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توضیحات صحنھ ای داخل پرانتز با پلیس کاراکتر متفاوت نوشتھ شده : راھنمای مترجم 

مشخص » ت«شماره ھای داخل پرانتز توضیحات مترجم و شمارھایی کھ با حرف . است
در  توضیحات خود برتولت برشت را در بر می گیرد کھ) 12ت (یا ) 1ت (شده مانند 

.می گردد نمایشنامھ در آخرین بخش منتشرن یمھ ۀمیمض  

برتولت برشت  وبالگ بھ طور جداگانھ در » تیتجربۀ جامعھ شناخ –دادگاه چھار پنی «
.منتشر خواھد شد  

پاریس. تآتر بی نوایان  

 حمید محوی
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 بر اساس اپرای بی نوایان اثر جان گی
JOHN GAY . The Beggar’s Opera. 29 janvier 1728 

 

 شخصیت ھا 

، »دوست گدایان«، مدیر شرکت پیچوم، جوناتان ژرمیا )مکی چاقو کش(یت مک
لوسی، . بران، رئیس کل پلیس لندن. ، دخترشپیچومپلی . ، ھمسر اوپیچوم سلیا

. ھ خوانخوانندۀ مرثی. فیلش. کشیش کیمبال .اسمیت. جینی خوشگلھ. دخترش
.، افسر پلیسروسپیان گدایان،. باند مکی چاقوکش  
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 پیش درآمد

 مرثیۀ مکی چاقو کش

 

.محلۀ سوھو  
مرثیھ خوان  .ی کنند، دزدھا دزدی می کنند، فاحشھ ھا فاحشگی می کنندگدایان گدایی م(

).دمرثیھ می خوان  

 

 کوسھ، دندان دارد،

:ولی مکی چاقو   

دندان ھایش را نشان می دھد ماھی کوسھ  

.مکی چاقویش را پنھان می کندولی   

 

 وقتی کوسھ ماھی شکار می کند،

ھایش بھ رنگ خون سرخ است بال  

 ولی مکی، او، دستکش بھ دست دارد

.و ھیچ اثری باقی نمی گذارد  

 

 روی سواحل تایمز

.مردم ناگھان از حال می روند  

: گویند ماری ھمھ گیر؟ بھ خودشان میبی  

.، کار مکی بودهکارحتما   
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نبھ، در قلب شھر،یکش  

:قلبش  یی در، با چاقویک مرد  

 سایھ ای کھ عبور می کند،

.مکی چاقو کش است  

 

یر، چھ اتفاقی برایش افتاد،ی شمول ما  

 و یکی دیگر، ریچارد؟

 مکی با درآمدھای آنھا زندگی می کند

.و اسکاتلندیارد نمی داند  

 

، ھمسر او و دخترش بھ آھستگی از صحنھ عبور می چومپیاز چپ بھ راست 
.کنند  

  ترولن را پیدا کرده اند جینی

 با یک چاقو بین پستان ھایش

، مکی قدم می زند،ی ساحلیروی سکوھا  

.او از ھیچ چیزی خبر ندارد  

 

 آلفونس کجاست؟

 آری، آیا ھرگز کسی خواھد دانست؟

 از مکی انتظار پاسخ نداشتھ باشید
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.لینمی داند و  

آتش سوزی بازار مکاره در  

.ھفت کودک جان سپردند  

 در ازدحام مردم مکی را می بینیم

.فلنگش را می بندد آسوده خاطر  

 

 یک بیوۀ جوان و پارسا،

 خوش نام محلھ

 مورد آخرین اھانت ھا قرار گرفت

.نیز رحم نکرد او بھ مکی  

 

اصلھ می ف مردی از گروه روسپیان. دای انفجار خنده در گروه روسپیانص
.میدان را با شتاب می پیماید طول گیرد و  

 

!مکی چاقو کش بود :جینی خوشگلھ   
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 پردۀ اّول

 

1 
، مرد داد و ستد، حجره پیچومبرای رویارویی با قساوت فزایندۀ نوع بشر، جوناتان ژرمیا 

محرومترین محرومان می توانستند بھ شکلی درآیند و  کھ در آن جا بود باز کرده ای
.ف ھای بزنند کھ دل سنگدل ترین آدمھا را نیز آب کنندحر  

 

.پیچومرخت کن گدایان بھ مدیریت جوناتان ژرمیا   

 

پیچومترانۀ بامدادی   

 

!مسیحی نابکار بیدار شو  

!زندگی گناه آلودت را از سربگیر، سگ  

 نشان بده چھ در چنتھ داری،

!کھ خدا نجاتبخش تو باشد  

 

،برادرت را بفروش، بفروش، خبیث  

!زنت را، جاکش کثیف  

 و خدا پدر، باد است؟

!تا روز قضاوت صبر کن  
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از کار بی کار خواھم  و گر نھ. شوداین وضع باید عوض  :)رو بھ تماشگران ( پیچوم
برای بیدار کردن  یابناچند شگرد خیلی  .ستآدم ھا بیدار کردن حس ترحم کار من. شد

در  یشان رااکسیر این است کھ خاصیت ھا وجود دارد، ولی اشکال این شگردھا قلب آدم
قابلیت  ماندن در بی اعتناء یآدم نوع ازیر. دنو یا سومین بار از دست می دھ دومین

کنار خیابان  کھ چالق است اجازه دھید، مثالی بزنم، آدمی آدم دیگری را. دارد شگرفتی
نخواھد داد،  ج پن، ولی بار دوم بیش از پنبدھد حاضر است بھ او ده پن بار اّول ،می بیند
سالح ھای روانی نیز . دھدمی تواند او را بھ پلیس تحویل  سّوم با خونسردی بار و برای

روی آن نوشتھ . یک تابلوی بزرگ از باالی صحنھ پائین می آید. (بھ ھمین شکل است
بھ چھ کار می آید کھ بزرگوارانھ ترین و  .)»خوشبختی واقعی در بخشیدن است«: شده 

ه ترین  شعارھا را با عشقی عمیق روی تابلوی ھای فریبنده نقاشی کنیم؟ فورا قانع کنند
در کتاب مقدس، چھار یا پنج قطعھ ای کھ بیش . نیروی جاذبۀ شان را از دست می دھند

نی در نمی آید و ما می وجود دارد، ولی بعد، از آن نا از ھمھ با قلب آدم حرف می زند
ببخشید، بھ شما بخشیده خواھد «: ببینید، مثال این تابلو  .جیب خالی و سفرۀ خالیمانیم و 

مردم . ، سھ ھفتۀ تمام است کھ این جا آویزان شده، ولی ھیچ تأثیری نداشتھ است»شد
روشن است کھ این بار نیز باید کتاب مقدس الھام . ھمیشھ خواھان چیز ھای جدید ھستند

 بگیرم، ولی تا کی دوام خواھد آورد؟

).مرد جوانی بھ نام فیلش وارد می شود. می رود در را باز کند پیچوم. در می زنند(   

و شرکت سھامی گدایان؟ پیچوم : فیلش  

.پیچوم : پیچوم  

شما ھستید؟ بھ من گفتند کھ بھ شما مراجعھ » دوست گدایان«پس رئیس شرکت  : فیلش
ات قصار باید مطمئنا شما از این نوع کلم! سرمایۀ واقعی! کلمات قصار...آه، اینھا . کنم

. ، این یک رقم موجود است؟ دست کمبھ اندازۀ تمامی یک کتابخانھ ذخیره داشتھ باشید
ولی ما چگونھ می توانیم از این نوع افکار بی بدیل پیدا کنیم، وقتی راه کار را نمی 

؟نیم بھ کار و کاسبی مان رونق ببخشیمشناسیم، چگونھ می توا  

اسم شریفتان؟ : پیچوم  

مادرم الکلی بود و پدرم . آوردم ، از دوران کودکی، بدشانسیپیچومنید آقای ببی : فیلش
بھ حال  ھمیشھ بی آن کھ دست مھربان مادرم را لمس کرده باشم،. قماربازی می کرد
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ھرگز عاطفۀ پدرانھ و . ، کم کم در منجالب شھری بزرگ غرق شدمرھا می شدم خودم
...است کھ مرا می بینید کلو بھ این ش. کانون گرم خانواده را نشناختم  

...بھ این شکل است کھ شما را می بینم : پیچوم  

.بودم بی ھیچ درآمدی، بازیچھ ای در دست غرایزم... :)آشفتھ ( فیلش  

د آقای کشتی غرق شده، حاال بھ من بگویی. مثل یک کشتی در قعر دریا و غیره : پیچوم
د؟ھیجان انگیزتان را روایت می کنی آوازاین  در کجا  

؟پیچومببخشید، آقای  : فیلش  

این آواز را جلوی تماشگران می خوانید؟ : پیچوم  

من . ، دیروز در خیابان ھایلند، سانحۀ اسفناکی روی دادپیچومیعنی، ببینید آقای  : فیلش
...شرارت آمیزی آن جا ساکت و بیچاره کنار خیابان، کاله بھ دست، بی ھیچ فکر  

ھمین طور  دقیقا بلھ، ھایلند استریت، : )را ورق می زند ییک دفتر تنظیم موسیق( پیچوم
تا این اندازه جرئت . کھ دیروز سام و ھونی غافلگیرت کردند ، رذل،بودی پس تو. است

ما این مسئلھ را در بازۀ فضای سبز . مزاحم عابران شوی 10کردی کھ در بخش شمارۀ 
بھ در اشتباھی مراجعھ  شده کھنفر پیدا  یک«: دیم، چون کھ بھ خودمان گفتیم کھ حل کر

فھمیدی؟! ولی اگر یک بار دیگر آن جا ببینیمت، کارت بھ اّره خواھد کشید. »کرده  

چھ کار باید بکنم، آقای . خواھش می کنم آقای پیچوم، از شما خواھش می کنم:  فیلش
م را اگر کت .پیچوم؟ پیش از این کھ کارت شما را بھ من بدھند، تمام بدنم را کبود کردند
.در بیاورم خیال خواھید کرد کھ با ماھی دودی خشک شده حرف می زنید  

دوست عزیز، تا وقتی کھ مثل سفره ماھی پھن نشده ای، می توانی بگویی کھ  : پیچوم
این جوان را ببینید کھ ھنوز دست چپ و راستش . شل و وارفتھ بودند آدم ھای من خیلی

ید این جا، و فکر می کند کھ تنھا کافی است کھ با خیال آسوده می آ! را تشخیص نمی دھد
ر برکۀ چھ می گفتی اگر می آمدند د .خوب بازی کند تا گوشت کبابی اش را تضمین کند

؟تو ماھی قزل آال صید می کردند  

.من برکھ ای ندارم...پیچوم ، یعنی، آقای...خب :فیلش   
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مثل تاجرھای خیلی . (دجواز تنھا برای حرفھ ای ھا صادر می شو. بسیار خوب :پیچوم 
بخواھد در  ھر کسی. چھارده بخش تقسیم شده لندن بھ )جدی، نقشۀ شھر را نشان می دھد

، بھ داشتن اجازه نامۀ جوناتان ژرمیا پیچوم این بخش ھا بھ حرفۀ گدایی درآیدھر یک از 
در غیر این صورت، ھر کسی می تواند بیاید و ساز . و شرکت تجاری او نیازمند است

.ش را بزندخود  

برای . آقای پیچوم، تنھا چند شیلینگ مرا از ورشکستگی کامل نجات خواھد داد :فیلش 
...دو شلینگ، حتما راه حلی وجود دارد  

.بیست شیلینگ :پیچوم   

: ، تابلویی را نشان می دھد کھ روی آن نوشتھ شده تضّرع آمیز ! (آقای پیچوم :فیلش 
بھ او تابلوی دیگری را نشان می دھد کھ روی آن پیچوم  »!گوشت را بھ روی فقر نبند«

.ده شیلینگ) ».ببخش، بھ تو بخشیده خواھد شد«: نوشتھ شده   

.، ھفتاد درصدبا تجھیزات. و پنجاه درصد از درآمد ھفتگی :پیچوم   

ببخشید، تجھیزات چیست؟ :فیلش   

.بھ تصمیم و تشخیص شرکت بستگی دارد :پیچوم   

نم انجام وظیفھ کنم؟در کدان بخش می توا :فیلش   

در این جا پنجاه . بھترین بازار موجود است. 104تا  2باکر استریت، شمارۀ  :پیچوم 
.درصد با تجھیزات خواھد بود  

)می پردازد. (بفرمائید :فیلش   

اسم شما؟ :پیچوم   

.شارل فیلش :فیلش   

وم وارد می خانم پیچ! (خانم پیچوم) داد می زند. (بسیار خوب این ھم از این، :پیچوم 
طبیعتا می خواھید پیش از  .نام او را ثبت کردم. فیلش، شمارۀ سیصد و چھارده.) شود
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پیش می آید  ، تنھا فرصتی کھ در زندگی ھر مردیجشن ھای تاجگذاری استخدام شوید
.»ث«تجھیزات  .کھ می تواند میوه چینی کند  

.)ن از موم دیده می شودپرده را از روی یک ویترین کنار می زند، جایی کھ پنج مانک(  

این چیھ؟ :فیلش   

با . اینھا پنج نوع بنیادی فقر ھستند کھ می توانند قلب آدمھا را بھ ھیجان بیاورند :پیچوم 
از  أثیر قرار می گیرد کھ حاضر خواھد شدھر آدمی بھ شکلی تحت ت دیدن این پنج نوع

دستگاه ھشدار دھنده، . قربانی وسایل نقلیۀ نوین: » 1شمارۀ «تجھیزات  .پولش بگذرد
و ناگھان تحت تأثیر  )شخصیت را تقلید می کند ( برای آنھایی کھ بی خیال عبور می کنند

ای تحمل ناپذیر بر. قربانی ھنر جنگ: » 2شماره «تجھیزات . د علیل قرار می گیرندفر
شخصیت را (کارش تحریک حس انزجار است  .عابرانی کھ از دیدن آن کالفھ می شوند

 .پیدا می کند چندین مدال و دکوراسیون کمی تسکین دیدن ، انزجاری کھ با)می دھد تقلید
کور بیچاره، یا مدرسۀ عالی ھنر . قربانی تحوالت صنعتی: » 3شماره «تجھیزات 

. او شخصیت کور را تقلید می کند و بھ کورمال کورمال بھ سوی فیلش می رود(.گدایی
پیچوم فورا توقف می کند، او . ترس فریاد می زندفیلش با . وقتی بھ فیلش تصادم می کند

ترحمش ) :را با نگاھی شگفت زده برانداز می کند، و داد و بیداد راه می اندازد 
تماشایش  !ھرگز برای ھیچ وقت، شما گدای خوبی نخواھید شد ھرگز،! برانگیختھ شد

راغ تجھیزات و حاال برویم س! یدحتی از عھدۀ نقش یک عابر ساده ھم بر نمی آ! کنید
و حاال مثل این کھ چشمھایت آلبالو گیالس ! سلیا، باز ھم مشروب خوردی! »4شمارۀ «

چند بار باید . شمارۀ صد و سی و شش از لباس ھای کھنھ اش شکایت داشت !می چیند
شمارۀ صد و سی و شش یک . تکرار کنم کھ یک جنتلمن ھرگز لباس کثیف نمی پوشد

است کھ باید موجب لکھ ھا، لکھ ھا تنھا عنصر لباس . ستدست لباس کامال نو خریده ا
ولی تو  .انجام داد ی داغبرانگیختن ترحم شود، این کارھا را باید بھ کمک پیۀ شمع و اطو

لباست را در :) بھ فیلش ! (ھمۀ کارھا را باید خودم انجام دھم! چیز فکر نکن بھ ھیچ
!کنیبیاور و این را بپوش، ولی باید خوب نگھداری اش   

کار من چھ می شود؟ :فیلش   

مرد جوانی کھ بھترین روزھا را «، »5شمارۀ «تجھیزات . شرکت اموال :پیچوم 
جوانی کھ روزھای باشکوھی را در زندگی اش دیده و «، یا احتماال، »زندگی کرده است
.»پشت سر گذاشتھ  
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ا را چرا خود پس شما اینھا را بھ خدمت می گیرید؟ و این داستان بھترین روزھ :فیلش 
 من اجرا نکنم؟

بھ بدبختی واقعی ھیچکس باور ندارد،  گوش کن پسرم، بھ این علت کھ ھیچکس : پیچوم
احساس بد و منزجر کننده ای را  دلت درد می کند و اگر بگویی کھ دلت درد می کند، اگر

لباس  این عالوه بر این تو اینجا نیستی کھ چیزی بپرسی، بلکھ تنھا باید. بر می انگیزی
.کھنھ را بپوشی    

چوم نگاه خیلی سختی بھ او می یپ(فکر نمی کنید این لباس کمی کثیف باشد؟  :فیلش 
!آه بلھ ببخشید، مرا ببخشید) اندازد  

روی دستم  نی نمی توانم کن، کوچولو، شلوارت را تا وقت گلحاال، عجلھ  :خانم پیچوم 
.نگھدارم  

! ولی بھ ھیچ قیمتی چکمھ ھایم را در نمی آورم  :) با شتاب واکنش نشان می دھد( فیلش
این چکمھ ھا ھدیۀ مادر بی  !در غیر این صورت ترجیح می دھم فورا قطع نظر کنم

...نوای من است، و ھرگز، ھیچ وقت حتی در بدترین شرایط  

.پرت و پال نگو، می دانم کھ پاھایت کثیف است :خانم پیچوم   

!وسط زمستان یم؟بشو کجا می توانم پاھایم را :فیلش   

خانم پیچوم او را بھ پشت پرده ای ھدایت می کند، بعد در سمت چپ می نشیند و بھ اطو (
).کردن یک لباس کھنھ می پردازد  

دخترت کجاست؟ : پیچوم  

!، باالستپلی :خانم پیچوم   

!ھمانی کھ ھر وقت من نیستم، میاد اینجاآیا آن مردک دیروز دوباره آمد؟  :پیچوم   

 آقای کاپیتان .اینقدر بد گمان نباش جوناتان، ھیچکس از او جنتلمن تر نیست :وم خانم پیچ
.رژه می رود پلیپی  ھم خیلی  

طور؟ کھ این : پیچوم  
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ھم خیلی خوب از عھده  پلیعقل داشتم،  اگر من بھ اندازۀ چھار پن :خانم پیچوم 
.برخواھد آمد  

این طور ! نگار من میلیونر ھستمدخترت طوری رفتار می کنید کھ ا سلیا، تو و: پیچوم 
تو فکر می کنی کھ این فروشگاه فکسنی باز  کھ پیداست می خواھی او را شوھر بدھی؟

را ما فورا ! نداشتھ باشند؟ داماد برای تماشاھم سر پا بایستد اگر مشتریان خوب ما چیزی 
نش فکر می کنی کھ دخترت در تخت خواب بھتر از تو جلوی زبا! در چگنش می گیرد

 را می گیرد؟

!تو واقعا افکار قشنگی دربارۀ دخترت داری: خانم پیچوم   

دختر من برای من مثل نان برای آدم گرسنھ ! ازدواج. تنفرانگیزترین. بدترین: پیچوم 
. وشتھ شده استحتی یک جایی در کتاب مقدس ن) کتاب مقدس را ورق می زند. (است

فکر ازدواج را از کلھ . ت کاری نیستکثاف چیزی بھ جز در ھر صورت، ازدواج ھرگز
!اش بیرون می آورم  

.، تو تربیت درستی نداریخیلی سادهجوناتان، : خانم پیچوم   

این آقا نامش چیست؟! تربیت: پیچوم   

.خطاب کرده اند، نام دیگری نشنیده ام» کاپیتان«او را ھمیشھ : خانم پیچوم   

!؟ جالبھپس، شما حتی نام او را ھم نپرسیده اید: پیچوم   

آقایی ! ما چندان ھم بی مالحظھ نیستیم کھ از او شناسنامھ اش را بخواھیم: خانم پیچوم 
!رقص دعوت کرد چند گام برای» پیور«متشخص ھر دوی ما را بھ ھتل   

کجا؟: پیچوم   

.برای چند گام رقص» پیور«در ھتل : خانم پیچوم   

این مفھوم  کھ تازه بھ  در این جا، آه: مترجم ...(آه...؟ آه»پیور«کاپیتان؟ ھتل : پیچوم 
)و کجا فھمیده چھ کسی  

 این آقا نھ بھ من و نھ بھ دخترم دست نزد، ھنگام رقص ھم دستکش چرمی: خانم پیچوم 
!بھ دست داشت  

!دستکش چرمی: پیچوم   
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عالوه بر این، او ھمیشھ دستکش بھ دست دارد، دستکش او ھم سفید رنگ : خانم پیچوم 
.رمی سفیددستکش چ: است   

، با ھمین طور است، دستکش سفید، و یک عصای دستھ عاجی، کفش ورنی: پیچوم 
...حالتی مقتدرانھ و یک جای زخم  

را می دانی؟ موضوع ولی ببینیم تو از کجا این. روی گلو: خانم پیچوم   

)فیلش سرش را از اتاقک بیرون می آورد(  

کنم کھ چند تا دستورالعمل و راه کار بھ پیچوم، آیا می توانم از شما خواھش  آقای :فیلش 
من نشان دھید؟ من ھمیشھ طرفدار شیوه ھای روشمند بودم و ھمیشھ از سخن پراکنی 

.اجتناب کرده ام  

!حاال این آقا ھم  روش کار می خواھد: خانم پیچوم   

بیا اینجا، اصول  6امشب ساعت . احمق بسیار خوبی از آب در خواھد آمد :پیچوم 
!ولی فعال بزن بھ چاک. توضیح خواھم داداساسی را   

).خارج می شود! (خیلی سپاسگذارم آقای پیچوم، بی اندازه سپاسگذارم: فیلش   

: دست را بھ تو معرفی خواھم کرد و حاال، این آقای دستکش بھ  –! پنجاه درصد: پیچوم 
!قا اسمش مکی چاقو کش استآ  

.)ودچھار تا کی باال می ر پلیپلھ ھا را تا اتاق (  

پلی؟ _ ! ضرت مسیح بیا بھ داد ما برسیا ح! مکی چاقو کش! خدای من: خانم پیچوم 
لی چھ کار می کند؟پ  

.)پیچوم آرام از پلھ ھا پائین می آید(  

.تخت خوابش دست نخورده. پلی بھ خانھ برنگشتھ پلی؟: پیچوم   

حتما ھمین  .حتما با نمایندۀ پارچھ فروش ھا برای صرف سوپ رفتھ است: خانم پیچوم 
!طور است جوناتان  

!خدا کند کھ او برای صرف سوپ با نمایندۀ پارچھ فروش ھا رفتھ باشد: پیچوم   

. نور طالیی: نورپردازی . آقا و خانم پیچوم بھ جلوی پرده می آیند و آواز می خوانند(
 وسھ چراغ  وصل شده بھ انتھای یک میلھ از باال بھ پائین می آید . ارگ روشن می شود

)» ...بھ جای این کھ«آواز   :روی تابلویی نوشتھ شده   
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» ...بھ جای این کھ«آواز    

1 

: پیچوم   

 بھ جای آرمیدن در تخت خواب پر قو،

 می خواھد بھ گردش برود

!فرود می آید بریان شده در دھان ویی چکاوکگ  

:خانم پیچوم   

پرواز می کنند،» سوھو«از روی ماه بھ محلۀ   

»برای تو می تپد ھچگون قلبم را بشنو«پروازی از نوع   

 از ماه می آید

.وقتی کھ عشق بھ دنیا می آید و ماه گذارش بھ محلۀ سوھو می افتد  

2 

:پیچوم   

کار مفیدی کھ سر پا بایستد، بھ گردش می رود،بھ جای   

.میرددر گل و الی می و سرانجام   

:خانم پیچوم ھر دو با ھم  پیچوم و  

سوھو طلوع می کند؟ماه آنھا کجا بر فراز   

؟»قلبم را بشنو چگونھ برای تو می تپد« کجایند  

جان می سپارد؟ کی عشق می میرد و در گل و الی  
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2 
در قلب محلۀ سوھو، مکی چاقو کش جنایتکار ازدواجش را با پلی پیچوم دختر شاه (

).گدایان جشن می گیرد  

 

).یک اسطبل خالی(  

ا نمایش دادن یک تپانچھ وارد می شود و اسطبل ، ب»پول تقلبی متیاس«ملقب بھ (، متیاس
!دستھا باال، اگر کسی این جاست : )روشن می شود  

).مکیت وارد می شود و دور می زند(  

کسی ھست؟: مکیت   

جشن عروسی را با خیال راحت می توانیم در این جا ! مگس پر نمی زنھ:  متیاس
.برگزار کنیم  

!این جا کھ طویلھ است... : )با لباس عروسی وارد می شود( پلی  

امروز ازدواج من با دوشیزه ) بھ سوی تماشاگران(پلی، فعال روی آخور بشین : مکیت 
تا این جا با من آمده و از پلی بھ خاطر عشق . پلی پیچوم در این اسطبل برگزار می شود

.با یکدیگر زندگی خواھیم کرداین پس   

می شناسم کھ ازاین کار تو بھ عنوان  در لندن افراد زیادی رامی دونی ، مکی:  متیاس
!ربودن تنھا دختر آقای پیچوم. بی باکانھ ترین کار یاد خواھند کرد  

کیھ این آقای پیچوم؟: مکیت   

.خود او بھ تو پاسخ خواھد داد کھ او فقیر ترین مرد لندن است:  متیاس  

حتما کشیش اسطبل؟  مان را اینجا برگزار کنی؟ توی تو خیال داری جشن عروسی: پلی 
عالوه بر این این جا  .نھ، نھ ممکن نیست...مقدس را ھم می خواھی بھ این جا بیاوری

مال ما نیست، و عروسی مان را با یک کار بزھکارانھ و شکستن قفل شروع نخواھیم 
.فراموش نکن کھ مسئلھ بر سر بھترین روز زندگی ما دو نفر است. کرد  
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با برخورد با اولین . تو پیش خواھد رفت استھ ھمھ چیز بھ خوخواھی دید ک: مکیت 
.فورا این جا مبلمان خواھد شد. مشکل کھ نباید جابزنی  

.این ھم از مبل ھا:  متیاس  

از بیرون صدای کامیون ھای بزرگ شنیده می شود، پنج شش نفر با قالی و مبل و (
در . ندو اسطبل را بھ محل خیلی لوکسی تبدیل می کن ظروف، و غیره وارد می شوند

تأمالتی دربارۀ اپرای چھار  در» توضیحات برای بازیگران«عین حال مراجعھ شود بھ 
)1ت ().پنی  

.بنجل: مکیت   

آقایانی کھ وارد شده بودند ھدایایشان را در طرف چپ می گذارند و بھ عروس و سپس (
)2ت ( )بھ داماد تبریک می گویند  

 

جینگر استریت ! آرزوی سعادت دارم برایتان : )ملقب بھ ژاکوب پنجھ سر کج( ژاکوب
.، تعدادی در طبقۀ اول بودند، می بایستی کھ بینشان کمی دود بھ پا می کردیم14شمارۀ   

در بخش ساحل یک افسر . برایتان آرزوی سعادت دارم :) یا رابرت اره کن( ارهرابرت 
.پلیس درگذشت  

.دست و پا چلوفتی ھا: مکیت   

، سھ نفر در »اند-وست«رمی آمد انجام دادیم، ولی در ما ھر کاری از دستمان ب: ادی 
.برایتان آرزوی سعادت دارم. وضعیت نا امید کننده ای بھ سر می برند  

.دست و پا چلوفتی و سر ھم بند کن ھا: مکیت   

ولی فکر نمی کنم چندان اھمیتی  بدی افتاد، یک آقای سن و سال دار بھ دردسر: جیمی 
.ی سعادت دارمرزوبرایتان آ. داشتھ باشد  

 حتی .اجتناب کردن از خون ریزی:  وجود دستورات من کامال روشن بودبا این : مکیت 
شماھا بھ ھیچ وجھ اھل . ستدردناک اواقعا  برای من ھم فکر کردن بھ این موضوع

!آدمخوار آری ولی مرد امور تجاری ھرگز! تجارت نخواھید شد  

کالوسن، بفرمائید خانم، نیم ! بھترین آرزوھایم با : )بید مجنون –ملقب بھ والتر (، والتر
.یر تعلق داشتاساعت پیش بھ دوشس سامرستش  
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ھا از کجا می آید؟ این مبل :پلی   

ھا خوشت می آید، پلی؟ از این :مکیت   

!ھای بیچاره، بھ خاطر چند تا مبل تمام این آدم : )می زند زیر گریھ( پلی  

. حق داری کھ بھ این وضع اعتراض می کنیتو واقعا ! بگو بنجل! کدام مبل :مکیت 
دست کم یک میز این . نابخشودنی است! کالوسن از چوب صورتی، کاناپۀ دورۀ رنسانس

 جا پیدا می شود؟

میز؟ :والتر   

)چند قطعھ تختھ روی آخور می چیند(  

.ای کاش کشیش نیاید! حساس بدبختی می کنمآه، مک، چقدر ا : پلی  

.ما راه را کامال بھ او نشان داده ایم .البتھ کھ می آید : متیاس  

!این ھم از میز :) میز را جلو می کشد( والتر  

)پلی بھ گریھ ادامھ می دھد(  

حداقل چند تا صندلی این جا پیدا می . وضع روحی ھمسرم اصال خوب نیست :مکیت 
با این وجود، . شماھا بھ ھیچ چیز فکر نمی کنید! شھ؟ کالوسن ھست ولی صندلی نیست

! اتفاق افتاده؟ خفھ شو، بید مجنون چند بار این! ھر روز ازدوجم را جشن نمی گیرم من
را برای انجام کاری مأمور کردم؟ این ھم نتیجۀ کار، از  ھاپیش از این چند بار من شما

.ّول ھمسر منو بھ گریھ انداختھ اندھمین ا  

...پلی عزیز :ادی   

کلھ ات را می فرستم ! »پلی عزیز« :) 3ت ( )کاله او را با یک تلنگر می اندازد( مکیت
تا حاال یک ھمچنین چیزی دیده ! ، شخصیت نفرت انگیز»پلی عزیزت«توی شکمت با 

نکنھ با ھاش خوابیدی؟. »پلی عزیز«شده؟   

!بس کن مک :پلی   

...ولی مک :ادی   

جا کم ھست، ما برای تھیۀ آن فورا اقدام می  سرکار خانم، اگر چیزی در این :والتر 
...کنیم  
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!کالوسن چوب صورتی ھست، ولی صندلی نیست :مکیت   

عروس خانم جوان نظر شما در این باره چیست؟) می خندد(  

.این تازه وخیم ترین موضوع نیست :پلی   

!دو صندلی و یک کاناپۀ سھ نفره، و عروس و داماد ھم روی زمین بنشینند :مکیت   

.تقریبا ھمین طوریھ :پلی   

!زود باشید! وسن را اره کنیدپایھ ھای کال :) یلی خشکبھ سردی و خ( مکیت  

: )آواز می خوانندچھار نفر شروع می کنند بھ بریدن پایھ ھای کالوسن و (  

 

ن و ماری سایربیل الوگ  

.سھ شنبۀ گذشتھ ازدواج کردند  

 در شھرداری، نھ اون می دونست لباس عروس از کجا اومده

.نھ اون می دونست اسم شوھرش چیھ  

!ھورا  

 

کھ یک نیمکت قابل قبول از آب در  از تمام تالش ھا، می بینید سرانجام، و پس :والتر 
!آمده است، سرکار خانم، بفرمائید  

حاال ممکنھ از آقایون خواھش کنم کھ این لباس ھای ژنده و کثیفشان را  :مکیت 
ی کنم، من ھر روز ازدواج نم. دربیاورند و با لباس درست و حسابی این جا حاضر شوند

پلی، می تونم خواھش کنم کھ بھ سبد . و این عروسی ھم عروسی ھر کسی نیست
 خوراکی ھا رسیدگی کنی؟

این خوراکی ھای جشن عروسیھ؟ مک، ھمۀ این ھا ھم دزدی شده؟ :پلی   

.البتھ :مکیت   

در می زد و  وارد می  چھ کار می کردی، اگر رئیس پلیسدلم می خواد بدونم تو  : پلی
...شد  
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.بھ تو نشان خواھم داد کھ در چنین مواردی شوھرت چھ کار خواھد کرد :یت مک  

دیونتری بھ تمام افسران برای بدرقۀ ملکھ با اسب . برای امروز ممکن نیست : متیاس
.تاجگذاری روز جمعھ برگزار می شود. رفتھ اند  

!یک چاقو برای ھر صندلی! دو تا چاقو و چھارده چنگال :پلی   

شماھا ! اینھا کار مبتدی ھاست و کار مردان کار نیست! جای تأسف استواقعا  : مکیت
استیل ندارید، تفاوتی ھست بین صندلی شیپاندلی و صندلی لویی ابدا ھیچ توجھی بھ 

!چھاردھمی  

ولی متأسفانھ  حاال لباس ھای مرتب برای شب نشینی پوشیده اند. تمام باند برمی گردند(
).مناسبتی ندارد رفتارشان با این لباس ھای شیک  

این چوب . در حقیقت، ما چیزھایی را برداشتیم کھ بیش از ھمھ ارزش داشتھ اند :والتر 
.درجۀ یک است! را نگاه کنید  

...کاپیتان...اجازه دھید...ھیس...ھیس : متیاس  

پلی، بیا اینجا :مکیت   

.)زوج خودشان را برای دریافت تبریکات رسمی آماده می کنند(  

زیباترین روز زندگی شما  بی گمان یتان، اجازه دھید کھ در این روزی کھکاپ : متیاس
ست، در شکوفایی گل بھاری ، می خواھم بگویم، در این چرخش قاطعانھ، صمیمی ترین 

کمی بھ من  کسالت آور موعظۀ. را بپذیرید...تبریکات و در عین حال عمیق ترین و غیره
، با افتخار سر سرافراز ،)مکیت دست می دھدبا (کوتاه سخن، در یک کلمھ ! درازا کشید
!شاخۀ قدیمی  

.، از جانب تو خیلی برازنده بودمتیاساز تو خیلی ممنونم  :مکیت   

بلھ، اینھا  :) پس از بوسیدن مکیت با ابراز احساسات با پلی دست می دھد( : متیاس
با ( ھرگز تسلیم نشو، می خواھم بگویم. صمیم قلب برمی خیزدکلماتی است کھ از 

!اجازه نده کھ سرت بر باد برود)...خنده  

را بھ  متیاسناگھان، مکیت با یک حرکت سریع . خندۀ سر و صدا دار جمع حضار(
.)زمین می خواباند  

نوع پتیاره ھایی کھ حتما لذت  آن چرندیاتت را ببر پیش کیتی، دقیقا از! خفھ شو :مکیت 
.خواھد برد  
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.مک، اینقدر بی ادب نباش : پلی  

ولی من اعتراض می کنم و بھ تو اجازه نمی دھم کھ کیتی را پتیاره خطاب  : اسمتی
...کنی  

.)بھ سختی از روی زمین بلند می شود و روی پاھایش می ایستد(  

آه، اعتراض می کنی؟ :مکیت   

با او از الفاظ رکیک استفاده  بھ خودم اجازه نمی دھمعالوه بر این، من ھرگز  : متیاس
این چیزی است کھ تو نمی توانی آن . خیلی بھ او احترام می گذارم من ردادر این مو. کنم

آره، حرف ھای زشت و رکیک زدن خیلی . طوری کھ ھستی رفتار کن را بفھمی، ھمین
و تعریف کرده ای، بھ چیزھایی را کھ برای ا تو فکر می کنی کھ لوسی! برازندۀ توست

!ھا رفتار می کنمدر مقایسھ با تو، من مثل شاھزاده ! من نگفتھ   

).مکیت او را نگاه می کند(  

!ھ امروز روز جشن عروسیھبس کنید، بس است، آخ :ژاکوب   

)جلوی او را می گیرند(  

عروسیھ قشنگیھ، اینطور نیست پلی؟ کھ روز عروسی ات در اطرافت این  :مکیت 
اصال فکرش را می کردی کھ در چنین روزی ! اوباش مارمولک حضور داشتھ باشد

.این درس یادت باشد! کنند اینطوری دست بھ سر را او تان شوھرت،دوس  

.من فکر می کنم کھ ھمھ چیز مرتب است :پلی   

ھیچ وقت چنین برنامھ ای نبوده کھ کسی این . کنید بس :) ملقب بھ روبرت اّره( روبرت
لقب  (پول تقلبی  حاال،. بین دوستانھ، ھمیشھ اختالفاتی بروز می کند. جا دست بھ سر بشھ

!کادویی را کھ برای عروسی تھیھ دیدی رو کن) متیاس  

...!ھورا...متیاس، رو کن متیاسرو کن  :ھمھ با ھم   

.این ھم از کادوی عروسی :) قھر آمیز ( متیاس  

نگاه کن، مک، پیراھن . پول تقلبی واقعا لطف کردید متیاس! اوه، کادوی عروسی :پلی 
.قشنگ برای خواب  

می خواھی بگویی این کار ابتذال آمیز است، کاپیتان؟شاید بازھم  : متیاس  
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.، نمی خواستم در یک روز جشن عصبانیت کنمسھ دیگھب : مکیت  

!و این ؟ مارک چیپاندل :والتر   

)یک ساعت بزرگ چیپاندل را نشان می دھد(  

.لویی چھارده :مکیت   

با این ھمھ نمی دونم چطوری از شما تشکر کنم، . خیلی خوشحالم. خیلی جالبھ :پلی 
کھ ما آپارتمان نداریم، اینطور نیست،  است جای تأسف. سلیقھ ای کھ بھ خرج داده اید

 مک؟

. تنھا قدم اّول کمی مشکلھ. خودت بگی کھ این ھنوز یک شروعھمی تونی بھ  : مکیت
!غذا. خیلی خوب حاال اینھا را جمع کنید. والتر از تو ھم ممنونم  

باز ھم من  :) رم چیدن بشقاب و چنگال و غیره ھستنددر حالی کھ دیگران سرگ( ژاکوب
کھ این موضوع  نمی توانید تصور کنیدبانوی جوان ) با عجلھ بھ پلی(دست خالی آمده ام 

.تا چھ اندازه برای من  ناراحت کننده است  

.آقای ژاکوب پنجھ کج ھیچ اھمیتی ندارد :پلی   

جا مثل یک  دند ولی من مثل ایندوستان با کادوھایشان زرنگی کرتمام این  :ژاکوب 
نمی دانم چرا ھمیشھ این نوع موقعیت ھا برای من . احمق تمام عیار سر جایم ایستاده ام

می توانم از موارد متعددی یاد کنم کھ دائما . پیش می آید؟ خودتان را بھ جای من بگذارید
ین دیروز بھ جینی مثال ھم .واقعا شگفت زده خواھید شد .در چنین موقعیتی قرار گرفتھ ام
...، زن جا افتادهخوشگلھ، جینی، برخورد کردم  

ناگھان متوجھ مکیت می شود کھ پشت سر او ایستاده، سکوت می کند و با حالتی بی (
.)تفاوتی دور می شود  

انگیز، غذایی را آماده  پلی، در این روز خاطره :) پلی را بھ سر جایش می برد( مکیت
؟سر میز می تونم خواھش کنم بیایی. وردمی کنی کھ بھ یاد خواھی آ  

)4ت ( ).ھمھ سر میز حاضر می شوند(  

.)1(»ساووی ھتل«! قاب زیبابش :) بشقاب و کارد و چنگال ھا را نشان می دھد( ادی  

ولی » جگر چرب«یک بستھ . )2(»سلفریدج«تخم مرغ با مایونز از فروشگاه  :ژاکوب 
.ی بودجیمی درستھ بلعید، انگاری خیلی شکمش خال  
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.آدم ھای حسابی معموال از شکم خالی حرف نمی زنند :والتر   

!روزی مثل امروز، تخم مرغ ھا را درستھ قورت نده یک ادی، در :جیمی   

آیا یک نفر می تونھ یک چیزی بخواند؟ یک چیز برجستھ؟ :مکیت   

  !یک چیز برجستھ؟ این یکی خیلی بھ جا بود :)می زند زیر خنده( متیاس

)در حالتی مشوش می نشیند ه قاتل مکیتزیر نگا(  

بیشتر دلم می خواست کھ . فورا بھ خوردن بپردازیم در حقیقت، نمی خواستم :مکیت 
می گرفت، یک چیز شاعرانھ، بھ ھمان شکلی  کھ  بھتری صورتپیش از ھمھ تشریفات 

.معموال دیگران در چنین مواردی برگزار می کنند  

چی مثال؟: ژاکوب   

زی شماھا می بایستی چی. من از شما اپرا نخواستم. ید بھ ھمھ چیز فکر کنممن با :مکیت 
می تواند روی  می بیند در چنین روزھایی مثل امروز است کھ آدم. تھیھ می دیدید

.حساب کند یا نھ دوستانش  

.ماھی قرمز خیلی خوبیھ، مک :پلی   

وکش ھمیشھ در خانۀ مکی چاق. ، مثل این را ھیچ کجا نخورده اید...ھی :ادی 
 :من ھمیشھ این را گفتھ ام . نید مطمئن باشید کھ بشقابتان شاھانھ استامی تو. ھمینطوریھ

این چیزی است . را می داند خاب کرده است کھ مفھوم زندگی با شکوهمک، زنی را انت
.کھ اتفاقا ھمین دیروز بھ لوسی گفتم  

لوسی؟ لوسی کیھ، مک؟ :پلی   

.؟ می دانید، زیاد نباید بھ این موضوع اھمیت بدھیدلوسی :) در حالت معذب( ژاکوب  

آشکار سعی می کند بھ واز پشت سر پلی با حرکات  از جایش بلند می شود متیاس(
)ژاکوب بفھماند کھ سکوت کند  

چھ می خواھید بگویید آقای ...چیزی می خواستید؟ نمک شاید؟ :) متوجھ می شود( پلی
 ژاکوب، منظورتان چیست؟

از طرف دیگر از ...در واقع چیز خاصی نمی خواستم بگویم. ھیچی، ھیچیآه،  : ژاکوب
!گفتن این حرف ھم پشیمان ھستم  

تو دستت چی داری ژاکوب؟ :مکیت   
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.کاپیتان و،چاق :ژاکوب   

واقعا شگفت انگیز . بسیار خوب، و با چاقو ماھی ات را می بری اینطور نیست :مکیت 
تنھا خوک است کھ ! ، با چاقوا دیده بودی؟ ماھیپلی، تا حاال یک ھم چنین چیزی ر! است

پلی، تو ھمھ . می تونھ این کار را بکنھ، فھمیدی، ژاکوب؟ کھ این برات درس عبرت بشھ
یک : دست کم می دانید یعنی چی . ش بھ آدم متمدن خواھی دیدرقمی را برای تبدیل کردن

 آدم متمدن؟

یک آدم متمدن یا یک سفلیسی؟ :والتر   

!اوه، آقای والتر :) ردهجا خو( پلی  

در نتیجھ  پس، نمی خواھید بھ افتخار چنین روزی برای ما آوازی بخوانید؟ :مکیت 
در ضمن، آیا کسی جلوی در . امروز ھم مثل روزھای عادی و غم بار دیگر خواھد بود

این کار را ھم مبادا خود من باید انجام می دادم؟ یک روز مثل . ورودی نگھبانی می دھد
، می بایستی کھ جلوی در ورودی نگھبان می ایستادم تا این کھ شما بھ ھزینۀ من زامرو

 بھ شکمتان برسید؟

یعنی چی، بھ ھزینۀ من؟ :) قرقر می کند ( والتر  

خارج ! (یادکی این طرفھا م من می رم، ولی! بند والتر کوچولی منبدھانت را  : جیمی
).می شود  

یک روزی مثل امروز ھمۀ مدعوین بھ زندان می خیلی خنده دار می شد کھ در  :ژاکوب 
!افتادند  

!بیست و دو! کاپیتان :) دو وارد می شودحالت  بھ( جیمی  

!ببری داره میاد -براون :والتر   

. نھ، کشیش کیمبال است : متیاس  

)کیمبال وارد می شود(  

!شب بخیر کشیش کیمبال: ھمھ فریاد می زنند   

در واقع کلبۀ محقر شما، ولی مالک قانونی . پیدا کردمآه، سرانجام شما ھا را  :کیمبال 
...آن  

.دوک دوونشایر : یتمک  
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بھترین  واقعا کھ چقدر خوشبخت ھستم، پدر مقدس، کھ در. روزبخیر پدر مقدس :پلی 
...روز زندگی مان  

ز شما خواھش می کنم سرود کوچکی ا ،و حاال، بھ افتخار کشیش کیمبال : یتمک
.بخوانید  

چیست؟» سایر بیل الوگن و ماری«رتان دربارۀ سرود نظ : متیاس  

.شاید مناسب حال باشد» بیل الوگن«البتھ،  :ژاکوب   

!خوبیھالبتھ، ترانۀ  :کیمبال   

!آقایان، آماده، شروع کنیم : متیاس  

: )سھ نفر برمی خیزند و با صدای تردید آمیز، کدر و خارج از دستگاه می خوانند(  

 

عروسی بی نوایانسرود   

یل الوگن و ماری سایرب  

.سھ شنبۀ گذشتھ ازدواج کردند  

 در شھرداری، نھ اون می دونست لباس عروس از کجا اومده

!نھ اون می دونست اسم شوھرش چیھ  

!ھورا   

!چیھ؟ نھ تحرفۀ ھمسر می دونی  

!آیا در پستی و بلندی ھا زندگی تان رھا خواھی کرد؟ نھ  

!)زنده باد عروس، زنده باد داماد(   

:وز بیل الوگن بھ من گفت یک ر  

!یک تیکھ از ماری برای من کافیھ  

! خوک  

!ھورا  
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.ھمین؟ یک کمی شل و وارفتھ بود :مکیت   

یک کمی شل و وارفتھ، خوب گفتی، آقایان، یک کمی شل  :) می زند زیر خنده( متیاس
!و وارفتھ اجرا کردید  

!خفھ شو :مکیت   

.کار را بگویمنتیجۀ  بدون اغراق تنھا می خواستم  : متیاس  

آقایان، چون کھ ھیچ کس نمی خواھد آواز بخواند، این بار من می خواھم یک  :پلی 
می خواھم داستان دختری را برایتان حکایت  .چیزی بھ شیوۀ خاص خودم برایتان بخوانم

او دختری بود کھ . محلۀ سوھو دیده بودم چھار پنی ھتل ھایکنم کھ در یکی از این کافھ 
 او کار می کرد، و ھمھ او را مسخره می کردند و او ھم بھ مشتریانی کھ بھ در آشپزخانھ

ھای این دخترک  پاسخ می داد، آوازی کھ برایتان خواھم خواند حرفمزه می پراندند، 
باید در . این جا بار کافھ ای است کھ او از صبح تا شب پشت آن کار می کرد. است

ھای کثیف است و این ھم  است این تشت ظرفذھنتان تصور کنید کھ کافۀ واقعا کثیفی 
و آن جایی کھ شما ھا نشستھ اید،  .دستمالی است کھ با آن لیوان ھا را خشک می کند

این کھ در عین حال برای  .مشتری ھای این کافھ ھستید کھ او را مسخره می کردند
وی اجبار می توانید بخندید، ولی اگر مایل نیستید از ر صحنھ کمی واقعی تر جلوه کند

خودش شروع می کند بھ خشک کردن لیوان ھای تخیلی و زیر لب زمزمھ می . (نخندید
ھی، جینی، کشتی : ، مثال، شما )والتر را نشان می دھد(حاال یکی از شما باید بگوید ) کند

 تو کی خواھد رسید؟

ھی، جینی، کشتی ات کی خواھد رسید؟ :والتر   

ھر روز لیوان پاک می کنی، جینی، نامزد دزد : و یک نفر دیگر باید بگوید  :پلی 
 دریایی؟

ھر روز لیوان پاک می کنی جینی، نامزد دزد دریایی؟ : متیاس  

حاال نوبت من است : پلی  

سھ چراغ از سقف پائین می آید در . ارگ روشن می شود. نور برای آواز، نور طالیی(
)دریایی اندزدجینی و  :ده شود کھ روی آن نوشتھ ش انتھای یک میلھ، تابلویی دیده می  

 

 



29 
 

دریایی اندزدو  جینی  

1 

 آقایان، امروز مرا در حال پاک کردن لیوان می بینید

این آقایان را مرتب می کنم خواب می بینید کھ ھر روز تخت  

می دھید و من ھم آن را بی ھیچ خجالتی می گیرم بھ من یک پنی  

می بینید را لباس ژنده و این ھتل فقیرانھ  

دانید با چھ کسی طرف ھستیدو نمی   

 ولی یکی از شب ھا در بندر فریادھایی را خواھید شنید

»این فریادھا از کجا می آید و برای چیست؟«: و خواھید پرسید   

لیوان ھایم لبخند می زنم بھ و مرا خواھید دید کھ  

»چرا او می خندد؟«: و خواھید گفت   

 کشتی دزد دریایی

.ندر خواھد شدبا تمام بادبان ھایش وارد ب  

 

2 

»برو لیوان ھایت را خشک کن کودک من«: بھ من می گویید   

 و بھ من یک پنی می دھید

 و من یک پنی را می گیرم

 و تخت خوابتان را مرتب می کنم

)ھیچ کس روی آن نخواھد خوابید بامش(  

.و ھنوز نمی دانید من کی ھستم  

شبھا در بندر ھیاھو بھ پا خواھد شد از ولی شبی  
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»این ھیا ھو برای چیست؟«: واھید پرسید و خ  

 و مرا خواھید دید کھ بھ لیوان ھایم لبخند می زنم

»چرا اینطوری شیطنت آمیز لبخند می زند؟«: و خواھید گفت   

 کشتی دزد دریایی

 پنجره ھای توپخانھ اش را نشان می دھد

.بندر را بھ توپ می بنددو   

 

3 

 و آقایان خنده ھایشان بریده خواھد شد

 و دیوارھا بھ روی شما فروخواھد ریخت

 و شھر تا زیربناھایش درو خواھد شد

.ماند است کھ از بارش گلولھ ھا در امان خواھد یک ھتل محقر ولی تنھا  

»ولی این جا چھ کسی زندگی می کند؟«: و شما می پرسید   

:بھ پا می شود  در آن شب ھمھمۀ بزرگی  

»پس چرا این ھتل در آتش نمی سوزد؟«  

کھ با نخستین شعاع ھای نور بیرونی می آیمدید مرا خواھید و   

»پس این زن بوده است؟«: و خواھید گفت   

 کشتی دزد دریایی

 پوشیده از نور

.افراشتھ پرچم  
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4 

یاده می شوند،ساحل پ در آن روز، طرفھای ظھر، صد مرد  بھ  

 در سایھ و سکوت پیش می روند،

ی گیرند،از ھر دری، یکی از برادران شما را م  

 غرق در زنجیر، او را برایم می آورند

»چھ کسی را باید کشت؟« :و از من می پرسند   

گرفتھ استدر آن روز، طرفھای ظھر، چھ سکوتی بندر را فرا   

.وقتی از من می پرسند چھ کسی باید بمیرد  

، و برای ھر سری کھ زمین می افتد،»ھمگی«: و از من خواھید شنید   

»!ھوپ ال«: ی گویم مرا می شنوید کھ م  

 کشتی دزد دریایی

 در افق ناپدید می شود

.و من ایستاده در بندر  

 

، خنده دار بود؟...جالب بود، ھا : متیاس  

اسمش ھست ھنر، ھنر ! یعنی چی، جالب بود؟ بی شعور این کار خنده دار نیست : مکیت
ولی . کردی رااج عا این کار را بھ شکل شکوھمندیپلی تو واق !بزرگ، خنده دار نیست

با صدای . (برای این اوباش ھا، با عرض پوزش از پدر مقدس، ھر تالشی بیھوده است
ھایت خوشم نمی آید، از این بھ بعد یعالوه بر این از مسخره باز) خفیف بھ پلی می گوید

. می خیزد بر انفجار صدای خنده از سر میز.(بھتر است از این کارھا خودداری کنی
پدر مقدس، در دستتان چھ دارید؟.) اندازندکشیش را دست می   

.دو تا چاقو، کاپیتان : ژاکوب  

پدر مقدس، در بشقابتان چھ دارید؟ :مکیت   

.فکر می کنم، باید ماھی قرمز باشد :کیمبال   
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درست است، و با چاقو ماھی قرمز را می برید، این طور نیست؟ :مکیت   

برای چنین ! قو ماھی اش را بخوردآیا چنین چیزی دیده اید کھ کسی با چا :ژاکوب 
...کاری، تنھا  

.خوک کثیف، فھمیدی ژاکوب؟ این درس یادت باشد :مکیت   

!ھی، کاپیتان، بیست و دو، رئیس پلیس، خودش شخصا : )با شتاب وارد می شود( جیمی  

!یببر – براون! براون :والتر   

اولد «، ستون اصلی لندن رئیس پلیس ارشد. ببر اومده. ببر، کامال – براونآره،  :مکیت 
درستان را فراموش . دادگاه جنایی لندن کھ حاال وارد کلبۀ محقر مکیت می شود» بیلی

!نکنید  

.)باند تبھکاران پنھان می شوند(  

!کارمان ساختھ است :ژاکوب   

  .)وارد می شود براون(

!سالم، جکی :مکیت   

آه مکی، می بایستی کھ حتما . ممن زیاد وقت ندارم، و باید فورا برو! سالم مکی : براون
!ی کھ بھ تو تعلق ندارد برگزار شود، باز ھم یک خالف کاری دیگردر اسطبل  

خوشحالم کھ برای شرکت ! جا در موقعیت خیلی خوبی واقع شده ولی جکی این :مکیت 
من ھمسرم را فورا بھ تو معرفی می . در جشن عروسی دوست قدیمی ات، مک، آمده ای

ببر، این طور  – براونپلی، معرفی می کنم  .دۀ پیچوم بھ دنیا آمده استکنم، در خانوا
جکی، و اینھا ھم ) و یک ضربۀ دوستانھ و کامال آشکار بھ پشت او می زند(نیست رفیق؟ 

.دوستان من ھستند، فکر می کنم کھ پیش از این آنھا را دیده باشی  

.ین جا ھستم، مکمن در مقام آشنایی شخصی مان ا : )با حالت معذب( براون  

آنھا با دست ھای باال بھ نشانۀ تسلیم وارد . صدایشان می کند. (آنھا ھم بھ ھمچنین :مکیت 
!سالم، ژاکوب.) می شوند  

!خوک مشھور! مثل این کھ این ژاکوب پنجھ کج خودمونھ : براون  

!روبرت، سالم، والتر سالم، جیمی، سالم، :مکیت   



33 
 

.نداریم بھ این کارا اریبسیار خوب، برای امروز ک : ونبرا  

!متیاسسالم، ادی، سالم،  :مکیت   

.بنشینید، آقایان، بنشینید : ونبرا  

.براونخیلی متشکریم، آقای  :ھمگی   

.خیلی خوشوقتم مک از آشنایی با ھمسر دوست دیرینھ ام : براون  

.آقای عزیز خواھش می کنم :پلی   

امروز شما بین خودتان  !برای آقا پلی من،...بشین دوست دیرینھ و ویسکی بنوش :مکیت 
با مردی روبرو ھستید کھ فرمان اجتناب ناپذیر پادشاه او را سرآمد معاصران خود قرار 
داده و با این وجود در تمام آزمون ھا و پیچ و خم ھای زندگی دوست من باقی مانده 

حرف  آنھا می بینند کھ من از کی حرف می زنم و تو نیز می دانی از چھ کسی...است
ھر دو بھ عنوان سرباز در خدمت  آه، جکی یادت می آید دورانی را کھ. براونمی زنم، 

 ارتش ھند بودیم؟ آه جکی، بیا سرود توپ ھا را بخوانیم

سھ . ارگ روشن می شود. نور طالیی: نور پردازی سرود . ھر دو روی میز می نشینند(
)»سرود توپ ھا« :لو نوشتھ شده چراغ از سقف پائین می آید، در انتھای میلھ روی تاب  

 

 سرود توپ ھا

می گرفت جشنجانی می دونست، جیمی   

 ژرژ تازه سروان شده بود

 ارتش از شما نمی پرسھ کی ھستید

ن بھ سوی شمال می رفتیمسرود خوا  

 سربازان بھ پیش

 توپ  روی اراده بھ پیش

از کاپ تا کوشبھاراگھ   

 بارون بیاد
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بیاد نژادھای عجیب و غریب سراغمون  

 زرد و قھوه ای و سیاه بیاد

  !روی گوشت کوبیده از اونا گرد می سازیم، حشیش

 

2 

گرمھیھ کم  شجانی می گفت ویسکی   

 جیمی می گفت پاھام درد می کنھ

:ولی ژرژ روی دوششون می زد و می گفت   

!ارتش نمی توانھ پاھاش درد بگیره  

 سربازان بھ پیش

 توپ  روی اراده بھ پیش

تا کوشبھاراگھ از کاپ   

 بارون بیاد

 نژادھای عجیب و غریب سراغمون بیاد

 زرد و قھوه ای و سیاه بیاد

! از اونا گرد می سازیم، حشیش روی گوشت کوبیده  

 

3 

 جیمی کشتھ شده، جانی مرده،

.ژرژ مفقود االثر شده  

 خون جاری می شھ و باز ھم جاری می شھ

!سربازگیری داوطلب ھا را رد می کنھولی دفتر   
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.)شستھ با پا با ریتم رژه بھ زمین می کوبندن(  

سربازان بھ پیش   

 توپ  روی اراده بھ پیش

 اگھ از کاپ تا کوشبھار

 بارون بیاد

 نژادھای عجیب و غریب سراغمون بیاد

 زرد و قھوه ای و سیاه بیاد

! از اونا گرد می سازیم، حشیش روی گوشت کوبیده  

 

، ما، دوستان دوران را از یکدیگر جدا کردگی ما اگر چھ امواج پر تالطم زند :مکیت 
کودکی، اگر چھ منافع حرفھ ای کامال متفاوتی داریم، بھ طوری کھ برخی احتماال خواھند 

یم، ولی دوستی ما تمام آزمون ھای زندگی را پس ت کھ حتی در قطب مخالف یکدیگرگف
ه ھای بزرگ من کھ یک راھزن حقیر را. این درس را بھ یاد داشتھ باشید. داده است

، البتھ می فھمید کھ چھ می خواھم بگویم، بھ ندرت پیش آمده کھ من طرحی را بھ ھستم
ن قابل مالحظھ ای از آن را با براواجرا گذاشتھ باشم، بی آن کھ بخشی از آن را و بخش 

نیز، بھ عنوان  و او .دوست قدیمی ام بھ پاس وفاداری خدشھ ناپذیرش تقسیم نکرده باشم
کھ  - چاقو را از جیبت درآر ژاکوب  ناو –ھ ندرت پیش آمده پلیس، ب رئیس ارشد

سازمان دھی کرده باشد، بی آن کھ اخطار محرمانھ ای برای من  دستگیری دستھ جمعی
این درس را بھ یاد داشتھ باشید . ھمۀ این ھا روی رابطۀ متقابل تکیھ دارد .نفرستاده باشد

جا  نجکی، واقعا خیلی خوشقتم کھ تو بھ ای دوست دیرینھ) را می گیرد براونبازوی (
!حقیقی است آمدی، دوستی ما یک دوستی  

این یک فرش .) با حالت غم ناکی بھ فرش نگاه می کند براونسکوت، در حالی کھ (
! شیراز اصل است  

!از کمپانی شرقی : براون  

کھ تو  می بینی، امروز می بایستی. آره، از آن جا است کھ ھمیشھ می فروشیم :مکیت 
.این جا باشی جکی، تنھا امیدوارم کھ مشکلی برای مقامی کھ داری ایجاد نکند  
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. خیلی خوب می دونی، مک، کھ من نمی توانم ھیچ چیزی را از تو دریغ کنم : براون
اگر اتفاقی برای ! بسیار خوب، حاال باید بروم، نمی دانم بھ چند جا باید سر کشی کنم

...تاجگذاری بیافتد  

اگر او بخواھد جنجال بھ پا کند، آیا . می دانی جکی، پدر زن من نم پس نمی دھد :مکیت 
 اسکاتلند یارد چیزی علیھ من پیدا خواھد کرد؟

.ھیچ پرونده ای از تو وجود ندارد! در اسکاتلند یارد : براون  

.طبیعیھ :مکیت   

ید بروم، شب خیلی خوب می توانی حدس بزنی کھ کار من باید باشد، من دیگر با :ون ابر
.بخیر  

آقایان از جایشان بلند نمی شوند؟ :) بھ تمام باند خودش( مکیت  

!بھترین تبریکات مرا بپذیرید :) بھ پلی( براون  

در این مدت ژاکوب با پلی حرف می زند و  .خارج می شود، مکیت او را بدرقھ می کند(
)با والتر متیاس  

.نشد مباور ببر آمده،-براونم باید اعتراف کنم وقتی شنید : )بھ پلی( ژاکوب  

.می بینید خانم کھ ما در میان فضای رھبران عالی مقام روابطی داریم : متیاس  

البتھ، مک بیش از این ھا در چمدانش دارد، بی آن کھ تردیدی در این مورد داشتھ  :والتر 
.تقایان ساعت نھ و نیم اسآ. چمدانمان داریم ولی ما ھم بیش از این ھا در. اشیمب  

.و حاال، وقت بھترین فرارسیده است : متیاس  

مکیت وارد می . ھمگی در انتھای صحنھ سمت چپ، پشت پرده چیزی پنھان شده است(
.)شود  

چھ اتفاقی افتاده؟ :مکیت   

.یک سورپریز دیگر، کاپیتان : متیاس  

ی را بھ آرامی و با دقت زیاد م» بیل الوگن«پوشیده در پشت پرده ھای دیواری، سرود (
در شھرداری، نھ اون می دونست لباس  -سھ شنبۀ گذشتھ ازدواج کردند « : خوانند

» اسم شوھرش«وقتی بھ » .نھ اون می دونست اسم شوھرش چیھ -عروس از کجا اومده
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وی رپرده را ناگھان کنار می زند و ھمھ با صدای بلند می خوانند و بھ  متیاسمی رسند، 
).می زنند اند ی کھ از آن رونمایی کردهتخت خواب  

 

.از شما خیلی ممنونم رفقا، ممنونم :مکیت   

و حاال، بی سر و صدا وقت رفتن فرا رسیده است :والتر   

)ھمھ ناپدید می شوند(  

. وگر نھ بھ روبات تبدیل خواھیم شد. و حاال احساس جای خودش را پیدا می کند :مکیت 
بینی؟ یا ماه را روی محلۀ سوھو میآ) آھنگ ! (بیا بنشین پلی  

آیا صدای تپش قلب مرا می شنوی، عشق من؟. آری می بینمش عشق من :پلی   

.می شنوم، عشق من :مکیت   

.ھر جایی کھ بروی من نیز با تو خواھم بود :پلی   

.و آن جایی کھ تو باشی من نیز با تو خواھم بود : مکیت  

 

)ھر دو با ھم(  

رسمی نداریم ما برگۀ  

کلیسا گل در پای پلھ ھای دستھ بدون  

تاج گل نارنج بدون  

.نمی دانم لباس عروس از کجا آمده است  

 بشقابی کھ تو در آن غذا خوردی

!دوربیاندازش. زیاد نگاھش نکن  

دوام نمی آوردعشق دوام می آورد یا   

.این جا و آن جا  
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3 

ز سختی ھای زندگی بسیار می داند، از دست دادن دخترش بھ ااز دیدگاه پیچوم کھ ( 
.رخت کن گدایان نزد جوناتان پیچوم و شرکت سھامی .انی تمام و کمال استمعنای ویر  

در چھارچوب در پلی با مانتو و کاله، چمدان بھ دست . سمت راست پیچوم و خانم پیچوم
).دیده می شود  

 

سایھ بان  لباس عروسی با کاله و دستکش و چتر کوچک! این ھم از عروس :خانم پیچوم 
افرتی تمام شده، مثل میوۀ خیلی رسیده باید بیافتد بھ دست آن کھ گران تر از کشتی مس

تو واقعا ازدواج کرده ای؟. مردک اوباش  

 

سھ المپ از سقف پائین . ارگ روشن میش ود. نور طالیی: نورپردازی برای آھنگ  (
:می آید در انتھای میلۀ روی تابلو جملۀ زیر نوشتھ شده است   

ش می فھماند کھ با یک مکیت تبھکار ازدواج کرده پلی با ترانھ ای بھ پدر و مادر«
)».است  

1 

 مد ت ھا پیش، ھنوز دختر معصومی بودم

 زیرا ھمانند دیگران بودم

پیدا شود ، اگر مردیبھ خودم می گفتم  

 چھ باید بھ او بگویم؟

 و اگر پول داشتھ باشد

 و اگر مرد زیبایی باشد

 و اگر شیک و پیک باشد

دل برو باشد و توو اگر باب طبع زنان   

.نھ: در این صورت، بھ او خواھم گفت   
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 سرم را باال خواھم گرفت

.از ھر دری سخنی خواھم گفت  

 البتھ کھ شب پرستاره ای خواھد بود

 البتھ کھ کشتی ھا بادبان برخواھند افراشت

بھ ھمین جا خاتمھ دھیم را ولی بھتر است کھ داستان  

.خواب برویمنمی توانیم بی ھیچ رسمی و رسومی بھ تخت   

.ھمھ چیز این جا است: نباید حواسم را از دست بدھم  

 وگرنھ کارمان بھ کجا خواھد کشید؟

!نھ: من تنھا یک پاسخ خواھم داشت   

2 

 اولی اھل شمال بود،

.او درست ھمانی بود کھ باید باشد  

 دومی سھ کشتی در بندر داشت

 و سومی مرا ربود

 پول داشتند

 تو دل برو بودند

  شیک و پیک

 باب طبع زنان و تو دل برو

.نھ: بھ آنھا گفتم   

 سرم را باال خواھم گرفت

.این سو و آن سو حرف زدم از  

 البتھ کھ شب پرستاره ای بود
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افراشتند برالبتھ کھ کشتی ھا بادبان   

 ولی می بایستی بھ ھمین جا خاتمھ می یافت

.نمی توانیم بی ھیچ رسمی و رسومی بھ تخت خواب برویم  

.ھمھ چیز این جا است: اسم را از دست بدھم نباید حو  

 وگرنھ کارمان بھ کجا خواھد کشید؟

!نھ: من تنھا یک پاسخ داشتم   

3 

 روزی از روزھا زیر آفتابی دیوانھ وار

.نخواست ھیچ چیزمردی آمد کھ از من   

 بی ھیچ حرفی وارد شد، کالھش را بھ میخی آویزان کرد

 و من نمی دانم سرگرم چھ کاری بودم

ز آن جایی کھ او پول نداشتا  

 مرد جذابی ھم نبود

 و حتی روز یکشنبھ نیز لباس مرتبی بھ تن نداشت

  بی اطالع بود نیز ھا مدل خان از شگردھای بھ دست آوردنو 

.نھ: بھ او نگفتم   

 سرم را باال نگھ نداشتم

.و از این سو و آن سو حرفی نزدم  

شب پر ستاره ای بود کھ چھ آه  

.بادبان برنیافراشتولی ھیچ کشتی   

 نمی توانستیم بھ ھمین جا خاتمھ دھیم

.ھمین مانده بود کھ بھ تخت خواب برویم، بی ھیچ تشریفاتی  
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.ھمھ چیز این جا است: ھوش سرم پریده بود   

.آری، باید از آن جا عبور می کردیم  

.ممکن نبود بگویم نھ  

 

ه آ! آه کھ چقدر زیباست! افتادهاین ھمان اتفاقی است کھ برای او زن یک تبھکار،  :پیچوم 
!کھ چقدر دلپذیر است  

چون کھ اعتقاد اخالقی برای ازدواج کردن نداشتی، حتما می بایستی کھ با  : خانم پیچوم
باید خیلی پیش از ! یک دزد اسب، یک راھزن وصلت کنی؟ برایت گران تمام خواھد شد

ملکۀ انگلستان بھ جای وقتی دختر کوچکی بود خودش را ! این ھا پیشبینی می کردم
!تصور می کرد  

او واقعا ازدواج کرده؟ : پیچوم  

.آره، دیشب، ساعت پنج :خانم پیچوم   

وقتی بھ این موضوع فکر می کنم، می بینم کھ این مرد از ! یک تبھکار معروف: پیچوم 
 اگر دخترم یعنی آخرین تکیھ گاه دوران پیری ام را بھ او بدھم،. گستاخی کم نیاورده است

آخرین سرمایھ ام را بھ او نخواھم . شد، چیزی برایم باقی نخواھد ماند خانھ خراب خواھم
اگر برای ما سھ نفر چند کنده چوب برای زمستان  .داد، وگرنھ بھ گرسنگی خواھم افتاد

.شاید. امسال ذخیره کنیم، شاید سال آینده را ھم ببینیم  

دست مزد تمام کارھای کارھایی است تو چی فکر می کنی؟ جوناتان این  : خانم پیچوم
ھمھ چیز در فکرم بھ ھم ریختھ، دیگخ . دارم دیوونھ می شم. کھ ما برای او انجام دادیم

!»کوردیال مدوک«شراب ) از حال می رود. (آه. نمی تونم روی پاھام بایستم  

چھ ! دختر گانگستر! زود باش !مادرت را ببین، ببین با مادرت چھ کرده ای :پیچوم 
. خیلی قشنگھ کھ قلب این زن بیچاره را ھدف گرفتی! نۀ دلپذیریچھ صح! باییحنۀ زیص
نی است کھ برای یسکت راه این تنھا. )پلی با یک بطری شراب مدوک باز می گردد(

.مادرت باقی مانده  

مادر من وقتی حالش . بھ او بدھی را تو خودت می توانی دو لیوان از این شراب : پلی
.حالش را جا می آورد. نجایش دو برابر این را ھم داردخوب نیست حتی گ  

)در تمام این صحنھ پلی حالت شادی و خوشبختی خاصی را نشان می دھد(  
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آه، ببین حاال بھ فکر من است و برای من اظھار  :)حالش بھ جا می آید(خانم پیچوم 
!نگرانی می کند  

)5ت ().پنج مرد وارد می شوند(  

باید یک بار برای ھمیشھ بھ ! می تواند بھ این شکل ادامھ پیدا کندآه، نھ دیگر ن :گدا  کی
فروشگاه شما بیشتر آخور خوک است تا فروشگاه و این پای مصنوعی ھم : شما بگویم 

را می تواند بھ رحم بیاورد و من دیگر حاضر  ھا پای مصنوعی نیست و فقط دل احمق
.کنم ھزینھ را ذخیرۀ مالی ام برای آن نیستم  

مثل ھر پای افلیجی دیگر کارایی  منظورت چیست، این پای افلیج مصنوعی :م پیچو
.دارد، حتما از آن بھ خوبی مراقبت نکرده ای و تمیز نگھداری نکرده ای  

ر بیاورم؟ نھ بھ درد من نمی آه، پس چرا نمی توانم بھ خوبی دیگران نانم را د :گدا 
بھتر است پای خودم را  )رتاب می کندپای افلیج مصنوعی را می کند و بھ دور پ. (خورد

!را با خودم حمل کنم آشغالتا این  قطع کنم  

می خواھم دقیقا بدانم کھ شما ھا از من چھ می خواھید؟ از من چھ انتظاری  :پیچوم 
ن پنج تا امتاسخت است؟ من کھ نمی تونم بھ ھر کددارید، اگر مردم دلشان مثل سنگ قبر 

ف پنج دقیقھ من از ھر کسی آن چنان ویرانۀ غمباری ظر !پای افلیجی مصنوعی بدھم
از من چھ انتظاری دارید، اگر . خواھم ساخت کھ اشک ھر سگی با دیدن آن سرازیر شود

، نگاه کنید، این ھم یک پای افلیجی دیگر، اگر آن ییدبیا. اشک ھیچ آدمی را در نمی آورد
!باش ولی مواظب وسایلت. پای افلیجی کافی نیست، این را بگیر  

.خب، با این می شھ یھ کاری کرد، خوبھ :گدا    

چرم ) بھ ھمسرش سلیا( :) اعضای مصنوعی گدای دیگری را بازرسی می کند( پیچوم
قوزت داره وا ) بھ گدای سومی! (خوبی نیست، سلیا، کائوچویش ھم وضع بدتری دارد

چھارم را گدای . (مجبوریم ھمھ چیز را از صفر شروع کنیم. می ره و این آخریشھ
ھرگز جای زخم مصنوعی را نمی طبیعی  مکامال طبیعیھ کھ زخ )بازرسی می کند

ره شکمت را پر کردی این دوبا و حاال تو، تو شبیھ چی ھستی؟) بھ گدای پنجمی...(گیرد
.سر مشق بدم دفعھ باید خودم  

ی آقای پیچوم بھ شما اطمینان می دھم کھ غذای خاصی نخورده ام، چرب :) پنجمی( گدا
.من بیمارناک است، در این مورد کاری از دستم ساختھ نیست  
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دوست ) بھ گدای دومی. (تو اخراج ھستی. از دستم من ھم کاری ساختھ نیست :پیچوم 
بلھ، من بھ افراد . عزیز، بین بھ ھیجان آوردن و عصبانی کردن آدم ھا تفاوتی وجود دارد

انی کھ با قلب آدمھا حرف بزنند کم دھنرمن دیگر در روزگار ما. ھنرمند نیازمند ھستم
اگر شما کارتان بھ درستی انجام می دادید، تماشاچیان شما باید برایتان . یاب شده است
روشن است کھ نمی توانم قرداد با تو را ! تو بھ ھیچ عنوان مبتکر نیستی! دست می زدند

.تمدید کنم  

)گدایان می روند(  

ولی وضعیت . کن، آیا مرد جذابی است؟ نھمامان، خواھش می کنم یھ کم فکر  :پلی 
او یک . او برای من امکان یک زندگی مناسب و راحت را فراھم می آورد .خوبی دارد

می توانم خیلی بھ دقت برایت بگویم . دزد بی بدیل، جیب بر تردست و با تجربھ ای است
در روستا  و با چند معاملۀ موفق می توانیم بھ خانۀ کوچکی. کھ در آمد او چقدر است

.این ھمھ او را ستایش می کند کوچ کنیم، مثل شکسپیر کھ پدرم  

در این صورت چھ باید کرد؟ وقتی فردی . ج کردیتو ازدوا. خیلی ساده است :پیچوم 
گیرد، این طور چون کھ می تواند طالق ب .ھیچ جای نگرانی نیست؟ ازدواج می کند

 نیست، آیا پیدا کردن جواب این ھمھ مشکل بود؟

.نمی فھمم چھ می خواھید بگویید :پلی   

!یعنی طالق دیگھ. طالق: خانم پیچوم   

بھ طالق فکر  چگونھ از من انتظار دارید کھ از حاال! او را دوست دارم ولی من :پلی 
   کنم؟

تو خجالت نمی کشی؟  :خانم پیچوم   

...مامان، اگر تو ھرگز کسی را دوست :پلی   

م این رمان ھای مقدسی کھ تو خوانده ای، افکارت را بھ تما! دوست داشتن : خانم پیچوم
!پلی، ولی ھمھ ھمین کار را می کنند! ھم ریختھ است  

.ین صورت، من یک استثناء ھستمدر ا :پلی   

...می زنم کشیده و من، بھ نشیمن گاه این خانم استثنائی :خانم پیچوم   

ردی می کنند، ولی ھیچ فایده ای البتھ، این کاری است کھ تمام مادرھا در چنین موا :پلی 
.ندارد، چون کھ عشق باالتر از نشیمن گاه است  
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!پلی، کاسۀ صبرم را لبریز نکن :خانم پیچوم   

.اجازه نمی دھم عشقم را از من بدزدند :پلی   

.یک کلمۀ دیگر اگر حرف بزنی، کشیده می خوری ھا :خانم پیچوم   

.ی تر از ھمھ چیزولی عشق قوی تر از این حرفھا است، قو :پلی   

وقتی بھ دار . ، مطمئنا در گوشھ و کنار چند تا مرغ دیگر ھم داردشوھرت :خانم پیچوم 
!آه، جاناتان. بچھ بھ بغل ھم پیدا خواھد شد آویزان شد، سر و کلۀ نیم دوجین  

پلی یک لحظھ ما را . اعدام، چھ چیزی ترا بھ این فکر واداشتھ است؟ فکر خوبیھ : پیچوم
.ما یعنی چھل لیور استرلینگ پاداشبرای . درستھ). پلی خارج می شود. (ارتنھا بگذ  

.باید او را بھ رئیس پلیس معرفی کنیم. می دانم :خانم پیچوم   

و عالوه براین او را بھ رایگان برای ما بھ دار خواھند . روشن است : پیچوم
و کجا خودش را پنھان تنھا باید بدانیم ا. یعنی با یک تیر دو نشان خواھیم زد...آویخت

.کرده است  

ھایش پنھان می  او در خانۀ روسپی .من مخفی گاھش را بھ تو می گویم :خانم پیچوم 
.شود  

.ولی آنھا او را لو نمی دھند :پیچوم   

من فورا بھ  .پول دنیا را می گرداند. من واگذار کن این کار را بھ عھدۀ :پیچوم  مخان
ت اگر این مردک تا دو ساع. نمه خانم ھا حرف می زترنبریدج می روم و با این دوشیز

.دیگر از بدشانسی بخواھد یکی از آنھا را مالقات کند، کار تمام است  

بھ . مادر عزیزم نیازی بھ زحمت تو نیست :) کھ از پشت در گوش ایستاده بوده( پلی
اولد «جای این کھ بھ مالقات آن خانم ھا بروی، مک ترجیح می دھد بھ پنھان گاه ھای 

رئیس پلیس خودش شخصا بھ او یک  برود،» اولد بایلھ«ولی حتی اگر بھ  .برود» بایلھ
گیالس ویسکی تعارف خواھد کرد و با ھم سیگار برگ خواھند کشید، و دربارۀ کارھای 

زیرا، پدر . کھ ھمیشھ ھم در این خیابان مطابق قانون نبوده تجاری حرف خواھند زد
.صا با صمیمیت تمام بھ عروسی من آمدعزیزم، رئیس پلیس خودش شخ  

و این آقای رئیس پلیس اسمش چیست؟ :پیچوم   

ببر بشناسی، چون کھ تمام  -براونم سولی تو باید او را بھ ا. است براوننام او  : پلی
ولی شوھر من او را جکی  .ببر می نامند – براونآنھایی کھ از او وحشت دارند، او را 



45 
 

آنھا دوستان . ن کھ برای مک، جکی دوست قدیمی اوست، می بینی؟ چوصدا می زند
.دوران کودکی ھمدیگر ھستند  

و بزرگترین  سرئیس پلی. ، آنھا با ھم دوست ھستندکھ اینطور، کھ اینطور :پیچوم 
.تبھکار، آنھا حتما بھترین دوستان واقعی در تمام  شھر ھستند  

، گونۀ یکدیگر را متقابال نوازش ھر بار کھ با ھمدیگر می نوشیدند :) غزل سرایانھ ( پلی
اگر تو یک گیالس دیگر باال بیاندازی من ھم یک گیالس دیگر «: می کردند و می گفتند 

» می رفت دیگری اشک می ریخت و می گفت  و ھر بار یکی از آن دو» .باال می روم
 در اسکاتلند یادر ھیچ پرونده ای در مورد مک» !ھر کجا کھ بروی من ھم خواھم آمد«

.وجود ندارد  

بین سھ شنبھ شب و پنجشنبھ صبح، آقای مکیت، . بسیار خوب، بسیار خوب :پیچوم 
می باشد، دخترم را فریب داده تا بھ بھانۀ ازدواج،  چند ھمسردارای شھروندی کھ مطمئنا 

پیش از پایان ھفتھ، تنھا بھ ھمین علت او را بھ شکلی کھ . خانۀ والدینش را ترک کند
آقای مکیت، پیش از اینھا دستکش چرمی سفید « .، پای دار خواھند بردشایستۀ آن است

بھ دست می کردید و عصای دستھ عاجی داشتید، و جای جراحتی بھ گردنتان دیده می شد 
و این از بی : جای جراحت ھنوز سر جایش است . می رفتید» پیور«و دائما بھ ھتل 

بھ جز سلول ھای میلھ  از این پس دیک،در آیندۀ نز اھمیت ترین نشانھ ھای شما است ولی
.»...ھای آھنی محکم بھ ھیچ کجای دیگر رفت و آمد نخواھید کرد  

چاقو کش است،  –جاناتان، کاری از دست تو بر نمی آید، این آدم، مکی  :خانم پیچوم 
.یعنی بزرگترین تبھکار تمام لندن، و ھر کاری بخواھد می کند  

ی چاقوکش کیھ؟ آماده شو، باید برویم پیش رئیس پلیس با ھمۀ این حرف ھا، مک : پیچوم
.و تو، باید بھ تورنبریدج بروی. لندن  

.ھا بھ خانۀ روسپی :خانم پیچوم   

ترس این کھ مبادا  ست کھ باید  دائما پاھایمان را ازدنائت کار این دنیا بھ شکلی ا :پیچوم 
.بدویمو  ا را از ما بدزدند بھ حرکت درآوریمآنھ  

.مالقات داشتھ باشم براونا، من خیلی خوشوقت خواھم شد کھ دوباره با آقای پپا :پلی   

 

 –نور پردازی برای آھنگ  –ھر سھ نفر بھ جلوی صحنھ می آیند و آواز می خوانند (
)پایان بخش اّول: روی تابلو می خوانیم   
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بخش اول اپرای چھار پنی ۀپایان  
 دربارۀ بی ثباتی امور انسان

 
:پلی   

ھ را کھ من خواستھ ام بیش از اندازه بوده؟آیا آن چ  

 یک بار، پیش از آن کھ بمیرم،

 مردی را دوست داشتھ باشم، و بھ او تعلق داشتھ باشم،

 آیا رؤیای حقیر من خیلی ناممکن است؟

 

: )با کتاب مقدس بھ دست ( پیچوم  

 این حق ھر انسانی است کھ روی زمین

.، خوشبخت باشددر گذارگاه زندگی  

ببردمان از تمام شادی ھا سھمی زیر آس  

و نھ سنگ داشتھ باشد برای خوردن یانون  

.این حق مسلم ھر انسانی روی زمین است  

ھرگز در این پائین دیده نشده است با این وجود  

مردی بازشناسی حق خود را دیده باشدکھ   

؟شادمان نخواھد شد وعده ھای داده شدهچھ کسی از   

.چنین نمی خواھد شرایطولی   

 

:خانم پیچوم   

می بودم خیلی دوست داشتم نیکوکار  
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،»بگیر، آن را بھ تو می دھم«: و می توانستم بگویم   

!کھ تو از زندگی بھره ببری  

 چھ کسی این را نمی خواھد؟

: پیچوم  

 نیکوکار بودن، چھ کسی نمی خواھد نیکوکار باشد؟

 تقسیم کردن مال و اموال بین فقرا، چرا کھ نھ؟

.تحقق می یافت آنھا بھشت ار بودند،اگر ھمھ نیکوک  

 چھ کسی نمی خواھد روی پاھای خودش راه برود؟

 چھ کسی نمی خواھد نیکوکار باشد؟

 ولی روی سیارۀ غمگین،

.و انسان پست و خشونت بار است ثروت و امکانات محدود،  

 چھ کسی نمی خواھد شرافتمندانھ زندگی کند؟

.مناسب نیست منشیولی شرایط برای چنین   

:پلی و خانم پیچوم   

.جھان فقیر و انسان نابکار است: افسوس، دالیل بسیار ھستند  

:پیچوم   

.و انسان نابکار است جھان فقیر: اری در چنتھ دارم البتھ، من دالیل بسی  

 چھ کسی نمی خواھد بھشت خود را روی زمین برپا کند؟

 ولی آیا شرایط اجازۀ چنین کاری را می دھد؟

.نین کاری را نمی دھدنھ مشخصا اجازۀ چ  

 برادری کھ ترا دوست دارد، و تو بھ او اعتماد داری

بھ اندازۀ کافی نباشد اگر گوشت بریان  
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.آن را با خونسردی تمام از تو خواھد ربود  

 چھ کسی نمی خواھد وفادار نباشد؟

 با این وجود، زنی کھ دوستش دارید،

 اگر جذبھ ھایت را در نگاه او از دست بدھی

.ھ قطعھ خواھد کردترا قطع  

 چھ کسی دلش نمی خواھد از او قدر دانی شود؟

کودکی کھ ترا دوست می داشتھ با این وجود،  

 اگر در روزھای پیری برایش دست و پا گیر باشی

.با نفرت ترا خورد خواھد کرد  

 انسان بودن، چھ کسی نمی خواھد انسان باشد؟

:پلی و خانم پیچوم   

 دنیای رقت باری است

ت حقیری داریمو سرنوش  

 جھان فقیر و انسان خبیث است

.، حق با اوستسافسو  

:پیچوم   

:البتھ کھ خیلی حق با من است   

.جھان حقیر و انسان خبیث است  

 ما ھمگی می خواستیم نیکو کار باشیم

.ولی اگر شرایط مناسبی وجود می داشت  

:ھمگی با ھم   

 ھرگز از عھده بر نخواھیم آمد،
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.بی ارزش است جھان  

: چومپی  

 جھان حقیر و انسان خبیث است

.بدبختانھ حق با من است  

: ھمگی با ھم  

 دنیای رقت بار

 سرنوشت حقیر

 ھرگز از عھده بر نخواھیم آمد

.جھان بی ارزش است  
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 پردۀ دّوم
 

4 
چاقوکش ھمسرش را ترک می کند و از ترس انتقام پدر  –مکی . پنجشنبھ بعد از ظھر(

).ی ھایگیت می گریزدزنش بھ مرداب ھا  

 

.اسطبل  

 

!مک، مک، نترس :) با شتاب وارد می شود( پلی  

!چھ اتفاقی افتاده؟ چرا این ھمھ ملتھب ھستی :) روی تخت دراز کشیده است( مکیت  

بودم، پدرم ھم با او مالقات کرده، و ھر دو با ھم برای بازداشت تو  براونمن پیش  :پلی 
د از تو دفاع کند ولی سرانجام در مقابل تھدیدات پدرم سعی کر براون. موافقت کرده اند

.تسلیم شد، حاال تا مدتی باید ناپدید شوی، مک عجلھ کن باید چمدانت را ببندی  

بھ کار چمدانم را ببندم؟ مگھ دیوونھ شدی؟ پلی بیا اینجا، دلم می خواھد با تو  :مک 
.ضروری تری بپردازم  

.آنھا فقط از اعدام حرف می زدند. می ترسم خیلی. نھ، نھ، حاال نمی تونیم :پلی   

از من ھیچ . من اصال دوست ندارم کھ از این توھمات در سرت بپروانی :مکیت 
.پروندھای در اسکاتلندیارد وجود ندارد  

میۀ پی گرد من کپی اعال...تو. دیروز، شاید، ولی امروز خیلی چیزھا وجود دارد :پلی 
تو دو تاجر را کشتھ ای، بیش از سی دزدی، ...داردند باالیی را آورده ام، فھرست بل

ایجاد آتش سوزی بھ قصد، قتل با نقشۀ قبلی،  بیست سھ مورد اعمال خشونت مسلحانھ،
تمام . اوراق تقلبی و استفاده از تقلب، اھانت بھ مقامات عالی قضایی بھ دفعات بی شمار

 معرفی شدیرد مخوف تو م .مربوط می شود این موارد تنھا بھ یک سال ونیم گذشتھ
.و در وینچستر، تو دو خواھر نابالغ را فریب داده ای .مک  

چھ جوابی داد؟ براونولی . آنھا بھ من گفتھ بودند کھ بیش از بیست سال دارند : مکیت  
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از جایش برمی خیزد، و در طول جلوی صحنھ سوت زنان عبور می کند و بھ سمت (
.)راست می رود  

دم بیرون، در راھرو جلویم را گرفت تا بھ من بگوید کھ از این وقتی داشتم می آم : پلی
.)آغوش می گیرد در پلی او را! (پس ھیچ کاری برای تو از دستش ساختھ نیست، مک  

در این صورت اگر من باید بروم، این تو ھستی کھ باید ھدایت امور تجاری را  :مکیت 
.بھ عھده بگیری  

پلی . ، نمی خواھم در این مورد حرف بزنیمک حاال از امور تجاری حرف نزن، :پلی 
...بیچاره ات را یک بار دیگر ببوس و قول بده، قوب بده کھ ھرگز  

مکیت با شتاب حرف او را قطع می کند و او را سر میز می برد و با زور او را روی (
.)صندلی می نشاند  

. دان استاین لیست کارمن. بھ من خوب گوش کن. این کتاب حسابداری است : مکیت
 یم خدمت، ببینیم چھ کار کرده و چھاینجا ژاکوب پنجھ کج است، یک سال و ن) می خواند(

روی . ، پنج ساعت طال، چیز زیادی نیست، ولی کار تمیزیھیک، دو، سھ، چھار: آورده 
بعد، والتر بید مجنون است، یعنی . پایم ننشین، االن حوصلۀ این جور کارھا را ندارم

سھ . ای حساب شخصی اش کار می کندرب. ی شود روی آن حساب کردپرنده ای کھ نم
 براونتنھا کاری کھ باید بکنی این است کھ او را بھ . ھفتھ مھلت، و بعد باید اخراج شود

.لو بدھی  

.لو بدھم براونتنھا باید او را بھ  :) بین دوھق ھق گریھ( پلی  

. خوبی دارد ولی نا اھل است، یکی از مشتری ھای نا اھل است، رابطۀ 2جیمی  :مکیت 
.بھ او می توانی چیزی پیش پرداخت کنی  

.بھ او پیش پرداخت خواھم کرد :پلی   

است، ھیچ استعداد خاصی ندارد، بھ پای دار روبرت ارۀ، خبرۀ اشیاء عتیقھ  :مکیت 
.نخواھد رفت ولی ھیچ چیزی ھم برای وارثان خود باقی نخواھد گذاشت  

...رثانھیچی چیزی برای وا :پلی   

برای بقیۀ موارد، کامال مثل گذشتھ عمل کن، ساعت ھفت از خواب بیدار شو،  :مکیت 
.توالت کن، گاھی گداری حمام کن و غیره  



52 
 

آن چھ متعلق . حق با تو است، باید دندان روی جگر بگذارم و بھ امور رسیدگی کنم :پلی 
د اتاق ھایی را کھ تو در ، بھ من نیز تعلق دارد، اینطور نیست مکی؟ آیا بایبھ تو است

شھر اجازه کرده ای مرتب کنم، مک؟ فکر نمی کنی کھ بھتر است آنھا را تحویل دھم؟ 
!چون کھ ھزینۀ بیھوده ای خواھد بود  

.نھ، من بھ آنھا احتیاج دارم :مکیت   

!ولی برای چی؟ خرج بر می دارد : پلی  

.کھ من ھرگز بر نمی گردم تو انگار فکر می کنی :مکیت   

مک، دیگر ...مک! باز ھم اتاق برای اجاره ھست )6ت ( ولی وقتی برگردیچی؟  :ی پل
یا بھ من وفادار باقی آ. ھایت را نمی شنوم ھایت نگاه می کنم و حرف بھ لب. تحمل ندارم

 خواھی ماند، مک ؟

حساب درست موجب خوشبختی زوج ھا : البتھ، من بھ تو وفادار خواھم بود  :مکیت 
کر می کنی کھ ترا دوست ندارم؟ من از آن چھ تو می بینی دورتر را می تو ف. خواھد شد

.بینم، فقط ھمین  

بھ فکر من ھستی در حالی کھ دیگران مثل گلھ سگ . چقدر از تو ممنونم مک :پلی 
...شکاری در پی تو ھستند  

روی کلمۀ سگ شکاری، مکیت رنگش می پرد، بھ سمت راست می رود، کتش را در (
.)ھایش را می شوید تمی آورد و دس  

بین خودمان . درآمدھا را دائما بھ بانک جک پول در منچستر بفرست :) با شتاب( مکیت
بگویم کھ موضوع بر سر چند ھفتھ است، و من تمام فعالیت ھایم را کامال بھ بخش بانکی 

عد تو ، بتا پانزده روز دیگر، تمام پول باید از این معاملھ بیرون کشیده شود. منتقل می کنم
در چھار ھفتھ  .و فھرست اسامی کارمندان را بھ پلیس تحویل دھی براونباید بروی پیش 

.ناپدید خواھد شد» اولد بایلی«حداکثر، تمام این رسوبات بشریت در پشت در زندان ھای   

چطوری می تونی در چشم آنھا نگاه کنی، در حالی کھ از زندگی ! ولی، مک : پلی
چطوری  ؟ذھنت از ھمین حاال انگار ھمگی شان اعدام شده اندان می کنی و در محرومش

 می تونی با آنھا دست بدھی؟

پول تقلبی، با ژاکوب پنجھ کج؟ این شکارھای  متیاسبا کی؟ با روبرت اّره؟ با  : مکیت
آقایان خیلی خوشقتم کھ شما را در این جا می ) گروه تبھکاران وارد می شوند(تیر اعدام؟ 

.بینم  
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.بخیر آقایان روز :پلی   

باید بگویم کھ ما   .کاپیتان، سرانجام برنامۀ جشن تاجگذاری را دریافت کردم : متیاس
تا نیم ساعت دیگر اسقف اعظم . پر کاری را در پیش رویمان داریم و سخت یروزھا

.کانتربری وارد خواھد شد  

در چھ ساعتی؟ :مکیت   

.یتانبرویم، کاپ باید ما فورا. ساعت پنج و نیم : متیاس  

.بلھ، حاال شما باید فورا بروید :مکیت   

؟»شما«یعنی چی  :روبرت   

.بلھ البتھ ، ولی متأسفانھ من مجبورم بھ مسافرت کوتاھی بروم :مکیت   

خدای من، مطمئنا شما را بھ زندان نمی اندازند؟: روبرت   

ون شما تاجگذاری بد. و دقیقا در روزھایی کھ ما تاجگذاری را آماده می کنیم : متیاس
.مثل سوپ بی نمک است  

!لیپ. بھ ھمین علت ھدایت امور را موقتا بھ ھمسرم واگذار کرده ام! خفھ شو : مکیت  

مکیت پلی را بھ جلوی صحنھ ھول می دھد، و سپس فاصلھ می گیرد و او را از دور (
.)کندمی تماشا   

 .مسافرت برود رفقا، من مطمئن ھستم کھ کاپیتان ما می تواند با خیال راحت بھ :پلی 
 کارھا روی غلتک خواھد افتاد، این طور نیست رفقا؟

االن وجود دارد، نمی دانم یک  کھ بھ من ارتباطی ندارد، ولی با این وضعیتی:  متیاس
!منظورم شما نیستید، خانم... زن  

پلی، تو چھ جوابی برایش داری؟ : مکیت   

! بیعتا، منظور شما من نبودمط) فریاد می زند( !تو خوب شروع کردی پست فطرت :پلی 
آن جایت را  ارت را از پایت در می آوردند واگر غیر از این بود، تا حاال این آقایان شلو

 با ترکھ ادب می کردند، اینطور نیست آقایان؟

.)سکوت کوتاھی برقرار می شود، بعد ھمھ دست می زنند(  

.مورد می توانی باور کنی نالبتھ، در ای :ژاکوب   
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!زنده باد پلی! مثل کتاب حرف می زند، خانم کاپیتان! آفرین :والتر   

!زنده باد پلی :ھمگی با ھم   

 .نفرت انگیز تر از ھمھ این است کھ نمی توانم برای تاجگذاری این جا باشم :مکیت 
روزی کھ آپارتمان ھا کامال . فرصت درجۀ یکی است و صد در صد آن درآمد است

روب زیاد در ضمن، تو مش. ھا پر تھمانده استر میزخالی از سکنھ است و شب نیز زی
گفتھ بودی کھ آتش سوزی در بیمارستان کودکان در  ھفتۀ گذشتھ. متیاسمی خوری 

آتش . و اگر چنین مواردی تکرار شود، تو اخراج خواھی شد گرینویچ کار تو بوده است
 سوزی بیمارستان کودکان کار کی بوده؟

.البتھ کار من بوده : متیاس  

آتش سوزی کار کی بوده؟ :) بھ دیگران( کیتم  

کار شما بوده، آقای مکیت :دیگران   

در نتیجھ، کی بوده؟ :مکیت   

در این شرایط ھیچ یک از . کار شما بوده، آقای مکیت : )خالف میل باطنی اش( متیاس
!ما ھرگز بھ جایی نخواھیم رسید  

ی رسید، اگر از ذھنت خواھ بھ جایی :) در حرکتی کھ گویی یخۀ فردی را گرفتھ( مکیت
کسفورد بھ دستیارانش تا حاال ھرگز دیده اید کھ یک استاد آ. فراموش کنی رقابت با منو

کھ زیر تصحیحات علمی روی اوراق دانشجویان را امضا کنند؟ او خودش  اجازه بده
.امضا می کند  

شنبھ ھا خانم گرامی، طی غیبت شوھرتان بھ ما فرمان بدھید، در تمام پنج :روبرت 
.حساب ھا را خدمت شما تحویل خواھیم داد، خانم گرامی  

.پنجشنبھ ھا، رفقا :پلی   

)باندی کھ وارد شده بود ھمگی خارج می شوند(  

و حاال، خداحافظ عشق من، خیلی خوب مواظب خودش باش و فراموش نکن کھ  :مکیت 
ن موضوع خیلی ای. ھر روز خودت را آرایش کنی، دقیقا مثل این کھ من این جا ھستم

.مھمھ پلی  
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ی، فورا راه می افتی و سراغ زن دیگھ ای نمی رو تو، مک، بھ من قول بده کھ  :پلی 
چون کھ این موضوع ھم خیلی ، ولوی تو از روی حسادت حرف نمی زنھباشھ؟ پلی کوچ

.، باور کن مکمھمھ  

می رم؟ خیلی مالقات این تابلوھای قدیمی  ولی، پلی، چرا فکر می کنی کھ من بھ :مکیت 
، اسبم را بھ محض این کھ ھوا تاریک بشھ .نی کھ من تنھا ترا دوست دارمخوب می دو

در اولین اسطبل سوار خواھم شد و پیش از این کھ ماه روی پنجره ات بدرخشد، من در 
.پشت مرداب ھای ھایگیت خواھم بود  

.من و با ھم خوشبخت باشیبا من بمو. ، مک، دلم را آزار ندهآه :پلی   

و حاال من باید دل بکنم، چون کھ باید بروم و ھیچ کس نمی داند چھ وقتی برمی  :مکیت 
.گردم  

.مک، چقدر ھمھ چیز زود گذشت :پلی   

.شدهولی ھنوز تمام ن :مکیت   

از پنجره نگاه می کردم و از خیابان صدای انفجار خنده . آه، مک، من خواب دیدم :پلی 
دم، ماه را دیدم، قرص ماه خیلی باریک بود مثل سکۀ ای را شنیدم، بھ روی پنجھ خم ش

.در شھرھای بیگانھ فراموشم نکن مک. یک پنی کھنھ  

.فراموشت نمی کنم پلی، مرا ببوس پلی :مکیت   

.خداحافظ مک :لی پ  

.خداحافظ پلی : مکیت  

:) او آواز خوانان می رود(  
ادامھ می یابد یا نمی یابد عشق  

.این جا یا آن جا  

.مطمئنا باز نمی گردد : )اتنھ(  پلی  

:) آواز می خواند(  
 ھمھ چیز خوبھ تا وقتی کھ ھست

.بعد باید رفت  
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!خداحافظی ولی سخت است  

.و زاری کردن بیھوده  

 مریم مقدس دعای مرا بشنو

)ھجو منولوگ مارگریت در فاست(مادرم پیشبینی کرده بود   

)ناقوس ھا بھ صدا در می آیند(  

.می شود حاال ملکھ وارد شھر لندن  

گذاری ما کجا خواھیم بود؟روز تاج  
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 میان پرده
)خانم پیچوم و جینی خوشگلھ جلوی صحنھ ھستند(  

و من  اگر دراین روزھا مکی چاقو کش را دیدید، فورا بھ پلیس اطالع دھید :خانم پیچوم 
.ده شلینگ بھ شما دست خوش خواھم داد  

اگر شکار او را . گھ می شھ کھ ما او را ببینیماگر پلیس ھا در پی او ھستند، م :جینی 
.سازماندھی کرده باشند، او ھرگز وقتش را برای دیدن ما تلف نخواھد کرد  

ش ای قدیمیاز عادت م، جینی، مکی مردی نیست کھ بتونھمن بھ تو می گوی :خانم پیچوم 
.دنبالش باشن م لندنا، حتی اگر تمدست برداره  

)بھ آواز می خواند(  

 

ردگی احساساتغزل ب  

1 
 و این یک دیو واقعی است،

!و دیگران گوسفند. سالخ او،  

،باز، بی پروا ترین تبھکار بزرگترین روسپی  

عادت قدیمیشکست ناپذیر، چھ کسی بر او چیره خواھد شد؟   

.بھ آنجا خواھد رفت، ھر چھ فکر کند  

.این است، بردۀ احساسات  

 او کتاب مقدس و قانون را بھ مضحکھ می گیرد

از ھمھ زرنگتر است فکر می کند  

 وقتی بھ زنی می رسد، کارش تمام است

 این را می داند، تمام روز از آنھا می گریزد

.فرار از سرنوشت: ولی چھ فایده   
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.خواھد بود کھ شب فرا رسد، او در خانۀ روسپیان پیش از آن  

 

2 

ه اندخیلی از مردان از پا درآمد  

!ا خود را گم کردندھ روسپیخیلی از مردان بزرگ نزد   

 و شما، کھ خوب روضھ می خوانید،

.را بھ خاک خواھند سپرد؟ روسپیان چھ کسانی شما  

؟مقاومت شما بھ چھ کار می آید  

.این است بردگی احساسات  

 کتاب آسمانی را بھ دست می گیریم، بھ اصالحات قوانین می پردازیم،

.بر اساس مد آنارشیست یا مسیحی می شویم  

ی می کنیم ادویھ جات نخوریموقت ظھر سع  

 بعد از ظھر با ھوس ھایمان می جنگیم،

،»احساس بدی دارم«: فرا می رسد بخودمان می گوییم  و وقتی غروب  

.فرا رسد، در خانۀ ماری خوشگلھ ھستیمو پیش از آن کھ شب   
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5 
 ھا کھ مکی چاقو کش سر از خانۀ روسپی ھنوز صدای ناقوس ھای خاموش نشده بود(

).پنجشنبھ شب است. ھا بھ او خیانت می کنند روسپی! در تورنبریدج در آورد  

 

).خانھ در تورنبریدج روسپییک (  

آرام صحنۀ : مالفھ ھا را اتو می کشند، آرایش می کنند  ھا روسپی: بعد از ظھر ھفتھ (
ژاکوب پنجھ کج روزنامھ می خواند، بی آن کھ کسی بھ او . )7ت ( و بورژوا ساده

).ن توجھی داشتھ باشد، گویی او در این جا فردی زیادی استکمتری  

 

.ز او نخواھد آمدامرو :ژاکوب   

آه؟ :ھا  یکی از روسپی  

.و حتی فکر می کنم کھ او ھرگز نخواھد آمد :ژاکوب   

!جای تأسف خواھد داشت : روسپی  

و شھر تا جایی کھ من او را می شناسم، در این ساعت، ا اینطور فکر می کنید؟ :ژاکوب 
!این دفعھ، موضوع بر سر فرار است و آن ھم با شتاب. را ترک کرده است  

یک میخ آمیزان می کند و روی کاناپھ پشت یک  مکیت وارد می شود، کالھش را بھ(
).میز می نشیند  

!قھوه برای من :مکیت   

»!قھوه برای من« :) با لحنی تحسین آمیز تکرار می کند( ویکسن  

چطور ممکنھ کھ تو ھنوز بھ ھایگیت نرفتھ باشی؟ :)  زده تشگف ( ژاکوب  

برای این چرت و پرت ھا نمی توانم از عادات . امروز، پنجشنبۀ من است :مکیت 
عالوه بر این، باران می .) پرتاب می کند را بھ زمین اعالمیۀ پیگرد. (ھمیشگی ام بگذرم

.آید  
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نام شاه، کاپیتان مکیت متھم بھ « : )اعالمیھ را از زمین برمی دارد و می خواند( جینی
»...است بھ سھ فقره  

آیا از من حرفی زده شده؟ : )اعالمیھ را از دست او می قاپد( ژاکوب  

.البتھ، از تمام کارمندان :مکیت   

.، مک دستت را بده ببینم)سکوت! (را ببین اعالمیۀ پیگرد :) بھ یک فاحشۀ دیگر( جینی  

)مکیت دستش را بھ او می دھد(  

!وه، آره جینی، خطوط دستش را بخوان، تو این کار را خیلی خوب بلدیا :دالی   

).یک چراغ نفتی می آورد و صحنھ را روشن می کند(  

یا ثروت ارثی زیادی انتظارم را می کشد؟آ : مکیت  

.نھ، خبری از ثروت ارثی نیست :جینی   

؟را بھ لرزه می اندازد و چرا طوری نگاه می کنی کھ پشت آدمجینی ت : بتی  

آیا سفری در پیش دارم؟ :مکیت   

!نھ، سفر بزرگی در پیش نیست :جینی   

پس بگو چی می بینی؟ :ویکسن   

!فقط از وقایع خوب بگو، بقیھ اش را ول کن :مکیت   

و در این جا حرف خ را می بینم . آه، در این جا معبر تنگ و تاریکی را می بینم :جینی 
...ین جا می بینم بعد در ا. کھ معنای آن خیانت یک زن است  

دربارۀ معبر تنگ و تاریک و خیانت، می خواھم بیشتر بدانم، مثال ! صبر کن  :مکیت 
.نام آن زنی کھ بھ من خیانت خواھد کرد  

در این مورد خطوط سکوت می کنند، ولی تنھا چیزی کھ می بینم، این است کھ  :جینی 
.نام او با حرف ج شروع می شود  

.با حرف پ شروع می شود. پس صحیح نیست :مکیت   

مک، وقتی ناقوس ھای تاجگذاری شروع بھ دینگ دانگ کنند، تو ربع ساعت : جینی 
!بدی را خواھی گذراند  
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بھ ژاکوب نزدیک می شود و (چی شده ؟ ) ژاکوب می زند زیر خنده! (ادامھ بده : مکیت
فقط سھ  اشتباه است،) از پشت سر او از روی شانھ ھایش برگ اعالمیھ را می خواند

.فقره بوده  

!دقیقا  :) می خندد( ژاکوب  

.زیبایی دارید لباس ھای زیر :مکیت   

!از گھواره تا گور، لباس زیر پیش از لباس رو :ا ھ یکی از روسپی  

ر غیر این یشمی استفاده نمی کنم، چون کھ دمن ھیچ وقت از پارچۀ ابر :یک فاحشۀ پیر 
.ھستم صورت فکر می کنند مریض  

.)ر و صدا بھ طرف در می رودبی سجینی (  

کجا می روی جینی؟ :) بھ جینی  ( دومی روسپی  

)خارج می شود(خواھید دید  :جینی   

.ولی چلواری کھ با دست دوختھ شده باشد، خوب جلوه نمی کند :مولی   

خوبی نتایج  ، برای منبا این حال لباس ھای زیری کھ با دست دوختھ شده :فاحشۀ پیر 
.داشتھ  

.لھ، این آقایان خودشان را فورا در فضای خانوادگی احساس می کنندب :ویکسن   

.بند جوراب سیاه استفاده می کنی از تو ھمیشھ :) بھ بتی( مکیت  

.آره ھمیشھ بند جوراب سیاه : یتب  

و تو، چھ نوع لباس زیری می پوشی؟ :مکیت   

اقم ببرم، اینقدر نمی توانم ھیچ کس را بھ ات. اوه، من کمی خجالت می کشم :فاحشۀ دومی 
می دونید، من اصال لباس زیر  ،کھ خالھ ام دیوانۀ مردھا ست، و زیر طاق در ورودی

.نمی پوشم  

)ژاکوب می خندد(  

تمام کردی؟ :مکیت   

.نھ، تازه رسیدم بھ بخش تجاوزجنسی :ژاکوب   
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 پس جینی کجا رفتھ؟ خانم ھا، خیلی پیش از آن کھ ستارۀ :) روی کاناپھ می نشیند( مکیت
...من در این شھر طلوع کند  

»...خیلی پیش از آن کھ ستارۀ من در این شھر طلوع کند« :ویکسن   

و اگر . در وضعیت خیلی حقیرانھ ای با یکی از شما خانم ھا زندگی می کردم... :مکیت 
من بھ مکی چاقو کش ارتقاء پیدا کردم، و بھ وضعیت موفقیت آمیزی دست پیدا کردم، 

ن روزھای تاریک زندگی ام را و خصوصا جینی را فراموش نکردم دوستان و ھم راھا
!حاال گوش کنید. بود بین ھمۀ دخترھای دیگر کھ سوگلی من  

در حالی کھ مکیت آواز می خواند، جینی زیر پنجرۀ سمت  راست بھ کارآگاه اسمیت  (
).می کنندھر سھ نفر صحنۀ خانھ را تماشا . خانم پیچوم بھ آنھا می پیوند. عالمت می دھد  

 

دالل محبتآواز   
1 

  : مکیت

 در آن روزھا، خیلی وقت پیش از اینھا،

.ان اندازه از ران ھایش کھ از تیز ھوشی من، با ھم زندگی می کردیممن و او بھ ھم  

.او بھ من نان می داد و من نیز پشتیبانش بودم  

 وقتی مشتری می آمد، از روی تخت بھ بیرون می خزیدم

: لی مؤدب بودمیھا تا جرعھ ای بنوشم، خمی رفتم بھ کافھ   

آقای محترم اگر دلتان می خواھد، خودتان را «: وقتی پول می پرداختند، بھ آنھا می گفتم 
.محروم نکنید  

.خانھ زندگی کردیم روسپیبھ این ترتیب شش ماه طالیی را در این   

.)هجینی در چھار چوب در ظاھر می شود، کارگاه اسمیت پشت سر او ایستاد(  
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2 

:جینی   

 در آن روزھا، خیلی وقت پیش از اینھا،

 وقتی دست خالی برمی گشتم، برای اثبات عشقش

.مرا بھ باد کتک می گرفت، بد جنس می شد  

».لباس ھایت را حراج می کنم« :بھ من می گفت   

.میرلباس ھایم را می توانستم ندیده بگ  

!دمبھ حالت عصیان می رسیبعضی وقت ھا  می دانید، ولی  

».دیگر طاقت ندارم !تو مرگ مرا می خواھی«: د می زدم فریا  

بعد بی ھیچ نرمشی، کارش را با من تمام می کرد و ھمیشھ مرا بھ حالت مصیبت زده ای 
!تنھا می گذاشت و می رفت  

3 

: ھر دو با ھم، و پی در پی  
)8ت ( ، خیلی وقت پیش از اینھادر آن روزھا  

:مکیت   
.شبخت بودیمخو خیلی بیش از امروز  

:جینی   
عشق بازی می کردیم حتی اگر تنھا گاھی گداری با ھم  

:مکیت   

.چون تمام شب ھا مشغول کار بود  

!غالبا شب ھا ولی روزھا ھم مشغول کار بود  

  :جینی 

.و بعد، روزی از روزھا، حاملھ شدم  
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:مکیت   

.باید راه حلی پیدا می کردیم  

: جینی  

.برای جلوگیری از حاملگی  

:مکیت   

.خانھ ماه ھا و روزھایمان گذشتروسپی بھ این ترتیب در . تا این کھ سقط جنین کرد  

مکیت عصای شمشیری اش را بھ دست دارد، کالھش را بھ . ھر دو با ھم می رقصند(
طرف جینی می گیرد، بھ رقص ادامھ می دھند و کارگاه اسمیت نزدیک می شود و 

.)دستش را می گذارد روی شانۀ مکیت  

!بسیار خوب حاال می توانیم برویم : اسمیت  

این آلونک کثیف ھمیشھ یک در خروجی بیشتر نداشتھ؟ :مکیت   

مکیت در یک حرکت سریع او را ھل می دھد و . اسمیت می خواھد بھ او دستبند بزند(
).جلوی پنجره خانم پیچوم و پلیس ھای دیگر ایستاده اند. از پنجره می پرد  

با تمام  : ).کالھش را بھ ادای احترام برمی دارد. ر افتادهکھ گی متوجھ می شود( مکیت
.احترامات خانم گرامی  

اقای مکیت گرامی، شوھرم ھمیشھ می گوید کھ قھرمانان بزرگ تاریخ  :خانم پیچوم 
.جلوی در خانھ ھای این چنینی سقوط می کنند  

می توانم حال شوھرتان را بپرسم؟ :مکیت   

را  ی دوست داشتنیمتأسفانھ حاال شما باید این خانم ھاحالش خوب است،  :خانم پیچوم 
مکیت را می . (او را خانۀ جدیدش ھدایت کنید! روزبخیر پلیس ھای لندن. ترک کنید

خانمھا، از این پس اگر می :)  خانم پیچوم بھ سوی پنجره با صدای بلند می گوید. برند
اھید یافت، از امروز این آقا خواھید او را مالقات کنید، او را ھمیشھ در منزلگاھش خو

ھایش  بھ مالقات روسپی می دانستم کھ. اقامت خواھد داشت لھ ھای اولد بیلیپشت می
.خداحافظ خانم ھا. من صورت حساب را برایتان پرداخت خواھم کرد. خواھد آمد  

).خانم پیچوم خارج می شود(  

.ژاکوب، بگو، مثل این کھ این جا اتفاقی افتاده :جینی   
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پس مک کجاست؟: ) سرگرم خواندن روزنامھ و چیزی ندیده( ژاکوب  

.پلیس ھا آمدند : جینی  

!ای داد بیداد...در حال خواندن ھستمخدای من خدای من، و من کھ بی خیال  :ژاکوب   

)خارج می شود(  

 

6 

ھا بھ او خیانت کرده بودند، بھ واسطۀ عشق یک زن آزاد روسپی مکیت کھ 
 می شود

 

.قفس زندان با میلھ ھای ضخیم .زندان اولد بیلی  

وارد می شود براون  

 

خدای مھربان، امیدوارم کھ حاال ! بھ این شرط کھ مأموران من او را پیدا نکنند : براون
. یرینھ اش جکی فکر کنددر آن سوی مرداب ھای ھایگیگ چھار نعل بتازد، و بھ رفیق د

زداشت کنند و دست بستھ بھ اگر او را با. است، مثل ھمۀ مردان بزرگولی بی احتیاط 
خدا را شکر، ماه در . نگاه کردن بھ چشمانش را نخواھم داشت ند، تحملروجا بیا این

. آسمان می درخشد، و او چھار نعل در آن سوی مرداب ھا راھش را گم نخواھد کرد
!او را آورده اند. چھ خبر است؟ خدای من) سر و صدایی شنیده می شود(  

ابل ھای ضخیم، با شش محافظ پلیس، در حالتی در خود فرو رفتھ دست بستھ با ک( مکیت
خدا را شکر، دوباره بھ اقامت گاه سابق خودمان  ،بلھ قربان گو : )وارد می شود

!برگشتیم  

.)نگاه می کند، کھ خود را در دورترین نقطۀ سلول پنھان می کند براونبھ (  

ھر ...آه، مک، من نبودم : )تپس از سکوتی طوالنی، زیر نگاه غضب آمیز مکی( براون
نمی تونم اینو ...اینطوری بھ من نگاه نکن، مک...کاری از دستم برمی آمد انجام دادم 

بسھ  :)بھ یکی از مأموران پلیس فریاد می زند .(سکوت تو دھشتناک است...تحمل کنم
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یک  .یک چیزی بگو مک!...روی خشخاش نداری، الدنگ گذاشتن متھ دیگھ، اجباری بھ
یک کلمھ بگو فقط یک کلمھ برای پشتیبانی از من در ...ی بھ جکی بیچاره ات بگوچیز

او مرا حتی شایستۀ .) سرش را روی دیوار تکیھ می دھد و گریھ می کند... (این سیاھی 
).خارج می شود. (یک کلمھ ھم ندانست  

. ی شدو شایستھ بود کھ رئیس پلیس ارشد ھم م .نادم باطنی! بیچاره براوناین  :مکیت 
ولی بھ خودم گفتم یک نگاه انباشتھ از سرزنش تأثیر . خوشحالم کھ ناسزا بارش نکردم
خیلی ساده ولی عمیق نگاھش . درست تشخیص دادم. بیشتری روی او خواھد داشت

اسمیت ( .این چیزی است کھ از کتاب مقدس آموختھ ام. تلخی گریھ کرد کردم، و او بھ
آقای نگھبان مطمئنا این محکمترین ھایی ) ا خود داردوارد می شود و دستبند زندانی ب

است کھ در اختیار داشتید؟ با اجازۀ مرحمت آمیز شما اگر ممکن است دلم می خواست 
).دستھ چکش را بیرون می آورد. (دستبندھای راحتتری می داشتم  

 یز بھھمھ چ. عرضھ می کنیمرا البتھ کاپیتان برای تمام بورس ھا انواع مختلفی  :اسمیت 
.از ده گینھ شروع می شود. سرمایھ گذاری شما بستگی دارد  

و برای نداشتن دستبند؟ :مکیت   

پنجاه :  اسمیت  

ولی مھمتر از ھمھ، این داستان لوسی است کھ اگر بر  : )یک چک آماده می کند( مکیت
بفھمد کھ من پشت سر او با دخترش روابطی داشتھ ام، فورا بھ  براونمال شود، اگر 

.ری درنده تبدیل خواھد شدبب  

ابی کھ تخت خوابت را مرتب می می خو خوب ھمانطوراز قدیم گفتھ اند، البتھ،  :اسمیت 
.کنی  

با او حتما بھترین قطعات  .مطمئن ھستم کھ این دخترک پشت در منتظر ایستاده : مکیت
!نمایش را تا پای تیر دار خواھیم دید  

ندگی است؟آقایان خودتان قضاوت کنید، آیا این ز  

.من دیگر ھیچ عالقھ ای بھ این چرندیات ندارم  

بھترین ثروت انسان این است کھ بھ : از توی گھواره ھمیشھ در گوشم تکرار کرده اند 
.شکلی کھ دوست دارد زندگی کند  

سھ چراغ از باال بھ پائین می آید و . ارگ روشن می شود. نور طالیی: نور برای آواز  (
)شعری برای زندگی خوب: ی یک تابلو نوشتھ شده در انتھای میلھ رو  
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)9ت ( شعری برای زندگی خوب  

1 

 ھمیشھ زندگی بزرگان را بھ رخ ما کشیده اند

 کھ با دانش و آب تازه زندگی کرده اند

...در کلبھ ای پر از موش  

!مرا از این موعظھ سرایی ھایتان معاف کنید  

!د مثل گوسفند زندگی کنندموعظھ سرایی بماند برای آنھایی کھ می خواھن  

.من ترجیح می دھم بھ جھنم محکوم شوم  

 ھیچ پرنده ای از این جا تا بابل

.حتی یک روز ھم دوام نخواھد آورد  

.آزاد بودن، بھ چھ درد می خورد؟ آزادی بھ روی دوشھایم سنگینی می کند  

!بھترین ثروت انسان این است کھ بھ شکلی کھ دوست دارد زندگی کند  

 

2 

غرق در غرور بودم و خودم را از خودم را تنھا و قدرتمند تصور می کردم، من ایان، آق 
در بی . تمامش کن: ولی با روشن شدن واقعیت، بھ خودم گفتم . می دانستممردان بزرگ 

شھامت . نوایی زیستن بھ ھمان اندازه کھ مالل آور است کھ موجب پارسایی می شود
بودی  و تنھا تو فقیر: بھ خودم گفتم. خیلی بیشتر است افتخار آفرین است ولی دشواری آن

بھترین ثروت انسان : ، پارسا و پر شھامت بودی، ولی خوشبختی در این چرندیات نیست 
!این است کھ بھ شکلی کھ دوست دارد زندگی کند  

 

)لوسی وارد می شود(  
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با چھ  ،ی دادهرو ما با تمام حوادثی کھ بین! آه، تو اینجا ھستی، شیاد فروتن : لوسی
 شھامتی می توانی بھ چشم ھای من نگاه کنی؟

 م آن حرفی است کھ برای گفتن داری،این تمالوسی، انگار کھ تو قلب نداری؟  : مکیت
ه؟بخت بد در چنین وضعیتی گرفتار شدآن ھم بھ شوھرت کھ از   

بی  چومدوشیزه پی و تو فکر می کنی کھ من از داستان تو! بگو ھیوال! شوھر من :لوسی 
!چشم ھایت را درمی آورم اطالع ھستم؟ آه، من  

کمی جدی تر باش، لوسی تو تا این اندازه احمق نیستی کھ بھ پلی حسادت کنی؟ : مکیت  

شاید کھ با او ازدواج نکرده باشی، ھا؟ :لوسی   

من بھ این خانھ رفت و آمد می کنم، با او حرف می زنم ! او ساده است. ازدواج :مکیت 
داری او را می بوسم، حاال این دخترک ھمھ جا ناقوس ھا را بھ صدا در می و گاھی گ

لوسی عزیزم، اگر فکر می کنی کھ واقعا ازدواجی در ! آورد کھ ما با ھم ازدواج کرده ایم
یک مرد نجیب زاده چھ چیزی ...کار بوده است، من حاضرم بھ تو اطمینان بدھم کھ

.بیشتر از این می تواند بگوید  

.آه، مک، تمام آرزویم این است کھ زنی قابل احترام باشم :لوسی   

در این ...اگر فکر می کنی کھ با ازدواج با من بھ زنی محترم تبدیل خواھی شد :مکیت 
این یک نجیب زاده چھ چیزی بیش از این می تواند بگوید؟ ھیچ چیزی بیش از ...صورت

!نمی تواند بگوید  

)پلی وارد می شود(  

چرا چشمھایت را بر می گردانی؟ ! تو این جا ھستی ست؟ آه، مک،شوھرم کجا :پلی 
.من زن تو ھستم. شرمساری تو در مقابل من بیھوده است  

!آه، بی شرم : لوسی  

از راه مرداب ھای ھایگیت فرار نکردی؟ وبھ من قول داده چرا ! مکی در زندان :پلی 
تھ اند ولی بھ خودشان واداش می دانستم کھ آنھا ذھنت را. بودی کھ نزد زنھا نخواھی رفت

ولی من تا پای مرگ در کنار تو خواھم . حرف تو اعتماد داشتم چیزی نگفتم، چون کھ بھ
چرا چیزی نمی گی مک؟ بھ من نگاه نمی کنی؟ آه، مک، بھ پلی ات فکر کن کھ  ...بود

!دیدن تو در این وضعیت چقدر برای او دردآور است  

!آه، پتیاره :لوسی   
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بھ او بگو، . چی، مک، این زن کیست؟ دست کم بھ او بگو من کی ھستمیعنی  : پلی
من زن تو نیستم؟ یک کمی بھ من نگاه کن . خواھش می کنم بھ او کھ من ھمسر تو ھستم

من زن تو نیستم؟:   

ریاکار، پس تو دو تا زن داری، ھیوال؟ : لوسی  

 تو پیش از این کھ بابگو مک، من زن تو نیستم؟ آیا ھمھ کاری برای تو نکردم؟  :پلی 
انجمن  آیا این تو نبودی کھ. تو خوب این را می دانی ازدواج کنم، با عشق بیگانھ بودم،

. یارانت را بھ من نسپردی؟ من بھ تمام امور بر اساس قول و قرارھایمان رسیدگی کردم
...از طرف ژاکوب ھم باید پیغامی بھ تو بدھم کھ او  

.خواھد شدانتان را یک لحظھ ببندید، ھمھ چیز روشن اگر می توانستید این دھ : یتمک  

ھیچ آدمی کھ گوشت و پوست و خون باشد نمی . نھ، من نمی توانم دھانم را ببندم :لوسی 
.تواند این ھمھ را تحمل کند  

...، خانم عزیز، بھ جز زن قانونیالبتھ :پلی   

!زن قانونی : لوسی  

أسفانھ برای شما خانم عزیز، باید بھ ظواھر مت. زن قانونی امتیازات خاصی دارد... :پلی 
!تمام این دردسرھا او را کامال از خود بی خود خواھد کرد، بیچاره. احترام بگذارید  

! یا واقعا این نفرت آور نیست، مک؟ نھ، ولی این مرغ بی پر را ببینیدآ! دردسر :لوسی 
؟است آن زیبا روی محلۀ سوھو این آن پیروزی بزرگ تو است؟ این  

سھ چراغ از سقف پائین می آید، . ارگ روشن می شود. نور برای آھنگ، نور طالیی (
)حسادت : درانتھای میلھ روی تابلویی نوشتھ شده   
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 حسادت

1 

: لوسی  

!سوھو پس از خودت رونمایی کن، زیبا روی  

!پاھای ظریفت را اندکی نشان بده  

 زیباترین ھایت را نشان بده

!قابل اعتماد بھ نظر نمی رسدت چون کھ واقعا چھره ا  

!می گویند کھ تو خیلی مکی ی من را مدھوش خودت کرده ای  

:پلی   

 مکی ی تو؟ مکی ی تو؟

: لوسی  

.می دانی، واقعا، تو خیلی مرا بھ خنده می اندازی  

:پلی   

 واقعا؟ خیلی؟ خندۀ واقعی؟

:لوسی   

!ا، خیلی خنده دارهآخ، نھ، واقع  

:پلی   

؟داره چھ چیزی اینقدر خنده  

: لوسی  

داشتھ باشھ؟ چھ کار می تونھ با تو مک  
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: پلی  

داشتھ باشھ؟ با من چھ کار می تونھ مک  

:لوسی   

.با این نوع اشخاص کاری نمی تونھ داشتھ باشھ ھا، ھا، ھا، نھ ھیچکس  

:پلی   

!بسیار خوب، این ھمان چیزی است کھ خواھیم دید  

: لوسی  

دید؟خواھیم است کھ چیزی البتھ، این ھمان   

 

:ھر دو با ھم   

 مک و من، مثل دو کبوتر با ھم زندگی می کنیم،

 او تنھا مرا دوست دارد، و ھیچ چیزی نمی تواند او را از من بگیرد،

.من عشق او را دارم و او ایمان مرا  

!این آشغال نمی تواند چیزی را بین ما عوض کند  

!نھ، ولی بعضی اوقات  

 

2 

: پلی  

ست،سوھو، نام من ا زیبا روی  

.می گویند، ساق پای زیبایی دارم  
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:لوسی   

 کجا؟

:پلی   

.می گویند دّومی ندارم. تمام پسرھای سوھو را بھ ھیجان وامی دارد  

:لوسی   

!پتیاره  

: پلی  

!پتیاره خودتی  

!این طور بھ نظر می رسد کھ مک خودم را خیلی تحت تأثیر قرار می دھم  

:لوسی   

؟می دھی را تحت تأثیر قرار مک خودت مک خودت؟  

:پلی   

 نھ، خیلی زیاد، بگذار بخندم؟

:لوسی   

 واقعا خیلی دوست داری بخندی؟

:پلی   

!اعتراف کنید کھ خیلی خنده داره  

:لوسی   

 چھ چیزی این ھمھ خنده داره؟

  :پلی 

!کھ مک نمی داند با من چھ کار کند  
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:لوسی   

!کھ یک نفر پیدا بشھ کھ بدونھ با تو چھ کار کنھ  

: )اشاچیان برمی گردد و خطاب بھ آنھابھ سوی تم( پلی  

 شما چھ فکر می کنید؟ ھیچکس این نوع آدم ھا را نگاه نمی کند؟

: لوسی  

!بسیار خوب، این ھمان چیزی است کھ خواھیم دید  

:پلی   

!البتھ، این ھمان چیزی است کھ خواھیم دید  

:ھر دو با ھم   

 مک و من، مثل دو کبوتر با ھم زندگی می کنیم،

مرا دوست دارد، و ھیچ چیزی نمی تواند او را از من بگیرد،او تنھا   

.من عشق او را دارم و او ایمان مرا  

!این آشغال نمی تواند چیزی را بین ما عوض کند  

!نھ، ولی بعضی اوقات  

نمی بینی کھ این مانور را پلی برای اختالف . لوسی، بھ من گوش کن، آروم باش : مکیت
در پی این است کھ  پلی دارند مرا بھ دار می زنند، ولی. اختھانداختن بین ما بھ راه اند

واقعا، پلی، تو فکر می کنی کھ حاال وقت این جور . ھمھ جا جاز بزند کھ بیوۀ من است
 حرف ھا است؟

تو تا این اندازه سنگ دل ھستی کھ مرا طرد می کنی؟ :پلی   

با تو ازدواج کرده ام؟ ، کھ من با شھامت بھ دعاویت ادامھ می دھی و تو، تو :مکیت 
سرش را بھ عالمت سرزنش تکان (؟ این ھمھ بھ بدبختی من اضافھ می کنی چرا، پلی،

!پلی، پلی) می دھد  
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وضعیت خودتان را وخیم تنھا  با چنین رفتارھایی شما در واقع دوشیزه پیچوم، :لوسی 
رای کھ شما بناھنجار بودن صحنھ پردازی ھایتان حرف بزنیم بی آن کھ از . تر می کنید

!بھ سر می برد بھ نمایش گذاشتھ اید این آقایی کھ در چنین وضعیتی  

اگر اشتباه نکرده باشم، باید بھ شما یادآوری کنم کھ در حضور دوشیزۀ گرامی،  :پلی 
ایجاب می کند کھ با این آقا با مالحظۀ بیشتری  مقدماتی ترین اصول نزاکتھمسرش، 
.رفتار شود  

.ر تو مسخره بازی را از حد گذرانده ایپلی، این با: مکیت   

دوست عزیز، اگر خیال دارید در این زندان دعوا بھ پا کنید، مجبور ) بھ پلی( :لوسی 
شد نگھبان را صدا بزنم تا راه خروج را بھ شما نشان دھد، از این موضوع خیلی  ھمخوا

.متأسف خواھم بود، دوشیزۀ عزیز  

دوشیزۀ : ادآور شوم ھید این نکتھ را نیز بھ شما یو اجازه د! خانم! خانم !خانم :پلی 
من . می گیرید، چندان مناسب شما نیست بھ خودتان کھ فۀ حق بھ جانبیعزیز، این قیا

.کاری را می کنم کھ باید انجام دھم و در کنار شوھرم باقی می مانم  

م، ولی در خروجی را نشانش می دھی! چھ گفتی ؟ چھ گفتی؟ آه، نمی خواھد برود : لوسی
آیا مجبورم روشنتر حرف بزنم؟. انگار نھ انگار، ھمینطوری ایستاده  

از صورتت ندی، یا در غیر این صورت، ا می بببینم، حاال تو پتیاره پوزه ات ر :پلی 
!یک تابلو برای در ورودی مزار شھیدان بسازم، دوشیزۀ عزیز  

. ن فایده ای نداردزد با تو، مثل آدم حرف !بیرونت می اندازیم، موجود پست :لوسی 
.حرف ادب و آدم سرت نمی شود، نمی فھمی  

  !آداب معاشرت دانی ھایتآه، تو با این  : پلی

)و گریھ می کند(   

فکر می کنی از باد پر شده؟ بالخره می خواھی بفھمی ! بھ شکمم نگاه کن، تمّنا :لوسی 
 یا نھ؟

دیگر . ید بھ این جا می کشیدمک، کار نبا !داشتی پستوپس تو یک پتیاره ھم در  :پلی 
.نمی دانم چھ کار باید بکنم  

)خانم پیچوم وارد می شود(  
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. پس بگو، پتیاره زود آمدی. مطمئن بودم، کھ بھ خانۀ مردش رفت است :خانم پیچوم 
ببین . وقتی او را بھ دار آویختند، اگر دلت خواست، تو ھم می توانی خودت را دار بزنی

این طور . در زندان بھ دنبالت بیاید او را مجبور کردی: نی با مادر محترمت چھ می ک
.امپراتور دو تا زن دارد» نرون«کھ پیداست این   

...راحتم بگذار مامان خواھش می کنم، تو نمی توانی درک کنی :پلی   

!زود باش، باید برویم بھ خانھ :خانم پیچوم   

.می شنوید؟ بھ حرف مادرتان گوش کنید :لوسی   

!جلو زودباش، راه بیافت :م خانم پیچو  

می توانی بفھمی، خیلی مھم ...واقعا...باید کمی با او حرف بزنم...تنھا باید. فوری :پلی 
.است  

!راه برو! این ھم خیلی مھم است :)بھ او کشیده می زند(خانم پیچوم   

!آه، مک  :پلی   

...)خودش را بھ دست مادرش رھا می کند(  

. طبیعتا او کمی حس ترحم را تحریک کرد. بودی انگیز لوسی، تو خیلی ستایش :مکیت 
ولی بمن . بھ ھمین علت نتوانستم آن طور کھ شایستۀ موجودی مثل اوست جوابش را بدھم

کھ چیزھایی کھ او می گوید راست است؟ اشتباه نمی کنم؟  یا تو فکرمی کنیآبگو،   

.آره عزیزم، باورش کرده بودم :لوسی   

وضعیت قرار نمی  ایش حقیقت داشت، مادرش مرا در اینحرفھ ھ ازاگر یک کلم :مکیت 
تو خودت دیدی کھ چھ جوری علیھ من طوفان بھ پا کرد؟ یک مادر ھرگز با دامادش . داد
.آدم فریبکار آره ولی نھ با داماد خودش با یک. ن شکل رفتار نمی کندیبھ ا  

ترا ! حرف می زنی چقدر احساس خوشبختی می کنم، اینطور کھ تو از تھ دلت : لوسی
یا آ. آنقدر دوست دارم کھ ترجیح می دھم ترا باالی دار ببینم تا در آغوش یک نفر دیگر

 واقعا عجیب نیست؟

.دلم می خواھد زندگی ام را مدیون تو باشملوسی،  :مکیت   

.شنیدن این جملھ از تو چقدر زیبا و دلنشین است، باز ھم بگو، تکرار کن :لوسی   
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.ی ام را مدیون تو باشمم می خواھد زندگلوسی، دل :مکیت   

؟ عزیزمآیا می توانم با تو فرار کنم،  :لوسی   

ولی . می دانی، اگر ما با ھم فرار کنیم، بھ سختی بتوانیم خودمان را پنھان کنیم :مکیت 
بھ محض این کھ جستجوھا متوقف شود، فورا با تو تماس خواھم گرفت، می توانی 

.مطمئن باشی  

ری می توانم کمکت کنم؟چطو :لوسی   

لوسی عصا و کاله مکیت را می آورد و بھ داخل  !(عصا و کالھم را بیاور :مکیت 
با خودت حمل می کنی پیوند ما را ابدی لوسی میوۀ عشقی را کھ ). سلول پرتاب می کند

  .می سازد

.)لوسی خارج می شود(  

.بدھید بھ من عصایتان را :) وارد سلول می شود و بھ مکیت می گوید( اسمیت  

پس از درگیری مختصری کھ طی آن اسمیت سعی می کند با بلند کردن صندلی و دیلم، (
از  براون. پلیس ھا در پی او می دوند. مکیت را بگیرد، ولی مکیت از قفس فرار می کند

.)راه می رسد  

مک، خواھش می کنم، جواب !...سالم، مک  ) :شنیده می شود براونصدای ( : براون
مک، خواھش می کنم، جواب بده، یھ ! منم، جکی خودتھ کھ باھات حرف می زنھ  بده،

! چی؟ رفتھ ! مکی:) وارد سلول می شود. (چیزی بگو، نمی تونم سکوتت را تحمل کنم
!پناه بر خدا   

)پیچوم وارد می شود. روی تخت خواب می نشیند(  

داش اعالم شده برای آمده ام کھ چھل لیور پا .من پیچوم ھستم : )بھ اسمیت( پیچوم
شما آقای مکیت ! سالم ) وارد سلول می شود. (بازداشت تبھکاری بھ نام مکیت را بگیرم

گری شاید برای گشت مختصری آه، بسیار خوب، آقای دی) سکوت می کند براون(ھستید؟ 
! براون؟ برای دیدن یک تبھکار آمده ام، ولی چھ کسی را پیدا می کنم؟ آقای رفتھ باشد

!ببری در سلول زندان، و دوست او مکیت کھ در سلولش نیست براون  

.افسوس، آقای پیچوم، من مقصر نیستم : )با حالت شکوه آمیز( براون  
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در حالی کھ چنین موضوعی ...البتھ، چھ فکر بیھوده ای، با این حال مبادا شما :پیچوم 
.براوننھ ممکن نیست، ...شما را در وضعیت حساسی قرار می دھد  

.پریشان ھستمکمی  آقای پیچوم، من : براون  

.شما احتماال باید خیلی پریشان حال باشید. شما را بفھمم مکامال می توان :پیچوم   

از این نوع افراد تنھا . بلھ البتھ، این احساس ناتوانی است کھ آدم را فلج می کند : براون
!اسفناک است، اسفناک. روی سر بھ ھوایی تصمیم می گیرند  

می خواھید کمی دراز بکشید؟ تنھا کافی است کھ چشم ھایتان را ببندید و تصور  :پیچوم 
تصور کنید کھ در صحرای سر سبز و زیبایی ھستید و . کھ انگار ھیچ اتفاقی نیافتادهکنید 

مھم این است کھ شما مسائل نامطلوب را  .عبور ابرھای سفید شکوھمند را تماشا می کنید
لی کھ در گذشتھ روی داده و مسائلی کھ در آینده روی خواھد مسائ. از ذھنتان دور کنید

.داد  

منظورتان چیست؟ :) بھ حالت مضطرب( براون  

من اگر بھ جای شما بودم، کامال از پا می افتادم،  .رفتار شما ستایش انگیز است : پیچوم
و خصوصا، یک نفر را پیدا می . در تخت خوابم پھن می شدم و چای داغ می نوشیدم

.م کھ دستش را روی پیشانی ام بگذارمکرد  

پلیس ھیچ ! اگر او فرار کرده باشد، بھ من ھیچ ارتباطی ندارد  ولی، خدای من، : براون
.دخالتی در این مورد نمی تواند داشتھ باشد  

در این  دوباره آه، بھ پلیس ھیچ ارتباطی ندارد؟ فکر نمی کنید کھ آقای مکیت را :پیچوم 
در این مورد، سرنوشتی کھ انتظارتان را ) شانھ ھایش را باال می اندازد براون(؟ جا ببینیم

طبیعتا، باز ھم سر و صداھایی برخواھد خاست . می کشد، بی عدالتی بزرگی خواھد بود
البتھ، با وجود این تاجگذاری . و خواھند گفت کھ پلیس نباید بھ او اجازه می داد فرار کند

.او را در این جا ببینم ی ھابھ این زودباشکوه، فکر نمی کنم   

منظورتان از گفتن این حرف چیست؟ : براون  

اجازه دھید یک واقعۀ تاریخی را برایتان تعریف کنم، کھ اگر چھ در دوران  :پیچوم 
. ا از آن بی اطالع ھستندخودش سر و صدای زیادی بھ پا کرد ولی در دوران ما عموم

، یا قاھره، مھم نیست کدام یک، بھ یس نینواادشاه مصر، رامسس دّوم، رئیس پلدر مرگ پ
در آن دوران پیامد . دلیل موضوع بی اھمیتی در رابطھ با اقشار طبقۀ پائین مردم متھم شد
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مراسم تاجگذاری، وارث « بھ شکلی کھ تاریخ نگاران روایت کرده اند،. اسفباری داشت
ھم راه شد کھ با  تخت و تاج،  شاھزاده خانم سمیرامیس با یک سری حوادث ناگواری

 در روایت داستان دراین مورد تاریخ نگاران. »شرکت فعال اقشار پائین انجام گرفت
من این . تھ پنھان نکرده اندداش نفرت خودشان را از رفتاری کھ سمیرامیس با رئیس پلیس

داستان را تنھا بھ شکل مختصر و مبھم بھ یاد می آورم ولی گویا کھ سمیرامیس عالوه بر 
.خوراک مارھا کرده استنیز شکنجھ ھایی کھ بھ رئیس پلیس روا داشتھ، تن او را ھمۀ   

واقعا ؟ : براون  

)خارج می شود. (تان باشدھرا خدا بھ ھم، براون :پیچوم   

! گزارش! سرگروھبان. حاال، کاری کھ باید انجام بگیرد، یک دست آھنین است :براون 
!اعالم خطر  

نور پردازی . جلوی پرده می آیند و آواز می خوانند مکیت و جینی خوشگلھ بھ. پرده(
)برای آھنگ  
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چھار پنی اپرای دومین پایانھ برای  

نسان با چھ چیزی زندگی می کند؟ا  

1 

  :مکیت 

 بزرگوار آقایان، شما ما را بھ زندگی شرافتمندانھ و دوری از گناه ھدایت می کنید،

.ی خوردن بھ ما بدھیدزی برایولی پیش از ھمھ می بایستی  چ  

.بھ شما گوش خواھیم داد: و سپس موعظھ کنید   

،شما شکم خودتان و شرافتمندی ما را دوست دارید  

:پس یک بار برای ھمیشھ، گوش کنید   

در نظر بگیرید، می توانید این را در تمام معانی  

.اخالق و بعد خوراک، بتداا  

.شان برطرف شودگرسنگی  تا بھ مردم بینوا بدھید ابتدا باید قطعھ ای نان  

: )صدایی از پشت پرده می آید(  

 انسان با چھ زندگی می کند؟

: مک  

محروم ساختن، تکھ پاره  ،کردن شکنجھ حال در بی وقفھانسان با چھ زندگی می کند؟ 
.است دریدن انسان کردن، بریدن سرو  

.انسان استانسان تنھا در فراموشی زندگی می کند، و بی وقفھ فراموش می کند کھ   

:گروه سرایندگان   

!آقایان، شما نمی توانید مانع بدکاری ھا و گناه کاری ھای انسان شوید  
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2 

:جینی   
بھ ما می آموزید چھ وقتی زن می تواند دامنش را باال بزند و آقایان برازنده را از شما 

.خود بی خود کند  

.ولی پیش از ھمھ می بایستی  چیزی برای خوردن بھ ما بدھید  

.بھ شما گوش خواھیم داد: و سپس موعظھ کنید   

 شمایی کھ با شرمساری ما و حرص آز خودتان زندگی می کنید

 پس تحمل شنیدن داشتھ باشید کھ یک برای ھمیشھ بھ شما بگوییم؟

در نظر بگیرید، می توانید این را در تمام معانی  

.اخالق ابتدا خوراک، و بعد  

.بینوا بدھید تا گرسنگی شان برطرف شود ابتدا باید قطعھ ای نان بھ مردم  

: )از پشت پرده شنیده می شود ییصدا(  

 انسان با چھ زندگی می کند؟

:جینی   

 انسان با چھ زندگی می کند؟

محروم ساختن، تکھ پاره کردن، بریدن سرو دریدن  ،کردن شکنجھ حال بی وقفھ در
.انسان است  

: گروه سرایندگان  

!نع بدکاری ھا و گناه کاری ھای انسان شویدآقایان، شما نمی توانید ما  
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 پردۀ سّوم

7 
با تظاھرات  او می خواھد. دطی ھمان شب، پیچوم خودش را برای مداخلھ آماده می کن(

).مراسم تاجگذاری اغتشاش ایجاد کند در توده ھای فقیر  

 

).ختکن گدایان در خانۀ پیچومر(   

من برای وطن «: شعارھایی مانند . تندگدایان در حال نوشتن شعار روی پالکادرھا ھس(
).و غیره» .کور شدم  

 

آقایان، در ھمین لحظھ، برای شرکت در مراسم تاجگذاری ملکھ، در یازده شعبھ  :پیچوم 
ھزار و چھارصد نفر در حال تھیۀ ھمین » ترنبریدج«تا » دروری الند«از شعبات ما از 

.ستیدپالکاردھایی ھستند کھ شما در حال نوشتن روی آن ھ  

اگر نمی خواھید کار کنید، گدایی ھم نمی توانید ! عجلھ کنید  !عجلھ کنید  : خانم پیچوم
این نوشتھ کار یک : کودکان باشد خط باید مثل خط ! » کور«این جا نوشتھ شده . بکنید

!پیر مرد است   

)صدای ضرب طبل شنیده می شود(  

. تاجگذاری است کھ از راه رسیدهاین صدای گارد مسلح افتخاری برای  :یکی از گدایان 
مطمئنا ھیچ خبر ندارند کھ امروز در بھترین روز حرفۀ نظامی شان با ما سر و کار پیدا 

.خواھند کرد  

خانم پیچوم، یک دوجین خانم بزک کرده، توک  :) وارد می شود و اعالم می کند( فلیش
.دپول بگیرن می گویند آمده اند. اینجا دارند می آیندپا توک پا   

)ھا وارد می شوند روسپی(  

...خانم :جینی   
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لو دادن فکر می کنم کھ برای گرفتن پاداش . انگار کھ از آسمون افتادید :خانم پیچوم 
مکیت عزیزتان آمده اید؟ در این صورت باید بگویم خبری از پاداش نیست، می شنوید، 

.ھیچ پولی بھ شما پرداخت نخواھد شد  

ان چیست؟خانم پیچوم، منظورت :جینی   

ھجوم بھ این خانۀ محترم و معتبر در ! اشغال فروشگاه من وسط نیمھ شب  :خانم پیچوم 
در این ساعت بھترین کار این بود کھ می پس از کار طاقت فرسایتان، ! ساعت سھ بامداد 

.استراحت می کردیدرفتید و   

اشت آقای مکیت خانم پیچوم، می خواھید بگویید کھ دستمزد ما را بھ خاطر بازد :جینی 
 نمی خواھید بپردازید؟

.دقیقا :خانم پیچوم   

بھ چھ دلیل، خانم پیچوم؟ :جینی   

و  دلیل می خواستید، این ھم از دلیل، .بھ این علت کھ مکیت فرار کرده :خانم پیچوم 
! فورا سالن مرا ترک کنید خانم ھا حاال  

ینم، شما فکر نمی کنید یک بب! مثل این کھ خیلی زیاده روی می کنند این خانم  :جینی 
.بھ شما اخطار می کنم، با ما نمی توانید.  کمی زیادی می خواھید با ما شوخی کنید  

.فیلش، این خانم ھا مایل ھستد بدرقھ شان کنید : خانم پیچوم  

.)فلیش بھ خانم ھا نزدیک می شود ولی جینی او را با خشونت پس می زند(  

کنم پوزۀ کثیفتان را ببندید، و گر نھ، ممکن است و حاال، از شما خواھش می  :جینی 
...کھ  

)پیچوم وارد می شود(  

خانم ھا، آقای ! کھ بھ این خانم ھا پول نداده باشیم چھ اتفاقی افتاده؟ امیدوار :پیچوم 
 مکیت در زندان است و یا در زندان نیست؟

بھ گرد پایش ھم شما . خواھش می کنم مرا با این آقای مکیت تان راحت بگذارید : جینی
امشب مجبور شدم یک مشتری ھایم را رھا کنم، چون کھ سرم را روی . نمی رسید

بلھ، خانم . بالشت گذاشتھ بودم و بھ خاطر فروختن این جنتلمن بھ شماھا اشک می ریختم
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 ھمین یک ساعت پیش، در حالی کھ...ھا، و امروز او را بھ شما خواھم فروخت بھ ھزار
اب رفتھ بودم، از خیابان صدای سوت شنیدم، نگاه کردم، چھ کسی در اشک ھایم بھ خو

را زیر پنجره ام دیدم؟ ھمان آقایی را دیدم کھ بھ خاطر او این ھمھ اشک ریختھ بودم، و 
بھ خاطر  ھک او بھ آغوش من آمده بود. از من می خواست کھ کلید را برایش پرتاب کنم

بلھ خانم ھا، او آخرین جنتلمن تمام . ینم دھدکھ نسبت بھ او روا داشتھ بودم، تسک خیانتی
االن بین ما نیست، علتش این است کھ پس  »سوکی تادرای«و اگر ھم کار ما . لندن است

.از ترک خانۀ من، بھ دیدن او رفت تا او را نیز تسکین دھد  

...سوکی تادرای : )در فکر رفتھ( پیچوم  

!کثیف  خبرچین! و ھم نمی رسید پای ا شما بھ روشنی می بینید کھ بھ گرد :جینی   

ت االن در منزل ه پلیس، بھ آنھا بگو کھ آقای مکیفیلش، بھ دو برو بھ اولین پاسگا : پیچوم
ولی، خانم ھا چرا بی جھت بین ) فیلش خارج می شود. (دوشیزه سوکی تادرای است

. گرفت خودمان دعوا راه بیاندازیم؟ پول شما پرداخت خواھد شد، این کار انجام خواھد
است برای  اگر ممکنساختمان،  گویی مثل فراش باشی ھای جای ناسزا ھسلیای عزیز، ب

...خانم ھا قھوه آماده کن  

!سوکی تادرای :) در حال رفتن(خانم پیچوم   

)را می خواند» اتآواز بردۀ احساس«سومین بخش از (  

 پای دار ایستاده

باخت تا لحظھ ای دیگر جان خواھد: طناب دار آماده است   

 زندگی اش بھ بندی آویختھ

.بھ چھ می اندیشد؟ زنان  

.آنھا فکر می کند حتی زیر چوب دار بھ  

.این است بردۀ احساسات  

،با خیانت روسپیان. ک استپاحسابش   

 در دستان آنھا آخرین یھوداھا را دید

.)3(دریافت کھ کوه ونوس گولگوتای او خواھد بود اندک اندک و سرانجام  
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و پا بزند، بھ خدا پناه ببرد، می تواند دست  

.تاریکی شب، او را در خانۀ آنھا خواھیم یافت پیش از  

 

اگر من برای بیرون کشیدن یک پنی از فقر شماھا شب ! زودباشیم، زودباشیم :پیچوم 
من بھ . یدن بودیدکزنده داری نمی کردم، االن در آشغالدونی ھای ترنبریدج در حال پو

اگر قدرتمندان جھان توانستھ اند بھ فقر دامن بزنند، علتش این بوده این نتیجھ رسیده ام کھ 
. زیرا دقیقا درمانده ھا و احمق ھایی مثل شما ھستند. کھ تحمل دیدن آن را نیز داشتھ اند

و اگر می توانند تا کف خانھ ھایشان تا  ،استتأمین  عمر خوراکشان  اگر آنھا تا پایان
ن می افتد کره بمالند، نمی توانند با خونسردی شاھد آدمی دانھ ھایی کھ از میزشان بھ زمی
البتھ در این صورت، باید درست جلوی در خانۀ : می افتد باشند کھ از گرسنگی بھ زمین 

.آنھا از پا بیافتد  

)خانم پیچوم با فنجان ھای قھوه روی سینی وارد می شود(  

ان را بگیرید، البتھ بعد از می توانید بھ فروشگاه بیایید و پولت فردا :خانم پیچوم 
.تاجگذاری  

.مرا بستید زبانخانم پیچوم، شما  :جینی   

!بھ پیش، حرکت! واکینگھام میدان گردھم آیی تا نیم ساعت دیگر در !  بھ صف: پیچوم   

)گدایان بھ صف می ایستند(  

ن نتوانستم بھ پاسگاه پلیس برسم، پلیس ای! بیست و دو :) با شتاب وارد می شود( فلیش
!جاست  

وقتی . سریع، ارکستر را بھ راه بیانداز) بھ خانم پیچوم! (خودتان را پنھان کنید :پیچوم 
...»بی گناه«: ، فھمیدی را شنیدی» بی گناه«کلمۀ   

.بی گناه؟ از حرفت ھیچی سر در نمی آرم :خانم پیچوم   

بی «م بسیار خوب، وقتی گفت. کھ چیزی از حرف من سر در نمی آوریمعلومھ  :پیچوم 
خدای من آمدند، ھمھ چیز آماده است، این عالمت ) در این لحظھ بھ در می کوبند...(»گناه

ختن ھر چی راه را بھ زبان آوردم، فورا، شروع کنید بھ نوا» بی گناه«وقتی کلمۀ : است 
!بروید. دستتان بود  
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لباس ھای  خانم پیچوم و گدایان با ابزارآالتشان می روند و در انتھای سمت راست، پشت(
: بھ استثناء یک دختر با پالکاردی کھ روی آن نوشتھ شده  ،آویزان شده، پنھان می شوند

.)و پلیس ھا وارد می شوند براون .»قربانی خشونت نظامی«  

کار ! »دوست گدایان«ما دو نفر با ھم سر و کار پیدا کرده ایم، آقای پیچوم حاال،  : براون
و این ھم یکی از آن پالکاردھای  !ا او را دستبند بزناسمیت فور! بھ جای حساسی رسیده

قربانی، شما . »قربانی خشونت نظامی«:) بھ دختری کھ آن را در دست دارد ! (فریبنده
 ھستید؟

خوب خوبیده اید؟! ، روزبخیربراونروز بخیر،  :پیچوم   

چی ؟ : براون  

!براونروز،  :پیچوم   

ن شماھا می شناسد؟ من افتخار آشنایی با آیا کسی را بی با من حرف می زند؟ : براون
.شما را ندارم  

!براونآه نھ؟ روزبخیر، آقای  :پیچوم   

)اسمیت کاله پیچوم را از سرش پرت می کند! (کالھش را سرش بردارید : براون  

، ، چون کھ پاھایتان شما را بھ این جا ھدایت کرده استبراوندر این صورت،  : پیچوم
ز این فرصت استفاده می کنم و از شما تقاضا دارم کھ فردی بھ نام البتھ بر حسب اتفاق، ا
.مکیت را دستگیر کنید  

در ضمن، اسمیت، بگویید ببینم چگونھ ! اسمیت، نخندید! این مرد دیوانھ است : براون
 است کھ این تبھکار ھنوز در خیابان ھای لندن پرسھ می زند؟

.براون، بھ این علت کھ او از دوستان شما است : پیچوم  

کی؟ : براون  

با من  .براونمن آدم فقیری ھستم، . من بزھکار نیستم. نھ من. مکی چاقوکش :پیچوم 
خودتان را برای بدترین ساعات زندگی تان آماده  براون. نمی توانید با خشونت رفتار کنید

رای بچھ ھای من، یک فنجان قھوه ب:) بھ روسپیان (آیا یک فنجان قھوه میل دارید؟ . کنید
بی جھت دعوا  !آقای رئیس پلیس بیاورید، یک کمی آداب معاشرت از خودتان نشان دھید

بھ راه نیاندازیم، ما ھمگی، ھمۀ ما کھ در این جا حضور داریم، بھ قانون احترام می 
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قانون برای بھره گیری از آنھایی است کھ آن را نمی فھمند، یا برای آنھایی است ! گذاریم
و ھر کسی کھ  .کھ خودشان را با آن تطبیق دھندصر مانع از این بوده بی حد و حکھ فقر 

بخواھد از این نظام عظیم بھره کشی دانھ ای برای خودش جمع کند، باید دقیقا بھ قوانین 
.احترام بگذارد  

!در نتیجھ شما قضات ما را بزھکار ارزیابی می کنید : براون  

خطا  یچ تردیدی قضات ما کامالی ھب !، کامال بر عکسبراونبرعکس آقای  :پیچوم 
صدای ! (را در قضاوت عادالنھ متزلزل سازدھیچ پولی نمی تواند آنھا  :ناپذیر ھستند 

بینواترین تا نیم ساعت دیگر حرکت . حرکات یگان ھا برای صف آرایی شروع شد) طبل
.بی نوایان نیز شروع خواھد شد  

حرکت بی نواترین بی . می گوییدبلھ آقای پیچوم، ھمین طور است کھ شما  : براون
نوایان، تا نیم ساعت دیگر بھ سوی زندان ھای اولد بیلی، کھ در منطقۀ اقامت زمستانی 

این وطن . این دنیای زیبا را بستھ بندی شان کنید) بھ مأموران پلیس. (جای خواھند گرفت
؟ را شنیده بودید ببری-براونیش از این نام پا آی) بھ گدایان! (پرستان را بستھ بندی کنید

امشب، پیچوم، بھ تعریف خاصی، من برای نجات دوستی از مرگ حتمی راه حلی پیدا 
. کاری کھ خواھم کرد خیلی ساده است، در پناھگاھتان دود بھ راه می اندازم .کرده ام

در واقع بھ چھ ...و ھمگی شان را بھ دلیل. ھمگی شان را بیاندازید تو ھلفدونی
من می دانستم کھ شما  .بلھ، بھ دلیل گدایی در معابر عمومی: دھم توضیح می ...علتی؟

در این صورت من گداھا . خیال دارید تمام این گدایان را روی دوش من و ملکھ بگذارید
.شودبرایتان درس عبرت  آینده بھ ھلفدونی می اندازم تا در را  

ید؟شما از کدام دستۀ گدایان حرف می زن...بسیار خوب، ولی  :پیچوم   

اسمیت، این آقایان وطن پرست را می ! چھ سؤال بیھوده ای ، ھمین شل و پل ھا : براون
!بریم  

. ، اجازه دھید بھ شما بھ خاطر این نوع تصمیمات عجوالنھ ھشدار بدھمبراون :پیچوم 
می بینید، . نزد من ھدایت کرده است ا را شکر گذار باشید کھ شما را بھ، خدبراون
حتی می توانید این آدم ھای بیچاره را دستگیر کنید، ولی این ھا بی گناه ، شما بھ رابراون

...ھستند، بی گناه  

)».تالش انسان آواز بیھودگی«: قی شنیده می شود صدای موسی(  

این چیھ دیگھ؟ : براون  
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بی ثباتی «این آھنگ . ھر طور کھ بتوانند می نوازندآنھا را ببخشید، . موسیقی :پیچوم 
.این قطعھ را می شناسید؟ گوش کنید، حتما بھ کار شما خواھد آمد. است» تالش انسان  

سھ چراغ از سقف بھ پائین می . ارگ روشن می شود. نور طالیی:  نور برای آھنگ(
)آواز بیھودگی تالش انسان: آید، در انتھای میلھ روی یک تابلو نوشتھ شده   

 

 آواز بیھودگی تالش انسان

1 

ده استانسان بھ ھوشمندی اش زن  

 ولی افسوی، برای این زندگی،

:نیست  و مکاره انسان بھ اندازۀ کافی زرنگ  

برای او تنیده اند،نیرنگ و خیانت  تاری از ھمھ جا  

.و تنھا ھم اوست کھ از آن بی خبر است  

 

2 

قدرتدر توھم انسان   

!برای آینده طرح ریزی می کند  

انسان در تالشی بیھوده از پا می افتدولی   

.ھ ھرگز بھ ھدفش دست یابدبی آن ک  

 زیرا افسوس کھ انسان برای این زندگی بھ اندازۀ کافی بد طینت نیست

:او در آرزوی زندگی دیگری بھ سر می برد   

.اوست ر انگیزاین ھمان خصوصیت تأثو   
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3 

ختی را جستجو می کنیمخوشب  

.و خوشبختی می گریزد  

شور و شوق می دویمدر حالی کھ با   

!شما روانھ می شودخوشبختی در پی   

 زیرا افسوس، برای این زندگی،

 انسان خیلی زیاده خواه 

.رؤیاھایش دست نیافتنی و تالش ھایش بر باد است  

 

تمام چیزی کھ این جا . یست، نقشۀ شما خیلی عالی بود ولی قابل اجرا نبراون :پیچوم 
بھ افتخار  برای ھلفدونی تان پیدا خواھید کرد، چند نفر جوان است کھ می خواھند

ولی اگر اینجا اتفاقی بیافتد، چون  .تاجگذاری ملکۀ شان بال ماسکۀ کوچکی راه بیاندازند
کھ ھیچ کدام از این افرادی کھ در این جا می بینید، مشتری ھلفدونی ھای شما نیستند، در 

اگر اجازه دھید، بھ شما . این صورت خواھید دید کھ، در دستھ ھای ھزارتایی خواھند آمد
اگر در صفوف بھ ھم . شما بھ توده ھای بی شمار بینوایان فکر نکرده اید :واھم گفت خ

این توده ھا ظاھر  .جلوی کلیسا بیایستند، نمایش چندان خوشایندی نخواھد بود ،فشرده
؟ تصویر کنید صد و براونمی دانید مرض سل پوستی چیست . چندان مطلوبی ندارند

بھ شانۀ ھم صف  ھبھ این مرض دچار ھستند، شان بیست نفر از این بیچاره ھایی کھ
! ببندند  

و . این چھره ھای سل زده ، نھبراونملکھ تنھا باید چھره ھای زیبا و نورانی را ببیند، 
، بھ ھر قیمتی براون !تمام این بیچاره ھای معلول نزدیک دروازۀ بزرگ جمع شده اند

تمام این افراد ید کھ پلیس از عھدۀ بھ من می گوی! شده باید از این واقعھ جلوگیری کرد
، اعتراف کنید کھ در اعماق وجودتان چندان ھم براون، ولی برخواھد آمد بدبخت بیچاره 

حتی در چنین وضعیتی، تصور کنید کھ پلیس ششصد نفر را . اطمینانی بھ این کار ندارید
کننده ای خواھد منظرۀ رقت بار و نمایش مشمئز ! از این شل و پل ھا را بھ باتون ببندد

پاھایم را  ،براون، تنھا فکر کردن بھ چنین موضوعی .، و شما را از پا درخواھد آوردبود
.خواھش می کنم یک صندلی برایم بیاورید. سست می کند  
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بگویید ببینم، می خواھید حق السکوت ! ولی این یک تھدید است :) بھ اسمیت( براون
می توانیم بھ این مرد وارد بدانیم، ھیچ خطایی و با این وضع، ھیچ خطایی را ن! بگیرید

!نظم عمومی را بر ھم زده باشد از او سر نزده و ھرگز دیده نشده استکھ   

با ملکھ، بھ ھر شکلی می خواھید می توانید رفتار  بگذارید چیزی بھ شما بگویم، :پیچوم 
بگذارید، در بش می دکھ نباید پا رو ولی در مورد فقیر ترین مرد لندن، باید بدانید. کنید

!براونشوید آقای  براونغیر این صورت ممکن است کھ بی   

گفتنش ! پس در این صورت، باید مکی چاقو کش را بازداشت کنم؟ بازداشت او : براون
.پیدا کردپیش از بازداشت باید او را  .راحت است  

مسئولیت پیدا پس در این صورت، من . از من نیز غیر از این را نخواھید شنید :پیچوم 
خواھیم دید کھ آیا در این شھر ھنوز عدالت وجود . کردن او را بھ عھده خواھم گرفت

جینی، در حال حاضر آقای مکیت را کجا می توانیم پیدا کنیم؟! دارد یا نھ   

.، در منزل سوکی تادرای21خیابان آکسفورد، شمارۀ  :جینی   

بھ منزل سوکی تادرای بروید و  21 اسمیت، فورا بھ خیابان آکسفورد شمارۀ  : براون
در این مدت باید بروم و برای جشن . کنید و او را بھ اولد بیلی ببریدمکیت را بازداشت 
.برای روزی مثل امروز حتما باید لباس رسمی بھ تن داشتھ باشم. یونیفورمم را بپوشم  

...آویختھ نشود، اگر ساعت شش بھ دار براون :پیچوم   

خارج می شود و مأموران پلیس نیز پشت سر او می ( !گرفتاین کارنآه، مک،  : براون
)روند  

!  براونامیدوارم از این واقعھ درس عبرت بگیرید،  :) در پی او فریاد می زند( پیچوم
پیش بھ سوی زندان : محل تجمع . تغییر در نقشۀ تظاھرات )صدای طبل گارد سلطنتی(

!حرکت . اولد بیلی  

.)گدایان خارج می شوند(  

 

)را می خواند» بیھودگی تالش انسان«پیچوم چھارمین قطعۀ آواز (  
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:پیچوم   

خیلی از دور از آدمیت است، نسانا  

!مشتی بھ چانھ اش بزنید  

!شاید بھ زور مشت و لگد بھ آدمیت برسد  

 زیرا افسوس انسان برای این زندگی بھ اندازۀ کافی آدم نیست

!ردم کھ حسابی کتکش بزنیدشما توصیھ ک بھ بھ ھمین علت است کھ من  

 

)دستی ظاھر می شود، و آواز می خواندجلوی صحنھ با ارگ  جینی. پرده (  

 

 

)4(» سلیمان«آواز   

 

1 

:جینی   

 سلیما پارسا کجاست؟

.می دانید چھ بر او گذشت  

،زمین نام او را گرامی می داشت  

نبود شناسھیچی چیزی بر او نا   

.آگاھی یافتنیستی  بھ از جھان او  

!لیمان پارسا، مرد بزرگی بودس  

 ولی شب فرا رسید
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:و می دانید کھ چھ بر او گذشت   

.این پارسایی اش بود کھ او را ازبین برد  

!خوشبخت آن کھ بی آن بھ سر کند  

 

2 

زیبا کجاست ؟ اکلئوپاتر  

.می دانید چھ بر او گذشت  

 دو امپراتور برای او سوختند

:ادامھ یافت  ھرج و مرج  

.بھ غبار تبدیل شدو  و او پژمرد  

!گ و مغرور بودزربابل ب  

 ولی شب فرا رسید

:چھ بر او گذشتو می دانید   

.زیبایی اش بود کھ او را از بین برد  

!کند خوشبخت آن کھ بی آن بھ سر  

 

3 

 سزار شجاع کجاست؟

.می دانید چھ بر او گذشت  

 ھم پای یک خدا پرستیده می شد،

تاددر اوج افتخار، مثل گوسفند بھ خون اف  
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»!تو نیز پسر جوان«و فریاد زد   

یدسپس شب فرا رس  

:و می دانید چھ بر او گذشت  

 شجاعتش او را از بین برد

.بھ سر کند خوشبخت آن کھ بی آن  

 

4  

 برتولت برشت، و عطش او برای علم کجاست؟

.ترانھ ھای او را از حفظ می دانید  

و جالل بودند،در جستجوی حقیقت در آن جایی کھ ثروتمندان در پی شکوه   

:آنقدر پافشاری کرد تا بھ تبعید فرستاده شد   

!در آن جا تنھا باید آرام می نشست  

 ولی  شب فرا رسیده 

:و می دانید کھ چھ گذشت   

 کنجکاوی او را از بین برد

!خوشبخت آن کھ بی آن بھ سر کند  

 

5 

 مکی چاقو کجاست؟

.می ترسم کھ کارش تمام شده باشد  

رد؟ی عاقل بود چھ کتوق  
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.معاصران خود را چاپید  

.آنھا بھ او ارج می گذاشتند  

...ولی یکی از روزھا قلبش را داد  

 شب ھنوز فرا نرسیده است

:ولی شما می دانید چھ خواھد گذشت   

.احساسات او را از بین برد  

.خوشبخت آن کھ بی آن بھ سر کند  

 

 

8 

)10ت  ( مبارزه برای مالکیت  

اولد بیلی ختمان زنداناتاق برای دختر جوان در سایک   

.لوسی   

.دوشیزه خانم، خانم مکیت می خواھند با شما حرف بزنند : )وارد می شود(اسمیت   

.بگویید بیاید خانم مکیت؟ :لوسی   

)پلی وارد می شود(  

!خانم، روزبخیر! روزبخیر خانم : پلی  

.بفرمایید :لوسی   

من را بھ یاد می آورید؟ :پلی   

.یاد می آورم البتھ، شما را بھ :لوسی   

.رت خواھی کنمدم تا از شما بھ خاطر رفتارم معذمن بھ این جا آم :پلی   
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.خیلی جالبھ : لوسی  

بھ جز بد بختی خودم نمی ... در حقیقت، ھیچ بخشایشی برای رفتاری کھ داشتم،  :پلی 
!بینم   

.البتھ ،البتھ :لوسی   

رفتار آقای مکیت خیلی عصبانی  دیروز، بھ خاطر. خانم، شما باید حتما مرا ببخشید :پلی 
، این طور نیست؟ ھر وقت او را او نباید ما را در چنین موقعیتی قرار می داد. شده بودم

.دیدید، می توانید این موضوع را بھ او بگویید  

.من او را نمی بینم...من : لوسی  

.او را می بینید :پلی   

.او را نمی بینم :لوسی   

.ی می کنممن از شما معذرت خواھ :پلی   

.او شما را خیلی دوست دارد :لوسی   

!ولی نھ، او تنھا شما را دوست دارد، من مطمئنم  :پلی   

.این از مھربانی شما است :لوسی   

ھراس  را خیلی دوست دارد کمی آنھا، مردان ھمیشھ از زنی کھ ولی، خانم عزیز :پلی 
یا حتی از آن زن  طبیعتا موجب می شود مرتکب سھل انگاری ھایی شوند و. دارند

او بھ اندازه ای شما را دوست دارد کھ برایم قابل از ھمان نگاه اّول، فھمیدم کھ . بگریزند
.تصور نبود  

بھ راستی این طور فکر می کنید؟: لوسی   

.خواھش می کنم باورم کنید. البتھ کھ از روی صداقت می گویم، خانم: پلی   

.خیلی دوست داشتیم را دوشیزه پلی عزیز، ما ھر دو او: لوسی   

حاال می خواھم ھمھ چیز را برایتان ) سکوت. (شاید اینطور باشد کھ شما می گویید :پلی 
درست ده روز پیش، برای نخستین بار در ھتل پیور  . تعریف کنم کھ چگونھ اتفاق داد

 دیروز، مطلع. پنج روز بعد، ما با ھم ازدواج کردیم .با مادرم بودم. آقای مکیت را دیدم
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و حاال نمی دانم چھ . وی اوستشدم کھ پلیس بھ خاطر ارتکاب بھ جرائم مختلف در جستج
یازده روز پیش ھنوز تصورش ھم برایم ناممکن . تی در انتظار من نشستھ استشوسرن

).سکوت. (ی اسیر شومبود کھ در چنگ مرد  

.من شما را می فھمم دوشیزه پیچوم :لوسی   

.خانم مکیت: پلی   

.مکیتخانم : لوسی   

. عالوه بر این، در این چند ساعت گذشتھ خیلی دربارۀ شخصیت این مرد فکر کردم :پلی 
بھ این علت کھ، می دانید با رفتاری کھ او با شما داشت،  .موضوع چندان ساده ای نیست

مادرم وقتی در واقع با پافشاری . واقعا  دوشیزه خانم، نسبت بھ شما حسادت می ورزم
شاید بھ جای قلب یک پاره . ترک کنم، ھیچ احساس تأسفی در او ندیدممجبور شدم او را 

ورد نظر شما چیست؟مدر این . سنگ در سینھ اش دارد  

عزیز، نمی دانم آیا تمام تقصیرھای را باید بھ گردن آقای مکیت  ۀدوشیز: لوسی 
.برای شما بھتر بود کھ در محیط خودتان باقی می ماندید، دوشیزۀ عزیز. بیاندازیم  

.مادام مکیت: پلی   

.مادام مکیت: لوسی   

این کھ، می بایستی بھ توصیھ ھای پدرم گوش می کردم،  یا. کامال حق با شما است :پلی 
.کافی دست بھ کار نمی شدمو بدون ضمانت مالی   

.مطمئنا: لوسی   

.او تنھا چیزی است کھ من در این دنیا دارم :) می زند زیر گریھ(  پلی   

زیز، این مصیبتی است کھ می تواند حتی برای باھوش ترین زن ھا نیز دوست ع: لوسی 
او ھستید، این موضوع یک ارجحیت بھ  ولی از نظر رسمی شما ھمسر. اتفاق بیافتد

می خواھید . کوچولوی من، نمی توانم شما را بھ این شکل افسرده ببینم. حساب می آید
بخورید؟چیزی   

چی ؟: پلی   

!نچیزی برای خورد: لوسی   
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!الشخور ) لوسی خارج می شود. (اوه، یک چیز مختصر، البتھ با کمال میل: پلی   

)، با قھوه و بیسکویتلوسی برمی گردد(  

.فکر می کنم کافی باشد: لوسی   

شما عکس خیلی  )صدای جویدن بیسکویت. سکوت. (خیلی زحمت کشیدید خانم: پلی 
رد؟او کی این عکس را برای شما آو. جالبی از او دارید  

یعنی چی، عکس آورده؟: لوسی   

یعنی کی او این عکس را بھ خانۀ شما آورد؟  :) با ساده دلی( پلی  

.او ھرگز عکسی برای من نیاورده است: لوسی   

؟عکس را بھ دیوار آویزان کرده  آه، پس ھمینطوری خودش آمده و: پلی   

.او ھرگز بھ این اتاق نیامده: لوسی   

ندارد، این طور نیست؟ راه ھای معجزات آسمانی نفوذ  ولی ھیچ اشکال خاصی: پلی 
.ناپذیر است  

مبادا کھ فقط برای جاسوسی بھ این جا آمده . پرت و پال گویی ھایتان را بس کنید: لوسی 
.اید  

آیا اینطور نیست کھ شما می دانید او کجاست ؟: پلی   

شما نمی دانید؟ ،من؟ و شما :لوسی   

.ید او کجاستحاال، فورا بھ من بگوی: پلی   

.من ھیچ اطالعی دربارۀ این موضوع ندارم: لوسی   

آه، شما ھیچ اطالعی دربارۀ این موضوع ندارید، قسم می خورید؟: پلی   

 

و شما، شما ھم اطالعی از او ندارید؟. ، من ھیچ اطالعی از او ندارمنھ گفتم: لوسی   
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ود و سوی دیگر لوسی گریھ پلی از خنده منفجر می ش! (واقعا نفرت انگیز استنھ، : پلی 
، و این ھمان زمانی است کھ برای فرار دو تا زن روی دستش مانده او حاال) می کند

.انتخاب می کند  

!آه پلی، واقعا اسفناک است. در دراز مدت برایم قابل تحمل نیست: لوسی   

کرده  من خیلی خوشحالم کھ در پایان این تراژدی دوستی مثل تو پیدا :)با خوشحالی ( پلی
می خواھی باز ھم کمی بیسکویت بخوری؟ .ام  

آه . اینقدر با من مھربان نباش، واقعا شایستگی اش ندارم آه پلی. آره، با کمال میل: لوسی 
.پلی مردھا ارزش زیادی ندارند  

ارزش زیادی ندارند، ولی از عھدۀ ما چھ کاری ساختھ است؟ آره، مردھا: پلی   

پلی، آیا تو از من خیلی دلگیری؟! بگویمنھ، باید ھمھ چیز را : لوسی   

چرا ؟: پلی   

.حقیقی نیست: لوسی   

چی ؟: پلی   

!و ھمۀ این بازی ھای برای این تبھکار) شکمش را نشان می دھد(این : لوسی   

لشتک؟ آه، دخترک اب! آه کھ این خانم چقدر زرنگ تشریف دارند : )می خندد(  پلی
! اگر پیدایش کردی مال تو. را بھ تو می دھم بیا، تو مکی را می خواھی؟ او! شیطان

کیھ؟). صداھایی از راھرو شنیده می شود(  

!مکی، او را دوباره دستگیر کرده اند :) از پنجره نگاه می کند( لوسی  

!حاال، ھمھ چیز تمام شد :) از حال می رود( پلی  

)خانم پیچوم وارد می شود(  

. خودت را آماده کن، شوھرت اعدام خواھد شد! خره پیدایت کردمآه پلی، بال: خانم پیچوم 
بیوه ). پلی لباس ھایش را عوض می کند. (من لباس عزای بیوه زن را برایت آورده ام

.، قیافۀ عزا بھ خودت نگیرو حاال، کمی لبخندبزن. زن با شکوھی خواھی بود  
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9 

ود، یک بار دوباره بھ خانۀ روسپیان رفتھ ب مکی چاقو کش کھ. ساعت پنج بامداد جمعھ،(
).این بار اعدام خواھد شد. دیگر توسط آنھا لو رفت  

).لول محکوم بھ اعدامس(   

مأموران پلیس مکیت را زنجیر . صدای ناقوس ھای محلۀ ویستمینستر شنیده می شود(
).بستھ بھ سلول می برند  

 

. این ھم صدای نخستین دینگ دانگ ناقوس ھای ویستمینستر. بیاوریدش اینجا: اسمیت 
. نمی خواھم بدانم چرا این ھمھ از پا افتاده بھ نظر می رسید! کمی با متانت) بھ مکیت (

وقتی ) :بھ مأموران پلیس ! (فکر می کنم کھ باید خیلی احسال شرمساری داشتھ باشید
بامداد، او  6، یعنی در ساعت تر برای سومین بار بھ صدا درآمدناقوس ھای ویستمینس

.را آماده کنید ھ چیزھم. باید اعدام شده باشد  

ت بھ اندازه ای مملو از از یک ربع پیش، تمام خیابان ھای نیوگی: یکی از مأموران پلیس 
تمام اقشار اجتماعی در کنار یکدیگر . کھ نمی توانستیم بھ این جا برسیم جمعیت شده بود

.ایستاده اند  

.عجیبھ، گویی ھمھ خبردار شده اند خیلی: اسمیت   

ر ھمینطوری پیش برود، تا یک ربع ساعت دیگر تمام لندن خبردار اگ: مأمور پلیس 
خواھند شد، و تمامشان بھ جای شرکت در مراسم تاجگذاری، بھ این جا خواھند آمد، و 

.ملکھ باید از خیابان ھای خالی عبور کند  

اگر ساعت شش . و این ھم یک دلیل بیشتر برای این کھ کار را یک سره کنیم: اسمیت 
.کھ بھ محل تاجگذاری برسد یک ساعت وقت خواھد داشت ھنوز شود، جمعیت کار تمام  

!دست بھ کار شویم  

روزبخیر، اسمیت، االن در چھ ساعتی ھستیم؟: مکیت   

.نمی توانید ببینید؟ پنج و ربع :اسمیت   

پنج و ربع: مکیت   
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)ولپشت بھ سل براون. وار می شود براون، وقتی اسمیت می خواھد در سلول را ببندد(  

او در سلول است؟:  براون  

می خواھید ببینید؟: اسمیت   

خودتان بھ تنھایی کارھا را راه ! نھ، نھ، نھ، خدای بزرگ، بھ ھیچ قیمتی:  براون
!بیاندازید  

)خارج می شود(  

اسمیت، من ھیچ چیزی بھ شما نمی  :) خیلی آرام با صدای خفیف حرف می زند( مکیت
اگر شما حاضر بھ خرید . می دانم. ست، مطمئن باشیدگویم، موضوع اصال بزھکارانھ نی

اگر دست  بلھ،. و فروش باشید، دست کم مجبور خواھید بود کھ از این کشور خارج شوید
شما مجبور ھستید کھ نان . بھ شکل دیگری نمی توانید عمل کنید چنین کاری بزنید، بھ

در بیست ! ست؟ چیزی نگوییدھزار لیور برایتان مناسب ا. روزھای پیریتان را تأمین کنید
یا می توانید این ھزار لیور را پیش از ظھر دریافت دقیقۀ دیگر بھ شما خواھم گفت کھ آ

بروید بیرون و کمی با خودتان خلوت . من از روی احساسات حرف نمی زنم. کنید یا نھ
از سوی دیگر، ھنوز  .زندگی کوتاه است و پول مثل علف ھر جایی سبز نمی شود. کنید

ولی اجازه دھید کھ تمام . نمی دانم آیا می توانم تمام این پول را بھ موقع تھیھ کنم یا نھ
.افرادی کھ می خواھند مرا ببینند بھ این جا بیایند  

)خارج می شود! (این حرف ھا ھیچ معنی ندارد مکیت :) بھ آرامی (  اسمیت  

)مکیت با صدای پائین و خفیف و با ریتم سریع آواز می خواند(  

  :مکیت 

 رحم کنید، بھ من رحم کنید،

.دست کم، خواھش می کنم، دوستان من  

 مکی دیگر جشن شاھانھ نمی گیرد،

.سیاه چال انداختھ اند او را در  

 کھ خدا صدای او را بھ شما برساند

!و پیش از آن کھ دیر شود او را نجات دھید  
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!دوستان، دیوارھای ضخیمی او را محاصره کرده است  

، جرعھ ای بھ یادش بنوشید،او دیگر در بین شما نیستوقتی کھ   

!ولی تا وقتی زنده است، بھ نجاتش بشتابید  

)11ت ( مکی بیچاره، آیا او را رھا خواھی کرد؟  

و ژاکوب وارد داالن می شوند و می خواھند مکیت را ببینند ولی اسمیت جلوی  متیاس(
.)آنھا را می گیرد  

، چرا اینقدر مثل ماھی دودی یا جاکش ورشکستھ الغر بگو ببینم دوست دیرینھ: اسمیت 
.شدی  

کمک ھای از وقتی کھ کاپیتان نیست، من خانم ھایش را باردار می کنم کھ  :متیاس 
من باید با کاپیتان . برای این نوع رژیم ھا باید حائز شرایط خاصی بود. اجتماعی بگیرند

.حرف بزنم  

)روند پیش مکیت ھر دو می(  

!خیلی طول دادید. بیست و پنج دقیقھ پنج و: مکیت   

)12ت (...با این ھمھ، می بایستی کھ: ژاکوب   

ولی من وقت یکی بھ دو ! می خواھند مرا دار بزنندبا این ھمھ، با این ھمھ، : مکیت 
چقدر می توانید فورا از : خیلی خوب ! پنج و بیست و ھشت. کردن با شماھا را ندارم

 حساب شخصی تان بیرون بکشید؟

برداشت از حساب شخصی آن ھم ساعت پنج صبح؟ :متیاس   

تو واقعا بھ این جا رسیدی؟: ژاکوب   

چھار صد لیور، می شھ؟: مکیت   

.آره، و ما؟ این تمام پولی است کھ داریم: ژاکوب   

؟ھاو این جا چھ کسی را می خواھند دار بزنند؟ من یا شما: مکیت   

نگو ببنده لش سوکی تادرای بھ جای این کھ فو بگو کی می خواد بره پی :) عصبی( متیاس
بگو کی می خواد بره با سوکی تادرای بخوابھ، ما یا تو؟ بره؟  
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!پنج و سی دقیقھ. بھ زودی، با این پتیاره نخواھد بود کھ می خوابم! خفھ شو: مکیت   

.آره، باید یک کاری بکنیم متیاس: ژاکوب   

.برای آخرین غذایتان...ر خواستی داریدھر د اعالم کردند کھ شما براونآقای  :اسمیت   

) بھ اسمیت(بالاخره می خواھی یا نمی خواھی؟ ) بھ متیاس. (راحتم بگذارید: مکیت 
!مارچوبھ  

.اوال، من اجازه نمی دھم اینطوری سرم داد بکشند: متیاس   

متیاس، آیا تو می گذاری مرا اعدام کنند؟...تنھا برای. ولی سرت داد نکشیدم: مکیت   

ولی کی از این موضوع حرف زده؟ . البتھ کھ نھ، نمی گذارم اعدامت کنند: اس متی
آیا ما حق داریم این موضوع را مطرح کنیم یا نھ؟! چھارصد لیور، تمام دارایی ماست  

!پنج و سی و ھشت دقیقھ :مکیت   

.متیاس، وگرنھ دیر خواھد شد در این صورت، باید عجلھ کنیم: ژاکوب   

.جمعیتی کھ بھ خیابان ریختھ عبور کنیمط کھ بتوانیم از این ازدحام بھ این شر :متیاس   

  )می خندد. (اگر ساعت پنج دقیقھ بھ شش این جا نباشید، ھرگز مرا نخواھید دید :مکیت 
!...ھرگز مرا نخواھید دید  

کار راه افتاده؟ : )با حرکت دست شمردن پول ادای( اسمیت  

مکیت او را صدا . زد و می رودباال می اندا اسمیت شانھ ھایش را. (چھارصد: مکیت 
.حرف بزنم براونمن باید با )  ندمی ز  

صابون با خودتان آورده اید؟ : )با مأموران پلیس بازمی گردد( اسمیت  

.بلھ، ولی صابون مناسبی نیست: یکی از مأموران پلیس   

.برای راه انداختن دستگاه، ده دقیقھ باید کافی باشد: اسمیت   

.ولی گیرۀ دار عمل نمی کنھ: لیس مأمور پ  

!ھر طور شده باید راھش بیاندازید، ناقوس برای بار دوم ھم بھ صدا در آمد: اسمیت   
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: )آواز می خواند( مکیت  

!بیایید بھ تماشای او در این زندان ماتم زده  

.کھ چگونھ نزدیک شدن مرگش را نظاره می کند  

دیگری بھ جز پول ھای کثیفتان نمی شناسید، شمایی کھ پادشاهبھ شما ھشدار می دھم، بھ   

!پریشانی او را بھ این شتاب بھ ریشخند نگیرید  

!شاید بھ زودی بھ ھمین سرنوشت دچار شوید  

!بر آن بوسھ بزنید ولی بھ دامن ملکھ بشتابید و  

  این کار را نخواھید کرد؟شما . چنین خواھند کردخوک ھا 

د؟را در این جا رھا می کنی مکی بیچاره  

 

است و ھنوز نوبت شما  16شمارۀ شما . من نمی توانم بگذارم وارد شوید: اسمیت 
.نرسیده  

.من ھمسر او ھستم و باید با او حرف بزنم. شماره چیھ؟ اینقدر سختگیر نباشیدآه، : پلی   

!بسیار خوب، ولی نھ بیشتر از پنج دقیقھ: اسمیت   

می خواھم برای . بھ زمان بیشتری نیازمندممن . پنج دقیقھ! چھ می گویید! پنج دقیقھ: پلی 
خداحافظی کنم، در این صورت زن و شوھر حرف ھای خیلی مھمی با یکدیگر  او ابد با

او کجاست؟...خواھند داشت  

او را نمی بینید؟: اسمیت   

.چرا، البتھ، خیلی ممنونم: پلی   

!پلی : مکیت   

.مک، من ھستم: پلی   

!آه البتھ: مکیت   
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!ی کشیده باشیخیلی سخت دیلی خستھ شده ای؟ بایچطوری؟ خ :پلی   

؟ولی تو بھ چھ سرنوشتی دچار خواھی شد و چھ کار خواھی کرد. آره: مکیت   

می دانی، کاری را کھ راه اندازی کردیم، خوب می گردد، این حداقل برایم باقی : پلی 
ه است، تو پدر تو دقیقا چھ کار می کرد...مکی، بگو، آیا خیلی عصبی ھستی؟. می ماند

نمی فھمم، با این وجود تو ھمیشھ سر حال و . ھرگز در این باره با من حرف نزدی
.سالمت بودی  

بگو، پلی، آیا می توانی بھ من کمک کنی کھ از این جا بیایم بیرون؟: مکیت   

.البتھ: پلی   

...ھبان صحبت کرده امبا نگ. پول احتیاج دارم کمک یعنی پول، من بھ: مکیت   

.تمام پول برای منچستر رفت:  )آرامیبھ ( پلی  

لی ھم راھت نداری؟وپ: مکیت   

در ، مک، شاید بتوانم با یک نفر ولی می دونی. نھ، من ھیچ پولی ھم راھم ندارم: پلی 
بھ گریھ می (می توانم از ملکھ در خواست مالقات شخصی کنم ...بزنم  حرف این باره

!اوه مک) افتد  

بالخره این ھزار لیور می رسھ یا نمی رسھ؟ : )می کشد پلی را بھ ھمراه خود( اسمیت  

)خارج می شود! (خداحافظ مکی، مواظب خودت باش و فراموشم نکن: پلی   

)اسمیت و مأموران پلیس میز و یک سینی مارچوبھ می آورند(  

مارچوبھ ھای نرم ھستند؟: اسمیت   

.خیلی نرم: یک مأمور پلیس   

).وارد می شود براون. خارج می شود(  

اسمیت، از من چی خواد؟ برای تھیۀ میز، کار خوبی کردید کھ  : )بھ اسمیت( براون
آن را با ھم برای او می بریم کھ او بھ روشنی ببیند کھ ما چھ . منتظر من باقی ماندید

اسمیت خارج می . وارد سلول می شوند و میز را می آورند. (احساسی نسبت بھ او داریم
.امیدوارم از خوردن آنھا لذت ببری. رایت مارچوبھ آورده امب! سالم مک.) سکوت. شود  
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یف را برایم ، دیگران آخرین وظابراوناین ھمھ بھ خودتان زحمت ندھید آقای : مکیت 
)13ت (.انجام خواھند داد  

!آه مکی:  براون  

اجازه می دھید کھ بھ علت کمبود وقت ھم . می خواھم بھ حساب ھا رسیدگی کنم: مکیت 
مشغول . (ھر چھ باشد این آخرین غذای من است. بخورما ازاین مارچوبھ ھ زمان کمی

)خوردن می شود  

!ھایت مثل آھن گداختھ قلبم را می سوزاند آه مک، حرف. نوش جان:  براون  

.جایی برای احساسات نیست. ، حساب، حساببراونآقای : مکیت   

من حساب ھا را  : )دبا کشیدن آھی عمیق دفترچھ ای از جیبش بیرون می کش( براون
.این حساب آخرین ماه ھا است. آورده ام، مک  

.آه، شما تنھا برای گرفتن پول ھایتان آمده اید :مکیت   

...نھ مک، خیلی خوب می دانی کھ حقیقت ندارد:  براون  

م؟ ریز حساب ھا را از چقدر بھ شما بدھکار...جیبتان شما نباید از...بھ خصوص: مکیت 
شما ... دگی ھمیشھ بھ من آموختھ است کھ بھ ھمھ چیز مضنون باشمزن. شما می خواھم

.خصوصا برای درک حرف ھای من  در جای بسیار مناسبی ھستید  

.مک، وقتی اینطوری حرف می زنی، ھوش از سرم می پرد:  براون  

)خوب است، محکم جا افتاده: اسمیت صدای . از راھرو صدای چکش شنیده می شود(  

.ونبراحساب، : مکیت   

اگر اصرار داری باشھ، اوال حقوق واریز شده برای ...بسیار خوب، بسیار خوب:  براون
دریافتی تو از جانب . بازداشت قاتالنی کھ تو معرفی کردی و یا یکی از افراد باند خودت

...دولت در کل  

بیست و پنج در صد . برای سھ مورد چھل لیوری، می شھ صد و بیست لیور: مکیت 
.می شھ از قرار سی لیور کھ ما باید بھ شما بپردازیمبرای شما،   

...ولی واقعا نمی دانم اگر در این لحظات آخر...کامال ھمین طور است:  براون  



105 
 

سی لیور و برای موردی کھ مربوط بھ . چرت و پرت نگو، خواھش می کنم: مکیت 
.می شود، ھشت لیور» دوور«  

...د کھھشت لیور، ولی با این حال قرار بو:  براون  

کارھای  سھ ماھۀ آخر سی و ھشت لیور  آیا مرا قبول دارید یا ندارید؟ شما برای: مکیت 
.دریافت خواھید کرد  

...بھ تمامی یک زندگی ! بھ تمامی یک زندگی :) با گریھ( براون  

.من در چشمانت مثل آینھ می خواندم:  براونمکیت و   

پنج سال در لندن،  –. »جیم توی جشن جان توی کار بود و« -- سھ سال در ھند : مکیت 
این جا ). ادای فردی را در می آورد کھ اعدام خواھد شد! (و این ھم مزد تمام کارھا 

دوست دروغین و تھی از روح او را . کھ آزارش بھ ھیچ کس نرسیده بود اعدام شد مکی
.، گردنش سنگینی کونش را حس کردطنابسانتی متر در انتھای چند . فروخت  

باید بپرسم کھ این جا چھ کسی بھ شرافت ...مک، اگر با این لحن حرف می زنی : ونبرا
.)با عصبانیت از سلول خارج می شود! (من حملھ می کند، بھ شخص من، مک  

...شرافت تو: مکیت   

بھ ! (می توانید بگذارید ھمھ وارد شوند! اسمیت، شروع کنید. بلھ، شرافت من:  براون
).رج می شودخا. (مرا ببخش)  مکیت  

حاال، من ھنوز می توانم شما را از این جا بیرون بکشم، : ) با عجلھ بھ مکیت( اسمیت
پول را آماده کرده اید؟. ولی در یک دقیقھ، خیلی دیر خواھد شد  

.بلھ، اگر دوستان رسیده باشند: مکیت   

! کار تمام است. بسیار خوب. ھیچ اثری از آنھا دیده نمی شود: اسمیت   

پیچوم، خانم پیچوم، پلی، لوسی، روسپیان، کشیش، متیاس و  :ارد می شوند ھمھ و(
.)ژاکوب  

از سر راه ما کنار نروید  فورا ولی بھ آنھا گفتم، اگر .راه ورودمان را بستھ بودند: جینی 
!با جینی خوشگلھ طرف خواھید بود  
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ایان، آقای مکیت مرا باید ببخشید، ولی کدام یک از شما آق. من پدر زن او ھستم: پیچوم 
 است؟

.مکیت :) خودش را معرفی می کند( مکیت  

) بھ سمت چپ جلوی میلھ ھای زندان می ایستد و بقیھ نیز ھمین کار را می کنند(: پیچوم   

سرنوشت، آقای مکیت، چنین بوده است کھ شما داماد من باشید، بی آن کھ افتخار آشنایی 
برگزار می  نیز در شرایط بسیار غم انگیزینخستین مالقات ما . با شما را داشتھ باشم

آقای مکیت، شما در گذشتھ دستکش چرمی سفید، عصای دستھ عاجی داشتید، و . شود
این جراحت را ھنوز . جراحتی روی گردن داشتید و بھ ھتل پیور رفت و آمد می کردید

تنھا در  این از کمترین نشانھ ھای بارز شما بھ نظر می رسد، ولی حاال شما:  ھم دارید
سلول ھایی با میلھ ھای آھنی محکم رفت  آمد می کنید و بھ زودی نیز بھ ھیچ کجا رفت 

...و آمد نخواھید کرد  

.)پلی با گریھ از جلوی سلول عبور می کند و در سمت راست می ایستد(  

!آه کھ چھ لباس زیبایی بھ تن داری: مکیت   

)سمت راست می ایستند متیاس و ژاکوب از جلوی سلول عبور می کنند و در(  

اینقدر دویدیم کھ من فکر می کردم . بھ دلیل تراکم جمعیت نتوانستیم عبور کنیم :متیاس 
...اگر ما را باور نمی کنی. ژاکوب تلف خواھد شد  

دم ھای من چھ می گویند؟ آیا جاھای مناسبی دارند؟آ: مکیت   

تاجگذاری، می . را می فھمید ببینید کاپیتان، ما فکر می کردیم کھ شما حرف ما: متیاس 
آدمھای شما ھر طوری کھ بتوانند نانشان را درمی . دانید کھ ھر روز برگزار نمی شود

.آورند و تھنیت ھایشان را نیز برای شما می فرستند  

!صمیمانھ ترین تھنیت ھا: ژاکوب   

آقای مکیت  : )از جلوی سلول عبور می کند و در سمت راست می ایستد(خانم پیچوم 
 یک ھفتۀ پیش می پرسید کی برای رقص بھ ھتل پیور خواھیم رفت؟

.رقص...بلھ: مکیت   

.چھ انتظاری دارید، راه زندگی پوشیده از خار است: خانم پیچوم   
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!ما در آذربایجان بازو بھ بازوی یکدیگر زیر رگبار مسلسل جنگیدیم :) بھ کشیش( براون  

خیابان دروری لن، تشویش زیادی در  : )خودش را بھ سلول نزدیک می کند( جینی
.می خواھند ترا ببینند داشتیم، در تاجگذاری پرنده ھم پر نمی زند، ھمھ  

)بھ سمت راست می رود(  

!مرا ببینند: مکیت   

!ساعت شش است. باید راه بیافتیم: اسمیت   

)مکیت را از سلول بیرون می آورد(  

، شما در مقابلتان یکی م ھا و آقایانخان .بلھ البتھ، تماشاچیان را منتظر نگذاریم :مکیت 
ما صنعت  .از آخرین نمایندگان طبقھ ای را می بینید کھ بھ نیستی فراخوانده شده است

گاه ھای اھرم سرکج و کشوی صندوق فروش روش ھای قدیمی و کاران خرده پا کھ با
، کوچک و اجناس گران بھا در خانھ ھای خالی از سکنھ در روزھای جشن سروکارداریم

زیر فشار شرکت ھای بزرگ کھ از پشتیبانی بانک ھا برخوردار ھستند گرفتار آمده ایم و 
در مقایسھ با شرکت ھای مالی چھ ارزشی دارد؟ دستبرد رم سرکج ھیک ا. خفھ می شویم

کشتن یک آدم در مقایسھ با اھداء  بانک چھ اھمیتی دارد؟ دبھ یک بانک در مقایسھ با بنیا
ھ یک آدم چھ ارزشی دارد؟ در پایان این جمالت، ھم شھریان، شما کار با حقوق مکفی ب

برخی از . را بھ حال خودتان می سپارم و از شما خیلی سپاسگذارم کھ بھ این جا آمدید
 .کھ جینی مرا لو داده باشد، خیلی موجب شگفتی ام شد. شما برای من خیلی گرامی ھستید

سیر . می بینم کھ معادل خود می باشد در این مورد بارزترین نشانھ ھای دنیایی را
.و من سقوط کردم. حوادث مختلف و شرایط اسفباری موجب سقوط من شد  

سھ چراغ از سقف پائین . ارگ روشن می شود. نور طالیی: نورپردازی برای آھنگ (
).سرود سپاسگذاری: می آید و در انتھای میلھ روی تابلو نوشتھ شده   

 

 سرود سپاسگذاری

زندگی می کنید، یی کھ پس از ماای آدم ھا  

 علیھ ما سنگ دل نباشید

 وقتی استخوان ھای ما را کشف می کنید
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 بر ما بھ تمسخر نگاه نکنید

 ما را محکوم نکنید، کھ بھ دست عدالت کشتھ شدیم،

 زیرا عدالت ھر دم رنگ دیگری بھ خود می گیرد

.و ھیچ انسانی داور عادلی نیست  

:بیاموزید از استخوان ھای پوکیدۀ ما   

 از شرارت ھای ما ھیچ کس نمی خندد،

.ببخشاید گناھان را بر ما  اینولی خدای را دعا کنیم کھ ھمۀ   

... 

 بھ دخترانی کھ برای پذیرایی سخاوتمندانھ

پستانھایشان را نشان دادند   

 بھ اوباش ھایی کھ در پی روسپان دویدند

 بھ دیوانھ ھا، جیب برھا و قاتالن کار کشتھ

اد می گویم سپاسگذارمبھ فری  

 

نھ این سگ ھای پلیسولی   

داختندانکھ مرا از نفس   

 نھ این حرامزاده ھای مکار

 دلم می خواھد آنھا را در حال مرگ ببینم

 ولی اکنون دژخیم مرا فراخوانده است

نھا قویترین ھستند، چنین استآ  

 و برای اجتناب از نزاع
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مسپاسگذار می گویم آنھا نیز بھ  

 

.قای مکیت، خواھش می کنمآ : اسمیت  

.کنید را ھم راھی پلی و لوسی، در آخرین لحظات زندگی شوھرتان: خانم پیچوم   

...خانم ھا با وجود تمام آن چھ کھ بین ما روی داده : مکیت  

!جلو  بھ :) او را بھ جلو می برد( اسمیت  

 

.پلھ کان دار  

سپس درآن سوی . شوندھمھ پشت در سمت چپ کھ زیر نور دیده می شود ناپدید می (
ت پای دار ایستاده، یکوقتی م. صحنھ دیده می شوند و ھر کدام یک فانوس بھ دست دارند

.)پیچوم سخنرانی می کند  

 

:حضار محترم، ما بھ این جا آمده ایم: پیچوم   

 آقای مکیت اعدام خواھد شد،

پائینی یچنان کھ می دانید در این دنیازیرا   

.دھر آدمی باید حساب پس بدھ  

ولی برای این کھ فکر نکنید ما بھ شکل خشونت آمیزی رفتار می کنیم، قھرمان داستان 
. اعدام نخواھد شد  

 برای آن کھ دست کم شما در اپرا ببینید کھ ترحم بر قانون پیشی می گیرد

میشما ھست خوبیو بھ این علت کھ ما خواھان   

!این بار سفیر شاه از راه می رسد  

) شود روی تابلو دیده می(  
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چھارپنی اپرای سومین پایانۀ  

 سفیر شاه از راه می رسد

:گروه سرایندگان   

!ببینید چھ کسی از راه رسیده است! گوش کنید، گوش کنید  

!سفیر شاه از راه رسیده است  

.نیست براونسفیر شاه، ھیچ کس دیگری بھ جز   

.سوار بر اسب جنگی چاالک وارد می شود براون  

 

تاجگذاری، ملکھ دستور داده است کھ کاپیتان مکیت فورا آزاد بھ مناسبت  : براون
ھمھ دست می زنند و فریاد شادی (، ملکھ و بھ ھمین مناسبت. )صدای فریاد شادی (شود

ده ھزار لیور دستور داده است کھ کاخ مولبریک بھ عنوان اقامتگاه شخصی، و ) می کشند
.در این جا آرزوی نیکبختی داردملکھ برای تمام زوج ھای حاضر . بھ او اھداء گردد  

بلھ، در عمیق ترین ناامیدی ھا است کھ آدمی بیش از ! نجات، نجات پیدا کردم : مکیت
.می شودنجاتش نزدیک راه ھمیشھ بھ   

.خیلی احساس خوشبختی می کنم. نجات پیدا کردی، مکی عزیزم نجات پیدا کرد: پلی   

اگر  قبول کنید کھ. خوب تمام شود ھر چیزی خوب است بھ شرط این کھ: خانم پیچوم 
.سفرای دربار ھمیشھ بھ موقع می رسیدند، زندگی ما خیلی ساده تر و مطبوع تر می شد  

را بخوانید کھ » سرود محروم ترین محرومان«ھمھ سر جای خودتان بمانید، و : پیچوم 
آنھا غم ش گذاشتید، زیرا در واقعیت روزمره، پایان کار یامروز زندگی آنھا را بھ نما

.سفرای دربار بھ ندرت بھ یاری ستم دیدگان می شتابند .انگیز است  

.)ھمھ با ھم بھ ھم راھی آھنگ ارگ می خوانند و بھ جلوی صحنھ می آیند(  
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بھ زودی بھ خودی خود از بین خواھد . با بی رحمی تمام تبھکاری را مجازات نکنید
د کھ در جھان دوزخیان زمین بھ شب و سرمای گور بیاندیشی. رفت، زیرا محکوم است

.پنجھ افکنده است  
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:پانوشت مترجم   

1)Savoy Hôtel 

از این ھتل  احتماال روی بشقاب مارک ھتل ساووی دیده می شود، چون کھ احتماال
.دزدیده شده است  

2)Seldridge 

 نام یک فروشگاه معروف 

 3) Golgotha 

در آن جا بھ صلیب می کشیدندمحکومان را ھا نام تپھ ای در بیرون از اورشلیم کھ رمی   

 

سلیمان پسر داوود و بت شبع در انجیل عھد قدیم)4  
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یدربارۀ اپرای چھار پن  
 

1 

ی تمام تآترھادر  )1(»اپرای گدایان«، طی دو قرن تحت عنوان اپرای چھار پنی
ماجرا در حومھ ھا و محلھ ھای جنایتکاران لندن بھ وقوع  .انگلستان بھ نمایش در می آمد

از این و حتی امروز پناھگاه  در دویست سال پیش )3(و وایتچاپل) 2(می پیوندد، سوھو
.اقشار فقیر ساکنین لندن بوده کھ ھمۀ آنھا چندان ھم صاف و ساده نبوده اند  

آقای جوناتان پیچوم از فقر بھ شیوۀ خاص خودش کھ بدیع نیز بھ نظر می رسد، ثروت 
شکل افراد  آدم  ھای سالم و تندرست را بھ مندانھ،با تردستی و ھنر:  اندوزی می کند

، و از طریق جلب ترحم طبقات مرفھ بھره می گمارد کرده و بھ گدایی ل بزکمعلو
من در «:  از روی بدجنسی مادر زاد انجام نمی دھد البتھ چنین کاری را .برداری می کند

ا در ، این آن اصل و قاعده ای است کھ او ر»این دنیا در وضعیت دفاع از خود ھستم
در  .باشد مصمم مجبور می سازد کھ پذیریبھ شکل خدشھ نا و اعمالش تمام حرکات

دنیای جنایت و بزھکاری در لندن، او تنھا یک رقیب جدی دارد، و رقیب نیز کسی نیست 
، دختر پیچوم مکیت. با قلب کوچک و ساده است مورد ستایش بانوانی بھ جز مکیت، کھ

شکل  را فریفتھ و در یک اصطبل بھ ، پلی)دوست داران گدایان سھامی رئیس شرکت(
جراحتی  ،ی پیچوم ازازدواج دخترش خبردار می شودوقت. با او ازدواج می کند مبتذلی

باند کالھبرداری جنگ تمام عیاری را علیھ  تا اخالقی،کھ بیشتر دلیل اجتماعی داشت 
 .را تشکیل می دھد پنیکھ رویدادھای آن محتوای اپرای چھار  مکیت را آغاز می کند

زات رھا می شود و ھمھ چیز بھ خوبی و خوشی در اپرایی از مجا ولی سرانجام مکیت
. خاتمھ می یابد ھ آمیزعظیم و در عین حال کمی مضحک  

عنوان اپرا کھ . )5(در تآتر لینکلن 1728نخستین بار بھ سال  )4(»گدایان پرا برایا«
، یعنی اپرایی کھ در آن مشخصا تصور کرده اند» اپرای گدایان«شکل  غالب مترجمان بھ

.است واقع بھ مفھوم اپرا برای گدایان، در نوایان و فقرا را نشان می دھند بی  

 نوشتھ شد، تقلیدی بود از )6(، بھ تشویق جوناتان اسویفت)4(»اپرا برای گدایان«
و بھ شکلی کھ روایت کرده اند، نتیجۀ شکوھمند آن موجب از اعتبار افتادن تآتر ) 7(ھندل

نمی ھندل  ی بھ اھمیتما ھجو نامھ نویسی دربارۀ اپرایاز آن جایی کھ انگیزۀ . ھندل شد
نین رابطھ ای با این موضوع را رھا کردیم و متن موسیقی کامال مستقل از چ  ،باشد
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بیش از ھمھ مورد توجھ ما بوده، مضامین ولی آن چھ کھ  .تاریخ موسیقی تھیھ شده است
کھ در دویست سال پیش از بھ ھمان گونھ : است » اپرا برای گدایان«عھ شناختی در جام
 ول اخالقی پایبندبا نظام اجتماعی روبرو ھستیم کھ تقریبا تمام اقشار اجتماعی بھ اص این،

مختلف اشکال  اخالق زندگی می کنند، این موضوع بھ بوده اند، و نھ در اخالق بلکھ با
.حقیقت دارد  

ا می باشد و عناصر بھ مثابھ کھن الگوی اپر پنیاز دیدگاه شکل نمایشی، اپرای چھار 
.اپرا و درام ھر دو را در بر می گیرد  

1929ژانویھ  9  

 یادداشت دربارۀ اپرای چھار پنی

خوانش درام.1  
برای   )8(جان گی سر لوحھ ای را کھ  پنیبرای اپرای چھار  ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ

در مورد ولی  ).9(نیمدر نظر گرفتھ بود، عوض ک »گدایاناپرا برای «نمایشنامھ اش 
. می آید تا آنھایی کھ در پی لذت ھنری ھستند آن، بیشتر بھ کار کارشناسان تأثیر کلی

آنھا نیز تا  حتما باید توده ھای ھر چھ وسیعتر تماشاچیان را متحول سازیم عالوه بر این
این کار در شرف . تبدیل شوند و کارشناس بھ افراد شناسنده و تماشاگر یا خوانشگربھ 

.تکوین است  

با بھ نمایش درآوردن آن  –بھ عنوان محتوا  نھ تنھا بھ مفاھیم بورژوایی اپرای چھار پنی
، و بھ نوعی بازنمایی می کند )مفاھییم را(را ھاکھ آننیز می پردازد بلکھ بھ شیوه ای  –

.دربارۀ آن چیزھایی حرف می زند کھ تماشاگر می خواھد از زندگی در تآتر ببیند  

ین حال چیزھایی را می بیند کھ نم یخواھد ببیند، بھ این ترتیب نھ تنھا با این وجود، در ع
او خود را (آن چھ را کھ در خواست او بوده می بیند، بلکھ با نقد آن نیز روبرو می شود

او  ، بر این اساس،)بھ عنوان فاعل و در عین حال موضوع مورد بررسی مشاھده می کند
ولی بھ ھمان . تعیین می کند نوینی را برای تآتردر شرایطی قرار می گیرد کھ عملکرد 

د و مقاومت می کند، مختل ساختن عملکرد رایج خود را نمی پذیر گونھ کھ خود تآتر
 ، یعنی نمایشینیز ببیندکھ تماشاگر با بدگمانی  پشت صحنھ را  فرصت خوبی خواھد بود

نیز  تآتر خود در ایجاد تحول ،کھ ھدف آن عالوه بر نمایش روی صحنۀ تآتر را ببیند
.ھست  
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 اولویت دستگاه تآتر. امروز ما می بینیم کھ تآتر بر ادبیات نمایشی اولویت مطلق دارد
کھ در پی  مقاومت می کند دستگاه تآتر در مقابل جریانی. اولویت وسایل تولید است

در رابطھ با  دستگاه تآتر. نون رایج نبودهتا ک برای اھدافی است کھمتحول ساختن آن 
سازد، بھ طوری کھ نمایشنامھ بھ ھیچ  می تواند فورا آن را بھ نمایش تبدیل مایشنامھ،ن

مگر این کھ خودش خودش را متوقف  –در دستگاه تآتر نیست  وجھ عنصر بیگانھ ای
برای دستگاه تآتر مھمتر از ھنر نمایش ( ضرورت اجرای دقیق ھنر نمایش نوین. سازد
ھر چیزی  .آتر می تواند ھر چیزی را بھ نمایش بگذاردبھ این نکتھ می انجامد کھ ت )است

.اولویت دستگاه تآتر دالیل اقتصادی دارد ،البتھ .را در این دستگاه تآتری جای می دھد  

عنوان ھا و تابلوھا.2   
می نویسیم و یا بھ وسیلۀ پروژکتور نشان می  تابلوھایی کھ روی آن عنوان صحنھ ھا را

، ششی مقدماتی برای ایجاد رابطۀ مفصلی بین تآتر و ادبیاتدھیم، می تواند بھ عنوان کو
بھ طور کلی این ادبی سازی تآتر،  .تعبیر شود تآتر] ادبی سازی[و بھ عبارت دیگر 

.بیانجامد در گسترده ترین سطوح بھ انکشاف آن ھمانند ادبی سازی ھر امر عمومی باید  

جای   »متشکل«در ) شده مولھفر(» بھ شکل در آمده«ادبی سازی بھ این معنا است کھ 
دھد کھ با نھادھای دیگر در زمینۀ فعالیت فکری در رابطھ قرار بگیرد، و بھ تآتر اجازه 

رابطھ یک جانبھ باقی  گیرد، ولی تا زمانی کھ تماشاچیان در آن شرکت نداشتھ باشند
.خواھد ماند  

قع دارند کھ در پرده بر خالف تیترھا، از دیدگاه ھنر نمایش مکتبی، از نویسندۀ تآتر تو
خودش  ھای نمایشنامھ ھر آن را چھ کھ باید گفتھ شود بگنجاند، وبھ این معنا کھ اثر

این نکتھ بھ رفتار تماشاچیانی باز می گردد کھ نھ دربارۀ موضوع . خودش را بیان کند
با این وجود شیوه ای کھ ھمھ . بلکھ از طریق داده ھای محدود دربارۀ آن فکر می کنند

تقلیل می دھد، و عادتی کھ تماشاچی را در جریان یک سویھ  را بھ یک نظریۀ چیز
قرارداده بھ شکلی کھ او بھ چپ و راست و باال و پائین نیز نمی تواند نگاه کند، از دیدگاه 

یادداشت ھای توضیحی و خوانش بھ ھدف مقایسۀ  .مردود است) مدرن(ھنر نمایش نوین 
.مھ شودمتن ھا باید بھ ھنر نمایش ضمی  

مثال پالکاردھایی کھ در : مترجم (وجود تابلوھا . باید روی یک بینش پیچیده کار کرد
ضرورتا شیوۀ بازی نوینی را بھ بازیگران ) از سقف بھ پائین می آید» اپرای چھار پنی«

وقتی عنوان ھا روی صفحھ یا پرده . استشیوۀ حماسی  این شیوۀ بازی. تحمیل می کند
تماشاچی رفتاری مشابھ بھ ) بھ عنوان مثال از طریق پروژکسیون(شود ای نشان داده می 

چنین رفتاری، بازی بھتر و صادقانھ تری را . رفتار فردی را دارد کھ سیگار دود می کند
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فردی را کھ در حال سیگار کشیدن بوده و  ایجاب می کند، زیرا بیھوده خواھد کھ بخواھیم
خیلی بھ سرعت تآتر . شد، تحت تأثیر قرار دھیمبھ اندازۀ کافی سرگرم کار خود می با

. انباشتھ از شناسنده و کارشناس خواھد شد، ھمانگونھ کھ در کاخ ورزشی می بینیم
شھامت این را داشتھ باشند کھ  ناممکن خواھد بود کھ بازیگران در مقابل چنین تماشاچیانی

!ند تمرین استفاده کنندتأملی طی چاز این نیم کیلو شکلک ھای کار راه انداز، بی ھیچ   

شخصیت ھای اصلی. 3  
پرسوناژ (» خسیس«خصوصیت جوناتان پیچوم نباید بر حسب عادت با صورتبندی 

برای او کھ . پیچوم ھیچ نسبتی با پول ندارد. تشابھی داشتھ باشد) کمدی مولیر بھ ھمین نام
ابزار  عنوانبھ ھیچ  در ھر چیزی کھ بتواند امید بخش باشد تردید می کند، پول نیز

 کھ جوناتان پیچوم احتماال یک نوع کالھبردار و یا بھ شکلی. مطمئنی برای دفاع نیست
جنایت او، بھ جھان بینی او . در تآتر سنتی می بینیم یکی از انواع آدمھای زرنگ است

 کھ بھ جا خواھد بود کھ در قساوت او نھفتھ است، این جھان بینی در مورد .باز می گردد
ی نوایی را گن دیگر جنایتکاران بزرگ بدانیم، و با این وجود، وقتی او فقر و بآن را ھم

روحیۀ زمانھ «با بھ عنوان کاال تعبیر می کند، در واقع نشان می دھد کھ تا چھ اندازه 
لی را کھ با بھ عنوان مثال، در صحنۀ نخست، پو :عمال اگر ببینیم . ھم خوانی دارد »اش

ھ سادگی در جیب در صندوقچھ حبس نمی کند، بلکھ آن را بتھدید از فیلش می گیرد، 
.او نھ با این پول و نھ با ھیچ چیز دیگری نمی تواند نجات پیدا کند: شلوارش می چپاند   

چنین رفتاری در رابطھ با پول حاکی از کمال احتیاط کاری و نشانی از ناامیدی عمیق 
ا او ھیچ چیزی را ، زیرا اساسندازدھ خیلی ساده و در جا پول را دور نمی امی باشد، ک

چنگش می فشرد، بھ  نیز در را یک میلیون شیلینگ مبلغ حتی اگر. بریزد نمی تواند دور
نھ ) طالھای دنیا و نھ حتی تمام(از دیدگاه او، نھ طالھایش  .شکل دیگری فکر نمی کرد

و کار نمی کند، بھ ھمین علت ا. کافی نخواھد بود) تی تمام مغزھای دنیاو نھ ح( مغز او 
و  شلوارش فرو می برد ش می گذارد، و دستھایش را در جیبولی کاله شاپو روی سر

آدم افسردۀ کھ  ھیچ .در طول و عرض مغازه اش می گردد کھ مبادا چیزی گم شده باشد
بھ خاطر تنگ نظری و خساست نیست کھ کتاب  .تن بھ کار نمی دھد واقعا افسرده باشد،

ھیچ یک  .ین کھ مبادا دزدیده شود بھ میز تحریر زنجیر کرده استآسمانی را از ترس ا
از برجستگی ھای دامادش برای او اھمیتی ندارد، او را بھ پای دار می برد زیرا از 

، داشتھ فردی کھ دخترش را از او گرفتھدر رویارویی با  یم انتظار دیگریپیچوم نمی توان
وم قرار می گیرد، کھ می تواند توجھ پیچ جنایات مکی چاقو کش تنھا وقتی مورد. باشیم

در مورد دخترش نیز مانند کتاب مقدس تنھا بھ این . سر او را زیر آب کند بھ وسیلۀ آن
. علت اھمیت دارد کھ منبع درآمد اوست  
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چھره  باید لی پیچوم دختر جوناتان پیچوم را بازی می کند، حتمابازیگری کھ نقش پ
.طرح کردیم، مورد بررسی و توجھ قرار دھدپیچوم را کھ در باال مپردازی   

او را بھ مثابھ چھرۀ بورژوا جنایتکار را بھ عھده می گیرد باید  تبازیگری کھ نقش مکی
یک :  جنایتکار بھ اشتباه تعریف می شودتمایالت بورژوازی برای باند ھای  .تعبیر کند

 باه دیگری قرار می گیرددر رابطھ با اشتاین اشتباه . ھرگز بورژوا نخواھد بود  تبھکار
آیا در این جا تفاوتی نمی . یک فرد بورژوا ھرگز تبھکار نخواھد بود: کھ می گویند 

 بینییم؟ 

صلح «انجمن . اگر بعضی وقت ھا تبھکار آدم پستی نیست: البتھ تفاوتی وجود دارد 
ای کھ رژوا نسبت داده شده، توسط مکی چاقو کش، مرد معاملھ کھ در تآتر بھ بو» جویانھ

 تجاری برای امور ، ولی تنھا در آن جایی کھنمایندگی می شود از خون ریزی نفرت دارد
. باشدضروری ن بھ ھیج عنوان او  

 : را نشان می دھدی بھ حداقل، خردگرایی در اصول تجارخون ریزی  محدود ساختن
در  آقای مکیت نشان می دھد کھ تا چھ اندازه تی پیش بیاید،در صورتی کھ ضرور ولی

یعنی :  او می داند کھ چھ چیزی را مدیون شھرتش می باشد .زی مھارت داردشمشیر با
 خردگرایی آن توجھ داشتھ باشیم، می بینیم کھ در خدمت آن کھ اگر بھ گسترش ییسمترمان

مکی چاقو کش کامال مواظب زیر دستانش است  .قرار دارد کھ در باال بھ آن اشاره کردیم
رھایی کھ موجب ترس دیگران می باشد را بھ حساب نھ و آن کاو تمام کارھای شجاعا

ھر استاد دانشگاھی تحمل نمی کند کھ دستیارانش پای کار  ، و مانندگذاردخودش می 
بیشتر  کھبل نھ عنوان مردی خوش چھره در رابطھ با زنان، او. دانشجویان را امضا کنند

اپرا برای «استان اصلی ددر . شدمطرح می با مناسب بھ عنوان مردی با موقعیت
او بھ عنوان مردی چھل سالھ، جمع و جور ولی محکم با سری شبیھ تربچھ، و » گدایان

موھایی کم پشت و بی مو معرفی شده و فرد چندان بی شخصیتی نیز نشان داده نشده 
ثبات حرفھ ای او در کالھبرداری از خارجی  اھل بذلھ گویی نیست، و جا افتاده و. است
با مأموران حفظ نظم . استثمار کارمندان خودش تجلی یافتھ و آشکار می شوددر  ھا و

عمومی، حتی اگر مخارجی در بر داشتھ باشد، رابطۀ خوبی دارد، و نھ تنھا بھ دلیل 
را بر این باور داشتھ است کھ امنیت شخصی  امنیت شخصی خودش، بلکھ درک عملی او
اقدام علیھ نظم عمومی، یعنی کاری  .ر استاو و این جامعھ در پیوند تنگاتنگ با یکدیگ

مانند آن چھ پیچوم بھ آن مبادرت می ورزد، برای آقای مکیت قابل تصور نیست و از آن 
قابل توجیھ است و » توربریدج«بھ نظر شخصی او، روابطش با خانم ھای  .بیزار است

او از . ھ کندبھ او اجازه می دھد کھ مسائل را بھ این شکل توجی ویژگی کار او مشخصا
. دروابط کامال حرفھ ای اش استفاده کرده تا بھ عنوان مرد مجرد اوقاتی را خوش بگذران
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رفت و آمدھای . او فروتنانھ فکر می کند کھ چنین خوش گذرانی ھایی حق او بوده است
می دھد کھ با ریتم خدشھ ناپذیری انجام  را »توربریدج«محلۀ  کافھ ھای بھ اش دائمی

 ،جنبۀ شخصی عبیر می کند و ھمینعادت ت این موارد را نیز بھ عنوان و دوست دارد،
.ھدف اصلی زندگی مشخصا بورژوایی او را تشکیل می دھد  

در ھر صورت، بازیگری کھ بھ بررسی و تعبیر نقش مکیت می پردازد، بھ ھیچ عنوان 
چنین روابطی نباید نقطۀ آغاز را از ویژگی ھای رفت و آمدھای او بھ چنین کافھ ھایی و 

.در نظر بگیرد  

بی مال و منال مکیت نیازھای جنسی اش را با زنانی برطرف می سازد کھ چندان ھم 
.در ازدواجش در پی تحکیم موقعیت حرفھ ای خود می باشد او .نیستند  

، خودش را بھ ھیچ عنوان اعدام شده نمی بیند، بلکھ کنار رودبار پر در چشم انداز آینده
بھ نظر می رئیس پلیس، براون چھرۀ خیلی مدرنی  .د کھ بھ او تعلق دارداز ماھی می بین

در او دو شخصیت دیده می شود، فردی با زندگی شخصی کھ کامال با فرد اداری و . رسد
انگی کھ بھ یاری آن او نھ علی رغم این دو گ. عملکرد رسمی اش کامال تفاوت دارد

فرد  .دو گانگی زندگی می کنند مینو با او تمام جامعھ بھ یمن ھ زندگی می کند،
. می داند تابع آن چیزی نیست کھ فرد رسمی جزء مسئولیت ھای خود خصوصی ھیچ گاه

مجبور بھ چنین کاری (مورچھ آسیب برساند  بھ حتی فرد خصوصی قادر نیست
در نتیجھ عالقۀ او بھ مکیت کامال صادقانھ است، برخی مزیت ھای تجاری شاید )...نیست

علت این است کھ زندگی ھمھ چیز را بھ لجن می :  ھ را مظنون جلوه می دھداین رابط
...کشد  

توضیحاتی برای بازیگران.4  
در مورد انتقال موضوع، تماشاچیان نباید تحت تأثیر انطباق ھویتی قرار گیرند، بلکھ با 

ای رابطھ و بیگانگی و فاصلھ ای کھ بین صحنھ و سالن وجود دارد،  وجود تمام تفاوت ھا
بھ عنوان مثال مکی چاقو کش در : مترجم (برقرار می شود  بین بازیگر و تماشاچی

و بازیگر مستقیما .) مورد ازدواجش با پلی، با تماشاچیان مستقیما حرف می زند
با انجام چنین عملی، بازیگر باید در مورد شخصیت  .تماشاچیان را مخاطب قرار می دھد

ده دارد، عالوه بر بازی آن نقش، دربارۀ آن با نمایشی کھ بازنمایی آن را بھ عھ
 روندبھ وسیلۀ آن  کھ روشن است کھ باید رفتاری را اتخاذ کند .تماشاچیان حرف بزند

ولی عالوه بر رابطھ با داستان نمایش، باید با . بھ سادگی قابل درک باشد داستانی
بھ عنوان مثال،  .ده نکندروندھای دیگری نیز رابطھ برقرار سازد، و تنھا از داستان استفا

در صحنۀ عاشقانھ با مکیت، پلی نھ تنھا محبوب مکیت است، بلکھ دختر پیچوم نیز 
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این . ھست، و عالوه بر این نھ تنھا دختر پیچوم بوده بلکھ کارمند او نیز بھ حساب می آید
روابط با تماشاچیان باید موجب نقد پیش داوری ھای تماشاچیان روی موضوع نامزدی 

.ھکار و دختر تاجر، و غیره شودتب  

بازیگران باید در نشان دادن تبھکاران، از ھر گونھ الھام از مشتی آدمھای  .1
دستمال بھ گردن کھ در بازارھای مکاره پرسھ می زنند و ھیچ آدم حسابی حاضر 

دارند،  ھمۀ آنھا قطع نظر از حرفھ ای کھ. بھ معاشرت با آنھا نیست، اجتناب کنند
بھ نظر می رسند، و تعدادی از آنھا نیز تنومند و محکم  ا ادب و محترمیآدم ھای ب

.ھستند  
کاربرد مفیدی  خصوصیات بورژوازی در این جا، بازیگران می توانند برای .2

نشان  ھایشان رارابطۀ تنگاتنگ بین لطافت روحی و کالھبرداری  پیدا کنند، و
.دھند  

بھ کار ببندد، تا را باید  چھ نیروی خشونت باری  فرد آدمی نشان می دھیم کھ. 3
رفتاری مانند داماد (سرانجام رفتار انسانی  در آن کھ سازدموقعیتی را فراھم 

.گرددممکن ) جوان  
ھمھ عموما چشم طمع بھ عروس دوختھ اند، ولی سرانجام داماد او را از آن .4

باید . تمام عیار است در نتیجھ موضوع کامال یک موضوع نمایشی. خود می سازد
غالبا می بینیم کھ افراد خیلی با . نشان دھیم کھ عروس خیلی کم غذا می خورد

.ظرافت مرغ و ماھی را درستھ می بلعند، ولی عروس ھرگز  
 

رعایت ترتیب  پیچوم، بازیگران نیاز مبرمی بھ برای نشان دادن امور تجاری .5
بازیگری کھ نقش یکی از گدایان . رندحرکات صحنھ ای و سیر خطی رویدادھا ندا

( را بازی می کند، باید انتخاب پای چوبی مصنوعی مناسب را بھ نمایش بگذارد
ھر بار یک پای مصنوعی را امتحان می کند و کنار می گذارد و سپس یکی دیگر 

بھ این ترتیب تماشاگران بھ خاطر ھمین صحنھ دوباره بھ ). را آزمایش می کند
.ند آمدتآتر باز خواھ  

 

شان داده پیچوم باید حتما بھ شکل دختری پارسا و بافضیلت بھ تماشاچیان ن لیدوشیزه پ.6
لی نشان می دھد کھ تا چھ اندازه عشق او عاری از ھر گونھ اگر در صحنۀ دوم پ. شود

ن می دھد کھ از زندگی عملی نیز بھ دور نیست، نشا ولی در این جاحساب و کتابی بوده، 
.ھھ ای کھ در نبود آن، عشق او نیز سبکسرانھ جلوه می کردیعنی وج  
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ولی مشخصا چرا نباید بھ . این خانم ھا بھ راحتی مالک ابزار تولید خودشان ھستند.7
دموکراسی این آزادی را بھ آنھا نمی دھد،  .شکلی نشان داده شوند کھ گویی آزاد ھستند

.وم می سازدھمانطور کھ دیگران را از وسایل تولیدشات محر  

از  »آواز دالل محبت«بازیگرانی کھ نقش مکیت را بازی می کنند در طرح بازی و  .8
ولی سکسوآلیتھ در . بازنمایی فرمول سکسوآلیتۀ تراژیک این صحنھ رویگردان نبوده اند

، زیرا زندگی جنسی با زندگی اجتماعی در قطعا بھ عرصۀ کمیک تعلق دارد دوران ما
، و این تضاد کمیک است زیرا خصلت تاریخی دارد، بھ این معنا کھ می تواند تضاد بوده

آواز دالل ( در نتیجھ بازیگر باید در این قطعھ. در نظم اجتماعی دیگری حل گردد
بازنمایی زندگی جنسی روی صحنھ از اھمیت خیلی زیادی . از کمیک استفاده کند) محبت

واره جلوه گاه ماتریالیسم بدوی بوده و ، دست کم بھ این علت کھ ھمبرخوردار است
.خصوصیت مصنوعی و موقتی تمام روبناھای اجتماعی در آن آشکار می گردد  

د خط از فرانسوا ویون چن، اپرای چھار پنیاین قطعھ آواز و دیگر آوازھایی کھ در . 9 
خواھد برای بازیگران مفید . بھ آلمانی ترجمھ شده وجود دارد )10(آمر. ل.کھ توسط ک

بود کھ قطعاتی را کھ در اصل بھ شکل نوشتھ بوده و در این نمایشنامھ بھ شکل آواز 
).11(طراحی شده، با یکدیگر مقایسھ کنند  

این صحنھ برای بازیگرانی کھ نقش پلی پیچوم را بازی می کنند قابل توجھ است کھ  .10
.خالقیت کمیک پلی را نشان دھند  

یفا می کند، در سلول می تواند تمام شیوۀ زندگی او را بازیگری کھ نقش مکیت را ا. 11
گام ھای گستاخانھ ای کھ در فریب کاری ھایش در رابطھ زنان . تا این جا مرور کند

برداشتھ، گام ھای محتاطانۀ مردی کھ تحت تعقیب قرار گرفتھ، گام ھای بلند پروازانھ، و 
بازیگر می تواند یک بار دیگر طی این گشت و گذار، . گام ھای پارسا منشانھ، و غیره

. تمام رفتارھای مکیت را درطی این چند روز نشان دھد  

تآتر غیر ارسطویی کھ از : مترجم ( دراین جا، بھ عنوان مثال، بازیگر تآتر حماسی .12
با تالش برای برجستھ ساختن ) انطباق ھویتی کامل بازیگر با نقش قطع نظر می کند

نباید مانع بازنمایی  اضطراب مرگ نزد مکیت و متأثر ساختن تمام پرده از این موضوع
 ؟برای دوستی حقیقی آیا می توان محدودیت قائل شد. (رابطۀ دوستانۀ حقیقی شود

پیروزی اخالقی دو دوستی کھ حقیقی ترین دوستان اوھستند، دچار نقصان می گردد زیرا 
.)بھ اندازۀ کافی برای نجات دوستشان نمی کوشند و شتاب نمی کنند  

مکیت واقعا و کامال احساس می کند کھ بی گناه : نشان دھد کھ  شاید بازیگر بتواند .13
و از آن جایی کھ باندھای تبھکار بیش . ه استبوده و در مورد او اشتباه قضایی روی داد
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از ھمھ قربانی اشتباھات دستگاه دادگستری می شوند، دستگاه دادگستری تمام اعتبار خود 
.را از دست می دھد  

 

سرودھا درباۀ شیوۀ خواندن. 5  
ھیچ . بازیگر وقتی شروع بھ آواز خواندن می کند، در کار کردش تغییر ایجاد می شود

د، نوقتی زمین بازی را از نثر بھ نظم تغییر می دھ ز این نیست کھ بازیگرانامری بدتر ا
توسط  ساختھ و پرداختھ شده، گفتار گفتار رسمی: سھ سطح . دنندیده بگیراین تغییر را 

ساختھ و  گفتار و آواز، باید ھمواره از یکدیگر تفکیک شود، و بھ ھیچ عنوان بازیگر
نیست، بھ ھمان نسبت کھ آواز تشدید بخشیدن  ار رسمیبھ معنای تشدید گفت پرداختھ شده

 در جایی کھ ھیجان حسی اوج می گیرد، در نتیجھ، .نیست ساختھ و پرداختھ شدهبھ گفتار
در عین  ، بایدخواندمی آواز  ی کھبازیگر. نیست عنوان آواز بھ دلیل فقدان کلمھبھ ھیچ 

این صورت بازیگر نباید در پی در. نفر در حال آواز خواندن استیک حال نشان دھد کھ 
آواز او بیشتر باید بھ غذایی شباھت داشتھ باشد کھ  (باشد آواز ابراز محتوای عاطفی

بلکھ بر عکس ) دیگران تعارف می کند ھصرف شده و حاال آن را ب تر توسط اوپیش
.بازیگر حرکات بدنی عادی را باید مد نظر قرار دھد  

اولی گفتار متن آواز را تکرار نمی کند، بلکھ از  یگر بھ طریقدر چنین رویکردی، باز
در مورد آھنگ نیز . ش ھای زبان روزمره بھره می گیردشیوۀ بیانی و چرخش ھا و پیچ

مخالف «در آواز شیوه ای وجود دارد آن را : آن را کورکورانھ ھم راھی نمی کند 
کھ حاکی از پافشاری  بسیار زیادی داشتھ باشد گذاری می نامند کھ می تواند تأثیر» خوان

  .و تکیھ روی زبان رسمی و استقالل آن نسبت بھ آھنگ و ریتم است

ھم آھنگی با آھنگ، باید بھ شکل یک واقعھ جلوه کند، بھ این منظور، بازیگر می تواند 
آھنگ را جذب کند و از آن لذت ببرد، و در حضور نوازندگان می تواند خود را برای 

نوان مثال صندلی را در جای مناسب بگذارد و یا آرایش کند و و بھ ع(قطعھ آماده کند 
.)غیره  

چرا مکیت دوبار بازداشت می شود و نھ یک بار؟ . 6  
 ظرن طعق خشب این ۀجمتر زا ،مدش ھجاوم نآ اب ھمجرت رد ھک یتالکشم لیلد ھب : مجرتم(
)مدرک  
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؟چرا سفیر سلطنتی با اسب وارد می شود.7  
و نھ تنھا عناصر لومپن (کند اپرای چھار پنی جامعۀ بورژوازی را بازنمایی می 

ھمھ شمول و در نتیجھ جھان  جامعۀ بورژوایی بھ سھم خود نظم بورژوایی. )پرولتاریا
نمایش سفیر . کھ بدون آن نمی توانست بھ حیاتش ادامھ دھدایجاد کرد  بینی مشخصی

سلطنتی کھ سوار بر اسب در صحنھ ظاھر می شود، یعنی جایی کھ بورژوازی جھان 
آقای پیچوم نیز وقتی از آشفتگی  .شده اش را نگاه می کند، کامال ضروری استبازنمایی 

آنھایی کھ دست اندر کار . روح جامعھ بھره می کشد، کاری بھ جز این انجام نمی دھد
اسب  تآتر ھستند باید روی این موضوع فکر کنند و از خودشان بپرسند کھ چرا حذف

اپرای «ری کھ تقریبا تمام کارگردانان مدرنسفیر شاه از صحنھ، اشتباه است؟ یعنی کا
.انجام داده اند» چھار پنی  

... 

1931 

 

 صحنھ آرایی برای اپرای چھار پنی
صحنھ ای آرایی برای اپرای چھار پنی بھ ھمان اندازه مناسب خواھد بود کھ تفاوت بین 

، در انتھای در برلن 1928نمایش سال  .صحنۀ بازی و صحنۀ آواز مشخص شده باشد
صحنھ ارگ بزرگی را گذاشتھ شده بود و روی پلھ ھا بھ گروه موسیقی اختصاص داشت، 

در سمت چپ . و وقتی شروع بھ نواختن می کردند، المپ ھای رنگارنگ روشن می شد
 نآ یور ھک دوب هدش ھتشاذگ راک و راست ارگ، دو صفحۀ بزرگ با کادر مخمل سرخ

و د نیا یور اھنآ ناونع ،اھ زاوآ یط .دش یم هدنکفا رھن راپساک طسوت هدش ھیھت ریواصت
 ،ون و ھنھک مدرک طولخم یارب .دمآ یم نیئاپ ھب فقس زا اھ پمال و دش یم هدنکفا ھحفص
 میس باھ ک ودب دهش دهفاتسا یزتمن دانچ ھن یروت ۀچراپ زا یاھتوک ۀدرپ ی،اینو یب و هوکش

.دش یم هدیشکی فلز  

 

نایادگ نکتخر  
 یارب بیرغ و بیجع هاگشورف نیا ھک دشاب هدش زیھجت یلکش ھب دیاب نایادگ نکتخر
 ربتکا 14(فتر نھصحی ور ھب سیراپ رد ھک یشیامن .دشاب فتایرد لباق نارگاشاتم

 یاھ نکنام آنر د ھک دوب هدش ھتشاذگ راک نیرتیو ود ھنحص یاھتنا رد )1930
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 یاھ هالک و سابل تاعطقه گاوشرف فقساز  .ندشد یم هدید انایدگ تازیھجت اب یکسورع
ۀ یپاھ س کی یور .دندوبن ازیوآ دوب هدش لصو یا هرامش کی رھ ھب ھکوص صمخ
 دهید یم،بینمی ا ھ وزهم رد ھچن آ باھ ابمشف ھشدی ذارگ هرامش ھنھک شفکدی داعت ه،تاکو
.شدی م  

 

 پا نوشت

1) The Beggar’s Opera 

2) Soho 

3) Withechapel 

4) The beggar’s Opera 

من نمی توانم حروف التین را با . برشت نام این اپرا را بھ انگلیسی در متن نوشتھ است
.فارسی در پی ھم بنویسم  

5) Lincoln’s Inn Theatre 

6) Jonathan Swift 

 1745اکتبر  19در دوبلن بھ دنیا آمد و در جزیرۀ ایرلند بھ تاریخ  1667نوامبر  30
سفرھای گالیور از . مھ نویس سیاسیو منتقد و شاعر بوداو نویسنده، ھجو نا. فوت کرد

.آثار مشھور او می باشد  

7)Georg Friedrich Haendel ( en anglais :George Frideric 
Handel)  

آوریل  14 – 1685فوریھ 23موسیقی دان آلمانی کھ بھ تابعیت بریتانیا درآمده بود 
1759 

8) John Gay 

9) « Nos haec novimus esse nihil » 

 ما می دانیم کھ ھیچ چیزی نیستیم

108در انتشارات فرانسوی صفحۀ » 1نوشتھ ھا دربارۀ ادبیات و ھنر «در ) 10  
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« Ecrits sur  la littérature et l’art 1 », sur le cinéma, p.108, 
L’Arche, 1970 

من این بخشی را کھ مورد نظر بوده در اینجا ترجمھ می کنم کھ تنھا مربوط بھ : مترجم 
یک روزنامۀ برلینی سرانجام پی برده بود کھ من نام «: پانوشت ترجمۀ فارسی می شود

در ھر . از قلم انداختھ بودم» ویون« را در کنار نام نویسنده » آمر«مترجم المانی 
و بیست و پنج بیت  بین ششصد عدر واق. صورت دیر پی بردن بھتر از ھیچ وقت است

از من در این مورد توضیح خواستھ . شعر، بیست و پنج بیت کامال با اصل تطبیق می کند
فراموش کردم بنویسم، این موضوع سھل انگاری بنیادی  متأسفانھ من نام مترجم را: اند 

)1929می . (مرا بھ موضوع مالکیت فکری توضیح می دھد  

François Villon 

K.L.Ammer 

  .اپرای چھار پنی) 11

آواز پلی، آواز  از سپاس،برای زندگی خوب، آواز سلومون، آو آواز دالل محبت، شعری
.نوشتھ شدهبا الھام از شعر کیپلینگ ...از تھ چاه،   

 

: عبنم  

 

Bertolt Brecht.Ecrit sur le théâtre 2.Edition L’Arche 1979.P309-323 

 


