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    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

کـه  مجموعه نمایشـنامه های بیدگل، مجموعـه ای منحصر به فرد از نمایشـنامه هایی اسـت 
که   تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه هایی خواهد بود 
کید  از هر جهت لزوم ترجمۀ مجدد آنها حس می گردد. این مجموعه تا حد امکان می کوشد تأ
گی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای اجرایی  خود را به جای متن نمایشی، بر ویژ

گوید.  متون نمایشی پاسخ 
این مجموعه  خواهد بود؛ جهان هایی  از اهداف اصلی  معرفی جهان های متفاوت نمایشی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع  که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
آثار نمایشی را پوشش دهد،  کثر  آنکه حدا آنها شده است . این مجموعه برای  گشوده شدن  از 
خود به حوزه های کوچک تر  زیر تقسیم شده است: کالسیک ها، کالسیک های مدرن، آمریکای 
التین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
آمریکایی، نمایشنامه های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا



گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 
Euripides’ Herakleidae
Translated by George Theodoridis
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/Heracleidae.
php#highlightherakleidae

و در بخش هایی از ترجمه، از این منابع نیز استفاده شده است:
Euripides
Complete Works
Delphi Classics
 2013

Euripides. The Children of Heracles. Edited with an introduction, trans-
 lation and commentary by William Allan. Aris & Phillips classical texts.
Oxford: Aris & Phillips/Oxbow, 2015
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  شخصیت ها

Iolaos یوالئوس  
کلس، مردی سالخورده( )برادرزاده و همدم هرا

Demophon دموفون 
 )پادشاه آتن، پسر تسیوس(

Alcmene آلکمنه 
کلس( )مادر هرا

Makaria کاریا  ما
کلس. توضیح: اوریپید به او نامی نمی دهد و در مورد او تنها عنوان پاراِتنوس به معنای   )دختر هرا

»دوشیزه« را به کار می برد.(

Eurystheus یوریستئوس 
)پادشاه آرگوس: میِسِنه و تیرینس(

خدمتگزار
کلس، است.( )که در خدمت هیلوس، پسر هرا

پیک
)خدمتگزار آلکمنه(

Kopreas  کوپرئاس
)پیک یوریستئوس(  

همسرایان
)متشکل از پانزده پیرمرد اهل ماراتون(

گون گونا همراهان 
کلس، خدمتگزاران، سربازان آتنی، این افراد خاموش اند.( کاماس، فرزندان هرا )آ





گورایوس )زئـوس، حامی بازارگاه( در  در دوردسـت، معبـد زئوس آ

ماراتـون در نزدیکی آتن قرار دارد.

، محراب زئوس است که گرد آن یوالئوس  در فاصله ای نزدیک تر

و فرزندان جوان هراکلس به فریادخواهی دمر به خاک افتاده اند. 

تمامی آنان تاج گل بر سر دارند که نشان می دهد فریاد خواهند.

محراب پوشیده از شاخه های زیتون است.

کمی پس از آنکه پرده باال می رود، یوالئوس برمی خیزد و تماشاگران 

را خطاب قرار می دهد.

اکنــون دیرزمانی ســت کــه این را می دانــم. مردی که زاده می شــود   یوالئوس: 

ݬِ همســایگانش زاده می شــود، امــا مــردی کــه دلــش  تنهــا بــه ســودݫ
بــرای ســود خــودش می تپــد به درد شــهرش نمی خــورد، و دشــوار 

می تــوان بــا او ســر کــرد و نفعــش تنهــا بــه خــودش می رســد. 
، نه در سخن که خود در عمل تجربه کرده ام. این را بسیار

آری، تجربۀ خودم این را می گوید.
می دانی، من آن گاه که می توانستم در آرگوس بنشینم و زندگانِی 
راحتی داشته باشم، به خاطر سرفرازی و احترام به پیوندهای 
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، هراکلس را، آن گاه که در  خویشاوندی، بیش از هر کس دیگر
میان ما بود، در بسیاری از کارهای مردافکنش یاری دادم. 

و اکنون، اکنون که هراکلس رفته است تا در میان باقی خدایان 
ید، من از تمامی فرزندانش مراقبت می کنم. من تمامی   بز
ایشان را به زیر پر و بال خویش گرفته ام و پشتیبان آنانم، گرچه 
کسی پشتیبانم باشد. زیرا  که  اکنون من خود نیز نیازمند آنم 
آن هنگام که خدایان هراکلس را به آسمان بردند، یوریستئوس، 
پادشاه آرگوس، کمر به قتل تمامی ما بست، اما ما  گریختیم. 

گریختیم و جانمان را نجات دادیم اما سرزمینمان را نه. 
 مـا خانه و کاشـانه مان را وانهادیـم و اینـک در تبعیـد، پیوسـته از 
 سـرزمینی به سـرزمینی دیگر می رویم، زیرا یوریسـتئوس، افزون بر 
 تمامـی آن بی حرمتی هـا کـه در حـق ما کرده، بر آن شـده اسـت که 
 باز هم ما را خوار دارد. او تا خبردار می شود که ما در سرزمینی 
مانـدگار شـده ایم بـه آنجا پیک هایی می فرسـتد و از فرمانـروای آن 

سـرزمین می خواهـد کـه مـا را از آنجا برانـد و بدو واگـذارد.
یوریســتئوس بــه آن فرمانــروا می گویــد کــه آرگــوس شــهری نیرومند 
اســت کــه نــه می تــوان بــا آن آشــتی کــرد، نــه بــا آن درافتــاد و اینکــه 
، یوریســتئوس، یــار اســت. آن گاه آن راهبــران کــه  ــا او ســعادت ب
ناتوانــی مــن و کم ســالِی ایــن کودکان را می بیننــد، بهتر می دانند 
که ســخن آن کس را که نیرومند اســت بشــنوند، و از این روســت 

کــه همــاره مــا را از سرزمین هاشــان می راننــد.
از این روست که من و این کودکان در اینجاییم و تمامی ما از 

این بخت بد نصیب می بریم.
 مــن چگونــه می توانــم آنــان را بــه حــال خــود واگــذارم و بــروم؟ 
کنون که آن  گــر چنیــن کنــم مردمان خواهند گفت، بنگر ا ا
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کــودکان بی پــدر شــده اند، یوالئــوس، خویشاوندشــان،    بینوا
ی نمی کند! از ایشــان نگاهدار

و بدین ســان مــا، رانده شــده از دیگــر ســرزمین های یونــان، 
بــه اینجــا، بــه ماراتــون و اطــراف آن، آمده ایــم، تــا نزدیــک 
محراب هــای خدایــان بنشــینیم و در جامــۀ فریادخواهــان از 
آنــان بخواهیــم مــا را یــاری کننــد. مــا بدین جــا، بــه مرزهــای آتــن 
شــکوهمند، آمده ایــم، زیــرا می گوینــد کــه دو پســر تســیوس کــه از 
خویشــان ایــن کودکان انــد بــر ایــن ســرزمین فرمــان می راننــد. ایــن 
دو پســر افتخــار فرمانروایــی بــر این ســرزمین را با ِپشــک انداختن 

میــان تمامــی زادگان پاندیــون یافتند.
گریــز راهبــر دیگران انــد: نخســت  دو تــن ســالخورده در ایــن 
مــن کــه نگــران جــان ایــن پســرانم و از دختــرکان جــوان، دختــران 
هراکلــس را می گویــم، آلکمنــه، مادرشــان، مراقبــت می کنــد. او 
آنجــا درون معبــد اســت و آن دختــرکان را محکــم در میان بــازوان 
خویــش گرفتــه اســت، زیــرا اگــر مردمانــی کــه نزدیــک محراب هــا 
ایســتاده اند چشمشــان بــدان دختــران جــوان افتــد مایــۀ ننــگ و 

شرمساری ســت.  
دیگری  جای  پی  تا  رفته اند  بزرگ ترش  برادران  و  هیلوس 
بگردند تا اگر ما را از اینجا نیز برانند به آنجا رویم و جای 

بگزینیم.
او می بیند که کوپرئاس، پیک، از دوردست می آید و وحشت زده 

می شـود. او نزدیک تر به محراب می نشـیند و کودکان را گرد خود 

جمع می کند تا از آنان محافظت کند. 

کودکان، کودکان!
نزدیک بیایید. بجنبید، ردای مرا بگیرید!
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پیک یوریســتئوس را می بینم که می آید. او همان مردی ســت 
کــه هــر جــا ســرگردان بوده ایم پــی ما آمده اســت.

کوپرئاس با یک همراه وارد می شود.

ک! ، تو جانور سهمنا ، نفرین بر تو نفرین بر تو
نفریــن بــر تــو و نفریــن بــر آن مــردی کــه تــو را بدین جــا فرســتاده 
است! نفرین بر تو به خاطر تمامی آن خبرهای پلید و ناراستی 

کــه زبانــت بــه زیــان پــدر دالور ایــن کــودکان پراکنــده اســت!
به گمانم تو می پنداری که اینجا جایی ست که می توانی آسوده   کوپرئاس: 

کنده از مهر آمده ای.  ول بگردی؛ و می پنداری که به سرزمینی آ
تو نادانی، یوالئوس، نادان!

چــه کــس مــردی نیرومنــد چــون یوریســتئوس را وامی نهــد و 
طــرف جانــور ناتــوان و بی مقــداری چــون تــو را می گیــرد؟

. چــرا خــودت را بــه دردســر  راه بیفــت، پیرمــرد! از اینجــا بــرو
! بــرو بــه آرگــوس، آنجــا که  ی؟ برخیــز و از اینجــا بــرو  می انــداز

، به گمانم. مکافاتت چشم به راه توست. سنگسار
نه، نمی روم. محراب این خدا پشتیبان من خواهد بود و نیز   یوالئوس: 

این سـرزمین که در آنیـم، چرا  که سرزمینـی آزاد است.
کوپرئاس و همراهانش شاخه های فریادخواهی را از محراب 

می روبند و تاج گل ها را از سر کودکان برمی دارند. 

)مشــت راســتش را بــه نشــانۀ تهدیــد بــاال می بــرد.( تــو می خواهــی  کوپرئاس: 

کنــی؟ دردســر ایــن دســت را افــزون 
تـو دسـت زور نـه بـر سـر مـن و نـه بـر سـر این کودکـان بلنـد    یوالئوس: 

نخواهی کرد!
)یکــی از کــودکان را می قاپــد.( تــو خــودت را بپــا. در این گونــه کارهــا  کوپرئاس: 

خیلــی هــم پیشــگوی خوبــی نیســتی.




