




  شخصیت ها

Poseidon پوِزئیدون، ایزِد دریا 
Athena آِتنا، االهۀ جنگجو 
Hecuba گرفتار بردگی   کنون  ِهکوب، شهبانوی تروا، ا

همسرایان، زنان تروایِی اسیر 
Talthybius تالتیبیوس، پیک سپاه یونان 
Cassandra کاساندرا، دختر ِهکوب و پریام شاه 
Andromache کس  ک، بیوۀ هکتور، مادِر آستیانا آندروما
Menelaus ِمِنالئوس، سردار یونانی، شوهر ِهِلن 
Helen ِهِلن، دختر اسپارتی زئوس و ِلدا، همسر منالئوس و بعد همسر پاریس 

نقش های خاموش:

Astyanax ک  کس، پسر هکتور و آندروما آستیانا
غالمان و مالزمان مسلح

گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع  زیر صورت 

Trojan Women by Euripides
Translated by Alan Shapiro
Oxford University Press, 2009

و در بخش هایی از ترجمه، از نسخۀ زیر نیز استفاده شده است:

The Trojan Women by Euripides
Translated by Edith Hamilton
A Bantam Book, 1971



)صحنه، فضایی باز در بیرون باروی شهِر تسخیر شدۀ ترواست. بر 

صحنه، دیوارهای شهر، و در برابر آن دیوارها شاید سه کومه یا خیمه 

است که زنان اسیری را در خود جای داده اند که تنها جان به درُبردگاِن 

حاال  که  ِهکوب  شهبانو  به  اسیر،  زن  چند  مغلوب اند.  شهِر  این 

بر تن دارد  از ته زده اند و جامه ای ژنده  را  که موهایش  برده ای ست 

که در آنجا   کومۀ میانی به میانۀ صحنه بیاید  یاری می دهند تا از 

تن  بر  هکوب  همانند  جامه هایی  نیز  زنان  این  می شود.  بی هوش 

کوتاه، پوِزئیدون، از باالی دیوارهای شهر یا از  دارند. پس از مکثی 

کنار صحنه به درون می آید.(

که  آنجا  آمده ام.  اژه  قعِر آب های دریای  از  پوزئیدونم.  من  پوزئیدون: 

از  رقصان اند.  بی نقص  پاهایی  بر  حلقه زنان  دریا  پریان 
که فوبوس آپولو1 و من، با شاقول، دژها و دیوارهای  آن روز 
این  با  نهادیم، دلم  بنا  را  تروا  این سرزمین  پیراموِن  سنگِی 

1. Phoebus Apollo 
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این شهر،  اکنون  اما  بوده است.  فریجیه ای1 ها و شهرشان 
یغما  به  و  فرو ریخته اند  را  آن  نیزه هاشان  با  آرگوسی2 ها  که 
کستر می شود. خواست پاالس آتنا3 همان بود  برده اند، خا
که ِاپیوس4 در َسر  ُپخت، مرد اهل فوکیس5، سرزمینی که در 
آن کوه پارناسوس6 نمایان استـ ـــ  مادیانی بزرگ با جنگ ابزار 
که از بار مرگ سنگین بود تا آن را به درون باروهای شهر روانه 
که آیندگان آن را اسب چوبین نام نهند. اسبی  کند، همان 
که آبستن نیزه ها بود. اکنون بیشه زاران مقدس خالی اند، و از 
معابد خدایان خون می چکد. پریام7، کشته بر پای پلکانی 
می رسد،  کاشانه  و  خانه  نگاهبان  زئوس،  محراب  به  که 
کشتی های  را به  تروا  َزر و غنایم  خفته است. خروار خروار 
یونانی می برند؛ و اکنون پس از ده ساِل دیَرنده، یونانیانی که 
کرده اند، تنها چشم به راِه باد موافق اند،  این شهر را تار و مار 
به  بازَبَرد،  وطنشان  به  را  آن ها  سرانجام  که  سازگار  بادی 
سوی آن شادمانی عظیِم در آغوش کشیدن زنان و فرزندان 
آن اند. تمنای  در  دیری ست  که  چهره هایی  آن  دیدار  و 
کمر به  ِهرا8، آن االهۀ آرگوسی و آِتنا، دست در دست هم، 
نابودی ترواییان و هزیمِت من بسته اند، از این رو من از تروا 
می روم، این شهر ِبنام و محراب هایم را اینجا رها می کنم. 
را دربرمی گیرد، دیْن سست  کْت شهری  که فال زیرا آن گاه 

1. Phrygian
2. Argive
3. Pallas Athena
4. Epeius
5. Phocis
6. Parnassus
7. Priam
8. Hera
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می گردد و خدایان را پاس نمی دارند. پژواک مویه ها خروش 
گاه به  رود ِسکامانِدر1 را به هیچ می شمرد، مویۀ زنانی که به نا
که آن ها را میان اربابانشان  بردگی می روند. دیری نمی پاید 
می شوند،  آرکادی2  اهالی  آِن  از  برخی  می کنند:  بخش 
پسران  به  باقی  و  می گردند  ِتسالی3  اهالی  نصیب  گروهی 
ِتسیوس4، به خاندان شاهِی آتن می رسند. اینجا، در این 
به  چشم  نشده اند،  دست چین  هنوز  که  تروا  زنان  خیمه، 
راه اند، همانانی که سرداراْن تنها برای خود کنار گذاشته اند، 
که به حق همچون برده  ای اسیر  و در میان آنان یکی هست 
با او رفتار می کنند: دختر تیندارئوس5، هلن، اهل اسپارت.

)پوزئیدون به پیکِر افتاده در مرکِز صحنه اشاره می کند.(

گـر دیـدارش قـدر و قیمتـی داشـته  امـا هکـوب هـم هسـت، ا
گریبـان دارد و بـر بسـیار  کـه سـر در  باشـد، زنـی ناشـاد بـر َدر 
بـا  را  پولیکِسـِنه6   دختـرش  خـون  می ریـزد.  اشـک  چیزهـا 
سـنگ دلی در آرامـگاه آخیلـوس7 ریخته انـد، گرچـه او هنـوز 
پسـرانش  کرده انـد.  ک  هـال را  شـوی اش  پریـام،  نمی دانـد. 
مانـده،  باقـی  کـه  فرزنـدش  تنهـا  انداخته انـد.  ک  خـا بـه  را 
کاساندراسـت کـه بـه اشـارۀ آپولـو گرفتـاِر جنـون شـده و کس 
را یارای دسـت یازیدن به او نیسـت. به زودی او را وامی دارند 
گاممنـون او را از آِن خـود  گاممنـون بخوابـد. آ در بسـتِر شـوم آ

1. Scamander
2. Arcadian
3. Thessalian
4. Theseus
5. Tyndareus
6. Polyxena
7. Achilles
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می ایسـتد  ایزدآپولـو  خواسـت  برابـر  در  این گونـه  و  می کنـد 
کـه روزگاری در میـان  و دیـن را پـاس نمـی دارد. آه، شـهری 
حصارهایت، آن باروهای سـنگِی بلندت، بالیدی، ِبدرود. 
گـر دختـر زئـوس، پـاالس آتنـا، ویرانـت نسـاخته بود، تـو هنوز  ا

اسـتوار بـر پایه هـای محکـم ایسـتاده بـودی.
)آتنا به درون می آید و به پوزئیدون می پیوندد.( 

بـا  و  نهـم  کنـاری  بـه  را  تـن  دو  مـا  میـان  دشـمنِی  می توانـم  آتنا: 

کش را ارج  خویـِش نزدیـک پدرم، که خدایان نیروی سـهمنا
بگویـم؟ سـخن  می نهنـد، 

فراوان  را  ِخَرد و دل  آتنا، پیوندهای خونی،  بانو  بی گمان.  پوزئیدون: 

افسون می کند. 
سپاسگزار مهربانی  توَام. سرورم، می خواهم از چیزی سخن  آتنا: 

بگویم که برای هر دوی ما ارجمند است. 
فرمانی تازه از سوی زئوس یا یکی دیگر از خدایان آمده است؟ پوزئیدون: 

تو  از  ایستاده ایم،  آن  در  کنون  ا که  جایی  تروا،  برای  نه،  آتنا: 

کار، دست به دست من دهی. که در این  می خواهم 
نشـانـده،  کسـتر  خا بـه  را  شـهـر  ایــن  آتــْش  کــه  کنــون  آیــا  پوزئیدون: 

بدخواهی ات جای خود به نرم دلی داده؟
بگذار سخن به بیراهه نرود. آیا راه را به من نشان خواهی  آتنا: 

داد؟ یاری می کنی تا بدان چه می خواهم دست یابم؟
کرد. اما به من بگو در پی چه  کار را خواهم  بی گمان این  پوزئیدون: 

ـ  یونانیان یا ترواییان؟ هستی، و سود چه کس در آن است ـــ
و  کنم  یاری  بیزارم  آن ها  از  که  را  ترواییان  می خواهم  آتنا: 

یان رسانم. سپاهیان یونان را در راه خانه ز




