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)دایهبهدرونمیآید.(

کاشکشـتِیآرگـوهیـچگاهازمیـانآنصخرههـایناسـازگاِر دایه:

خاکسترگون،راهِیسرزمینکولخیسیها1نشدهبود!کاش
کاجراهرگزدرتنگدرههایِپلیون2نمیبریدند آندرختان
تاپاروبهاییشونددردستانپهلوانانیکهرهسپارشدند
تـاآنپشـِمزریـنرابـرایِپلیـاس3بازآورنـد!آنگاهبانویممدهآ
بـهدژهـاییولکـوس4،بادبانبرنمیکشـیدوبهجیسـوندل
نمیباخـتوازدختـرانِپلیـاسنمیخواسـتپدرشـانرا
کنـوندراینجـادر کننـد،وبـاهمسـروفرزندانـشا ک هـا
کوَرنـت5خانـهنداشـت.آنگاهکـهبدینجاگریخـتخودرا
دردلشـهروندانیکـهبـهسرزمینشـانآمـدهبودجاکـردودر
تمـامکارهـایـارغارجیسـونبودوهمینسـببمیشـودکه

1.  Colchians
2.  Pelion
3.  Pelias
4.  Iolcus
5. Corinth
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زنـیبـهآرامـشرسـدوازناسـازگاریباشـوَیشدوریجوید.
کینهدرمیاننیسـتودلدادگِیآندو امااکنونچیزیجز

بـربادرفتهاسـت.
جیسونبافرزندانخویشوبانویمنپیمانشکستهاست
کهبراینسرزمین کرئون کنارعروسیشاهوار،دختر تادر
فرمــانمیرانـــد،بخسبد.ومـــــدهآ،مدهآینگونبخـــــت،
و میآورد بهیاد بسته مرد این که را پیمانهایی نومید،
از و کهبدانهادلبستهبودچنگمیزند، بهعهدهایی
آسمانمیخواهدکهگواهباشدبراینتاواندلخراشیکهاز
کهبهسستعهدِی جیسونبدومیرسد.اینزنازآنروز
دهان به خوراکی خوابیده، شکم بر ُبرد، پی همسرش
اندوه اسیر که را پیکرش تمام بیدرنگ، مویۀ و نمیَبَرد
استپژمردهساخته.اونهچشمبرآوردهونهحتیازخاک
رویبرتافتهاست.بهسرزنشهاییارانشگوشفرانمیدهد
گردن گاهگاهی گوییصخرهایستیاموجیبردریا.تنها
گرامی پدر از خود با اندوهگین و میگرداند را سپیدش
کهباآن خویشسخنمیگویدوازسرزمینشوازخانهای
پیمانشکستتاباشوَیشبدینجابیاید،همانشویی
کهاکنوناوراخوارمیدارد.اکنوناینزنبهتجربِتتلخ
میدانددوریازسرزمینپدریچهاندازهمایۀاندوهاست.
دلشاد آنها دیدار از و است بیزار خویش کودکان از او
کهمبادااندیشهایهولناکونو نمیشود.ازاینهراسانم
کهبهاو درسربپرورد.زیرااندیشههایشمهلکاندوآنگاه
زخمزنندازآنآساننمیگذرد.مناورامیشناسمواودر
کند، کاخباز کهمباداپنهانیراهیبه دلمترسمیاندازد
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گستردهاستوتیغیتیزدرمایۀ کهبسترآنمرد همانجا
کندو ک مردیاوفروکندیاحتیشاهودامادهردوراها
به است. حیلهگر زن این آَوَرد. بهبار بزرگتری تیرهروزِی

شمایانبگویمکههرکهبااودرافتدآسانکامیابنگردد.
راهمیرسند،وقتبازیآنهابهسرآمده. کنونکودکاناز ا
گرد کودکان کمتربهدردهایمادرشانمیاندیشند. آنها

اندوهبارنمیگردند. افکار
)استادباپسرانبهدرونمیآید.(

آِنبانویمنی،چرااینگونه کهاز اسباِبدیرینخانگی استاد:

تنهابردرماندهایونومیدباخودزیرلبچیزیمیگویی؟
توبخواهدتنهایشبگذاری؟ چهچیزمدهآراواداشتاز

حاِل وقتی بردگاِنخوب کودکانجیسون، پیر نگاهبان دایه:

اربابشاندگرگوناست،همتیرهروزیاورادرمییابند،هم
بر مرا که پایهرسیده بدان اندوهمن کنون ا  را. غمدلش
آنداشتهبیرونَزَنموبدینجابیایمتاداستاندردورنج

بانویمرابهآسمانوزمینبگویم.
اشـــکمیریـــزدو چـــهمیگویـــی؟آیـــابانـــویبینـــواهنـــوز استاد:

گریـــاناســـت؟
کاشمنهمچونتوخوشبینبودم.تازهآغازغمواندوه دایه:

اوست.زخمحسرتشهنوزسربازنکردهاست.
کرد.آن اربابانچنینیاد گربشوداز زنبینواینادان!ــــا استاد:

کممیداند! راهاست کهدر زنازباهایی
چهباهایی،پیرمرد؟خبرهایتراازمندریغمکن. دایه:

چیزینیست.ازدهانمپرید. استاد:
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یغ َبردهایچونخودتدر  از را بهتوالتماسمیکنم.آن دایه:

کسیپنهانمیکنم. باشدآنراازهر گرنیاز مکن.ا
آب کنـار کـه پیرمردانـی نزدیـک را شـترنگ صفحههـای استاد:

مقـدسپیرنـهنشسـتهبودندبردموآنجـاآنگاهکههیچکس
که کسـیمیگفت کهمیشـنوم،شـنیدم گماننبود براین
کـودکان کـهایـن کرئـونفرمانـروایایـنسـرزمینبـرآناسـت
کوَرنـتبرانـد.اینکـهایـنداسـتاندرسـت ومادرشـانرااز

کاشدرسـتنباشـد. اسـتیـانـهمـننمیدانـم.
کودکانـش بـا کـه گذاشـت خواهـد هیـچگاه جیسـون آیـا دایه:

باشـد؟ ناسـازگار مادرشـان بـا گـر ا حتـی کننـد، رفتـار اینگونـه
ــد،وآنمــرد کهنــهسســتترازعشــقهاینوَان عشــقهای استاد:

ــهنیســت. ایــنخان ــار دیگــری
براینباشدکهپیشازرهاییازنخستیندامبا، گرقرار ا دایه:

مانیزهست. کار گردیم،اینپایان گرفتاردومین
کاممیگیریوسخننمیگویی. اینمیانزباندر تودر استاد:

کهچیزیبهآنبانوبگویی. زماِنآننیست
شــماعشــق بــه انــدازه چــه پدرتــان کــودکان،میبینیــد آه دایه:

مــیورزد؟چــوناواربــابمــناســت،خواســتارمرگــشنیســتم
کــهبایــددوستشــانبــدارد. امــااودشــمنآنانــیشــده

کـــهآدمـــیخـــودرا کنـــوندریافتـــهای همچـــوندیگـــران.تـــوا استاد:

بیـــشازهمســـایهاشدوســـتمـــیدارد؟برخـــیدوســـتار
کـــه کـــهدرآناســـت،همانگونـــه دیگرانانـــدبـــرایســـودی
ـــدواز ـــومیبین ـــودکان،خـــوابعروســـین ک ـــن ـــدرای ـــونپ کن ا

ایـــندوبیـــزاراســـت.
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یـد.همهچیـزدرسـت کـودکان،بـهدرونَرو یـد، بـهدرونَرو دایه:

کـهمیتوانـیآنهـارادور تـوتـاآنجـا میشـود.)بـهاسـتاد(و
بـهاو وآنگاهکـهمادرشـاناسـیرسوداسـتنگـذار نـگاهدار
کهبهآناننگاهیشـوم ایندیدهام نزدیکشـوند.پیشاز
زخـمزدنِبدانانشـادمانمیشـود.من میانـدازدگویـیاز
کسـترنکنـد، کسـیراخا خـوبمیدانـمتـابـرقخشـمش
کهدشـمنانشطعمۀ آتشغضبشفرونمینشـیند.باشـد

گردنـد،نـهآنانـیکهدوستشـانمـیدارد! ایـنخشـم
این اینتیرهبختی!از اینشرمودرد!آهاز )ازدرون(آهاز مدهآ:

زندگیامبیزارم.چراجاننمیدهم؟
ُپرآشوب مادرتان دل گفتم؟ چه شما به دلبند، کودکان دایه:

درون به تند است. شده بیدار اژدهایخشمش و است
از نشوید. نزدیک او به و کنید دوری او ازچشمان َروید.
خویوحشیاشبرحذرباشید.اکنونبهَتگبهدرونَروید.
کهاندوهشهمچونابریتیرهبهطوفانیاز دیرینمیگذرد
خشممیانجامد.آنگاهاوکهبیداْددِلسنگوکمطاقتش

گینساخته،چهخواهدکرد؟ رازهرآ
)کودکانبااستادبیرونمیروند.(

کشیدهاماینمویهها که )ازدرون(آهتیرهروزی!دردهایی مدهآ:

نفرتانگیز، مادری نفرینشدۀ پسران ای آه رامیطلبد!
لعنتبرشما!وبرپدرشما!اینخانهخرابباد!

انباز گناهپدرشان رادر آهمن،منبدبخت!چراپسرانت دایه:

ترس برایشما کودکان، آه بیزاری؟ آنان از میکنی؟چرا
کینهتوزند؛ بهجانمافتادهاست.روانهایخانداِنشاهْی
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چون شاید نمیبرند، یاد از آسان را آزردگیشان آنها
فرماندادنخویشانشده،کمبرروانهاشانمهارمیزنند.
آدمیبهتراستمیانهمتایانخویشبزید.منخودهرگز
پیر و باشم امان در میخواهم تنها نیستم، بزرگی پِی در
شوم.میانهروی!نخستآنکهخوِدایننامبسیارشریف
کاربرایمیرایان است؛وبیگمانعملبداننیزبهترین
است.برایانسانهاهیچسودیدرزیادهروینیست،و

اگرخدایانبهخشمآیند،مایۀتباهیخاندانیمیشوند.
)همسرایانبهدرونمیآیند.(

صداییشنیدم،فریادیبهگوشمرسید.صدایزنتیرهروزی همسرایان:

اهلکولخیسبود.اوهنوزآرامنگرفتهاست؛وتوپیرزن،باما
کهفریادهایاو سخنبگو.برآستانۀدرخانهامایستادهبودم
راازدرونخانهشنیدم.زن،ازدردورنجاینخانهشادمان

نمیشوم.اینخانه،محبوبدلمناست.
اینخانهدیگرخانهنیست؛زندگیازآنرختبربستهاست. دایه:

ارباِباینخانهمفتونبستریکیشاهدختاست،آنگاه
گریهوزاریجانمیدهدو بانویمندرخوابگاهخویشاز

یارانشکامیدربساطندارندتاآرامشکنند.
آســمانمغــزمــرا کاشصاعقــهایآتشــیناز )ازدرون(آه! مدهآ:

ــدنچــهســود؟آهســیهبختی!بگــذار زندهمان بشــکافد!از
ایــنزندگــینفرتانگیــزدســتبشــویم.بگــذارهمنشــین از

ُمــردگانشــوم.






