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ناسـازگار
ـتی آرگـو هیـچگاه از میـان آن صخرههـای
ِ
دایه :کاش کش ِ
1
راهی سرزمین کولخیسیها نشده بود! کاش
خاکسترگونِ ،
آن درختان کاج را هرگز در تنگدرههای ِپلیون 2نمیبریدند
تا پاروبهایی شوند در دستان پهلوانانی که رهسپار شدند
تـا آن پش ِـم زر یـن را بـرای ِپلیـاس 3بازآورنـد! آنگاه بانویم مدهآ
بـه دژهـای یولکـوس ،4بادبان برنمیکشـید و به جیسـون دل
نمیباخـت و از دختـران ِپلیـاس نمیخواسـت پدرشـان را
هلا ک کننـد ،و بـا همسـر و فرزندانـش اکنـون در اینجـا در
َ
کورنـت 5خانـه نداشـت .آنگاه کـه بدینجا گریخـت خود را
در دل شـهروندانی کـه بـه سرزمینشـان آمـده بود جا کـرد و در
تمـام کارهـا یـار غار جیسـون بود و همین سـبب میشـود که
Colchians
Pelion
Pelias
Iolcus
Corinth
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زنـی بـه آرامـش رسـد و از ناسـازگاری با َ
شـویش دوری جوید.
دلدادگی آن دو
اما اکنون چیزی جز کینه در میان نیسـت و
ِ
بـر باد رفته اسـت.
جیسون با فرزندان خویش و بانوی من پیمان شکسته است
تا در کنار عروسی شاهوار ،دختر کرئون که بر این سرزمین
فرمــان میران ــد ،بخسبد .و م ـ ــدهآ ،مدهآی نگونبخـــــت،
نومید ،پیمانهایی را که این مرد بسته به    یاد میآورد و
به عهدهایی که بدانها دل بسته بود چنگ میزند ،و از
آسمان میخواهد که گواه باشد بر این تاوان دلخراشی که از
عهدی
جیسون بدو میرسد .این زن از آن روز که به سست
ِ
همسرش پی ُبرد ،بر شکم خوابیده ،خوراکی به دهان
نمی َب َرد و مویۀ بیدرنگ ،تمام پیکرش را که اسیر اندوه
است پژمرده ساخته .او نه چشم برآورده و  نه حتی از خاک
روی برتافته است .به سرزنشهای یارانش گوش فرا نمیدهد
گویی صخرهایست یا موجی بر دریا .تنها گاهگاهی گردن
سپیدش را میگرداند و اندوهگین با خود از پدر گرامی
خویش سخن میگوید و از سرزمینش و از خانهای که با آن
پیمان شکست تا با َ
شویش بدینجا بیاید ،همان شویی
تجربت تلخ
که اکنون او را خوار میدارد .اکنون این زن به
ِ
میداند دوری از سرزمین پدری چه اندازه مایۀ اندوه است.
او از کودکان خویش بیزار است و از دیدار آنها دلشاد
نمیشود .از این هراسانم که مبادا اندیشهای هولناک و نو
در سر بپرورد .زیرا اندیشههایش مهلکاند و آنگاه که به او
زخم زنند از آن آسان نمیگذرد .من او را میشناسم و او در
دلم ترس میاندازد که مبادا پنهانی راهی به کاخ باز کند،
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همانجا که بستر آن مرد گسترده است و تیغی تیز در مایۀ
مردی او فروکند یا حتی شاه و داماد هر دو را هال ک کند و
روزی بزرگتری بهبار َآو َرد .این زن حیلهگر است .به
تیره ِ
شمایان بگویم که هر که با او درافتد آسان کامیاب نگردد.
اکنون کودکان از راه میرسند ،وقت بازی آنها به سر آمده.
آنها کمتر به دردهای مادرشان میاندیشند .کودکان گرد
افکار اندوهبار نمیگردند.
(استاد با پسران به درون میآید).
استاد:

دایه:

استاد:
دایه:
استاد:
دایه:
استاد:

اسباب دیرین خانگی که از ِآن بانوی منی ،چرا اینگونه
ِ
تنها بر در ماندهای و نومید با خود زیر لب چیزی میگویی؟  
چه چیز مدهآ را واداشت از تو بخواهد تنهایش بگذاری؟
حال
نگاهبان پیر کودکان جیسون،
بردگان خوب وقتی ِ
ِ
اربابشان دگرگون است ،هم تیرهروزی او را درمییابند ،هم
غم دلش را  .اکنون اندوه من بدان پایه رسیده که مرا بر
َ
آن داشته بیرون َزنم و بدینجا بیایم تا داستان درد و رنج
بانویم را به آسمان و زمین بگویم.
چ ــه میگو ی ــی؟ آی ــا بان ــوی بین ــوا هن ــوز اش ــک میری ــزد و
گر ی ــان اس ــت؟
کاش من هم چون تو خوشبین بودم .تازه آغاز غم و اندوه
اوست .زخم حسرتش هنوز سر باز نکرده است.
زن بینوای نادان! ـ ــ  اگر بشود از اربابان چنین یاد کرد .آن
زن از بالهایی که در راه است کم میداند!
چه بالهایی ،پیرمرد؟ خبرهایت را از من دریغ مکن.
چیزی نیست .از دهانم پرید.
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دایه:
استاد:

دایه:
استاد:
دایه:
استاد:
دایه:

استاد:

به تو التماس میکنم .آن را از َبردهای چون خودت دریغ
مکن .اگر نیاز باشد آن را از هر کسی پنهان میکنم.
صفح ههـای شـترنگ را نزدیـک پیرمردانـی کـه کنـار آب
مقـدس پیرنـه نشسـته بودند بردم و آنجـا آنگاه که هیچکس
یشـنوم ،شـنیدم کسـی میگفت که
بر این گمان نبود که م 
کرئـون فرمانـروای ایـن سـرزمین بـر آن اسـت کـه ایـن کـودکان
و مادرشـان را از َ
نکـه ایـن داسـتان درسـت
کورنـت برانـد .ای 
اسـت یـا نـه مـن نمیدانـم .کاش درسـت نباشـد.
آیـا جیسـون هیـچگا ه خواهـد گذاشـت کـه بـا کودکانـش
اینگونـه رفتـار کننـد ،حتـی ا گـر بـا مادرشـان ناسـازگار باشـد؟
َ
عش ـقهای کهنــه سس ـتتر از عش ـقهای نوانــد ،و آن مــرد
دیگــر یــار ایــن خانــه نیســت.
اگر قرار بر این باشد که پیش از رهایی از نخستین دام  بال،
گرفتار دومین گردیم ،این پایان کار ما نیز هست.
تو در این میان زبان در کام میگیری و سخن نمیگویی.
زمان آن نیست که چیزی به آن بانو بگویی.
ِ
آه کــودکان ،میبینیــد پدرتــان چــه انــدازه بــه شــما عشــق
مـیورزد؟ چــون او اربــاب مــن اســت ،خواســتار مرگــش نیســتم
امــا او دشــمن آنانــی شــده کــه بایــد دوستشــان بــدارد.
همچ ــون دیگ ــران .ت ــو اکن ــون دریافت ـهای ک ــه آدم ــی خ ــود را
بی ــش از همس ــایهاش دوس ــت مـ ـیدارد؟ برخ ــی دوســـتار
دیگرانان ــد ب ــرای س ــودی ک ــه در آن اس ــت ،همانگون ــه ک ــه
اکن ــون پ ــدر ای ــن ک ــودکان ،خ ــواب عروس ــی ن ــو میبین ــد و از
ای ــن دو بی ــزار اس ــت.

مدهآ

13

دایه :بـه درون َرو یـد ،کـودکان ،بـه درون َرویـد .همهچیـز درسـت
میشـود( .بـه اسـتاد) و تـو تـا آنجـا کـه میتوانـی آنهـا را دور
نـگاه دار و آنگاه کـه مادرشـان اسـیر سوداسـت نگـذار بـه او
نزدیک شـوند .پیش از این دیدهام که به آنان نگاهی شـوم
میانـدازد گو یـی از  زخـمزدن ِبدانان شـادمان میشـود .من
خـوب میدانـم تـا بـرق خشـمش کسـی را خا کسـتر نکنـد،
آتش غضبش فرونمینشـیند .باشـد که دشـمنانش طعمۀ
ایـن خشـم گردنـد ،نـه آنانـی که دوستشـان مـیدارد!
مدهآ( :از درون) آه از این شرم و درد! آه از این تیرهبختی! از این
زندگیام بیزارم .چرا جان نمیدهم؟
ُ
دایه :کودکان دلبند ،به شما چه گفتم؟ دل مادرتان پرآشوب
است و اژدهای خشمش بیدار شده است .تند به درون
َروید .از چشمان او دوری کنید و به او نزدیک نشوید .از
َ
خوی وحشیاش برحذر باشید .اکنون بهتگ به درون َروید.
دیری نمیگذرد که اندوهش همچون ابری تیره به طوفانی از
ْ
دل سنگ و کمطاقتش
خشم میانجامد .آنگاه او که بیداد ِ
را زهرآ گین ساخته ،چه خواهد کرد؟
(کودکان با استاد بیرون میروند).

مدهآ( :از درون) آه تیرهروزی! دردهایی که کشیدهام این مویهها
را میطلبد! آه ای پسران نفرینشدۀ مادری نفرتانگیز،
لعنت بر شما! و بر پدر شما! این خانه خراب باد!
دایه :آه من ،من بدبخت! چرا پسرانت را در گناه پدرشان انباز
میکنی؟ چرا از آنان بیزاری؟ آه کودکان ،برای شما ترس
ْ
شاهی کینهتوزند؛
خاندان
به جانم افتاده است .روانهای
ِ
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آنها آزردگیشان را آسان از یاد نمیبرند ،شاید چون
نهاشان مهار میزنند.
فرماندادن خویشان شده ،کم بر روا 
آدمی بهتر است میان همتایان خویش بزید .من خود هرگز
پی بزرگی نیستم ،تنها میخواهم در امان باشم و پیر
در ِ
خود این نام بسیار شریف
شوم .میانهروی! نخست آنکه ِ
ل بدان نیز بهترین کار برای میرایان
است؛ و بیگمان عم 
است .برای انسانها هیچ سودی در زیادهروی نیست ،و
اگر خدایان به خشم آیند ،مایۀ تباهی خاندانی میشوند.
(همسرایان به درون میآیند).

همسرایان :صداییشنیدم،فریادیبه گوشمرسید.صدایزنتیرهروزی
اهل کولخیس بود .او هنوز آرام نگرفته است؛ و تو پیرزن ،با ما
سخن بگو .بر آستانۀ در خانهام ایستاده بودم که فریادهای او
را از درون خانه شنیدم .زن ،از درد و رنج این خانه شادمان
نمیشوم .این خانه ،محبوب دل من است.
دایه :این خانه دیگر خانه نیست؛ زندگی از آن رخت بربسته است.
ارباب این خانه مفتون بستر  یکی شاهدخت است ،آنگاه
ِ
بانوی من در خوابگاه خویش از گریه و زاری جان میدهد و
یارانش کالمی در بساط ندارند تا آرامش کنند.
مدهآ( :از درون) آه! کاش صاعق ـهای آتشــین از آســمان مغــز مــرا
بشــکافد! از زندهمانــدن چــه ســود؟ آه ســیهبختی! بگــذار
از ایــن زندگــی نفرتانگیــز دســت بشــویم .بگــذار همنشــین
ُمــردگان شــوم.

