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 مقدمه

 
شک تئاترِ عصرِ باروکِ قرن هفدهم سرآمدِ  پرسی گذاشته شود، بی تاریخِ ادبیاتِ اسپانیا به همه چنان چه کُلِِّ»

ترین نویسنده از ما سؤال شود، نامِ پِدرو  و اگر از میانِ نویسندگانِ این دوره برجسته. ها خواهد بود انتخاب

باشیم،  اَثَرمجبور به انتخابِ یک  کالدِروند شد و اگر از میانِ حجمِ عظیمِ آثارِ دِ ال بارکا صدرنشین خواه کالدِرون

شاید این معرفیِ کوتاه که تلویزیونِ ملِّیِ اسپانیا در ابتدایِ فیلمِ ... «ی اول ما گردد یحتمل گزینه زندگی رؤیاست

ترین واژگان  تاریخِ ادبیاتِ اسپانیا به عادالنه در را اَثَردهد، جایگاهِ این  رائه می، اِاَثَرساخته شده بر اساسِ این 

پس نه بیهوده است و نه گزاف گفتنِ این که در برابرِ یکی از شاهکارهای تئاترِ اسپانیا قرار داریم که . توصیف کُنَد

 .ست در تَطَوُّرِ موضوعاتِ مورد بحث از هر حیث پرپیمانه و غنی

 

زبان که منابعِ چندانی به فارسی برای این  ژه برای مخاطبِ فارسیی چنین ژرف و شگرف، به ویاَثَربرای درکِ 

او ابتدا باید با تاریخِ سیاسی و جغرافیاییِ عصرِ . آشنایی در دسترس ندارد، راهی پُر پیچ و خم در پیش است

ت که منجر ی مذهب، فلسفه و اَدبیا های رایج و حاکم در حوزه طالیی، فراز و فرودهای این تاریخ و آراء و اندیشه

 کالدِرونرا بیابد و سپس در آثارِ  کالدِرونسپس درونِ این دوره جایگاهِ . به خلقِ این دوره شده است آشنا شود

ی مُجَلِِّدهای قطورِ بسیار است، اما مروری هر  قطعاً انجامِ چنین کاری در حوصله. را دریابد زندگی رؤیاستوزنِ 

نه تنها مفید بلکه کامالً  اَثَرطرح شده برای نزدیکی و درکِ نسبیِ این وار به این کُلیّت در شَمای  چند فهرست

هر مخاطبی ابتدا باید در  ،کنند در آثاری که حتِّا کلمات عموماً بر معنایِ امروزیِ خود داللت نمی. ست ضروری

 .فضای یاد شده قرار گیرد تا بتواند به درکِ نسبی از آن نائل آید

 

هفدهم ادامه  انی از تاریخِ این کشور است که از اوائلِ قرنِ شانزدهم آغاز و تا اواخرِ قرنِعصرِ طالییِ اسپانیا دور

دِ ال بارکا در  کالدِرونآغاز و با مرگِ  10511ای صد و هشتاد ساله که با تولد گارسیالسو دِ ال وِگا در دوره. یابد می

ی  ی رنسانس در قرن شانزده و دوره ، دورهشود این عصر خود به دو دوره تقسیم می. رسد به پایان می 1861

 .باروک در قرن هفده

 

 تاریخِ سیاسی

 

در اواخرِ قرنِ پانزدهم، با ازدواجِ شاهانِ کاتولیک، یعنی ایسابلِ کاستیل و فرناندویِ آراگون، این دو قلمرو به 

های  به مددِ حمایت. پدید آمد ی ایبِریا پیوندِ هم در آمدند و اندکی بعد یکپارچگیِ کاملی در سراسرِ شبه جزیره

                                                           
1
به دنیا آمدنِ یک شاعر . کنند آغاز عصرِ طالیی لحاظ می مِ آنتونیو نِبریخا استبه قل دستورِ زبانِ اسپانیاییچاپِ  را که تاریخِ 1494بسیاری از مورخان سال   

صورت  165و رسیدن به عدد  کالدِرونمرگِ  ند کردن آن با تاریخِآید فقط برای رُ ی ادبی باشد و به نظر می تواند معیارِ مناسبی برای تعیینِ یک دوره نمی

 . گرفته است
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فرزندانِ ایسابل و فرناندو، یعنی . قیانوسیِ آمریکا گسترش یافترااُفرناندو و ایسابل قلمرویِ اسپانیا به مرزهای فَ

خوآن در نوزده سالگی و )خوآن و ایسابل که به ترتیب وارثانِ تاج و تختِ اسپانیا بودند در سنینِ جوانی مُردند 

، و خوآنای دیوانهو سلطنت به فرزندِ سوم یعنی خوآنای اول، مشهور به ( و هفت سالگی ایسابل در بیست

. ی اول رسید که مادرش اسپانیایی و پدرش، ماکسیمیلیان،  شاهِ اُتریش و امپراتورِ ژرمانی بود شوهرش فلیپه

ت عمالً پادشاهیِ اسپانیا را از این اتفاقا. به دنیا آمده و دوکِ این ناحیه بود( بلژیکِ امروز)فلیپه در فاِلندس 

 .هایِ مردمی را پدید آورد که در تاریخ به شورشِ کُمونِرا معروف است دودمانِ اسپانیایی خارج کرد و نارضایتی

 

ی اول، از سوی پدر امپراطوریِ آلمان را به ارث برد و از سوی مادر تاجِ  کارلوسِ اول، فرزندِ خوانای دیوانه و فلیپه

جده سالگی سوگندِ پادشاهی بر اسپانیا را هِ در سنِ 1016ی  فوریه 9ای بود که وقتی در  اوضاع به گونه .اسپانیا را

 !خورد، اولین شرط از چهار شرطی که پذیرفت یاد گرفتنِ زبانِ اسپانیایی بود

 

ماریایِ اول ازدواجش با . سلطنت کرد 1096تا  1008ی دوم رسید که از  پس از او تاجِ سلطنت به فرزندش فلیپه

ترین  ی دوم از پیچیده فلیپه. اش کرد ی فرمانروایی ضمیمه 1006تا  1004پادشاهیِ انگلیس و ایرلند را هم از 

مخالفانش او را . های شاهنشاهیِ اسپانیاست و همین امروز مخالفان و موافقانِ سرسختِ خود را دارد شخصیت

ست میلِ عجیبِ او به  آن چه بدیهی. دانند های نوین می شخودرأیِ خونریز و موافقانش او را بنیانگذارِ ارز

. او اولین امپراتور به معنایِ حقیقی در جهان بود. های آرام و آتالنتیک بود اش تا ورای اقیانوس گسترشِ امپراتوری

های  ا و جنگه این گسترشِ قلمرو هزینه. ها مناطقِ متبوعه داشت ه قارّ چرا که برای اولین بار در تاریخ در تمامیِ

ها در اقصا نقاطِ جهان از جیبِ اسپانیا و  فراوانی را به اسپانیا تحمیل نمود، زیرا تمامیِ این کشورگشایی

وایی نُتمامِ درآمدِ حاصله مستقیم از آمریکا به بانکدارهایِ هلندی، آلمانی، و جِ. رفت مستعمراتش در آمریکا می

هر چند، او اشتباهِ پدرش را انجام نداد و مرکزیتِ سلطنتش را در . کند رسید بدون آن که حتِّا از اسپانیا عبور می

او حتِّا از فتوحاتِ خارجیِ خود . هایی نظیرِ آن چه پدرش دچار شد، در اَمان مانَد اسپانیا قرار داد تا از شورش

و  1010، 1001های  لاش سه بار، در سا داری خزانه. ها را به گماشتگانِ خود واگذاشت ی آن بازدید نکرد و اداره

مردمِ . میلیون دوکادو را پنج برابر نمود 05وی بدهیِ به ارث برده از پدرش از قرار . اعالمِ ورشکستگی کرد 1090

نوا  ی گران بر دوشِ ملِّتِ بی بردند و این هزینه مِ بسیار رنج میرُّوَاسپانیا در زمانِ او زندگیِ سختی داشتند و از تَ

ها و امپراتوریِ  ها، هلندی ها، انگلیسی آور در بیرونِ اسپانیا علیه فرانسوی های سرسام خرج هایی با ی جنگ نتیجه

ی سوم مملکتی ورشکسته به ارث گذارد که دیگر هرگز کمر  او برای جانشینِ خود، فرزندش، فلیپه. عثمانی بود

 . راست نکرد

 

داتِ صلح در داخل و خارج کمر بست و از این رو سلطنت کرد و به کارِ عقدِ معاه 1801تا  1096ی سوم از  فلیپه

در طولِ سلطنتِ او عصرِ طالیی به اوجِ درخششِ خود رسید و سبکِ باروک قدم به . لقب گرفت حیمی رَ فلیپه
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ها، در  ها و پروتستان ، میانِ کاتولیک(1816-1846)های معروفِ سی ساله در اروپا  جنگ. ی وجود نهاد عرصه

 .و آغاز شداواخرِ حکمرانیِ ا

 

های سی  با فسادهای داخلی جنگید و اسپانیا را از گذرِ جنگ. حکومت کرد 1880تا  1801ی چهارم از  فلیپه

های زیادی از امپراتوریِ اسپانیا در زمانِ وی و پدرش پیروِ قراردادهایِ صلح منفک  هر چند بخش. ساله عبور داد

. ، نظیرِ طاعون، بخش قابل توجهی از مردم را قلع و قمع کردندهای گسترده اش اِپیدمی در زمانِ حکمرانی. ندشد

 . های بهترین نقاشانِ اروپا را گِرد آورد ای از نقاشی ی خاصی به هنرِ نقاشی داشت و مجموعه او عالقه

 

ها  نسل وی که محصولِ. حکومت کرد 1155تا  1880، از شده طلسمفرزندش، کارلوسِ دوم، معروف به 

خانوادگی بود، ناتوان و مُخَنَّث و بیمار به دنیا آمد و از خود نسلی به جا نگذاشت، از آن رو  نهای درو ازدواج

ی لوئیِ چهاردهم، پادشاهِ فرانسه را که با ماریا ترسایِ اسپانیایی ازدواج کرده بود، جانشینِ  ی پنجم، نوه فلیپه

های فرانسوی آغاز شد که  ی بوربون گرفت و سلسله ی پادشاهانِ اتریشیِ اسپانیا پایان خود کرد و این گونه سلسله

و متعاقباً عقدِ  1891لونیا در اهای اسپانیا با فرانسه که منجر به اشغالِ کات درگیری. تا همین امروز ادامه دارد

مرگِ کارلوسِ دوم و . شود ی این جانشینی بر شمرده می شده بود، از دالیلِ عمده 0ریسویک پیمانِ صلحِ

به طول  1111تا  1151ترین امپراتوریِ زمان پدید آورد که از  بودنِ وی، نزاعی جهانی را بر سرِ بزرگ جانشین بی

ای جز  االصل در اسپانیا منتهی شد اما بَرَنده ی پادشاهانِ فرانسوی انجامید که گر چه به آغازیدنِ سرسلسله

های  الطارق را از آن خود کرد و پایه و جَبَلپادشاهیِ بریتانیای کبیر نداشت که تسلط بر آتالنتیک، مدیترانه 

 .امپراتوریِ بریتانیا را در مشرق و مغربِ عالم بنیان نهاد

 

در این چهارچوبِ تاریخی مالحظه  1861تا مرگش در  1855را از به دنیا آمدنش در  کالدِرونحال اگر زندگیِ 

ی سوم، یعنی اوجِ عصر طالیی  ر زمان فلیپهد( تا بیست و یک سالگی)اش  بینیم که کودکی و نوجوانی کنیم می

در دورانِ فیلیپِ چهارم بود که به مصائب اما با هنرپروی ( تا شصت و پنج سالگی)اش تا میان سالگی  جوانی. بود

. ت و مُکنَتِ و آبروی اسپانیا، در زمانِ کارلوسِ دومشمَاش مُقارن با از دست رفتنِ حِ آگنده بود و دورانِ پیری

او در زمان و مکان فرزندِ . در این دورنما زندگی از اوج تا حَضیضِ تاریخِ یک کشور است الدِرونکزندگی 

ای به نامِ اسپانیاست و از هجده سالگی تا چهل و هشت سالگی اروپایی را زیسته است که در گیر و دارِ  تراژدی

گفتارترین ادیبِ کلِ تاریخِ  دهد که پیچیده یی او این اجازه را به او م زمانه. زند اختالفاتِ عقیدتی دست و پا می

 .مان فراهم کند شِ رویدادهای متنوع را براینِکُ اسپانیا باشد و در شکل و محتوا تنوعی رنگین از هم

 

 مذهب

                                                           
2
  Ryswick 
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 .قرن پانزدهم آغازِ دو جنبشِ دگراندیشی در مسیحیتِ دیرپایِ اروپا بود

 

اش، ژان کالوین، در  ارتین لوتِر در آلمان بود و شاگردِ معنویکه واضعان و واعظانِ آن م. اصالحاتِ پروتستانی

الق و ازدواجِ ی هشتم صورت گرفت که برای طَ اصالحات در انگستان به پرچمداریِ اِنریکه. فرانسه و سوئیس

را که  هر یک از این دو مُصلِح موازین و قوانینی. مجددِ خود، از کاتولیسیسم بریده و به پروتستانتیسم گرویده بود

کرد، کنار گذاشتند و تنها منبعِ رجوعِ خود به  مسیحیان و بر افکارِ ایشان تحمیل می کلیسای کاتولیک بر زندگیِ

ی جدیدی از انجیل ارائه کردند که  مسائلِ مذهبی را متنِ انجیل قرار دادند تا آن جا که هر یک از آنان ترجمه

ی  ی لوتِر به انجیلِ آلمانیِ لوتِر مشهور است و ترجمه ترجمه. نبودالزاماً خوانشی منطبق با درکِ سنتیِ کاتولیک 

نامه که کلیسای کاتولیک آن را به  آنان با سُنِّتِ خرید و فروشِ آمرزش. کالوین به انجیلِ ژِنِو یا انجیل فرانسوی

گریِ  نوع میانجی در حقیقت، اصالحاتِ پروتستانی هر. ی ورزیدنددّجِ کسب و کارِ خود تبدیل کرده بود، مخالفتِ

کالوین در . کردند فرد، نهاد و یا آئین را در فاَلحِ مذهبیِ مسیحیان رَد و تنها راهِ رستگاری را ایمانِ فرد لحاظ می

العالمین بودنِ خداوند، مطرح ساخت که بر  ی تقدیرِ اَزَلی را بر مبنایِ اَعلَم برداشتِ آزادِ خود از انجیل مسأله

زند، به عبارتِ دیگر،  از تولدِ هر کس سقوط یا نجاتِ هر انسان را بر تقدیر او رقم میاساسِ آن خداوند قبل 

 .تواند نجات یابد انسانی که محکوم به سقوط است حتِّا به مددِ ایمان و اعمال نیک هم نمی

 

االنه به خود عّی پروتستانتیسمِ نوظهور موضعی کامالً فَ که در برابرِ این موضعِ منفعالنه. ضداصالحاتِ کاتولیک

ایمانِ  کاتولیسیسمِ حاکم برایِ اثباتِ نقشِ. رفت گراییِ صِرفِ پروتستانتیسم را نشانه می گرفت و تمامیتِ ایمان

ی ضداصالحاتِ خود کرد که  مذهبی در زندگیِ دنیوی و نیز اُخرویِ مؤمنان دو سیاستِ کامالً متفاوت را سرلوحه

 :کردند ک محور عمل میدر دو سطح مخالفِ ارعاب و تشویق بر ی

انگیز از خالق ارائه دادند  ای هراس تر کردند و چهره های جباریت و قدّاریت خداوند را برجسته آنان جلوه (1

در این راستا تفتیشِ عقایدِ رومی را بنیان نهادند که با . دهد های آدمی را شدیداً مکافات می که لغزش

های فکری بود که  ها و حمله به نِحله فش پیگیریِ پروتستانتفتیشِ عقایدِ قرونِ وُسطا متفاوت بود و هد

دستگیری و اعدامِ فیلسوفِ ایتالیایی . یافتند یکپارچگیِ ایمانِ کاتولیک را به خطر اندازند امکان می

از دستاوردهایِ انگیزاسیونِ  1811و دستگیری و محکومیتِ گالیلِئو گالیلِئی در  1855جیوردانو برونو در 

 .رومی بود

جاتِ کاتولیک را تشویق کردند که رحیمیت و رحمانیت را در میانِ سطوحِ مختلفِ  تشکیلِ فِرَق و دسته (0

وار کردند؛ کاپوچینوها که خود کارمِلیتاهای پابرهنه، با عرفان معنویت را نونَ. دادند جامعه رواج می

م زدند؛ اورسولینوها بر تربیتِ ها بودند در دستگیری از فقرا نامی به ه ی فرانسیسکویی ای از فرقه شعبه

ها پرداختند؛ و در  ها و بیمارستان کودکان و جوانان کمر بستند؛ تِئاتینوها به تبلیغاتِ مذهبی در زندان
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قسم شده بودند و بر امور تربیتی، تعمقاتِ مذهبی  چون و چرا از پاپ هم غایت یسوعیان که بر اطاعتِ بی

ها و  االیِ فکری یسوعیان ایشان را به رهبرانِ معنویِ پادشاهیآمادگی ب. ها متمرکز شدند و میسیون

 .کنندگانِ سطوحِ عالیِ جامعه مبدل ساخت تربیت

 .یافتگانِ مکتبِ یسوعیت بود خود از پرورش کالدِرون

 

 ادبیات

 

ر و ی کُمِدی در تقابل با تراژدی مطرح شده است و بر عکسِ تراژدی که سازوکا از ارسطو به بعد همواره واژه

تشریح شده است، در موردِ کُمِدی کمتر سخنی است و یحتمل جزواتِ  بوطیقااجزایِ آن نسبتاً مبسوط در 

های  ی کُمِدی مفقود شده و به دستِ ما نرسیده است، هر چند که نفسِ کُمِدی به دلیلِ نمونه ارسطو درباره

. ، و بعد مِئاندرو، کمابیش برای ما روشن استبارزی که از آن برای ما مانده است و در رأس همه آثارِ آریستوفان

ی طنزگونه اطالق اَثَرامروزه کمابیش مفهومِ کُمِدی برای ما همان معنایِ اولیه را داراست و در تقابل با تراژدی به 

هایِ ساده برای خنداندنِ  گردد که با پرداختن به موضوعاتی از جنسِ زندگیِ معمولی و با توسل به شخصیت می

 .نگرانه دارد شود و عموماً پایانی خوش و مثبت فراهم می مخاطب

اما با فرا رسیدنِ رنسانس کُمِدی تغییرِ چهره داد، آثاری تحتِ این نام تعمید یافتند که بسیار کم به ماهیتِ 

و  کالیستو کُمِدی. ای از آن نداشتند شدند یا به کل هیچ بهره کُمِدی نزدیک می« ی چشمانه شوخ»و « آور خنده»
های بارزِ  مثال( شکسپیر و غیره)و بخشِ اعظمی از تئاترِ عصرِ طالیی و نیز آثارِ تئاترِ ایزابِلی  الهی کُمِدیمِلیبِئا، 

 .اند این تغییرِ چهره

لوپه دِ وِگا، به شکلی بنیادین هم در  ی آفرینش، اُعجوبه، نوابغ قنوسِقُدر اسپانیا این تغییرِ محتوایی با ظهورِ 

بندیِ نوینی را برای کُمِدی  ، فرمول1کُمِدیهنرِ نوینِ تصنیفِ خود  اَثَرِلوپه در . م در عمل شکل گرفتتئوری و ه

تئاترِ  لِِّتوان گفت کُ می. خود آزمود اَثَرِمعرفی نمود و از سوی دیگر این تئوری را در بیش از هزار و هشتصد 

، کالدِرونز مفهومِ کُمِدی است و تمامِ شاگردانِ او، از جمله بندیِ جدیدِ لوپه ا از این فرمول أثِِّرتِی باروک مُ دوره

 . اند در نگارشِ آثارِ خود به مفهومی که او از کُمِدی ارائه کرد اقتدا کرده

ل کنار ، یعنی وحدتِ کنش، وحدتِ زمان و وحدت مکان را به کُبوطیقارسطو در سه وحدتِ مدِِّ نظرِ اَلوپه 

پرداخت، در قبالِ کُمِدی که به  ی باال می راژدی به موضوعاتِ فخیمانه و از طبقهگذاشت و با عنایت به این که ت

موضوعات روزمره نظر داشت، برای جلبِ مخاطبِ مضاعف از هر دو طبقه، دو سطحِ کنش را با دو موضوعِ مرتبط 

                                                           
3
  Nuevo arte de hacer comedias 
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ی  وع است، یکی از طبقهمثالِ بارزِ امتِزاجِ دو موض زندگی رؤیاست. به هم، در ساختارِ کُمِدی نوینِ خود گنجاند

آبروییِ روسائورا و جستجوی وی برای  بی)ی پائین و متوسط  و دیگری از طبقه( ی جانشینیِ پادشاه مسأله)باال 

دید، حال آن که  ش مناسب مینِساعته و یا کمتر را برای آغاز و پایانِ کُ 04ای  ارسطو محدوده(. احقاقِ شَرَفش

شاهکارِ خودِ  نته اوبِخونافوئِی بارزِ آن  نمونه. انجامد تئاتری سالیان به درازا می نشِقرنِ هفدهم گاه کُ در کُمِدیِ

به همین ترتیب تئاترِ باروک وحدتِ مکان را نیز کنار گذارد و در آثارِ آن شاهدِ تنوعی گسترده . لوپه دِ وگا است

. گریزیِ مکانی هستند ایِ این وحدتهای گوی یاد شده در فوق نمونه اَثَرهای مختلف هستیم که هر دو  از مکان

بندی  گشایی را به ترتیب در سه پرده دسته اندازی و گره چینی، گره لوپه هر یک از سه عنصرِ کُمِدی یعنی زمینه

هر موضوعی بَحرِ مربوط به آن موضوع را . شدند ها عموماً به نظم بودند و به سه هزار بیت بالغ می کُمِدی. کند می

ها و از  بندیِ پرده ها، از بحرِ سونات برای خالصه ورِ مثال از بَحرِ دِسیما برای ابرازِ ناخرسندیبه ط. طلبید می

 .شد ها استفاده می رِدوندیا در بیانِ عاشقانه

 

 های تئاتری گروه

 

ها، هنرپیشگان و نویسندگان در  نمایندگانِ این گروه. شدند برای فعالیتی به مدت یک سال تشکیل می

های معروفِ  از پاتوق. ی شرایطِ قراردادها با هم مذاکره کنند آمدند، تا درباره جهتِ گفتگو گرد می« 4ها پاتوق»

شدند چرا که  انجام می 0 ی مقدس هلِّاین مذاکرات در طولِ چِ. ی لِئون اشاره کرد توان به پاتوقِ میدانچه مادرید می

را های تئاتری کارِ خود را در پایانِ چله و با فَ گروه. بودی آثارِ تئاتری ممنوع اِجرادر طولِ این مدتِ چهل روزه 

دو نوعِ . دادند ی سال بعد ادامه می کردند و تا آغازِ چله یا عیدالقیامه آغاز می 8مسیح شنِ رستاخیزِرسیدنِ جَ

اصلِ های فرسنگ که در فو های کوچنده مشهور به گروه اول گروه. های تئاتری وجود داشت کامالً متفاوتِ گروه

دادند و از تعدادِ کمی  هایِ خود را تغییرِ مکان میاِجراکرد  مختلفی که از یک فرسنگ نسبت به مرکز تجاوز نمی

ای و حمایتِ دربار برخوردار بودند که  های عنوان یا ثابت که از عواملِ حرفه دوم، گروه. ندشد بازیگر تشکیل می

کرد؛  ی تئاتری خریداری میاِجرارِ گروه که حقوقِ مُصَنِّف را برای مدی: شد شان به بیست نفر بالغ می تعدادِ اعضای

دار؛  خوان؛ جامه کردند؛ گروهِ موزیک؛ نقش را ایفا می... هنرپیشگانی که نقشِ بانو، جوانِ رعنا، ریشو، بامزه و 

بخشی از . گرفت می فِ کُمِدی بیشترین حقوق راانو تعلق داشت و بعد از او مُصَنِِّباالترین دستمزد به ب. چی وصول

 .شد آوری می ها جمع نیز برای بیمارستان اِجراوایدِ عَ

                                                           
4
  Mentidero  هایی عمومی بودند که مردم برای گپ زدن و رد و بدل کردنِ اخبار و شایعات در آن گرد  مکان. است)!( سرا  در لغت به معنای دروغ

 . آمدند می
5
  Cuaresma 
6
  Pascua 
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 اِجرا

 

 .داشتند اِجراسه گونه  اِجرادر دستِ  اَثَرِهای ثابت بر حَسَبِ نوعِ  گروه

گرفت که  های دربار، سالنِ کُمِدی آلکاسار و کولیسیومِ بوئِن رِتیرو، صورت می  در تماشاخانه. ی درباریاِجرا

 .ها را بر عهده داشت ها مدیریتِ آن مدت کالدِرون شخصِ

گرفت و طبعاً به آثارِ مذهبی یا آئوتو  های رستاخیزِ مسیح و در میدانِ شهر صورت می در جشن. های مذهبیاِجرا

شد و طیِ یک مراسمِ  هایِ بزرگ سوار می ی نمایش بر گاری ها صحنهاِجرادر این . شد ساکرامِنتال محدود می

 .یافت ی چهارپایان به میدانِ شهر انتقال می ه وسیلهمذهبی ب

قشارِ اَ که سهمی عظیم در شکستِ انحصارِ تئاتر از کُنُفِ مذهب و دربار و آوردنِ آن میانِ. ای خانه های اصطبلاِجرا

شکلی بود که دورتادورِ آن با معموالً سه طبقه  خانه حیاطِ بزرگِ مستطیل اصطبل. معمولیِ جامعه داشت

شد، سی تا چهل متر طول و پانزده تا هفده متر عرض داشت و در اصل محلِ نگهداریِ  تمان محاط میساخ

ای  حرفه ی نیمه ک بود که تغییرِ کاربَری یافته و کُلِ این مجموعه را به یک تماشاخانههرَچهارپایانِ ساکنینِ این شَ

رو به  به به طبقاتِ اول و دوم و سوم و از رواین مجموعه تنها یک ورودی داشت و از جوانبش . تبدیل کرده بود

در دو طرفِ این ورودی . داد، لذا هیچ دسترسیِ مستقیمی بینِ طبقات وجود نداشت یاط دسترسی میحَ فضایِ

فروشِ بلیط . فروختند های خشک می شدند که به تماشاگران تنقالتی نظیرِ شربت و میوه ها مستقر می 1چی شربت

به تماشای تئاتر  6رانندَلَسقف بود قَ در قسمتِ مرکزیِ حیاط که بی. شد ام میهم در همین قسمت انج

ها بود و کَف و  خانه ن اصطبلشان ای الهِ چشمگیر که پاتوقمردانی پر سر و صدا و شلوغ با لباس و کُ. ایستادند می

حیاط که به نوعی با در حواشیِ . شد شان نقشی بنیادین در شکست و موفقیتِ نمایش ارزیابی می و سوتکِلِّ 

های ساده  وران بر چهارپایه عمارت مسقف شده بود، کَسَبه و نظامیان و پیشه قرنیزِ جلو آمده از حواشیِ

به بزرگان  ندشد ی صحنه و بهترین مکان برای تماشا لحاظ میرو به روطبقاتِ باالیِ ورودی که دقیقاً . نشستند می

های  راهروهایِ طبقاتِ جناحی محلِ قرارگیریِ زنان بود و پنجره. ندیافت یرتبه اختصاص م قاماتِ عالیو دربار و مَ

های پنجره و به  ها از پشتِ نرده تاقتوانستند در این اُ آنان می. یافت اتاقِ طبقات به بانوانِ عالیجاه اختصاص می

ذهبیون تقبیح و تکفیر فراموش نکنیم که تئاترهای عمومی شدیداً در میانِ م. نظار نمایش را ببیننددور از اَ

ی دفن  رپیشگانِ تئاتر پس از مرگ اجازهنَحتِّا هُ. آمد نگاری به شمار میلِصداقِ وِشد و رفت و آمد به آنان مِ می

ها چه بسیار مردان که به جستجوی زنان و چه  در این تماشاخانه. های کاتولیک را نداشتند شدن در قبرستان

                                                           
7
  Alojero  .Aloja  فروختند لذا به همین شربت معروف شدند شد و آنان به بینندگان می نامِ شربتِ عسلی بود که با گیاهان عطردار خوش طعم می . 
8
  Mosqueteros 
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گذاشتند و به دلیلِ عدمِ دسترسیِ مستقیم، یک زبانِ مبتنی بر ایما و  دم میبسیار زنان برای دلبری از مردان ق

گاه در . 9گذاشتند ی آن مکنوناتِ درونیِ خود را با هم در میان می اشاره بینِ آنان به وجود آمده بود که به واسطه

از . از این دعواها چاقو خوردخود در یکی  کالدِرون. آمد فات پیش میلَها دعواهای جِدّی و منجر به تَ خانه اصطبل

گرفتند که به نوعی ناظرانِ  هایی کوچک به حیاط داشت روحانیون قرار می این رو در باالترین طبقه که پنجره

ها بر  که در باالخانه  15جابازکن ای فردی بود به کِسوَتِ خانه از دیگر عواملِ تئاترِ اصطبل. شرعیِ نمایش بودند

 .    داد ن نظارت داشت و برای جا شدنِ افرادِ بیشتر در صورتِ لزوم اقداماتِ الزم را انجام میفضای آزادِ بینِ بینندگا

مقِ چهار دو متر، عرضِ هفت و نیم تا هشت متر و عُ ی چوبیِ مستطیلی بود به ارتفاعِ ی نمایش یک جعبه صحنه

هایی بین  کرد با تخته قتضاء میاِدر مواقعی که نمایش عرضِ بیشتری را . شد متر که نمایش روی آن انجام می

هایی بود که  بر صحنه و در قسمتِ انتهایی آن شکاف. شد چهار و نیم تا پنج و نیم متر صحنه تعریض می

ی مردان قرار داشت و نیز وسائلِ مربوط  خانه درونِ جعبه لباس. آمدند بازیگران از درونِ جعبه به رویِ آن باال می

انتهایِ . شد های پر از سنگریزه و آب برای تقلیدِ صدایِ توفان استفاده می شکهمثال از بُ های ویژه، به طورِ به جلوه

ها و  این شبکه. پوشاند ها را می هایِ مجزایی آن صحنه در دو یا سه طبقه سه ستون شبکه وجود داشت که پرده

فراهم  اِجراباروک مورد نیاز بود در  های نامه دادند فضاهای مختلفی که در نمایش شان اجازه می هایِ مربوطه  پرده

رِ مکانیکی در انتهای یک باالبَ. ی قِدامی نداشت ها بسیار مهم بود زیرا صحنه پرده مدیریتِ صحیحِ این پرده. آید

ی  خانه ها به لباس یکی از همین شبکه. آورد صحنه افراد و اشیاءِ مورد نیاز را به اقتضای نمایش باال و پائین می

ای  خانه هایِ اصطبلاِجرا. یافت تا اختالطِ غیرشرعی پیش نیاید ای برای هنرپیشگانِ زن اختصاص می جداگانه

شد تا به شب نخورد، لذا مفاهیمی  ها ساعتِ چهارِ بعد از ظهر آغاز می بعد از ظهر و تابستان یِزمستان ساعت دو

ی که قراردادی بود و صرفاً روشن بودنِ یک و بیننده نه عین اَثَرچون تاریکی، شب، غروب و غیره به نوعی بینِ 

 . شب باشد ی مفهومِ توانست القاءکننده ی مزبور می شمع بر صحنه

فردی که شرحِ جزئیاتش در باال رفت، برای نخستین بار در  ای به دلیلِ ساختارِ منحصربه خانه تئاترهای اصطبل

مردمِ کوچه و بازار، از زنان تا مردان و از القیدان تا روحانیان را تاریخِ اسپانیا تمامِ اقشارِ جامعه از دربار و نُجَبا تا 

حاصلِ تعاملِ دو جانبه . ی تئاتری گرد آوردند و کسی را بیرونِ در نگذاشتند کنار هم برای تشریکِ یک تجربه

ها  یتی در آنهایی شد که برای تمامِ طبقاتِ جامعه جذاب بین مخاطبان و آثار، از یک سو منجر به خلقِ نمایشنامه

لذا . ای باال بَرَد سابقه های مختلفِ جامعه را به شکلِ بی یافت شود و از سویِ دیگر سطح رواداری در میانِ طیف

سازی در اسپانیایی تکه تکه و فئودالی در قرن پانزدهم که به سمتِ یک حکومتِ مرکزی و بعدها  فرهنگ

کما آن که با سر در نشیب . مدیونِ تئاترِ عصرِ طالیی بود ترین امپراتوریِ عصرِ خود حرکت کرد، کامالً بزرگ
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باز بودن،  باز بودن، نیمهن نظیرِ بادبز های مختلفِ تحال. هایی بود که همراه داشتند ها در میانِ بانوان رایج بود بادبزن از ابزارهایی که برای کُدگذاریِ پیام  

  .کرد هر یک معانیِ خاصِ خود را القاء می... ها و ها بر روی لب بسته بودن، تند باد زدن، آرام باد زدن، گذاشتن بادبزن
1 

  Apretador  ی بیشتری جا شود که  ندهود تا در فضای کمتر بینها به هم ب است و در واقعِ کار ایشان هم فشار دادنِ آدم فشاردهندهدر لغت به معنای

با  راست و دروغ. دارد دوجو در جهان شلوغِ عمومی ماکنِاین شغل هنوز هم در بعضی اَظاهراً . تری برای آن دیدم، البته نه خیلی را معادلِ وجیه جابازکن

    .فشاردهندگی و جابازکنی اشتغال دارد ان دقیقاً به همین شغلِفراو به دلیلِ شلوغیِ یک متصدیام که در متروهای ژاپن هم  اما شنیده ،راوی
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ین از ادبیاتِ اسپانیایی به تاریخ رّت، تئاترِ عصرِ طالیی نیز به عنوانِ برگی زَمَظِگذاشتنِ آن امپراتوریِ پرعَ

 .و البته شاید هم بر عکس... پیوست

 

 

که در آن جزئیاتِ ساختمان با  رویِ ورودی، به ، روی نمایش خانه از منظرِ صحنه طرحی از داخلِ یک اصطبل)

 (دقت به ترسیم در آمده است

 
ها و  ی صحنه سمت راست و بالکنرو به روای که در آن لوژِ مقامات در سه ردیف  خانه اصطبل ی تئاترِ نمای باالیی از صحنه)

بندی  یک تا نه شماره دون پرده با اعدادِهای صحنه به شکل عریان و ب شبکه. شود های مخصوص زنان در جناح چپ دیده می ایوان

 (شده است
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هایی آرایش یافته نقش کوهی را دارد که روسائورا در ابتدای نمایش از  سنگ پلکان که با قلوه. زندگی رؤیاستی  طرحی از صحنه)

ایِ  در انتهای نمایش دربِ باسمهدر آن محبوس است و  سِخیسموندوی سه مُعَرِِّفِ برجی است که  ی شماره شبکه. آید آن پائین می

ها بالاستفاده  سایرِ شبکه. های چهار و پنج محل ورود و خروج افراد به قصرِ پادشاهی است شبکه. شود آن توسطِ سربازان کَنده می

.(اند بود و لذا بدونِ پرده  

 

 

 
 11دِ ال بارکا کالدِرونپِدرو 

 

در شهرِ مادرید زاده شد و فرزندِ سوّم از شش   و نجیب صیلمیالدی از پدر و مادری اَ 1855ی  ژانویه 18در 

سوعیان واقع در مادرید مشغول به تحصیلِ گرامر، التین، مپراتوریِ یَجِ اِدر کالِ 1856در . فرزندِ این زناشویی بود

تحتِ  این گونه بود که او و برادرانش. پدرش را 1810مادرش را از دست داد و در  1815در . یونانی و الهیات شد

ی حقوقِ  در رشته 1819واردِ دانشگاهِ ساالمانکا شد و در سال  1810پِدرو در سال . شان در آمدند قیمومتِ دایی

به دلیلِ . گری را برگزید به زودی مطالعاتِ مذهبی را کنار گذاشت و نظامی. التحصیل شد الهی و شهری فارغ

کمر به خدمت در ارتشِ دوکِ فریاس بست و همراه  1800تا  1801 اش در فواصلِ مشکالتِ مالیِ خود و خانواده

 09در  عشق، شَرَف و قدرتاولینِ کُمِدیِ مشهورِ وی با نامِ . با او برای جنگ عازمِ فِالندِس و شمالِ ایتالیا گردید
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  Pedro Calderón de La Barca 
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رِ آثارش هایِ دیگاِجراشد و  اِجرای گالِس، با موفقیت در قصر  و به مناسبتِ دیدارِ کارلوس، شاهزاده 1801ژوئنِ 

گریِ  برادرِ کوچکش، دیِگو، که حال به سنِ قانونی رسیده بود توانست شغلِ منشی 1808در . را به دنبال داشت

شوارایِ دارایی را که از آنِ پدرش بود، به قیمتِ پانزده هزار دوکادو به فروش برساند و با این مبلغ خانواده را از 

های روزافزونی  ، موفقیت1809تا  1800در دربار از  کالدِرونآثارِ متنوعِ  مرتبِ یِاِجرا. تنگناهای مالی در آوَرَد

ی وی را در  آن قدر مشهور شده بود که لوپه دِ وِگا استعدادِ شاعرانه 1815رد به طوری که در برای وی به بار آوَ

بر انگیخت تا آن جا که او وی را به  ی چهارم را احترامِ شخصِ فیلیپه او با این آثار. ستود تاجِ افتخارِ آپولوخود  اَثَرِ

از سویِ دیگر و با اُفولِ لوپه دِ وِگا . ی سلطنتیِ آلکاسار و بوئِن رِتیرو دعوت نمود تصنیفِ کُمِدی برای تماشاخانه

ید های کُمِدی در مادر  خانه رفته رفته به تئاترهایِ مردمیِ موسوم به اصطبل کالدِروندر آسمانِ تئاترِ اسپانیا، آثارِ 

های  نیز بینِ میادینِ جنگی و تئاتر سپری شد و در هر دو عرصه موفقیت کالدِرونی چهارمِ زندگی  دهه. راه یافت

به طورِ کامل از خدماتِ رزمی بازنشسته شد اما کماکان آثارش هر  1840در . فراوانی برایِ وی به ارمغان آورد

زونی گرفته بود که در این زمان شهرت و احترامِ او چنان فُ. دآم در می اِجراای به  تر با عواملِ حرفه چه با شکوه

، تئاترِ 11و فرانسیسکو روخاس سورریا 10ترین استعدادهایِ تئاترِ اسپانیا، نظیرِ آگوستین مورِتو سلی کامل از بزرگنَ

د و در فرانسه این شهرت و احترام مرزهای اسپانیا را در نوردی. خود قرار دادند بکِ نوشتاریِی سَ او را سرلوحه

ی  نویسانِ ناموری چون آنتوان لو مِتال دوویل، توماس کورنی و فرانسوا لو متال دو بویسرابرت به جرگه نمایشنامه

های تئاتری متوقف  حکامِ حکومتی فعالیتهفدهم به موجبِ اَ ی چهلِ قرنِ واسطِ دههاَ. دانِ ثابتِ او در آمدندلِِّقَمُ

. به دلیلِ فوتِ شاهزاده بالتاسار کارلوس 1849تا  1848بوربون و از  مرگِ ایسابلِبه سببِ  1840تا  1844از . شد

در این فاصله . ضاف بر علتِ این تعلیقات بودهای تئاتری خود مُ از سویِ دیگر فشارهای مذهبیون علیهِ فعالیت

های اسپانیا و  شکستهای شخصی مصایایِ ملِّی چون  خوسه و دیِگو برادران پِدرو فوت کردند و بر این مصیبت

 .امضای قراردادِ وِستفالیا افزوده شدند

ای  خته بود، به عضویتِ فرقهگریِ دوکِ آلبا، فرناندو آلوارِس دِ تولِدو، پردا در طولِ سالیانِ تعلیق، او به منشی

ن به رسماً رَدایِ کشیشی به تن کرد و گر چه کماکا 1801سپتامبرِ  16فرانسیسکویی در آمده بود و در  سن

های مذهبی، موسوم به آئوتو  ستعدادِ خود را معطوفِ نمایشنامهها ادامه داد اما اِ پرده ها و میان نوشتنِ کُمِدی

ای چون او که عاشقِ  اش رساند چرا که برای ذائقه ای که آن را به کمال و پختگی ساکرامِنتال نمود، ژانرِ نمایشی

 .نمود بود، بسیار مناسب میهای علومِ الهی  نقاشی و لطافات و پیچیدگی

ای بود تا به نحوی از واقعیتِ تلخی که  سطورهنزدیک شدن به موضوعاتِ اُ کالدِرونآخرین مرحله از زندگیِ ادبیِ 

فرزندش پدرو خوسه رخت از  1801در : داد، بگریزد هم در سطحِ اجتماعی و هم در سطحِ فردی آزارش می

ی صلحِ پیرینِئو بسته شد که پیروِ آن اسپانیا بسیاری از قلمروهای  عهدنامه 1809جهان بر بست و در سالِ 

با » 1819در اواخرِ عمر دچار تنگدستی شد تا آن جا که در  کالدِرون. حاکمیتِ خود را به فرانسه واگذار کرد

. وی تعلق گرفتای ویژه از جانبِ دربار به  مساعده« ی مالی توجه به خدماتِ چندین ساله و کِبَرِ سن و صِغَرِ بنیه
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. مایش را یتیم گذاشتربابِ نجان از قالبِ تن تهی و اَ 1861میِ  00سرانجام در ساعتِ دوازده و نیمِ روزِ یکشنبه 

سالبادور  خوسه واقع در کلیسای سَن نستانِ سَبِآالیش که از وصایایش بود در شَ ای ساده و بی جنازه پس از تشییع

 . به خاک سپرده شد

ای که خودِ وی در سالِ مرگِ خود انجام داده است، آثارش مشتمل بر صد و ده کُمِدی و هشتاد  ی در بازشمار

 . نمایشِ مذهبی، میان پرده و آثارِ جزئی برآوُرد شده است

 

 زندگی رؤیاست
 

بقِ آمار بیت در اوزانِ مختلف است که طِ 1119رفت، در سه پرده و مشتمل بر  اِجرادر مادرید به  1810در 

کامالً  اَثَرِبخشد و آن را به یک  بر وزنِ رومانس است که آزادیِ بیان و عملِ فراوانی می اَثَر% 01بیت یعنی  1956

های  مونولوگ است که حاکی از عُمقِ پرداختِ نمایش به کشمکش اَثَریک سومِ . کند دینامیک مبدل می

 .ست درونی

 

 (ی داستان چکیده

در لباسِ مُبَدَّلِ . رّه غلتیده استشود که مَرکَبَش پشتِ سر به دَ به صحنه آغاز مینمایش با ورودِ ناگهانیِ روسائورا 

اش از مسکو به لهستان آمده است و  رفته او به جستجویِ آبرویِ از دست. آید کنان از کوه فرود می مردان، مویه

گفتار و  سَفَر مُالزمِ شیرین در این. در آن به زنجیر است سِخیسموندوکه اُفتَد  تصادفاً گُذارش به بُرجی می

که مشغولِ ناله کردن بر سرنوشتِ شومِ خود است از  سِخیسموندو. کند حرکاتش، کالرین نیز او را همراهی می

کند اما به مجرد آن که دخترِ مردنما زبان  شود و قصدِ کشتنِ او را می ی روسائورا عصبانی می حضورِ غریبانه

شود، او  سپس کلوتالدو به همراهِ سربازانش وارد می. کند او را دلشیفته می گشاید لطفِ مستور در وجودش می

به حکمِ وظیفه و . و پدرِ روسائوراست بدونِ این که دختر این را بداند سِخیسموندوکارگزارِ شاه، زندانبان و مربیِ 

یلیو، شاهنشاهِ لهستان سپس صحنه به دربارِ شاه باس. دهد علی رغمِ میلش دستورِ جلبِ دختر و کالرین را می

کند و  نطق بلندباالیی را ایراد می اِسترِیااش، آستولفو، دوکِ مسکو و  وی در حضورِ دو خواهرزاده. شود منتقل می

ستارگان خوانده است  شِردِتولد در بُرج در عالئمِ بدشگونی که در گَ را از بدوِ سِخیسموندوتِ حَصرِ فرزندش، لَّعِ

پیشگان در تاریخِ کشور خواهد شد و پدرِ  ندی خونخوارترینِ ستماسِ این عالئم نوزاد در برومَبر اس. دارد اعالم می

دهد که جهتِ آزمونِ صِحَت و  در پایانِ نطق، پادشاه دستور می. ی سلطنت سرنگون خواهد کرد خود را از اَریکه

تِ شاهزادگی در آوَرَند ر آوَرَند و درکِسوَرا افیون خورانیده و در خواب از بُرج به قص سِخیسموندوگویی،  سُقمِ پیش

به جرمِ شکستِ قُرُق برای کسبِ  ،زندانی کلوتالدو ،تا رفتار او به مَحَک آید، از این رو روسائورا و کالرین را که

دهد که انتقامِ  کلوتالدو شادمان از این تصمیم به روسائورا قول می. کند اند عفو می تکلیف به حضورش رسیده

به مجردِ هوشیاری  سِخیسموندو. ی او را از هتِّاک، که در واقع آستولفو بوده است، بگیرد رفته از دست شَرَفِ
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اندازد و به روسائورا که به پیشنهادِ  ی قصر به پائین می کند، خدمتگزاری را از پنجره استبداد و تَوَحُّش پیشه می

کند، شمشیر به قتلِ کلوتالدو  درازی می ا به عهده دارد، دستر اِسترِیاکلوتالدو حال به نامِ آسترِئا در قصر ندیمیِ 

شاه . ستیزد کشد و با آستولفو که به دفاع از کلوتالدو بر آمده است می که در دفاع از روسائورا بر آمده است می

بُرج همان گونه که آورده شده بود به  سِخیسموندوشود و  به خیر می فات ختمِلَکند، قضیه بدون تَ مداخله می

کند هر  یابد که به وی القاء می شود و پس از هوشیاری دوباره کلوتالدو را در مقامِ زندانبانیِ خود می بازگردانده می

در مقامِ  سِخیسموندومدت  از سوی دیگر حضورِ کوتاه. آن چه بر کسوتِ شهزادگی دیده رؤیایی بیش نبوده است

آنان که طرفدارِ پادشاه و ازدواج و جانشینیِ خواهرزادگانش، . کند شهزاده دربار و مردم را به دو دسته تقسیم می

ی قانونی خود یعنی  تابند و شهزاده ای از مسکو را بر نمی ، هستند و دیگرانیِ که پادشاهیِ بیگانهاِسترِیاآستولفو و 

ی  وفاداری به پادشاه به جبهه کلوتالدو در. افرازند ند و به فرماندهیِ او بیرقِ قیام مییابَ را در بُرج می سِخیسموندو

شود و  فِ خود به وی یادآور میروسائورا قولِ کلوتالدو را در اِحقاقِ شَرَ. پیوندد و شاه باسیلیو می اِسترِیاآستولفو، 

جانِ خود را در قصر  سِخیسموندوبا  د اما کلوتالدو که در درگیریِشَکُای آستولفو را بِ خواهد که طیِ نقشه از او می

 سِخیسموندوی  د لذا روسائورا برای انتقام از آستولفو به جبهههَدَ نصراف میشتنِ او اِداند از کُ نِ آستولفو میدیومَ

شاه باسیلیو شکست . شود کالرین به تیرِ غیب کشته می. گیرد درگیری بینِ دو سپاه صورت می. شود ق میمُلحَ

که از  سِخیسموندوگردد اما  اش می فرزندِ طاغیخورد و با لشکریانِ تار و مارش در کوهستان گرفتارِ  می

آوَرَد که حال  گیرد، آستولفو را به عقدِ روسائورا در می عبرت گرفته است پدرش را در آغوش می رؤیاهایش

وصلت  اِسترِیاخود نیز با . کند او معلوم شده است، و بدین ترتیب از او اِحقاقِ حق می نَسَبش بر همگان و خودِ

 . ندکُ می

 

 (پرسوناژها

ای خالقه از  ، مجموعه«خلقِ شخصیت»خود، در بخشِ  14نویسی راهنمایِ عملیِ نمایشنامهنوئِل گریگ در 

ی شخصیت از طریق نامِ آن  نویس بر جوهره دهد که به شکلِ مفصل بر تسلط یافتنِ نمایش تمارینی را ارائه می

ها اساساً با  شویم و این نام های خود تعریف می سِ نامما تا حد زیادی بر اسا»: آغازد  ممارست دارد، او چنین می
رفاً با استفاده از ما صِ»: گیرد سپس چنین نتیجه می« .هویتِ شخصی و سرگذشتِ شخصی ما در ارتباطند

های  شخصیت... کنیم کننده، چیزهای بسیار زیادی در موردِ خود کشف می مان به عنوانِ عاملی کنترل های نام
ی پروپیمانی داشته باشند که زندگیِ خودِ ما دارد؛ و دقیقاً همان طور که  ید همان قدر تاریخچهداستانیِ ما با

های  مان بازگو کرد، به همان ترتیب داستانِ شخصیت های توان از طریقِ نام های شخصی ما را می داستان
تا چه حد به طرزی « تانداس»و « شخصیت»دیدیم که . شان بیان کرد های مان را باید از طریق نام داستانی

آمیز، حتِّا آلوده به  شاید در این جمالتِ گریگ نوعی افراطکاریِ مبالغه «اند غیرقابلِ تفکیک به هم پیوند خورده

                                                           
14

 اکبر علیزاد ی علی ترجمه/1195/بیدگل/تهران  
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سال قبل هنگامِ  165 کالدِرون، دیده شود امّا به هیچ وجه چنین نیست وقتی ببینیم که استادی چون خرافات

زدنی رعایت کرده  هایش به دقتی مثال ی تک تکِ شخصیت صلِ مهم را دربارهنگارشِ شاهکارِ خود چه گونه این ا

 :شان بیرون کشیده است های است تو گویی آنان را از درونِ نام

 ی التینِ  از ترکیب دو واژه :سِخیسموندوsextus (به معنای ششم ) وmundi (به معنای جهان )است .

نیز  سِخیسموندوشخصیتِ . سان را در روزِ ششم خلق کردبه روایتِ سِفرِ آفرینش در انجیل، خداوند ان

محرومیتش از آزادی در مفهومی مذهبی محرومیتی است ناشی از . انسانِ زاده شده در روزِ ششم است

هیپوگریف است، حیوانی هیبریدی و  زندگی رؤیاستی  فراموش نکنیم که اولین کلمه. گناهِ نخستین

انسان در آغازِ آفرینش که هنوزِ نورِ معرفتِ قدسی در آن راه نیافته  ای، نمادی از خوی بَهیمیِ اسطوره

غایتگهی که انسانِ . آمرزش. است« بخشش» اَثَرآخرین کالمِ . شود پس به عصیان و معصیت گمراه می

انسانی که مِس . آید ی زندگانی دنیوی با عبور از مصائب در آن به لطفِ پروردگار نائل می  گنهکارِ در کوره

 .گردد ل میدَلوهی بَجودش در کارگاهِ هستی به زرِ نابِ اُو

 در یونانی : شاه باسیلیوbasileus لقبی افتخاری برای شاهانِ امپراتوریِ . به معنایِ شاه یا امپراتور است

شاه باسیلیو . شان امپراتوریِ عثمانی قدرت گرفت بیزانس که با رومِ غربی در جنگ بودند و از شکست

ستارگان از قدرت  میانِ دو وضعیت است، یک سو شاهی که فرزندش به قولِ تبلور کشمکش

او سمبلِ . استفاده خواهد کرد و سوی دیگر پدری که علی رغمِ همه چیز مهرِ فرزند در دل داردسوءِ

تقابلِ او با . کشد تفتیشِ عقاید نیز هست که به ترس از تغییراتِ اجتماعی مخالفِ خود را به بند می

انسان که به ترتیب سه رویکردِ /فرزند، خدا/ملت، پدر/شاه: آورد سه دوگانه را پدید می ندوسِخیسمو

 . آورد پدید می اَثَرفلسفی و مذهبی را در -سیاسی، وجودی

 ی یونانیِ  نامش از واژه: کلوتالدوCloto  ِشناسیِ یونان  در اسطوره. «رِشتن»مشتق شده است به معنی

هایِ زندگی را  لیافاش اَ است که بر چرخِ ریسندگی رِ سرنوشتِ آدمیکلوتو نخستین از سه کارگزا

است، نگهبانش است  سِخیسموندوی الیافِ زندگیِ  کلوتالدو نیز در مقامِ کارگزارِ پادشاه ریسنده. رِشت می

 .آوَرَد بَرَد و می آموزد و از همه مهمتر او را در جهان واقعیت و رؤیا می ها الزم را می به او معرفت

 شناسی  او سمبلِ عهدِ طالیی است که در اسطوره. نامی است مرکب به معنایِ گلسرخِ طالیی: روسائورا

در این . ترین وضعیتِ احوالِ آدمی اشاره دارد، معادلِ بهشتِ اِدِن در سِفرِ آفرینشِ انجیل یونان به مطلوب

ی  دقیقاً با همین صحنه یاستزندگی رؤ. دوره آدمی هنوز به سببِ معصیتِ نخستین هُبوط نکرده بود

او بعداً به طورِ موقت نامِ آسترِئا را . شود که در سقوطِ روسائورا از اسب نمادینه شده است سقوط آغاز می

شناسیِ یونان سمبلِ عدالت است و مشعلی به همراه دارد و دال بر جنبشِ او  گزیند که در اسطوره بر می

بهشتِ . داخت به موضوعِ هُبوط در قرن هفدهم معمول بودپر. اش است بر احقاقِ حق از دست رفته
 . یک نمونه است( 1886)جان میلتون  اَثَر گمشده
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 ست، انسان به مفهومِ ی آدمی او نمادِ قالِ و قیلِ زندگیِ روزمره. به معنای سور یا شیپور است: کالرین 

ن روست که با همه و در همه جا دیده از ای. اش ی آن و نه مفهومِ مجرد از نوعِ فلسفی پیرایه و بی  ساده

ی  میرد چون همه کالرین تنها شخصیتِ داستان است که می. کوه، زندان، قصر، میدانِ جنگ. شود می

تَالشیِ جسمی که همان  ها که فانی هستیم و فارغ از هر گونه کیفیاتِ متعالی یا دَنی، در مسیرِ انسان

 .حرکاتی با فرجامی تلخ ا سرانجامی جدّی، شیرینست ب طبعی کالرین شوخ. مرگ است در حرکتیم

 جنگ»ای ساکسونی دارد به معنای  نامش ریشه: آستولفو» . 

 اقبالِ نیک است از . درخشد ای در دوردست به زیبایی می او چون ستاره. به معنای ستاره است: اِسترِیا

 .شود مزدوج می با وی سِخیسموندوخیریِ  به ی عاقبت به نشانه اَثَراین رو در انتهای 

 

 (ها مایه بُن

 

هفدهم قرنِ گذارِ اروپا است از اومانیسمِ رنسانس در قرنِ شانزده به پراگماتیسمِ عصرِ روشنگری در قرنِ  قرنِ

های جهانِ قدیم با جهانِ جدید در تمامی  تقابل قرنِ. عملی و نظریِ انسانِ مدرن است هایِ چالش قرنِ. هجده

به ویژه  های بشری، ترین ژانر برای بازنمودِ تقابل که تئاتر، به عنوانِ بهترین و مناسب پس بیهوده نیست. ها حوزه

های چندوجهی در آثارِ  این تقابل. شود ها مبدل می گیرد و به کارزارِ سترگ ایده سابقه اوج می در اسپانیا چنین بی

 .   برای تغذیه شدن به منابعی مختلف نیازمندندبخشند که خود  های متنوع و متفاوتی را به آثارِ او می الیه کالدِرون

ای را از رافائل خینارد دِ ال روسا نقل  ، قطعهزندگی رؤیاستی خود بر چاپِ  خوآن روآنو دِ ال هاسا در مقدمه

 :باشد اَثَرکند که شاید بهترین وصف در توصیفِ این  می

ست فلسفی که به  یا شعری -پردازد ط و رستگاری میست و از آن رو به مسائلِ هُبو یک درامِ مذهبی زندگی رؤیاست»

های دنیوی  خارِف و جلوهست که ما را از فریبِ زَ یا درسی اخالقی -کند های دانش روی می فرجامِ آدمی و سرچشمه

به  ست انقالبی علیه استبدادِ اجتماعی که یا اعتراضی -ای شاعرانه است از انسانِ بدون تربیت یا آموزه -سازد بیدار می

به سوءاستفاده از  را سیاسی که خالیق یا درسی -کند آدمی را سرکوب می آزادیِ ها جلوگیری از ضاللت ی بهانه

هایی  یا نقاشی متحرکی از پیشرفت -بینی های کف ها و اسطرالب مودِ جنونِ موجود در رَملیا نُ -دهد آزادی اِنذار می

شده  ای از این که چگونه احساساتِ سرکوب یا نمونه –د نآور ه حاصل میکه آدمی و آدمیت در جدالِ اکبر با نفسِ اَمّار

 -یا الهامی از فلسفه که واقعیتِ جهان بیرون را منکر شده است -آیند در برابرِ فشارِ بیشتر بدتر به انفجار در می

 «  هاست اگر نیک نظر کنیم ها و بسیار بیشتر از این ی این همه زندگی رؤیاست

به  منابعِ اصلی ساختاری و موضوعیِ زندگی رؤیاستی خود تحتِ عنوانِ  در مقاله رودریگِس کوآدروساِوانخِلینا 

  Job. 20:8آیات انجیل : اند بوده کالدِرونبخشِ  الهام زندگی رؤیاستکند که در خلقِ  منابعی اشاره می  مجموعه

عرفانِ پارسی که، که حالِ . گونه استی هندو که بر اساسِ آن زندگی سرابی رؤیا فلسفه. Isaías. 29:7-8و 



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

17 

آبادِ خاکی پیوسته از  دالن گویان و از فلک خونِ خُم جویان،  بُبریده از نیستانِ اَزل و گرفتار در این خراب خونین

نوازیِ  که در آن خلیفه به پاس قدردانی از میهمان هزار و یک شبداستانی از . کند ها شکایت می جدایی

ی  افسانه. بیند آید خود را در مقامِ شاهی می برد و وقتی به هوش می ال نشئه به قصرِ خود میمِسکینی او را به ح

گویی حکایت  کند زیرا شواهد و غیب بودا که در آن شاهزاده به فرمانِ پدرش در قصری جدا از آدمیان زندگی می

ی  ی آموزشی دارد که بر اساسِ آن بردهی غارِ افالطون که مفهوم افسانه. از آن دارند که او تارکِ دنیا خواهد شد

ی  و در غایت، فلسفه. خواهد آزادی را به سایر زندانیان نیز نشان دهد رهایی یافته از بند و آشنا به آزادی می

 ست که زندگی پیشِ ی آدمی تفوق بر موانعی رَواقیِ سِنِکا، بازتجلی یافته در یسوعیان، که معتقد است وظیفه

 .نهد پایِ او می

دفاع و آن را  اَثَر سنگ، مارسِلینو مِندِس است که از اصالتِ موضوعیِ شناسِ گران کالدِرونر سوی دیگر آرایِ د

 :پندارد می کالدِرونی نابِ  حاصلِ اندیشه

تمامِ آن چه منتقدان . خواهد بگوید است، حال هر که هر چه می کالدِرونی  به تمامی آفریده اَثَری  اندیشه»

اند که در آن پادشاهی گدایی را با  های هزار و شب یافته ست که به یکی از داستان یابند شباهتِ دوریاند ب توانسته

تواند  این داستانِ کودکانه به هیچ وجه نمی. انگارد که پادشاه است افیون خواب کرده و ساعاتی وی را چنین می

لوپه دِ وِگا  کُمِدی، بارالم و خوسافاتلی، بدونِ شک، منبعِ اص. )...( در خود داشته باشد کالدِرونای از درامِ  جوانه

              .«ی بوداست است، برگرفته از کتابِ مشهورِ شرقی، که آن طور که دانیم، شکلی مسیحی از افسانه

teatro, 208-209)  (Calderón y su 

ای ذهنی و یا بستری برای  زمینه پس ای نظری و هایی و به چه اندازه پشتوانه فارق از آن که چه داستان یا داستان

او دور . ی اصیلِ تئاتری است یک نویسنده کالدِروناند، نباید فراموش کنیم که  بوده زندگی رؤیاستخلقِ 

کند که  خلق می« هایی کامالً مُدَوَّر شخصیت» اره کند، بلکههایش تکه پ چرخد تا داستانی را برای شخصیت نمی

هایی  شخصیت 10«هایی برای ساخت و پرداختِ روایتی کامل و دراماتیک خواهد بود داستانشان شاملِ بذرمایه»

اند که چالش، پیرایش و پاالیشی در هم تنیده دارند و به  ها و غُدَد و فُرَجِ هم فرو رفته که چنان در چِفت و بَست

اما ( سینِرژیک)افزا  هایِ رویش و ریزشِ یک پروتاگونیست منجر شوند، به شکلِ هم زمینه جای آن که به پس

: کبیر باشیم کالدِرونکنند که شاید کمالِ آن را مرهونِ  بدونِ تعدی به ذواتِ منسجمِ هم، چیزی را خلق می

ی لوپه دِ وِگا  18فوئِنته اوبِخونای آن را برای نخستین بار در  که نوعِ ساده و گِردنشده. پروتاگونیستِ جمعی

 .شاهدیم

ا، فرنان گومِس، خُرد و پیر، زن و مرد، کِهتر و سَروَر را در روستا ی از مَظالِمِ امیرِ کاالترابا تهدر فوئِنته اوبِخونا رش

ی دّعَی تَ س و اورتونیو، در ادامهامیر و نوچگانش، فلورِ. کند های تسبیح علیهِ ظالم بسیج می گام به گام چون دانه

برند  داماد را به اسیری می زنند، فروندوسوی تازه ا تازیانه میربایند، مِنگو ر از شَرَفِ زنانِ دهکده، الئورِنسیا را می
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 .فارسی از لوپه دِ وگا، به قلم اینجانب در سایتِ کتابناک در دسترسِ آزادِ همگان است ، اولین اثرِ ترجمه شده بهفوئِنته اوبِخونا ی کاملِ ترجمه 
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این رشته از . شکنند روستانشینان است می تا از بُرجِ قلعه به دار بیاویزند و چوب بر فرقِ دهدارِ ده، که معتمدِ

اهِ پرتغال به سوی دیگر، با شورشِ امیر علیهِ پادشاهانِ کاتولیک، فرناندو و ایسابل، در جانبداریِ او از پادش

نته اوبِخونا برای اعتراف و پوزش نزدِ در آخرین صحنه که دهنشینانِ فوئِ. رود های جامعه فرا می ترین رده عالی

 .شود ی مظالم با عفوِ شاهی بسته می اند، حلقه پادشاهان آمده

از آنان در زمانی و هر یک . تر است ها بسیار پیچیده های شخصیت ها و رذیلت ابعادِ فضیلت زندگی رؤیاستدر 

همه زخمیِ یکدیگرند . ای دیگر است مکانی گاه بسیار دور چیزی را از دیگری ضایع کرده یا در صددِ التیامِ ضایعه

های  و همه مَرهمِ هَمَند و گام به گام، در جستاری تراژیک، با ارتقاءِ فهم خود از دردهای خود و دیگران، پله

، ورای زندگی رؤیاستدر  کالدِرون.  آیند یت با هم، در یک نقطه، بدان نائل میپیمایند و در نها رستگاری را می

اش  پرداخته هایِ خوش ، با اندک شخصیت...های سیاسی، مذهبی، فلسفی، ادبی، روانشناختی و تمامِ بحث و فَحث

به ساحلِ فالح لنگر غَلتَد و یا یک جا  ی سقوط می آوَرَد که یا یکپارچه به ورطه ای را به ترسیم در می جامعه

دهد و از این  آور را تنها هنرِ تئاتر در اختیارِ آدمی قرار می ی جمعی در این جذر و مدِ سرگیجه تجربه. اندازد می

 .تجلیِ نابِ این هنر است زندگی رؤیاستمَنظَر 

    

 (ترجمه ی  درباره 

 
 

ست بزرگ و ناشناخته در  ای نویسنده نکالدِرو. پرده صحبت کنیم در پایانِ سخن بگذارید کمی تئاتری و بی

تئاترِ عصرِ طالییِ اسپانیا بعد از چهارصد سال ظهور و عروج و اُفول هنوز به هزار و یک دلیل بر . ایران؟ درست

اما سؤالِ جدّی . ، مطالعه نشده؟ درستزندگی رؤیاستشاهکارش، . زبان ناشناخته مانده؟ درست مخاطبِ فارسی

 زبانِ قرنِ اسپانیایی کالدِرونِتی با رابَزبانِ قرنِ بیست و یکم که هیچ گونه قِ سِ ایرانیِ فارسینوی این جاست که درام

را به فارسی بخواند؟ آیا  زندگی رؤیاستهفدهم ندارد اصالً چرا و برای چه باید بعد از چهار قرن حال بیاید و 

تئاتر نیز چون . ای آموزاندن به ما دارد؟ قطعاً خیرهای به کار رفته در آثارِ این دوره چیزی بیشتر و برتر بر تکنیک

انسانی با گذشتِ زمان غنایِ بیشتر یافته و یقیناً آن چه از نظر تکنیک نزد چخوف، بِکِت، پیراندِلو،  سایرِ علومِ

ریک بوئِرو بایِخو، ادوارد آلبی، نیل سایمون، فردریش دورنمات، ماکس فریش، سارتر، کامو، برشت، یاسمینا رضا، اِ

امانوئِل اِشمیت و دیوید مَمِت در تئاتر و تارکوفسکی و برگمان و کیارستمی و فان تریر و برتولوچی و پازولینی و 

ها و همه دیگرانِ دیگر وجود دارد قابلِ مقایسه با آثارِ چهار  در سینما،  نزد این...  بِال تار و کوبایاشی و فرهادی و 

های  برای گفتن در این آثارِ عتیق وجود دارد؟ وَرای اِلِمان های جدیدی آیا حرف. سده پیش نیست

ی زندگیِ قرنِ هفدهم هیچ چیزِ جدید و حتِّا قابلِ ارتباطگیری برای  زمانه و شیوه. شناختی، قطعاً که نه زیبایی

 پس چه؟. زبان ندارد و به تاریخ پیوسته است مخاطبِ امروزیِ حتِّا اسپانیایی
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درامِ امروزیِ فارسی به شکلِ بسیار دلخراشی در حالِ کم رنگ شدن و حتِّا گم شدن به گمانِ من یک چیزی در 

ایم و به جای التجاء بردن به مفهوم تئاتر و هنر که همان بازآرایی و  زدگی شده یک جور گرفتارِ ترجمه. است

های نوین  و تکنیک اِجراشاید مقهورِ قدرتِ . ایم پردازی روی آورده محاکاتِ طبیعت و انسان است به نظریه

ای نوشتن  اما هر چه هست ما در حالِ فراموش کردنِ نگارشِ تئاتر هستیم و به شکل ناعادالنه. دانمنمی.  ایم شده

 ییاِجراخودشیفتگیِ من نامِ آن را . ایم تا از شرِ آن در امان بمانیم های داستان و رُمان تبعید کرده را به حوزه

خواهی بنویس  تو هر چه می»کند که  کارگردان به روح نویسنده چنین هُقنه می نوعی تفرعن که روح. گذارم می

ای چنین تحقیری را تحمل  و از آن جایی که هیچ نویسنده. «سازم من از آن یک شاهکار بر روی صحنه می

واهند عجیب نیست اصرارِ غریبی که عموماً بخ( مثالً بِکِت یا برشت)کند مگر مرده و بسیار مشهور باشد  نمی

 .   های خود را بکنند کارگردانیِ نوشته

سپریم و در واقع به جای جستنِ آن به دنبالِ خلق کردنش  را داریم به بادِ فراموشی می در درام نشاعرانگیِ زباما 

  . ایم را از دست داده11«کنیم ای قاطع برای خلقِ معانیِ جدید از زبانی که با آن کار می شجاعت و اراده»ما . هستیم

معتقدم نزدیک شدن به متونِ عصرِ طالییِ تئاترِ اسپانیا برای این جنبه از حال و هوای نامساعدِ امروزِ تئاترِ ما 

تمامی این متون هم در قالب و هم در محتوا شعر هستند و ما به . بخش و آموزنده باشد تواند بسیار التیام می

شود و اصوالً کارکردِ زبانیِ  م از درونِ ذاتِ زبان خلق میشویم که چگونه یک درا وضوح با این تجربه مواجه می

 . بینیم تئاتر را به عینه می

 اَثَرخواندم همیشه برایم این پرسش وجود داشت که چرا این  ارسطو را می صناعتِ شعرِیا  بوطیقاوقتی اولین بار 

ناعت و فنونِ طبعِ تراژدی صِ عِچنین نامیده شده است حال آن که بیشتر موضوعِ بوطیقا در واقع تبیین و وض

منظورِ . ترین نوع شعر است هنوز خود پرسش بزرگی است است گرچه این که چرا تراژدی از دیدِ ارسطو عالی

ی نخست شعر  توان تأکید او را بر این مسأله کتمان کرد که درام در وهله ارسطو هر چه بوده باشد قطعاً نمی

ه و آشفته کردنِ آن برای بر آشوبیدنِ ذهن و زبانِ مخاطب برای آن که رویکردی نوین به زبانِ روزمر: است

ها در جای خود و به نامِ خودشان نباشند چه  اندیشه بدارد که اگر چیزها و کَس اعتی  او را بر این احتمال بهس

م دُّقَن تَبرای شخصِ من تئاتر مقدمتاً جز این نیست و در ای. سلسله اتفاقاتی ممکن است حادث شود یا نشود

نویس  نامه به عنوانِ یک نمایش.  ها سخن برای گفتن دارد ی دوران طالییِ اسپانیا بسیار بیشتر از همه تئاترِ عصرِ

های دیگر حتماً اسنادِ این تأثیرپذیری را  شخصاً این گنجینه بسیار و بسیار به کارِ من آمده است و در فرصت

نویسانِ جوانِ ایرانی به ویژه در  حاضر برای درام اَثَرِاین آثار و از جمله اعتقاد راسخ دارم که . منتشر خواهم کرد

 .  هایی که به آن اشاره کردم بسیار آموزنده و راهگشا خواهد بود ی کاستی حوزه

 

ی پرفسور اِوانخِلینا رودریگِس  به تصحیح و تحشیه ی انتشاراتِ اسپاسا کالپه را که نسخه اَثَری این  در ترجمه

دِ ال بارکا، در  کالدِرونی مجازیِ سِروانتِس، پورتالِ  ام که در کتابخانه مورد استفاده قرار داده در آمده، سروکوآد
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ی مرجوع را  ام در زیرنویس نسخه ی دیگر مراجعه کرده در مواردی که به نسخه. 16دسترسِ آزادِ عموم است

ی ابیات تا جایی  ام و حتِّا در تقطیعِ ترجمه ته برگرداندهنوش کالدِرونام و آن چه را  قائل به تفسیر نشده. ام آورده

 اِجرامعتقدم یک متنِ تئاتری هر قدر به صنایعِ ادبی پیچیده باشد برای . ام که مقدور بوده به متن وفادار مانده

سَّتِ خاصی در تئاترِ باروکِ اسپانیا خِ. ای که در ترجمه هرگز نباید آن را از نظر فرو گذاشت شود، نکته آفریده می

حاالت و احواالت   .شود ها خالصه می ها وجود دارد که گاه صرفاً به ورود و خروجِ شخصیت صحنه نسبت به توضیح

چنان چه درکی دراماتورژیک از این عوالم . شان و یا در الحانشان مستتر است آنان در بطن و فحوایِ اظهارات

هایِ  اگر بر حَسَبِ مورد پیچیدگی. به فارسی گردد اَثَریِ اِجراواملِ گشایِ ع ام بلکه راه شان کرده ام پاورقی داشته

ای  حال اگر نکته. ام ام، ذیلِ صفحه این ناتوانی را اعتراف کرده قابلِ انتقال نبوده یا من نتوانسته کالدِرونگفتاریِ 

و خوانندگانی خواهم بود که  پذیرِ اساتید ام را نفهمیده بوده باشم منت فهمی را در ترجمه بدفهمیده و به کل کج

 . آن را به من گوشزد خواهند داد

 

 
 پژمانِ رضایی

 0519آوریل  51/ سیوداد اوهِدا 
litopeyman@gmail.com 
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 زندگی رؤیاست
 دِ ال بارکا کالدِرونپِدرو  اَثَرِ

 ی پژمانِ رضایی ترجمه
 :گویند اشخاصی که سخن می

 روسائورا، بانو

 ، شاهپورسِخیسموندو

 لوتالدو، پیرک

 ، شاهزادهاِسترِیا

 کالرین، بامزه

 باسیلیو، پادشاهِ لهستان

 نگهبانان

 سربازان

 نوازندگان
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 ی نخست پرده
 

 

 

 .(اش آید و کالرین از پی شود و به پائین فرود می ها نمایان می تیغِ صخرهس به لباسِ مردان بر سِروسائورا مُلَبَّ

 

 ،19هیپوگریفِ خشمالود  -.روسائورا

 جُفتِ باد دویدی، مکه ه

 آذر، عدِ بیکجا، رَ

 فلس لوان، ماهیِ بیاَ ی بی پرنده

 ،05ی ذاتی یزه و ددخویِ تهی از غر

 رگُمِردَبه کجایِ هزارتویِ سَ

 ریانهای عُ نگرسَاین خَ

 فکنی؟اَ کِشی و فرو می ندازی و میاَ خود می

 مان در این کوهساربِ

 ی خود داشته باشند؛ 01تا دَدانش فائِتونته

 هیچ راهی که من، بی

 ام کنند، ر آن که دستانِ تقدیر حوالهگَمَ

 آگین کور و یأس

 تیغِ پیچ در پیچِ سِ

 این کوهِ رفیع فرود خواهم آمد،
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  Hipogrifo معروفِ لودوویکو آریوستو،  اَثَرِاولین بار در اوائلِ قرنِ شانزدهم در . های شیر و پاها و دُمِ مادیان حیوانی خیالی با سر و بالِ عقاب، دست

 .خطابِ روسائورا مَرکبِ خود است که پشتِ سرش به حالِ احتضار است. ویرژیل دارد عاتِقَرُای در  ، ظاهر شد گر چه پیشینهاورالندوی خشمگین
2 

  .دنشو تر ظاهر می لصَّفَمُ سِخیسموندوی   اندکی جلوتر در زنجموره. فلسفی در آثارِ باروک است یِعه از مباحثِ جدّربَاَ خالطِچهار آخشیج یا اَ  
21

   Faetón یا  Faetonte(انی ی یون از واژهΦαέθων ِندهخشَرَبه معنای د )ُروزی با دوستانش فخر . های یونان فرزندِ هِلیوس و کلیمِنِه سطورهدر ا

پدرش هر چه کرد . ی خورشید را براند کار باال گرفت و وی خشمگین نزد پدرش آمد و از او خواست تا اجازه دهد ارابه. فروخت که فرزندِ خورشید است می

ابتدا بسیار از مدار دور شد و . ی خورشید از کف بداد وی ارابه را راند اما وحشت بر وی غالب شد و تسلط بر اسبانِ سفیدِ ارابه. سازدنتوانست وی را منصرف 

( ایتالیای امروزرودِ پو واقع در )سرانجام زئوس مداخله کرد و با رعدی ارابه را در رودِ اِریدانو . زمین یخ زد، سپس بسیار نزدیک شد و زمین و نباتات بسوخت

ین شد که خدایان وی را به قو تبدیل دوستش سیکنوس چنان غم. م شده استمرگ فائِتونته به قلم نقاشان و شاعران، بسیار سوگوار ترسی. مغروق ساخت

ام مفصالً به این تراژدی پرداخته در کمدی دیگری با همین ن کالدِرون. خواهرانش از غم به درختانِ مختلف مبدل شدند و اشکشان مبدل به کهربا شد. کردند

  .است
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 .روک بر تارُکِ آفتاب انداخته استکه چُ

 آیی ستقبال مید به اِبَ! ستانهِلَ

 نویسی غریبی را؛ چرا که با خون می

 هایت، مش بر ماسهدَپاقَ

 .رسد رسد، پُر شَرحه از راه می ین که میکه هم

 :گوید نیک طالعم این می

 م یافت این ناشاد آدمی؟حُّرَآخر کجا تَ

 

 .(شود کالرینِ بامزه وارد می)

 نداز مرایَم نَلَبگو دو ناشاد و از قَ -.کالرین

 کنی؛ ناله می وقتی که دل

 که چون هر دو با هم بودیم که

 ایم مان ترک کرده موطن

 ها بیازمائیم،راجِاتا م

 ها ریسَ ها و دیوانه هر دو با هم میانِ تلخی

 ایم به این جا رسیده

 آمدیم و هر دو با هم این کوه فرود می

 مرا حق نیست غمین باشم که

 آیم؟ ساب در نمیآیم و به حِ ذاب در میچرا به عَ

 

 هیمت کنمنخواستم سَ -.روسائورا

 هایم، کالرین، تا ناله در دل

 جرَت نشوی،گریان بر هِ

 ستانمو حقی که به دلداریِ خود داری از تو نَ

 که حکیمی گفته است

 ای است ر دادن چنان مزهناله سَ در دل

  ها ناله دِ دلدَکه به مَ

 . یابند ت راه میعلیَّها به فِ ناگواری

 

 !و آه... ستی الیعقل بوده استآن حکیم مَ -.کالرین
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 !سزاوارِ آن که هزار سیلی نوش کند

 .ِ مُتقَن کند زان پس ناله با دالیل تا

 اما حال چه کنیم، بانو،

 پیاده، تنها، گمگشته، و در این ساعت

 در کوهی متروک

 ر فرو برده است؟ق سَفُر آفتاب در اُگَدِ وقتی که

 

 رف دیده است؟گَقایعی چنین شِس وَچه کَ -.روسائورا

 اما اگر دیده در سرابِ خیال

 .به خطا نرفته باشد

 مخوفی که از روز مانده، در نورِ

 رم،ظَبه نَ

 .بینم تی میمارَعِ

 

 گوید یا آرزوی من است که دروغ می -.کالرین

 .بینم یا اَشکالی در دوردست می

 

 ریانهای عُ شود میانِ صخره ن زاده میشِخَ -.روسائورا

 س کوچک،قصری بَ

 ند؛کَ ره میخاطِنش مُردَحمت نگاه کَکه خورشید به زَ

 ش چنان سَخته استمعماریِ عمارت

 های  که گویی بر پاشنه

 این همه خرسنگ و صخره

 سایند ر به نورِ خورشید میکه سَ

 .تیغ فرود آمده استصخره است که از سِ

 

 ویم، بانونزدیک رَ -.کالرین

 که نگاه کردن زیاده است وقتی

 بهتر آن باشد که جماعتی 

 که در آن مأوا دارند، به سخاوت

 .مان شوند پذیرای
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 دَرب -.وسائورار

 .(مهَش نِهانی غمالود نامَکه بهتر است دَ)

 گشاده است و از کانونش

 .شود سته است، زاده مییضه بَبی که درونش بِشَ

 

 .(رسد صدای زنجیرها از درون به گوش می)

 

 !شنوم، االها ست که می این چه صدایی -.کالرین

 

 !ام حرکت جسمی از آتش و یخ شده بی -.روسائورا

 

 صدای زنجیر است؟ -.ینکالر

 رگم دهدخدا مَ

 دهد کافات پس میست که م00ُ گویی پاروکشی

 .گوید رسم چنین با من میتَ

 

 !آی، بدبخت من! آی، بیچاره من.( از بیرون) -.سِخیسموندو

 

 !شنوم آلوده صدایی می چه غم -.روسائورا

 .ستیزم های تازه می با دردها و اندوه

 

 .ازههای ت و من با ترس -.کالرین

 

 ...کالرین -.روسائورا

 

 ...بانو -.کالرین

 

 .بیا بگریزیم از این بُرجِ در طلسم -.روسائورا

                                                           
00

  Galeote  زد شد و پارو می های قدیم زنجیر می شتیکمحکومی که در . 
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 من اکنون جانِ گریختن ندارم، -.کالرین

 .ام که جان در گریز به این جا رسانیده

 

 آیا نوری اندک نیست -.روسائورا

 رنگ ی پریده آن بازدمِ مختصر، آن ستاره

 شا که در اعماقِ لرزنده

 زند و تپَد و شعاعی نبض می تی میحرارَ

 اتاقِ تاریک در آن نورِ مُرَدَّد 

 نماید؟ تر می مهیب

 شوانَرتُآری، که در پَ

 دیدن توانم، گر چه از دور،

 زندانِ تاریکی را؛

 ای زنده است؛ که قبرِ جنازه

 آوَرَد بیش به حیرتم می

 دیدنِ مردی که در لباسِ وُحوش

 به هیأتِ محبوسان است

 .و تنها همراهش نور

 پس نگریزیم، 

 ش بشنویماز این جا مَصائِبَ

 .گوید و بدانیم چه می

 

 .(شود مُلَبَّس به پوستِ حیوانات با زنجیری و نوری ظاهر می سِخیسموندو)

 

 !آی، بدبخت من! آی، بیچاره من -.سِخیسموندو

 جَهد به دانستن دارم! ها ی آسماناِ

 آن جرم که مرتکب نشدم

 -از آن زمان که زاده شدم -ایانعلیهِ شم

 دارید و که  بر من چنین روا می

 دانم گر چه چون زاده شدم، نیک می

 کدامین جُرم مرتکب شدم؛
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 شِدَّت و حِدَّتِ شمایان

 واضح دلیلی داشته است،

 که همانا جُرمِ اعظمِ آدمی

 .خود زاده شدن بود

 فقط دانستنِ آن آرزومندم

 ویمت جلَّهای خویش عِ تا آشفتگی

 ها، جُرمِ زاده شدن  ای آسمان-

 -اگر به کِناری نهیم

 ام دامین اِسائه ادب کردهشمایان را کُ

 ام؟ که چنین مجازات مستوجب

 دیگران آیا نه زاده شدند؟

 پس اگر دیگران زاده شدند،

 کدامین فضائل داشتند

 ها نبردم؟ که من هرگز نصیبی از آن

 تی پوشِ پرشوک شود و با تن پرنده زاده می

 بخشد،  که به وی جمالِ کامل می

 ست پُر کُرک و پَر وقتی که هنوز نوگلی

 گلی بالدار، یا دسته

 عرشِ آسمان

 کند، به سرعت طَیر می

 کند و نَفی می

 ش دارد؛شَشفقتِ آشیان  را که در آرامِ

 01تر دارم و من که روحی عظیم

 باید آزادیِ کمتر داشته باشم؟

 شود با پوستی  دَد زاده می

 اند های زیبا بر آن نقش بسته که لکه

 ، -به لطفِ کِلکِ حکیم-

 وقتی که هنوز طرحی خُرد از ستارگان است،

 رحم، جسور و بی

                                                           
01

ی   فلسفه  در. این عصر است دهد بر گرفته از تفکرات ارسطویی حاکم بر کلِ آثار باروکِ و در این جا بند به بند انجام می سِخیسموندوتمامِ مقایساتی که   

 . ی فضائلِ معنوی است عالیه شوند و انسان کمالِ بندی می در زیرِ انسان طبقه ز نظر شعور و ماهیتِ عالیِ وجودینداران اارسطو جا
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  04اش ی انسانی غریزه

 آموزاند وی را شقاوت داشتن می

 یوالیِ هزارتویِ خود باشد،تا هَ

 تر دارم ای عالی و من که غریزه

 باید آزادیِ کمتر داشته باشم؟

 ،00کشد شود، که نَفَس نمی زاده میماهی 

 ها و لجنِ دریا از میانِ اَشپل

 پوش است و هنوز شناوری فلس

 بیند ها می که خود بر فرازِ موج

 زند و به هر سوی چرخ می

 و در ژرفنایِ سردِ دریا

 ؛  خورد غوطه می

 تر است زونم فُشَو من که میل و خواهِ

 کمتری داشته باشم؟ باید آزادیِ

 فعیشود، چو اَ می چشمه زاده

 دود، که در مَرغزار می

 فام است ای نقره و هنوز ماربچه

 ای که چو نوازنده

 گیرد ها را جشن می لت گُفقَشَ

 شایند؛گُ که راه بر پاقدمش می

 و من که زندگانیِ بیشتر برخوردارم،

 باید آزادیِ کمتری داشته باشم؟

 رِسَم، بدین شور که می

 دَمَنده، 08چو آتشفشانی، چو اِتنایی

 خواهم قطعاتِ دِل  می

 .از سینه برون ریزم

 کدام قانون، کدام عدل یا منطق

                                                           
04

 . ی خوردن است که بینِ انسان و حیوان مشترک است یزهمنظور غر  
00

ا در موردِ برخی حیوانات چون حشرات حتِّ. دِ حیوانات موجود نبوده استشناسی و زاد و وَلَ ستی از دانشِ زیسترُدُ رِوُّصَتَ هنوز طورنگارشِ این سُ در عصرِ  

  .شوند این تصور بود که به یک باره و از ناکجا ظاهر می
26

 .  آتشفشانی فعال در شرقِ سیسیل  
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 دریغ از آدمیان دانسته است

 امتیازاتی چنین لطیف

 ئاتی چنین بنیادینثنَستَمُ

 که خداوند بلوری و

 ور کرده است؟ ها بهره ای از آن ای و دَدی و پرنده ماهی

 

 .اند بَراهینش هترس و ترحم در من انگیخت -.روسائورا

 

 های من شنیده است؟ چه کس حرف -.سِخیسموندو

 تو هستی، کلوتالدو؟

 

 .بگو آری -.کالرین

 

 هستم   ای تنها غمزده! وای بر من  -.روسائورا

 های سرد که در این داالن

 هایت شنیدم غمسروده

  

 پس تو را مرگ خواهم داد -.سِخیسموندو

 دانم تا ندانی که می

 .دانی هایم می که ضعف

 هایم شنیدی  فقط چون حرف

 ممیانِ بازوانِ سِتَبرَ

 .تو را قطعه قطعه خواهم کرد

 

 من کَرَم، و -.کالرین

 .هایت شنیدن نتوانستم حرف

 

 اگر آدمی زاده شدی،  -.روسائورا

 ست که بر پاهایت زانو زنم تو را کافی

 .ریذَتا از من در گُ
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 م کرد،صدایت نرمَ -.سِخیسموندو

 م آورد،علیقَتَحضورت به 

 .و اَدَبت مرا در هم ریخت

 کیستی؟ که گر چه من این جا

 دانم، بسیار کم از جهان می

 ام بوده  که گور و گهواره

 :این بُرج برای من

 و گر چه از آن زمان که زاده شدم

 (ذاردن اسم توان گُاگر این را زادَ)

 عبهوتِ صَرَتنها شاهدِ این بَ

 که اسکلتی زنده

 دار راای جان مرده

 زیَم، مفلوکانه می

 ام  ام و سخن نگفته س ندیدهو گر چه هیچ وقت کَ

 جز با یگانه مردی 

 های من شاهد است، که این جا بدبختی

 دانم و از وی است که اخبارِ زمین و آسمان می

 و گر چه در این جا

 ب جُّعَدر کمالِ تَ

 هیوال نام نهی، -مرا انسان

 ها ها و ناباوری میانِ حیرت

 دان ودمی هستم در میانِ دَآ

 .دَدی در میانِ آدمیان

 هایِ چنین ناگوار و گر چه در بدبختی

 ام، سیاست مطالعه کرده

 ام، از دَدان درس گرفته

 ام، از پرندگان آموخته

 و مدار ِاَنجُمِ راهوار

 ام؛ اندازه گرفته

 ای فقط تو، تو تعلیق کرده

 هایم شورِ من به غضب
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 تمجید به چشمانم

 . هایم به گوش تحسین

 بینم هر بار که تو را می

 شوی، ض میتحسینی تازه به من عارِ

 کنم ت میر نگاهَو وقتی بیشتَ

 . خواهم ت میبیشتَرَک نگاه کردنَ

 بارند چشمانی عطش

 های من، به گمانم،   چشم

 که وقتی نوشیدن عین مرگ است

 نوشند، و از این رو، بیشتر می

 د،هَدَ مرا مرگ میم که دیدن بینَ در حالی که می

 .دهم برای دیدن جان می

 اما تو خود خویشتن ببین و بمیر؛ 

 دانم که، دگر تسلیم، نمی

 دهد اگر دیدنت مرا مرگ می

 ت چه به من خواهد داد؟نَپس ندیدَ

 تر از مرگِ دَدخو باشد، چیزی قوی

 ضَب، دردِ جانکاه، شم، غَتر از خَ قوی

 بدین حد. 01ست زندگی و آن

 ام، گاشتهنش اِتوانَ

 بختی را خشیدن گُجَستهچرا که زندگی بَ

 . ست اقبالی مرگ دادن به خُجسته( چو)همانا 

 
 ت از حیرتِ نگریستن -.روسائورا

 ت از تحسینِ شنیدن

 .دانم چه بتوانمت گفت نمی

 دانم چه پرسشی از تو بتوانم؛ نمی

 فقط خواهم گفت که بدین خِطِّه

 م شده است امروز آسمان رهنمون

                                                           
27

تر به  ن ویلیامز زندگی آمده است که منطقیی وِر در نسخه. آمده است مرگی اِوانخِلینا رودریگِس به جای زندگی،  ندِس پالیو و نیز نسخهنِی مِ در نسخه  

  .« ؟پس من چه گونه گویم کین درد را دوا کن/ ست غیرِ مردن، کان را دوا نباشد دردی» : موالنا شبیه است این کالمِ کالدِرون به  بیتِ بسیار. آید نظر می
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 ال دهد،سَرا تَتا م

 الیی باشدسَاگر خود تَ

 بینوایی را، دیدنِ

 . بینواتر از خویشتن را

 گویند روزی حکیمی بود،

 چنان بینوا و مسکین

 که تنها قوتِ جانش

 .خورد ای بود که می علوفه

  -در این میان از خود سؤال کرد-

 تر از من در جهان هست؟ تر و غمالوده آیا مسکین

 ند،و وقتی صورت برگردا

 پاسخِ خود یافت و دید

 ش به راه اندر حکیمی دیگر از پی

 .خورد کند، می رت میهایی که او پَ برگ

 ی تقدیر زنان از پنجه نق

 کردم در این جهان زندگی می

 :گفتم و هنگامی که با خود می

 تر از من احوال  آیا شوریده

 کسی در جهان هست؟

 ای؛ تو شفیقانه پاسخم گفته

 کنم عقلِ خود رجوع میچرا که وقتی به 

 مصائبِ خود در قیاس با مصائبت

 . یابم شادی می

 توانند جزئی حال اگر مصائبم می

 از آالمت تسکین دهند

 گوشِ هوش بِنیوشبه 

 .اش برای خود بردار و زیاده

 ...من

 

 .(از بیرون) -.کلوتالدو

 نگهبانانِ این بُرج، 
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 ه،فتِبون یا خُجَ

 دیدهادو فرد وا نِ راه به عبورِ

 .اند دی کردهعَّصارِ زندان تَکه حِ

 

 .فتماُ سرگشتگیِ جدید دچار می -.روسائورا

 

 .کلوتالدو است، زندانبانم -.سِخیسموندو

 اند؟ هایم پایان نیافته هنوز شوربختی

 

 بشتابید، نگهبانان.( از بیرون) -.کلوتالدو

 شان دهید، مقاومت آن که مجالِ و بی

 .دستگیرشان کنید یا بکشیدشان

 

 !خیانت -.صداها

 

 نگاهبانانِ این بُرج -.کالرین

 .که ما را اجازتِ دخول دادید

 .بگذارید انتخاب کنیم

 .تر است که دستگیریِ ما ساده

 

 .(اند ها پوشیده ای در دست دارد و همگی صورت شوند، او تپانچه کلوتالدو و نگهبانان وارد می)

 

 همگی چهره پوشیده دارید؛  -.کلوتالدو

 ورتی مهم استکه ضر

 مادامی که این جا هستیم

 .هیچ  کس ما را نشناسد

 

 اند؟  پوشیده آمده چهره -.کالرین

 

 خبران از ای بی! های، شمایان -.کلوتالدو

 این مکانِ ممنوعه،
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 دی کردیدعَّحَدّ و حریم تَ

 علیهِ حکمِ شاهی 

 رأتِ این نداردکند اَحَدی جُ که امر می

 اه که رازِ خفته در این صخره

 کاوش کند،

 تان تسلیم کنید،  های ها و سالح جان

 گر نه این تپانچه، این مارِ زهرآگینِ فلزی،

 زهرِ نافذش در دو گلوله

 کند و آتشِ خود بر شما قِی می

 .پراکَنَد می بر هوا 

 

 ای اربابِ جبّار، قبل از آن که -.سِخیسموندو

 ادب نمایی و تحقیرشان کنی، ایشان اساعه

 زندگانیِ من انگیز، ی رقتدر این بندها

 باید بستانی؛

 !گیرم چرا که به خاطرِ آنان، خدا را گواه می

 ، که با دستان، با دندان

 ها، در میانِ این خرسنگ

 خود را پاره پاره خواهم کرد، قبل از آن که

 ایشان را محنتی رسد و

 . هایی که بر ایشان رَوَد بِگریَم حرمتی بر بی

 

 هایت دانی که شوربختی وقتی می! وسِخیسموند -.کلوتالدو

 ند، چنان عظیم

 که به حُکمِ آسمان،

 قبل از زاده شدن مُردی؛ 

 ها دانی که این زندان وقتی می

 همیزی هستند که مَ

 کنند و ات متوقف می های متکبرانه خشم

 افساری که جلودارشان هستند،

 ها برای چیست؟ گویی دیگر این گُنده
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 دید؛در بر این سلولِ تنگ ببن

 .در آن جا نهانش کنید

 

 .(بندند نگهبانان در بر او می)

 

 !ها آه، ای آسمان.( از داخل) -.سِخیسموندو

 ستانید؛ کنید که آزادیِ من از من می چه خوب می

 آسا بود،  چرا که علیه شمایان غول

 تا برای رسیدن به آفتاب 

 ها و بلورها بشکند،  این شیشه

 هایی سنگین بر پایه

 !شمین بنا نِهَدجبالِ ی

 

 هینِشاید برای این که چنین جبال بنا نَ -.کلوتالدو

 .امروز بدین مصائب گرفتاری

 

 حال که دیدم تکَبُّر  -.روسائورا

 چنین به تو برخورده، نادان باشم

 .اگر جانِ ناقابل بر پا قدمت طلب نکنم

 به من ترحم کن، 

 که سختگیریِ مفرط است

 .ر جایی داشته باشد و نه فروتنیبُّکَکه در دل و جانت نه تَ

 

 ت و خاکساری،خوَو اگر نِ -.کالرین

 های مذهبی که خود قهرمانانِ نمایش

 اند، به تکان و تکاپو آورده

 کند،  مُجابت نمی

 من ، که نه متکبرم و نه مُتواضع، 

 بلکه چیزی معجون میان آن دو،

 طلبم از تو می

 .هیمان دَی کارمان کنی و ما را اَ که چاره
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 !آی -.کلوتالدو

 

 ...قربان -.سربازان

 

 شان بگیرید، و  های از هر دو اسلحه -.کلوتالدو

 شان ببندید، های چشم

 .شوند تا نبینند چه گونه و از کجا خارج می

 

 من است، و  این شمشیرِ -.روسائورا

 دهم، آن را تنها به تو تحویل می 

 رشدی وچرا که، در غایت، میان این همگان، اَ

 .شود ین شمشیر به کمتر از تو تسلیم نمیو ا

 

 شود آن را به شمشیر من این است، می -.کالرین

 .این را شما بگیرید. کِهتر از همه تحویل داد

 

 و اگر باید بمیرم،  -.روسائورا

 این شمشیر که صاحبش روزگاری

 بست  که آن را بر کمر می

 کرد، از سرِ اعتماد، ستایشش می

 گذارم، به امانت نزد تو می

 دانم این شمشیرِ زرین چرا که اگر چه نمی

 چه رازی در خود نهان دارد،

 با اعتمادی که به آن دارم

 ام به لهستان آمده

 تا هتکِ حرمتی را که به من شده

 .انتقام بستانم

 

 !یا مقدسات .( )در کناری) -.کلوتالدو

 شوند تر می این دیگر چیست؟ وخیم
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 هایم، دردها و سردرگمی

 (.هایم ها و دلمشغولی اضطراب

 چه کس این شمشیر به تو داد؟

 

 .یک زن  -.روسائورا

 

 نامش چیست؟ -.کلوتالدو

 

 .توانم نامش فاش کردن نمی -.روسائورا

 

 دانی، زنی، یا می از کجا حدس می -.کلوتالدو

 که رازی در این شمشیر خفته است؟

 

 :شیر به من داد، گفتآن کس که شم -.روسائورا

 عزیمت کن،  به لهستان»

 و با مهارت و دقت و هنر، 

 زادگان و شهریاران بخواه که نجیب

 این شمشیرِ تو ببینند،

 دانم یکی از ایشان که من می

 «دهد، ت کرده، پناه میمَرحَتو را مَ

 که شاید آن کس مُرده باشد،

 .نخواست نامش به زبان آرَد

 

 وم؟شن چه می! آسمان به دادم رِسَد.( )کناری) -.کلوتالدو

 توانم تمییز دهم هنوز نمی

 آیا این وقایع

 .موهومات هستند یا حقایق

 ست که من این همان شمشیری

 ی زیبا وا گذاردم06 به بیوالنته

                                                           
 

28
 Violante  
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 دندَتا نشانِ کسی باشد که چون بر کَمر بَ

 من چو فرزندی عزیز باشد نزدِ

 .و من او را چو پدری شفیق باشم

 حال چه باید کنم! وای بر من

 ای چنین؟ یدر سردرگم

 که آن کس که شمشیر به جستجوی مرحمت آورده،

 آورد مرگِ خود با آن می

 .چرا که محکوم به مرگ است این که بر پاهای من افتاده است

 !چه طلسمِ غمباری! ی دشواری صهخمَچه مَ

 !چه تقدیرِ ناپایداری

 ها این فرزندِ من است، و نشانی

 آیند آن گونه که از دِل بر می

 گویند، چنین می

 که فقط از دیدن 

 آید دِل در سینه به فغان در می

 زند، و چون  و بال بال می

 ها بشکند،  تواند قفل نمی

 کند که به محبَس گرفتار افتاده، کارِ آن کس می

  با شنیدنِ صدایی در خیابان 

 د،هَجَ به سوی پنجره می

 ل نیز چنین است،  و د

 دهد، داند آن چه روی می چو نمی

 شنود، میو صدا 

 ها، از چشم

 های دل هستند، که پنجره

 کشد و  سَرَک می

  .شود کلِ اشک خارج میاز آن جا به شِ

 !ام کن، خدایا چه باید بکنم؟ یاری

 شنَردَچه باید بکنم؟ چرا که بُ

 ش نَردَبُ -انگیز آی چه غم -نزدِ شاه، همانا 

  شنَردَو نهان کَ. به سویِ مرگ است
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 ه به ویتوانم، ک از شاه، نمی

 . ام سوگندِ وفاداری یاد کرده

 نفس، از یک سو حُبِِّ

 و از سوی دیگر وفاداری

 اما، چه چیزی را مُرَدَّدَم؟. کنند مرا قبضه می

 سرسپاری به شاه، آیا قبل از

 ف نیست؟رَزندگی و شَ

 کنم دیگر، حال که دقت می بِاز جانِ

  گرفتن از گفت که به انتقامِ

 ییک اهانت آمده است، مرد

 . غیرت است که اهانتش کنند بی

  فرزندِ من نیست، فرزندِ من نیست،

 .حتِّا خونِ اصیلِ من ندارد

 اما اگر وی خطری را دچار افتاده،

 که از آن هیچ کسی را

 گریزی نیست، چرا که شَرَف

 از جنسی بسیار شکننده است

 شود، که با عَمَلی مخدوش می

 دار شود، یا به بادی لکه

 د، چه کارِ دیگرنَد کُتوانَچه کارِ دیگر 

 دآن که اصیل است، از جانبِ خود، توانَ

 فِ خودرَجز آن که به جستجوی شَ

 د؟رَخَرات به جان بِخاطِاین همه مُ

 من دارد، فرزندِ من است، خونِ

 چرا که جرأتی چنین سترگ دارد؛

 و از این رو، بین این و آن تردید

 تر آن است ی مهم میانه

 به او بگویم نزدِ شاه رَوَم و

 .که فرزندِ من است این کسی که او قصدِ کشتنش دارد

 شاید همان شفقتی که

 به شرافتِ من دارد بتواند مُجابش کند؛
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 م،ردَل گَو اگر به زنده داشتنش نائِ

 خود به انتقام گرفتن از اهانت مَدَدش خواهم کرد،

 اما اگر شاه،

 قدم در فرامینش، ثابت

 مُرد دد، خواهَهَوی را مرگ دَ

 (. د که من پدرش هستمدانَآن که بِ بی

 با من بیائید، ای بیگانگان،

 تان  نه، نترسید که در مصائب

 تان نکنم؛ همراهی

 چرا که در تردیدی چنین

 بین زنده ماندن و مردن

 .ترند دانم مصائبِ کدامیک عظیم نمی

 

 (شوند همگان از صحنه خارج می)

 

 

و بانوان از سوی  09اِسترِیاشوند و  تولفو و سربازانِ همراهش از یک سو وارد میآس. سالنِ قصرِ پادشاهی در دربار)

  (.های هوایی در بیرون موزیکِ نظامی و شلیک. دیگر

 

 به نیکی از رؤیتِ تشعشعات عالیه، -.آستولفو

 دار بودند، که ستارگانِ دنباله

 قدمی های مختلفِ مبارک شلیک

 ها و شیپورها، طبل

 آمیزند ها به هم می پرندگان و فواره

 ای موزون و و با نغمه

 کمالی وافر،

 ات از دیدارِ بهشتی

 آورند شیپورها پَر در می

                                                           
29

  Estrella  شود تعابیر،  های دیگر در ستایشی که از این شخصیت می این صحنه و صحنه در سراسرِ ونکالدِراست و  ستاره انِ اسپانیایی به معنایدر زب

ناپذیریِ اسامیِ خاص  وی با استفاده از نامش انجام داده است که قطعاً در ترجمه و به دلیلِ ترجمه زیباییِ استعارات، تلمیحات و اشارات مختلفی را در توصیفِ

    .شود لطفِ آن کمتر حس می
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 گیرند؛ و فلزها چو پرندگان جان می

 گویند، بانو، و این گونه شما را درود می

 ی خود را، کهلَها مَ گلوله

 دم را، آن گونه که پرندگان ایزدبانوی سپیده

 زدبانویِ جنگ راآن گونه که شیپورها ای

 رَیاحین را؛ ها ایزدبانویِ و آن گونه که گل

 چرا که تَسخَرزَنان تأللوءِ روز،

 فرستد، که شب به تبعید می

 ی بامدادید، در سُرور، االهه

 ی رزمید در جنگ، هائید در آرامش، االهه ی گل االهه

 .بر روحِ من  اید و مَلکه

 

 گر گفتار به  -.اِسترِیا

 د اندازه کرد،بایَی بِِ انسان ردارکِ

 اید که بد کرده

 اید های چنین مُلوکانه گفته  نازکی

 ،15ی رزمی وقتی خود این کوکبه

 که دیریست با آن جرأتِ جدالم هست،

 ناقض بر گفتارتان است؛

 چرا که، به ظنِ من،

 بینم چنین خشکی و انضباط که در آنان می 

 .تشنوم نیس سخنانی که از شما می همخوان با شیرین

 و به هوش باشید که کرداری پَست است

 و فقط از دَدان عارض شود،

 این مادرانِ نیرنگ و خُدعه،

 که دهان به تمجید دارند

 .  اما نیت به کشتن

 

 اید، هم کردهد فَبسیار بَ -.آستولفو

                                                           
15

 . منظور سربازانِ همراهِ آستولفو است  
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 ، که در ایمانِ من به اِسترِیا

 اید  هایم تشکیک کرده گویی نازک

 م بشنویدام که دلیل سمِلتَو شما را مُ

 .گویم یا نه آیا راست می

 سوم، پادشاهِ لهستان 11اِئوستورخیوی

 جان سپرد و 

 از وی 

 باسیلیو به عنوانِ جانشین باقی ماند و

 .دو دختر، که من و تو از ایشان زاده شدیم

 بط به این جا نداردخواهم با پرداختن به آن چه رَ نمی

 اسبابِ خستگی شوم،

 بانوی من،، مادرِ شما و 10کلوریلِنه

 که کنون در خُلدِ  بَرین

 د،خشَرَدَ تاجِ سلطنتش بر فرق می

 دخترِ بزرگ بود و شما فرزندش،

 ی دلیر، دخترِ دوم است،11رِسیسوندا

 ی شما، مادرِ من و خاله

 که خداوند هزار سال عمرِ ایشان دراز دارد؛

 او در مسکو ازدواج کرد و 

 . من از وی زاده شدم

 . ی دیگر اشاره کنم حال خوب است به نکته

 باسیلیو که حال به ریشخندِ زمان!  بانو 

 تن در داده است،  بیشتر میل به 

 کتاب و مطالعه داشته تا به زنان،

 بدون فرزند بیوه شد، و من و شما

 .جانشینیِ وی به انتظار داریم

 آورید چون شما دلیل می

 دُختِ خواهرِ ارشد هستید؛

                                                           
31

  Eustorgio 
32

  Clorilene 
33

  Recisunda 
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 من، چون ذُکور زاده شدم،

 چه از خواهر کوچک،گر 

 .باید بر شما ارجَح باشم می

 نیتِ شما و نیت من 

 بر داییِ خود نقل کردیم؛

 خواهد او گفت که می

 ما را گرد آوَرَد و

 . د و در این روزنَاین مسند واگذار کُ

 با این قصد از

 ش خارج شدم؛ مسکو و خاک

 ام، با این نیت بدین جا رسیده

 نگ کنمتا به جای آن که من بر شما ج

 .شما بر من جنگ کنید

 عشق، این خداوندگارِ حکیم، بخواهد که! آه

 انگار بینی درست جماعت، امروز، طالع

 برای هر دومان باشد و

 این گردهمایی ختم کند به این که 

 شوید،  شما مَلَکه

 .ی من ی اراده اما مَلَکه

 مان تاجِ خود دایی

 از سرِ افتخارِ فزون به شما دهد،

 ی شما گرداند، قباله  ایش ه پیروزی

 .اش عشقِ من و امپراتوری

 

 های ادیبانه بر این پُرگویی -.اِسترِیا

 زَند، ای دلم غِنج نمی ذره

 که برای آن که شهنشاهیِ امپراتوری

 تنها از آنِ شما باشد

 کنم که آن منِ باشد، صرف نظر می

 گر چه خاطرم خوش نیست

 که چنین ناسپاس باشید
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 نینمگوئید ظَ می چرا که بدان چه

 ای که از سینه آویخته دارید که نگاره

 . کند یان میتان عَ خُلفِ ادعای

 

 کوشم و تان می به قانع کردن -.آستولفو

 های پر صدا  اما این ساز... بگویم که

 .(آیند ها به صدا در می طبل)دهند   مجال نمی

 . شود دهند که شاه با هیأتِ همراه وارد می و خبر می

 

 (، بانوان، سربازاناِسترِیاهمراه، آستولفو،  باسیلیو، هیأتِ شاه)

 

 ...تالِسِ فرزانه -.اِسترِیا

 

 ...اُقلیدُسِ حکیم -.آستولفو

 

 ...که در میانِ بُروج -.اِسترِیا

 

 ...که در میانِ ستارگان -.آستولفو

 

 ...رانی امروز حُکم می -.اِسترِیا

 

 ...امروز اقامت داری -.آستولفو

 

 ...و مسیرهایِ آنان -.یااِسترِ

 

 ...اتِ آناناَثَرو  -.آستولفو

 ...کنی تشریح می -.اِسترِیا

 

 ...گیری کنی و اندازه می رسم می -.آستولفو

 

 ...بگذار که در آغوشِ محقرم -.اِسترِیا
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 ...بگذار که در بازوانِ مهرانگیزم -.آستولفو

 

 پیچکی بر قامتت باشم...  -.اِسترِیا

 

 .د خاکسارِ پاقَدَمت ببینمخو  -.آستولفو

 

 در آغوشم گیرید، ! خواهرزادگان -.باسیلیو

 و بدانید، چون سرسپرده

 ی مهرآمیزِ من به حکمِ ملوکانه

 آئید، با احساساتی چنین به حضورم می

 هیچ یک دلچرکین نکنم

 و هر دو به نزدم برابرید؛

 و حال که زیرِ این بارِ سنگین

 پردازم ای می واقعه به اقرارِ

 خواهم  تنها از شما می

 که سکوت اختیار کرده

 . طلبد بدان معطوف دارید و توجهِ شایانی که می

 خواهرزادگانِ عزیزِ من،

 دربارِ معظمِ لهستان،

 گان، دوستان،ندِران و بَروَسَ 

 هوش دارید، 

 مدانید که من در عالَ می

 به سببِ دانشم

 ام، لقبِ فرزانه یافته

 سیان،چرا که، علیهِ زمان و نِ

 ، 14مُغارهای تیمانتِس

 ،10رهایِ لیسیپوسرمَمَ

 ی گیتی در پهنه

                                                           
34

  Timantes   (سال قبل از میالد مسیح 455حدوداً )هنرمندِ مشهورِ یونانی 

35  Lisipo   (قبل از میالدِ مسیح 101تا  108)پیکرتراشِ نامورِ یونانی 
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 .نهند مرا باسیلیوی کبیر نام می

 ند دانید که علوم خوب می

 کنم، پردازم و بیشتر تحسین می آن چه بیشتر بدان می

 ریاضیاتِ ناب،

 نوردم و های زمان می که بدان کرانه

 م ونَکَشِ مرزهای شهرت در می

 م؛یابَ میهر روز چیزی 

 های خود  چرا که، وقتی در تخته

 های   تازگی

 بینم، قرونِ آتی حاضر می

 گیریِ نقلِ آن را بر آیندگان غافل

 .18ربایم از کفِ زمان می

 این دوایرِ برفی،

 ای های شیشه این طاق

 سازد، نوارِ خود منورشان میکه خورشید به اَ

 دارد؛ می 11ها مُنقسِم که ماه در حلقه

 ایِ الماس،این مداره

 ای های شیشه این گوی

 بندند که ستارگان آذین می

 دارند، و بُروج عیان می

 ند، ی اکبرِ سالیانِ من مطالعه

 هایی هستند که کتاب

 بر کاغذِ زُمُرُد،

 بر دفاترِ یاقوت،

 به خطوطِ زر ،

 با حروفِ متفاوت،

 نویسد، آسمان وقایعِ ما می

 .خُجَسته یا گُجَسته

                                                           
ست که دست تقدیر به شکلِ ناگهانی پیش  بینی همواره ریشخندِ زمان و آگاهی یافتن به وقایعی جفر و طالع های پرداخت به علوم غریبه و از عمده انگیزه  18

 . گذارد پایِ آدمی می

 .افزاید کاهد یا می منظور مدار ماه است که در گردش قرصِ کامل می  11
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 خوانم رز میاین خطوط چنان فِ

 که با روحِ خود

 شان حرکاتِ سریع

 .گیرم پی می 

 تمکاوَسوگند به آسمان، گویی از آن دَم که زِ

 رد واش بُ ای از کنگره بهره

 نقشی از اوراقش خواند،

 ام اولین نفرینیِ زندگی

 شت و در هایش گَ خشم

 ام شکل یافت، ها فاجعه آن

 چرا که شوربختان را

 ، ست ای ضیلت حتا دشنهفَ

 که هر کس دانایی را بر وی آسیب است

 !خود قاتلِ خویشتن است

 خود گویم، بگذارید خود حدیثِ

 ند، گر چه حوادثم گویاتر از من

 تان لذا برای جلبِ توجه

 . طلبم بارِ دیگر از شما سکوت می

 از همسرم، کلوریلِنه،

 م،ردَاقبال آوَ پسری نگون

 ها در زایشش  که آسمان

 .ها شدند لبریز از پیشگویی

 قبل از آن که نورِ زیبا

 وی را درونِ زُهدانی گورِ زنده عطا کند،

 -ند چرا که زادن و مردن شبیهِ هم-

 ررّات،مادرش به کَ

 های رؤیا،  میانِ اوهام و هذیان

 دید که می 

 هیوالیی به هیأتِ آدمی،

 دَرَد، ی وی می جَسور، اندرونه

 دهد و این گونه او را مرگ می
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 . شود قرن زاده می انسانِ-افعی

 روزِ والدت فرا رسید 

 ها مُحَقَّق گشت و پیشگویی

 های سنگدالنه هرگز دروغگو گویی چرا که پیش-

 -و تأخیرکننده نیستند

 در چنان طالعی زاده شد،

 که خورشید، رنگین در خونِ خویش،

 فتاد؛شقیّانه با ماه به جدال اُ

 شت،و زمین کارزارِ ایشان گَ

 یدو کوکبِ آسمان

 کردند، در نورِ کامل ستیزه می

 .و نه در هاللِ ناقص

 پس از خون گریستن بر مرگِ مسیح

 بدان گرفتار آمده است، ترین کُسوفی که خورشید ناک دژم

 همین این بود، چرا که جهان

 های زنده،  ور در میانِ شعله غوطه

 رین تَشَنُّجست که به آخَمانِ بدان می

 آید؛ گرفتار می

  ر شدند،دِها کِ آسمان

 ها لرزیدند، عمارت

 ابرها سنگ باریدند،

 .رودها خون روان کردند

 در چنین بُرجِ مفلوک،

 آلود،  ی مرگ در چنین عرصه

 زاده شد، و  سِخیسموندو

 های موجودیتش اعالم کرد، اولین نشانه

 چرا که مادرِ خود مرگ داد، 

 :گفت عیتش میبَتو گویی با سَ

 کنم آن انسانم من، که آغاز می»

 «.ها را با شر عوض دادنِ نیکی 

 من، به علومِ خود پناه بردم،



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

49 

 ها به تمامی دیدم و در آن

  سِخیسموندوکه 

 جسورترین انسان خواهد شد،

 ترین شاهزاده، شقی

 ترین شهنشاه، رحم و بی

 ش مُلکِ وی  که به سبب

 پاره پاره و جزء جزء خواهد گشت،

 ها، ی خیانت مدرسه

 ها؛ ی رذالت و دانشکده

 و او، بر مَرکَبِ خشمِ خود،

 ها، ها و جنایت در میانِ ناباوری

 مرا به زیرِ نعلینِ خویش خواهد فِکَند،

 و من، خویش بر زیرِ پاهای او،

 بباید ببینم و تسلیم، 

 -!گویم با چه جان کَندن این حرف می-

 .ریشِ سپیدِ خود فرشِ خاکسارِ او بگردانم

 نهد، میچه کسی بر این خُسران وَقَعی ن

 ی او ثبت است و به گواهِ آن آن هم خُسرانی که بر جریده

 ی خویش خواهد ساخت؟ خودپرستی را پیشه

 گویان پس من  وَقَعی بر کائنات نهادم، که پیش

 کردند، بینی می در جَرایدِ آن لطماتی فجیع پیش

 به بند کشند و این گونه مقرر ساختم که

 آن وحشی را که زاده شده بود 

 .ینم آیا خردمند بر ستارگان تَفَوُّق دارد یا خیرتا بب

 اعالم شد که شهزاده 

 مُرده به دنیا آمده است، و حازِم،

 ها ه ِ کو ها و خرسنگ دستور دادم که در میان صخره

 بُرجی بتراشند

 د،که بر آن حتِّا نوری راه نیابَ

 .تا بدین رو مَدخلِ آن عمارتِ خشن در اَمان دارم

 قوانینسنگین و  جرائمِ
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 وضع شده بر عموم 

 ری را شَالبَارُیّکه ورودِ هر دَ

 ای محافظت شده در کوهستان بر منطقه

 . ام تان گفته کرد، ناشی از عللی بود که برای ممنوع می

 کند، می  آن جا زندگی سِخیسموندو

 سکین، و دربند،فلوک، مِمَ

 و فقط کلوتالدو

 .است او را دیده، با وی سخن گفته و برخورد داشته

 به او علوم آموخته است، 

 قوانین کاتولیک به او آموزش داده است،

 . های او بوده است و یگانه شاهدِ بینوایی

 :در این جا سه مسأله است

 من ! مردم لهستان: اول

 خواهم شما را از نهم، که می تان می چنان اَرج

 جور و خدمتِ پادشاهی جبار برهانم، زیرا

 اربابِ خیرخواه نیست

 ن کس که موطِن و قلمرویِ خودآ

 .ای افکَنَد در چنین مخاطره

 دگر مسأله در نظر گرفتن آن است 

 کنم که گه اگر من از خونِ خود حقی را سلب 

 ند؛ موازین بشری و الهی چنین حقی برای وی قائل

 ام؛ به انصافِ مسیحی رفتار نکرده

 زیرا هیچ قانونی نگفته است 

 هیدن از که من برای رَ

 ار و گستاخِ دیگر،بّجَ

 رض ار و گستاخ شوم، و با این فَبّخود جَ

 بّار است،که فرزندم جَ

 و برای آن که جنایت مرتکب نگردد،

 . موَخود بیایم و جنایات مرتکب شَ

 آن است  سومین و آخرین نکته دیدنِ

 که چه اندازه ناروا بوده است
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 سبکسرانه وَقَع نهادن به 

 اند؛ ی در آمدهبین حوادثی که تنها به پیش

 چرا که حتِّا اگر تمایالتِ وی

 به او دِنائات تقریر کنند،

 شاید بر وی فائق نیایند،

 ترین تقدیر، زیرا سرسخت

 شدیدترین تمایل،

 ترین سیّاره، رحم بی

 کنند ی آدمی را معطوف می تنها اراده

 .آورند امّا اراده را به اجبار در نمی

 ن مالحظهاین و آ پس این گونه بود که میانِ

 مُرَدَّد و شناور،

 ای جُستم که  چاره

 . دنَتان متحیر کُ هوش و حواس

 را، سِخیسموندومن، فردا، 

 آن که بداند فرزندِ من و پادشاه شماست و بی

 ،16اسمش چنین بوده است

 ی خود، بر اورنگِ خود، بر اَریکه

 شاندو در غایت، بر جای خود، خواهم نِ

 یی کُنَد وتا بر شما حکومت و فرمانروا

 همگان، تسلیمِ امرِ وی، 

 اطاعتِ او را سوگند یاد خواهید کرد؛

 بدین ترتیب سه چیز به دست خواهم آورد

 .گویم ام پاسخ می ها سه چیزِ دیگری را که گفته و با آن

 نُخُست آن است که 

 صفت باشد، حزیم و عاقل و نیک

 که در این صورت هر آن چه از او

 شود، پیشگویی شده تکذیب می

 ی طبیعیِ خود  و شمایان از شهزاده
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داند که فرزندش بداند که  بینیم رأیِ پادشاه تغییر کرده و او مشکلی نمی کند، می را دریافت می سِخیسموندواندکی جلوتر وقتی کلوتالدو حکم انتقالِ   

 . گیریِ روند نمایش حیاتی است بسیار در شکلپرست دارد،  که قطعاً ریشه در عمق عواطفِ پادشاهِ علماین تغییرِ رأی . پدرش پادشاه است
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 مُنتَفَع خواهید شد، که چندی 

 نشینِ جبال بوده است و  کوشک

 .همجَوارِ دَدان

 دُوُّم آن است، که وی،

 پیشه، مُتِبَختِر و جسور و دریده و ستم

 ،اسبِ دِنائاتِ خود به میدان تَگ کُنَد

 که در آن صورت، من، شفیقانه،

 اهم کرد،به تعهدِ خود عمل خو

 او را خلعِ سلطنت کرده و 

 ناپذیر خواهم بود پادشاهی مغلوب

 که او را نه به جفا، بلکه به مجازات

 .کنم ی زندان می روانه

 سِوُّم آن است که اگر شاهزاده 

 تان، چنین باشد که گفتم

 از آن جایی که، ای رُعایایِ من،

 دارم، شما را دوست می

 تاج و عصای سلطنت خود

 ترینِ پادشاهان خواهم داد؛ به شریف

 ام هستند، چرا که دو خواهرزاده

 که به یٌمنِ پیمانِ زناشویی،

 هر دو این حق با هم خواهند داشت

 .  و آن چه را سزاوارند به دست خواهند آورد

 دهم، در مقامِ پادشاه به شما چنین دستور می

 خواهم، در مقامِ پدر چنین چیزی از شما می

 چنین خواهشی از شما دارم،در مقامِ یک حکیم 

 گویم؛ در مقامِ یک سالخورده چنین به شما می

 اسپانیایی، 19و چون سِنِکای

                                                           
19

  Lucius Annaeus Seneca (4 بعد از مسیح 80 -قبل از مسیح :)وی در کوردوبا به دنیا آمد. نویسِ رومِ باستان ف، سیاستمدار و نمایشنامهفیلسو .

ترین  سِنِکا با تکیه بر فضائلِ خود به عالی. شد خوانَد زیرا اسپانیا به عنوانِ یک کلونی از امپراتوریِ روم محسوب می در این جا وی را استعارتاً  برده می کالدِرون

از سوی دیگر . همین روست از« پادشاهِ جمهوری خود»ه ب کالدِرونی  تیبِریوس، کالیگوال، کالدیوس و نِرون که اشاره. ور نائل آمدها در دربارِ چهار امپرات مقام

منجر به مدارِ رواقی است آن هم در دورانی که اخالق و فضائلِ انسانی در امپراتوری روم به قهقرا رفته بود و سرانجام  ترین فیلسوفِ مکتبِ اخالق او برجسته
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 ای بود، و لکن، که برده

 پادشاهِ جمهوریِ خود،

 .در مقامِ یک برده از شما استدعا دارم

 

 اگر نوبت به پاسخ دادنِ من باشد، -.آستولفو

 که، در واقع، این جا از همه کس بیشتر

 .ام فع به موضوعمنت

 گویم، همگان می رفِاز طَ

 حاضر گردد، سِخیسموندوکه 

 . ست او را فرزندِ تو بودن کافی

 
 مان به ما ده  شاهزاده -.همگان

 .طلبیم که او را به شاهی می

 

 رُعایا، شما را بدین لطف، -.باسیلیو

 .مهَنَ م و اَرج میزارَسپاسگُ

 ی من را به  این دو پشتوانه

 شان همراهی کنید، یها به اتاق

 .فردا او را خواهید دید

 

 !زنده باد باسیلیو شاهِ کبیر -.همگان

 

شوند و شاه  قبل از آن که شاه باسیلیو خارج شود، کلوتالدو، روسائورا و کالرین وارد می. شوند همه خارج می)

 (.کند توقف می

 

 توانم با تو سخن گویم؟ می -.کلوتالدو

 

 !آه، کلوتالدو -.باسیلیو

  .بسیار خوش آمدی

                                                                                                                                                                                           
حاسدان و البته حامیانِ بسیار داشت و در غایت به دستورِ . در زمانِ کالیگوال به مرگ محکوم اما با وساطت به تبعیدِ هشت ساله فرستاده شد. فروپاشیِ آن شد

    .شاگردِ خود، امپراتور نِرون، با بریدنِ رگِ دست در حمام خودکشی کرد
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 ت  گر چه رسیدن به پابوس -.کلوتالدو

 ست، خود کمالِ خوشوقتی

 انگیزِ سرنوشت  م، دستِ ناسازگار و غمرَروَاین بار، سَ

 حُرمتِ قانون و

 .عادتِ مألوف را پایمال کرد

 

 شود؟ تو را چه می -.باسیلیو

 

 بدبختی  -.کلوتالدو

 مرَروَبه کارم افتاده است، سَ

 شد که به جای آن میحال آن  

 .ام روی دهد ترین دلخوشی بزرگ

 

 .ادامه بده -.باسیلیو

 

 این جوانِ رعنا،  -.کلوتالدو

 مُتِهَوِِّر یا سَبُکسَر،

 .داخلِ بُرج شد، سرورم

 ...و در آن جا شهزاده را دیده است و 

 

 اِفگار نباش، کلوتالدو؛ دل -.باسیلیو

 اگر روزِ دیگر بود،

 شدم؛ خور میکنم که دل اعتراف می

 ام  راز بر مال کرده اما دِگَر

 و مهم نیست که او این بداند،

 .ام چرا که من خود آن را گفته

 پس پیش آ، چرا که

 چیزهای بسیار بایدت بگویم؛

 و کارهای زیاد که باید برایم انجام دهی؛

 باید دهم که می پس تو را خبر می
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 ترین رویداد عاملِ بزرگ

 ست باشی؛ که جهان به خود دیده ا

 ات انگاری و برای آن که پروا به مجازاتِ سهل

 نداشته باشی، 

 .کنم این بندیان عفو می

 

 .(شود شاه باسیلیو خارج می)

 

 !که سرورِ عالیجاهم، هزاران قرن زنده باد -.کلوتالدو

 .آسمان تقدیر بر من بهینه کرد.( )کِناری)

 دیگر نخواهم گفت که او فرزندم است،

 (.وانم ببخشمشت  چرا که می

 زائرانِ بیگانه،

 .آزادید

 

 .دهم هزار بار پاهایت بوسه می -.روسائورا

 

 بوسم، و من خاکپایت می -.کالرین

 .نهند که دو دوست یک کالم کم و بیش را وَقَعی نمی

 

 به من زندگی عطا کردی، سرور؛ -.روسائورا

 ام، و از آن جا که به حسابِ تو زنده

 تا ابد

 .بودغالمِ تو خواهم 

 

 ام؛ من به تو زندگی نبخشیده -.کلوتالدو

 زیرا یک مردِ نیک زاد،

 کند؛ اگر هتکِ حرمت شده باشد، زندگی نمی

 ای و از آن جا که آمده

 هتکِ حرمتی را انتقام بستانی،

 یعنی همان گونه که خودت به من گفتی،
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 ام، من به تو زندگانی نبخشیده

 ای؛ چرا که تو زندگانی را با خود نیاورده

 .شده زندگی نیست که زندگیِ هتکِ حرمت

 (.آورم خوب با این حرف به شوقش می.( )کناری)

 

 کنم که زندگانی ندارم، اعتراف می -.روسائورا

 حتا اگر آن را از تو دریافت کنم؛

 اما من با انتقام

 تِ خویش چنان پاک خواهم کرد،رافَشِ

 که زندگانیِ من بتواند،

 خاطرات،پس از عبور از مُ

 . ای از جانبِ تو به نظر آید هِبه

 

 ای، بستان؛ دیده که با خود آورده این پوالدِ آب -.کلوتالدو

 دانم، که من می

 ست، تا رنگین در خونِ این تو را کافی

 دشمنت ساخته، از وی انتقام بستانی؛

 چرا که پوالدی که در دستِ من بوده است

 منظورم همین لحظه است، هم اکنون-

 -45ارِ من بودهکه در اختی

 .انتقام ستاندن بلد است

 

 به نامِ تو -.روسائورا

 .بندم برای بارِ دوم آن را به کمر می

 کنم، انتقام خود بدان قَسَم یاد می

 حتِّا اگر خصمِ من

 .تر باشد از من قوی

 

 تر است؟ بسیار قوی -.کلوتالدو
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 . کند اش می دهد اما در جا وصله پینه و واقعیت را لو میشود  کلوتالدو به یک باره هول می  
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 گویم، آن قدر، که نامش به تو نمی -.روسائورا

 ات  داری نه چون به خویشتن

 کنم، در مسائلِ بزرگ اعتماد نمی

 ستایم بل از آن رو تا لطفی که در شفقتِ تو می

  41.علیهِ خودم برنخیزد

 

 اگر از قبل با گفتنِ نامِ او به من -.کلوتالدو

 نظرِ مرا جلب کنی،

 .ای آن گاه راهِ من در یاری رساندن به خصمت مسدود کرده

 !(و کیستدانستم ا ای کاش می! آه.( )کناری)

 

 تا مباد بیندیشی که این اعتماد را -.روسائورا

 شمارم بسی خوار می

 بدان که خصمِ من کسی کمتر از آستولفو،

 . دوکِ مسکو، نیست

 

 این درد را به زحمت بُردبارم،.( )کناری) -.کلوتالدو

 .کنم بینم و تصور می تر از آن چیزی است که می چرا که وخیم

 (. شویم تر بگذار در موضوع دقیق

 اگر تو در مسکو زاده شدی،

 او اربابِ طبیعیِ توست،

 توانسته تو را هتکِ حرمت کند؛ به زحمت می

 ت باز گرد، پس، به موطِن

 و شورِ سوزانی که

 . به جانت افتاده است، کناری نِه

 

 دانم من می -.روسائورا

 ام بوده که گر چه شاهزاده
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دشمنِ خود به کلوتالدو بگوید، او با دلسوزیِ خود وی را از انتقام باز دارد کاری که حقیقتاً کلوتالدو اندکی جلوتر بدان  روسائورا بیم دارد که اگر نامِ  

 . ورزد مبادرت می
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 .توانسته بر من هتکِ حرمت کند

 

 .توانسته نمی -.کلوتالدو

 حتا اگر، جسارت کرده،

 (آه، خدایا. )دستی بر صورتت بلند کرده باشد

 

 .تر بوده هتکِ حرمتِ من عظیم -.روسائورا

 

 حال است بگو چه بوده، چون مَ -.کلوتالدو

 .کنم بگویی چیزی فراتر از آن چه من تصور می

 

 دانم اگر بگویم، دیگر نمی -.روسائورا

 ،با چه رو نگاهت کنم

 حِسی تو را احترام کنم، با چه 

 ضور یابمت حُب نزدَدَبا کدام اَ

 دارم به تو بگویمت نَرأَکه جُ

 ی ظاهری معمایی است، که این جامه

 . نماید چرا که از آنِ کسی نیست که می

 هوشمندانه قضاوت کن،

 نمایم نیستم و که اگر من آن کس که می

 ت،آمده اس اِسترِیاآستولفو برای ازدواج با 

 .تکِ حرمت به من فراهم آمده استی هَ چه گونه مایه

 .سخن بیش از آن که الزم بود به تو گفتم

 

 (.شوند روسائورا و کالرین خارج می)

 

 !ایستگوش کن، صبر کن، بِ -.کلوتالدو

 ست این، که درپیچی چه هزارتویِ پیچ

 ی عقل در آن نتواند جُست؟ کَس سررشته
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 .40ناموسِ من هَتک شده است

 قَدَر،: ریفح

 یک زن؛: یک رعیت، او: من

 طریق بر من بنما خدایا،

 آن بتوانم، دانم طیِ گر چه نمی

 آلود، وقتی، در این مُغاکِ وَهم

 آسمان به تمامی دفترِ غیب است

 . و جهان به تمامی پیچیده دفتری

  

 (.شود کلوتالدو خارج می)

 

 

 ی دوم پرده
 

 .(شوند وارد می باسیلیو و کلوتالدو. در قصرِ پادشاهی)

 

 همه چیز آن گونه که فرمان دادی، -.کلوتالدو

 .انجام گرفت

 

 تعریف کن، کلوتالدو، -.باسیلیو

 .چه گونه روی داد

 

 :بدین ترتیب بود، سرورم -.کلوتالدو

 ناعاتبا نوشیدنیِ گوارایی که مملو از صِ

 برایم فرستادی و ممزوج به 

 ها،  کیفیتِ برخی عَلَف

 فکنکه نیرویِ مردا

                                                           
40

 . خواند می« ناموسِ من» در غیابش از این رو وی را فهمد که زن است و نه مرد و در واقع دخترش، ورا میدر این جا کلوتالدو با اشاراتِ روسائ  
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 و زورِ مرموزش

 هوشِ آدمیزاده

 د،نَکُ د و دگرگونه میبایَرُ گیرد، می می

 سازد ل میدَّبَای زنده مُ که مردی را به جنازه

 او را به خواب برده،

 . ستاند هوش و حواس و قوایش از او می

 م،رَروَدر این مسأله جای تشکیک نیست، سَ

 چرا که تجربه بارها به ما گفته است

 ست، سرارِ طبیعیبریز از اَکه پزشکی ل

 و حیوان و گیاه و سنگی نیست 

 که ویژگیِ مشخصی نداشته باشد، 

 تِ ما آدمیانذالَو اگر رِ

 هزاران زهرِ مرگبار تولید کرده است،

 عجب است آیا که با

 تعدیلِ  قُوایش، 

 کُشَند زهرهایی که می 

 برند؟ زهرهایی شوند که به خواب فرو می

 د یا نهفتَمؤثر اُ تردید از آن که آیا

 به کناریِ نهادم، 

 زیرا با دالیل و قرائِن

 .تأثیرِ آن ثابت افتاده است

 با نوشیدنی که در واقع

 است، 41دانه ترکیبی از تریاک و خشخاش و بنگ

 فرود آمدم؛ سِخیسموندوبه مَحبَسِ تنگِ 

 ای از علومِ انسانی سخن گفتم با او لحظه

 نها و آسما که طبیعتِ گُنگِ کوه

 به وی آموخته است، 

 اش ی عالیه طبیعتی که در مدرسه

 .بالغت از پرندگان و دَدان آموخته است

                                                           
43
  Beleño  ( با نام علمیHyoscyamus niger)  شده است در طب سنتی از برگهای خشک آن استفاده می .سمی و دارای خواص محرک استگیاهی. 

 .اند پرواز در حالت خلسه برای آن قائل شده اتی چون افزایش ادراک و حسِاَثَرجادوگری کاربرد داشته و  معجونِ دیگر در ساختِ گیاهانِ به همراهِ



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

61 

 مریاش به اَ برای ارتقاءِ روحیه

 که از من خواستی، 

 بال را  چاالکیِ عقابی فراخ

 موضوع قرار دادم

 اعتنا به جریانِ باد که بی

 های عُلیای آتش در کرانه

 آذرخشی از جنسِ پر بود

 .دار ی دنباله    ا تارهیا س

 :به پروازِ پرغرورش اشاره کرده گفتم

 در غایت شهبانوی پرندگانی،»

 پس عدل است این که

 «.گان رُجحان دهیمِخود را بر هَ

 همین کافی بود

 تا با پرداختن به  موضوعِ شوکت

 جاه و جالل در رگِ وی جُمانده شود؛

 چرا که، در حقیقت، خونِ وی

 با مسائلِ عظیم

 کند، آید و قلیان می شود، به جنبش در می ریک میتح

 : پس گفت

 قرارِ پرندگان حتِّا در جمهوریِ بی»

 !کسی هست که آنان را به اطاعت مُقَیَّد نماید

 سخن به جایی رسید 

 دهند؛ که آالمم مرا دلداری می

 چرا که، دستِ کم، اگر در بَندَم،

 به اجبار چنینم؛

 ی خود و به اراده

 «.ام مِ دیگری نکردهخویشتن تسلی

 وقتی که او را چنین خشمگین دیدم

 از موضوعی که رنجشش فراهم آورده بود،

 معجون تعارفش کردم و

 ی وی جاری شد، به مجردِ آن که مایع از لیوان به سینه
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 او را تسلیمِ خواب نمود،

 هایش عَرَقی سرد تراوش کرد، از جوارح و رگ

 دانستم آن به طوری که اگر نمی

 ست، عینُّصَتَ مرگِ

 . مدَشُ نین میش ظَیاتَبه حَ

 سپس افرادی که تو در این عملیات

 آیند به ایشان اعتماد داری می

 و وی در را کالسکه گذاشته 

 آورند به اتاقِ تو می

 الل و شوکتجایی که در آن جَ

 همشأنِ شخصیتش

 .بینی شده بود برایش پیش

 خوابانند، آن جا وی را بر تختِ تو می

 اش زائل گردد و هوشی دامی که بیتا ما

 ای سپس، مطابقِ آن چه دستور داده

 همان گونه خدمتش کنند 

 . گزاردند که تو را خدمت می

 و اگر اطاعتِ از تو

 گرداند، مرا سزاوار پاداشی می

 خواهم تنها از تو می

 -!جسارتِ من را ببخش-

  سِخیسموندوام، از چه رو  که بگویی

 آوردی؟ را بدین ترتیب به قصر 

 

 این سؤال که تو داری -.باسیلیو

 خواهم بسیار به جاست، و می

 .تنها برای تو پاسخِ آن گویم

 را، سِخیسموندوفرزندم، 

 اش، تأثیر ستاره

 کند، هزاران مصیبت و ناکامی تهدید می

 ؛-دانی و تو این را می-
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 خواهم بیازمایم آیا آسمان می

 که ممکن نیست دروغ بگوید، و -

 ها تی که با این همه نمونهآن هم وق

 اش  به وضوح وضعیت ظالمانه

 -به ما نمایانده است

 ممکن است نرم گردد یا دستِ کم اعتدال پیش گیرد

 و با شجاعت و حَزم مغلوب شده،

 منصرف گردد،

 .بیش از همه چیز تسلط دارد 44چرا که آدمی بر ستارگان

 خواهم این را بیازمایم،  می

 که با آوردنِ او به جایی 

 بداند فرزند من است

 . و استعدادِ خود به مَحَک در آوَرَد

 اگر بزرگوارانه پیروز گردد،

 پادشاهی خواهد کرد؛ اما اگر

 ظالم و جبار باشد،

 .رداندم گَاو را به زنجیرش باز خواهَ

 ت این خواهد بود شَرسِحال پُ

 که چرا برای چنین آزمایشی

 ای؟ او را این گونه بیهوش آورده

 قناعِ پاسختبرای اِ بگذار

 .جوابی کامل به تو دهم

 اگر او امروز بداند که فرزندِ من است،

 و فردا برای دوم بار خود را 

 حقیر در زندان و اِدبارِ خود بیند،

 ست که از وضعیتِ خود  قطعی

 کامالً مأیوس خواهد شد،

 ست، زیرا پس از دانستنِ آن که واقعاً چه کسی

 و باقی خواهد ماند؟ دیگر چه تسَلِّایی برای ا
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 . بدان معنا که انسان بیش از هر موجودِ دیگر بر سرنوشت خود تسلط دارد. واضح است که در این جا منظور از ستارگان، اقبالِ آدمی است  
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 ام در بروی ضایعه باز گذارم این گونه خواسته

 تا وی را بگویند هر آن چه دیده رؤیا بوده است؛

 شود؛ با این کار دو چیز آزموده می

 اول، وضعیتش؛

 چرا که او وقتی به هوش آید

 کند؛ کند عمل می اندیشد و تخیل می به مصداقِ آن چه می

 و دوم بابتِ تَسَلِّا،

 اگر اکنون فرمانروا جلوه نماید و، بعداً،که 

 به مَحبَسش باز گردد،

 تواند چنین فهم کند که رؤیا دیده است  می

 و نیک عملی انجام خواهد داد اگر چنین فهم کند؛

 چرا که در جهان، کلوتالدو،

 . بینند کنند، رؤیا می ها که زندگی می ی آن همه

 

 دالیلم اندک نیستند -.کلوتالدو

 کنی؛ ت دهم که اشتباه میتا نشان

 ای نیست، اما دیگر چاره

 زیرا از قرارِ معلوم،

 آید که بیدار شده است به نظر می

 .  شود و به جانبِ ما نزدیک می

 

 خواهم خارج شوم؛ من می -.باسیلیو

 آیی تو، در مقامِ مباشرش، می

 و ذهنِ  او را 

 از ابهامات بسیاری که محاصره شده است

 . کنی خارج میبا گفتنِ حقیقت 

 

 دهی که  در غایت به من اجازه می  -.کلوتالدو

 مسأله را به او بگویم؟
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 ؛40آری -.باسیلیو

 که خطر اگر دانسته شود

 . توان بر آن فائق آمد تر می ساده

 

 (گردد شود و کالرین وارد می خارج می)

 

 حتِّا اگر به قیمتِ چهار ضربه چماقِ .( )کناری) -.کالرین

 بویی تمام شود که دژبانِ زردن 

 ،48انگار از قبایش رُسته است

 باید ببینم این جا چه خبر است؛

 تر از  ای مطمئن که هیچ پنجره

 آن نیست که یک مرد با خود همراه دارد،

 د؛نَرا کُ 41آن که التماسِ فالن وزیرکِ استخبارات  بی

 و از آن بر تمامیِ احوال

 پاک و پاکیزه

 (. کشد به درونِ افتضاحات سَرَک می

 

 این کالرین است، نوکرِ او،.( )کناری) -.کلوتالدو

 هاست گردِ شوربختی اویی که دوره! آی خدایا 

 (.و ننگِ من به لهستان آورده است

 کالرین، خبرِ تازه چیست؟

 

 آی، سرورم، -.کالرین

 ای ات در این که آماده بزرگواری

 های روسائورا بستانی، انتقامِ هتک حرمت

 اشته وی را بر آن د

                                                           
45

  .گیرد که فرزندش با اشتعار به حقیقت با واقعیتش رو در رو شود او به یک باره تصمیم می. گیرد اه در این نقطه صورت میاگر چه فوری اما تغییرِ رأی ش  
46

 . گیرد حرکت ایستادنِ دژبانِ دربِ ورودی را این گونه به سُخره می کالرین سیخ و بی  
41

این کاراکتر در تئاتر باروکِ . شد استفاده می چینی و نیز سخن اد برای کسب و انتقالِ خبرهای مذکور به دلیلِ فقدانِ وسائل ارتباط جمعی از افر در گذشته  

داستان و  مانند بودند اما در روندِ سواد و یا پیرزنانی عجوزه گرد و بی این افراد عموماً دوره. اسپانیا نقشی کلیدی دارد به ویژه در انتقالِ اخبار میانِ عشاق

کالرین نقش این افراد را . ی آنان باشد کاره شاید برازنده ی همه کاره هیچ. اه از طبقاتِ بسیار باالی جامعه بودند نقشی کلیدی داشتندسرنوشتِ قهرمانان که گ

 . منظور او از پنجره دیدگانِ خودش است. کند در این جا ریشخند می
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 .ی خود به تن کند که جامه

 

 .و این خوب است، تا سبکسری به نظر نیاید -.کلوتالدو

 

 آی، نامِ خود عوض کرده است و -.کالرین

 ی تو را برگزیده است، عاقالنه، نامِ برادرزاده

 و امروز چنان آبرویی به هم زده،

 همتا ی بیاِسترِیای  که به عنوانِ ندیمه

 .کند در قصر زندگی می

 

 خوب است که به یک باره -.کلوتالدو

 .آبرویش به حسابِ من کسب کند

 

 آی، او منتظر است که -.کالرین

 موقعیتی پیش آید و زمان برسد

 .که تو با آبرویش باز گردی

 

 احتیاطِ واجب همین است؛ -.کلوتالدو

 که، در غایت، زمان است 

 . دهد که این امورات انجام می

 

 لَکهآی، چون یک مَ -.کالرین

 کِشَند، کنند و نازش می خدمتش می

 .ی توست با این تَصَوُّر که برادرزاده

 ام، و آی، من که با او آمده

 میرم دارم از گرسنگی می

 گیرد، و هیچ کس سراغی از من نمی

 آن که نگاه کنند که من کالرین هستم بی

 ،46و اگر آوازِ این کالرین بلند شود

                                                           
48

 کند که گاهی ترجمه پذیرند و گاه خیر های زبانیِ بسیارمی بازی اَثَرطولِ  این پرسوناژ با معنای اسمِ خود در. کالرین در لغت به معنی شیپور است  
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 ممکن است وقتی

 کنند عبور می اِسترِیایا  پادشاه، آستولفو،

 به صدا در آید 

 چرا که خادم بودن و کالرین بودن

 49رود شان به یک جو نمی دو چیزند که با اسرار آب

 و ممکن خواهد بود، اگر خادم

 با دست مرا به سکوت دعوت کند،

 :این بیت در وجودم طنین بیفتد که

 شیپوری که سحرگاه دمیده شود»

 «صدایش بهتر نیست

 

 ات کامالً به جاست؛ ناراحتی -.الدوکلوت

 ات خواهم رسید، و من به دادِ ناراحتی

 .و در این اثنا، تو به من خدمت کن

 

 .آید دارد می سِخیسموندو -.کالرین

  

 .پوشانند شود لباس می زده وارد می که حیرت سِخیسموندوشوند و نوکران بر  نوازندگان آوازخوانان وارد می)

 

 بینم؟  چه می! بر خُدا پناه -.سِخیسموندو

 کنم؟ چه تماشا می! پناه بر خدا

 کنم، با اندکی وحشت تحسینش می

 .کنم با فراوان تردید باورش می

 من در قصرهای مُجَلَّل؟

 ها؟ ها و تِرمِه من میانِ پارچه

 ی نوکرانی چنین نظیف و چاالک؟ من در حلقه

 من برخاسته از خواب 

 در بستری چنین عالی؟

 من در میانِ این همه جماعت

                                                           
49

 . کند خواهی می ساده دارد باج به زبانِکالرین . را زشیپور بودن بر مال کردنِ را طلبد و خادم بودن رازداری را می  
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 کنند؟ که مرا در لباس پوشیدن خدمت می

 !گفتنِ این که رؤیاست فریب است

 .دانم که بیدارم خوب می

 نیستم؟ سِخیسموندومن 

 ها، ی آسمانطا فرمائید، اِهوشیاری به من عَ

 این چه بوده است که بر تَخَیُّلَم

 د مادامی که خواب بودمث شُحادِ

 بینم؟تا خود این جا ب

 کند؟ چه کسی مرا به تَعَمُّق مجاب می

 خواهم بگذارم که مرا خدمت کنند، می

 . و پیش آید هر آن چه پیش آید

 

 !به چه ماخولیایی گرفتار شده است -.خادمِ دوم

 

 شود چه کسی بدان گرفتار نمی -.خادمِ اول

 اگر چنین اتفاق بر او رفته باشد؟

 

 .من -.کالرین

 

 .او سخن بگوبیا با  -.خادمِ دوم

 

 دوباره آواز بخوانند؟ -.خادمِ اول

 

 .خواهم دیگر آواز بخوانند نمی. نه -.سِخیسموندو

 

 از آن جایی که بسیار در فکری، -.خادمِ دوم

 .رمت کنمخواستم سرگَ

 

 من -.سخیسوندو

 نباید با صداهای شما آالمِ خود سرگرم کنم؛

 های نظامی  فقط شنیدنِ مارش
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 . مرا خوش آمده است

 

 جناب، سَروَرِ بزرگ، عالی -.کلوتالدو

 تان بدهید تا بر آن بوسه زنم، دست

 که نخستین کَس خواهم بود 

 . ی شَرَفش خواهد بود که اطاعت از شما مایه

 

 .کلوتالدو است.( )کناری) -.سِخیسموندو

 کرد چه گونه آن کس که در زندان با من بدرفتاری می

 (د؟هَنِ  م میچنین احترامَ

 

 آشفتگیِ عظیمی که -.لدوکلوتا

 وضعِ جدید برایت به وجود آورده،

 ات  عقل و اندیشه

 کند؛ به هزاران تردید مبتال می

 خواهم، اگر بشود، اما می

 ها رها سازم، تو را از تمامیِ آن

 م، باید بدانی رَروَزیرا، سَ

 .وارثِ تاج و تختِ لهستان هستی   که تو شاهزاده

 اند، شتهاگر تو را مخفی و مهجور دا

 ای است گویی به سببِ ناگواریِ پیش

 که هزاران مصیبت بر این امپراتوری 

 بینی کرده است، پیش

 آن گاه که تو در آن

 . تاجِ شاهی بر فرقِ مبارک نِهی

 ات اما، با ایمان به اراده

 که ستارگان مغلوب خواهی کرد،

 چرا که غلبه بر آنان از یک 

 انسانِ بزرگوار ممکن است،

 کردی از بُرجی که در آن زندگی می تو را

 اند، به قصر آورده 
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 در حالی که جان 

 .تسلیمِ رؤیا داشتی

 پدرت، پادشاه و سرورِ من،

 به دیدنت خواهد آمد، و از وی،

 .، باقیِ مسائل را خواهی دانستسِخیسموندو

 

 ای پَستِ بدنامِ خائن، -.سِخیسموندو

 ان دهم،برای آن که از امروز قدرت و شوکتِ خود نش

 چه چیزِ دیگری باید بدانم 

 پس از آن که دانستم چه کسی هستم؟

 چه گونه به وَطَنَت چنین خیانتی کردی،

 مرا پنهان کردی و 

 در تقابل با حق و عقل 

 این وضع را از من محروم کردی؟

 

 !وای، بیچاره من -.کلوتالدو

 

 به قانون خیانت کردی، -.سِخیسموندو

 خودشیرینیِ شاه کردی

 .با من جفاکار بودی و

 پس شاه، قانون و من،

 تو را به سببِ مصائبی چنین دَدخو

 کنند که محکوم می

 .به دستِ من بمیری

 

 !عالیجناب -.خادمِ دوم

 

 کسی سدِِّ راه من نشود -.سِخیسموندو

 !که اقدامِ بیهوده است

 و خدا گواه است

 اگر پا در میان بگذارید
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 .مکن تان می از پنجره به بیرون پرت

 

 .بگریز، کلوتالدو -.خادم اول

 

 وای بر تو، -.کلوتلدو

 کنی، که ابرازِ جَبَروت می

 !بینی آن که بدانی داری رؤیا می بی

 .(شود خارج می) 

 

 ...در نظر داشته باشید -.خادمِ دوم

 

 از این جا خارج شوید -.سِخیسموندو

 

 .کرده است اِجراکه دستورِ شاهِ خود ...  -.خادمِ دوم

 

 آن جا که قانون عادالنه نیست -.سموندوسِخی

 نباید از شاه پیروی کرد؛

 . ی تو بودم و من شاهزاده

  

 او در مقامِ قضاوت نبود -.خادمِ دوم

 .دهد که آیا کاری خوب یا بد انجام می

 تان خراب است به گمانم حال -.سِخیسموندو

 .کنید که دارید با من یک به دو می

 

 گوید   ست میشهزاده بسیار در -.کالرین

 .و شما بسیار بد کردید

 

 ی دخالت داد؟ چه کسی به تو اجازه -.خادم اول

 

 .خودم به خودم این اجازه دادم -.کالرین
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 بگو تو کیستی؟ -.سِخیسموندو

 

 فُضول -.کالرین

 و در این حِرفه استادم

 مقداری هستم ترین بی چرا که بزرگ

 . که تا کنون شناخته شده است

 

 در این دنیاهای تازه -.سِخیسموندو

 . ای تو تنها کسی هستی که خوشم آمده

 

 آمدِ قربان، بنده خوش  -.کالرین

 .های جهانمسِخیسموندوتمامِ 

 

 (.شود آستولفو وارد می)

 

 هزاران بار روز بر شما خوش باد، -.آستولفو

 نمائید، ای شاهزاده، که خورشیدِ لهستان می

 خودتِ و تمامِ آفاق از درخشش و بِشاشَ

 تان با نورِ قُدسیِ ارغوانی

 کنید؛ مملو می

 چرا که چون خورشید

 !شوید ها خارج می بر کوه

 پس خارج شوید که حتِّا اگر چنین به تأخیر

 شود، تان به تاجِ رَخشان مزین می فرق

 .تاریکی بمیرد

 

 .خدا نگهدارتان باشد -.سِخیسموندو

 

 دای تنها از بابتِ این که مرا نشناخته -.آستولفو

 بخشم  شما را می
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 .که مرا احترامِ الزم نگذاشتید

 .من آستولفو هستم

 دوکِ زاده در مسکو

 جنابعالی؛ ی و پسرخاله

 . ست در مقام و نسبت بین ما برابری

 

 گویم خدا نگهدارتان باشد اگر می -.سِخیسموندو

 دهم؟ تان نمی فاتِ الزم نشانِطِلاِ

 فروشید، حال که به آن چه هستید فخر می

 ئید، از برخوردِ من شاکی و

 تان، بارِ دیگر که ببینم

 . خواهم گفت که خدا نگهدارتان نباشد

 

 حضرتِ اَشرَف در نظر داشته باشند -.خادمِ دوم

 ها زاده شده، که چون در کوه

 کند، با همه به یک شیوه رفتار می

 ...دهد آستولفو، قربان، ترجیح می

 

 نزاکت آن طور که بی -.سِخیسموندو

 ی سخن گفتن با من وارد شد برا

 مُکَدَّر خاطرم کرد، و اولین کار

 .که انجام داد کاله بر سر گذاشت

 

 .مرتبه است بلند -.خادم اول

 

 تَرَم مرتبه من از او بلند -.سِخیسموندو

 

 ی این اوصاف، خوب است  با همه -.خادم دوم

 میانِ شما دو نفر بینِ سایرین

 بیشتر احترام باشد 
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 چه کسی به تو اجازه داد -.وسِخیسموند

 به کارِ من دخالت کنی؟

 

 .(شود وارد می اِسترِیا)

 

 مقدمِ حضرتِ اشرف، -.اِسترِیا

 هزاران بار بر سَریر سلطنت گرامی باد

 پذیرد و بر آن مایِل است؛ که شاکرانه آن را می

 جایی که امید است،

 ها علی رغمِ حُقِِّه

 القَدر بر آن بِزیَد، تابناک و جلیل

 ها و عمرش نه سالیان بلکه قرن

 . به درازا انجامَد

 

 اکنون مرا بگو کیست -.سِخیسموندو

 این زیباییِ پُرهَیمَنه؟

 ی انسانی، کیست این االهه

 اش که بر خاکپای قُدسی

 آوَرَد؟ آسمان عرشِ خود فرو می

 کیست این بانویِ زیبا؟

 

 .است، قربان اِسترِیاتان،  دخترخاله -.کالرین

 

 .است 05بهتر است بگویی خورشید -.موندوسِخیس

 سزاست گر چه تحنیَت را آن هنگام

 رَم،آوَ  که نیکی به چنگ می

 اما امروز تنها با نگاه کردن به شما

 ت باشد؛حنیّتوانم بگویم که تَ می

 و بدین گونه،

                                                           
05

 . ستارهیعنی  سترِیااِباز هم بازی با معنای   
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 ای که با دیدنِ خویش کنارِ نیکی

 الیق نیستم،

 .  سپاسِ تحنیَت گویم

 نید وی ستاره که طلوع توااِ

 شادی بخشیدن 

 ترین فانوس را، تابناک

 به چه کار خواهید گذارد خورشید را

 شوید؟ وقتی که روزهنگام از خواب بلند می

 تان برای بوسیدن به من دهید، دست

 گونش که در جامِ برف

 . نوشد های سپیدی می دم چشمه سپیده

 

 . آدابِ درباری بیشتر رعایت کنید -.اِسترِیا

 

 اگر او دست به چنگ آوَرَد،.( )ناریک) -.آستولفو

 .(ام من از دست رفته

 

 دانم اندوهِ آستولفو می.( )کناری) -.خادمِ دوم

 (کنم و اکنون کارِ این یکی خراب می

 در نظر داشته باش، سرورم، که

 این گونه جسارت درست نیست،

 ...و در حضورِ آستولفو

 

 گویم که  به تو نمی  -.سِخیسموندو

 داخله نکن؟در کارِ من م

 

 .گویم دارم آن چه را درست است می -.خادمِ دوم

 

 ی این بساط همه -.سِخیسموندو

 آورد؛ مرا غَضَب می

 هیچ چیز به زعمِ من درست نیست
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 . مادامی که علی رغمِ میلِ من باشد

 

 از تو شنیدم، سرورم، -.خادم دوم

 آن چه درست است، خوب است

 .اطاعت و عمل شود

 

 ای  ن را هم شنیدهای -.سِخیسموندو

 ام سر ببرد که اگر کسی حوصله

 قادرم از این اِیوان به پایین پرتش کنم؟

 

 با مردانی چون من -.خادمِ دوم

 .شود چنین کرد نمی

 

 شود؟ نمی -.سِخیسموندو

 !به خدا قَسَم که باید این را بیازمایم

 

 .(شود وباره وارد میسپس د. شود و همه به دنبالش گیرد و خارج می او را در بازوان می)

 

 این چه بود که دیدم؟ -.آستولفو

 

 . همگی به کمک بیایید-.اِسترِیا

 

 از اِیوان به دریا افتاد؛ -.سِخیسموندو

 !شد که بشود  که خدا شاهد است

 

 پس اَعمالِ تُندِ خود -.استولفو

 ی صدرِ بیشتر بِسَنجید، با سِعِه

 که اختالف میانِ آدمیان و دَدان

 .است از کوه تا قصر

 

 پس اگر چنین تند و -.سِخیسموندو
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 پروا به حرف زدن ادامه دهید، بی

 شاید برای گذاردنِ کاله

 .سَری بر پیکر نیابید

 

 (.شود آستولفو خارج  و شاه وارد می)

 

 چه اتفاقی افتاده است؟ -.باسیلیو

 

 .هیچ اتفاقی نیفتاده است -.سِخیسموندو

 ام سر بُرده بود مردی که حوصله

 .ام یوان به پائین پرت کردهاز این اِ

 

 .گفته باشم که این شاه است -.کالرین

 

 الفور؟ اولین روزِ حضورت  چنین به -.باسیلیو

 جانِ یک نفر آب خورد؟ به قیمتِ

 

 به من گفت که ممکن نیست  -.سِخیسموندو

 .بشود، و من شرط را بُردم

 

 د،نَکُ بسیار بر قلبم سنگینی می -.باسیلیو

 ه دیدَنَت بیایَم،ای شاهزاده، که ب

 به این خیال که حازم بیابَمَت و

 ها و ستارگان، گویی ظَفَرمند بر پیش

 قاوَت ببینمولی در عوض تو را با این همه شَ

 ای، و نخستین عَمَلی که در این مقام انجام داده

 .قتلی مهیب باشد

 با چه ذوقی کنون برای 

 در آغوش گرفتنت رسیدم

 رنِخوَتَتشوم که دستانِ پُ و مطلع می

 اند؟ آلوده به قتل شده



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

78 

 ای عریان  چه کَس دشنه

 که زخمی کُشَنده وارد کرده است 

 دید و نترسید؟

 چه کس مکانی خونین دید که

 اند، در آن فردِ دیگری را مرگ داده

 و متأسف نشد؟

 ترین انسان نیز که قوق

 .شود خُلقَش منقلب می

 من که در دستانت

 بینم ابزارِ این مرگ می

 نگرم آلود می  ن مکانِ خونو آ

 شوم؛ از بازوانت دور می 

 و گر چه بر این اندیشه بودم

 های عاشقانه بر  که دستانم حلقه

 گِردِ گردَنت شوند،

 ت باز خواهم گشتنَبدونِ در آغوش کشیدَ

 . ترسم که از دستانت می

 

 ها توانم بود بدونِ آن حلقه -.سِخیسموندو

 م؛ا همان گونه که تا بدین جا بوده

 که پدری که علیه من

 بندد، چنین شقاوت به کار می

 و با وضعی ناگوار

 کند، مرا از نزدِ خود دور می

 کند و با من چون دیوی رفتار می

 کند، و مرگم آرزو می

 اهمیتی خُرد دارد 

 که آغوش بر من نگشاید،

 . ستانَد وقتی انسان بودن را از من می

 

 غاثه بردمبه آسمان و خداوندگار است -.باسیلیو
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 تا تو را به دنیا نیاوَرَم؛

 که صدایت نشنوم

 .و جسارتت نبینم

 

 آوردی اگر مرا به دنیا نمی -.سِخیسموندو

 کردم؛ از تو شِکوایی نمی

 اما همین که به دنیایم آوردی،

 ام بر این که زندگی از من ستاندی؛ شاکی

 که گر چه بخشیدن 

 ترین عمل است، ترین و عالی شریف

 پستی بخشیدن است و ترین  پست

 . سپس باز ستاندن

 

 گزاری ام می چه نیک سپاس -.باسیلیو

 ای فقیر و حقیر که خود را از زندانی

 !بینی ای می کنون شهزاده

  

 در این مسأله -.سِخیسموندو

 چه چیز را باید شاکِرَت باشم؟

 ای غاصِبِ آزادیِ من،

 حال که پیر و فرتوتی

 دهی؟ من میبه وقتِ مُردَنت، چه چیزی به 

 دهی؟ چیزی بیش از آن که به من تعلق دارد به من می

 پدرم هستی و پادشاهم؛

 پس تمامِ این وجاهت را

 بخشد طبیعت است که به من می

 .به حقوقی که در قانونش وضع کرده

 پس، حتِّا اگر در این موضِع باشم

 بر تو دِینی ندارم و

 توانم حسابِ زمانی را که از من می

 ی و آبروآزادی، زندگ
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 ای طلب کنم؛  ستانده

 پس شاکر بر من باش

 اگر من از تو حساب نستانم

 .که این تویی که وامدارِ منی

 

 بَربَر هستی و جَسور؛ -.باسیلیو

 آسمان قولِ خود عمل کرد؛

 برم، پس بر او التجا می

 .خود شده ای خودپرستِ از خود بی

 و حتِّا اگر بدانی کیستی،

 و آگاه شده باشی،

 بینی ا اگر خود را در جایی میو حتِّ

 نهی، که بر همگان اَرجَح می

 :دهم تو را چه هشدار می01خوب گوش کُن

 نرم و متواضع باش،

 بینی، زیرا شاید داری رؤیا می

 . بینی که بیدار هستی گر چه می

 

 .(شود شاه باسیلیو خارج می)

 

 بینم، که شاید دارم رؤیا می -.سِخیسموندو

 بینم؟ میگر چه خود را بیدار 

 کنم و ایمان دارم بینم، چرا که لمس می من رؤیا نمی

 .ام و هستم به آن چه بوده

 و حتِّا اگر اکنون پشیمان شوی،

 ی اندکی خواهی داشت؛ راهِ چاره

 دانم کیستم، و نخواهی توانست، می

 حتأ اگر آه کشی و تأسف خوری،

 میراثداریِ این تاج که با من زاده شده

                                                           
01

 خوب نگاه کن: در متنِ اصلی  
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 از من بستانی؛

 ها دیدی؛ گر مرا در ابتدا تسلیمِ زندانو ا

 دانستم چه کسی هستم؛ برای این بود که نمی

 دانم اما حال دیگر می

 دانم از چه کسی هستم و می

 .   ام که مُلغَمی از دَد و انسان

 

 .(شود بانو روسائورا وارد می)

 

 هستم، اِسترِیادر مالزِمَتِ .( )کناری) -.روسائورا

 ز این که با آستولفو رو در رو شوم؛و هراسی عظیم دارم ا

 آخر کلوتالدو مایل است

 که او نداند من کیستم، و من را نبیند،

 گوید که آبرویِ من برایش اهمیت دارد؛ چون می

 و من به محبتِ کلوتالدو اعتماد دارم؛

 و، شاکرانه، حمایت از آبرو و زندگی خود را در این جا 

 (.بدو مَدیونم

 

 امروز این جا دیدی و شاهد بودی از آن چه -.کالرین

 چه چیز بیشتر برایت جالب بود؟

 

 هیچ چیز متحیرم نکرد، -.سِخیسموندو

 شده بود؛ بینی که همه چیز برایم پیش

 اما اگر در جهان چیزی را تحسینی سِزَد،

 .آن زیباییِ زن است

 هایی که داشتم خواندم یک بار در کتاب

 انگیزد را بر میآن چه بیشترین تَعَمُّق به خداوند 

 .مَرد بود، چرا که دنیایی مختصر است

 اما در این که زن چنین است مُرَدَّدَم ،

 چرا که بهشتی مختصر است؛

 و از زیباییِ بیشتری نسبت به مرد برخوردار،
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 ی آسمان تا زمین به اندازه

 !کنم و شاید بیشتر، این یکی را که اکنون دارم تماشا می

 

 (.شوم ین جاست؛ من مُرِخَّص میشاهزاده ا -.روسائورا)

 

 های، اِی زن، بِایست؛ -.سِخیسموندو

 با فرارت در اولین گام

 طلوع و غروب را به هم در نیامیز؛

 گاهت دم و پسین که طلوع و غروبت، سپیده

 اگر به هم در آمیزند،

 .00شک آفتابی مُستَعجَل خواهی بود بی

 بینم؟ اما این چیست که می

 

 .بینم، شک دارم و یقین ه من دارم میهمان چ -.روسائورا

 

 (ام من این زیبائی را بارِ دیگری دیده.( )کناری) -.سِخیسموندو

 

 من این هَیمَنه، این احتشام را.( )کناری) -.روسائورا

 .(ام حقیر به زندانی تنگ دیده

 

 (.ام یافتم دِگَر زندگی.( )کناری) -.سِخیسموندو

 حسینِ مَردی،ترین ت ی نیک زن، ای نامی که مایه

 آن که دیده باشمت کیستی؟ که بی

 ستایشت به من وام داری و به اقبال

 ، 01آوَرَم ایمان به تو می

 .ام بدین گَمانَم که تو را دِگَر بار دیده

 کیستی تو ای، زنِ زیبا؟

 

                                                           
52

به زیبایی در این جا و اندکی بعدتر با این  کالدِرون. گاه است آئورا نیز به معنای نور فلق. روسائورا در لغت به معنای گلسرخِ طالیی و کنایه از خورشید دارد  

  .دهد زبانی انجام می مفاهیم بازیِ
01

 . نیز اشاره به همین نکته دارد« آن که دیده باشمت بی ». ستاید ا زن را در مفهومِ عامِ آن میدر این ج سِخیسموندو  
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 .(مرا پنهانکاری الزم است.( )کناری) -.روسائورا

 بخت،  ای نگون ندیمه

 .اِسترِیااز آنِ 

 

 چنین نگو؛ بگو خورشیدی هستی که در پرتواَت -.وندوسِخیسم

 کند، آن ستاره زندگی می

 .کند و از اَنوارت درخشش دریافت می

 ام من در قلمرویِ روایح دیده

 ها که میانِ عمومِ گُل

 کند و زیباییِ گلسرخ ریاست می

 امپراتورِ این قلمرو است به سببِ زیباییِ فزونش؛

 های ظریفِ من در میانِ سنگ

 شان   ی عالیِ معادن یافته در دانشکده پرورش

 دهم اَلماس را ترجیح می

 ترین است؛ اش را چرا که رخشان و امپراتوری

 من در اَقطارِ زیبایِ

 قرارِ سَیّارِگان، جمهوریِ بی

 در اول جایگاه

 در مقامِ شاه سَیّارِگان ناهید را دیدم؛

 من در میانِ کُراتِ کامل

 نامم، میخورشید را شاهِ کواکب 

 چرا که آن را دیدم 

 .که چون مِحرابِ اعظمِ روز سیطره دارد

 ها، میانِ ستارگان، پس چه گونه است، که اگر میانِ گُل

 دهند، ها، بُروج، کواکب، زیباترین را ترجیح می سنگ

 تو که از همه زیباتری 

 کنی، به زیباییِ کِهتر از خود خدمت می

 ره و گلسرخ؟ تو اِی آفتاب، ناهید، الماس، ستا

 

 .(شود کلوتالدو وارد می)

 



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

84 

 کوچک کنم، سِخیسموندوخواهم  می.( )کناری) -.کلوتالدو

 (بینم؟ ام؛ اما، چه می چرا که در غایت من او را بزرگ کرده

 

 . گزارم لطفِ تو را تعظیم -.روسائورا

 که بالغَتَت را سکوت پاسخ گوید؛

 زند وقتی که منطِق چنین لَنگ می

 . قربان، همانا سکوت است بهترین سخن،

 

 .نرو، صبر کن -.سِخیسموندو

 خواهی مرا این گونه چه گونه می

 در تاریکی با احساسم رها کنی؟ 

 

 .این اجازت از حضرتِ اَشرَف مسأَلَت دارم -.روسائورا

  

 رفتنت این گونه به قَهر -.سِخیسموندو

 .اجازه خواستن نیست، اجازه برگرفتن است

 

 . دهی، من خود اجازه برگیرم گر تو به من اجازه نمیپس ا -.روسائورا

 

 کنی که از نزاکت به جسارت در آیَم، کاری می -.سِخیسموندو

 زیرا مقاومت

 . زهری کاری بر شکیباییِ من است

 

 پس وقتی که این زهر، -.روسائورا

 لبریز از خشم و شقاوت و غیظ

 شکیبایی مغلوب کُنَد،

 . واندجسارت به حُرمَتِ من نکند، نت

 

 توانم، تنها برای آن که ببینم آیا می -.سِخیسموندو
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 ؛04ات اِزاله شود کاری خواهی کرد که ترس از زیبایی

 که من سخت مشتاقم

 به فائق آمدن بر امورِ غیرممکن؛ 

 امروز از این اِیوان مردی را به پائین پرت کردم،

 گفت این کار امکان ندارد؛ که می

 توانم یا نه، ببینم می و بدین ترتیب، برای آن که

 .امرِ مُسَلَّم است که آبرویت از  پنجره به پائین خواهم فِکَند

 

 .کشد کار دارد به جای باریک می.( )کناری) -.کلوتالدو

 خداوندا، چه باید بکنم، وقتی

 آمیز از پیِ مِیلی جنون

 (بینم؟ آبرویم برای دومین بار در خطر می

 

 بیهوده نبود که -.روسائورا

 رفت، این دیارِ ناشاد بیمِ استبدادِ تو میبر 

 مصائبی بس سخت

 .ها ها و مرگ از جنایات و خیانات و خشم

 اما چه باید بکند مردی که

 از آدمیت جز نام چیز دیگری ندارد؟

 جسور، غیرانسانی،

 جفاکار، خودخواه، وحشی و جبّار،

 !زاده در میانِ دَدان

 

 لیچار به من نگوییاز برای این که تو این  -.سِخیسموندو

 نمایاندم، چنین خود را محترم می

 کنم؛ بدین خیال که این گونه مُجابَت می

 گویم، اما، اگر به چنین لحن سخن می

 .باید برای همه چیز شکرِ خداوند بگویی

 ما را تنها بگذارید، این در بسته شود و ! های-

                                                           
54

با  کالدِرونپردازیِ  قدرتِ شخصیت. گیرد ی ذهنش شرم را که نوعی ترسِ اخالقی است همان ترس می اخالق و ددمنشانه در جهانِ بی سِخیسموندو  

   .شود می استفاده از کلمات این جا به وضوح دیده
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 !هیچ کس وارد نشود

 

 شود کالرین خارج می

 

 .( من از دست رفتم.( )اریکن) -.روسائورا

 ...گوش کنید

 

 من جَبّارَم، -.سِخیسموندو

 .کوشی که مرا خَفیف کنی و تو بیهوده می

 

 !آه، چه وضعیتِ دشواری.( )کناری) -.کلوتالدو

 (.کنم، حتِّا اگر مرا بکشد خواهم رفت و کار بر او خَراب می

 .قربان، توجه فرمائید، نگاه کنید

 

 انگیزی، ن بار است که خشمِ مرا بر میاین دومی -.سِخیسموندو

 .ای پیرمردِ فرتوت و دیوانه

 شماری؟ خشم و غَضَبِ من خُرد می

 چه گونه بدین جا وارد شدی؟

 

 از این سر و صداها به این جا آمدم -.کلوتالدو

 تا بگویمت

 خواهی سلطنت کنی؛ خوتر باشی، اگر می که نرم

 نه آن که خود را مالکِ همگان بدانی و

 .رؤیا باشد کار باشی، چرا که شاید این یکستم

 

 گویی ی پریدنِ من از خواب سخن می وقتی که درباره -.سِخیسموندو

 .آوری خشمم در می

 دهم تا ببینم تو را مرگ می

 . آیا این رؤیاست یا حقیقت است

 

 .(زند کند و زانو می بندد اما کلوتالدو متوقفش می دست به خنجر می)
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 ین ترتیبمن بد -.کلوتالدو

 . رهاندنِ جانم امیدوارم

 

 .  دستِ جَسورَت از پوالد بردار -.سِخیسموندو

 

 تا زمانی که جماعت نیاید و  -.کلوتالدو

 جنون و خشمت متوقف نکند، 

 .تو را رها نخواهم کرد

 

 !آی خدایا -.روسائورا

 

 !گویم، رها کن می -.سخیسوندو

 ی وحشی ای دشمنِ فرتوتِ دیوانه

 :ق خواهد بودیا بدین طری

 .دهم تو را در میان بازوان مرگ می

 

 .(ستیزند می)

 

 همه فوراً بیائید، -.روسائورا

 .کشند دارند کلوتالدو را می

 

اندازد و او خود را میانِ آن دو  شود و کلوتالدو خود را به پای او می آستولفو وارد می. شود روسائورا خارج می)

 .(نهد می

 

 این دیگر چیست -.آستولفو

 ی جوانمرد؟ ای شاهزاده

 خواهی پوالدی چنین دَرَنده به می

 کنی؟ آلوده  00زده خونی یخ

                                                           
00

 اشاره به سن و سالِ کلوتالدو دارد  
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 .ات به غالف برگردان شمشیرِ آبدیده

 

 وقتی که آن را در  -.سِخیسموندو

 .خونِ این ناکَس رنگین کرده باشم

 

 او جانِ خویش زانو زده در مقابلِ من طلبید -.آستولفو

 .دو حضورِ من باید به کاری آی

 

 به کارِ مُردن بیا، چرا که بدین ترتیب -.سِخیسموندو

 خواهم توانست که با مرگَت 

 . از آن عصبانیتِ قبلی نیز انتقام بستانم

 

 کنم؛ من از جانِ خود دفاع می -.آستولفو

 .کنم این گونه به حضرتِ اشرف اهانت نمی

 

 .( شوند وارد می اِسترِیاکشند و شاه باسیلیو و  شمشیرها می)

 

 . 08به او اهانت نکن، قربان -.کلوتالدو

 

 جنگِ شمشیر، در این جا؟ -.باسیلیو

 

 .(آستولفو است، وای بر من، آبرویم رفت) -.اِسترِیا

 

 این جا چه خبر شده است؟ -.باسیلیو 

 

 .با رسیدنِ شما، هیچ، قربان -.آستولفو

 

 .(کنند غالف می)

 

                                                           
56

کلوتالدو . شده است و اگر بر شاه و شاهزاده و عوامل وی بوده باشد جز مرگ مجازاتی نداشته است اسلحه کشیدن بر مافوق اهانتی نابخشودنی لحاظ می  

 . کشد دارد که صرفاً برای دفاع از خود شمشیر می اذعان می دهد و خودِ کلوتالدو یک سطر قبل در این جا به آستولفو این مسأله را تذکر می



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

89 

 رسیده باشی؛بسیار چیز، قربان، حتِّا اگر تو  -.سِخیسموندو

 .من خواستم این پیرمرد را بکشم

 

 احترامِ این موهای سپید -.باسیلیو

 نگه نداشتی؟

 

 ند؛ ببینید قربان که موهای من -.کلوتالدو

 .01مهم نیست که ببینید

 

 کارهای مزخرف، -.سِخیسموندو

 بخواهند که به موهای سپید احترام بگذارم؛

 پس چه بسا همین موها را

 های من ببیند؛ شروزی خاکسارِ کف

 ام چرا که هنوز انتقام نگرفته

 . ای ای را که با آن مرا پرورش داده  ی ناعادالنه شیوه

 

 .(شود خارج می سِخیسموندو)

 

 پس قبل از آن که چنین چیزی ببینی -.باسیلیو

 دوباره به خواب خواهی رفت و به جایی 

 که بیاِنگاری هر آن چه بر تو رفته است،

 . جهان بوده، رؤیایی بوده است هر آن چه نیکیِ

 

 .(مانند و آستولفو می اِسترِیاشوند؛  شاه باسیلیو و کلوتالدو خارج می)

 

 هایی گویی گویند پیش دروغ می  چه اندک دفعه -.آستولفو

 دهند،  که از نامالیمات خبر می

 ها و بینیِ بدی ند در پیش بسیار دقیق 

                                                           
57

دارد و سپیدی موهای خود را به  در این جا یحتمل کلوتالدو کالهِ خود را بر می. چیز دیگر به ویژه در دربار بسیار رایج بوده پوشاندن سر با کاله، دستار یا   

  . گیرد ره میخسُد و البته او نیز این کار را به ده شهزاده نشان می
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 !ها بینیِ خوبی بسیار تردیدآمیز در پیش

 ست  چه خوب مُنَجِِّمی

 د؛نَاره مواردِ ظالمانه را اعالم کُمآن که هَ

 زیرا تردیدی نیست

 !پیوندند ها همیشه به حقیقت می که آن

 ،اِسترِیااین تجربه را، 

 دید، سِخیسموندوتوان در موردِ من و  می

 .های متفاوت بروز داد که در هر یک نمونه

 ها در موردِ او شَدائِد و تکَبُّرات و مرگ

 پیش بینی کرد  

 و همه را درست گفت، 

 شوند؛ ها در غایت حادث می ی آن زیرا همه

 ی اما در موردِ من، بانو؛ تشعشعاتِ عالیه

 ای بود کسی را دید که خورشید در کنارش سایه

 و آسمان تقلیدی مختصر، 

 ها، جوییاِجراو برایم م

 بینی کرد؛ رفیعات و تشویقات و خوبیها پیشتَ

 فت، و البته چه خوب گفت،پس چه بد گ

 آید  چون تنها آن بخشی درست در می

 رسد اما ی الطاف می که وعده 

 . شود ها عَملی می در عوض ریشخند

 

 رایِفشک ندارم که این ظَ -.اِسترِیا

 های بارزند، حقیقت

 که البته با بانویی دیگر تحقق خواهند یافت،

 همانی که، آستولفو، وقتی برای دیدنم آمدید

 یرش بر گردن داشتید؛تصو

 ها سخنی و بدین ترتیب، این شیرین

 . فقط الیقِ وی است

 به جانبِ او روید تا اَجرِتان دهد،

 که در دولتِ عشق
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 رَوا نباشد که 

 ها ها و نازکی دلگُساری

 . در خدمتِ بانوان دیگر و شَهانِ دگر ارائه شود

 

 .(شود روسائورا کنارِ صحنه ظاهر می)

 

 خدای را شُکر، که.( )اریکن) -.روسائورا

 عبِ منهایِ صَ به پایان رسیدند گرفتاری

 دشَچِب بِصائِچرا که هر کس این مَ

 !(رسدتَدیگر از هیچ چیز نَ

 

 من کاری خواهم کرد که تصویر -.آستولفو

 از سینه به در آیَد، و

 .تو در آن وارد شود عکسِ زیبائیِ

 وارد شود اِسترِیاآن جا که 

 ماند، ای بر جای نمی سایه

 و آن جا که خورشیدی باشد

 . رَوم بیاورمش ؛ می06ای جای ندارد ستاره

 بر من ببخش این جِِسارت را، ای روسائورای زیبا،.( )کناری)

 چرا که زنان و مردان در غیابِ هم

 .(09عشقی بیش از این نسبت به هم ندارند

 

 .(شود خارج می آستولفو)

 

 نداز ترسِ آن که مرا ببین.( )کناری) -.روسائورا

 .(نتوانستم هیچ حرفی بشنوم

 

 !آسترِئا -.اِسترِیا

 

                                                           
06

 .  و روسائورا اشارت دارند اِسترِیاکلمات با ستاره و خورشید که به  مجدداً بازیِ درخشانِ  
09

  .از دل برود هر آن که از دیده رَوَد: لِ فارسیثَمَ تعبیرِ  
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 بانوی من؟ -.روسائورا

 

 خوشحالم تویی -.اِسترِیا

 که به این جا آمدی

 ست که تنها به تو  زیرا رازی

 . اعتمادِ مطرح کردنش دارم

 

 فرمایی مرا، بانو، مفتخر می -.روسائورا

 . ت هستمردارَکه فرمانبُ

 

 دک زمانیآسترِئا، در ان -.اِسترِیا

 شناسم، که تو را می

 ای؛ ی من به دست گرفته کلیدهای اراده

 از این رو، و به سببِ آن چه هستی،

 مهَکنم چیزی را با تو در میان نَ جرأت می

 . دارم عات حتِّا از خود پنهانش میفِکه بسیار دَ

 

 . کَنیزت هستم -.روسائورا

 

 پس بگذار به طورِ خالصه بگویم که -.اِسترِیا

 ام، بگذار بگویم پسرخاله)ام آستولفو  پسرخاله

 ست چون فقط نام بردن از برخی چیزها کافی

 (ها فکر کند که آدم به آن

 باید با من ازدواج کند،

 اگر دستِ تقدیر چنین بخواهد 

 اقبالی که به یک خوش

 . این همه بداقبالی از حساب خارج کند

 بر من سنگینی کرد که اول روز

 یی آویزان کرده باشد؛بر گردنش شمایلِ بانو

 مؤدبانه با او سخن گفتم؛

 سخنم پذیرفت
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 . دهَدَرفت تا آن را در این جا تحویلم  و به دنبالِ شَمایل

 بر من بسیار ثقیل است

 که او بیاید و آن را مستقیم تحویلِ من بدهد؛

 این جا بمان، و وقتی آمد،

 به او بگو که آن را تحویلِ تو بدهد؛

 گویم؛ میچیزِ بیشتری به تو ن

 تو رازدار و زیبا هستی؛

 . روزی خواهی دانست که عشق چیست

 

 .(شود خارج می اِسترِیا)

 

 !دانستم چیست ای کاش نمی -.روسائورا

 چه کسی! م به آسمانرَبَ پناه می

 جمع و حازم است چنان حواس

 که در موقعیتی چنین سخت

 راهِ خویش بیابد؟ 

 آیا فردی در جهان هست

 وَّتمُرُ که آسمانِ بی

 تر بر وی تاخته باشد مَصائبی فزون

 و در آالمی بیشتر به چَنبَرش آورده باشد؟ 

 ؟ چه کنم در این همه سردرگمی

 نَماید که ناممکن می

 ای یافتن که مرا تسکین دهد اندیشه

 .یا مُسَکِِّنی که مرا تسلِّا دهد

 پس از اولین مُصیبت،

 ای یا تصادفی واقعه

 نشده باشد، نبوده است که مُصیبتی دیگر

 دارِ یکدیگر یکی پس از دیگری میراث

 .پیوندند به وقوع می

 به تقلیدِ از قُقنوس 

 شوند و تعدادی از تعدادِ دیگر زاده می
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 یابند، میرند زندگی می از آن چه می

 و هماره از خاکسترشان

 . گورشان گرم است

 گفت که مصائب ترسویند، حکیمی می

 ند؛از این روست که هرگز تنها نیست

 ند، گویم که شجاع من می

 کنند  چرا که همیشه پیشاپیش حرکت می

 .گردانند و هرگز رو بر نمی

 ها را با خود همراه داشته باشد کسی که آن

 تواند جسارت کند، به همه چیز می

 چرا که در هیچ موقعیتی

 .ترسی ندارد از این که وی را رها کنند

 ام گویم، چرا که در زندگی این را من می

 اند آن قدر رخ داده

 ام، ها نبوده که هرگز بدونِ آن

 اند از دیدنِ منِ و هرگز خسته نشده

 زخمی از روزگار 

 . در آغوشِ مرگ

 چه باید بکنم! وای بر من

 امروز در این وضعیتِ حاضر؟

 اگر بگویم کیستم، کلوتالدو،

 که شَرَف و پشتیبانیِ خود را

 همه عمر مدیونِ اویم،

 ه کند؛عِرافِممکن است با من م

 گوید  چرا که همیشه می

 ی آبروی خود سکوت کنم  که درباره

 . و به انتظارِ راهِ چاره باشم

 اگر به آستولفو نگویم کیستم،

 و او بیاید و من را ببیند،

 چه گونه بتوانم تظاهُر کنم

 ها چنین کنند که حتِّا اگر صدا و لحن و چشم
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 .کند روحم دروغِ آنان بر مال می

 کنم کنم؟ اما برای چه بررسی میچه باید ب

 آن چه انجام خواهم داد؟ ، وقتی واضح است

 که هر چه بیشتر پیشگیری نمایم،

 هر چه بیشتر بررسی و اندیشه کنم،

 موقعِ مُقَرَّر که فرا رسد

 خواهد انجام دهم، باید آن کاری را که درد می

 . ای بر آالمِ خود ندارد چرا که هیچ کس سُلطه

 م ندارد،هَجرأت به انجامِ کاری که باید انجام دَم پس اگر روحَ

 بگذار که امروز رنج بیاید تا 

 به پایانِ خود رسد و 

 .اندوه، به نهایت خود

 ع کند؛فَرتَو شک و شُبَهات به یک باره مُ

 اما تا آن موقع

 !ها، پناهم باشید، پناهم باشید ای، آسمان

 

 .(شود آستولفو با تصویر وارد می)

 

 هم تصویر؛این  -.آستولفو

 !ولی، یا خدا

 

 حضرتِ اشرف را چه چیز تعلیق کرد؟ -.روسائورا

 از چه مبهوت شدید؟

 

 .از دیدن تو و شنیدنِ صدایت، روسائورا -.آستولفو

 

 من؟ روسائورا؟  -.روسائورا

 اند، عالیجناب مرا با بانوی دیگر اشتباه گرفته

 زیرا که من آسترِئا هستم،

 عادت نیستو حِقارتِ من در خورِ این س

 .اَرزَد تفاهمی بی که به چنین سوء
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 بس کن، فریب را، روسائورا، -.آستولفو

 گوید، چرا که روح هرگز دروغ نمی

 و حتِّا اگر تو را به چشمِ آسترئا بنگرم

 . به سانِ روسائورا دوستت دارم

 

 منظورِ حضرتِ همایونی نفهمیدم، -.روسائورا

 دانم چه پاسخی بدهم؛ و از این رو نمی

 تنها این را بگویم که 

 –که یحتمل از وِنوس باشد  -اِسترِیا

 مرا فرستاد تا در این جا منتظرتان باشم

 و از جانبِ ایشان به شما بگویم

 -که بسیار مَحَلِ تَعَقُّل است –که آن شمایل 

 به من بسپارید،

 .تا من خود آن را برای وی بِبَرم

 خواهد، چنین می اِسترِیا

 چیزها هم ترینِ زیرا جزئی

 خواهد می اِسترِیاآن گونه خواهند بود که 

 . حتِّا اگر به زیانِ من باشد 

 

 تبا این همه تالشَ -.آستولفو

 !ات چه ناشیانه است آه، روسائورا، ظاهرسازی

 به چشمانت بگو

 شان با صدا هماهنگ کنند؛ که موسیقیِ

 ست چرا که الزامی

 خارج زَنَد و بدصدایی کند 

 ازی،با چنین ناکوک س

 زند یَّتِ آن کس که حرف میتا جَعل

 کند با حقیقتِ آن کس که احساس می

 .  همنوا و همگام شود
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 .گویم که فقط منتظرِ تصویر هستم می -.روسائورا

 

 خواهی  پس می -.آستولفو

 ت برسانی،فریب را به غایَ

 .پس بگذار با فریب پاسُخَت گویم

 به بانو خواهی گفت! آسترئا

 نَهَم، سیار اَرج میکه من وی را ب

 و از آن جایی که او تصویری از من خواسته است،

 بینم نزاکتِ اندکی در این می

 که آن را برای وی بفرستم، و 

 مهَنَ چون او را قدر و منزلت می

 فرصتم، اصلِ تصویر را برایش می

 توانی آن را با خود ببری، و تو می

 چرا که با خودت همراه داری،

 . زدِ او ببریوقتی خودت را به ن

 

 وقتی انسانی  -.روسائورا

 مصمم، شجاع، غیور

 شود انجامِ عملی می ایِیّهَمُ

 به او دهند،   حتِّا اگر در عمل چیزی بهتر

 ی خود بدونِ رسیدن به خواسته

 .شود لجباز و مَنکوب می

 ام من به دنبالِ عکسی آمده

 و حتِّا اگر اصلِ آن را بِبَرَم

 ز خواهم گشت؛اَرزَد، مغموم با که بیشتر می

 پس حضرتِ اشرف آن تصویر به من بدهد

 .که بدونِ آن نباید باز گردم

 

 چه گونه آن را ببری -.آستولفو

 وقتی آن را به تو ندهم؟
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 ،85به این ترتیب -.روسائورا

 .رهایش کن، ناسپاس

 

 .فایده است بی -.آستولفو

 

 خدا شاهد است، که نگذارم -.روسائورا

 !دبه دستِ زنِ دیگری بیفت

 

 .هولناکی -.آستولفو

 

 .فطرت و تو پست -.روسائورا

 

 .بس کن، روسائورایِ من -.آستولفو

 

 .گویی شرف؟ دروغ می من از آنِ تو، بی -.روسائورا

 

 .( شود وارد می اِسترِیا)

 

 ست؟ این چه بساطی! آستولفو! آسترئا -.اِسترِیا

 

 برای ستاندنِ تصویرم.( )کناری) -.روسائورا

 خواهی اگر می(. کنم ختراع میحدیثِ عشق ا

 بدانی جریان چیست، بانو،

 . من آن را برایت خواهم گفت

 

 چه در سر داری؟ -.آستولفو

 

 مرا فرستادی که  -.روسائورا

 این جا منتظرِ آستولفو باشم و 

                                                           
85

 . قطعاً  تغییرِ لحن در این نقطه مؤیِدِ یک کلنجارِ فیزیکی است  
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 . از جانب تو تصویری از وی بخواهم

 تنها ماندم و از آن جا که

 اخبار بین اذهان به راحتی

 شوند، صحبتِ تو از تصاویر یرد و بدل م

 مرا یادِ تصویری از خودم انداخت 

 خواستم تماشایش کنم. که در آستین داشتم

 وار  چون آدمِ تنها با کارهای دیوانه

 کند؛ خود را سرگرم می

 تصویر از دستم به زمین افتاد؛

 آمد، آستولفو که برای تحویلِ تصویرِ بانوی دیگر می

 ش استآن را برداشت و چنان سرکِ

 از تحویلِ تصویری که تو خواسته بودی،

 که به جایِ دادن آن یکی، 

 خواهد این را هم از من بگیرد؛ می

 ام پس گیرم؛ عکس خود را هنوز نتوانسته

 پس عصبانی و ناشکیب

 .به زور خواستم از او بستانم

 آن عکسی که در دست دارد مال من است؛

 .با دیدنش خواهی دید که شبیهِ من است

 

 .تصویر را رها کن، آستولفو -.سترِیااِ

 .(کشد فِ او میآن را از کَ)

 

 ...بانو -.آستولفو

 

 .ها ظالم نیستند روشن حقیقتاً که سایه -.اِسترِیا

 

 مالِ من نیست؟ -.روسائورا

 

 چه تردیدی داری؟ -.اِسترِیا
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 . دهَحال بگو که دیگری را تحویلت دَ -.روسائورا

 

 . و بروتو تصویرت بگیر  -.اِسترِیا

 

 من تصویرِ خود به دست آوردم،.( )کناری) -.روسائورا

 .(حال هر چه پیش آید خوش آید

 

 .(شود روسائورا خارج می)

 

 حال تصویری را که از تو درخواست کرده بودم -.اِسترِیا

 به من بده؛ که حتِّا اگر بیندیشم که تو را دیگر هرگز

 زی خواهم، نه، چی نبینم و با تو سخن نگویم، نمی

 در دستانت بماند که من چنان احمقانه

 .درخواست کرده بود

 

 توانم چه گونه می.( )کناری) -.آستولفو

 (از وضعی چنین وخیم به در رَوَم؟

 یِ زیبا، حتِّا اگر بخواهماِسترِیا

 خدمت و اطاعتت کنم،

 توانم تصویری را به تو بدهم نمی

 ...طلبی، زیرا که از من می

 

 .ای شقِ پست و فرومایهتو یک عا -.اِسترِیا

 دهی؛ خواهم که به من تحویلش  نمی

 خواهم که با گرفتنش چون این را هم نمی

 به من یادآور شوی

 .ام که من آن را از تو طلب کرده

 
 .(شود خارج می اِسترِیا)

 

 .گوش کن، بشنو، نگاه کن، توجه کن -.آستولفو
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 !خدا مرا از روسائورا در اَمان دارد

 ه یا به چه اقبالاز کجا، چه گون

 ای به لهستان آمده

 تا مرا و خودت را بیچاره کنی؟

 

 .(شود آستولفو خارج می)

 

ها و گرفتار در زنجیر، بر زمین خُفته است؛ کلوتالدو،  او به مانندِ ابتدا، پوشیده در پوست. سِخیسموندودر بُرجِ )

 .(شوند کالرین و دو خادم وارد می

 

 ذاریدشهمین جا باید بگ -.کلوتالدو

 یابد اش پایان می که امروز خودپرستی

 .  همان جا که آغاز شد

 

 زنجیر را همان گونه که بود -.خادم اول

 .بندم دوباره می

 

 از خواب برنخیز، -.کالرین

 اقبال، نگون، تا  سِخیسموندو

 ات بهشتِ پوشالی

 .ای از مرگ نبینی ای از زندگی و شعله سایه

 

 د استلَنین اندیشیدن بَبرای کسی که چ -.کلوتالدو

 خوب است مکانی تمهید شود

 .تا در آن فراغِ بال برای استدالل داشته باشد

 این آن کسی است که باید به بند در آید

 .و در این اتاق زندانی شود

 

 چرا من؟ -.کالرین

 

 داند شیپیوری که اسرار می -.کلوتالدو



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

1 2 

 باید در مَحبَسی چنین سخت گرفتار شود

 . جار نَزَنَدتا آن اَسرار 

 

 احیاناً این من بودم -.کالرین

 .که خواستارِ کشتنِ پدرم شدم؟ نه

 من بودم که آن خدمتکار

 از ایوان به پائین پرت کردم؟

 شوم؟ میرم و باز زنده می من می

 روم؟ بینم یا به خواب می من رؤیا می

 کنید؟ به چه منظور مرا زندانی می

 

 . چون شیپور هستی -.کلوتالدو

 

 ام پس اصالً من بوق -.رینکال

 صدایم هم در نخواهد آمد

 . چون سازی بدصدا هستم

 

 .(شود شاه باسیلیو پوشیده در نقاب وارد می. برند کالرین را می)

 

 کلوتالدو؟ -.باسیلیو

 

 حضرتِ اشرف این گونه آمدند؟! قربان -.کلوتالدو

 

 ی که کنجکاویِ احمقانه! وایِ بر من -.باسیلیو

 گذرد، می سِخیسموندوین جا بر دیدن آن چه ا

 . مرا به چنین صورت به این جا کِشاند

 

 نگاهش کنید، آن جاست -.کلوتالدو

 .در فالکتِ خود رحقی

 

 بختِ ی نگون آی، شهزاده -.باسیلیو
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 !زاده در ساعتِ منحوس

 خیزد، دارد از خواب بر می

 که تریاکی که نوشیده است

 . زور و قوا از دست داده است

 

 قرار است، قربان، و دارد بی  -.وکلوتالد

 .گوید سخن می

 

 د؟بینَ اکنون چه به رؤیا می -.باسیلیو

 . بگذار گوش دهیم

 

 .( در رؤیاها) -.سِخیسموندو

 ست که ای شَفیق شهزاده

 کند؛ جبّاران مجازات می

 کلوتالدو به دستانِ من مرده باد،

 . هادپدرم پاهای من بوسه دَ

 

 .کند رگ میمرا تهدید به م -.کلوتالدو

 

 .ایستد به تندی رو در روی می -.باسیلیو

 

 .قصدِ ستاندنِ جانِ من دارد -.کلوتالدو

 

 .خواهد مرا به خاکپایِ خود فِتاده می -.باسیلیو

 

 بر میدانِ بزرگِ.( در رؤیاها) -.سِخیسموندو

 ی عظیمِ جهان  تماشاخانه

 در آید؛ اِجرامانند به  این شجاعتِ بی

 ق کنمقَّحَمُتا انتقامِ خویش 

 سِخیسموندوشهزاده  و پیروزیِ

 . بر پدرش ببینند
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 .(درَپَ از خواب می)

 کجا هستم؟! ولی، وایِ بر من

 

 من را نباید ببیند؛ -.باسیلیو

 . دانی چه باید بکنی تو خود می

 . مهَدَ از این جا صدایش گوش می

 

 .( کشد شاه باسیلیو کنار می)

 

 احیاناً این منم؟ -.سِخیسموندو

 ه خود را بدین وضعاین منم ک

 بینم؟ زندانی و در زنجیر می

 ای بُرج، تو همان قبرِ من نیستی؟

 !پناه بر خدا .آری

 !ام ه چیزها که خواب دیدهچ

 

 حال نوبتِ من است که.( کناری) -.کلوتالدو

 .(فریب ادامه دهم

 

 ست؟ دیگر ساعتِ بیداری -.سِخیسموندو

 

 .ست آری، دیگر ساعتِ بیداری -.کلوتالدو

 ای؟ نی کلِ روز را خواب بودهیع

 شان رارکِاز موقعی که من عقابِ پَ

 با نگاهِ آرام دنبال کردم و 

 تو این جا ماندی، 

 هرگز بیدار نشدی؟ 

 

 . نه -.سِخیسموندو

 . ام حتِّا حاال هم بیدار نشده

 کنم، کلوتالدو، که، احساس می
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 هنوز در خوابم،

 گویم؛ و پُر بیراه نمی

 ام ا دیدهچرا که اگر آن چه رؤی

 کردنی دیدم، مطمئن و لمس

 م نامطمئن است؛بینَ آن چه اکنون می

 و جای تعجب نیست که، تسلیم، 

 درخواب باشم و چیزها ببینم 

 .و یا بیدار باشم و رؤیا ببینم

 

 .آن چه در رؤیا دیدی به من بگو -.کلوتالدو

 

 بر فرض هم که رؤیا بوده باشد، -.سِخیسموندو

 یا دیدم؛نخواهم گفت آن چه رؤ

 . اما آن چه دیدم را، آری، کلوتالدو، خواهم گفت

 من بیدار شدم، و خود را دیدم

 -ای چه جفایِ بس گزافه -

 لوان،در بستری، که در نقوش و اَ

 سَریری از گُل بود 

 .ی بهار تافته به سرپنجه

 زاده آن جا هزار نجیب

 ی خویش نامیدند، در خاکپایم مرا شهزاده

 .ر و زیور پوشیدندسه و جواهلبَو در اَ

 آرامشِ حواسم

 تو به شادی دگرگون کردی

 متَکه گفتی اگر به چنان هیأَ

 . ی لهستانم از آن روست که شهزاده

 

 . پس حتماً مژدگانیِ خوبی دَشت کردم -.کلوتالدو

 

 نه چندان خوب؛ -.سِخیسموندو

 سوررم و جَای گَ با سینه
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 .مشَکُخواستم تو را بِ دو بار به جرمِ خیانت

 

 این همه شِدَّت برای من؟  -.الدوکلوت

 

 سَروَرِ همگان بودم، -.سِخیسموندو

 ستاندم؛ و از همه انتقام می

 ...ورزیدم تنها یک زن را عشق می

 که حقیقت بود،

 همه چیز به نظرم تمام شد و

 .شود برایم تمام نمی تنها همین یکی

 

 .(شود شاه باسیلیو خارج می)

 

 ها این حرف شنیدنِشاه از .( )کناری) -.کلوتالدو

 .(رِقَّتِ قلب گرفت و رفت

 مانند آن عقابی که از آن صحبت کرده بودیم،

 ها بوده است؛ در خواب، رؤیایت، امپراتوری

 بود اما در رؤیاها خوب می

 که آن کس که تو را به زحمتِ سالیان پَروَرید

 ،سِخیسموندونهادی،  احترام می

 که حتِّا در رؤیاها 

 . شود نیکی کردن گُم نمی

 

 .(شود کلوتالدو خارج می)

 

 حقیقت است؛ پس فرو کوبیم -.سِخیسموندو

 ش را،نِدمَاین نفسِ دَ

 طلبی را، شم، این جاهاین خَ

 بینیم؛ بلکه شاید رؤیا می

 بینیم، و یقین که رؤیا می

 یم، چرا که در جهانی چنان شگرف
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 که زندگی کردن فقط رؤیا دیدن است؛

 دهَدَ و تجربه به من نشان می

 کند، تا زمانِ بیداری انسانی که زندگی می که

 .بیند که هست چیزی را رؤیا می

 بیند که شاه است،  شاه رؤیا می

 کند،  رانِ عمر میذَو با این فریب به حکمرانی گُ

 رانَد؛ د، فرمان میهَدَ دستور می

 دارد،  و این آفرین، که به عاریت دریافت می

 نِگارَد و  بر باد می

 . کند ل میدَّبَر مُمرگ آن را به خاکست

 !چه شَرَنگِ سُتُرگی

 دنَکیست کسی که تالش به فرمانروایی کُ

 وقتی ببیند که در رؤیای مرگ

 ؟!رداردر از خواب بَباید سَ می

 بیند، ثروتمند در ثروتِ خود رؤیا می

 دارد؛ که بیشترین تمهیدات به وی عرضه می

 بیند  فقیر رؤیا می

 که از فقر و فالکتِ خود در عذاب است؛

 بیند آن که به جستجوی پیشرفت است، ؤیا میر

 دهد، بیند آن که تالش و جدیت به خرج می رؤیا می

 کند، بیند آن که توهین و جسارت می رؤیا می

 و در غایت، در جهان،

 بینند آن چه هستند، همگان رؤیا می

 .فهمد گر چه هیچ کس آن را نمی

 بینم که این جا هستم من رؤیا می

 ها، انمحصور در این زند

 و به رؤیا، خویشتن در موکِبی

 .تر دیدم با شکوه

 زندگی چیست؟ شور و سودایی،

 زندگی چیست؟ خیالِ خامی، 

 ای، ای، فِسانه سایه
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 ترین دارایی اندک است؛ و عظیم

 که زندگی خود سراسر رؤیاست

 .و رؤیاها، رؤیایند

 

 

 ی دوم پایانِ پرده

 

 

 ی سِوُّم پرده

 

 

 .(شود میکالرین وارد . در برج)

 

 شده، در برجی طلسم -.کالرین

 .ام دانم، زندانی به سببِ آن چه می

 دانم چه با من خواهند کرد در اِزای آن چه نمی

 اند؟ دانم مرا مرگ داده وقتی به اِزای آن چه می

 که مردی با این همه گرسنگی

 !کَنَد زنده زنده جان می

 .خورم ف میسُّأبه حالِ خودم تَ

 ؛«کنم ه خوبی باور میب»: همه خواهند گفت

 شود باور کرد، و به خوبی می

 چرا که برای من این سکوت

 با اسمِ کالرین همنوا نیست

 . توانم و سکوت کردن نمی

 کند، کسی که مرا در این جا همراهی می

 اگر درست بگویم،

 . ها هستند ها و موش عنکبوت
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 !الحانی های شیرین ببینید چه سِهرِه

 از رؤیاهای شبانه

 ام پُر است از ی بیچاره کله

 هزاران سورنا و ترومپِت و فریب،

 ها  جات و صلیب مملو از دسته

 آیند و زنجیرزنان؛ اینان پائین می

 روند، آنان باال می

 کنند؛ برخی از دیدنِ خونِ دیگری غَش می

 اما من، اگر راستش را بگویم،

 کنم؛  از نخوردن غَش می

 بینم، که خود را در این زندان می

 ی ی روزها فلسفه که در آن همه

 ها خوانم و شب غذایی می بی

 . گذرانم شامی می در محفلِ بی

 اگر در تقویمِ جدید روزی را

 برای سکوت کردن مقدس اعالم کنند

 االسرار به من خواهد رسید، نام قِدّیسُ

 کنم؛ دارم و افطار نمی که برایش روزه

 کِشَم وانگهی مکافاتی که می

 م،کامالً سزاوار

 ترین کُفر پس سکوت گزینم که بزرگ

 . همانا نوکر بودن است

 

 :( گویند سر و صدا در پشتِ صحنه که می)

 

 این بُرجی است که او در آن است -.سرباز اول

 در فرو بیندازید

 .همگان وارد شوید

 

 !پناه بر خدا -.کالرین

 گردند واقعاً دنبالِ من می
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 گویند که این جا هستم چون می

 خواهند؟ ه میاز من چ

 

 .(شوند هر تعداد سرباز که بتوانند وارد می)

 

 .داخل شوید -.سرباز اول

 

 .این جاست -.سربازِ دوم

 

 .این جا نیست -.کالرین

 

 ...قربان -.همگی

 

 (اند؟ ه ها آیا مَست کرد این.( )کناری) -.کالرین

 

 .ی مایی تو شهزاده -.سربازِ دوم

 مان به جز سرورِ طبیعی

 کنیم، خواهیم و نه قبول می مینه کسی را 

 .خواهیم ی بیگانه نمی شهزاده

 . پاهایت برای بوسیدن به ما بده

 

 !ی کبیرِ ما زنده باد شهزاده -.همگان

 

 !الخالق، که حقیقت دارد جَلَّ.( )کناری) -.کالرین

 گویا در این مُلک رِوال است که هر روز

 کنند و  گیرند و شهزاده می کسی را می

 آری،. گردانند رج بازش میسپس به بُ

 بینم؛ که هر روز این را می

 (. باید نقشِ خود درست بازی کنم

 

 .هایت به ما بده کفش -.همگان
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 توانم، نمی -.کالرین

 شان دارم، که خودم احتیاج

 و عیب است که

 .شهزاده پابرهنه باشد

 

 همه به پدرت همین را گفتیم -.سرباز دوم

 شناسیم یکه تنها تو را به شهزادگی م

 .و نه این کسی که از مسکو آمده است

 

 به پدرم جسارت کردید؟ -.کالرین

 .  اید کاره کاره و بهمان شما یک مشت فالن

 

 . مان بود وفاداری از عمقِ سینه -.سربازِ اول

 

 . تان بخشم اگر از سرِ وفاداری بوده، می -.کالرین

 

 .ات باز گیر برون شو و امپراتوری -.سربازِ دوم

 !سِخیسموندونده باد ز

 

 !زنده باد -.همگان

 

 !گفتند؟ آه سِخیسموندو.( کناری) -.کالرین

 بخت را  شهزادگانِ نگون اینان تمامیِ

 .(نامند می سِخیسموندو

 

 .(شود می وارد سِخیسموندو)

 

 رد؟را آوَ سِخیسموندوچه کسی این جا نامِ  -.سِخیسموندو

 

 !(ی هستمی کَشک پس من شهزاده.( )کناری) -.کالرین
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 کیست؟ سِخیسموندو -.سربازِ اول

 

 .من -.سِخیسموندو

 

 پس تو، ای جَسورِ نادان، -.سربازِ دوم

 زدی؟ جا می سِخیسموندوخود را 

 

 ؟ این را مُنکِرَم،سِخیسموندومن،  -.کالرین

 کردید، سِخیسموندوکه این شمایان بودید که مرا 

 پس جسارت و نادانی فقط

 .آنِ شما بوده است

 

 سِخیسموندوی کبیر،  شهزاده -.بازِ اولسر

 ،81های شاهی که با خود داریم که نشانه -

 از آنِ توست، گر چه به ایمان

 ،-کنیم تو را سَرورِ خود اعالم می

 پدرت، شاه باسیلیوی کبیر،

 ند ورَها تحقق آوَ ای که آسمان از پیشبینی است ترسان

 ، شکست خورده از تو،گوید می

 اهد دید،خود را خاکسارِ تو خو

 دستانَل از تو بِمَقصد دارد حق و عَ

 .دهَو آن را به آستولفو، دوکِ مسکو، دَ

 بدین منظور دربارِ خود گِرد آوَرد، 

 داند  و می  و خَلق که دیگر بو برده

 که پادشاهی طبیعی دارد،

 ای آیَد و خواهد که بیگانه نمی

 .  بر ایشان حکومت کُنَد

 بینی رحمیِ آن پیش بدین ترتیب، بی

                                                           
61

 . کنند های خود اشاره می سربازان به لباس. های تمامِ سربازانِ آن حکمرانی مُنَقَش بوده است ها و اسلحه بر لباسهای شاهی هر پادشاه  نشانه  
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 نجیبانه به تحقیرِ خود گرفته، 

 تو را در محبَسَت به جستجو آمده،

 ها، تا به مددِ اسلحه

 و با خارج شدن از این بُرج

 ات باز ستانی و  تاج و تختِ امپراتوری

 . بّار پس بگیریآن را از جَ

 ؛ که در این بیابان،یپَس بیرون آ

 مارشُ لشگری بی

 واماز عیّاران و عَ

 .زادی در انتظارِ توستآ. دخوانَ تو را فرا می

 .شان بشنو صداهای

 

 !، زنده بادسِخیسموندوزنده باد  -.بیرون

 

 ها، این چیست؟ باز هم؟ ای آسمان -.سِخیسموندو

 هایی ببینم خواهید رؤیای بزرگی می

 که با زمان محو بایدشان شد؟ 

 خواهید  بارِ دیگر می

 ها ها و طرح میانِ سایه

 ینم؟ شکوه و جاللِ رفته بر باد بب

 خواهید پریشیدن از خیال بیازمایم یا بار دیگر می

 این مخاطره که قدرتِ انسانی

 کند؟ شود و حریص زندگی می حقیر زاده می

 . پس این گونه مباد، مباد این گونه

 بار دیگر مرا ببینید که به سرنوشتِ خود

 دانم ام، و از این رو می پیوند خورده

 که کلِِّ این زندگی رؤیاست،

 ها، که امروز  د، ای سایهبروی

 ی من  بر حواسِ مُرده

 آن است کنید، و حقیقت صدا و پیکر ظاهر می

 که نه صدایی دارید و نه پیکری؛ 
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 خواهم، هایِ دروغین نمی من جَاللت

 خواهم، نمی  جبروت

 خیاالتِ خامی که

 دمان ترین نسیمِ سپیده با کوچک

 شوند، مُنهَزِم می

 سِ بادام های زودرَ چنان چون شکوفه

 هیچ اطالع و خبر، بی

 کنند، با اولین نسیم افول می

 شان رنگ های صورتی دان پژمُرَند و از غنچه می

 .بازَد زیبایی و نور و زینت رنگ می

 شناسم، شناسم، دیگر شمایان می دیگر شمایان می

 د،هَدَ خوابد همین روی می دانم که بر هر که می و می

 فایده است ر بیظاهُبرای من تَ

 ام، ر از فریب در آمدهگَه، من دِک

 . دانم که زندگی رؤیاست و خوب می

 

 دهیم کنی که فریبت می اگر فکر می -.سربازِ دوم

 ردان،گَفیع بِچشمان به آن کوهِ رَ

 ت از تو تا ببینی مردمانی را که برای اطاعَ

 .  اند حاضر آمده

 

 بار دیگر این را -.سِخیسموندو

 به همین روشنی و واضحی

 ام  بینم دیده دارم می که اکنون

 .و رؤیا بود

 

 چیزهای بزرگ، سرورم، -.سربازِ دوم

 ای آگهی دارند و اگر این را ابتدا به رؤیا دیده پیش

 . آگهی بوده است پس همان پیش

 

 آگهی بود و پیش. نیک گفتی -.سِخیسموندو
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 د، و تا درست از آب در آیَ

 که زندگی بس کوتاه است،

 جان، بارِ دیگر رؤیا ببینیم؛ بیائید رؤیا ببینیم، ای

 اما با توجه و دقت به این که

 ترین زمانِ موردِ انتظار  در کوتاه

 بیدار خواهیم شد؛

 که استشعار به این مطلب

 دهد؛ مان از فریب تقلیل می پریشیدگی

 و پیشِ رو قرار دادنِ این نکته

 .سران استریشخندی بر این خِ

 و با  این حَزم

 در آیدکه اگر درست از آب 

 ست و هر قدرتی عاریتی

 باید به صاحبش بازگردانده شود،

 . پس دل به دریا زنیم

 گزارم؛ تان سپاس می من وفاداری! سرسپردگان

 در من کسی دارید که

 شجاع و درستکار، شمایان 

 . دهانَرَ از یوغِ بیگانه می

 اسلحه برگیرید، که به زودی 

 .تِ عظیمِ من خواهید دیدشادَرِ

 صد دارمعلیهِ پدرم ق

 اسلحه به دست گیرم و حقایق 

 رَم؛ها بر آوَ به آسمان

 .به زودی او را بر خاکپای خود خواهم دید

 اما اگر قبل از آن بیدار شوم؟.( )کناری)

 ام بهتر آن نیست تا به انجامش نرسانده

 (سخنی از آن نرانم؟

 

 . ، زنده بادسِخیسموندوزنده باد  -.همگان
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 .(شود کلوتالدو وارد می)

 

 این چه هیاهویی است، خدایا؟ -.کلوتالدو

 

 .کلوتالدو -.سِخیسموندو

 

 .(آزماید شِدَّتِ خویش بر من می.( )کناری... )قربان -.کلوتالدو

 

 بندم من شرط می.( کناری) -.کالرین

 (. ی کوهستان است ش از صخرهنسَکه جِ 

 

 .(شود کالرین خارج می)

 

 ام به پاقدمِ شاهیِ تو آمده -.کلوتالدو

 .دانم که باید بمیرم و می

 

 برخیز، -.سِخیسموندو

 برخیز از زمین، پدر؛

 که تو باید قبله و راهنمایِ من باشی،

 کنم و تصمیماتِ خود به تو اعتماد می

 دانم که پرورشِ خود و دگر می

 .به وفاداریِ بسیارِ تو مدیونم

 . آغوشت به من دِه

 

 گویی؟ چه می -.کلوتالدو

 

 خواهم ام، و می حال رؤیا دیدن که در -.سِخیسموندو

 به نیکی رفتار کنم، که به نیکی رفتار کردن 

 . شود م نمیحتِّا در رؤیاها از نظر گُ

 

 پس، قربان، اگر رفتارِ نیک -.کلوتالدو
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 اکنون نشانِ بیرقِ توست، پس درست است

 که تو را وَهن نشود اگر

 . منَمن  نیز امروز بخواهم چنین رفتار کُ

 !نگ کنیبا پدرت باید ج

 مهَتوانم تو را علیهِ شاهِ خود مشاوره دَ من نه می

 .ت نمایمشجیعَو نه تَ

 به خاکسارِ توئم

 . مرا مرگ دِه

 

 ! صفتِ خائنِ ناسپاس دون -.سِخیسموندو

 داری مرا بایسته است ولی، بار االها، خویشتن.( )کناری)

 (. دانم آیا بیدارم یا نه که هنوز نمی

 خورم و بطه میغَشجاعتِ شما را ! کلوتالدو

 .گزارم سپاس می

 بروید و خدمتِ شاه کنید

 .بینیم که در کارزار یکدیگر را می

 . سالح برگیرید! شمایان

 

 .دَهَم هزار بار پاقَدَمَت بوسه می -.کلوتالدو

 

 ی خوشبختی؛ برویم سلطنت کنیم، ای االهه -.سِخیسموندو

 گر خوابم،ن، اَکُمرا از خواب بیدار مَ

 .، اگر حقیقت استنفکَیَو به خواب مَ

 اما، چه حقیقت باشد چه رؤیا، 

 .ست که مهم است نیک رفتار کردن آن چیزی

 اگر حقیقت بود، به صِرفِ نیکی؛

 و اگر نه، جهتِ پیدا کردنِ دوستان

 .خیزیم برای وقتی که از خواب بر می

 

 .( گیرند روند و سالح بَر می می)
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 .(شوند می باسیلیو و آستولفو وارد. تاالرِ قصرِ شاهی)

 
 تواند حازمانه چه کسی، آستولفو، می -.باسیلیو

 بر خشمِ اسبی چشموش رِکاب زَنَد؟

 چه کس جریانِ رودی را که 

 د کرد؟دود توقف توانَ سرکش و مغرور به جانب دریا می

 ای جدا شده از ستیغِ کوهی کدامین دلیر صَخره

 به تعلیق توانَد آورد؟ 

 وتوقیف هر چیزی آسان بوده است 

 . توقیفِ خَلقی جسور و خودرأی، نه

 ای رها شده را به آحادِ مردم بگو شایعه

 ها خواهی شنید؛ آن گاه پژواکِ تکرارش در ژَرفنایِ کوه

 !سِخیسموندو: ای دیگر و عده! آستولفو: یک عده

 ی سلطنت  سراپرده

 فرو کاهیده، 80به نیتی ثانویه، به وحشتی ثانویه

 که در آنای مرگبار گشته  تماشاخانه

 .  کند می اِجراهای بدشُگون  سروده تقدیر سوگ

 

 بگذار شادی تعلیق گردد، ای سرورم، -.آستولفو

 هِلهِله و حاِلوتِ سرسپاری

 داد، مُنقَطِع شود؛ که دستِ خُرسَندَت به من نوید می

 اش به انتظارم، که اگر لهستان، که فرمانروایی

 ورزد، امروز به اطاعت از من لِجاج می

 . آن روست که من نخستین فردم که به این اَمر سزاوارم از

 اسبی به من دِه، تا لبریزِ از غرور،

 .درَّر بِغُچون رعد فرود آیَد آن که چو تُندَ

 

 (شود آستولفو خارج می)
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 شَرَف ی واژه چاپ،دهند که در  بسیار می دراین بیت بیابند و احتمالِ وحشتی ثانویهاند معنای درستی برای  نتوانسته کالدِرونهیچ یک از محققانِ آثارِ   

(honor )وحشت به اشتباه (horror )ی سلطنت دیگر هدف و شَرَفِ  این فرضیه تفسیرِ بیت آن خواهد بود که سراپرده در صورت پذیرشِ. ثبت شده باشد

 .است  ی رُعایا نیست و جای خود را به شورش و جنگ داده اولیه
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 ست، اَمرِ ناگزیر را اندک عالجی -.باسیلیو

 ی فراوان دارد؛ شده مخاطره بینی و آن چه پیش

 آن ناممکن است، فتَد، دفاع برابرِو اگر باید اتفاق اُ

 .دوَکه هر که بیشتر از آن بگریزد، بیشتر بدان مبتال شَ

 !بار وحشتی دهشت! سرسخت موضِعی! سرسخت قانونی

 گریزد، خطر به سمتِ او آید؛ کسی که بیاندیشد که از خطر می

 کردنش داشتم، خود به دست خود بر فنا دادم؛ آن چه قصدِ حفظ

 .  مملکتِ خویش ویران کردم من به دستِ خود،

 

 .(شود وارد می اِسترِیا)

 

 ات، ای بزرگ سرور،  اگر مداخله -.اِسترِیا

 به تَوَقُّفِ این قِشقِرِقی نپردازد

 ی دیگر ا ای علیه عده  که عده

 اند،  در کوی و برزن به راه انداخته

 مُلکِ خود در امواجِ سُرخ 

 که به خونِ ایشان مُلَوَّن گشته،

 ی غَمین، خواهی دید؛ که بدین شیوه شناور

 گنامه است همه چیز شوربختی و همه چیز سو

 ات ویران گردد چنان حکمرانی

 و شدت قَهر چنان سخت و خونین شود

 د؛فتَکه دیده از دیدنش حیرت کند و گوش از شنیدنش به وحشت اُ

 د؛آیَرشید تیره گردد و باد به زحمت خو

 هر سنگ هِرَمی به باال بر آوَرَد

 دو هر گُل عِمارَتی سازَ

 هر سازه گوری رفیع گردد

 .هر سرباز اِسکِلِتی زنده

 

 .(شود کلوتالدو وارد می)
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 !ت رسیدمسَشُکرِ خدا که زنده به پابو -.کلوتالدو

 

 چه خبر؟ سِخیسموندواز ! کلوتالدو -.باسیلیو

 

 ق، کور دیوی خروشیده،الیِخَ  -.کلوتالدو

 آن به بُرج نفوذ یافته،  از اعماقِ

 شهزاده بُرون کشید،

 و وقتی که او برای دُوم بار خود را به جاللت یافت،

 عانه گفتبَدلیر ظاهر شد و صَ

 .دشَرکِکه باید حقیقت به آسمان بَ

 

 اَسبی به من دهید، که من خود -.باسیلیو

 خواهم؛ شکست دادن می رادلیرانه فرزندی ناخَلَف 

 و در دفاع از تاج و تختِ خود،

 . بر نیامد، به پوالد برآیَدآن چه به دانش 

 

 .(شود شاه باسیلیو خارج می)

 

  خواهم بود، 81پس من همجوارِ آفتاب، ایزدبانوی جنگ -.اِسترِیا

 بر آنم که نامم کنارِ نامت نِهَم؛

 های گشوده، به رقابت که بر بال

 . مبه پرواز در آیَ 84با ایزدبانوی اندیشه

 

 .(کند شود و کلوتالدو را متوقف می روسائورا وارد می. 80برند می شود، و دست به اسلحه خارج می اِسترِیا)

 

 گر چه شجاعتی که در سینه نهان داری، -.روسائورا

 شود، سخنم گوش کن، از همین جا شنیده می
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   Belona رومِ باستان شناسیِ ایزدبانوی جنگ در اسطوره . 
64

  Palas وی در رقابت با ایزدبانوی جنگِ یونان، آتِنا، کشته شد و آتِنا معبد پاالنیوم . شناسی یونان باستان ایزدبانوی اندیشه، هنر، علوم و صنایع هدر اسطور

 . دهد ی تفوق جنگ بر اندیشه را که باسیلیو مطرح کرده بود، شاخ و برگ می در این گفتار اندیشه اِسترِیا. را به یادِ او ساخت
80

 . بردند ی اسلحه می ها مصمم به قبضه سخنِ فردِ ارشد دست ی آمادگی و در تأئیدِ تی مثلِ آماده باش که در آن نظامیان به نشانهحرک  
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 .دانم که همه چیز جنگ است گر چه می

 دانی که من به لهستان رسیدم، خوب می

 ر و شوربخت،فقیر، مُحَقَّ

 ا یافتمدر شجاعتِ تو مأو

 در تو شفقت یافتم،

 مرا دستور دادی که! آی خدایا

 در قصر به لباسِ مبدل زندگی کنم، و

 های خود سعی به پنهان نمودنِ حسادت

 در غایت،. از چشمِ آستولفو کنم

 او مرا دید، و چنان شرافتِ من پایمال کرد،

 که علی رغمِ دیدنِ من، 

 ن گفت؛خَدر باغی سُ اِسترِیادیشب با 

 ام این مکان بر گرفتهکلیدِ 

 توانم تو را کمک کنم و می

 تا بتوانی بدان داخل شوی

 .  و دلواپسیِ من پایان بخشی

 سربلند، جسور و قوی بدان جا ورود توانی کرد

 تا شَرَفِ من باز ستانی،

 حال که دگر مُصَمَّمی 

 . تا انتقامِ من با مرگِ او بگیری

 

 حقیقت است، روسائورا، -.کلوتالدو

 مانی که تو را دیدم،از ز

 بتوانم  مایل شدم هر آن چه

 از جان برایت انجام دهم

 -ات بودم که خود شاهدِ صَیحِه-

 نخستین کار که تالش کردم

 این بود که آن لباس از تَنَت در آوَرم

 تا اگر آستولفو تو را در لباسِ خودت ببیند،

 آمیزی ی جسارتِ جنون تو را بدونِ سبکسری درباره
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 .88آبرویت کرده، قضاوت کندکه به  

 کشیدم در این زمان نقشه می

 ات باز ستاند، توان آبروی از دست رفته که چه گونه می

 حتِّا اگر الزم باشد با کشتنِ آستولفو،

 -کرد آبرویت چنین بر من سنگینی می-

 !تَوَهُّمی پوسیده را ببین

 شد، که اگر او شاهِ من نمی

 . ام ی تعجم بود و نه حیرت نه مایه

 ی کشتنِ او بر آمدم به اندیشه

 جهد به کشتنِ من کرد سِخیسموندووقتی 

 و او آمد و این خطر مانع شد و

 به دفاعِ از من

 های ارادت نُمود، نشانه

 .و آن چه کرد جسارتی گذشته از حدِ شجاعت بود

 -خود قضاوت کن -حال

 من که جانِ خویش مدیونِ اویم 

 م؟هَچه گونه توانم او را مرگ دَ

 م،بینَ حال خود میانِ دو تنگنا می و

 محبتی که از تو به دلم نشسته است و

 . ام مراقبتی که از جانبِ او بر خود دیده

 دانم به چه جانب بپیوندم نمی 

 .ت کنمدَدانم به چه جانب مساعِ نمی

 توئم، اگر بخشیدنِ لطفی را مدیونِ 

 .   ام به وی بابتِ لطفی که دریافت کردم، مدیون

 کند، به عَمَل دعوت میو آن چه 

 دهد، قلب هیچ رضائی به آن نمی

 آید چرا که آدمی هستم که به فعل در می

 81.آید و آدمی که به انفعال در می
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هتک  یچو روسائورا ه چنین تصور نکند که انگار بینِ اوکند که اگر آستولفو او را ببیند  آستولفو هدفِ خود از تعویضِ لباسِ روسائورا را این عنوان می  

  .نیفتاده است حرمتی اتفاق
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 بینم الزم به یادآوری نمی -.روسائورا

 که نزدِ رادمردی مُتِشَخِِّص،

 همان قدر بخشیدن شرافت است 

 . 86که دریافت کردن، دنائت

 ر بگیری،و اگر این اصل در نظ

 نباید متشکرِ او باشی،

 بوده است به این فرض که اگر او

 که تو را زندگی بخشیده است و 

 تو به من زندگی دادی، واضح مطلب است

 که او شرافتت وا داشت به دِنائتی 

 .89ای و من شرافتت، به عملِ سَخیّانه

 پس از جانبِ او توهین دیدی

 پس از جانبِ من احترام دیدی،

 که آن چه از او دریافت کردی بدین فرض

 ای؛ به من داده

 بدین ترتیب باید به آبرویِ در خطرم بکوشی

 که من آن را 

 15ای که از دادن تا دریافت کردن است ی فاصله به اندازه

 . نهم اَرجح می

 

 گیرد گر چه بزرگواری نشأت می -.کلوتالدو

 کند  از جانبِ آن کس که دَهِش می

                                                                                                                                                                                           
81

و در ( حاملِ محبت)کلوتالدو خود را در ارتباط با روسائورا در مقام فعلیت : اشاره دارد انفعالو  فعلارسطویی  مِهُم و دَهُنُ مقوالتِدر این جا به  کالدِرون  

 . کند معرفی می( محمولِ محبت)ارتباط با آستولفو در مقامِ انفعال 
. ش به بزرگی و ستاندن به فرومایگی همواره مد نظر بوده است، به ویژه در آثارِ حماسی که شرافت و دنائت رو به روی هم دائم به ستیزندنسبتِ داد و ده 68

و هر روز  داستانِ فریدون و ضحاک، ضحاک به مثابه یک نیروی اهریمنی و یا منفی برای تعادل با جهان بیرونی و سیرابیِ دیو درون دائم ستاننده است لِّدر کُ

اد و به د: قطب یا انرژیِ مثبت به کارِ داد و دَهِش است در مقابلِ او فریدون قرار دارد که به عنوانِ. ستاند جانِ دو جوان را برای تسکین مارهای خباثتش می

ش هِجهان را به داد و دَ/ اد دیهیم بر سر نه ستین کهنخ: یا در مرگِ اردشیر و آغازِ سلطنت هُمای. داد و دهش کن فریدون توئی تو/  دهش یافت این نیکوئی

 .نداریم زان نیکویها به رنج/  جهان را که دارند گنج مهانِ... بود تن خویش نیازش به رنجِ/  توانگر کنیم آنک درویش بود... ادمژده د
 .ی منصرف شویقولی که به من داد آستولوفو با نجاتِ جانِ تو و منت گذاشتن بر گردنت سبب شد که در انجام: یعنی 69
15

 .از زمین تا آسمان :یعنی  
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 گزاری   اما سپاس

 کند؛ انبِ آن کسی است که دریافت میبر ج

 ام حال که دَهِش از خویش نشان داده

 خود و با نامِ آبرومندِ

 سخاوت نیز همراه دارم،

 گزار نیز باشم بگذار منت

 که بخشیدن و دریافت کردن

 .کند ر میخَفتَبه یک اندازه آدمی را مُ

 

 از تو زندگی دریافت کردم -.روسائورا

 دادی وقتی به من زندگی و تو خود

 به من گفتی 

 شده زندگی نیست؛ که زندگیِ اهانت

 ام؛ پس من از تو هیچ دریافت نکرده

 ای چرا که زندگی نبود زندگی

 و اگر. که دستِ تو به من بخشید

 -آن چنان که اکنون از خودت شنیدم -

 گزار بودن سخاوتمند هستی، قبل از منت

 هی،انتظار دارم که به من زندگی دَ

 ای؛ ه من ندادهچیزی که هنوز ب

 بخشد و از آن جایی که دَهِش بزرگیِ بیشتر می

 ابتدا سخاوتمند باش

 . پذیر و بعد منت

 

 مقهورِ بَراهینَت، -.کلوتالدو

 .ابتدا سخاوتمند خواهم بود

 من، روسائورا، ثروتم به تو خواهم داد،

 ای زندگی خواهی کرد؛ و تو در کَنیسه

 کنم راهکاری که پیشنهاد می

 تَدَبُّر شده است؛به نیکی 

 چرا که با رَهیدن از ارتکابِ یک جُرم
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 خود را در جایی مقدس خواهی یافت،

 ام، زاده شده که بر من که نجیب

 روا نیست که در این اوضاع

 که مملکت چنین پاره پاره

 هاست، گرفتارِ شوربختی

 . های دیگر بیفزایم شوربختی

 با این راهکار

 مانم من به مملکت وفادار می

 در قِبالِ تو سخاوتمند خواهم بود

 گزار؛ و در قِبالِ آستولفو منت

 و انتخاب این راه بین دو گزینه

 برایت بهتر است

 که، خدا شاهد است، اگر پدرت بودم

 . کردم بیش از این برایت کاری نمی

 

 اگر تو پدرم بودی -.روسائورا

 کردم؛ من آن اهانت تحمل می

 . 11اما حال که نیستی، نه

 

 پس انتظار داری چه کنم؟ -.الدوکلوت

 

 .  دوک را بکشی -.روسائورا

 

 بانویی که -.کلوتالدو

 پدر نشناخته است

 این همه دلیری آورده است؟

 

 .آری -.روسائورا

 

                                                           
11

من از پدرم  انتظار ِ : در این جا یعنی. داند مایه می ی خود ندارد و او را به سبب ترک او و مادرش بی روسائورا به هیچ وجه نظرِ مناسبی نسبت به پدرِ ندیده  

 . بزرگی نداشتم اما از تو دارم
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 کند؟ چه کسی این همه دلیری به تو الهام می -.کلوتالدو

 

 !ام نامی نیک -.روسائورا

 

 ...ییور به رونگاه کن که با آستولفو  -.کلوتالدو

 

 .دآیَ آبرویم از پَسِ هر چیز بر می -.روسائورا

 

 .اِسترِیات، و همسرِ شاهَ -.کلوتالد

 

 !خدا گواه است که چنین نباشد -.رسائورا

 

 .نون استاین کار جُ -.کلوتالدو

 

 . دانم خود می -.روسائورا

 

 .بر آن فائق آی -.کلوتالدو

 

 .متوانَنَ -.روسائورا

 

 ...دادف خواهی پس از کَ -.کلوتالدو

 

 .دانم می...  -.روسائورا

 

 .زندگی و آبرویت را...   -.کلوتالدو

 

 .خوب بر آن واقفم -.روسائورا

 

 کوشی؟ به چه می -.کلوتالدو

 

 .به مرگِ خویش...  -.روسائورا
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 .ست بنگر که این کارِ تو از دلشکستگی -.کلوتالدو

 

 .از آبروست -.روسائورا

 

 .ست باالتیمُ بی -.کلوتالدو

 

 .شجاعت است -.روسائورا

 

 .سوداست -.کلوتالدو

 

 .یظ استخشم است، غِ.... -.روسائورا

 

 الجی نیست؟یعنی این شورِ کورِ تو را عَ -.کلوتالدو

 

 .نه -.روسائورا

 

 ات کند؟ تواند یاری س میچه کَ -.کلوتالدو

 

 .خودِ من -.روسائورا

 

 ای نیست؟ چاره -.کلوتالدو

 

 .ای نیست چاره -.روسائورا

 

 ...هایی باشد خوب فکر کن شاید راه -.کلوتالدو

 

 .تا خود را به طریقی دیگر تباه کنم -.روسائورا

 

 .(شود روسائورا خارج می)
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 صبر کن، دخترم، حال که سرِ تباهیِ خود داری -.کلوتالدو

 .پس بگذار همه با هم تباه شویم

 

 .(شود کلوتالدو خارج می)

 

 .(شوند کنان وارد می ها، رژه مُلَبَّس به پوست سِخیسموندوو  نوازند و سربازان، کالرین موزیک می. میدان)

 

 های دورانِ اولِ خود اگر رُم در پیروزی -.سِخیسموندو

 دید، چنین روزِ مرا می

 شد سرور میآه، چه مَ

 عید که حاصل شده از دیدنِ فرصتی چنین بَ

 تا دَدی بیابد

 که جُنودِ عظیمش فرمان براند

 اش اویی که بر بلندطلبی

 !نبدِ دادار چنین کوتاه به نظر آیدگ

 ی جان، پرواز به فرود آوریم؛لیک، اِ

 این گونه تحسینِ نامطمئن پایمال نکنیم

 م ووَکه اگر بیدار شَ

 ام بینِ آن چه به دست آورده

 ام سنجشی کنم و آن چه از دست داده

 هر چه این اختالف کمتر باشد

 . ر خواهد بودت اندوهِ آن چه ممکن است از دست رفته باشد، سبک

 

 .(شود از بیرون صدای یک شیپور شنیده می)

 

 کنم مرا ببخش، که الزم است آن چه تعریف می -.کالرین

 به ترسیم آورم،

 ک،بر اسبی تیزتَ اما

 ای دقیق بر آن رسم کرد، توان نقشه که می

 چون بدنش خاک است،

 اش، آتش روح زنجیرشده در سینه
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 بازدمِ نَفَسش، کَفِ دریاست،

 دهم؛ ای تشخیص می در تالطمش آشفتگیکه 

 پس در طرحی از روح، کَف، جسم، نَفَس

 هیوالیی از جنسِ آب و باد و خاک و آتش،

 رنگ و خالدار، خاکستری

 که به ضربِ مهمیز ،

 کند، به جای دویدن پرواز می

 . دتازَ ضورت میل به حُلَّجَزنی مُ

 

 .کند تأللؤَش مرا کور می -.سِخیسموندو

 

 . اهد است که روسائوراستخدا ش -.کالرین

 

 .(شود کالرین خارج می)

 

 . آراید آسمان او را به حضورم باز می -.سِخیسموندو

 

 .(سوارکاری، شمشیر و خنجر شود، با لباسِ روسائورا وارد می)

 

 دست، ی گشادهسِخیسموندو -.روسائورا

 ات  که جاللِ قهرمانانه

 ها از شبِ سایه

 کند، به روزِ وقایع خروج می

 نان چون نَجمِ اکبر،چو

 دمان که در بازوانِ سپیده

 آراید، خشان، گُل و ضَیمَران  باز میرَ

 دنَکُ لول میو وقتی تاج بر سر حُ

 ،دنَکُ ع میعات ساطِشَپاشد، اَ نور می

 د؛رَآوَ دهد، کفِ دریا بر می بال تعمید میقُللِ جِ

 ت بر جهان این گونه است،ءَتاللو

 ای خورشیدِ تابناکِ لهستان،
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 خت زنی،که بر شورب

 د،نَفکَاَ که امروز خود بر خاکپایِ تو می

 رحمَت آری، به هر دو دلیل

 هم شوربخت بودن و هم زن بودن،

 ست که هر کدام از این دو علت کافی

 و فزون بر کافی

 ماید تاتا مردی را مُجاب نَ

 . ددَرَفشِ غیرت برافرازَ

 ای، تا کنون سه بار مرا دیده

 ،و هر سه بار ندانستی که من کیستم

 .چرا که هر بار مرا در شکل و لباسِ متفاوت دیدی

 نخست مرا مَرد انگاشتی،

 در زندانی صَعب،

 .های من بود ای بر تلخکامی ات طعنه که زندگانی

 دومین بار مرا به شکلِ زن دیدی،

 ی جاللت رؤیایی بود، وقتی که هَیمَنه

 .ای شَبَهی، سایه

 و سومین بار امروز است، که

 ر،گَی دِ ای با گونه ب از گونهکَّرَای مُ اُعجوبه

 . آرایند ی مردان مرا می ی زنان و اسلحه البسه

 حم آییو برای آن که به رَ

 و پشتبانیِ بیشتری به من داری،

 خوب است از وقایعِ من

 . های زمانه بشنوی تلخی

 از مادری اصیل زاده شدم

 در دربارِ مسکو،

 که چون شوربخت بود،

 . باید بسیار زیبا بوده باشد

 نی در وی چشم دوخت،خائِ

 اطالعم گویم چون از آن بی که اسمش نمی

 و شأنش از شأنِ من حکایت دارد؛
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 چرا که محصولِ نظربازیِ او هستم،

 مین از این که نیکنام زاده نشدم، و کنون غَ

 وار، خویش اغوا کنم تا، دیوانه

 بود 10التوُّحَکه وی یکی از خداوندگارانِ موجود در تَ

 -رزانِ طال، قو و وَبه شکلِ بارا -که

 . را گریاندند 11دانائه، لِدا و اروپا

 هایی از خیانت زدم  گریز به داستان

 مردَو فکر کردم که این گونه سخن به اِطناب بُ

 بینم که در کالمِ خود اما می

 ام به ایجاز برایت گفته

 که مادرم،

 الحِیَلِ عاشقانه، فُاغفال شده با لطایِ

 نداشتدر زیبایی میانِ زنان مانند 

 . ی ایشان بود و در بدبختی به مانندِ همه

 آن خیالِ خامِ بسته

 به وعده وعیدهای زناشویی

 کرد، اَثَرچنان در وی 

 د؛فتَاُ که حتِّا امروز اندیشیدن بدان برایش سنگین می 

 که آن مردِ جفاکار 

 از تروای خود، 14،از نزدِ وی گریخت، چون اِنِئاس

 .گذارد چنان که شمشیرِ خود کنارِ او جا

 اش در نیام باشد بگذار تیغه

 که من خود آن را برهنه خواهم کرد

 . قبل از آن که این داستان به اتمام رسد 

 پس از این گِرِهِ بدشگون،

 زند، نهد و نه بَندی می که نه قیدی می

 از این همامیزی یا جنایت،
                                                           

72
  Metamorfosis   در پانزده دفتر، پایان یافته در سال هشتم میالدی، که تاریخ جهان را از آغازِ آفرینش آن تا  ،اُویدیو ،مِ شاعرِ رومیی منظوم به قلاَثَر

از شاهکارهای عصرِ طالییِ ادبیاتِ روم بوده است و از جمله آثارِ کالسیکی که  در قرون وسطا و . آورد ژولیوس سزار آمیخته با اسطوره به نقل در میعصرِ 

  .رمندان آن تأثیری شگرف داشته استانس بیشترین توجه را معطوف خود کرده است و بر فرهنگِ غرب و هنرنس
11

  Dánae, Leda, Europa  ای خدایان زِئوس ایشان را در هیأتِ بارانِ طال، قو و ورزا فریفت و با ایشان همخوابگی کردزنانی بودند که خد . 
74

  Eneas سقوط شهر از آن گریخت از قهرمانان تروا که پس از.  
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 که هر دو در غایت یک چیز است،

 من زاده شدم 

 ی، شبیهِ مادرم،ای، تِمثال چوت گَرته

 نده نباشم،که اگر در زیبایی بدو مانَ

 عمال شکلِ اویم،قبال و اَدر اِ

 و از این رو، الزم به گفتن نیست،

 اقبال، که کم

 تقدیرها، دارِ میراث

 .    مپا در راهِ وی پوییدَ

 ت گفت،مَنهایت چیزی که از خود توانَ

 ی آن کسی است درباره

 .  که گوهرِ آبرویم ربوده است

 !اَی وای بر من... فوآستول

 شردنِ نامَکه با بُ

 د و آیَ یظ در لبم به غِقَ

 د، تو گوییوَشَ چرکین 

 .نام از دشمنی بَرَند

 آستولفو بود آن مالکِ ناسپاسی که،

 نانِ مواهب،کُ فراموش

 چرا که در عشقی گذشته -

 -شوند حتِّا خاطرات به فراموشی سپرده می

 مجذوبِ فتحِ زبانزدِ خود،

 به لهستان آمد

 د،نَازدواج کُ اِسترِیاا با ت

 .10که در غروبِ من مَشعَل بود

 چه کس باور خواهد کرد

 دارند، که میانِ ستارگان که پیوندِ دو عاشق را وظیفه

 ای یافت شود ستاره

 ؟ 18دنَکه دو عاشق را از هم جدا کُ

                                                           
75

این آسمان را روشن کرده است، به سانِ  اِسترِیاای خُرد چون  کند که با غروبش در آسمانِ عشقِ آستولفو ستاره روسائورا خود را به خورشیدی تشبیه می  

  .کند مشعلی کوچک که در دلِ تاریکی همه جا را روشن می
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 من، تحقیر شده، من، هتکِ حرمت شده،

 غمین شدم، مجنون شدم،

 مُردَم، من شدم،

 ،به یک کالم

 ختمامِ سردرگُمیِ دوزَ

 ر یافت؛لوُبَوجودم تَ 11در بابِلِ

 رچیدم،ن بَخَو زبان از سُ

 اتی کهراَثُّچرا که هستند تَألُّمات و ت

 احساسات بسیار بهتر از زبان

 شان هستند، قادر به بیان

 ماتِ خود در سکوت گفتم،تألُّ

 تا آن که یک بار تنها در حضورِ مادرم،

 !بیوالنته، آی خدایا

 ام دریده شد و هسِجنِ سین

 آالمَم، گره در گره با هم،

 .فوج فوج به بیرون ریختند 

 در گفتنِ دردهایم نَلَغزیدم

 داند که که وقتی کسی می

 کند های خود برای کسی نقل می ضعف

 های دیگر با وی همداستان بوده است، که در ضعف

 گیرد؛ یابد و آرام می گویا احساسِ رهایی می

 .کند ای می هفاقِی تلخ اِ که گاه تجربه

 در غایت، دلسوزانه

 هایم شِنُفت، ناله

 های خود مرا تَسَلِّا دهد؛ و خواست با ناله

 دادوری که خود بیدادگر بوده است،

 ،!کند چه به سُهولت عفو می

                                                                                                                                                                                           
18

 . داد ها به هم پیوند می ای در آسمان در باور قدیم هر دو عاشق را ستاره(. خورشید/ آفتاب/دمان سپیده)و روسائورا ( ستاره) اِسترِیامجدداً بازی با معانی   
11

زمین و آسمان را به هم پیوند  بدان وسیله تا نمرود ساخته شد به دستِبرجِ بابِل که در بخش یازدهِ سِفرِ تکوین، اولین بخش از تورات، به تفصیل آمده،   

های بسیار میان ایشان خلق کرد تا سردرگم شوند و  را خداوند با ویران کردنِ برج عذاب داد و برای تفَرُّقِ آنان از این عملِ گستاخانه زبان طلبیِ  اینِ جاه .دهد

 . ت استتُّشَبابِل نمادِ سردرگمی و تَ از آن جا. نیتی متحد نگردندبرای چنین 
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 گرفته از داستانِ خود و او، عبرت

 که عالجِ آبرویش -

 انگاری به کاهلی و سهل

 وانهشته بود

 -هایِ من نداشت تیو این عالج برای شوربخ

 بهترین توصیه در این دید

 که به جستجویِ او روان شَوَم

 الحیل او را مجبور کنم و با لطایف

 . که آبرویم را دِین اَدا کند

 و تا کار آسان شود، 

 صالحَم در این دید

 . که به لباسِ مردان در آیم

 شمشیری قدیمی به من داد

 .که این است که با خود دارم

 همان گونه که قول دادمو اکنون، 

 .هنه سازمرِاش بِ وقتِ آن است که تیغه 

 های آن، با اعتماد به نشانه

 ستان بروهِبه لَ» :مرا گفت

 زادگان  ترینِ نجیب و جَهد کُن که عالی

 «ن کرده است، ببینندیَّزَاین پوالدی که تو را مُ

 شان رَحمی بر سرگذشتت که شاید در یکی

 «.و تَسالیی بر آالمَت یافت شود

 .ستان رسیدمهِاین گونه بود که به لَ

 م نیستهِگفتنش مُ

 چرا که دیگر دانسته است،

 آمدیم و 

 مَرکَبی که رَم کرد 

 رد،مرا به غارِ تو آوَ

 .ر شدییِِّحَتِآن جا که از دیدنِ من مُ

 آن جا بود که

 کلوتالدو به حالِ من رحمت آوَرَد،
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 طلبد، ام از شاه می و زندگی

 خشد،ب ام را بر من می و شاه زندگی

 و کلوتالدو، با آگاهی از این که چه کسی هستم،

 م،کند که به لباسِ خود در آیَ مرا راضی می

 م،در آیَ اِسترِیاو به خدمتِ 

 ح کردمضَفتَآستولفو بر او مُ و من هوشمندانه عشقِ

 .ددر آیَ اِسترِیاو نگذاشتم به همسری با 

 گذشت تا آن که مرا بار دیگر دیدی 

 زنان مُشتَبَه کردی؛و مرا این بار در لباسِ 

 سپس کلوتالدو که متقاعد شده بود

 یِ زیبا ازدواج کننداِسترِیاکه آستولفو و 

 و بر تختِ شاهی تکیه زنند،

 مرا علیهِ آبرویم توصیه کرد

 . که عزمِ خود فرو گذارم

 !ی دلیرسِخیسموندوآه ای 

 زنی، ای که امروز دست به انتقام می

 خواهد چرا که آسمان چنین می

 نیکَزندانِ صَعبت در شِ که

 جایی که تو بدان

 ای  در احساس دَدی بوده

 ای،  و در زجر، صخره

 من با دیدن این که تو  

 گیری، علیهِ کشورت و علیهِ پدرت اسلحه به دست می

 آیم، ات می به یاری

 های ملبس به جامه

 های پاالس، رکاب  و تَسمه 16دیانا

  در پارچه و در پوالدی

 . بخشند که مرا زینت می

 ی قَدَرقدرت، هال، ای فرمانده
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  Diana  های یونان باستان ایزدبانوی شکار در اسطوره . 
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 هر دوی ما را مهم است

 یافته؛ اجتناب و بر هم زدنِ این ازدواجِ سامان

 برای من از آن رو که ازدواج نکند

 آن که شویِ من نام دارد،

 و برای تو از آن جهت که دو کشور متحد نگردند

 و قوا و نیروی بیشتر نیاورند تا

 . ندشَمان به چالش کِ پیروزی

 مآیَ ت میغوایَزنی هستم، که به اِ

 برای عالجِ آبرویم؛

 م تا تَهیجت کنمآیَ و مردی هستم که می

 .که تاج و تختِ خود به چنگ آری

 آیم زنی هستم، و به نرم کردنِ قلبت می

 افکنم، وقتی که خویش بر خاکپایِ تو می

 آیم و مردی هستم، که به خدمتت می

 .مهَوقتی که مردانت یاری دَ

 م، تا مرا در هتکِ حرمت و اندوهمزنی هست

 هی،ام دَ یاری

 آیم  و مردی، که می

 .مهَات دَ تا با جان و پوالدِ خود یاری

 پس بیندیش که اگر امروز

 مرا چو زنی محبت گزاری،

 خود در راهِ دفاعِ شرافتمندانه از آبروی خود ردی مرگِچو مَ

 تو خواهم کرد، تقدیمِ

 گیریِ عشقِ خود چرا که در راهِ بازپس

 کند ناله می باید زنی باشم که نزدت دل

 .  کند و مردی، که برایت آبروها کسب می

 

 بینم ها، اگر حقیقت است که رؤیا می آی آسمان.( )کناری) -.سِخیسموندو

 ام را مُرِخِّص بدارید حافظه

 که ممکن نیست بگنجند

 . در یک رؤیا این همه چیزها
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 حم کن خداوندگارا به من، که چه کَس رَ

 ها خارج شود، ی این د از همهنَواتَ

 !ندیشدیَیا به هیچ یک نَ

 شکوک دیده است؟چه کس آالمی چنین مَ

 اگر آن بزرگی که خود در آن میان دیدم

 به رؤیا دیدم، چه گونه است که این زن

 دهد؟ رجاع میهایی چنین عَیان اِ مرا به نشانه

 پس حقیقت بوده است، نه رؤیا؛

 خودکه این  -و اگر حقیقت بوده است

 -سردرگمیِ دیگری ست و نه خُردتر

 د؟هَنَ ام نامِ رؤیا بر آن می چه گونه زندگی

 اند پس موهبات چنان به رؤیاها ماننده

 آیند که موهباتِ حقیقی دروغین به نظر می

 و موهباتِ مجازی، درست؟ 

 یکی با دیگری اندک است چنان اختالف بینِ

 که پرسش این جاست که آیا

 آید به تلَذُّذ در می شود و آن چه دیده می

 دروغ است یا حقیقت؟

 چندان گَرته با اَصل شبیه است،

 که تردید است کدام یک کدام است؟

 پس اگر چنین است، 

 که بزرگی و قدرت را،

 شکوه و جالل را،

 ل دید،حِضمَها مُ هماره باید میان تاریکی

 ریم،پس بیاموزیم از این دَمی که ما را نوبت اوفتد طَرفی بَ

 در آن لذتی استچرا که 

 .که فقط در رؤیاها وجود دارد

 روسائورا در یدِ قدرتِ من است؛

 کند؛ اش روح را تازه می زیبایی

 پس از موقعیت استفاده کنیم؛

 دنَشکَتِ نفس بِعشق قوانینِ شجاعت و عزَّ
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 . زند که او چنین به خاکپای من زانو می

 این رؤیاست؛ پس وجود دارد،

 مها رؤیا ببینی پس اکنون خوشی

 .ها خواهند گشت که سپس ناخوشی

 امّا با بَراهینِ خود

 !کنم دوباره خویش متقاعد می

 ست، اگر رؤیاست، اگر خودپرستی

 کیست که خودپرستیِ انسانی

 نهد؟ در قبالِ فَرِِّ قُدسی از کف 

 کدامین گذشته است که رؤیا نباشد؟

 های قهرمانانه داشته است کیست که سعادت

 کند، ی خود جستجو می افظهها را در ح و وقتی آن

 :با خود نگوید

 ؟«شک رؤیا بود هر آن چه دیدم بی»

 پس وقتی پریشیدنم از رؤیا این گونه باشد،

 ای زیباست دانم که لذت، شعله پس وقتی می

 که هر بادی که بِوَزَد

 سازد، آن را به خاکستری مُبَدَّل می

 بیائید به آن چه جاودانی است رهسپار شویم؛

 بخش است شُهرتِ زندگی که همانا

 خُسبند ها نمی که در آن خوشی

 .آرَمند ها نمی و بزرگی

 عفت گشته است؛ روسائورا بی

 ای سزاوارتر آن است و بر شاهزاده

 . که آبرو بدهد تا که بستاند

 ستانِ که بازپس! خدا شاهد است

 آبرویش خواهم بود

 .قبل از آن که تاجِ خویش پس سِتانم

 یزیماز این موقعیت بگر

 (خطاب به سربازی(. )که بسیار نیرومند است

 دست بر اسلحه بَر که 
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 های سیاه، اشعاتِ زر قبل از آن که سایه

 کنند 19های سبزِ تاریک مدفون میانِ موج

 .جنگی در کار است

 

 کنی؟ این چنین تَرکم می! مرَروَسَ -.روسائورا

 ت من ،رادَیعنی حتِّا اِ

 و نیست؟ ی ت اندوهِ من، سزاوارِ حتِّا یک واژه

 م، رَروَچه گونه ممکن است، سَ

 م بشنوی؟نَخَکه مرا نه ببینی و نه سُ

 گردانی؟ حتِّا به من رُخ بر نمی

 

 کند جاب میشرافتم مُ! روسائورا -.سِخیسموندو

 مکه از سرِ رحمتی که به تو آوردَ

 .کُنون با تو سنگدل باشم

 هددَ  ت نمیخَزبانم پاسُ

 تا شرافتم پاسخت گوید؛

 خواهم م، چرا که میگوی با تو سخن نمی

 با تو اعمالم به جای من سخن گویند،

 رم، چرا که الزم است،گَنِ حتِّا تو را نمی

 در صُعوبتی چنین صَعب،

 نگرد آن کس که شرافتت می

 .ات ننگرد زیبایی

 

 .(  شود خارج می سِخیسموندو)

 

 ها؟ ها، چه رمز و رازهایی هستند این حرف اِی آسمان -.روسائورا

 ه زاریپس از این هم

 !ربط بشنوم های بی باید چنین پاسخ

 

                                                           
19

 . های دوردست به هنگامِ غروب به امواجِ سبزِ تیره تشبیه شده است کوه  
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 .(شود کالرین وارد می)

 

 نت دارم، بانو؟وقت دیدَ -.کالرین

 

 ای؟ تو کجا بوده! آی، کالرین -.روسائورا

 

 در بُرجی محصور بودم -.کالرین

 انتظارِ مرگِ خود، و چشم

 شود، شود یا نمی صیبم میکه آیا نَ

 و در این مدت زندگی

 مار بود چنان به کامم زهرِ

 .که هر آن به انتظارِ انفجاری بودم

 

 چرا؟ -.روسائورا

 

 دانم چون این راز می -.کالرین

 که چه کسی هستی؟ و حقیقتاً 

 .(صداهایی پشتِ صحنه)

 ، این صدای چیست؟...کلوتالدو

 

 تواند باشد؟ چه می -.روسائورا

 

 از قصرِ محاصره شده -.کالرین

 شود قشونی مسلح خارج می

 مت کند و مغلوب نمایدتا مقاو

 .یِ دَدصفت راسِخیسموندوقشونِ 

 

 دلی هستم پس چه گونه مرغ -.روسائورا

 که اکنون در کنارش نیستم

 ای از برای جهان، چو فاجعه

 وقتی که این همه بیداد
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 آید؟ قانون فرود می نظم و بی  بی

 

 .(گویند پشتِ صحنه سخن می. شود روسائورا خارج می)

 

 !ناپذیرِ ما باد پادشاهِ شکستزنده  -.ای عدّه

 

 !زنده باد آزادیِ ما -.ای دیگر عدّه

 

 !آزادی و شاه زنده باشند -.کالرین

 قت بزیند؛و و بسیار خوش

 که مرا هیچ تأسفی نیست

 که کدامیک مرا بپذیرند؛

 که من، امروز جداشده

 از  تَشَتُّتی چنین عظیم،

 به کردارِ نرون در آیم

 65آورد نمیکه هیچ چیز وی را به درد 

 اگر از چیزی به درد باید آیم

 خودِ من است؛ آن چیز

 پس پنهان شده، از این جا

 .تمامِ کارزار تماشا کنم

 محکم و پنهان است این مکان

 .ها میانِ این صخره

 ر مرگ مرا نخواهد یافت،گَپس دِ

 !مرگ برایم پشیزی ارزش ندارد

 

باسیلیو، کلوتالدو و آستولفو به حالِ گریزان واردِ صحنه  شاه. رسد ها به گوش می شود، صدای اسلحه پنهان می)

 .(شوند می

 

 تر از من هست؟ آیا پادشاهی مغموم -.باسیلیو
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 .نواخت نرون ویولون می است که وقتی رُم در حال سقوط بود معروف  
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 چو من تار و مار شده هست؟ آیا پدری

 

 لشگرت مهزوم شده -.کلوتالدو

 دنَکُ نشینی می باط عقبضنظم و ان بی

 

 .مانند خائنانِ پیروزمند بر جا می -.آستولفو

 

 در نبردهای چنین -.باسیلیو

 شوند وفادارند، آنان که پیروز می

 .ند خورند، خائن آنان که شکست می

 پس، بگریزیم، کلوتالدو،

 از شقاوتِ غیرانسانی و ستمکاریِ

 .فرزندی جَبّار

 

 .(افتد کنند و کالرین، زخمی، از آن جا که هست پائین می بیرونِ صحنه شلیک می)

 

 !رحم کن ای آسمان -.کالرین

 

 کیست -.تولفوآس

 نوا سرباز این بی

 که به تمامی آغشته به خون

 به پیش پای ما در غلتید؟

 

 نوا هستم، مردی بی -.کالرین

 که برای حفاظت خود از چنگِ مرگ،

 .به جستجویِ آن رفتم

 گریزان از او، با وی تصادم کردم،

 چرا که برای مرگ هیچ رازی موجود نیست؛

 و از این مطلب مُبَرهِن است

 گریزد آن کس که بیشتر از دستش می که

 .شود بیشتر به دستش گرفتار می



رضایی پژمانِ                                           زندگی رؤیاست     پِدرو کالدِرون دِ ال بارکا                                    

است وی با مترجم آن بوده و ره گوهن استفاده از آن منوط هب مجوزِ کتبیِ  اَثَ کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   

litopeyman@gmail.com 
 

143 

 از این رو باز گردید، باز گردید

 به نبردِ خونریز

 ها و آتش که میانِ اسلحه

 امنیت بیشتری هست

 ترین کُنجِ کوه؛ منتا در اَ

 منی وجود نداردکه مسیرِ اَ

 برابرِ قدرتِ تقدیر

 برابرِ قَدّاریِ سرنوشت،

 حتِّا اگر با گریختنو این گونه، 

 .بخواهید خود از مرگ برهانید

 هُش دارید که خواهید  مُرد

 !د که بمیریداگر خداوند بخواهَ

 

 .(افتد بیرون از صحنه فرو می)

 

 هُش دارید که خواهید مُرد» -.باسیلیو

 «!د که بمیریداگر خداوند بخواهَ

 های، ای فلک، چه نیک اشتباهِ ما،

 دارد جهلِ ما عیان می

 گوید جنازه که از دهانِ یک زخم سخن میاین 

 آورد که با زبانِ خونین شِکلَکی برای ما در می

 دهد تو گویی نشان می

 ند ی انسان که اعمالِ بیهوده

 !بیند هر آن چه علیهِ قدرت و منشأِ اعظم تدارک می

 ها که من، برای رهانیدنِ وطنم از مرگ و میرها و شورش

 همان چیزها کردم خود به دست خود آن را تقدیمِ

 .که قصد رهانیدن ازشان داشتم

 

 م، گرچه دستِ تقدیررَروَسَ -.کلوتالدو

 شناسد،  تمامیِ مسیرها می

 یابد هم می ها و در میانِ انبوهِ خرسنگ
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 جوید، آن کس را که می

 وار نیست این که گفته شود مسیحی 

 .ی نیست ا که بَر شقاوتِ آن هیچ چاره

 آری هست، که مردِ حزیم

 آورد؛ تقدیر به چنگِ خویش در می پیروزیِ 

 پس اگر تسلیمِ اندوه و شوربختی نیستی،

 .آن چه را خود بدان مصممی انجام ده

 

 م، کلوتالدورَروَسَ -.آستولفو

 دهد طاب قرار میتو را خَ زیمچو مردی حَ

 سب کرده است؛پختگی کَ که سنینِ

 .و من چو جوانی دالور

 میانِ شاخسارانِ انبوهِ این کوه،

 گ چون بادست تیزتَ یاسب

 بر آن بگریز، که من در این میان

 . بانی خواهم کرد تو را پشت

 

 د که بمیرم،خواهَ اگر دستِ پروردگار می -.باسیلیو

 یا اگر مرگ مرا در این جا به انتظار است،

 خواهم به جستجویش رَوَم همین امروز می

 . و چهره به چهره به انتظارش هستم

 

 .(شوند و همراهان وارد می سِخیسموندو دهند و آماده باش می)

 

 ی کوهسار، چفته هم های به در میانِ شاخه -.سِخیسموندو

 !دنبالش کنید. شود شاه مخفی می

 شاخه به شاخه، درخت به درخت،

 . اش نکرده باشید ای گیاهی نباشد که وارسی بر قله

 

 !بگریزید، قربان -.کلوتالدو
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 برای چه؟ -.باسیلیو

 

 خواهی بکنی؟ ه میچ -.آستولفو

 

 .آستولفو، کنار برو -.باسیلیو

 

 خواهی بکنی؟ چه می -.کلوتالدو

 

 کاری، کلوتالدو،  -.باسیلیو

 .(سِخیسموندورو به . )که انجامش بر من الزم است

 جویی، ای شاهزاده، اگر مرا می

 .این جا به خاکپایِ تواَم

 بگذار که برفِ موهایم

 .فرشِ سپیدِ پاقَدَمَت گردد

 بر قفایم بگذار و تاجم لَگَد کن؛پا 

 جلوه و احترامم چنگ بزن و خاکمال کن؛

 از شرافتِ من انتقام کِش؛

 مرا به بندِ خودت در آر؛

 و پس از این همه هشدارها،

 قَسَمِ تقدیر مُحَقَّق کن

 . ی عمل بپوشان قولِ آسمان جامه

 

 دربارِ عالیجاهِ لهستان، -.سِخیسموندو

 شاهدید،که این همه عجائب را 

 توجه کنید،

 .گوید ی شما با شما سخن می که شهزاده

 آن چه در آسمان مُقَدَّر شده است،

 به انگشتِ دادار بر لوحِ الجورد مُنَقَّش شده است،

 نقش و طُغرای اوست

 گون این همه کاغذِ نیل

 شوند؛ که به خطوطِ زرین مُرَصَّع می
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 گویند، دهند، هرگز دروغ نمی هرگز فریب نمی

 دهد گوید و فریب می که آن کس که دروغ می چرا

 استفاده از این خطوط، ست که برایِ سوء کسی

 .یابد کند و دست می بدانان نفوذ می

 پدرم، که در این جا حاضر است، برای معذور کردن خویش

 از وضعیتِ من،

 مرا حیوانی ساخت، دَدی به قامتِ انسان؛

 بدان نَمَط که، وقتی من

 ام گیزاد به سببِ بزرگ

 به سببِ خونِ پرسخاوتم

 ام به سببِ نیکوخصالی

 م؛توانستم انسانی نجیب و فروتن به دنیا آیَ می

 تنها همین شکلِ زندگی،

 همین روشِ تربیت

 کافی بود تا خِصالِ من ددمنشانه سازد؛

 !صالِ منچه نیک سیاقی برای خراب کردنِ خِ

 :آدمی را گویند نیاگر بَ

 ،«د دادصفت تو را مرگ خواه ددی بی»

 ست که  ای آیا نیک چاره

 د؟ های خفته در آن دَد بیدار سازَ ددمنشی

 این شمشیر »: اگر گویند

 ای که به کمر بسته

 ،«همان است که تو را مرگ خواهد داد

 اش کنی مُهمَل کار آن است که برهنه

 .و بر سینه بگذاری

 های پر آب خلیج»: اگر گویند

 «دسازن می 61ات از بناهای نقره مقبره

 نارواست که رهسپارِ سفرهای دریایی شوی،

 وقتی که دریا، خروشان،

                                                           
61

 کنایه از امواجِ خروشان  
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 . آوَرَد گون به فراز در می ی برف های حلقه حلقه کوه

 همین رخ داده است

 کند بر آن کَس که چون دَدی تهدیدش می

 سازد؛  او را بیدار می

 بر آن کَس که از ترسِ شمشیر 

 د،رَآوَ آن را از نیام در می

 . کند ه بر امواجِ خیزاب سَفَر میو بر آن کَس ک

 -خوب گوش فرا دهید -و حتِّا اگر

 بود دیوِ درونم خفته می

 و شمشیرِ خشمم در نیام 

 و دریایِ شقاوتم در آنام،

 تقدیر به بیدادگری و انتقام نتوان چیره شد

 تر شود؛ چرا که قبل از آن تهیج

 خویش تقدیرِ بر پس آن کس که

 چیرگی خواهد،

 .دسانَحَزم و با مالیمت به انجام رِ باید این کار به

 دنتی قبل از آمَسارَهیچ کس بر خِ

 بندد؛ شود و سنگر نمی د نمیصِِّرَتِمُ

 -واضح مطلب است -گر چه

 ع گیردسارت موضِد برابرِ خِتوانَ که انسانِ خاکی می

 اما بعد از آن که خویش در موقعیتِ آن ببیند،

 .  چرا که بر این موقعیت راهِ پیشگیری نیست

 ی غریب، تی شود این صحنهدرسِ عبر

 این حیرتِ عجیب، این دَهشَت،

 ست نظری انداخته شود، بینی؛ چرا که فقط کافی این پیش

 های مختلف، که چه گونه با این همه پیشگیری

 پدرم تسلیم پیشِ پای من است

 . و سلطنتی را منهزِم کرده است

 حکمِ آسمان بود؛

 .و او هر چه به اجتنابِ آن کوشید، نتوانست

 و آیا من که در سن و سال،
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 ر از اویم آیا چیرگی بر آن بتوانم؟تَکِهدر جرأت و دانش، 

 ر، و دستت به من بده؛روَبرخیز، سَ

 که حال که دستِ فَلَک تو را از

 خیالِ خامی در آورده است که 

 ای، رسمِ چیرگی بر تقدیر به خطا رفته در آن

 مهَنَ خاکسارانه گردنِ خویش به پاقدمت می

 .نتقامِ خویش گیریتا ا

 

 تجیبَکه رفتارِ چنین نَ! ی فرزنداِ -.باسیلیو

 پروَرَد، ام می تو را بارِ دیگر در اندرونه

 .ای تو شاهزاده

 های افتخار به تو مدیونند؛ تاج

 تو پیروز گشتی، 

 .هایت را تاج بر سر نهند که قهرمانی

 

 !  ، زنده بادسِخیسموندوزنده باد  -.همه

 

 جاعتِ منکه شُحال  -.سِخیسموندو

 های بزرگ است، به جستجوی فتحِ پیروزی

 ترین پیروزی امروز بزرگ

 .چیره شدن بر خویشتنِ خویش است

 آستولفو، پس دستِ روسائورا بگیر

 داند که احقاقِ آبرویش چرا که او می

 .ست بر من که باید آنرا اَدا کنم دِینی

 

 گر چه حقیقت است که  -.آستولفو

 اریم،در حقِ او تکالیفی د

 د کیست؛دانَ در نظر داشته باش که او نمی

 ست و فرومایگی و بدنامی

 ...ازدواج کردنِ من با زنی
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 ادامه نده، توقف کن، صبر داشته باش؛ -.کلوتالدو

 زاده است که من، چرا که، آستولفو، روسائورا همان اندازه نجیب

 و شمشیرم در میدان از این مسأله دفاع خواهد کرد؛

 .ست رِ من است و همین کافیچرا که دخت

 

 گویی؟ چه می -.آستولفو

 

 اش که تا زمانِ ازدواج و آبرومندی -.کلوتالدو

 .نخواستم این مسأله فاش کنم

 ست؛ داستانش بس طوالنی

 .اما، کالمِ آخر، دخترِ من است

 

 پس اگر چنین است -.آستولفو

 .خود وفا خواهم کرد به قولِ

 

 شکسته نشود دل سترِیااِپس برای آن که  -.سِخیسموندو

 ای  از دیدنِ این که شاهزاده

 دهد، چنین با نام و نشان از دست می

 من خود به دستِ خویش 

 مرَآوَ قدِ کسی در میاو را به عَ

 لضائِت و فَبَرتَکه به مَ

 .ر نباشد، با او برابر استرتَاگر از او سَ

 .دستت به من بده

 

 .ام افتهعادت یم که لیاقتِ این همه سَنَبرنده مَ  -.اِسترِیا

 

 بر کلوتالدو،  -.سِخیسموندو

 که وفادارانه به پدرم خدمت کرد،

 گشایم آغوشِ خویش می

 و هر خواهشی که از من داشته باشد

 .ت کنمجابَستِبر وی اِ
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 اگر به کسی که تو را خدمت نکرده است -.سرباز اول

 دهی افتخارات می چنین

 پس به من که بانیِ وِلوِله در این مُلک بودم،

 و را از بُرجی که در آن بودی به در آوردمو ت

 چه خواهی داد؟

 

 بُرج را، تا که هرگز از آن برون نیایی -.سِخیسموندو

 ی مرگ در آن با نگهبانان باشی؛ و تا لحظه

 ن پس از انجامِ خیانتشکه به خائِ

 .احتیاجی نیست

 

 .کند نبوغت همه را مبهوت می -.باسیلیو

 

 !ای چه احوالِ دگرگونه -.آستولفو

 

 !چه با مالحظه و چه محتاط -.روسائورا

 

 ترساند کند؟ چه چیز شما را می چه چیز متحیرتان می -.سِخیسموندو

 وقتی آموزگارِ من رؤیایی بود

 ،و من ترسانم و در اضطرابهای خویش

 که مبادا بیدار شوم و 

 خود را دوباره در زندانِ تنگِ خویش یابم؟

 و حتِّا اگر چنین نباشد

 ست؛ لِ آن کافیفقط تخی

 چرا که این گونه شد که دانستم

 که تمامِ سعادتِ انسانی،

 ست، در غایت، گُذَران چو رؤیایی

 م از زمانی که خواهَ و امروز می

 مرا مانده بهره بَرَم،

 منَمان طلبِ آمرزش کُ از خطاهای
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 های شریف است بس سزاوارِ قلب چرا که

 .گناهان را آمرزیدن

 

 

 

 پایانِ کُمِدی

 

 

 

 

  

 

 

 


