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در برابر غاری عظیم در پای کوه ِاتنا 1در سیسیل.
ممـکن اسـت دریا از دور دیده شـود .صدای رودخانـه و چریـدن
گوسـفندان را نیز میتوانیم بشـنویم .زمین از گیاهـان بهـاری سـبز
است .درختان و صخرههایی در صحنهاند که وقتی سیکلوپس
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نابیناشده با آنها برخورد میکند و آسیب میبیند به کار میآید.
روز بسیار گرمیست.
ســیلنوس از غــار بیــرون میآیــد .او پیرمــردی بــا هیکلــی خمیــده
اســت و شنکشــی آهنین در دســت دارد .تمامی ســاتیرها پوست
گوســفند پوشــیدهاند و دم و قضیــب چرمــی ســرخرنگی دارنــد
(کــه در حضــور ســیلنوس آو یــزان اســت ،امــا در حضــور پســرانش
نعوظکــرده میمانــد) و نیــز دو شــاخ کوچــک بــر پیشــانی دارنــد.
(ساتیرهانیمهبز،نیمهآدمیزادند).
توجه :تمامی بازیگران قضیب چرمی سرخرنگ دارند.
1. Aetna

 ،Cyclops .2در سراسر این کتاب هرجا «سیکلوپس» آمده است ،منظور هیوالی یکچشمیست که یکی از
شخصیتهای اصلی این نمایشنامه است و عنوان نمایشنامه نیز از نام او گرفته شده است ،نام خاص این
سیکلوپس« ،پولیفموس» است و هرجا در متن منبع اسم عام    Cyclopesآمده است به غولهای یکچشم
ترجمه شده است .این هیوالها در اسطورهشناسی یونانی به «سیکلوپها» معروفاند .ـــ م.
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سیلنوس :ای ،باکوس ،باکوس! باکوس ،دیونیزوس! سرور من! بهخاطر
تو چه ُمصیبتا که نکشیدهم اونم تو روزای جوونی که همچین
بنیۀ خوبی داشتم! هزارتا بال سرم اومده! هنوز که هنوزه از
دست این مصیبتا خالصی ندارم! اولین مصیبت وقتی بود
که هرا ،1همون که حسادت چششو کور کرده بود ،تو ،خدا و
ارباب منو ،یه دیوونۀ زنجیری از خودبیخود و پریشون کرد،
تو زدی به چاک و با رفتنت اون همه دایۀ خوشگلو بیبچه
یگـم! بـالی
کـردی   ـ ـ ـ  همـون َپـریای کوه ِـی شاد  و  شـنگولو م 
بعـدی وقتی بـود کـه شونهب هشـونهت جنگیـدم ،تو جنگـی
که با تخم و ترکۀ زمین کردیم ،همون غوالی بیشاخ  و ُ  دمو
یگـم .اونجا کنـارت بودم ،یه دسـتم سپر ،دست دیگـهم
م 
نیزه ،بهخاطـر تو خون ِا ِنکالدوسـو 2ریختم ...نیز همـو زدم به
تخت سینهش( ...به تماشاگران) یه لحظه وایسین ببینم...
این واقعیت داره یا من دارم خواب میبینم؟ نه ،نه ،نه! االن
داره یادم میآد ،باد به غبغب انداخته بودم و همۀ غنیمتای
َجنگو به باکوس نشون میدادم! به زئوس قسم! شک ندارم
که این کارو کردم!
و حـاال با کـوس مـن بـازم اینجـام و چـارهای نـدارم جـز اینکـه
مصیبت سخت دیگهای بکشم ،سختتر از همۀ مصیبتای
دیگه! دندهم نرم باید بکشـم ،چون یهبار دیگه یادته خودمو
ِجر دادم تا جون تو رو نجات بدم! اون موقع رو میگم که من و

پسرام زدیم به چاک دریا و سوار کشتی من دنبالت گشتیم.
1. Hera
2. Enceladus
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هــرا ســیخ زده بــود بــه جــون دزدای دریایـ ِـی توســکانیایی و
َ
ازشــون خواســته بــود کــه تــو رو بــدزدن و مــث بــرده بفروشـ ِـنت
بــه یــه کشــور دیگــه! ســرورم ،همونجــا بــود کــه خــودم پریــدم
پشت سکان کشتی و پسرام امواج خاکستری دریا رو سفید
کــردن ،پشــت پاروهــا عــرق ریختــن و افــق رو دیــد زدن تــا تــو رو
پیدا کنن!
امــا درســت همــون وقتــی کــه چیــزی نمونــده بــود پامــون برســه
بــه دماغــۀ ما ِلئــا ،1یــه بــاد پــرزور شــرقی اومــد و کشــتیمونو از
اونجــا دور کــرد و بــرد .مــا اینجــا نزدیــک ایــن کــوه از کشــتی
پیــاده شــدیم ،ایــن کوهــی کــه اســمش ِاتناســت .اینجــا تــو
ِاتنــا تخــم و ترکــۀ جانـ ِـی پوزئیــدون ،همــون غــوالی یهچــش تــو
غــارای تاریکشــون زندگــی میکنــن .یکیشــون کــه اســمش

پولیفموســه 2مــا رو اســیر کــرد و حــاالم نمــیذاره بریــم پــی
ِ
زندگیمــون .م ـا  رو کــرده بــردۀ خــودش .حــاال عــوض اینکــه
از َجشــنای شــادیآور با کــوس لــذت ببریــم ،بایــد چشــمون
بــه رمــۀ گوســفندای ایــن جونــورخدانشــناس باشــه! نــه دیگه
شــرابی تو بســاطمون هســت ،نه میرقصیم ،نه از ســر شــادی
میزنیــم ز یــر آواز! پســرای جوونــم همیــن االن کــه مــن اینجــام
سرشــون بــه گوســفندا گرمــه ،یه جایــی او نطرفــا ،پشــت اون
تپ ههــا ،اون دوردورا .مــن چــون پیرم مجبورم همینجا بمونم
و تــو غــار ایــن هیــوال خرحمالــی کنــم .آبشخوراشــو آبکنــم،
غارشــو جــارو بزنــم ،شــبا غــذای ناپــاک جلــوش بــذارم.
1. Malea
2. Polyphemus

