
 
 
 
 
 
 
 

 ٚٗ ابى" يوريبيديساألنا واآلخر فى "هيك
 إيمان عز الدين

 األنا واآلخر فى "هيكابى" يوريبيديس

دراك أنو ليس جوىرا متجانسا وغريبا بشكل  بوسع المرء اكتشاف اآلخرين فى ذاتو ، وا 
جذرى عن كل ما ليس ىو: فأنا آخر ، لكن اآلخرين أيضا أنوات: إنيم ذوات ، شأنيم فى 

غير وجية نظرى ، اآلخر ذلك شأنى ، ال تفصميم وال تميزىم بشكل حقيقى عن نفسى 
بالقياس إلى نفسى ، بالقياس إلّى ، أو كجماعة اجتماعية محددة ال ننتمى نحن إلييا. وىذه 
الجماعة بدورىا يمكن أن تكون داخمية بالنسبة لممجتمع: النساء بالنسبة إلى الرجال ، 

كن أن تكون خارجية األغنياء بالنسبة إلى الفقراء ، المجانين بالنسبة إلى "األسوياء" ، أو يم
بالنسبة لممجتمع ، كمجتمع آخر سوف يكون قريبا أو بعيدا ، بحسب الحالة. )ت. 

 (ٔ)تودوروف(

اآلخَر من عدة نواٍح ؛ فيى امرأة/ أنثى ،  –فى المسرحية المسماة باسميا  –تمثل ىيكابى 
ق/ المتحضرين ، والسادة/ وأجنبية/ بربرية ، ومستعَمرة/ مستعَبدة فى مقابل الرجال/ الذكور ، واإلغري

المستعِمرين. وينجح يوريبيديس فى إظيار معاناة النساء فى الحرب وفى فترة ما بعد اليزيمة. وتمثل 
ذا كانت المسرحية تبحث عن اآلخر  ىذه المعاناة حقيقة قاسية من حقائق الحياة فى العالم القديم. وا 

ر عن البربرى/ غير اإلغريقى ، فإن الطرواديين فى المرأة/ األنثى الممتزج فى داخل اآلخر الذى يعب
أن يتعامموا معيم بوصفيم أعداء  –ولو بصفة مؤقتة  –والطراقيين برابرة ، وكان عمى اإلغريق 

 )الطرواديون( أو بوصفيم حمفاء )الطراقيون(.

يقدم يوريبيديس الطرواديين بوصفيم شعبا ينتمى إلى دولة عظيمة ، سبق أن تعاطف معيا 
مع/ القارئ فى اإللياذة. وىم أيضا من حاربيم اإلغريق بوصفيم مكافئين ليم ، فيم يماثمون المست

. وتُقاَرن معاناة نساء طروادة بمعاناة نساء اإلغريق فى الحرب (ٕ)اإلغريق فى مؤسساتيم السياسية
                                                 

، ترجمأة: لبيأب السأباعى  ٖٕٓٓلأث ، الطبعأة الثانيأة ، ت. تودوروف: "فتح أمريكا.. مسأألة اآلخأر" ، دار العأالم الثا (1)
 .ٜٔ، ص 

(2) Segal, C., Euripides and the Poetics of Sorrow. London 1993, p. 171. 
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656-649))األبيات 

. بل إن مالبس الطرواديات تشابو إلى حد كبير مالبس   (ٔ)
، بينما ال تماثل مالبس الطراقيات مالبس أى من الفئتين. وتتزين نساء طروادة مثمما  اإلغريقيات

وىن ذاىبات لمنوم "مثل  وترتدين "شاال" (927-923)تتزين نساء اإلغريق 
. ويؤدى ىذا التشابو فى شكل المالبس وطريقة الزينة إلى إحساس (933f)الفتيات الدوريات" 

بنوع من بالراحة ؛ ففكرة االختالف ال تبعث عمى الراحة ، خاصًة  –الشاعر نفسو  وربما –المشاىد 
 . (ٕ)إذا كانت المالبس عالمة من عالمات التحضر أو عالمة تفصل بين البربرى والمتحضر

ويمثل الطراقيون آخرا/ آخرا ، أو آخرا موازيا ؛ فيم آَخٌر بالنسبة إلى اإلغريق وآَخٌر بالنسبة 
ديين ، كما يتحول ممكيم بوليمستور إلى آَخٍر: من صديق إلى عدو ، من شخص يؤتمن إلى الطروا

عمى االبن والذىب إلى خائن معاقب. ويصور يوريبيديس أىل طراقيا فى صورة َمْن لدييم العناصر 
، (1089f) ، ولدييم ما يشبو المؤسسة العسكرية (8f) األولية لمتحضر ؛ فيم يزرعون أرضا خصبة 

ريبيديس ال َيذكر أية مؤسسة سياسية أو ما شابو. أما ما َيِرُد ذكُره فى المسرحية فيو المنزل ولكن يو 
. أما نطاق حكم (7)، حيث كان من المفترض أن يحمى بوليمستور الطفل       بوليدوروس  

وليس مدينة. ويكرس الطراقيون أنفسيم لفنون الحرب (769f)  بوليمستور فيو "أرض" 

                                                 

 .Diggle. Oxford Classical Text, Vol. I, 1984     ( النص المستخدم ىنا ىو:  ٔ)

الينود ، ليا وقأع الصأدمة عمأى كولومبأوس؛ فأالمالبس ترمأز  يالحظ تودوروف أن مسألة غياب المالبس، فيما يخص( 2)
إلأأأأأى الحضأأأأأارة. وينقأأأأأل عأأأأأن كولومبأأأأأوس قولأأأأأو: "كميأأأأأم يسأأأأأيرون عرايأأأأأا ، رجأأأأأاال ونسأأأأأاء ، كمأأأأأا فأأأأأى يأأأأأوم مولأأأأأدىم"   

(. ويعمأأق تأأودوروف فأى نيايأأة كتابأأو قأائال: "ومنأأذ ذلأأك العصأر )فأأتح أمريكأأا( ٓ٘( )تأودوروف ، ص ٕٜٗٔ/ٔٔ/ٙ)
ائأة وخمسأأين سأنة ، حاولأأت أوربأا السربيأأة اسأتيعاب اآلخأأر ، إزالأة اآلخريأأة الخارجيأة ، وقأأد نجحأأت وعمأى مأأدار ثالثم

فأأى ذلأأك إلأأى حأأد كبيأأر ، فقأأد انتشأأر أسأأموب حياتيأأا وقيميأأا عبأأر مختمأأف أرجأأاء العأأالم ، وكمأأا أراد كولومبأأوس فأأإن 
 (.ٕٔٚالمستعَمرين قد تبنوا عاداتنا وارتدوا ثيابا". )تودوروف ، ص 
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، ويتصفون بالعنف فى الحرب وعدم القدرة عمى ضبط النفس ، وبأنيم ال يمكن  (ٔ)والخيل

 .(ٕ)الوثوق بيم ؛ فيم مشيورون بالحنث بوعودىم وكذلك بُسْكِرِىم الدائم

ويشير أجاممنون فى حديثو مع ىيكابى إلى الممك الطراقى بوصفو بربريا ىمجيا 
ذلك الشخص الذى ال  ، وَيقِصد بالبربرى (877)  

يتحكم فى عنفو. وفى جزء آخر من المسرحية نجد أجاممنون ينصح بوليمستور ، الحانق الساضب، 
ليتمكن من عرض قضيتو عمى نحو  بأن ُيَخمِّص قمَبو من العنصر اليمجى 

 . (1129)متماسك ومترابط منطقيا 

بين مجموعات ثالثة: فالطرواديون والطراقيون بينيم وىكذا تتناول المسرحية عالقات متحولة 
عالقات قديمة تدخل فى إطار الضيافة والصداقة ، ولكن خيانة بوليمستور حولتيا إلى عالقات 
عداء. أما أجاممنون ، فنظرا الرتباطو بتحالف عسكرى مع الطراقيين ، فيو يقوم بدور آخر فى 

 ن عالقتو بابنتيا كاسندرا.الخفاء ، ىو دور حميف ىيكابى ، انطالقا م

لقد اختار يوريبيديس أن يبدأ مسرحيتو بطريقة غير معتادة ؛ فعمى النقيض من المسرحيات 
الباقيات من التراجيديا اإلغريقية عامًة وتراجيديات يوريبيديس خاصًة ، فإن المسرحية تبدأ بمقدمة 

نشاىد طفال يقترب وىو يطفو  )برولوج( عمى لسان طفل أو شبح ، شبح الطفل بوليدوروس. فنحن
أو يحمق كما لو كانت الرياح تحممو. وىو طفل يرتدى مالبس ممكية. طفل ذو وجو المع ، يجمع 
بين الكبرياء والتواضع. ويتساءل المشاىد: ىل ىو إلو صسير أم طفل من أبناء البشر ألََّيُيو أتباُعو 

قطع الصمت حين يقول: "ىأنذا". جاء  ثم يبدأ صوت الطفل فى (ٖ)لجمالو ورشاقتو وخفة حركتو؟

                                                 

. وعأن أمأور الحأرب والخيأل انظأر األبيأات 1245، 1212 ، 1134 ، 995  منأزل بوليمسأتور انظأر األبيأات  ( عأنٔ)
1089f 5.6.2. انظر: أيضا ىيرودوت 710،  9. قارن أيضا األبيات. 

. وربمأأأا  يكأأون أريسأأتوفانيس قأأأد 153ff، أريسأأتوفانيس: األخأأارنيون  5.6.2، ىيأأرودوت  5-4 .7.29( ثيوكوديأأديس ٕ)
لسوفوكميس وبالصورة غيأر المحببأة لمطأراقيين التأى ظيأرت فأى مسأرحية "الطيأور"  Tereusبمسرحية "تيريوس"  تأثر

 ، حيث َينفى بيسثيتايروس الشاَب العنيف، الذى أراد أن يضرب والده، إلى طراقيا.
(3) Nussbaum, M., The Fragility of Goodness. Cambridge 1986, p. 397. 
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الصوت بنبرة واثقة صريحة ، ليمفت االنتباه إلى ىذا المشيد غير المعتاد. وعند بداية ظيور 

اإلحساس باألمل والبراءة والثقة فى المستقبل. ولكن  –لمحظات قميمة  –الطفل ، تثير فينا صورتو 
 ور:سرعان ما تعمل كمماتو عمى إفاقتنا عمى حقائق األم

 فيأنذا قادم من حيث يحتجب الموتى ومن بوابات الظالم
 حيث يعيش ىاديس بعيدا عن اآللية

 أنا بوليدوروس ابن ىيكابى ابنة كيسيوس
 وبرياموس أبى. حينما كانت المدينة الفريجية فى خطر

 السقوط فى أيدى اإلغريق
 من األرض الطروادية –بسبب الخوف  –أرسمنى برياموس سرا 

 بوليمستور حميفو الطراقى ...إلى منزل 
.............................. 

 أرسل أبى معى ، سرا ، الكثير من الذىب ...
............................. 
 وطالما كانت أسوار البالد آمنة
 وأبراج طروادة لم تتحطم بعد

 وطالما كان أخى ىكتور منتصرا بفضل رمحو
 راقى حميف أبى أنا البائسترعرُت جيدا كَنْبَتٍة بصحبة الط

 وعندما سقطت طروادة وفقد ىكتور حياتو
 ُدمَِّرت مدافئ أبى وسقط ىو نفسو

 عند مذبح اإللو مذبوحا بيد ابن أخيمميوس السفاح
 قتمنى ، أنا البائس، صديق والدى من أجل الذىب

 وبعد أن قتمنى ألقى بى إلى أمواج البحر كى يحتفظ بالذىب
 لنفسو فى منزلو ...
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 بدون أن يوارينى قبرا أو يبكينى أحد

......................... 
 ألن أخيمميوس ابن بيمميوس

 ظير فوق قبره ومنع الجيش اإلغريقى كمو
 من إنزال مجاديفو واإلبحار صوب الوطن

 وطمب أن ُتذبح أختى بوليكسينا
 لتكريم قبره. ولسوف ينال ما طمب
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عمى يد الممك (25f) تشير ىذه المقدمة إلى حدثين ىمجيين: األول ىو قتل بوليدوروس 
، من وجية نظر اإلغريق ، والمتوحش الخائن ، من وجية نظر ىيكابى  (ٔ)الطراقى البربرى بالمولد

الطروادية ، ذلك الممك الذى انتقل من قائمة األصدقاء إلى قائمة األعداء بعد اكتشاف ىيكابى مقتل 
ابنيا بوليدوروس الذى كان بمثابة الوديعة عند الممك الطراقى ىو وذىبو. أما الحدث اآلخر الذى 

طر عمى النصف األول من المسرحية فيو التضحية بالعذراء بوليكسينا ابنة ىيكابى سوف يقع ويسي
. وبالفعل تتم (44-36)عمى قبر أخيمميوس ، حتى تيدأ روحو ويسمح لمسفن بالرحيل والعودة    

التضحية الوحشية بالعذراء الطروادية ، ولكن التضحية تحدث فى ىذه المرة عمى أيدى اإلغريق 
ى برابرة. كذلك فإننا نرى التناقض الشديد بين الوصف والفعل: إطالق صفة بربرى/ وليس عمى أيد

ىمجى عمى كل من الطرواديين والطراقيين ، من ناحية ، وارتكاب اإلغريق أفعاال ىمجية ووحشية ، 
 من الناحية األخرى.

الرغم من ، مصير الفتاة بوليكسينا. وعمى   (117f)لقد قرر الرجال ، أى "الجيش اإلغريقى"
. وعمى العكس من مسرحيات (44-40)أن القادة اإلغريق قد ناقشوا القرار فالنياية كانت مقررة سمفا 

                                                 

وفى محاولة إلظيأار فكأرة "البربريأة"، يأرى تأودوروف أن كأل امأرئ ىأو بربأرى اآلخأر ، ويكفأى ألن  ٖانظر سابقا ص (ٔ)
يكأأون كأأذلك أن يأأتكمم بمسأأة يجيميأأا ىأأذا اآلخأأر ؛ فالمسأأة حينئأأذ ليسأأت غيأأر قرقأأرة فأأى أذنأأى السأأامع: "إن المأأرء سأأوف 

كالميأأة وألنأأو ال يحسأأن لسأأة اآلخأأر .. يسأأمى إنسأأانا بأأالبربرى ، قياسأأا إلأأى إنسأأان آخأأر ، ألنأأو غريأأب فأأى أسأأاليبو ال
ووفقأأأا لسأأأترابون )الكتأأأاب الرابأأأع عشأأأر( فقأأأد كأأأان ذلأأأك ىأأأو السأأأبب الرئيسأأأى الأأأذى َسأأأمَّى اإلغريأأأق بموجبأأأو الشأأأعوب 
األخرى بالبرابرة ، أى ألنيا كانت ال تْحِسن نطق المسة اإلغريقية. إال أنو من ىذه الزاويأة ، ال يكأون ىنأاك إنسأان أو 

 (ٕٗٔربرى بالقياس إلى إنسان آخر أو إلى جنس آخر". )تودوروف ، ص جنس إال وىو ب



 
 
 
 
 
 
 

 ٖ٘ ابى" يوريبيديساألنا واآلخر فى "هيك
أخرى ، مثل "أجاممنون" اليسخيموس أو "إفيجينيا فى أوليس" ليوريبيديس ، فإننا لم نشيد 

ا ىذا لمتساؤل: ىل صراعا مطوال أو معاناة فى اتخاذ قرار التضحية بالفتاة بوليكسينا. وربما يدعون
كان يوريبيديس يقدم لنا رؤية متشائمة عن مدينتو أثينا ، خاصًة أنو جاء بابنى ثيسيوس ، أى 

 . (ٔ)(127-123)الساللة األثينية ، ليتفقا عمى تتويج قبر أخيمميوس "بالدماء الطازجة لمفتاة"؟        

بر ىيكابى )المرأة/ اأَلَمة/ ثم يأتى أوديسيوس )الرجل/ السيد/ المستعِمر/ المنتصر( ليخ
 :(228-218)المستعَمرة/ الميزومة( ، فى صمف شديد ، بقرار الجيش بالتضحية بابنتيا 

سيدتى ، أظن أنك تعممين قرار الجيش والتصويت الذى جرى عميو ،  أوديسيوس:
ولكننى بالرغم من ذلك سأخبرك. لقد قرر اآلخيون ذبح ابنتك بوليكسينا 

 ميوس.فوق قمة قبر أخيم
 ونحن ىنا لنحضر الفتاة ونصطحبيا بناء عمى أمرىم

 وسوف يكون ابن أخيمميوس رئيس وكاىن القربان
 وأنت تعرفين ما يجب عميك فعمو

 فال تدعينا ننتزعك بعيدا عنيا بالعنف
 وال تُْقِدمى عمى منازلتى يدا بيد

 واعممى قوتك وحقيقة شقائك وبؤسك الحالى
 تى فى الممماتفمن الحكمة أن نكون عقالء ح

 

 

 

                                                 

 يقول سيجال إن ابنى ثيسيوس قاما بدور ميم فى األدب بعد اليومرى فى سقوط طروادة. (ٔ)

Little Iliad, frag. XVIII, and Iliou Persis, frag. III. Allen. Segal, op. cit., p. 269 n. 8.   
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تمثل كممات أوديسيوس ، كما أسمفنا فى إيجاز ،  تجسيدا لتنافر األقطاب. فيذه المرأة كانت 

قربانا عمى قبر  ممكة ثم صارت َأَمة بفعل اليزيمة ، وابنتيا التى كانت أميرة تنعم بالحياة سوف تقدَّم
ن كان ميتا ، ينتمى إلى الذكور المنتصرين ، أما ىى فتنتمى  أشير القادة اآلخيين. فأخيمميوس ، وا 
ذا كان أوديسيوس ينصح ىيكابى  إلى عالم اإلناث المقيورات بفعل نوعين وبفعل ىزيمة قومين. وا 

مبية بعد قميل. ولكى نمتفت إلى بعدم المقاومة فإنو ال يعرف ما سوف تقوم بو بوليكسينا من مقاومة س
قوة ىذا التنافر القطبى بين ىذين العاَلَمين عمينا أن نمقى نظرة عمى الحوار الذى يدور بين ىيكابى 

والذى تشير فيو ىيكابى إلى واقعة التعرف عميو حين ذىب إلى طروادة (331-229) وأوديسيوس 
 كجاسوس متنكر فى ثياب رثة. فيى تسألو:

 245  ركبتى إذ كنت أنذاك ذليال؟أولم تتعمق ب
 246  نعم ، حتى تخدرت يداى عمى ردائك.

 249  وماذا قمت إذ كنت حينذاك عبدى؟
 250 ألتجنب الموت. –من ابتكارى  –كممات كثيرة 

 247 وعميو فقد أنقذتك وأرسمتك إلى خارج البالد؟
 248  نعم ، وليذا فأنا أرى الضوء اليوم.
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 ، التى تطمب فييا ىيكابى رد الجميل  (331-298) يشير الحوار السابق واألبيات الالحقة 
؛ فعمى الرغم من اعترافو  (250)لى تالعب أوديسيوس باأللفاظ والمفاىيم مثمما تالعب باألقوال من قبل ، إ

بأنيا قد أنقذت حياتو فإنو عمى استعداد إلنقاذ حياتيا إن كانت حقا فى خطر. أما إنقاذ بوليكسينا فيو أمر ال 
اد النساء كمكافأة ليم عمى بسالتيم يتفق وتمسكو بحق مجتمع الرجال المحاربين جميعا فى الفوز بأجس

 .(320-306)وكوسام شرف يتقمدونو 

ثم يعرض أوديسيوس وجية نظر "األنا" المسيطرة ونقده القاسى لييكابى ، ذلك اآلخر الذى سبق أن 
أنقذ حياتو. ولكنو ال يقر بيذا الجميل ، ويصر عمى نعت اآلخر )الطرواديون(   بالبربرية ، وعمى حتمية بقاء 

 :(331-328) طرواديين فى وضع أدنى من وضع اليممينيين ال

 ولكن أنتم أييا البرابرة ، استمروا فى عدم تقدير
 األصدقاء بقدر صداقتيم وفى أال تظيروا احترامكم

 ليؤالء الذين ماتوا بنبل
 ومن ثم ستستمر ىيمالس مزدىرة بينما تحصمون

 أنتم عمى ما يتفق ومخططكم

ليكسينا كأضحية عمى وىنا ُيظِير اإلغريق احتراميم لمموتى الذين لقوا حتفيم بنبل بتقديم العذراء بو 
قبر أخيمميوس. وتبدأ عممية التضحية: جسد بوليكسينا )األنثى/ المستعَبدة( العارى عمى وشك أن ينخز بسكين 

؛ إذ َتُشقُّ بوليكسينا ثوبيا  (588ff)التضحية ليسيل منو الدم. ونرى عممية التضحية من وجية نظر الرجال 
جزاء التى عادًة ما تسطييا العذراء من جسدىا. كما أن الجنود فينزلق من الكتفين حتى الوسط ويكشف عن األ

قد اجتمعوا ليشاىدوا الفتاة وىى ُيضحَّى بيا من أجل أخيمميوس. وىكذا فقد كشفت بوليكسينا ليذه المجموعة 
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من الرجال )الذكور/ المنتصرون( عن ثديييا وصدرىا الذى بدا لمعيان رائع الجمال مثل صدر 

من الرجال  –إن لم يكن جميعيم  –. وعمينا أن نتذكر أن مشاىدى يوريبيديس كان معظميم (560f) (ٔ)تمثال
 ، وأن القضاة كانوا بالتأكيد من الرجال.

ترفض بوليكسينا الحياة ، إذ تعرف أن بديل التضحية بيا ىو استعبادىا ، بما فى ذلك من عبودية 
 :(368-357)جسدىا ، أى العبودية الجنسية 

 فأنا َأَمة. وأواًل يجعمنى ىذا االسم أمَّا اآلن
 أرغب فى الموت فيو اسم غريب وغير معيود لى

 ثم إنى ربما أقع فى يد سيد غميظ القمب
 سيد سوف يشترينى

 بحفنة من الفضة "وأنا شقيقة ىكتور وآخرين كثيرين"
 ويرغمنى عمى القيام باألعمال المنزلية اليومية

 من خبيز وكنس وأن أقف
 . فراشى سوف يدنسو عبٌد ما مشَترىأمام المسزل

 من مكان ما ، حيث ال يعمم أحد من أين جاء. فراش
 كان فى السابق مطمحا لممموك

                                                 

عمى الرغم مأن أن تأالثيبيوس يأروى الحأدث عمأى ىيكأابى ، وعمأى الأرغم مأن أن بوليكسأينا نفسأيا مأن ( يرى سيجال أنو ٔ)
 المفترض أنيا تحاول استدرار الشفقة ال إيقاظ الشيوة ، فإنو من الصعب تجاىل التمميحات الجنسية. 

Idem. Op. cit. p. 172.  
( إلأأى أضأأحية جنائزيأأة فأأى Burkertيشأأير بيركيأأرت )وفأأى محاولأأة لفيأأم اإلشأأارات الجنسأأية لمتضأأحية ببوليكسأأينا ، 

روسيا القديمة بقولو: "ىناك ، وقبل أن ُتشَنق فوق تابوت الرجل ، كان عمى الضحية المتطوعأة أن تمأنح نفسأيا لكأل 
يعكأس طقسأا أو شأعيرة مماثمأة. ويشأير كأذلك إلأى  المشاركين فى الجنازة". ويتساءل ما إذا كان اسأم 

، الأأذى يتعمأأق frag. 122. I. Smell-Maehler) عنأأد بنأأداروس ) المصأأطمح 
 بممارسات البساء فى معبد أفروديتى فى كورنثة. 

Burkert, W.,  Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and 

Myth. Trans. P. Bing. University of California Press 1983, p. 67. 
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 ال .. بالتأكيد ال

 إنى أودِّع ضوء النيار من أعينى التى الزالت حرة
 وأمنح جسدى إلى ىاديس

بأن تُقتاد بعيدا ألنيا  –وىو األخير ليا عمى المسرح  –تسمح بوليكسينا فى ىذا المشيد 
ييئة ألن تكون عروسا لممك تفضل "فراش" ىاديس عمى "فراش" عبد ؛ إذ كانت فى السابق م

(351f)"وبدال من (ٔ). ثم تعمن قراراىا عمى أوديسيوس: "لن يدنس عبد مشترى من مكان ما فراشى .
، وىى عبارة توحى بأن الفتاة  (368)ىذا االرتباط الوضيع تقرر وضع جسدىا إلى جوار ىاديس 

وبينما تيرب بوليكسينا،  .(ٕ)دالتى تموت عذراء ، لم تتزوج بعد ، ىى زوجة لياديس حسب التقالي
يقع  (832-825) ، نرى كاسندرا  (ٖ)بالموت، من العبودية ، والعبودية الجنسية عمى وجو الخصوص

                                                 

 ( يستدعى استخداميا كممة "يدنس" مسالة االعتداء أو االنتياك الجنسى ، وُيِعدُّ المشاىد لإليحاءات الجنسية التضحية. ٔ)
، والحأظ فأى التأراث الشأعبى المصأرى أن نعأش الفتأاة العأذراء ُيأَزيَّن مأن 891,1204f) ( انظأر "أنتيجأونى" سأوفوكميس )ٕ)

زفاف البيضاء. والحظ أيضا اسأتخدام التعبيأر المسأيحى "عأروس السأماء" لمأن ماتأت عأذراء الخارج بأقمشة مالبس ال
 صسيرة لم تتزوج.

(
3
) Gibert, J. Change of Mind in Greek Tragedy. Hypomnemata, Heft 108. Götingen: 

Vanden Hoeck und Ruprecht. 1995. p. 69. 
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الذى تحاول ىيكابى االستفادة منو فى  عمييا عبء القيام بدور معشوقة أجاممنون ، وىو األمر
ممك الطراقى الخائن الذى قتل صسيرىا. ولكن إقناع أجاممنون بمساعدتيا عمى االنتقام من بوليمستور ، ال

يرفض ذلك رفضا ضمنيا ، وييم بالخروج من المسرح. وتشرع ىيكابى فى قوليا  –(812) فى  –أجاممنون 
الرتباطو الجنسى بابنتيا كاسندرا ، وُتَذكِّره بميالى العشق واألحضان  إن أجاممنون مدين ليا بمقابل 

تخطى الحدود فى منطقيا حين تقول إنو يجب عميو أن ينظر إلى بوليدوروس ، وت (830-828)المرغوبة 
. ىذا الحديث يوقف أجاممنون عن الخروج ، ويدفعو إلى (5-834)  الميت بوصفو نسيبو 

؛ (857)  حديث يبدو فيو مترددا لمساية. ويبدو أنو كان يعانى صراعا محيرا ، موضوعو الوالء 
فيما يتعمق بمساعدة   ىيكابى ، ولكنو بطىء ومتخاذل  وسريع فيو راغب 
. ثم تَُقدِّم ىيكابى حال (863-861)إذا كان سيتورط فى المتاعب مع اإلغريق إن ىو ساعدىا  

وسطا: فيى سوف تنفذ قصاصيا ، وكل ما عمى أجاممنون فعمو ىو أن يفسح الطريق حتى تتمكن امرأة 
من عبور المعسكر ، وأن يبقى فى الخمفية ليحمى ىيكابى إذا جاء اإلغريق لمساعدة حميفيم. وعمى خادمة 

فإنو ال (904-902) الرغم من كالمو الطيب )كل فرد يرغب فى أن يرى الشرير يعانى والطيب ينتصر 
دان عمى الحل يستطيع التخمص من تأثير ارتباطو بكاسندرا عمى دوافعو. وبعبارة أخرى فإن الطرفين يؤك

الوسط بمصطمحات ذات داللة وليا عالقة بالفكرة األصمية. السريب فى األمر أن نجاح ىيكابى فى إقناع 
 أجاممنون بمخططيا يصبح مؤشرا عمى فسادىا وتسير صورتيا لدى المشاىدين.

فى تحول النساء ، الحاد والمفاجئ ، من ضحية إلى فاعل ، وىو نمط  (ٔ)تكمن فاعمية الحبكة
يستخدمو يوريبيديس بطرق مختمفة فى مسرحياتو ، مثمما فعل فى "ميديا" و "إيون" و "عابدات باخوس". وىنا 
نرى ىذا التحول عندما ننتقل من عالم المعارك الحربية أو العالم الخارجى الذى أصبحت النساء فيو ضحايا 

تمكن من أن تصير فاعمة. وتؤدى بوليكسينا إلى عالم النساء الداخمى ، ذلك العالم الذى تسيطر عميو المرأة لت
دورا انتقاليا فى ىذا األمر ؛ فعمى الرغم من أنيا تقوم بدور عديمة الحيمة فإنيا تقدم نوعا من أنواع المقاومة 
السمبية فى مواجية العنف الذكورى المسيطر. ثم تستكمل ىيكابى والنساء الطرواديات ىذا التحول باالنتقام 

 ابنيو.من بوليمستور و 

                                                 

 ظر:عن الحبكة والبناء الدرامى لممسرحية ان (ٔ)
Collard, C. Euripides “Hecuba”. England 1991, p. 21ff. 

Conacher, D. J. Euripidean Drama. Toronto 1967, p. 155ff. 
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فى ىذه المسرحية تسيطر رغبة شبح أخيمميوس فى دماء الضحية العذراء بوليكسينا ورغبة 

أجاممنون فى المعشوقة كاسندرا عمى الساحة  سيطرة تشير إلى االنقسام ، األمر الذى يذكرنا بالخالف بين 
بتكرار العنف. وال  –حاشيو ال يمكن ت –البطمين عمى السبايا المحظيات فى بداية اإللياذة ، ويخمق إحساسا 

يبدو أن وقوع أجاممنون فى صراع بين االستجابة لجموع الجنود وارتباطو العاطفى بمعشوقتو األجنبية/ 
 .(ٔ)البربرية وعائمتيا يعكس أى واقع اجتماعى معاصر فى أثينا

كز فقد وفى الجزء األخير من المسرحية يقف اإلغريق عمى الحدود ولكن تحمييم قوتيم. أما المر 
سيطر عميو البرابرة برغبتيم الشديدة فى االنتقام. ويتحاشى اإلغريق التورط فى عممية االنتقام ، ويدور 
الصراع بين اثنين من البرابرة: ىيكابى وبوليمستور. ويؤكد انتقام ىيكابى تشابييا مع ىذا اآلخر البربرى 

 ( نتيجًة ليذا االنتقام.اليمجى ، بل يؤكد تحوليا جسديا من إنسان إلى حيوان )كمبة

وعمى الرغم من أن اإلغريق يقفون عمى الحدود ، أو عمى اليامش ، فإنيم سوف يعودون إلى المركز 
بعودتيم إلى األرض اإلغريقية ، ويتم تبادل األدوار ؛ فتقوم كميتمنسترا بدور   ىيكابى ، وكانت إفيجينيا قد 

ن فسوف يصير بوليمستور آخر ، رجال قويا تصيبو امرأةٌ قامت بدور بوليكسينا فى السابق. أما أجاممنو 
 بجراح مميتة حين يحل فى عالم كميتمنسترا الداخمى حيث تسيطر النساء ويستطعن االنتقام.

وىكذا فإننا نستطيع فى النياية أن نقول إننا جميعا ىذا اآلخر: بوليكسينا الطروادية ىى إفيجينيا 
ى بوليمستور الطراقى ، وأبناء بوليمستور ىم بوليدوروس. أما كميتمنسترا فقد اإلغريقية ، وىيكابى الطروادية ى

صارت ىيكابى أخرى وانتقمت من زوجيا أجاممنون ، الذى ضحى بابنتيا ، ومن معشوقتو كاسندرا. معنى 
بر ىذا أنو ربما جاز أن نقول إن المسرحية تبحث فى اآلخر ، أى المرأة/ األنثى الممتزجة باآلخر الذى يع

عن البربرى/ غير اإلغريقى. وربما جاز أيضا أن نقول إن المسرحية تبحث فى اآلخر المتمثل فى عالم 
ذا جاز ىذا القول  الرجال ، أى السادة / المنتصرين ، فى مقابل عالم النساء ، أى اإلماء/ الميزومات. وا 

مييا ، مجتمع ال يدعى انفراده بصفة فربما تكون المسرحية بذلك تنشد مجتمعا يحترم القيم النبيمة ويحافظ ع
التحضر فى حين يصم المجتمعات األخرى كافة بالبربرية واليمجية. فجميع األفعال البسيضة فى المسرحية 
قام بيا األنا وقام بيا اآلخر عمى السواء، مدعى التحضر والموصوم باليمجية ، الرجال والنساء ، السادة 

 والعبيد.

                                                 
(1) Foley, H., Female Acts in Greek Tragedy. Princeton University Press. 2001, p. 94f. 
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