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Abstract 

This research is focusing on the stage after the fall of Troy, where Hecuba and 

Polyxeni were standing as the last members of the Trojan royal family among the 

ruins of Troy.  

Queen Hecuba had to suffer and endure the sacrifice of her daughter Polyxeni for 

the sack of Achilles, as she witnessed before the death of her husband Priamus and 

the slavery of her daughter Kassandra. 

Euripides in his play is shedding the light on two different struggles: 

- First: the struggle between Hecuba and Odysseus, when Hecuba failed to 

convince him not to sacrifice her daughter. And that was the first main 

characteristic of the conquered queen. As she appeared weak and pitiful.   

- Second: the struggle between Hecuba and Agamemnon, when she failed to 

convince him to take revenge from Polymestor the killer of her son 

Polydorus. Through that struggle Hecuba turned into a different character. 

Hecuba is not only demanding revenge but also ordering Agamemnon to 

keep silent about what she wants to do. 

Revenge is accomplished by Hecuba and captives of Troy, women killed sons of 

Polymestor before blinding his eyes. Blind Polymestor starts all of a sudden to 

predict the death of Agamemnon and the awful end of Hecuba. 

Sudden changes in the characters of both Hecuba and Polymestor are radical in the 

play. And gods do not seem to play any role in the whole play, which is prototype 

for Euripides himself.  



 ىيكابي يوريبيديس 

041 
 

لماذا كل ىذا العويل والنحيب من أجل طروادة! لماذا ال يكون مقبوال أن تسقط 
 طروادة، ويسقط معيا من كان يحكميا!

يا ىيمينى الزوجة الخائنة، بل إن د قبمت األسرة المالكة أن تحتضن بينقل
برياموس ممك طروادة َقِبل أن يحارب مموك اإلغريق مجتمعين. أما شعب طروادة فقد 

 استجاب لنداء الخيانة وخضع إلرادة الخيانة والفساد.
من ىنا يصبح سقوط طروادة أمرا حتميا، لكنو لن يكون طبيعيا. ونحن نعنى 

كرة أبييا. سوف يتم قتل أو إعدام كل من ينتمي بذلك أن طروادة يجب أن ُتدمر عن ب
إلى األسرة الحاكمة. أما شعب طروادة فبلبد أن يتم إبادتو، وىذا أمرا طبيعيا ومن ال 

 يجده كذلك فعميو أن ُيحكِّم عقمو ال مشاعره.
إن ما يتبقى لنا بعد سقوط طروادة ىو أن نقف عمى أطبلليا ونحاول جاىدين 

ي ِمن األسرى عمى قيد الحياة، وعمينا أيضا أن نتبين مبلمح أن نتبين مبلمح َمن بق
 تمك الوجوه التي تعموىا ابتسامة المنتصر.

ىنا وعمى أنقاض طروادة ترقد الممكة ىيكابى، زوجة برياموس ممك طروادة 
الذي كان قد ُقِتل من قبل. إن ىيكابى ترقد بين من تبقي من نساء طروادة وىي تجيل 

بقى من أبنائيا. فيى لم تعد ممكة، بل لم يعد ىناك مممكة مصيرىا ومصير من ت
 1تحكميا. لقد سقطت طروادة وبدأت محاكمة من بقي من أسرة من كان يحكميا.

 من ىنا يبدأ يوريبيديس مسرحيتو التي تحمل اسم ىيكابى.
 ومن ىنا يبدأ بحثنا الذي سنحاول فيو أن نناقش النقاط التالية:

ديس من كتابة مسرحية ىيكابى ورسمو لشخوصيا بمبلمح الذي أراده يوريبي ما-1
 معينة كما أراد ليا أن تبدو؟  

                                                           
1
رمذيى ثٕنيكغيُٗ لشثبَب عهٗ لجش أخيههيٕط ٔيمزم ثٕنيذٔسٔط : رمٕو يغشحيخ يٕسيجيذيظ عهٗ أعطٕسريٍ يُفصهزيٍ 

 . عهٗ يذ انًهك انزشالٗ ثٕنيًيغزٕس

يٕسيجيذيظ:  -يغشحيخ ْيكبثٗنًشاجعخ انًصبدس األعطٕسيخ نذسايب ْيكبثٗ عُذ يٕسيجيذيظ أَظش يمذيخ رشجًخ 

 .٦2-5( انًشكض انمٕيي نهزشجًخ. ٦١16كشٔاٌ، يُيشح. )
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يمكن لنا أن نحمل شخصية ىيكابى وتحوليا المفاجئ من صورة الضحية إلى  كيف-2
 صورة الشخصية الساعية لبلنتقام؟

ىو المغزى من النبوءة في المسرحية، وما ىو الدور الذي تمعبو في مجريات  ما-3
 األحداث؟

 يمثل عنصر المفاجأة في مسرحية ىيكابى؟ ماذا-4
تبدأ مسرحية "ىيكابى" باإلعبلن عن جريمتين. األولى وقعت بالفعل ويروييا 

عما سيقع في  شبح الشخص الذي تم قتمو، وىو بوليدوروس. أما الثانية فإنيا ُتعبر
 (.46-45المستقبل من جريمة قتل والتي تشير إلى ذبح يوليكسينى )أبيات 

أما ىيكابى فإن حزنيا عمى ابنتيا التي سوف ُتذبح عمى قبر أخيمميوس 
حساسيا بمدى الظمم الواقع عمييا، يجعبلىا ُتعمن أمام أوديسيوس أن ىيمينى ىي من  وا 

  :يستحق العقاب
 أن يطمب أن ُتذبح ىيمينى قربانا عمى قبره.ىيكابى: وكان أجدر بو 

 2فتمك )الزانية( ىي التي دمرتو وىى التي جعمتو يأتي إلى طروادة.
Ἑθάβε :Ἑιέλελ ληλ αἰηεῖλ ρξλ ηάθῳ πξνζθάγκαηα:  
θείλε γὰξ ὤιεζέλ ληλ ἐο Τξνίαλ η᾽ ἄγεη. (265-266) 

ى بدال من بوليكسينى. وكأنيا بذلك إن ىيكابى تطمب من أوديسيوس أن يقتل ىيمين
تسعى لتحقيق العدالة، والتي قد نعتبرىا عدالة كمية يمكن من خبلليا أعادة الحق 

      3والتوازن بالنظر إلى من ىو البريء ومن ىو الجاني.
لكننا قد نعمم أن ىيمينى ليست وحدىا من يستحق العقاب. فمن وراء ىيمينى 
يقف باريس الذي أغواىا وحرضيا عمى اليروب من قصر زوجيا الممك مينيبلؤس 

                                                           
٦
انًشكض انمٕيي (. 6102. )ْيكبثٗ. يُيشح كشٔاٌ: إنٗ انهغخ انعشثيخ إنٗ رشجًخ" ْيكبثٗ"سجعُب في رشجًخ يغشحيخ  

  نهزشجًخ.
3 Love, H. (2009). Introductions and Translations to the Plays of Sophocles and Euripides. 

Vol. 1. Cambridge Scholars Press. P. 9.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28eka%2Fbh&la=greek&can=*%28eka%2Fbh0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ele%2Fnhn&la=greek&can=*%28ele%2Fnhn0&prior=kako/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nin&la=greek&can=nin0&prior=*(ele/nhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29tei%3Dn&la=greek&can=ai%29tei%3Dn0&prior=nin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%3Dn&la=greek&can=xrh%3Dn1&prior=ai)tei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%2Ffw%7C&la=greek&can=ta%2Ffw%7C0&prior=xrh=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosfa%2Fgmata&la=greek&can=prosfa%2Fgmata0&prior=ta/fw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%2Fnh&la=greek&can=kei%2Fnh0&prior=prosfa/gmata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=kei/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%2Flese%2Fn&la=greek&can=w%29%2Flese%2Fn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nin&la=greek&can=nin1&prior=w)/lese/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s2&prior=nin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*troi%2Fan&la=greek&can=*troi%2Fan0&prior=e)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%270&prior=*troi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fgei&la=greek&can=a%29%2Fgei0&prior=t%27
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ومن وراء ىيمينى وباريس تقف األسرة الحاكمة بطروادة ومن ورائيما يقف شعب 
أم ال، لكنو في النياية  طروادة الذي سواء كان قد بارك وجود ىيمينى في طروادة

 سيدفع الثمن غاليا بسقوط مدينتو وتدميرىا.
من ىنا يصبح ما تطالب بو ىيكابى أمرا مرفوضا من خبلل العدالة التي 
تطالب بتطبيقيا. لكن ربما يكون مفيوم العدالة لدى المموك مغايرا تماما لمفيوم 

ا ىيكابى ىي التي تقتضي العدالة عند البسطاء من البشر. فالعدالة التي تنادى بي
القصاص لما وقع في حق ىيكابى الممكة وليس ىيكابى المرأة األسيرة. فبعد أن 
سقطت طروادة سقطت معيا أقنعة من كانوا يدعون أنيم من أىميا. األمر الذي 
يجعمنا نقف لنستمع إلى مرافعة شخصية ُتَعبر فييا ممكة طروادة عن ألميا لزوال 

ىا الكممات لتخرج عمى لسانيا في شكل لعنات تصبيا عمى من ُممكيا وتغمى في صدر 
تسبب في ضياع ممكو. في حين أن الممكة لم تجد في صدرىا ما تشفى بو غميل 

لم  الشعب الذيشعب قتمتو وأسرتو الحرب التي جمبتيا ىي وأفراد القصر الممكي، ذلك 
 يتخذ قرارا بدخول تمك الحرب أو حتى رفضيا. 
( استعادة لما سبق، عندما 249-245وبعد حوار ىيكابى مع أوديسيوس، )

أنقذت حياتو بعد أن كان قد تسمل إلى طروادة. إال أنيا تضع نفسيا، كما يرى 
Schuren،4 .بيذا الحوار في مقام أخبلقي أعمى من أوديسيوس المنتصر 

س ولعل ىيكابى قد نسيت أنيا ال تحاور شخصا عاديا، بل ىو أوديسيو 
الماكر، حيث استطاع أوديسيوس استخدام مكره في تمك المحظة التي جمعتو بييكابى 
من قبل. وقد آن األوان لكي تستفيق الممكة عندما ُيعمن يخبرىا أوديسيوس أن ما فعمو 

 في ذلك الحين ىو ما كان يجب عميو أن يفعمو في ذلك الموقف:
 وبة الموت. أوديسيوس: لقد قمت كممات كثيرة، حتى أىرب من عق

δπζζεύο: πνιιῶλ ιόγσλ εὑξήκαζ᾽, ὥζηε κὴ ζαλεῖλ. )248( 
                                                           

4 Schuren, L. (1980). Shared Storytelling in Euripidean Stichomythia. Leiden-Boston. 

PP.121-22. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29odusseu%2Fs&la=greek&can=*%29odusseu%2Fs6&prior=to/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollw%3Dn&la=greek&can=pollw%3Dn0&prior=*)odusseu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgwn&la=greek&can=lo%2Fgwn0&prior=pollw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%28rh%2Fmaq%27&la=greek&can=eu%28rh%2Fmaq%270&prior=lo/gwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fste&la=greek&can=w%28%2Fste0&prior=eu(rh/maq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C1&prior=w(/ste
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qanei%3Dn&la=greek&can=qanei%3Dn1&prior=mh/
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لقد كان رد أوديسيوس بمثابة الصدمة بالنسبة لييكابى الممكة التي لم تكن 
تدري وما زالت أن الحرب خدعة، وأن أوديسيوس لم يقل سوى ما كان يقتضيو 
الموقف وتفرضو ظروف الحرب. أما ىيكابى فقد آثرت أن تخدع نفسيا بتصديقو حين 

نيا لم ُتحكِّم عقميا في تركت لمشاعرىا الحكم عمى مدى مصداقية أوديسيوس ولك
إدراك دقة الموقف الذي جمعيا بأوديسيوس. وىكذا أكممت ىيكابى صورة أفراد القصر 
الممكي في طروادة. فمن قبل قرر باريس أن يخضع لمشاعره ويأتي بييمينى زوجة 
مينيبلؤس بسبب ىوى اعترى قمب األمير الشاب وخيانة زوجة مينيبلؤس لزوجيا، ثم 

ممكي بدون تردد أن يحتضن ويرعى ىذه العاطفة المحرمة بعد أن غمَّب قبول القصر ال
ممك طروادة نفسو حكم القمب عمى العقل. من ىنا كان طبيعيا أن نرى ىيكابى نفسيا 
تعتقد أن ما فعمتو مع أوديسيوس وعفوىا عنو في الماضي كأنو نوع من حكمة ونبل 

الحكمة وتسمط المشاعر  المموك. َبيد أنو لم يكن سوى تصرف يكشف عن غياب
المندفعة في اتخاذ أدق القرارات تجاه واحد من أىم أعداء طروادة، في وقت استحكمت 

 .فيو حمقات الحرب
إن ما تستمر ىيكابى في توجييو ألوديسيوس من اتيامات توضح كيف أنيا 
ال زالت غير قادرة عمى تحكيم عقميا، بل يكشف كيف أن الممكة تكيل األمور 

 ن، ففي حين تقول:بمكيالي
 ىيكابى: يا من تقومون بإيذاء أصدقائكم دون أن تتوقفوا لحظة لمتفكير 
Ἑθάβε: νἳ ηνὺο θίινπο βιάπηνληεο νὐ θξνληίδεηε, (256) 

نراىا قد نسيت أو تناست ما فعمو باريس بمينيبلؤس عندما استضافو في قصره من 
أما أوديسيوس فيو يعتبر أن التضحية ببوليكسينى ىي العدالة لما يحتمو قبل. 

  5وأخيمميوس من مكانة عالية:

                                                           
5 Worman, N. (2002). The Cast of Character. Style in Greek Literature. University of 

Texas Press. P.121.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28eka%2Fbh&la=greek&can=*%28eka%2Fbh0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%5C&la=greek&can=oi%28%5C0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%5C&la=greek&can=oi%28%5C0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=oi(/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flous&la=greek&can=fi%2Flous0&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bla%2Fptontes&la=greek&can=bla%2Fptontes0&prior=fi/lous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=bla/ptontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fronti%2Fzete&la=greek&can=fronti%2Fzete0&prior=ou)
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 .أوديسيوس: وأخيمميوس بالنسبة لنا، يا سيدتي، يستحق التقدير
δπζζεύο: ἡκῖλ δ᾽ Ἀρηιιεὺο ἄμηνο ηηκο, γύλαη, (309) 

ما أقدمت عميو ىيكابى من جذب االنتباه لموت بوليكسينى إنما كانت  أما
  6محاولة منيا إلى معاناتيا الشخصية.

مباركة أوديسيوس التضحية بييمينى أمر طبيعي ال ولنا أن نبلحظ ىنا أن 
يقمل من شأن أوديسيوس نفسو الذي ينحصر والئو لمجيش فقط، ولذلك فيو ليس 

وبما أن لكل فرد من أفراد عائمة   7شخصية فاسدة أو حتى ساخرة من أعدائو.
برياموس مصيره الخاص بعد سقوط طروادة؛ يصبح من الطبيعي أن يكون مصير 

ى الذبح عمى قبر أخيمميوس وما سيتم تقديمو كقربان لروح أخيمميوس لن يكون بوليكسين
أقل من أحد أفراد عائمة برياموس. وقد نتفق مع الرأي القائل إن أوديسيوس ال يممك 
شخصية المتآمر الحقيقي ولكنو يبدو خطيبا مفوىا يحاول تبرير ما تم الوصول إليو 

تخمى عن مساعدة ىيكابى في إنقاذ ابنتيا. لكن من قرار بقتل بوليكسينى. حتى عندما 
 8بوليكسينى استطاعت خداعة بإقداميا عمى الموت بشجاعة وثبات.

 بوليكسينى: ولكنني أريد أن اموت.
Πνιπμέλε: ζαλεῖλ ηε ρξῄδνπζ᾽.   (347) 

وىنا قد نطرح سؤاال وىو لماذا ال يتم التضحية بييكابى زوجة ممك طروادة 
 ا؟واألعمى في مرتبتيا الممكية من بوليكسينى نفسي

واإلجابة تكمن في أن بوليكسينى تعبر عن مستقبل طروادة وأمل أىميا في أن 
تعود وتقف من جديد بعد أن سقطت، كما أنيا تمثل امتدادا لؤلسرة الحاكمة في 
طروادة ولذلك البد أن تموت. أما ىيكابى فإنيا تعبر عما كانت عميو طروادة من قوة 

                                                           
6
 Shuren (1980) 69. 

7 Kastely, J. L. (1993)., “Violence and Rhetoric in Euripides’ Hecuba”, PMLA, Vol. 108, 

No. 5, P.1037. 
8 Chong-Gossard, J. H. 2008., “Gender and Communication in Euripides’ Plays. Between 

Song and Silence”, In Boter, G. J & Others. Monographs on Greek and Roman 

Language and Literature. Mnemosyne Supplements, Vol 296, P. 228. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29odusseu%2Fs&la=greek&can=*%29odusseu%2Fs5&prior=xqono/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%3Dn&la=greek&can=h%28mi%3Dn0&prior=ple/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%271&prior=h(mi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axilleu%5Cs&la=greek&can=*%29axilleu%5Cs0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fcios&la=greek&can=a%29%2Fcios0&prior=*)axilleu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=timh%3Ds&la=greek&can=timh%3Ds0&prior=a)/cios
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gu%2Fnai&la=greek&can=gu%2Fnai0&prior=timh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*poluce%2Fnh&la=greek&can=*poluce%2Fnh0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qanei%3Dn&la=greek&can=qanei%3Dn0&prior=xa/rin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qanei%3Dn&la=greek&can=qanei%3Dn0&prior=xa/rin
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ليو من ىزيمة ودمار. إذا ىيكابى قد تمثل لنا ورخاء، أما اآلن فإنيا تعبر عما آلت إ
 العبلقة بين ماضي طروادة القوية وحاضر طروادة الميزومة.

إلى ىنا نستطيع أن نتبين مدى تطور الحدث الدرامي، ذلك التطور الذي ال 
يبدو لآللية أي دور فيو. أي أنو ال يوجد مكان لما يسمى بالحتمية الدينية في أمر 

قباليا  9ينى.التضحية ببوليكس لكن يمكن لنا أن نعتبر أن قبول بوليكسينى لمموت وا 
عميو ىو ما جعميا رمزا فريدا لمبراءة، وىذا ما انطبع في قمب وعقل الجيوش 

كما إن  10اإلغريقية، حيث أنيا تحولت من مجرد إنسان حي إلى رمز لمطير والبراءة.
سمبية إلى شخصية  إقبال بوليكسينى عمى الموت جعميا تتحول من مجرد ضحية

أما ىيكابى فقد بدت وكأنيا محارب يطمق سيامو فبل تصيب أي من  11بطولية.
عبرت عنو ىيكابى بعد أن فشمت في اقناع أوديسيوس بعدم  الذياألمر  12.أىدافيا

 ذبح ابنتيا بقوليا:
 ىيكابى: تطيش سيام عقمي بال جدوى.  

Ἑθάβε: θαὶ ηαῦηα κὲλ δὴ λνῦο ἐηόμεπζελ κάηελ. (603) 
أوديسيوس بقتميا ىي األخرى مع ابنتيا، تودع بعد فشل ىيكابى في إقناع 

بوليكسينى أميا وداعا مؤثرا جعل بعض النقاد يرشح ىذا المشيد كأفضل مشاىد 
  13المسرحية، مؤكدين أن الشاعر قد صاغ ىذا المشيد برقة وبراعة متناىيتين.

بينما كانت ىيكابى تظن أن مصائبيا قد انتيت بموت بوليكسينى، تظير 
يا بعض الرجال الذين يحممون جسد بوليدوروس ابن ىيكابى الذي كان الخادمة ومع

                                                           
9
  Abrahamson, E. L. (1952).” Euripides’ Tragedy of Hecuba”, TAPhA, Vol. 83, P.122. 

10
 Kastely (1993) 1039. 

11
      Conacher, D. J. )1961(. “Euripides’ Hecuba”, AJPh, Vol. 82, No.  P.6. 

12 Sullivan, S. D. 2000). Euripides’ Use of Psychological Terminology. Queen’s University 

Press. P. 54. 
13
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برياموس قد أرسمو إلى بوليميستور ممك تراقيا ليحميو، باعتباره وريث عرش طروادة، 
وأرسل معو ذىبا كثيرا. إال أن بوليميستور قتل بوليدوروس واستولى عمى الذىب وألقى 

أتت بيا إلى ىيكابى التي لم تكن قد بجثتو في البحر، حيث عثرت عمييا الخادمة و 
 تمالكت نفسيا بعد صدمة ذبح ابنتيا بوليكسينى. 

 وأول العبارات التي ألقتيا ىيكابى وىي تنعى في ذىول موت ابنيا كانت عبارة: 
 ىيكابى: أين حق الضيف )في الحماية(؟ 
Ἑθάβε: πνῦ δίθα μέλσλ; (714) 

 فكر في أجاممنون كقوة التي تحتاجيا لبلنتقام البنيا المقتول:وعندئذ بدأت ت
 ىيكابى: ولكنى لن أتمكن من االنتقام ألوالدي

 من دون مساعدتو.
Ἑθάβε: νὐθ ἂλ δπλαίκελ ηνῦδε ηηκσξεῖλ ἄηεξ  

ηέθλνηζη ηνῖο ἐκνῖζη. (748-9) 
 ثم تؤكد عمى رغبتيا في األخذ بالثأر ميما كان الثمن، فتقول:
 ىيكابى: إنني أرغب في االنتقام من

 مة.أ   المجرمين وبعدىا أقضي حياتي كميا
              Ἑθάβε: ηνὺο θαθνὺο δὲ ηηκσξνπκέλε  
                             αἰῶλα ηὸλ ζύκπαληα δνπιεύεηλ ζέισ. (755-6) 
وىكذا فقد وجدت ىيكابى ضالتيا في أجاممنون الذي سيمنحيا القوة بموافقتو 

 14أوديسيوس ىو الحاضر. عمى االنتقام لمقتل ابنيا، عمى عكس ما قد يحدث لو كان
ومن المبلحظ أنو منذ أن تمقت ىيكابى نبأ مصرع بوليدوروس فقد تحولت من حالة 
الضعف واليأس إلى حالة القوة والرغبة الدامية في االنتقام. األمر الذي يجعمنا نتفق 

                                                           
14

 Abrahamson (1952) 127. 
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Reckfordمع 
في أن مسرحية ىيكابى تنقسم إلى جزئين مختمفين، بل ومتناقضين  15

 في الميجة والوتيرة: 
الجزء األول: يسيطر عميو الحزن والخوف والخسارة وتسير فيو األحداث  -

 ببطيء.
الجزء الثاني: تزداد فيو الحدة بشكل عنيف وتصيب الجميور درجة من اإلثارة  -

 تقف ورائيا رغبة ىيكابى في االنتقام.
وكان برياموس قد أرسل بوليدوروس إلى بوليميستور محمبل بالذىب ليكون 

 تحت حمايتو، وىو ما تفصح بو ىيكابى ألجاممنون:
 ىيكابى: لقد أرسمو إليو ليحرس الذىب الممعون.

    Ἑθάβε: ἐληαῦζ᾽ ἐπέκθζε πηθξνηάηνπ ρξπζνῦ θύιαμ.  (772) 
عنصر المفاجأة" ىو ما اعترى ىيكابى من القوة فجأة “لعل ما يمكن أن يسمى ب 

 ينتقم ليا ممن خان األمانة وتجرأ عمى قتل ضيفو: لكيودفعيا إلى التوسل ألجاممنون 
 ىيكابى: فمتساعدني   

 .ولتنتقم لي من ذلك الرجل                               
                          Ἑθάβε: ζύ κνη γελνῦ  

                                        ηηκσξὸο ἀλδξόο,  (789-90) 
 ىيكابى: الذي كثيرا ما شاركنا الطعام في منزلي
 ونال أحسن ضيافة وكنا نعتبره أفضل أصدقائنا.

Ἑθάβε: θνηλο ηξαπέδεο πνιιάθηο ηπρὼλ ἐκνί,  
                      μελίαο η᾽ ἀξηζκῷ πξῶη᾽ ἔρσλ ἐκῶλ θίισλ. (793-4)  

                                                           
15 Reckford, K., (1991), “Pity and Terror in Euripides' "Hecuba"”, Arion, Third Series, Vol. 

1, No. 2, P.30.  
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وال شك أن الخيانة ىي العنصر الرئيس في كل ما سبق. لقد سقطت طروادة 
بسبب خيانة باريس الضيف لمضيفو مينيبلؤس، وضاع أمل طروادة وممكتيا األسيرة 

 خيانة بوليميستور لضيفو بوليدوروس وقتمو إياه. بسبب
وىنا تعبر ىيكابى عن إيمانيا العميق بعدالة السماء وقوة اآللية في تحقيق العدل من 

 خبلل القانون السماوي الذي يحكم كل شيء:
 ىيكابى: ربما أكون مجرد أمة ال حول ليا وال قوة

 ولكن األرباب أقوياء، وأقوى من ىؤالء األرباب
 القانون. فعن طريق القانون نعرف األرباب

 ونستطيع التفرقة بين الظمم والعدل أثناء حياتنا.  
Ἑθάβε: ἡκεῖο κὲλ νὖλ δνῦινί ηε θἀζζελεῖο ἴζσο:  

   ἀιι᾽ νἱ ζενὶ ζζέλνπζη ρὡ θείλσλ θξαηῶλ  
Νόκνο: λόκῳ γὰξ ηνὺο ζενὺο ἡγνύκεζα  

                   θαὶ δῶκελ ἄδηθα θαὶ δίθαη᾽ ὡξηζκέλνη. (798-801) 
أن تضرع ىيكابى ُيعد أقوى نقطة في الحبكة الدرامية   Kastely 16ويرى 

Kirkwoodيشير  ىنا”. Νόμοςخاصة عندما تشير لمقانون 
إلى أن ىيكابى قد  17

سقطت ضحية نتيجة تمسك أوديسيوس بالقانون من ناحية، ولتخمي أجاممنون عنو 
بمثابة فجيعتيا من ناحية أخرى. من ىنا يصبح ىذا التحول في شخصية ىيكابى 

الكبرى. إذا، فالقانون الذي يحكم كل شيء، حتى األرباب نفسيم، كان قد تسبب في 
قتل بوليكسينى ومنع ىيكابى من أن تدفع عنيا الموت، واآلن سيمنح القانون ذاتو 
ىيكابى الحق في االنتقام من قاتل ابنيا وسيجعل أجاممنون يتنحى جانبا ويفسح 

 ما تصبوا إليو. الطريق لييكابى لتحقق 

                                                           
16

 Kastely (1993) 1042. 
17 Kirkwood, G. M. (1947),” Hecuba and Nomos”, TAPhA, Vol. 78, P. 68. 
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قد ال ينكر أجاممنون حق ىيكابى في فجيعتيا وآالميا ورغبتيا في االنتقام، 
 لكن ال يبدوا لنا أنو قد يستطيع مساعدتيا، ولو بالطبع أسبابا تمنعو من ذلك:

 أجاممنون: إنني شخصيا أشعر بالشفقة عمى ابنك وعمى حظك السيء
 كما أشفق أيضا عمى يدك التي تتضرع إلى،
 وأتمنى من أجل نصرة األرباب والعدالة أن

 ينال ذلك الصديق عديم التقوى جزاء فعمتو،
 ولكن إذا فعمت ما تريدين فسوف أبدو عمى صواب

 من وجية نظرك، ولكن بالنسبة لمجيش فسوف يتيمني
 بأنني أردت قتل الممك التراقى بسبب حبي لكاساندرا. 

Ἀγακέκλσλ:  ἐγὼ ζὲ θαὶ ζὸλ παῖδα θαὶ ηύραο ζέζελ,  
Ἑθάβε, δη᾽ νἴθηνπ ρεῖξά ζ᾽ ἱθεζίαλ ἔρσ,  

         θαὶ βνύινκαη ζεῶλ ζ᾽ νὕλεθ᾽ ἀλόζηνλ μέλνλ  
θαὶ ηνῦ δηθαίνπ ηήλδε ζνη δνῦλαη δίθελ,  

    εἴ πσο θαλείε γ᾽ ὥζηε ζνί η᾽ ἔρεηλ θαιῶο,  
ζηξαηῷ ηε κὴ δόμαηκη Καζάλδξαο ράξηλ  

               Θξῄθεο ἄλαθηη ηόλδε βνπιεῦζαη θόλνλ. (850-6) 
قد نختمف ىنا مع بعض الدارسين الذين اعتبروا أن إشارة أجاممنون لكاساندرا 

قرر السماح لييكابى باالنتقام من بوليميستور فقط من أجل إرضاء  تعبر عن أنو قد
أنو خير دليل عمى  فساد  Reckford 19وىو األمر الذى يرى  18كاساندرا نفسيا.

 أجاممنون نفسو، فكساندرا تتحول لتصبح نوع من الرشوة لقائد الجيوش اإلغريقية.
                                                           

18 Abrahamson (1952) 125-6. Rehm, R. (2002), The Play of Space. Spatial Transformation 

in Greek Tragedy. Princeton University PressP.181. 
19

 Reckford (1991) 63. 
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وقد يكون سبب اختبلفنا مع الرأي القائل بفساد أجاممنون، أو اعتبار كاساندرا ىي 
دافعو لقبول قيام ىيكابى باالنتقام من بوليميستور، ىو أن أجاممنون ليس في حاجة 
إلى إرضاء من أصبحت أسيرة لديو سواء كانت ىذه األسيرة ىي كاساندرا أو ىيكابى 

إلغريق وقائد الجيوش اإلغريقية المنتصرة. أما نفسيا، فأجاممنون ىو ممك مموك ا
دافع أجاممنون لمموافقة عمى انتقام ىيكابى من بوليميستور فيو الشفقة تجاه ىيكابى 

Segalوكراىيتو لمخيانة. في ىذا السياق، يرى 
أن أجاممنون قد أصبح أكثر أفراد   20

 الجيوش اإلغريقية رقة.
لف الجيوش اإلغريقية ضد طروادة من ناحية أخرى؛ فمعمنا ال ننسى أن تحا

لم يكن إال بسبب قضية ال تختمف عما فعمو بوليميستور، وىي خيانة باريس لضيفو 
مينيبلؤس. تمك الخيانة التي أسقطت طروادة ودمرتيا وقضت عمى نسميا الممكي. من 
ىنا يصبح ما ارتكبو بوليميستور استكماال لما بدأه باريس من قبل. أما سبب عدم 

من بوليميستور فيو لمفارق بين مكانة بوليدوروس ومكانة بنفسو  االنتقامعمى  قدرتو
 بوليميستور بالنسبة لمجيوش اإلغريقية، حيث يقول:

 أجاممنون: فالجيش يعتبر ىذا الرجل صديقا لو وحميفا
 بينما القتيل عدوه. 

Ἀγακέκλσλ  : Τὸλ ἄλδξα ηνῦηνλ θίιηνλ ἡγεῖηαη ζηξαηόο,  
          ηὸλ θαηζαλόληα δ᾽ ἐρζξόλ. (858-9) 

والمذىل في الحوار الذي دار بين ىيكابى وأجاممنون أنيا، وىي الممكة األسيرة التي 
رر أجاممنون قائد الجيوش اإلغريقية من مخاوفو أصبحت تنتمي إلى طبقة العبيد، تح

تجاه رد فعل الجيوش إذا ما عمموا أنو قد ساعد بطريقة أو بأخرى في قتل 
 بوليميستور: 

                                                           
20

 Segal, C. (1989), “The Problem of the Gods in Euripides’ Hecuba”, Materiali e 

discussioni per l'analisi dei testi classici, P.17. 
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 ىيكابى: وحيث أنك تخشى حشود الجنود الذين تحكميم
 فسوف أحررك من ذلك الخوف. 

Ἑθάβε:ἐπεὶ δὲ ηαξβεῖο ηῷ η᾽ ὄριῳ πιένλ λέκεηο,                        
ἐγώ ζε ζήζσ ηνῦδ᾽ ἐιεύζεξνλ θόβνπ. (868-9)  

يخفى في  الذيويعد عرض ىيكابى ألجاممنون نوعًا من التبلعب الساخر 
فييكابى  21طياتو تخبط يائس لجعل أجاممنون ال يتدخل فيما تريد ىيكابى القيام بو.

تصارع ضد قوة أكبر منيا وىو ما يحتاج إلى ثمن باىظ حتى تحقق ما تريد. من ىنا 
يجب عميو أن يقضى حياتو في معارضة  الذييعمن يوريبيديس إدراكو التام أن الفرد 

قوة ضاربة ال تستجيب لو وىو يحاول إرساء دعائم العدالة، قد يصل إلى حافة فقدان 
 22لمنشود.األمل في تحقيق األمل ا

لم يتمثل تحول ىيكابى المفاجئ فقط في اعبلن رغبتيا في االنتقام من 
بوليميستور، بل تجسد في تحررىا من عبودية األسر وعودتيا لتمعب دور الممكة من 
جديد، إنيا تظير بمظير أرستقراطي وىي تدافع عن مكانتيا بما تممكو من مبادئ 

وكأن ىيكابى تكشف  23عية وحتى السياسية.كأنيا تطالب بالعدالة الدينية واالجتما
 24في قاع العبودية عن نوع مخيف من الحرية والقوة. وىي

ىذا ما يمكننا أن نراه في تحريرىا ألجاممنون، من خوفو أن يشاركيا في 
االنتقام من بوليميستور مخافة الجيوش االغريقية التي لن ترضى بيذا األمر وكأنو قد 

زيل عن أجاممنون أي خوف من تمك الجريمة التي ستقع تٌ تحول لعبد ليا. بل إنيا 
 وتمزمو الصمت واالبتعاد عنيا:

                                                           
21 Sansone, D. (2012). Greek Tragedy and the Invention of Rhetoric. Wiley-Blackwell, 122, 

Kastely (1993) P.1042. 
22

 Kastely (1993) 1046. 
23 Foley, H. P. (2001). Female Acts in Greek Tragedy. Princeton University Press. P.285.  
24

 Reckford (1991) 36. 
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 ىيكابى: ولكن لتحفظ سرى إذا ما خططت أمرا
  ضد من قتل ابني دون أن تشاركني في تنفيذه. 

Ἑθάβε: ζύληζζη κὲλ γάξ, ἤλ ηη βνπιεύζσ θαθὸλ  
      ηῷ ηόλδ᾽ ἀπνθηείλαληη, ζπλδξάζῃο δὲ κή. (870-1) 

المرأة التي تستطيع أن تغير من مثل عمى المستوى التراجيدي فإن ىيكابى تُ 
خطتيا االستراتيجية أمام الغزاة من الرجال إذا ما اضطرت لذلك. بل إنيا تستطيع 

لقد ألقى يوريبيديس، من خبلل الحوار  25تنفيذ ما تريده من االنتقام إذا ما أرادت ذلك.
يستطيع بين أجاممنون وىيكابى، الضوء عمى االختبلف بين الرجل والمرأة. فالرجل قد 

أن يقتحم عالم المرأة ويشغل فيو المساحة التي يريدىا، أما المرأة فإنيا ال تستطيع فعل 
ذلك إال لمضرورة. لكن في جميع األحوال فإن الرجل ال يستطيع أن يدرك ما تفكر فيو 

  26المرأة.
لقد كان لييكابى جداال سابقا مع أوديسيوس جعميا تقع في حيرة يائسة. لكن 

االنتقام تظير لنا شخصية جديدة لييكابى لم تظير من قبل، فييكابى الرغبة في 
أما  27الطامحة في االنتقام تحطم ىيكابى الممكة النبيمة التي ظيرت في البداية.

، عمى عكس أوديسيوس، يخشى الجيش. فقرر أن Kastelyأجاممنون فيو كما يرى 
و في حقيقة األمر ال ض الطرف عما تنوى ىيكابى أن تفعمو ألنو كان يعمم أنيغُ 

ذا كان موت بوليكسينى ضروريا حتى يحدث االنييار  28يستطيع أن يقدم ليا شيء. وا 
األخبلقي لدى ىيكابى وتكتمل عناصره. فقد كان موت بوليدوروس دافعًا ومؤججًا 
لرغبتيا في االنتقام وسببًا لسقوط مكانتيا كممكة تماما مثمما سقطت طروادة من 

اف جثة بوليدوروس بمثابة الصدمة التي أحدثت ىذا التغير فقد كان اكتش29قبل.
  30األخبلقي العنيف في سموك شخصية ىيكابى.

                                                           
25

 Chong-Gossard (2008) 11. 
26

Chong-Gossard (2008) 15.  
27

 Kirkwood (1947) 26. 
28

 Kastely (1993) 1039-40. 
29

 Conacher (1961) 26. 
30

 Conacher (1961) 20. 
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لقد خططت ىيكابى الستدراج بوليميستور وطفميو إلى الخيمة حيث تجمس 
النساء األسيرات، بعد أن أوىمتو بأنيا تحتفظ في الخيمة بثروة من كنوز طروادة وأنيا 

(، في النياية تتمكن بمعاونة النسوة 1021-1000لثروة )ترغب في إعطائو تمك ا
 األسيرات من ذبح ولدى بوليميستور أمامو قبل أن تفقأ عينيو وىو مشمول الحركة. 

وىكذا فقد بات واضحا مدى القوة التي استمدتيا ىيكابى من انتقاميا ممن قتل ابنيا، 
فيا ذلك الظبلم الذي خيم حيث وقفت ترقبو وىو يميث باحثا عنيا في ثورة زاد من عن

عمى عقمو بعد أن كان ذبح طفميو ىو آخر ما انطبع في عينيو الداميتين. لقد وقفت 
 ىيكابى المنتقمة تقول لو:

 ىيكابى: ىيا اضرب بقوة، وال تتوقف، ولتغمق األبواب
 ولكنك لن ترى ثانية الضوء بعينيك

 ولن ترى أوالدك أحياء بعد أن قتمتيم أنا. 
Ἑθάβε: ἄξαζζε, θείδνπ κεδέλ, ἐθβάιισλ πύιαο:  

νὐ γάξ πνη᾽ ὄκκα ιακπξὸλ ἐλζήζεηο θόξαηο,  
           νὐ παῖδαο ὄςῃ δῶληαο νὓο ἔθηεηλ᾽ ἐγώ. (1044-6) 

ومن الواضح في ىذه االبيات أن ىيكابى تتمذذ بانتقاميا من بوليميستور 
وكأنيا جعمت من انتقاميا سبلحا نفسيا استعممتو في االنتقام لنفسيا وألبنائيا 
ولبرياموس وألىل طروادة جميعا. من ىنا نستطيع أن نقول أن ىيكابى عانت أكثر من 

 31في األسر وعاينت بعينيا موت أبنائيا.برياموس الذى مات بينما وقعت ىي 
ونحن نتفق مع الرأي القائل بأن نقطة التحول في شخصية ىيكابى من 
الشفقة واأللم إلى القوة واالنتقام كانت عند اكتشاف مقتل ابنيا بوليدوروس. لقد تحولت 

                                                           
31 Due, C. (2006). The Captive Woman’s Lament in Greek Tragedy. University of Texas 

Press. P.118. 
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ىيكابى إلى نفس الوحش الذى اتيمت بو بوليميستور من قبل، وظير ذلك واضحا في 
 32قتميا ألبنائو.

وبالرغم من أنو كان عمينا أن نتوقع انتقام ىيكابى لمصرع ابنيا، لكن ربما لم 
أما ىيكابى نفسيا فمم يعد ييميا سوى أنيا  33نكن لنتوقع تمك الوحشية في االنتقام.

 جعمت بوليميستور يدفع ليا ثمن جريمتو:
 ىيكابى: لقد انتقمت

 منو. 
Ἑθάβε: δίθελ δέ κνη  

δέδσθε. (1052-3) 
لم يكن التغير المفاجئ فى السموك من نصيب ىيكابى فقط، بل أصاب 
بوليميستور أيضا، فقد تحول من ممك كان يدعى النبل في السموك إلى وحش كاسر 

ا فسيمزقيا إربا ويطحن عظاميا ويشرب من دميا يبحث عن فريستو التي إن أمسك بي
 حتى يرتوى ويشفى غميمو:

 بوليميستور: صمتا، فإنني أسمع صوت خطوات
 تمك النسوة المتسممة. ترى ىل أقفز
 .عميين حتى أمزق لحمين وعظامين

              Πνιπκήζησξ: πᾷ πόδ᾽ ἐπᾴμαο                                             

                                     ζαξθῶλ ὀζηέσλ η᾽ ἐκπιεζζῶ,  
                                      ζνίλαλ ἀγξίσλ  ηηζέκελνο ζεξῶλ,  (1070-2) 

يمكننا أن نبلحظ أنو بعد أن تمكنت ىيكابى من تنفيذ انتقاميا فإنيا تعود إلى و 
وليميستور الذي سقط في فخ الغضب وأصبح ىدوئيا الذي تغمفو الميجة الساخرة من ب

                                                           
32 Chong-Gossard (2008) 95, Faas, E. (1984). Tragedy and After. Euripides, Shakespeare 

and Goethe. Queen’s University Press. P. 21.   
33

 Kirkwood (1947) 62. 
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يبدو كشخص مجنون يفتقر إلى المنطق. لكن المفاجآت لم تنتيي بعد، خاصة عندما 
نجد بوليميستور يعمن أمام أجاممنون، الذي جاء ليحكم بين الخصمين، أنو لم يرتكب 
جريمتو إال من أجل أجاممنون نفسو حتى يضمن لو أن بوليدوروس لن يشكل أي 

 يد لئلغريق في المستقبل.تيد
من ىنا يعمن بوليميستور أن ما ارتكبو لم يكن سوى تعبير عممي عن تحالفو 

 مع أجاممنون وحرصو عمى سبلمتو:
 بوليميستور: لقد قتمت ذلك االبن. ولتسمع السبب الذي

 جعمني أقتمو حتى تعرف أنى كنت حكيما فيما فعمت.
 قيد الحياة،لقد خشيت، إذا ما تركت عدوكم ىذا عمى 

 أن يعيد إنشاء مدينة طروادة مرة أخرى ويعمرىا بالسكان. 
Πνιπκήζησξ: ἀλζ᾽ ὅηνπ δ᾽ ἔθηεηλά ληλ,  

ἄθνπζνλ, ὡο εὖ θαὶ ζνθῆ πξνκεζίᾳ.  
    ἔδεηζα κὴ ζνὶ πνιέκηνο ιεηθζεὶο ὁ παῖο  

                 Τξνίαλ ἀζξνίζῃ θαὶ μπλνηθίζῃ πάιηλ, (1136-9) 
ومما ال شك فيو أن بوليميستور كان بالفعل حاد الذكاء ليس في جريمتو التي 

ريمة لم تحدث إال من أجمو. خاصة ارتكبيا، بل في محاولتو اييام أجاممنون بأن الج
أن أجاممنون أصبح بالنسبة لبوليميستور القاضي الذي سيفصل في قضيتو وينتقم لو 
من ىيكابى. وبعد أن يستمع أجاممنون إلى ما يدافع بو بوليميستور، يأتي دور 
ىيكابى في تبرير ما فعمتو، وقد تحولت من الضعف إلى القوة وتحول المسرح إلى 

مة يبرر فييا الخصمان ما فعمو كبل منيما ويحكم فييا القاضي أجاممنون قاعة محك
 ويصير فييا الجميور ىيئة من المحمفين. 
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ويبدو لنا أن ىيكابى، في سياق تبريرىا لما فعمت، تتحدث كممكة وتأخذ 
ليجتيا شكل الخطاب السياسي، خاصة عندما تعمن أن البرابرة، الذي ينتمي إلييم 

  34يمكن ان يكونوا أصدقاء لمييممنيين: بوليميستور، ال
 ىيكابى: ولكن فمتخبرني، يا أحقر البشر، كيف يمكن أن

 يصبح جنس بربري صديقا لإلغريق؟
Ἑθάβε:ηὸ βάξβαξνλ γέλνηη᾽ ἂλ Ἕιιεζηλ γέλνο  

νὐδ᾽ ἂλ δύλαηην. (1200-1) 
لكننا نبلحظ أن ىيكابى في مرافعتيا كانت قد نست أن ما قالتو قد ينطبق 

نوا فقط أصدقاء عمى الطرواديين أنفسيم، بوصفيم جنسا من البرابرة الذين لم يكو 
لمييممنيين ولكنيم وال يزالوا أعداء لئلغريق. لكنيا في ىذا السياق تمعب دورا سياسيا في 
الرد عمى بوليميستور الذي أراد أن يحرك في نفس أجاممنون النزعة السياسية باعتباره 
 قائد الجيوش اإلغريقية. ثم تستمر ىيكابى في مرافعتيا ضد بوليميستور، حيث تقول:

 ىيكابى: لكن عندما أفل نجمنا وبعدنا عن األضواء
 وغطى الدخان الذي أشعمو األعداء سماء المدينة،

 عندئذ قتمت الضيف الذي أتى إلى قصرك. 
Ἑθάβε: ἀιι᾽ ἡλίρ᾽ ἡκεῖο νὐθέη᾽ ἐζκὲλ ἐλ θάεη —  

θαπλῷ δ᾽ ἐζήκελ᾽ ἄζηπ — πνιεκίσλ ὕπν,  
               μέλνλ θαηέθηαο ζὴλ κνιόλη᾽ ἐθ᾽ ἑζηίαλ. (1214-6) 
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ٓى ثجعض انؾعٕة األخشٖ انزي ألبيٕا يعٓب عاللبد نمذ آيٍ اإلغشيك أَٓى جُظ يزًيض عٍ ثميخ انجؾش، ٔسغى إعجبث 
إ ظٍ . عجيذا ٔإيبء نٓى" انصذيمخ"صذالخ، فإَٓى نى يشٔا عيجب في ارخبر ثعض يٍ سجبل َٔغبء ْزِ انؾعٕة 

، (Barbaroi)اإلغشيك أَٓى يزفٕلٌٕ عهٗ جًيع انؾعٕة انزي ال رزحذس اإلغشيميخ انزيٍ أطهمٕا عهيٓى نفع ثشاثشح 
يٍ َبحيخ أخشٖ فمذ عبد في انعبنى انمذيى عشف نى يؾز . أٌ يمفٕا يٍ ْزِ انؾعٕة يٕلف انغيذ يٍ انعجذٔأَٓى يجت 

فمذ جشد انعبدح لذيًب أَّ في حبنخ ْضيًخ يذيُخ يب كبٌ لبئذ . عٍ ارجبعّ جيؼ يٍ انجيٕػ انزي ؽُذ انحشٔة
ٔنمذ اعزًشد ْزِ انعبدح ثًًبسعزٓب . بلانجيؼ انًُزصش ثصذس أٔايشِ ثمزم انشجبل ٔانؾيٕخ ٔأعش انُغبء ٔاألطف

ٔنمذ . انٕحؾيخ في ثالد اإلغشيك حزٗ في رهك انفزشاد انزي ؽٓذ اَزؾبس األفكبس اإلَغبَيخ ٔاصدْبس انذيًٕلشاطيخ
ٔضع انفالعفخ يٍ اآلساء يب يجشس ْزِ انٕحؾيخ ٔرهك انُظشح انعُصشيخ، فٓب ْٕ أسعطٕ يمٕل ثبنزفٕق انطجيعي 

فبإلغشيك يٍ ٔجٓخ َظشِ ْى انزيٍ يزًزعٌٕ . غيشْى ٔنجعض انؾعٕة عهٗ جًيع انجؾش نجعض األؽخبؿ عهٗ
ٔانعجيذ يٍ ٔجٓخ َظشِ نيغٕا عٕٖ أداح أٔ . ثبإلَغبَيخ انكبيهخ ٔانحمخ، في حيٍ أٌ األجبَت ٔانجشاثشح عجيذ ثطجيعزٓى

ٓخ انجشاثشح يطبنجب إيبْى ثأٌ يضعٕا كًب حش أفالطٌٕ اإلغشيك عهٗ االرحبد في يٕاج. آنخ يغيشْب يبنكٓب كيفًب يشيذ
َصت أعيُٓى أال يمع ٔاحذ يٍ اإلغشيك في انعجٕديخ، ٔجعم رهك انمبعذح ٔاجت عهٗ األصيُييٍ أٌ يهزضيٕا ثٓب ٔيجعهٕا 

 .  66-66( 6102)كشٔاٌ : أَظش. ثميخ اإلغشيك يهزضيٌٕ ثٓب أيضب
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بعد أن استمع أجاممنون إلى كبل من بوليميستور وىيكابى، يأتي حكمو 
يزال ممكا، من صاعقا بالنسبة لبوليميستور الذي ظن أنو في موقف أقوى، وىو ال 

 ىيكابى التي باتت مجرد عبدة أسيرة. فيعمن أجاممنون قراره قائبل:
 أجاممنون: ليس من أجل خاطري وال من أجل اآلخيين
 ولكن لكي تستحوذ عمى الذىب الموجود في قصرك،
 ولكنك تد عى ىذا حتى تتخمص من ورطتك الحالية،

 لكم،وربما يكون قتل الضيف أمرا سيال وبسيطا بالنسبة 
 ولكنو بالنسبة لنا نحن اإلغريق فيذا أمر مشين.  

Ἀγακέκλσλ: νὔη᾽ νὖλ Ἀραηῶλ ἄλδξ᾽ ἀπνθηεῖλαη μέλνλ,  
ἀιι᾽ ὡο ἔρῃο ηὸλ ρξπζὸλ ἐλ δόκνηζη ζνῖο.  

   ιέγεηο δὲ ζαπηῷ πξόζθνξ᾽ ἐλ θαθνῖζηλ ὤλ.  
ηάρ᾽ νὖλ παξ᾽ ὑκῖλ ῥᾴδηνλ μελνθηνλεῖλ:  

                 ἡκῖλ δέ γ᾽ αἰζρξὸλ ηνῖζηλ Ἕιιεζηλ ηόδε. (1244-8)  
إن قرار أجاممنون بالحكم لصالح ىيكابى ال يضع نياية لمتغيرات والتحوالت 
التي توالت تباعا حتى ىذه المحظة، لكنو يؤدى إلى تحول مفاجئ في شخصية 
بوليميستور، الذي يتوعد كبل من ىيكابى وأجاممنون بنياية دموية تمحق بكل منيما، 

 فيا ىو يتنبأ بما سيحدث لييكابى:
 بوليميستور: قبر كمبة بائسة، وسوف يكون عالمة لمبحارة.

Πνιπκήζησξ: θπλὸο ηαιαίλεο ζκα, λαπηίινηο ηέθκαξ. (1273) 
ويبدو أن بوليميستور كان يتوقع أن تسخر منو ىيكابى، لذلك قرر أن يمقى ليا بنبوءتو 
الثانية واألخيرة التي يتعمق جزء منيا بمصير ابنتيا، الوحيدة الباقية عمى قيد الحياة، 

 كاساندرا:
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 بوليميستور: سوف تقتميا زوجة ىذا الرجل، التي تحرس منزلو بتفان.
Πνιπκήζησξ: θηελεῖ ληλ ἡ ηνῦδ᾽ ἄινρνο, νἰθνπξὸο πηθξά.     

(1277) 
 كما يتنبأ كذلك بمصير أجاممنون:

 عاليا. )ألجاممنون( وسوف تفعل بك نفس الشيء وىي ترفع بمطتيابوليميستور: 
Πνιπκήζησξ: θαὐηόλ γε ηνῦηνλ, πέιεθπλ ἐμάξαζ᾽ ἄλσ. (1279) 

مقى بوليميستور بنبوءتو األخيرة التي يؤكد فييا أن أجاممنون نفسو وىكذا يُ 
 قصره في أرجوس. وكأنسوف يمقى حتفو عمى يد زوجتو كميتمنسترا بعد عودتو إلى 

      بوليميستور الغاضب يمقى بالنبوءة التي تخص ما ىو آت ويحل بذلك محل
Deus ex Machina.35  وكأن الغضب وتطرف المشاعر والقدرة عمى التنبؤ يمكن

وكأن فقدان بوليميستور لبصره  36أن يحوال اإلنسان الفاني إلى نموذج لمسمطة اإلليية.
 جعمو يرى ما سيحدث في المستقبل. 

نبلحظ أن النوبة المفاجئة من التنبؤ التي أصابت بوليميستور لم تصب 
ىيكابى بأي خوف أو جزع، ولكنيا تمقت تمك النبوءة بميجة ساخرة تؤكد لو أن جل ما 

 ييميا ىو االنتقام منو وليحدث بعدىا ما يحدث:
 يء ييمني سوى أنى انتقمت منك. ىيكابى: ال ش

Ἑθάβε: νὐδὲλ κέιεη κνη ζνῦ γέ κνη δόληνο δίθελ. (1274) 
أن االنتقام من بوليميستور كان أمرًا حتميا وىكذا توضح كممات ىيكابى 

أما إقدام ىيكابى بقتل األطفال األبرياء انتقاما من  .العدالةتتحقق من خبللو 
بوليميستور من أجل أن تحقق لنفسيا العدالة، فيظير كيف أنيا أصيبت بالعمى وىي 

                                                           
35

 Schuren (1980) 93. 
36 Dunn, F. M. (1996). Tragedy’s End. Closure and Innovation in Euripidean Drama. 

Oxford University Press. 411, Yoon, F. (2012). The Use of Anonymous Characters in 

Greek Tragedy. The Shaping of Heroes. Leiden. Boston. P. 24.   
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غير تحقق العدالة بإيذاء األبرياء. كأن ىذا العمى أصبح حتميا في ظل ظروف 
 37عادلة، وىي بذلك ال تختمف عن أوديسيوس وأجاممنون. 

يمكن القول أن تحول حالة ىيكابى النفسية من الحزن إلى من ناحية أخرى 
الغضب والرغبة في االنتقام يضاىى في قوتو تحول بوليميستور إلى ما يشبو العراف 

ابى في في تنبؤه بما سيقع من جرائم وتحوالت رىيبة لكل من أجاممنون وىيك
  38المستقبل.
وقد يصاب المتفرج بالدىشة من تمك النبوءات التي تتزامن مع اقتراب نياية  

المسرحية ورحيل اإلغريق عن طروادة المدمرة، إلنو ربما كان يتوقع أن يكون لموجود 
اإلليي دور ما في مجمل تمك األحداث التي أخذت في التسارع بعد اقدام ىيكابى عمى 

يديس فيبدو وكأنو غير ميتم بما يمكن أن نطمق االنتقام من بوليميستور. أما يوريب
عميو الحتمية في الفعل أو التدخل اإلليي إلنياء سمسمة مترابطة من األحداث، لكنو 

  39في المقابل يضع احتماالت عديدة لما يمكن أن يحدث.
ويظل التدخل اإلليي في مجمل األحداث غامض ومبيم. وال تظير األرباب 

ة ىيكابى كحقيقة مطمقة ولكنيا ظيرت كمبلمح لئليمان عند يوريبيديس في مسرحي
الشخصي والنزعات التي تحدد التغير في المشاعر واألخبلقيات لدى شخصياتو 

كما يمكننا القول أن الظيور اإلليي عند يوريبيديس قد يتضح من خبلل  40المسرحية.
من  41دوروس.إعداد المراسم االئقة لدفن من مات من األبرياء مثل بوليكسينى وبولي

ناحية أخرى يمكننا أن نقبل الرأي القائل أن االنتقام البشرى جاء ممثبل لعدالة السماء 
    42عمى يد واحد من البشر.

                                                           
37

 Kastely (1993) 1046-7.  
38

 Dunn (1996) 41. 
39

 Love (2006) 13.  
40

 Segal (1989) 10, 17. 
41

 Segal (1989) 21.  
42

Hall, E. (2010). Suffering under the Sun. Oxford University press. P. 81.  



 ىيكابي يوريبيديس 

011 
 

وقد يصبح المغزى الدرامي لممسرحية الذي يصل إليو المتفرج مع معاينتو ما  
. وأن آلت إليو األحداث ىو كيفية تحايل اإلنسان في استجابتو وتعاممو مع الشر

يوريبيديس لم ييتم بانتياكات القانون البشرى ولكنو ييتم برد فعل المجتمع تجاه تمك 
االنتياكات. فعندما يتقبل البشر تمك االنتياكات تموت العدالة اإلنسانية، وتبقى القوة 
الفمسفية لمشكمة تطبيق العدالة كامنة في تعمد كل فرد إغفال مسئوليتو الشخصية عن 

لحا  43ق األذى باآلخرين.أفعالو وا 
وىكذا تتبخر كل معانى الوالء والثقة والشرف و تذىب ىباء منثورا، وتحل بدال 

فكل فرد يعمل وفق  44منيا أشياء أخرى تتمثل في التمسك بالثروة والقوة واالنتقام.
إذًا   45دوافع محددة تتفق مع وحشيتو المفرطة التي ىي المصدر الطبيعي لكل أفعالو.

يمثل العظمة اإلنسانية في المسرحية؟ إنيم ليسوا المموك الذين يممكون فمن يمكن أن 
مات أو في ىؤالء  الذيالسمطة. لكن العظمة اإلنسانية قد تتمثل في بوليدوروس 
كل ذلك يحدث عندما  46الجنود المجيولين، الذين يبقوا جميعا عمى ىامش األحداث.

الفضيمة تبقى بدون أن يتعمميا أحد، حتى يبدو لنا أن  47يصبح اإلنسان عبدا لبلنتقام.
 48كما يصيب الفساد النفوس الصالحة وينيار السمو جاثيا.

 الخاتمة
لم تسقط طروادة عندما تمكن اإلغريق من اقتحاميا وتدميرىا، ولكنيا سقطت 
قبل ذلك بأمد بعيد. سقطت طروادة عندما اعتبرت األسرة المالكة أن وجود ىيممينى 
بينيم ليس جريمة وال دليبل عمى الخيانة، سقطت ألنيا باتت تحمى الخيانة وتدافع 

 عنيا وأصبح دمارىا أمرا حتميا. 
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تحام اإلغريق أسوار طروادة يتحقق العدل، فكان من العدل أن يموت وبعد اق
برياموس وتمحق بو بوليكسينى، ذبيحة عمى قبر أخيمميوس. وكان من العدل أن تقع 
كاساندرا وىيكابى في األسر. ومع سقوط طروادة تسقط كل األقنعة عن المموك 

ى وىي تسعى لبلنتقام من الفاسدين. فبوليميستور يقرر قتل بوليدوروس، وتميث ىيكاب
بوليميستور، فتقتل ولديو أمام عينيو ثم تمعن في انتقاميا بأن تفقأ عينيو. إنو عالم 
المموك الذي لم يعي ثقل ما يحممو عمى عاتقيو من مسئوليات وكيف انو ىو الذي 
يمثل عقل الدولة والحكمة التي البد أن يتحمى بيا حتى في أحمك الظروف. لكن 

ة وتتأجج الرغبة وتسيطر الشيوة عمى النفوس البشرية. من ىنا يصبح تغيب الحكم
التحول في السموك اإلنساني ىو ما يؤدى إلى اتخاذ القرار المفاجئ وىو ما يجعمنا 

   نقف أمام ما يحدث في حالة من الصدمة إزاء تمك التحوالت وما يعقبيا من نتائج.
 وختاما، نجيب عمى النقاط األربعة التي أشرنا إلييا في مقدمة البحث وىي كالتالي:  

يمقى يوريبيديس الضوء في مسرحية ىيكابى عمى أحداث ما بعد سقوط طروادة  -1
ومن وعمى ما يؤمن بو المموك من قوانين تحكم أفعاليم لممنتصر منيم والميزوم. 

مى ما وصل إليو حال أثينا بعد الحرب خبلل مسرحية ىيكابى عبر يوريبيديس ع
البيموبونيسية، وما آل إليو حال اإلنسان في عصر تطورت فيو عموم مختمفة مثل 
الطب والفمك واألنثروبولوجيا والفيزياء. كل ذلك ساىم في تقويض إيمان البشر 

 إلى جانب ذلك تموح اإلرادة اإلليية في األفق 49بالقانون البشرى والقانون السماوي.
ال يختمف عن اإلرادة البشرية التي تسعى  الذيوكأنيا نوع من االنتقام الدموي 

وراء نفس الفعل. فبينما كان المشاىد يظن أن العويل والنحيب ىما مشيد النياية 
الذي تصاحبو سحب الدخان من مدينة طروادة الميزومة، إال أنو وجد نفسو أمام 

كما كانت المواجية  –نتصر والميزوم بداية جديدة تمثمت في المواجية بين الم
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ثم بين رموز الخيانة قبل وبعد -بين كبل من أوديسيوس وأجاممنون وبين ىيكابى
 كما تمثل ذلك في المواجية بين ىيكابى وبوليميستور.  –سقوط طروادة 

فتارة تظير تمك اإلرادة في التضحية ببوليكسينى، ثم تعود لمظيور في رغبة 
من بوليميستور من ناحية وتنحى أجاممنون عن طريق تمك  ىيكابى في االنتقام

الرغبة من ناحية أخرى. إلى أن تظير جميا في األفق من خبلل نبؤه بوليميستور 
 المموثة بنفس الرغبة الشرسة في االنتقام. 

ويصبح االنتقام في مسرحية ىيكابى ىو التحول غير متوقع، والذي يؤدى بدوره 
ويمكننا القول إن دراما ىيكابى ينتج عنو من احداث.  إلى إحداث المفاجئة لما

تتحول إلى المزيد من األلم حيث يقف المشاىد شاىدا عمى كل ذلك األلم. يصبح 
لكننا قد نختمف مع الرأي القائل  50كل ذلك ببل معنى لو لم يؤدى إلى أي نياية.

العادي. لكنيا مسرحية ىيكابى ال تتعامل مع الشفقة من المنظور اإلنساني أن 
وذلك ألن مسرحية ىيكابى أظيرت أيضا   51تتعامل مع صورة العدو الميزوم.

مفيوم الشفقة لدى المنتصر في الحرب، فقد أبرز يوريبيديس ىذا المفيوم من 
خبلل أفعال كبل من أوديسيوس وأجاممنون تجاه الجانب الميزوم في الحرب 

 تمثل في بوليكسينى وىيكابى.  والذي
وع من التشابو بين مقتل بوليكسينى وبوليدوروس وبين مقتل ولدى وىناك ن

بوليميستور، حيث يمثل كل ىؤالء القتمى، وىم األبناء، الحمقة األخيرة التي قد 
 تصل الماضي بالمستقبل. 

ىكذا تأتى اليزيمة الحضارية التي يصاحبيا فساد النفس البشرية، فتسقط معيا  
العودة إلى القيم اإلنسانية دربا من المستحيل، القيم اإلنسانية. من ثم تصبح 
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ويتمسك االنسان برغباتو ومبرراتو فيما أقدم عميو من قبل من أفعال وفى ما ىو 
عازم عمى ارتكابو من أعمال ال تختمف عما صنعو في ماضيو، بل إنيا قد تتعداه 
 لتصل بو إلى أن يفقد ىويتو ويكتسب مبلمح غريبة ترسم لو مستقبمو وتشوه

 ماضيو. 
قام يوريبيديس برسم مبلمح ىيكابى، في بداية المسرحية، عمى أنيا األسيرة  -2

العجوز الضعيفة التي ال تقوى حتى عمى أن السير بمفردىا. فكانت تخاطب 
 األسيرات من نساء طروادة وتقول:

 ىيكابى: أيتيا الطرواديات، فمتقدن رفيقتكن في العبودية،
 التي كانت ممكة عميكن في السابق، عمى أن أستطيع الوقوف. 

Ἑθάβε: ἄγεη᾽ ὀξζνῦζαη ηὴλ ὁκόδνπινλ,  
Τξῳάδεο, ὑκῖλ, πξόζζε δ᾽ ἄλαζζαλ (60-1) 

وىكذا أيضا كان حاليا وىي تفقد األمل في اقناع أوديسيوس بأن يحول دون ذبح 
 بوليكسينى عمى قبر أخيمميوس:

 بأمري ىيكابى: ولكن، أييا الصديق المبجل فمتيتم
 ولترحمني.

Ἑθάβε: ἀιι᾽, ὦ θίινλ γέλεηνλ, αἰδέζζεηί κε,  
νἴθηηξνλ (286-7) 

كانت شخصية ىيكابى تتميز بجاذبية خاصة عبر األجيال لكل من يريد أن يدلل 
عمى مدى قسوة األقدار وتحول اإلنسان من السعادة إلى الشقاء يشكل قاس 

وال مكان لمشفقة أو الرحمة ال مكان ليما بين أنقاض نفس ىيكابى  52وصادم.
التي أصابيا الدمار كما أصاب طروادة، وكما أصاب كل من كان لو عبلقة 

 بحرب طروادة نفسيا سواء كان منتصرا أو ميزوما. 
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ىذا ما قام بو يوريبيديس عندما قام برسم المبلمح الجديدة لشخصية ىيكابى، 
لموىمة األولى وكأنيا نوع من الصدمة األخبلقية بالنسبة لممشاىد والتي قد تبدو 

الذي لم يكن يتوقع ىذا التحول المفاجئ في شخصية ىيكابى الضعيفة. خاصة 
 عندما أعمنت أنو لم يعد ييميا ما قد يحدث ليا طاما أنيا انتقمت لنفسيا:

 ىيكابى: ال شيء ييمني سوى أنى انتقمت منك. 
Ἑθάβε: νὐδὲλ κέιεη κνη ζνῦ γέ κνη δόληνο δίθελ. (1274) 

لقد بدت نبوءة بوليميستور وكأنيا رغبة أخرى في االنتقام، تغمفيا غطرسة الممك  -3
الذي امتمك السمطة والمال، بل وظن أن نفوذه قد يشمل حمفاءه من اإلغريق وعمى 
رأسيم أجاممنون. وىذا ما قد يصيب المشاىد بالحيرة. فمقد ألقى الممك الذي يميث 

ا وراء االنتقام ممن يظن أنيا خدعتو. ويصرخ وعيناه تدميان بالنبوءة، ساعي
فتختفى النبوءة حتى يتخمى عنو حميفو وال يحكم لو بالحق في القصاص من 
عدوتو ىيكابى. حينيا فقط تنطمق النبوءة التي ربما كان بوليميستور يعمميا من 
قبل، لكنو لم ينطق بيا إال كتعبير أخير عن الغطرسة التي تدفع صاحبيا لتيديد 

ن كان ال يستطيع تنفيذ ما يطمح إليو.  خصمو حتى  وا 
استطاع يوريبيديس أن يجعل من التحول في الفعل أداة تمكنو من اخراج  لقد-4

المشاىد من طور الشفقة الذي سيطر عميو منذ بداية المسرحية إلى طور الذىول 
من قوة المفاجئة الناتجة عن التحول الجذري في سموك نفس الشخصية التي كانت 

قسيا الباعث عمى احساسو بالشفقة من قبل. وقد يكون ىذا التحول في الفعل ىي ن
ىو السبب الرئيس في انعدام وجود الدور اإلليي المؤثر والمباشر في أحداث 

أن نعتبره أقوى مفاجآت  المسرحية منذ بدايتيا إلى نيايتيا. وىذا ما يمكن
 المسرحية التي لم يتوقعيا المشاىد نفسو.
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