـدح من الناس أشـرف ما 

ينالـه اإلنسـان، وكان ال يأبـى أن يرتكب أدنـى األمور ألجل الشـهرة، 

وأمـا أَِرْسـتِيِذس فـكان يحسـب أن أشـرف شـيء لإلنسـان أن يكون 

مسـتقيماً وأن ال يفعـل شـيئاً يخجـل منـه إذا عرفـه النـاس، ومجمل 

الفرق بينهما أن َثِمْسـُتْكليِس كان يهتم بأمر نفسـه، وأَِرْسـتِيِذس كان 

يهتـم بعمـل الصالح والمسـتقيم.

فشـبّا كاهمـا وتقـوَّت أخاقهمـا بتقدمهمـا فـي السـّن فاشـتهر 

َثِمْسـُتْكليِس بالخطـب النفيسـة، وأما أَِرْسـتِيِذس فكان سـكوتاً وقوراً 

متممـاً لواجباته بالسـكينة، ولم يطل عليـه الزمان حتـى ُعرِف فضله 

واشـتهر أيضـاً شـهرة فائقـة، وُلّقـب بالصديـق حتـى يومنـا هـذا، 

وحاز اسـماً لـم يحزُه إنسـان غيـره إاّل نـادراً، فاغتـاظ َثِمْسـُتْكليِس 

من اشـتهار أَِرْسـتِيِذس ألنـه كان يريـد أن تحصر الشـهرة كلها فيه، 

وأن يكـون األول في كل شـيء وحـاول تحقيـر أَِرْسـتِيِذس في عيون 

لناس. ا

وكان مـن جملـة شـرائع أثينـا أنـه إذا اتفق سـتة آالف مـن أهاليها 

علـى نفـي إنسـان، وكتبـوا اسـمه على قطـع مـن الصـدف أو اآلُجر 

ينفـى مـن الباد عشـر سـنين، ويسـوؤنا أن نقـول: إن َثِمْسـُتْكليِس 

شـكا أَِرْسـتِيِذس وحـرّض الشـعب علـى نفيـه بالخطـب النفيسـة، 

وأقنعهـم أنـه فاعـل شـّر حتـى اتفـق سـتة آالف منهـم علـى نفيه، 

وكتبـوا اسـمه علـى قطـع الصـدف واآلُجر.
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وهنـا قصة يظهـر منها جهـل الناس الذيـن اتفقوا علـى نفيه وهي 

أن رجـًا أميّـاً ال يعرف أَِرْسـتِيِذس أتى إليه وطلب منه أن يكتب اسـم 

أَِرْسـتِيِذس علـى صدفـة كانـت بيده، فقـال له أَِرْسـتِيِذس: وأّي شـر 

فعـل هذا اإلنسـان؟ ومـا الضرر الـذي لحقك منـه؟«.. فقـال الرجل: 

إنـي ال أعـرف عليـه لومـاً ولـم يضرَّنـي بشـيء، ولكنـي مللـت من 

سـمعي كل النـاس يلقبونـه بالصّديق، فضحـك أَِرْسـتِيِذس من ذلك، 

وأخـذ الصدفـة منه وكتب اسـمه عليها حاسـباً أنه أولى باإلنسـان أن 

ُينَْفـى ألجل اسـتقامته مـن أن يحرز كل القـوة ويكون لئيمـاً معوجاً، 

فُنَفـى مـن باده، ال ألنـه فعل شـراً بمخلوق، بـل ألن صديقـه القديم 

َثِمْسـُتْكليِس حسـده ولـم يشـأ أن يراه معتبـراً في عيـون الناس.

وكان َثِمْسـُتْكليِس مـع حبـه لنفسـه حاذقـاً فطنـاً حسـن التدبير، 

فعـرف أن باد اليونـان في خطر مـن الفرس، قبلما جمع زركسـيس 

عسـكره لمحاربتهـا، فحـّث اليونـان لكـي يبنـوا المراكـب ويكونـوا 

علـى اسـتعداد لمقابلته، فبنوهـا وتغلَّبوا بهـا على الفـرس في واقعة 

سـاميس، وهـذا تحريـر الخبر.

لما كان ألَِرْسـِتيِذس ثاث سـنوات في المنفى أرسـل زركسيس ملك 

الفـرس يطلـب التـراب والماء من بـاد اليونـان على جـاري عادتهم 

فـي طلب التسـليم في تلـك األيـام، فـكان رأي َثِمْسـُتْكليِس أن يقتلوا 

ُرسـل زركسـيس ألنه عـاٌر علـى اليونـان أن يسـتعمل هؤالء الرسـل 

لسـان اليونـان ويطلبوا منهم التسـليم، وسـعى في نفي إنسـان آخر 

كان يحـُث اليونـان على التسـليم، وفعل أمـوراً أخرى قـوى بها عزائم 

اليونـان علـى مقاومة الفـرس وعدم الخضـوع لهم.
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ثـم جـاء زركسـيس بجيوشـه الجـرَّارة على ما تقـدَّم فـي الفصل 

السـابق فاحتـار اليونـان في أمرهم؛ ألن عسـاكر الفـرس كانت كافية 

البتاعهـم بكثرتهـا، ولم تكـن أثينـا محاطة بأسـوار تقيهـا هجمات 

العـدو، بـل بسـياج واهـن مـن الخشـب، ومـع ذلـك لـم يستنسـب 

عليهـم  أشـار  كمـا  المراكـب  فـي  وينزلـوا  يهجروهـا  أن  أهاليهـا 

ـك برأيـه وقال لهم إن السـبيل  َثِمْسـُتْكليِس، ولكـن َثِمْسـُتْكليِس تمسَّ

الوحيـد لنجاتهـم هـو التجاؤهم إلـى المراكـب، وألزم كهنـة دلفي أن 

يقولوا إن أثينا سـتخرب وينجو شـعبها ضمن أسـوار خشـبيّة، وفّسر 

األسـوار الخشـبية بالمراكـب، ولمـا رأى أن بعـض النـاس فّسـروها 

بأثينـا نفسـها ألنها كانت محاطة بسـور خشـبي ألزم كهنـة منرڤا أن 

يقولـوا إن التنيـن المقـدَّس تـرك الهيكل وذهـب إلى البحر، وفّسـروا 

ذلـك بأن اإللهـة منرڤـا غضبت علـى األهالـي وعزمـت أن ال تحميهم 

مـا لم ينزلـوا في السـفن، فخافوا وهجـروا بيوتهم ونزلوا في السـفن 

األوهام. كثيـري  كانـوا  ألنهم 

فمضـى الشـيوخ والنسـاء واألوالد إلـى آجينـا وترزينـي فعاملهـم 

أهالـي ترزيني أحسـن معاملـة، وأعطوهـم دراهـم ليبتاعـوا طعاماً، 

وأباحـوا لـألوالد أن يجتنـوا األثمـار مـن جنائنهـم مجاناً، وسـاعدوا 

أمهاتهـم علـى تعليمهـم وتهذيبهم، وأما الرجـال فنزلوا فـي البوارج، 

وأتـوا إلـى سـاميس، ويا لها من سـاعة محزنـة؛ افترق هـؤالء الناس 

فيهـا بعضهـم عـن بعـض، فـإن الرجـال األشـداء كانـوا يعانقـون 

أطفالهـم وهـم يبكـون غيـر متأمليـن أن يروهم فيمـا بعد، والنسـاء 

الحنائـن كـّن يعانقـَن رجالهـّن وأوالدهـّن وهـّن غيـر قـادرات على 
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الـكام مـن شـدة البـكاء، ولكنهـم كانـوا كلهـم يشـعرون أن غايـة 

هـذه الحرب خيـر وطنهم فتشـددت عزائمهـم وقويت عاقـة المحبة 

بينهـم، واسـتقتلوا كلهـم فـي حـب وطنهـم، ولذلـك جاءهـم النصر 

العظيم. والفـوز 

ويقـال إن الحيوانـات شـاركت النـاس فـي الغـّم والحـزن؛ فكانت 

الـكاب تجـول من مـكان إلى آخـر تتفقـد أسـيادها، ونـزل بعضها 

إلـى البحـر وحاول اتبـاع المراكـب، ومنها كلـٌب تبع مركـب صاحبه 

سـباحة إلـى سـاميس، ولما وصـل إليها صعـد على الشـاطئ ومات 

عيـاء، فدفنـوه ألجـل أمانتـه وسـموا مدفنـه مدفـن الكلـب، ولبثـوا 

يذكرونـه زمانـاً طوياً.

وفعـل َثِمْسـُتْكليِس شـيئاً آخـر يمـدح عليـه وهـو أنـه خجـل من 

النـاس  معاملتـه ألَِرْسـتِيِذس، أو خـاف أن يخيـب مسـعاُه فيعـود 

عليـه ويعنّفونـه ألجـل نفيـه، أو رأى أن النـاس صاروا يفكـرون في 

أَِرْسـتِيِذس ويحبـون رجوعـه، فأخـرج أمـراً يسـمح بـه لـكل منفي 

أن يعـود إلـى وطنـه ويسـاعده بشـجاعته ورأيـه، فعـاد أَِرْسـتِيِذس 

مـن منفـاه كرجـل صالـح يقابـل السـيئة باإلحسـان، ويهتـم بخير 

بـاده أكثـر ممـا يهتم بخيـر نفسـه، ففـرح الجميـع بعودتـه حتى 

َثِمْسـُتْكليِس نفسـه علـى مـا ظهر.

وبعـد أن حاربت البـوارج اليونانية البوارَج الفارسـية في أرميزيوم 

وتغلّبـت عليهـا وقـع خاف بيـن أوريبيادس أميـر البـوارج اليونانية 

وبيـن َثِمْسـُتْكليِس، فـكان رأي أوريبيـادس أن تعـود بوارجهـم إلى 
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كورنثـس من وجـه البوارج الفارسـية فسـّفه َثِمْسـُتْكليِس رأيه وقال 

بوجـوب محاربـة الفرس في سـاميس، فقـال أوريبيـادس: »أاَل تعلم 

يـا َثِمْسـُتْكليِس أن مـن يبتـدئ قبـل غيـره فـي األلعـاب الجمهورية 

ُيقاصـص؟«، فأجـاب َثِمْسـُتْكليِس: »بلـى؛ ولكن من يتأخـر عن غيره 

ال ينـال اإلكليـل«، فغضب أوريبيـادس ورفع عصاه ليضربـه، فالتفت 

إليـه َثِمْسـُتْكليِس وقـال له بهـدوء ورزانـة: »اضرب، ولكن اسـمع!«، 

فذهـب قولـه مثاً وسـمع له الجميـع وعملـوا برأيه.

ولمـا رأى زركسـيس أن اليونان اختاروا سـاميس مركـزاً لهم أيقن 

بالغلبـة عليهم، وأرسـل بعض مراكبـه لتحرس طريق سـاميس لكي 

ال تفـّر بـوارج اليونان من وجهه، وكان هذا كل مشـتَهى َثِمْسـُتْكليِس؛ 

ألنـه كان يعلـم أنهـم إذا حاربـوا الفـرس فـي تلـك المضائـق تغلَّبوا 

عليهـم ال محالـة، ولكنـه لـم يعلـم قصـد ملـك الفـرس حتى جـاءُه 

رسـول مـن جزيـرة آجيـا وأخبـره بـه بعدمـا مرَّ فـي وسـط بوارج 

الفـرس، وهـذا الرسـول الذي خاطر بنفسـه في سـبيل خدمـة باده 

ـب بـه َثِمْسـُتْكليِس وقـال له: »اذهـب وانصح  هـو أَِرْسـتِيِذس، فترحَّ

للباقيـن أن يثبتـوا على محاربة العـدو«، فأخبرهم أَِرْسـتِيِذس بمجيئه 

مـن جزيرة آجيـا، وباألخطـار التي صادفهـا وهو مجتاز بيـن بوارج 

الفـرس، وحثهـم علـى الحـرب، وكانـت بـوارج اليونـان ثـاث مئـة 

وثمانيـن بارجـة، وبـوارج الفـرس أكثر مـن ألف ومئتـي بارجة.

ولمـا رأي زركسـيس بـوارج اليونـان محصـورة في تلـك الخلجان 

الضيقـة أيقن بالغلبـة، وأمر أن ينصب عرشـُه الذهبـي عند حضيض 

جبـل أغاليـوس مقابـل جزيـرة سـاميس لكي يـرى الحـرب، وكان 
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معـه كتّـاب ليكتبوا له خبـر تلـك الواقعـة بالتفصيل، وأسـماء الذين 

يشـتهرون فيها بشـجاعتهم.

وكان اليونـان أمهـر من الفـرس كثيـراً، وإن كانوا أقّل منهـم عدداً، 

ويعرفـون تلك الخلجـان والمضائـق، وقد سـافروا فيها مـراراً كثيرة 

منـذ كانوا صغـاراً، فاشـتبك القتـال بين الفريقيـن، ولكثـرة الفرس 

كان بعضهـم يقـف في وجـه بعض، فهجـم عليهم اليونـان بمراكبهم 

الصغيـرة، وغرَّقـوا مئتيـن من بوارجهم، وأسـروا عـدداً غفيـراً منها، 

وذبحـوا منهـم مذبحـة عظيمـة، فلجـأ الباقـون منهـم إلـى الفـرار، 

وخسـر اليونـان أربعيـن مركبـاً فقط وعـدداً قليـًا من الرجـال ألنه 

كان إذا غـرق مركـب مـن مراكبهـم يسـبح رجالـه إلى مركـب آخر، 

ولمـا رأى زركسـيس ذلـك مـزَّق حلّتـه الملكيـة، وانهـزم مـع بعض 

أتباعـه تـاركاً بقيـة جيشـه وراءه، فنال جـزاء طمعـه وكبريائه.

وعظـم قـدر َثِمْسـُتْكليِس وأُكـرم أكثـر مـن كل إنسـان شـهد تلك 

الحـرب؛ ألن اليونـان نسـبوا النصر كله إلى مشـورته وتدبيـره، وكلّلُه 

األسـبرطيون، وكانـوا أشـجع اليونـان، بإكليل مـن الزيتـون، وقّدموا 

لـه مركبـة فاخـرة، ولما رجع إلـى أثينا أرسـلوا له خمـس مئة فارس 

منتخـب إظهـاراً لفضلـه، وال يذكر اسـم أَِرْسـتِيِذس في هـذه الواقعة 

إاّل بأنـه كان حكيمـاً شـجاعاً مسـاعداً لثَِمْسـُتْكليِس في مـا يؤول إلى 

خيـر باده.

فتمت مطالب َثِمْسـُتْكليِس التي كان يشـتهيها، وصار أعظم إنسـان 

فـي كل بـاد اليونان، وأصبـح قادراً أن يفعـل كل ما يشـاء، ولكن لم 
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يمـِض وقت طويـل حتى رأى النـاس أنهـم ال يسـتطيعون أن يركنوا 

إليـه كما يركنون إلى أَِرْسـتِيِذس، وعظم شـأن أَِرْسـتِيِذس مـع أنه لم 

يسـَع وراء العظمـة، وصـار أعظـم مـن َثِمْسـُتْكليِس فشـّق ذلك على 

َثِمْسـُتْكليِس؛ ألنـه لـم يطـق أن يـرى أحـداً معتبـراً أكثر منـه، فأخذ 

يحسـد أَِرْسـتِيِذس ثانيـة، ويرميه بالتهـم الباطلة كما يفعل الحّسـاد 

اللئـام، ولكنـه لـم يحـاول أن يحمل الشـعب علـى نفيه كمـا حملهم 

أول مـرة، ولـو حـاول ذلـك مـا نجـح. ثـم قـّل إركان اليونـان إليـه 

كثيـراً، وخطـر لبعضهـم وجـوب نفيه، وسـتعلم يومـاً ما لماذا سـاء 

ظـن النـاس فيـه، وحسـبنا اآلن أن نقول إن الشـعب اتفق علـى نفيه 

فنفـوه، ولكن هل سـاعدهم أَِرْسـتِيِذس علـى ذلك، وكال لثَِمْسـُتْكليِس 

بالكيـل الـذي كال لـه بـه؟ كّا؛ ألنـه كان أشـرف من أن يفعـل ذلك، 

بـل دافـع عنه بكل جهـده... ومات أَِرْسـتِيِذس بعـد نفي َثِمْسـُتْكليِس 

بأربـع سـنوات فلم يـرَُه بعـد نفيه.

ولمـا ُنفـي َثِمْسـُتْكليِس خـرج من بـاد اليونـان وذهب مـن مدينة 

إلـى أخـرى، ولكـن الاسـيديمونيين الذين كانـوا يكرهونـه أكثر من 

كل اليونـان، مـع أنهـم كانوا قبـًا يعتبرونه كثيـراً، لم َيَدُعـوُه يرتاح؛ 

فأرسـلوا إلـى رؤوسـاء المـدن التـي كان يتـردد عليها يقولـون لهم 

إنهـم إذا أباحوا لثَِمْسـُتْكليِس أن يقيـم عندهم يكونون أعـداء لليونان، 

فلـم يجد َثِمْسـُتْكليِس لـه ملجأ إاّل بـاد الفرس، وكان جسـوراً مقداماً 

كمـا تقـدم، فلـم ييأس مـن اسـترضاء الفـرس، وكان زركسـيس قد 

ن مئتي َوْزَنـة، أي نحـو 45000 ليرة  مـات وخلفـه أرتحشسـتا، وعيَـّ

إنكليزيـة لمـن يسـلم َثِمْسـُتْكليِس لِيَـِده، فمضـى إليـه َثِمْسـُتْكليِس 
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بنفسـه، وأقنعه أنـه لم يعد عـدّواً للفرس، بـل لليونان، وأنه اسـتجار 

بـه، ففـرح بذلـك حتى إنه صـرخ وهـو نائم »صـار َثِمْسـُتْكليِس في 

قبضـة يـدي!... صـار َثِمْسـُتْكليِس فـي قبضـة يـدي!«، وفـي اليوم 

التالـي مثـل َثِمْسـُتْكليِس بين يديـه فتلّطف له بالـكام، وأعطاه مئتي 

الوزنـة التـي عيّنهـا لمـن يأتيه به؛ ألنـه أتى بنفسـه، وأجـازه وطلب 

رأيـه فـي مقاصـة اليونـان، فأجـاب َثِمْسـُتْكليِس أنه يحـب أن يمهل 

سـنة ليتأمـل فـي المسـألة ويتعلـم لغـة الفرس حتـى يصير قـادراً 

أن يكلـم الملـك بـا ترجمـان، فأمهلـه سـنة وفي ختام السـنة ُسـّر 

مـن مقابلتـه سـروراً عظيماً حتـى إنه أنعـم عليه بثاث مـدن؛ واحدة 

تقـّدم لـه خبـزُه وواحـدة خمـره، وواحـدة لحمـه على جـاري عادة 

ملـوك الفـرس عندمـا يريـدون أن يغنـوا أحـداً، فعاش فـي دار ملك 

الفـرس مكرَّمـاً معـّززاً بعـد أن كان ألدَّ عـدوٍّ له.

ثـم انتشـبت الحـرب بيـن الفـرس واليونـان، فطلـب ملـك الفرس 

مـن َثِمْسـُتْكليِس أن ينجـز لـه بمـا وعد، ويظهـر بغضه لليونـان فلم 

يسـتطع أن يرفـض طلـب الملـك بعـد أن أظهـر لـه مـا أظهـر مـن 

اإلحسـان، فوعـده أن يفعـل مهمـا طلب منـه، وينتقم له مـن اليونان، 

ولكـن لما حـان الوقـت للخروج علـى اليونـان أبناء وطنـه خجل من 

القيـام بوعده، وقـال البعض بل خـاف أن يعود بالخيبـة؛ ألن اليونان 

كانـوا حينئذ تحـت قيادة قـواد عظام، فمات أشـنع الميتـات ألنه قتل 

نفسـه بيده، فما أعظم الفرق بين َثِمْسـُتْكليِس وأَِرْسـتِيِذس!.. إن األول 

فعـل كل مـا فعـل ألجل نفسـه مسـوقاً إلـى ذلـك بغايات نفسـانية، 

والثانـي فعـل كل ما حسـبه حّقاً واجبـاً، األول فعل كل مـا يعود عليه 
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بالفخـر ولـو لم يحـّل لـه فعلـه، والثاني فعـل مـا يظنه واجبـاً غير 

مفتكـر بنفسـه؛ األول مـع كل شـجاعته وإقدامـه لم يكـن يأبى فعل 

المنكـرات ألنـه كان يحـب ذاته، وحـّب الـذات تجربة للشـرور تغلب 

علـى كل مـن ُوِجَدت فيـه؛ نعم إنـه أفاد اليونـان بشـجاعته وإقدامه، 

واسـتحق اإلكـرام والذكـر الحسـن ألجـل ذلـك، وصـار قـدوة لغيره 

فـي الشـجاعة واإلقـدام، ولكـن كما يجـب االقتـداء به فـي ذلك يجب 

التحـذُّر ممـا وقـع فيـه؛ ألن مـن يطلب مجـد نفسـه يكن دائمـاً في 

خطـر مـن السـقوط، ومن عمـل األعمال التـي يخجل منها ثـم يفّضل 

ل نتائجهـا، وأمـا أَِرْسـتِيِذس فعاش عيشـة راضية  المـوت علـى تحمُّ

بالحـق، ويجـب أن نجتهد علـى االقتداء به فـي عمل المسـتقيم مهما 

كانـت النتيجـة، ونطلـب المدح من الله وحـدُه، ونجعل جـّل مقاصدنا 

أن نخدمـُه ونمجـدُه في كّل شـيء.



أثينوي يعطي صوته



موت سقراط
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)الفصل الحادي عرش(

سقراط الرجل الحكيم الصالح

سـقراط أفضـل رجـل ظهر بيـن األقدمين على مـا ُيَظـن؛ فإنه كان 

صالحـاً فاضـًا، وعلّـم النـاس أن يتبعـوا الصـاح والفضيلـة، وكان 

أبـوه يصنـع التماثيـل فعلَّمه هـذه الصناعة، وتـرك له لما مات شـيئاً 

مـن المـال، فعكـف على طلـب العلـم، وسـاعده على ذلـك صديق له 

اسـمه كرينـو؛ فإنه أعطـاُه مـاالً يمكنه من تعلّـم العلوم مـن أربابها، 

واسـتماع تعاليم الفاسـفة، أي محبـي الحكمة، ألن معنى الفيلسـوف 

محـبُّ الحكمة.
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ل  وكان مـع حكمتـه جندياً باسـًا؛ حارب فـي حروب كثيـرة وتحمَّ

الجـوع والعطـش والتعب، ولما كانـت األرض تتغطـى بالجليد ويبرد 

الهـواء كثيـراً حتـى ال يسـتطيع أحـد أن يخرج مـن خيمتـه إاّل ملتفاً 

بالثيـاب كان سـقراط يخـرج بثيابـه العادّيـة ويمشـي علـى الثلـج 

حافيـاً. واسـتحقَّ فـي أحـد المواقـع الجائزة التي يسـتحقها أشـجع 

الجنـود، ولكنـه لـم يكـن يهتـم بأمـر نفسـه، بـل يحـب أن يعطـي 

اإلكـرام لغيـره؛ فأعطـى الجائـزة لشـاب غنـي شـجاع لكـي يزيـده 

شـجاعة وإقدامـاً، وكان هـذا الشـاب قـد وقـع بيـن األعـداء جريحاً 

فأسـرع سـقراط إليـه ووقـف فوقـه وطـرد عنـه الذيـن أرادوا قتله، 

ثـم حمله إلـى محّل األمـان، وفـي واقعة أخـرى أنقذ حيـاة أكزنفون 

الـذي كتـب تاريـخ حياتـه، فإنه رآه وقـع جريحـاً فأقبل إليـه وحمله 

علـى ظهـره وخـرج به مـن مـكان الخطر وهـو يحارب فـي طريقه، 

وكانـت الجنـود األثينويـة تحـارب وقـت الحرب وتعـود إلـى بيوتها 

وأعمالهـا وقـت السـلم، فـكان سـقراط يعود وقت السـلم إلـى التعلُّم 

. لتعليم وا

وكان فـي ذلك الوقـت رجال يدَّعون الحكمة اسـمهم سوفسـطائية، 

وعملهـم تعليـم الصغار الخطابـة والجدل حتى يصيـروا قادرين على 

إقنـاع النـاس أو إفحامهم؛ سـواء أكانـوا مصيبين أم كانـوا مخطئين، 

فنتـج مـن تعليمهـم شـٌر عظيـم ألنهم كانـوا يحملـون الشـعب على 

تذنيـب األبريـاء وتبريـر المذنبيـن، فصـار معنـى سفسـطي محتاالً 

بعـد أن كان معنـاه حكيماً.

وكان سـقراط يحب االسـتقامة ويعلمهـا ويعمل بها، فكـره تعاليم 
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السوفسـطائية، واجتهـد فـي إظهـار أضاليلهـم لكـي ال ينخـدع بها 

أحـد، وقاومهـم عانيـة واجتهد فـي صرف شـرّهم عـن الناس.

وأثينـا، كمـا ال يخفـى، فـي إقليـم مـن أحسـن األقاليـم؛ يحيـط 

بهـا غابـات تقـي الماّرين مـن حّر الشـمس، فـكان السوفسـطائية 

والفاسـفة يمشـون تحتهـا؛ هـم وتامذتهـم، وكثير مـن األثينويين 

أو مشـاة فـي نـادي المدينـة أو  كانـوا يمضـون أوقاتهـم وقوفـاً 

شـوارعها يتحادثـون ويتجادلـون ويقّصـون األخبار، وكان سـقراط 

ينحـو نحوهـم إاّل أنـه لم يكـن يقضي الوقت فـي الكام الفـارغ، بل 

فـي تعليـم الحكمـة، ثـم جمع حولـه جمهـوراً مـن التاميـذ فكانوا 

يتعلمـون منـه ويقتـدون به.

نعـم؛ إنـه لـم يسـتطع أن يعلّمهـم الحقائـق التـي فـي الكتـاب 

الزمـان  ذلـك  فـي  كانـت  الحقيقـي  اإللـه  معرفـة  ألن  المقـّدس، 

محصـورة فـي شـعب اليهـود، واألرجـح أن سـقراط لـم يسـمع عن 

التـوراة قـط، ولكنـه علـم أنـه يوجـد إلـٌه واحد خالـق لكل األشـياء، 

وأن العيشـة الصالحة هي أن يكون اإلنسـان مسـتقيما شـجاعاً يحكم 

علـى طبعه ويضبـط هواُه، وعلـم أيضـاً أن السـعادة الحقيقية توجد 

فـي هـذه العيشـة الصالحة، ولكن ال يسـتطيعها اإلنسـان ما لـم تأتِه 

مسـاعدة إلهية، فقام عليـه كثيرون وأنكـروا تعاليمـه مفضلين عليها 

تعاليـم السوفسـطائية الذيـن كان بعضهـم يعلم بأنه يجوز لإلنسـان 

أن يعيـش كما يشـاء، خافـاً لسـقراط الذي علّـم بأن اإلنسـان يجب 

أن يعمـل ال مـا يشـاء بـل مـا هو حـق، وممـا قاله فـي صـدد ذلك: 

»إنـي أحبكـم وأعتبركـم أيها األثينويـون، ولكن يجـب أن أطيع صوت 
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اإللـه ال صوتكـم، وإنـي ال آلو جهـداً عـن إنذاركم ونصحكـم ما دمُت 

حيـاً واسـتطعت اإلنـذار والنصـح، وإني أقول لـكل من ألتقـي به، يا 

صـاح كيف تحصـر اهتمامك في كسـب المال والشـرف، وال تشـتغل 

فـي طلب الحـق والحكمـة؟«...

قلنـا إن كثيـراً مـن الطلبـة اجتمعـوا عليـه يأخـذون الحكمـة عنه، 

ولكـن كثيـراً من األعداء قامـوا عليـه ألن السوفسـطائية وتامذتهم لم 

ُيرِضهم إظهاره لسفسـطاتهم، فشـكوه إلـى القضاة وأقنعوا الشـعب 

حتى حكمـوا عليـه بالموت.

أمـا هـو فلم يسـتعطف القضاة لكي يعفـوا عنه، وال طلـب منهم أن 

يعاملـوه بالرحمـة، بل قـال إنه يجب عليهـم أن يعدلوا فـي قضائهم، 

وأن ال يحوّلهـم عـن إجـراء العـدل شـيٌء، وقـال لهـم: »قد يسـوؤكم 

اعتصامـي بالصبـر فـي الدفاع عـن نفسـي، ولعلكم كنتـم تنتظرون 

أن أفعـل كمـا يفعـل غيـري فـي أحوال أقـل خطـراً من هـذه الحال؛ 

أي أن أتضـرع إليكـم لكي تعفـوا عني، وآتـى بـأوالدي وذوي قرباَي 

ليتضرعـوا إليكـم، كذلـك فـإن لي أقربـاء كغيـري من النـاس وثاثة 

أوالد، ولكـن قـد عزمـت أن ال يقـف أحـٌد منهـم أمامكـم ألجـل هـذه 

الغايـة؛ ال كبـراً منـي وال احتقـاراً لكـم بـل ألنـي أحسـب ذلـك عاراً 

علّي، وأعدُّ اسـتعطافكم واسـترضاء وجهكـم ذنباً كبيـراً، ويجب عليَّ 

أن أقنعكـم بالحجـة إذا أمكننـي، وأنتم قد حلفتم أن تسـيروا بحسـب 

إلـى  الشـريعة  أن تحوّلـوا  الشـريعة ال  ذمتكـم وتحكمـوا بموجـب 

أغراضكـم، وهـذا ما يجب عليكـم أن تفعلوه، وحاشـا لـي أن أعودكم 

علـى الحنـث في حلفكم، وحاشـا لكـم أن تعتـادوا هذ العـادة، وإني 
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أتـرك األمر لكـم ولآللهـة لتحكموا بمـا هو األفضـل لي ولكـم«، ولما 

حكمـوا عليـه بالمـوت قـال لهـم: »قد حكمتـم علـيَّ ألني لـم أتلّطف 

لكـم فـي الـكام، ولـم أسـمعكم أقـواالً تحبونهـا كمـا يفعـل غيرَي 

ولكنـي غيـر نـادم، قـد حكمتم علـيَّ بالمـوت ولكـن الحّق قـد حكم 

علـى الذيـن حكموا علـيَّ أنهـم أشـرار جائرون«.

ثـم ُطـِرح في السـجن ليقيـم فيه ثاثيـن يومـاً قبل قتلـه، فاجتمع 

عليـه أصدقـاؤه وتامذتـه يذاكرونه فـي التعاليـم التي علَّمهـم إياها، 

وفـي اليوم األخيـر من أيام سـجنه تكلَّموا عـن خلود النفـس فعزَّاهم 

ـل أن المـوت بـداءة حياة جديدة أحسـن مـن الحياة  بقولـه: إنـه يتأمَّ

الدنيـا، ثـم اسـتأذن مـن أوالده بعـد أن نصحهـم نصائحـه األخيـرة 

وأرسـلهم مـن عنـده، هـم وأنسـباءه الباقين، ولبـث بعـض تامذته 

وأصدقائـه معـه حتـى وفاتـه، ولما جـيء إليه بـكأس السـّم تناولها 

وتجرَّعهـا، فجعـل أصحابـه يبكون، فقـال لهم َعـَاَم تفعلـون ذلك؟ 

تصبّـروا!.. وللحـال سـرى السـمُّ في بدنـه وقتلُه.

وهكـذا انتهـت حياة هـذا الرجـل العظيـم الفاضل وهو فـي الثانية 

والسـبعين مـن عمـره، وقـد قـال واحـٌد مـن معارفـه: إنه لـم يضرَّ 

أحـداً كل حياتـه، بل نفـع كل الذيـن تعاطـوا معه...



موت أباميتنداس
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)الفصل الثاني عرش(

أباميتنداس بطل ثيبس

تقـدَّم معنا أن األسـبرطيين الذين كانوا في واقعـة ثرموپيلي حاربوا 

فيهـا حتـى ُقتِلوا عـن آخرهـم ألجـل وطنهـم، فافتخر األسـبرطيون 

بذلـك وظنوا أنفسـهم أفضل مـن بقية اليونـان، وحاولـوا أن يقبضوا 

علـى زمام الملك ويسـتبّدوا بالسـيادة، فأقامـوا حرباً علـى جيرانهم، 

وصالحـوا ملـك الفـرس لكي يمكنهـم أن يظلمـوا إخوانهـم، فأضلّهم 

أمـور  فعـل  علـى  كبرياؤهـم  يحملهـم  المتكبريـن  ألن  كبرياؤهـم؛ 

كثيـرة دنيئـة، ولكـن »قبـَل الكسـِر الكبرياُء وقبَل السـقوِط تشـامُخ 
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الـروِح«)))، كمـا قال الحكيـم، وأول جور فعله هؤالء األسـبرطيون هو 

أنهـم أخـذوا ثيبس قصبة بوتيـا وقتما كانـوا يدَّعون صداقـة أهاليها، 

ثـم جاروا علـى أهاليها وقتلـوا كثيراً مـن أفضلهم وأشـجعهم، فهرب 

منهـم أربـع مئـة إلى أثينـا، ومـن جملتهـم رجـل اسـمه بلوبيداس، 

وهـو صديـق أباميتنداس؛ موضـوع هذا الفصـل، ولبـث أباميتنداس 

فـي ثيبس ولـم يعرض له األسـبرطيون بسـوء ألنهم ظنـوه من طلبة 

العلـم الذيـن ال يتعاطـون أمـور السياسـة وال يخشـى منهـم ضرر، 

ولكنـه كان يرسـل ُيْعلِـم أصحابـه الذيـن ذهبوا إلـى أثينا بمـا يفعله 

األسـبرطيون فـي ثيبـس، ثـم صـار هـو وصديقـه بلوبيداس سـبباً 

لتخليـص بادهـم من جـور األسـبرطيين كما سـيجيء.

كان بلوبيـداس مـن أهـل الثـروة ولكنـه كان كريمـاً جـداً، وكان 

أباميتنـداس فقيـراً ولكنـه كان قنوعاً طلـق الوجه، ولـم يحتقر األول 

الثانـي ألجل فقـره، وال أحـب الثانـي األول ألجـل غناه، وألنهمـا كانا 

ان أن يضحيـا نفسـيهما إلنقـاذه مـن  يشـفقان علـى وطنهمـا ويـودَّ

قبضـة األسـبرطيين، ولـم يتحاسـدا ألنهمـا لـم يطلبـا مجدهمـا بل 

سـعيا بـكل جهدهمـا يتعاونـان علـى عمـل ما يـؤول إلى خيـر أهل 

. هما باد

وكان أباميتنـداس مغرماً بالـدروس والمطالعة، حاسـباً أن الحكمة 

هـي الـرأس )))، وال شـّك أنه اسـتفاد مـن ذلك وصـار قـادراً على أن 

يكـون واحـداً من قـوّاد ثيبـس وحكامهـا، ولم يهمـل بقيـة واجباته 

)))- ام 18:16.
)))- ام 12:2 و7:4.
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ألجـل غرامـه بالـدروس كمـا يفعـل بعـض الطلبـة الذيـن يأخذون 

مطالعـة الكتب عـذراً للكسـل، ويقتصرون علـى قراءة كتـب ال فائدة 

منها، بل كان جندياً شـجاعاً، وخاطر بنفسـه ذات مـرة وأنقذ صديقه 

بلوبيـداس مـن القتـل، وكان أيضاً عفيفـاً مسـتقيماً أميناً.

وبعـد مـّدة عـزم بلوبيـداس وأصدقـاؤه الذيـن هاجروا معـه على 

إنقـاذ بادهـم من نيـر األسـبرطيين فأتـوا متخّفين إلى بيـت صديق 

لهـم في ثيبـس، وكان الثلج يقع شـديداً عند دخولهـم المدينة فدخلوا 

مـن طـرق مختلفـة فلـم ينتبـه إليهـم أحد، ثـم لبسـوا لبس النسـاء 

فـوق أسـلحتهم وأتوا إلـى بيت أرخيـاس أحـد الطغاة األسـبرطيين، 

وكان مولمـاً وليمـة ألصدقائـه، فظنهـم نسـاء وأدخلهم البيـت، وكان 

فـي أيديهـم أغصـان صنوبـر أخفـوا بهـا وجوههـم لكـي ال يعرفهم 

أرخيـاس وأصدقـاؤه، ولـم يلبثـوا طويـًا حتـى اسـتلّوا سـيوفهم 

وهجمـوا علـى أرخيـاس وأصدقائه وأفنوهـم بحّد السـيف، وكان أحد 

أصدقـاء أرخيـاس قد أرسـل لـه كتاباً يحـذّره فيـه، وقال لـه حامله 

إن فيـه شـغاً ضروريـاً، فقـال للرسـول : اليوم خمـٌر وغداً أمـٌر ولم 

يفتـح الكتـاب مـع أنه لـو فتحه لنجـا ونجـا أصحابـه أيضاً.

قلنـا إن أباميتنـداس لـم يهمـل أمر باده، بـل كان ُيعلِـم بلوبيداس 

وأصحابـه بمـا كان يجـري فيهـا، واآلن نقول إنه كان يشـجع شـبان 

ثيبـس أيضـاً على ترويـض أجسـادهم وتقويتها أماً بأنـه يأتي وقت 

يلتزمـون فيـه أن يحاربـوا عـن وطنهـم، فأعدَّهـم للحـرب بـدون أن 

يوجـس األسـبرطيون منهـم خيفـة، ثـم اجتمع إليـه ثاث مئة شـاب 

من أشـجعهم وأشـدهم حبّاً بعضهم لبعض، وسـّموا أنفسـهم الكتيبة 
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المقّدسـة، وجعلـوه قائـداً لهم، وحلفوا أقسـاماً كبيرة علـى أن يكونوا 

أمنـاء بعضهـم لبعـض فـي كل المخاطـر واألهـوال حتـى المـوت، 

ب أهالي ثيبس  ففعلـوا أفعاالً عظيمـة بارتباطهـم، وبواسـطتهم تغلَـّ

فـي الحرب التـي ابتـدأت حينئذ.

قـال أحـد المؤرِّخيـن القدمـاء إن الشـبان الذين يخجلـون من عمل 

الدنايـا ويعتصبـون لـداع حميـد ويخافـون مـن العـار أكثـر مّمـا 

يخافـون مـن الخطـر يخافهـم أعداؤهـم كل الخـوف، وأفضل شـيء 

للشـبان هـو أن يكونـوا شـجعاء أمنـاء يخافـون الشـّر وال يخافـون 

شـيئاً ألجـل الخير.

وكانـت الكتيبـة المتقـّدم ذكرهـا تحـب أباميتنـداس كثيـراً؛ ألنها 

علمـت أنـه شـجاع شـريف ال يفعـل شـيئاً تخجل منـه، بـل يقودها 

دائمـاً أحسـن قيـادة، ويسـير أمامها أحسـن سـيرة.

وُجِعـل أباميتنـداس حاكمـاً علـى بوتيـا وأميـراً علـى الجيـش كله 

مـع بلوبيـداس، ثـم وقعـت واقعـة ليوكتـرا الكبيـرة بين أهـل ثيبس 

واألسـبرطيين، فانكسـر األسـبرطيون وُقتِل منهم خلـٌق كثير، وهاجم 

أباميتنـداس وبلوبيداس األسـبرطيين فـي مدينتهم أسـبرطة، وتغلّبوا 

عليهـم فكسـروا نيرهـم عن أهالـي ثيبس.

ولكـن اليونـان ليسـوا أهـل والء، بـل دأبهـم التقلـب واإلجحـاف 

بحقـوق أفضـل رجالهـم كمـا فعلـوا بأَِرْسـتِيِذس وسـقراط، فقاموا 

علـى بلوبيـداس وأباميتنـداس ألنهمـا مسـكا زمـام الحكـم، وهمـا 

ماسـكان قيـادة الجيـش وأطـاال مـّدة حكمهمـا أربعـة أشـهر عـن 
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ميعادهـا، ومـا ذلـك إاّل جـور منهم وإنـكار لجميـل هذيـن البطلين، 

فقـال لهـم أباميتنـداس : إنـه مسـتعٌد أن يمـوت إذا كانوا يسـمحون 

لـه أن ُتكتَـب أعمالـه علـى قبره، ولّمـا لم يجـدوا ذنباً عليهمـا أطلقوا 

سـبيلهما فـازدادا فخراً وشـرفاً. 

ودامـت الحـرب بيـن األسـبرطيين وأهالـي ثيبـس زمانـاً طويـًا، 

وكان أهالـي ثيبـس هـم الغالبيـن غالباً مـّدة مـا قادهـم أباميتنداس، 

وآخـر واقعـة حضرهـا كانـت بقـرب َمنْتِينْيا فـي أركاديا، وقد اشـتبك 

فـي تلـك الواقعـة خمسـون ألفاً مـن اليونـان، فُقتِـل منهم خلـٌق كثيٌر 

علـى الجانبيـن، ولكنهـم ثبتـوا كلهـم ثبـات األبطـال، فجمـع حينئـذ 

أباميتنـداس أشـجع جنـوده وهجـم بهـم علـى األسـبرطيين فانهـزم 

األسـبرطيون مـن أمامهـم، وذبـح أهـل ثيبـس منهـم مذبحـة كبيـرة 

حتـى تحقـق النصر لهـم، وحينئذ سـّدد واحـٌد من األسـبرطيين رمحُه 

وطعـن بـه أباميتنـداس فخرق درعـه ودخل فـي صدره فانكسـر من 

شـدة الضربـة، وبقـي سـنانه فـي صـدره، فوقف عليـه أهالـي ثيبس 

يدفعـون األسـبرطيين عنه ألنهـم عزمـوا أن ال يدعوهم يأخذون جسـد 

قائدهـم المحبـوب، ثم حملـوه وأتوا بـه إلى خيمتـه، فقال لـه الطبيب 

إنـه حالما يخرج السـنان من صـدره يموت، فحـزن رجاله عليـه حزناً 

شـديداً، وأمـا هـو فلـم يكـن مفتكـراً فـي نفسـه، بل قـال لهـم: »هل 

َسـلَِم ترسـي!«، ألن فقـدان التـرس عـار عظيم، فقالـوا له نعـم، وأروه 

إياه، فسـألهم عـن الواقعة، فقالـوا إن الغلبـة لنا، فقال يكفـي، ثم نزع 

السـنان مـن صدره ألنه لم يجسـر أحـد أن ينزعـه له، وأسـلم الروح...



ديموستينس وكأس الذهب



149

)الفصل الثالث عرش(

ديموستينس الخطيب الفصيح

تقدَّمـت معنـا قصـص كثيرة عـن األبطـال والجنود، ونريـد اآلن أن 

نتكلـم عـن إنسـان آخر قـد اشـتهر اشـتهار أولئـك األبطال، مـع أنه 

لـم يدخـل فـي حـرب إاّل مـرة واحـدة فقط، ثـم انهـزم منهـا، وهو 

الخطيب. ديموسـتينس 

ُولـد هـذا الرجـل فـي أثينـا سـنة 384 ق.م. ومـات أبوه لمـا كان 

عمره سـبع عشـرة سـنة فقـط، فاختلـس أوصيـاؤُه كثيراً مـن المال 
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الـذي تركـه لـه أبـوه، وكان نحيـف الجسـم ضعيـف الصحـة قليل 

القـوّة، بخـاف أوالد اليونـان، ولـم ُيعتـَن بتربيتـه كما لـو كان أبوه 

حيّـاً، ولكنـه كان قـوّي الجنان شـديد العـزم فصار من أشـهر رجال 

اليونـان، ولعلـه أفصـح خطيب قـام فـي الدنيا.

حُكـي أنـه لمـا كان فـي المدرسـة سـمع المعلميـن يتكلمـون عن 

الذهاب السـتماع خطيب فصيح اسـمه كالِْسـتراُتس الـذي كان مراده 

أن يداعـي رجـًا مـن األثينوييـن متَّهمـا بالخيانـة، فطلـب منهم أن 

يأخـذوه معهـم فتـردَّدوا أوالً فـي أخذه ثم أخـذوه، وكانـت المحكمة 

غاّصـة بالنـاس فأصغـوا إلـى كالِسـتراُتس وصفقـوا لـه طربـاً، ثم 

رافقـوه إلـى بيته وهـم يعجبـون بباغته، فاشـتهى ديموسـتينس أن 

يكـون خطيبـاً مثل ذلك الخطيـب، وأن يصّفق له النـاس مثله، ومازال 

يفّكـر فـي هـذا الموضـوع حتى عـزم أن يأخـذ الخطابـة صناعة له، 

فتـرك المدرسـة وجعـل يمـارس الخطابـة، واسـتعان بمعلّـم يعلمه 

إياهـا، وقيـل إنـه درس الخطابـة على الفيلسـوف أفاطون الشـهير.

وخطـب خطبتـه األولى ضد أوصيائـه الذين اختلسـوا ماله وهو بين 

ـم؛ فإنه  السـابعة عشـرة والثامنـة عشـرة، ولكنـه لم ينجـح كما توهَّ

افتكـر على مـا نظن أن الناس يعجبـون به كما أعجبوا بكالِسـتراُتس، 

ـن لهـا أن خطبتـه من أنفـس الخطب،  ـن نفسـه على ذلك وحسَّ ووطَّ

وأنه حالما يسـمعها أوصيـاؤُه يعلوهم الخجل والرعـب، ويقول الناس 

مـا أبلغ هـذا الخطيب! نعـم إن النـاس قالوا ذلـك ولكن ليـس حينئذ 

م أشـياء  بـل بعـد عـدة سـنين؛ أي بعـد أن كبـر ديموسـتينس وتعلَـّ

كثيـرة لـم يكـن يعلمهـا حينئـذ، أمـا اآلن فضحكـوا عليـه وعارضوه 
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فـي الكام حتى نسـي مـا كان يريد أن يقولـه، وكان صوتـه ضعيفاً، 

ولسـانه ألثـغ فلـم يفهمـوا كامـه بل لـم يسـمعوه، أما هو فلـم يُخر 

عزمـُه بـل عقـد قلبه علـى أن يكـون خطيبـاً بليغـاً وعـزم أن ال يألو 

جهـداً حتى يبلـغ غايته.

وفـي أحـد األيـام أتتـه المعونـة مـن حيـث ال ينتظـر، وسـدَّدت 

خطواتـه نحـو الفـوز والشـهرة، وذلـك أنـه خطـب على النـاس في 

أحـد المحافـل فضحكوا عليـه كما ضحكـوا أوالً ومانعوه مـن الكام، 

فخـرج مـن بينهم كئيباً كاسـف البـال، وغّطى رأسـه بردائـه لكي ال 

يـراه أحد، فتبعـه واحد من أصدقائه اسـمه سـاتيروس وأخـذ يعّزيه 

ويخفـف كربته، فقـال له ديموسـتينس إنـي أتعب على خطبـي تعباً 

جزيـًا يكاد يذهـب بصحتي ومع ذلـك أرى الناس يسـمعون أياً كان، 

يراً، وال يسـمعونني، فقـال سـاتيروس أصبت،  ولـو كان بحريـاً ِسـكِّ

ولكـن إذا كنـت تتلو علـيَّ خطبة مـن خطب أورييـدس أوصوفوقليس 

أسـاعدك علـى إيجـاد العـاج لذلـك، فتـا ديموسـتينس خطبـة من 

خطبهمـا ثـم تاها سـاتيروس بعـده، ولكنـه تاها على أسـلوب آخر 

حتـى لـم يصـدق ديموسـتينس أنها نفـس الخطبـة التي تاهـا هو، 

ثـم بيّـن لـه سـاتيروس أن الخطـاب ال يؤثر فـي النفوس مـا لم يكن 

واضـح الـكام طبيعـي المـورد مصوغـاً صيغة حسـنة، وأنـه إذا لم 

تـه اآلذان ولـم يصغ إليـه أحد. يكـن كذلـك مجَّ

فعـزم ديموسـتينس من ذلـك الوقت على اسـتكمال كّل مـا ينقصه 

مـن شـروط الخطابـة، واحتفـر كهفـاً وجعـل يقيـم فيـه الشـهرين 

والثاثـة يمـارس الخطابـة، كان يحلـق جانبـاً مـن رأسـه حتـى ال 



ِمن ِسَير األَبَْطال والُعَظَماِء الُقَدماء

152

يعـود يمكنـه الخـروج إلى المدينـة وإضاعـة وقته بالباطـل، وأصلح 

لثغـة لسـانه بوضـع الحصـى فـي فمـه عنـد الـكام علـى مـا قيل، 

وقـوّى صوتـه بممارسـة الخطابـة عند شـاطئ البحر والبحـر هائج، 

وواظـب علـى الـدرس وتحبيـر الخطـب وتنقيحهـا، وكان إذا سـمع 

جملـة أو خطبـة بليغة يكرِّرها لنفسـه مـراراً كثيرة حتى ترسـخ في 

ذهنـه، ثـم يهذِّبهـا بالتغييـر والتبديـل والزيـادة، وقرأ أفضـل الكتب 

وأفصحهـا مـراراً كثيـرة لكـي ترسـخ فيـه ملكـة الفصاحة، ونسـخ 

ألجـل ذلـك تاريـخ ثوكيديـدس ثمانـي مـرات متواليـة. وكان يكتـب 

كّل خطبـه األولـى وينقحهـا جيـداً، ولـم يكن يتكلّـم علـى الجمهور 

ـم عليه بعـض الخطبـاء وقال لـه واحٌد  بـدون اسـتعداد، ولذلـك تهكَّ

منهـم إن خطبتـه ُيَشـمُّ منهـا رائحـة المصبـاح؛ أي إنه اشـتغل فيها 

كثيـراً على نور المصبـاح، فأجابه ديموسـتينس قائـًا: إن مصباحي 

ومصباحـك ال يريـان شـغاً واحـداً؛ ألن ذلـك الرجـل كان يسـهر مع 

األرديـاء، وكان يقـول: إنـه ال يليـق بالخطيب أن يخطب على الشـعب 

فـي أمـور مهّمـة بـدون أن يكـون مسـتعداً، فأتتـه الشـهرة، ال بمـا 

ُيسـمَّى موهبـة طبيعيـة، بـل بالتعـب والصبر علـى قهـر المصاعب 

واالجتهاد. والمواظبـة 

يظـن البعـض أنه يمكنهـم أن يفعلـوا مهمـا أرادوا ألن لهـم حذاقة 

طبيعيـة، ولكـن الذيـن يقصـرون اعتمادهـم علـى حذاقتهـم قلمـا 

يفعلـون شـيئاً ألنهـم يحلمـون باألمـور العظيمـة التـي يريـدون أن 

يفعلوهـا، ثـم يسـتيقظون مـن حلمهـم فيـرون أنهـم لـم يفعلـوا 

شـيئاً وقـد قاربت شمسـهم المغيـب. أما ديموسـتينس فـكان حاذقاً 
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ومجتهـداً وعمـل بموجب قـول أحد الفضـاء القائل: »كل ما يسـتحق 

أن ُيصنـع يسـتحق أن يصنـع جيـداً«، وواظـب على ذلـك حتى صار 

أعظـم خطيب فـي الدنيـا، ورئيسـاً مـن رؤوسـاء اليونان.

واشـتهر ديموسـتينس ألجـل خطبه التـي خطبها ضـد فيلبس ملك 

ب علـى اليونـان ويسـتعبدهم.  مكدونيـة خوفـاً مـن أن يأتـي ويتغلَـّ

وُتسـمَّى خطبـه هـذه بالفيلبيـة؛ خطـب الخطبـة األولـى منهـا بعد 

مـوت أباميتنـداس بعشـر سـنين، وكان شـجاعاً فـي الخطابـة كمـا 

كان أباميتنـداس فـي الحـرب حتـى إن فيلبـس نفسـه كان يعجـب 

بجسـارته وشـجاعته في الكام، وكان يرشـد الشـعب فـي خطبه إلى 

عمـل المسـتقيم بحسـب معرفتـه، ولكنه لـم ينصف فيلبـس في كل 

مـا قاله ضده، ألنـه كان يطعـن فيه دائمـاً، حتى لمـا كان األثينويون 

متصالحيـن معـه، ولـم يكن يطيـق أن يسـمع أحـداً يمدحُه.

وكان لخطبـه وقـٌع عظيـم في نفـوس اليونـان، حتى إنهـم خرجوا 

بسـببها لمحاربـة فيلبـس، ووقعت بينهـم واقعة خرونيا التي انكسـر 

فيهـا اليونان وهرب منهـا ديموسـتينس، وكان اليونان قد استشـاروا 

كهنـة دلفي فلم يشـيروا عليهـم بمحاربة فيلبس، فقال ديموسـتينس: 

إن فيلبـس رشـا الكهنـة حتى يصرفـوا اليونان عن محاربتـه فكان ما 

كان مـن انغابهم.

ويسـوؤنا أن نقول إن ديموسـتينس لم يكن شـجاعاً فـي األعمال كما 

كان فـي األقوال؛ فاإلنسـان يمكنه أن يكون شـجاعاً في القـول والعمل 

كمـا كان سـقراط، ولكن ديموسـتينس لم يكن فاضاً مثل سـقراط.
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ومن ُخطب ديموسـتينس المشـهورة خطبة اسـمها اإلكليلية، ولهذه 

الخطبـة قصـة وهـي أن ديموسـتينس بنـى أسـوار أثينا علـى نفقته 

ألنـه جمع ثـروة وافرة بواسـطة خطابته فجـازاُه الشـعب ألجل ذلك، 

وألجـل خدمـه الكثيـرة بإكليـل من ذهـب، فقام رجل حسـود اسـمه 

أسـخينس وحـاول أن يقنع القضاة بـأن إعطاء اإلكليل لديموسـتينس 

مضادٌّ للشـريعة وأن ديموسـتينس ال يسـتحقه فأجابه ديموسـتينس 

بهـذه الخطبـة النفيسـة، ولبـث أسـخينس يمانعـه عن أخـذ اإلكليل 

عشـر سـنوات، ولكنه انغلـب فـي النهاية وحكـم عليه أن يتـرك أثينا 

أو يدفـع مبلغـاً كبيراً مـن المال.

وبعـد ذلك هـرب هربالـوس، وكيل مـال اإلسـكندر ملـك مكدونية، 

إلـى أثينـا وأخـذ معه مـاالً كثيراً وسـتة آالف رجـل، فطمـع كثير من 

الخطبـاء بماله وحثوا شـعب أثينا علـى إجارته إاّل ديموسـتينس؛ فإنه 

قاومهـم وحثَّ الشـعب على طـرده، وبعد أيام كان هربالوس يحسـب 

أموالـه بحضور ديموسـتينس، فرأى ديموسـتينس بينها كأسـاً ذهبية 

أعجبـه منظرهـا، فقـال لـه هربالـوس: ُرزهـا؛ مـا أثقلهـا!.. فرازها 

بيـده، وقـال لـه: »كـم تجلـب؟«؛ أي كـم تسـاوي، فقـال هربالـوس 

عشـرين وزنـة، أي نحـو )5000 ليـرة إنكليزيـة(، وفـي تلـك الليلة 

أرسـل هربالوس الـكأس وعشـرين وزنة لديموسـتينس فقـاده بذلك 

إلـى حزبه، بـل أعمى عينيـه؛ ألن الرشـوة تعمـي العيون.

يسـمعوا  أن  ينتظـرون  وهـم  الجمـع  اجتمـع  الصبـاح  وفـي 

ديموسـتينس يخاطبهـم ضـد هربالـوس، فأتـى رابطاً عنقـه بمنديل 

وخاطبهـم باإلشـارة كأنـه أصابـه زكام شـديد أعدمه الصـوت، فقال 
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الشـعب إنـه بـّح من بلـع الذهـب والفضة، فغضـب من ذلـك وحاول 

إقناعهـم ببراءتـه، وطلـب مرافعتهـم إلـى مجلـس أريـوس باغـوس 

ظانـاً أنـه يسـتطيع إقناعهـم بعدم أخـذه رشـوة، فرافعـوه ووجدوه 

مذنبـاً وحكمـوا عليـه بـأن يدفـع خمسـين وزنـة، وأن يسـجن حتى 

يدفـع هذا المـال، فهرب مـن المدينة فتبعـه بعـض أصدقائه وبعض 

الذيـن شـكوه، فظـنَّ أنهـم تبعوه لكـي يمسـكوه فاختفـى منهم، ثم 

لمـا عـرف قصدهـم أخبرهم أنـه حزيـن جداً ألجـل ما جـرى، وبكى 

بيـن أيديهـم كأنـه طفل. 

وكان األثينويـون يعجبـون بـه كثيراً ويحبـون رجوعه إليهـم، ولما 

ئ مذابح زفس  لـم يكونـوا يسـتطيعون أن يبلغوا الغرامـة جعلوه يهيِـّ

)المشـتري( ويزينهـا عند تقديـم الذبائح، وأعطوه بدل ذلك خمسـين 

فدفعهـا غرامة. وزنة 

ولـم يعـش بعـد ذلـك طويـًا، وقـلَّ اعتبـاره فـي عيـون النـاس، 

ومـات فـي مقاومتـه للمكدونييـن، وذلـك ألن أنتيباتـُرس وكراتـُرس 

خرجـا بجيوشـهما مـن مكدونية إلـى أثينـا، فهرب ديموسـتينس من 

وجهيهمـا ولجـأ إلى هيـكل نبتون فـي كلوريـا فتبعه واحـٌد من قواد 

أنتيباتُرس اسـمه أرخيـاس، وحاول إقناعـه بالمضي إلـى أنتيباترس 

فلـم يقنع بذلـك، فأخـذ أرخياس يهـدده فقال لـه ديموسـتينس إني 

أمضـي معـك ولكـن أمهلنـي ريثما أرسـل وصيتـي األخيـرة إلى أهل 

بيتـي، ثـّم دخـل غرفة داخـل الهيكل وشـرب سـّماً قاتاً فدخـل إليه 

أرخيـاس ووجده ال يسـتطيع المشـي ثم سـقط بقـرب المذبـح ميتاً.
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ة، أسـفاً علـى تلـك الفصاحة التـي كانت تدير  أسـفاً علـى تلك الهمَّ

عقـول اليونـان، أسـفاً علـى ذلـك الرجـل؛ كان خطـؤه العظيـم أنـه 

سـلَّم نفسـه إلى غـرور هـذه الدنيـا ومحبة المـال فصار يهتـم بأمر 

نفسـه أكثـر مما يهتـم بالحـق واالسـتقامة، بل قصـر اهتمامـه على 

طلـب الشـهرة والثروة وجاهـد في طلبهمـا أّي جهاد. يا حبـذا لو كنا 

ذا لو كنـا نطلب  نجاهـد جهـاده فـي طلـب األمور الشـريفة، يـا حبَـّ

»أوالً ملكـوت اللـه وِبـرَُّه« فتـزداد لنا هـذه كلها.



ديموستينس عند الشاطئ



تيموليون وتيموفانس
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)الفصل الرابع عرش(

تخليص سرياقوسا

رها أنـاس رحلوا  سيراقوسـا مدينـة قديمـة مـن مـدن صقليـة، مصَّ

إليهـا مـن كورنثـوس سـنة 734ق.م، وكان يحكمهـا فـي الوقت الذي 

حدثـت فيـه الحوادث التاليـة الملك ديونيسـيوس الصغيـر، وكان أبوه 

جائـراً فـي حكمـه إاّل أنـه كان حاذقـاً، أمـا هو فلـم يكن حاذقـاً مثل 

أبيـه، ولكنه كان فـي أول أمره أليـن عريكة منه، فظنَّ أهل سيراقوسـا 

أنـه يكـون مسـالماً، ولو أصغـى إلى مشـورة الحكمـاء لـكان كذلك، 

ولكنـه أصغـى إلى أقـوال المتملِّقيـن الذيـن ال يهمهم إاّل اسـترضاؤه، 



ِمن ِسَير األَبَْطال والُعَظَماِء الُقَدماء

160

وأفضل مشـير من مشـيريه هو عمـه ديون؛ فإنـه كان حكيمـاً ومحباً 

لـه حتى إنه عندمـا خيف انتشـاب الحرب بيـن سيراقوسـا وقرطجنَّة 

عـرض علـى ديونيسـيوس أن يمضـي بنفسـه ويعقـد الصلـح مـع 

القرطجنييـن، أو يجهـّز خمسـين سـفينة لحربهـم، وكان يجـب على 

ديونيسـيوس أن يشـكر عمـه على مـا عرضه عليـه، وربمـا كان فعل 

ذلـك لـوال متملِّقـوه الذين أكثـروا الوشـاية علـى عمه، وما من سـبب 

لبغضتهـم لـه إاّل ألن أعمالهـم كانـت شـريرة وأعماله كانـت صالحة، 

وهـو عين السـبب الـذي أبغـض قابيل أخـاه هابيـل ألجله.

ولّمـا كان ديـون شـاّباً تعـرّف بأفاطـون الفيلسـوف وتتلْمـذ له، 

فعلَّمـه أفاطـون أن عيشـة الصـاح أفضـل عيشـة، ومـن َثـّم صار 

ديـون يسـعى جهـده ليعيـش عيشـة الصـاح والتقوى، بحسـب ما 

اسـتطاع أفاطـون أن يرشـده، ودام على ذلـك كّل حياتـه وحاول أن 

يقتـاد ديونيسـيوس فـي تلـك الطريق، ولكـن متملقيـه تغلّبـوا على 

ديـون، وقالـوا إنـه متكبـر ألنه لم يشـترك معهم فـي الخاعـة، وإننا 

نخجـل مـن ذكـر القبائـح التي قـادوا هـذا الملـك إليهـا، ولمـا رأوا 

ديـون مجتهـداً في صرفه عـن الطرق الرديئة التي سـار فيهـا أقاموا 

عليـه النكيـر، فرفض الملك مشـورة عمـه ألن متملقيه قالـوا إن عمك 

قاصـد تحويل السـلطة إلـى يديه.

وكان أفاطـون حينئـذ فـي أثينـا فتذّكر ديـون تعاليمـه الصالحة، 

وقـال في نفسـه ربمـا اسـتفاد ديونيسـيوس منـه إذا سـمعُه، فأخذ 

يخبـره عن فضـل أفاطون وحكمتـه وخبرته في السياسـة وإرشـاد 

أربابهـا إلـى سـواء السـبيل، حتـى أظهـر الملـك ميلـه إلـى رؤيـة 
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أفاطـون واسـتماع كامه، فكتـب ديون إليـه يحثّه علـى المجيء إلى 

سيراقوسـا، ولم يكـن أفاطون راغباً فـي المجيء إلى سيراقوسـا ألن 

أبـا ديونيسـيوس عامله شـّر معاملة، فخـاف أن يكون ابنـه مثله، ثم 

قـال فـي نفسـه إنـه إذا كانـت العيشـة الصالحـة خير شـيء للناس 

وجـب أن نعلّمهـم ذلـك ولـو تعبنـا، فأجـاب طلـب ديون وجـاء إلى 

سيراقوسـا فقوبـل بمزيـد الترحـاب واإلكـرام، وأحضـرت لـه مركبة 

فاخـرة سـارت به إلى قصـر الملك، وقـرّب الملك ذبيحة شـكٍر لآللهة 

علـى وصوله سـالماً، وتأمل الشـعب أن يكـون قدومه عليهم واسـطة 

إلرشـاد ملكهـم الشـاب إلى سـواء السـبيل، وتظاهر أهل بـاط الملك 

بالسـلوك الحسـن فأبطلـوا الغنـاء والبطر، واسـتولى عليهـم الهدوء 

والسـكينة، وصـاروا كلهم مـن الراغبين فـي الحكمـة؛ كل ذلك خجاً 

مـن المجاهـرة بالشـّر أمام هـذا الحكيـم الصالح.

وظهـر فـي أول األمـر أن ديونيسـيوس سـيكون مـن أفضـل تامذة 

أفاطـون، وادَّعـى أنـه مولـع بالحكمـة والصـاح، ولكن ذلك لـم يطل 

ألن متملقيـه أقنعـوه أن الصـاح ال يناسـبه، وأن أفاطـون وديـون قـد 

ـا عليـه ويجب أن ال يخضع لهما؛ هذا شـأن األشـرار دائمـاً، فإنهم  ترأسَّ

يحثـون النـاس لكـي ال يخضعـوا للتعاليـم الصالحـة، فسـئمت نفـس 

ديونيسـيوس مـن العلم والفلسـفة، وأحـّب الرجوع إلى طرقـه الرديئة، 

مثـل الذيـن ليس لهم قلـب جديـد وروح مسـتقيمة، وهذا القلـب وهذه 

الـروح هما مـن الله، وال يعطيهمـا إاّل للذين يطلبونـه بالحق واإلخاص.

وفـي النهايـة فعـل ديونيسـيوس حسـب غوايـة هـؤالء المتملقين؛ 

فنفـى ديـون وصـرف أفاطـون، فمضـى ديـون إلـى أثينـا، وكان 
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يمضـي أوقاتـه فـي الـدرس وزيـارة مـدن اليونـان للمذاكـرة مـع 

حكمائهـا ورؤية مـا فيها مما يسـتحق الرؤيـة، وكان يكـرم كثيراً في 

كل مدينـة دخلهـا ألجل حكمتـه ولين عريكتـه، فغضب ديونيسـيوس 

مـن ذلـك ألنـه كغيره من األشـرار يحسـد كل مـن يكرمه النـاس، ولم 

يعـد يرسـل لـه ماالً، مـع أن المـال لديـون، وفعـل معه أفعـاالً أخرى 

رداءته. تظهـر 

وفـي غضـون ذلك سـئمت نفـوس أهالـي سيراقوسـا من شـّر ملكهم 

وجهالتـه، وأرسـلوا يخبـرون ديـون أنهـم يحبـون التخلص منـه، فعزم 

ديـون علـى تخليصهـم، وجمـع جيشـاً قلياً مـن اليونـان، وأقلـع طالباً 

صقليـة فبلغها بعد معانـاة أتعاب كثيـرة، ونزل بقرب سيراقوسـا، وكان 

ديونيسـيوس حينئـذ غائباً مع كثير من رجاله، فلما سـمع الشـعب بقدوم 

ديـون خرجـوا إليه مـن كل أطـراف الباد حتى صـار معه خمسـة آالف 

مقاتـل، فدخل بهـم سيراقوسـا وقوبل بالترحـاب، ولبس رؤسـاء األهالي 

حلـًا بيضـاء، وخرجـوا للقائـه فقتـل البعض مـن أنصار ديونيسـيوس 

وطـرد الباقيـن، وبايعه الشـعب هو وأخـاه الُملـَك عليهم.

ثـم عاد ديونيسـيوس واجتهد على اسـترداد الملك مـن ديون، وبعد 

حـروب كثيـرة ترك سيراقوسـا وهرب إلـى إيطاليا، وأظهـر ديون في 

تلـك الحرب بسـالة عظيمة حتى إن جنـوده أهدوه إكليـًا من الذهب.

ولكن أهالي سيراقوسـا كانوا كثيـري التقلُّب والتشـكي من ملوكهم 

كمـا هي عـادة اليونان؛ فلـم يمِض وقـت طويل حتى أخذوا يسـيئون 

الظـن فـي ديـون، مـع كل مـا فعلـه لهـم، وقـد حملهـم علـى ذلـك 
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رجـل اسـمه هراكليـدس، وهو عـدٌو لديـون وصديق لديونيسـيوس، 

فصدَّقـوه وانتخبـوه قائـداً لهم رغمـاً عن ديـون، وحاولـوا أن يحوّلوا 

قلـوب الجنـد عنـه ولكـن الجنـود كانـوا يحبـون ديـون ويوبخـون 

الشـعب ألجل نكرانهـم لجميله، وتعاظـم الخطب حتـى اضطّر ديون 

وجنـوده أن يشـهروا السـاح للدفـاع عن أنفسـهم إاّل أن أكثـر أهالي 

سيراقوسـا كانـوا رجـال قـول ال رجـال عمـل؛ فحالما أحـاط الجنود 

بديـون وأشـهروا أسـلحتهم هـرب السيراقوسـيون مـن وجههـم، ثم 

مضـى ديون بجنـوده إلـى بـاد الليونتين فقابلـوه أحسـن مقابلة.

وبعـد ذلك نـدم السيراقوسـيون على طردهـم لديون مـن مدينتهم، 

ألن ديونيسـيوس أرسـل عليهم سـفناً كثيرة مآلنة مـن المقاتلين، ولم 

يكـن عندهـم من يقـود عسـاكرهم ويحمـي مدينتهـم من عسـاكره، 

فأرسـلوا إلـى ديـون يسـتعطفونه ويطلبـون رجوعه إليهـم بالدموع 

فلـم يطـرد رسـلهم؛ ألنـه كان كريمـاً غفـوراً يريـد أن يعمـل الخير 

حتـى مع غير الشـاكرين، بـل جمع جنـوده ورجاله ليستشـيرهم في 

الذهـاب إلى سيراقوسـا، ولمـا أخبرهم الرسـل بطلب السيراقوسـيين 

اجتهـد ديـون أن يتكلم فخنقتـه العبرات عـن الكام، وأخيـراً كفكف 

دموعـه وأخـذ روعه وقـال: »البّد لـي من الذهـاب، فإن لم أقـدر على 

إنقـاذ سيراقوسـا ِمـتُّ فـي سـبيل إنقاذهـا«، فطيّـب جنـوده قلبـه، 

وقالـوا له إنهـم مسـتعدون ليمضـوا معه حيـث يمضي، وقامـوا إلى 

سيراقوسـا في تلـك الليلة.

المدينـة  نهبـوا  ديـون  بقـدوم  ديونيسـيوس  ولمـا سـمع جنـود 

وأضرمـوا فيهـا النـار وقتلـوا الذيـن حاولـوا الهـرب منهـا، حتى إن 
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هراكليـدس عدو ديون أرسـل إليـه يسـتغيثه ويسـتعجله ألن الجنود 

أمسـت بـا قائـد، والمدينـة صارت فريسـة للنـار، وكان ديـون على 

سـبعة أميال من المدينـة لما بلغته هـذه األخبار، فألقاهـا إلى جنوده 

فأخـذ الجنـود يعـدون نحـو المدينـة عـدواً حتـى بلغوها بعـد برهة 

يسـيرة، فقابلهـم األهالـي بالتهاليل والصلـوات والنـذور، وأخذوا من 

سـاعتهم يدفعـون العـدو بحد السـيف فتغلّبـوا عليه وأطفـؤوا النار.

ثـم أتى هراكليـدس إلى ديون وأقـرَّ بذنبه، وطلب منـه أن ال يعامله 

بحسـب ما يسـتحق، فكان رأي مشـيريه أن يقتله حاالً، أمـا هو فقال 

قـد علمتني التجـارب أن أقمـع الغضـب، وال أعامل باالنتقـام، ثم عفا 

عنـه وأطلقـه في سـبيله... ولكن هراكليدس ازداد شـراً وفسـاداً حتى 

اضطـرَّ ديـون أن يصغي إلى مشـورة مشـيريه ويحكم بقتلـه، إاّل أنه 

نـدم علـى مـا فعل ألنـه توهـم أنه يـرى دائمـاً خيـاالً مخيفـاً يهدده 

بالشـّر، ثم أشـار عليه مشـيروه أن يقتل إنسـاناً آخر ألنه كان يسـعى 

فـي هاكـه، فقال لهـم إني أفضـل أن أموت ألـف ميتة مـن أن أحفظ 

حياتـي بقتـل رجـل آخر، وكان اسـم هـذا اإلنسـان كاليـوس، فنجح 

فـي سـعيه الـرديء وقتـل ديـون واسـتبدَّ بالملـك، ولكنه لـم يتمتع 

بـه طويـًا ألن الشـعب أبغضه قـدر ما أحب ديـون، وقتلوه بالسـيف 

الـذي قتل بـه ديون.

وحينئـذ عـاد ديونيسـيوس إلـى سيراقوسـا بعـد أن غـاب عنهـا 

عشـر سـنوات، ولكنـه لم يأتها أحسـن ممـا كان حين خـرج منها وال 

أحكم، بل أردأ وأشـرس فعامل شـعبها بالقسـوة حتى سـاءت حالهم 

كثيـراً، ولزيـادة تعسـهم غزاهـم القرطجنِّيـون بمراكبهـم الكثيـرة، 
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فأرسـلوا يسـتعينون بالكورنثييـن ألنهم قالـوا إن جدودنـا جاؤوا من 

كورنثـوس ، والكورنثيـون يحبـون الحريـة، فيعينوننـا فـي ضيقنا، 

فأحسـن الكورنثيـون إلـى رسـلهم، وجمعوا عسـكراً وجعلـوه تحت 

قيـادة تيموليـون بـن تيموديموس.

وكان تيموليـون رجـًا حكيمـاً صادقـاً، ولكـن حدث له وهو شـاب 

حـادث محـزن قطعه عـن الناس عشـرين سـنة، وهـذا الحـادث هو 

أنـه كان له أخ أكبـر منه اسـمه تيموفانس، كان يّدعي الشـجاعة وهو 

طائـش محبٌّ لنفسـه ال يهتم بأمـر أحد، فبذل تيموليـون جهده لجعل 

النـاس يحسـنون الظـنَّ فـي أخيـه ولـم يقـل كلمـة ضـّده، وخاطر 

بنفسـه في إحـدى المعارك حتى خلَّصـه من القتل، ولكـن تيموفانس 

حـاول التسـلط علـى كورنثـوس، وقتل بعض أهاليها وسـمَّى نفسـه 

ملـكاً، فنصحـه تيموليون لكـي يرتدع عن ذلـك فلم يصـغ إليه، فأخذ 

تيموليـون معـه اثنين مـن أصدقائه فجعـا ينصحانه لكـي يعدل عن 

عزمـه ألن ال حـّق له بالسـلطة فلـم ينتصح، فحـوَّل تيموليـون وجهه 

عنـه وبكى، واسـتلَّ صديقاه سـيفيهما وفتـكا بـه )أي بتيموفانس(.

ولمـا اشـتهر ذلـك قـال البعـض أن تيموليـون قتـل أخـاه ليحكم 

عوضـاً عنـه، وقـال غيرهـم إنه فعـل فعـًا بربريـاً، ومنعتـه أمه من 

دخـول بيتهـا بعد أن سـكبت علـى رأسـه كّل اللعنـات فأحزنـه ذلك 

جـداً حتى عـزم أن يقتـل نفسـه، إاّل أن أصدقـاءه صرفوه عـن عزمه 

بلجاجتهـم، فاعتـزل عـن المدينـة وعـاش منفـرداً هائماً علـى وجهه 

فـي البـراري والقفـار حزينـاً علـى أخيـه وعلـى أن أمـه منعتـه من 

رؤيتهـا، وبقـي علـى ذلك عشـرين سـنة، ولما اختيـر قائداً للعسـكر 
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الُمرَسـل ضـد الطاغيـة ))) ديونيسـيوس رأى أنـه يجب عليـه الذهاب 

معهـم، ولمـا وصـل إلى سيراقوسـا هـرب ديونيسـيوس مـن وجهه.

الطاغيـة  ومظالـم  الحـروب  غوائـل  مـن  سيراقوسـا  فخربـت 

ديونيسـيوس، ولـم يبـَق بهـا سـاكن، ونمت األعشـاب في شـوارعها 

التـي حولهـا؛ فصـارت  وسـاحاتها، وكان الخـراب نصيـب المـدن 

بيوتهـا كُنسـاً للظبـاء ومغائـر للوحـوش... تبـاً للحرب؛ مـا أفظعها! 

ومـا أفظـع الشـرور والمظالـم التـي تحمـل الحـرُب النـاَس عليهـا!

فكتـب تيموليـون وجاليـة سيراقوسـا إلـى الكورنثييـن يخبرونهم 

بمـا حـلَّ ببادهـم مـن الدمـار، ويطلبـون منهـم أن يرسـلوا أناسـاً 

تعّمـر المدن الخربة وتحـرث األراضـي البائرة، ويسـتغيثون بهم من 

القرطجنِّييـن الذيـن كانـوا يهددونهم بالحلـول في بادهم، وأرسـلوا 

إلـى الذيـن هربوا مـن سيراقوسـا، وذهبوا إلـى بلدان بعيـدة يقولون 

لهـم إنهـم إذا أتـوا إلـى كورنثـوس يرسـلهم أهالـي كورنثـوس إلى 

سيراقوسـا على نفقتهـم، فُمدح الكورنثيـون على عملهم هـذا في كّل 

بـاد اليونـان، ألنهـم على مـا قيـل: »أنقذوا سيراقوسـا مـن طغاتها، 

ونّجوهـا مـن البرابـرة، ورّدوها إلـى أهاليها«.

فاجتمـع كثيـر علـى تيموليـون مـن كورنثـوس وإيطاليـا وصقلية 

ومـدن أخـرى يونانيـة، فقسـم األرض بينهـم وباعهم البيـوت وأعطى 

ثمنهـا للذيـن أفقرتهـم الحـروب، ولكنهـم لـم يتمتعـوا بالسـلم مـّدة 

طويلـة، ألن القرطجنِّييـن أرسـلوا عليهـم جيشـاً جـرَّاراً فيه سـبعون 

)))- الطاغية لقب ملوك اليونان وهو باليونانية تربانوس Tuparnnos ومعناه مثل معنى طاغية بالعربية.
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ألـف مقاتل مـع خيل ومركبـات، ولم يكـن تيموليون قـادراً أن ينازلهم 

بأكثـر مـن سـبعة آالف مقاتـل، إاّل أن رجالـه كانـوا أشـداء يحبون أن 

يضّحـوا أنفسـهم فـي الـذود عـن ذمارهـم، وكم مـن فئة قليلـة غلبت 

كثيرة. فئـة 

يبلغـون  قبلمـا  القرطجنِّييـن  مهاجمـة  علـى  تيموليـون  فعـزم 

المدينـة، وكانـوا قـد تجمَّعـوا على ضفتي نهـر كريميسـوس، فصعد 

هـو ورجالـه إلى قمـة تلة تشـرف على معسـكر القرطجنِّييـن، فرأوا 

فـي طريقهـم بغـاالً حاملـة بقدونسـاً فتشـاءم رجاله من ذلـك، ألن 

البقدونـس يوضـع علـى قبـور الموتـى، فقـال لهـم: كّا؛ بـل تصنع 

منـه األكاليـل التـي يكلّل بهـا المنتصرون فـي األلعاب، وهـذه أكاليل 

تبشـرنا بالنصـر القريـب، ثـم صنع منهـا إكليـا وتكلل بـه، واقتدى 

بـه باقـي القـواد والجنـود، فطابت قلوبهـم وقويـت عزائمهـم، ولما 

ـع مـن أمامهم،  بلغـوا قمـة التلـة كان على النهـر ضباب كثيف فتقشَّ

فـرأوا القرطجنِّييـن يعبـرون النهـر، فقـال لرجاله هلمَّ نهجـم عليهم 

وهـم يعبـرون النهـر، فاندفعـوا عليهـم اندفـاع السـيل، وفـي تلـك 

السـاعة عصفـت عاصفة عظيمـة في وجـوه القرطجنِّييـن مصحوبة 

بمطـر وبرد وبرق ورعـد، فعميت عيونهـم من البرد والبـرق، وصمَّت 

آذانهـم مـن صـوت الصواعق حتى لـم يسـمعوا أوامر قوادهـم، وكان 

المطـر والبـرد في ظهـور رجال تيموليـون فلم يعيقاهم عـن الحرب، 

فاضطربـت جيـوش القرطجنِّييـن أيَّ اضطـراب، ثم طغـى النهر بما 

نـزل إليـه من السـيول، فغرق فيـه كثير منهـم، أو ارتطمـوا بأوحاله، 

فذبح منهم رجال تيموليون عشـرة آالف وأسـروا خمسـة آالف وغنموا 
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منهـم غنيمـة وافـرة مـن ذهب وفضـة، حتـى إنهـم تركـوا النحاس 

والحديـد، ورمـوا فـي خيمـة تيموليـون ألـف درع بديعـة الصنعـة 

وعشـرة آالف تـرس، وغنمـوا أيضـاً مئتـي مركبـة، ثـم أرسـلوا مـن 

فاخـر الغنائـم إلـى كورنثـوس لتوضع فـي هياكلهـا تـذكاراً لفضل 

عليهم. الكورنثييـن 

وكان علـى تيموليـون أن يحـارب طغـاة آخريـن من طغـاة صقلية 

الذيـن ظلموا الشـعب، ألنهـم تحالفوا علـى محاربة ديـون، فحاربهم 

ب عليهـم وقادهـم إلـى القتـل، فخضعـت لـه الجزيـرة كلهـا،  وتغلَـّ

وانتشـر فيهـا العمـار بعـد أن كادت تصيـر خرابـاً بلقعـاً مـن جور 

طغاتهـا، وكثـر سـكانها وحرثـت أراضيهـا وتسـلَّط السـام عليها، 

وأقـام تيموليـون فيهـا ألنه لم يحـبَّ أن يرجع إلى كورنثـوس ويتذكر 

مقتـل أخيه، وأحبـه أهالي صقليـة وكرَّموه ألنه السـبب فـي حّريتهم 

وسـعادتهم فأقام بينهـم مكرَّمـاً معزوزاً.

واآلن نلتفـت قليـًا إلـى سيراقوسـا بعـد أن حدثـت هـذه الحوادث 

فيهـا بعدة سـنين، فنرى فـي سـاحتها جّماً غفيـراً، وكّل منهـم يكلّم 

صاحبـه في أمـٍر ذي بال، وفيما هـم على هذه الحـال يعلو ضجيجهم 

وينقسـمون قسـمين فتجتـاز بينهـم مركبـة يجرّها فرسـان كريمان 

فيهـا شـيخ جليل القـدر أبيض الشـعر فيتبّسـم لهم ولكنـه ال يلتفت 

يمنـة وال يسـرة ألنـه ضريـر ال يـرى، وعندما تصـل بـه المركبة إلى 

منتصـف السـاحة يقف فرسـاها ويمـد الرجل يـده ليتكلـم فيصغي 

الجمهـور إليـه كل اإلصغـاء، هـذا الرجـل هـو تيموليون وقد أرسـل 

الشـعب إليـه لكـي يأتي وينصـح لهم في أمـر ما؛ ألنهم يستشـيرونه 
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فـي كّل األمـور العظيمـة وينتصحـون بنصحـه، فيتكلـم قليـًا ثـم 

يسـكت وحينئـذ تعـود المركبـة مـن حيـث جـاءت، وتعلـو أصـوات 

الجمـع كمـا كانـت أول مرة.

ولنلتفـت إلـى تلـك السـاحة مـرة أخـرى فـي وقـت آخـر فنراهـا 

مزدحمـة بهـا أقـدام النـاس، ولكننـا ال نسـمع ضجيجـاً وال صوتـاً 

بـل نـرى النـاس يناجـي أحدهم اآلخـر مناجـاة والدمـوع تهطل من 

عيونهـم، ثـم نـرى نعشـاً عظيماً يحملـه نفر مـن األحـداث ووراءهم 

ألـوف مـن الرجـال والنسـاء ُمكلّلَـة باألكاليـل ومتسـربلة بالحلـل 

البيضـاء، فيضعـون النعـش علـى دّكـة ثـم ينـادي المنـادي قائاً: 

إن أهالـي سيراقوسـا يدفنـون اآلن تيموليـون الكورنثـي الـذي أهلك 

الطغـاة وأخضـع البرابـرة وعّمر المـدن الخربـة وردَّ ألهالـي صقلية 

شـرائعهم وامتيازاتهـم، ثـم يدفنونه ويقيمـون له بعد ذلـك نصباً في 

د في قلوب شـعبه. السـاحة الكبـرى تـذكاراً لـه، مـع أن ذكـره مخلَـّ

هـذا، ولنرجـع إلى مـا كان من أمـر ديونيسـيوس فنقول: إنـه أقام 

فـي أثينـا عـّدة سـنين محتقـراً مهانـاً رفيقـاً لسـفلة النـاس، دأبـه 

الخصـام في الشـوارع والحانـات، وقال بعـض المؤرِّخين إنـه افتقر 

فقـراً مدقعـاً وصـار معلما لـألوالد، وكان جائـراً علـى األوالد كما كان 

جائـراً علـى أهالـي سيراقوسـا، ومات غير مأسـوف عليـه؛ فما أعظم 

الفـرق بيـن نصيـب األبـرار واألشـرار حتى فـي هـذه الدنيـا!.. قال 

الحكيـم: »ذكـر الصديـق للبركـة واسـم األشـرار ينخر«، وكـم يكون 

الفـرق بينهمـا عظيما فـي اآلخرة.





الفهرس

5تقديم

9الفصل األول: سرية ياسون وقصة السلخ الذهبي

33الفصل الثاني: يف أتعاب هرقل وفعاله

47الفصل الثالث: يف مخاطر ثيسيوس

63الفصل الرابع: قصة بلَّروفون املحزنة

69الفصل الخامس: هكتور واكلِس

77الفصل السادس: يف تيهان عولس

99الفصل السابع: يف األلعاب اليونانية

107الفصل الثامن: قصة صولون وكريُسس

7))الفصل التاسع: واقعة ثرموپييل 

125الفصل العارش: قصة ثمستكليس وأرستيدس

137الفصل الحادي عرش: سقراط الرجل الحكيم الصالح

143الفصل الثاني عرش: أباميتنداس بطل ثيبس

49)الفصل الثالث عرش: ديموستينس الخطيب الفصيح

159الفصل الرابع عرش: تخليص سرياقوسا



إصدارات سلسلة كتاب الدوحة

 عبد الرحمن الكواكبيطبائع االستبداد1

غسان كنفاينبرقوق نيسان 2

سليامن فياضاألمئة األربعة 3

عمر فاخوريالفصول األربعة4

عيل عبدالرازقاإلسالم وأصول الحكم - بحث يف الخالفة والحكومة يف اإلسالم5

مالك بن نبّيرشوط النهضة6

محمد بغداديصالح جاهني - أمري شعراء العامية7

أبو القاسم الشايبنداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب8

سالمة موىسحّرية الفكر وأبطالها يف التاريخ9

ميخائيل نعيمةالغربال10

الشيخ محمد عبدهاإلسالم بني العلم واملدنّية11

بدر شاكر السيابأصوات الشاعر املرتجم - مختارات من قصائده وترجامته12

الطاهر حدادامرأتنا يف الرشيعة واملجتمع13

 طه حسنيالشيخان14

محمود درويش ورد أكرث - مختارات شعرية ونرثية15

توفيق الحكيميوميات نائب يف األرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصّديق18

عيل أحمد الجرجاوي/صربي حافظرحلتان إىل اليابان19

ميخائيل الصقاللطائف السمر يف سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية يف البداءة والنهاية(20

د. محمد حسني هيكلثورة األدب21

ريجيس دوبريهيف مديح الحدود22

اإلمام محمد عبدهالكتابات السياسّية23

عبد الكبري الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم األدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العامليأصوات الضمري27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28

عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إىل الحب30

فتاوى كبار الكّتاب واألدباء يف مستقبل الّلغة العربّية31

ترجمة: رشف الدين شكريعام جديد بلون الكرز )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارِساج الرُّعاة )حوارات مع ُكتاب عاملّيني(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة يف العبودية املختارة )إيتيان دي البويسيه(34

د.بنسامل ِحّميشعن سريَت ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمني36

ميشال ساراإلصبع الصغرية - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعيل37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

الت يف الحضارة، والدميوقراطية، والغريية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحومناذج برشية40

د.زيك نجيب محمودالرشق الفّنان41



ترجمة: ياس شعبانتشيخوف - رسائل إيل العائلة42

مختارات شعريةإلياس أبو شبكة »العصفور الصغري«43

األمري شكيب أرسالنملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟44

عيل املكمختارات من األدب السوداين45

ُجرجي زيدانرحلة إىل أوروبا46

د.عبدالدين حمروشامُلعتمُد بُن عبَّاد يف سنواته األخرية باألس47

سالمة موىستاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القريش من أجل املسلمني 49

يوسف َذّنونِزينة املعنى )الكتابة، الخط، الزخرفة(50

أحمد فارس الشدياقالواسطة يف معرفة أحوال مالطة51

د. ُمحسن املوسويالنخبة الفكرية واالنشقاق 52

إيزابيل إيربهاردتياسمينة وقصص أخرى53

ترجمة وتقديم: بوداود عمريآباي )كتاب األقوال(54

ترجمة: عبدالسالم الغرياينمأساة واق الواق 55

محمد محمود الزبرييبني الجْزر واملّد )صفحات يف الّلغة واآلداب والفّن والحضارة)56

مي زيادةظّل الّذاكرة )حوارات ونصوص من أرشيف »الدوحة«(57

قسم التحرير »مجّلة الدوحة«الرحلة الفّنية إىل الديار املرصّية )1932( تحقيق: رشيد العفاقي58

أليكيس شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علوقيرص وكليوبرتا59

إسامعيل مظهرالصني وفنون اإلسام 60

ترجمة: مي عاشوربراعُم األمل )ُمختارات ِشْعرّية للكاتب الصيني وانغ جو جن(61

محمد العرويس املطويالّتوت امُلّر62

غونار إيكليوفدرب الغريب63

أحمد حافظ بكمن والد إىل ولده64

بول ُبورجيهالتلــــميذ65

تقديم وترجمة: طه باقرملَحمة جلجاِمش66

الشيخ مصطفى الغاليينيأريُج الزّهر67

محّمد فريد سيالةاعرتافات إنسان68

الطيب صالحمريود69

عبدالله كنوناملقاالت الصحفية70

نجيب محفوظقصص قصرية71

إبراهيم الخطيببول بولز - يوميات طنجة72

سالمة موىسفّن الَحياة73

خري الدين التونيسأَْقَوُم اْلَمَسالِِك يِف َمْعرَِفِة أَْحَواِل اْلَماَملِِك74

أحمد أمنيكتاب األخاَلق75

فدوى طوقانرِْحَلٌة َجَبِليٌَّة رِْحَلٌة َصْعَبة76

ُة اْلَقِصريَُة يِف َقَطر(77 مجموعة من الكتابِقـطاْف )ُمخَتارَات ِمن اَْلِقصَّ

جول غابرييل فرين، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية يف املركبة الهوائية )من رشقي إفريقية إىل غربيها( ج: 781

جول غابرييل فرين، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية يف املركبة الهوائية. ج: 792

إسحق موىس الحسينيمذكرات دجاجة80

نورمان ج. فينكلستاين، ترجمة: أحمد زراقيماذا يقول غاندي عن الالعنف واملقاومة والشجاعة؟81

املؤلف: د. نزار شقروننشأة اللوحة املسندية يف الوطن العريب82



من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة




