THEPHOENICIANWOMEN

شخصیتها
یوکاسته (مادر و همسر سالخوردۀ ادیپوس)
استاد (استاد و خدمتگزار پیر آنتیگنه)
آنتیگنه (دختر ادیپوس)
پولونیکس (پسر راندهشدۀ ادیپوس)
اتئوکلس (پسر دیگر ادیپوس ،پادشاه تبای)
کرئن (برادر یوکاسته)
ِمنوسئوس (پسر کرئن)
همسرایان (زنان جوان اهل فنیقیه که خدمتگران معبدند)
تیرزیاس (پیشگوی اهل تبای)
پیک نخست (سربازی از سپاه اتئوکلس)
پیک دوم (بردۀ اتئوکلس)
ادیپوس (پادشاه پیشین تبای)

Jocasta
Antigone
Polynices
Eteocles
Creon
Menoeceus
Teiresias

Oedipus

صحنه
کاخ شــاهی تبای ،ســاختمانی با دو اشــکوب .در ســمت راســت این ســاختمان محرابیســت
کــه واپســین نشــانههای دود ناشــی از ســوزاندن قربانیهــا از کانونــش بــه چشــم میخــورد.
در ســمت چــپ آن پیکــرهای از آپولــو قــرار دارد .درهــای کاخ بــاز میشــود و یوکاســته ،کــه
بســیار خســته اســت ،آهســته بــا کمــک چوبدســتی گام برمــیدارد و بیــرون میآیــد .او
		
جامهای سیاه به تن دارد و گیسوانش کوتاه است .مویه میکند.

یوکاسته :ای مهر ،تو که سوار بر گردونۀ زرین با مادیانهای چابکت
کــه بــه ما روشــنایی میبخشــند راه خود را از میــان اختران
آسمان میگشایی ،تو بودی که در آن روز که کادموس 1کرانۀ
فنیقیه را واگذاشــت و بدینجا آمد آن پرتو شــوم را بر تبای
3
فروفرســتادی؛ کادموس همو که هارمونیا 2دختر آفرودیت
ُ
4
را بــه زنی گرفت و از او پســری زاده شــد به نــام پولیدروس
و میگوینــد او خــود پســری داشــت البداکوس 5نــام که پدر
الئیوس 6بود .اکنون مرا دختر ِمنوسئوس میدانند؛ از سوی
مادر ،کرئن برادرم اســت ،پدرم مرا یوکاسته نامید ،و شویم
الئیــوس اســت .الئیــوس ،کــه دیرزمانــی پس از زناشــویی
7
هنوز فرزندی نداشت ،به البه و زاری از درگاه فوبوسآپولو
Cadmus
Harmonia
Aphrodite
Polydorus
Labdacus
Laius
Phoebus Apollo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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خواســت که به این خاندان فرزندان پســری بخشد .اما آن
ایــزد گفــت« :ای فرمانــروای تبــای و اس ـبهای زبانزدش،
برخالف خواســت خدایان در آن شیار تخمی نپراکن .زیرا
ا گــر صاحب فرزنــدی گــردی ،همو که میپــروری هال کت
میکند ،و خاندانت از میان خون خواهد گذشت».
اما الئیوس در میان شــهوت و مســتی فرزندی در دامان من
گذاشــت ،و آنگاه که آن پســر زاده شــد الئیوس به خطایی
کــه در درگاه خدایــان کــرده بــود پــی بــرد ،پــس آن نــوزاد را
به چوپانی سپرد و به او گفت که قوزکهایش را با میخهای
زر یــن بلنــد به هم بــدوزد (برای همیــن یونانیــان بعدها او را
ادیپــوس 1نامیدنــد) و او را بیپناه در کشــتزار ِهــرا بر فراز کوه
2
آموزان پولیبوس 3آن کودک را
کیترون رها کند .سپس اسب ِ
یافتنــد و او را بــه ســرای بان وشــان بردند و بــه آن زن دادند .او
کودکی را که من با درد و رنج زاده بودم بر سینۀ خویش فشرد
و از شویش خواست بگذارد تا آن نوزاد را بپرورد .پسر جوانم،
آن هنــگام کــه ر یــش ســرخ بــر چهــره داشــت و حقیقــت را
راهی معبد فوبوسآپولو شــد
شــنیده یــا بدان ظــن برده بــودِ ،
َ
تــا دریابد کــه پدر و مادرش چهکســانیاند .الئیوس ،شــویم
و پــدر پســرم ،نیز به دیــدار آن خدا رفت تا از او بپرســد که آیا
آن کودکــی کــه بیپنــاه رها کــرده بود هنــوز زنده اســت .آنها
4
ران
در فوکیس بر ســر یک دوراهی یکدیگر را دیدند .گردونه ِ
الئیــوس بر ســر ادیپــوس فریاد زد که برای شــاه راه بــاز کند،
 Oedipus .1؛ پا ورمکرده.م.

2. Citheron
3. Polybus
4. Phocis
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اما او از ســر کبر و نخوت به راه خود رفت تا آنکه اسـ ْ
ـب پای
او را لگــد کــرد و بــه زردپیهایــش زخــم زد و خونآلودشــان
ســاخت .ســپس ـ ــ  اما چرا بایــد این رویدادهــای اندوهبار را
بازگو یــم ...ســپس پسـ ْـر پــدر را هــا ک کــرد و گردونــه را از آن
خــود ســاخت و آن را به ناپدر یاش ،پولیبــوس ،داد .پس از
ْ
مــرگ شـ َ
ـویم ،آن ابوالهــول تبــای را بــه یغمــا برد و این شــهر را
بــه ســتوه آورد و برادرم کرئــن به همگان گفت که اگر کســی
پاســخ آن چیســتان زیرکانــه را بدهد مرا بــه او به زنی خواهد
داد .ادیپــوس ،پســرم ،توانســت بدان چیســتانی کــه در آواز
ـاهی
ابوالهــول بــود پاســخ گو یــد و ازای ـنرو چوبدســت شـ ِ
ایــن ســرزمین را بــدو دادند و پادشــاه شــد و ســپس بیآنکه
بدانــد مرا ،مــادر خویش را ،به زنی گرفــت؛ مادری که او هم
نمیدانســت با پســر خو یــش به بســتر میرود .مــن برایش دو
پســر زادم؛ اتئوکلــس و پولونیکــس بلنــدآوازه و دو دختر؛ که
یکــی از آنــان را پــدرش ایســمنه 1نامیــد و آن دیگــری ،خواهر
گتــر را مــن آنتیگنــه نام نهــادم .ســرانجام ادیپوس ـ ــ  مرد
بزر 
بیـن ــوا چــه دردهــا کــه نکش ــید! ـ ــ  دریافت ک ــه بــا مــادرش
چه کرده اســت و هراسانگیزترین کار را با چشــمانش کرد؛
بــا سنجاقســینهای زرین تخم چشــمانش را بیرون کشــید
و آن چشــمان را کاســۀ خون کرد .آنگاه که پســرانم بالیدند
و نخســتین ریش چهرهشــان را تیره ســاخت ،آنهــا ادیپوس
پدرشــان را پشــت درهــای بســته محبوس ســاختند تــا او را
و ننــگ سرنوشــتش را از چش ـمها پنهــان کنند؛ باشــد که از
یادها برود و برای این بسیار نیرنگها زدند .او هنوز در اینجا
1. Ismene

14

زنان فنیقی

میزید .در این کاخ .دردهایش چنان او را پریشــان ساخته
کــه هولنا کتریــن نفرینها را بــا فریاد نثار پســرانش میکند.
او از خدایــان میخواهد که پســران این خانــدان را بهتمامی
نابود ســازند ـ ــ  تیغ در برابر تیغ! این دو برادر ،ترســان از آنکه
نهــای ادیپوس را بشــنوند و اگر آن دو با
مبــادا خدایان نفری 
هم بزیند بر آنان بال فروفرســتند ،بر آن شدند که پولونیکس،
نتــر ،بــه خواســت خو یــش از این ســرزمین بــرود و
بــرادر جوا 
اتئوکلس پادشاه باشد و در اینجا بماند .سپس هر یکسال
یکی جای خود به دیگری دهد .اما اتئوکلس چون بر تخت
نشست ،دیگر از آن به زیر نیامد و برادرش را از این سرزمین
رانــد .آنگاه پولونیکــس بــه آرگــوس 1رفــت ،و آن شــاهدخت
گ گرد آورد و
دختر آدراســتوس 2را به زنی گرفت ،سپاهی بزر 
آنان را بدینجا به تبای ،شهر هفتدروازه ،کشاند .او اکنون
پشــت باروهاســت و از اتئوکلس میخواهد که چوبدست
ـاهی پــدرش و نصیــب او از این ســرزمین را بــدو واگذارد.
شـ ِ
مــن کوشــیدم بــه ایــن کشــمکش ســهمناک پایان دهــم ،از
آن دو خواســتم دســت از جنــگ بشــویند و پیــش از آنکــه
دست به شمشیر برند با هم دیدار کنند .پیکم خبر آورد که
پولونیکس پذیرفته است( .دستانش را به آسمان بلند میکند).
آه زئوس بیا! زئوس ،تو که در تاالرهای پرفروغ آســمان روزگار
میگذرانــی ،بیــا و همــۀ مــا را رهایــی بخــش! میــان پســرانم
آشــتی بینداز! تــو اگر خدایی خردمند باشــی ،روا نمیداری
روزی جاودان گردد.
که آدمی گرفتار سیه ِ
1. Argos
2. Adrastus
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یوکاسته به درون کاخ بازمیگردد .استاد از پلههای پشت
باال میآید و بر بام ظاهر میشود .او دارد با آنتیگنه که پایین
توگو میکند .آنتیگنه منتظر است استاد به او
پلههاست گف 
اجازه دهد که از پلهها باال بیاید و به او بپیوندد.

استاد :آنتیگنــۀ گرامــی ،تــو دختــر راســتین پــدرت هســتی .تــو مایــۀ
ـرفرازی خانــدان او یــی! مــادرت بــه تــو گفتــه اســت کــه
سـ
ِ
میتوانــی از خوابــگاه با کــرگان بیــرون بزنی و به اینجــا بیایی،
بدیــن بلندتریــن جایــگاه کاخ ،چراکه خواهان آنــی که بر این
ســپاه آرگــوس نظــری انــدازی .دخترکــم ،لختی درنــگ کن تا
ببینم کســی در این کوی و برزن نیســت .زیرا اگر ما را ببینند،
خبرهایــی ناراســت در کوچهها خواهد پیچیــد؛ خبرهایی از
من و نیز از تو .مردم نباید زرخریدان و بانوان را با هم ببینند .من
هر آنچه را میدانم به تو میگویم؛ نیز هر آنچه را به چشم دیدم و
به گوش شنیدم آنگاه که بدانجا رفتم ،به اردوگاه آرگوسیها،
آن زمــان کــه به بــرادرت گفتم پیمــان ترک جنگ بنــدد؛ و نیز
هر آنچه را که هنگام بازگشــت با پیمان او در دست در اینجا
دیدم و شــنیدم( .دور و بر را نگاه میکند ).نه ،کسی پیرامون این
خانــه نیســت .میتوانی از ایــن نردبان کهنه که از چوب ســرو
لبنان است باال بیایی .بیا و ببین! بیا و سپاه دشمن را بنگر،
آنتیگنــه! ایــن ســپاه سراســر دشــت از رودهای ایســمنوس 1تا
آبهای چشمههای دیرسی 2را پوشانده است.
نسـالـم یـار یام کـن تـــا از نـردبـان بـاال بـیـایـم.
آنتیگنه :دوس ــت کـه 
آن دست پیرت را پیش آر تا دست جوان مرا یاری دهد!
1. Ismenus
2. Dirce
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استاد :بیــا بانــوی جوانــم .دســتم را بگیــر! (آنتیگنــه در کنــار اســتاد

آنتیگنه:
استاد:

آنتیگنه:
استاد:

آنتیگنه:

استاد:
آنتیگنه:
استاد:

ظاهــر میشــود ).بهموقــع آمدی تا حرکت ســپاه آرگــوس را به
چشم ببینی .اکنون رستههای گوناگون سپاه را از هم جدا
میکنند.
ٔ
پنــاه میبــرم بــه ِهکاتــه 1شــکوهمند ،دختــر ِلتــو !2دشــت
سراسر از رویینه فروزان است.
حــق با توســت ،آنتیگنــه .پولونیکــس ،برادرت ،با دســت
خالی بدین ســرزمین نیامده اســت .ســواران بسیار و بیش
از آنان پیادگانی در میداناند.
آیــا کلونهــای مفرغین پشــت دروازهها در سراســر باروهای
سنگی آمفیون 3استوارند؟
ِ
نوامان
ترســی بــه دل راه مــده ،بانــوی من .ایــن شــهر در ام 
است .آنکس را که پیشاپیش سپاه است بنگر .ببین او را
میشناسی؟
آن مرد کیســت؟ همو که پیشتر از دیگر ســپاهیان است و
خودی ســپید بر سر دارد ،همو که آن سپر سنگین مفرغین
را اینچنین سبک به دست دارد؟
یکی از سرداران است ،بانوی من.
دوست کهنسالم ،نامش چیست و اهل کجاست؟
بانــوی مــن ،او ار بــاب هیپومــدون 4اســت و میگوینــد
میسنیاییست .او نزدیک چشمههای ِلرنا 5میزید.
Hecate
Leto
Amphion
Hippomedon
Lerna

1.
2.
3.
4.
5.
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آنتیگنه:

استاد:
آنتیگنه:
استاد:
آنتیگنه:

استاد:
آنتیگنه:
استاد:

آنتیگنه:
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چقــدر هراسآور اســت! چــه وحشیســت! هماننــد یکی
یســت کــه شــرار میپراکند،
از آن هیوالهــای دنیــای خا ک 
همانها که در نقاشیها میکشند .به آدمیزاد نمیماند!
و آن یکی سردار؟ میبینی؟ همو که از آبهای چشمههای
دیرسی میگذرد؟
او کیست؟ جوشن غریبی به تن دارد.
ُ
اهالــی
تیدئــوس 1اســت ،پســر ا ِئ ِنئــوس .2همچــون دیگــر
او ِ
ِ
3
آ ِئتولیا جنگاوری دلیر است.
زن بــرادرم را بــه زنــی گرفــت؟
او همان 
یســت کــه خواهـ ِـر ِ
چه سالحهای غریبی با خود دارد! به جنگابزار بیگانگان
میماند.
آری بانــوی جوانــم .اهالی آئتولیا ســپرهای کوچک دارند و
زوبینهای کوچک پرتاب میکنند که بسیار دقیقاند.
آموزگار پیر ،تو اینها را از کجا میدانی؟
مــن آنگاه کــه با پیمان ترک جنگ نزد بــرادرت پولونیکس
رفتــم نقــش روی ایــن ســپرها را دیدم .مــن جنــگاوران را از
سپرهاشان میشناسم.
و آن مــرد جــوان که گیســوان بلند و چهــرهای عبوس دارد،
همو که نزدیک آرامگاه ِزتوس 4گام برمیدارد ،او کیســت؟
بیگمــان او نیــز از ســرداران اســت ،ازآنرو میگویــم کــه
مردانی سالحدار در پیاش رواناند.
Tydeus
Oeneus
Aetolia
Zethus
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2.
3.
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