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 :از است اي ترجمه كتاب اين

Dom Juan ou Le Festin de pierre   
By: Jean-Baptiste Poquelin - Molière 

 ١٣٩٢ زمستان: اول چاپ

 عزتي امير: جلد حاطر

 ادبيات باشگاه :ناشر

 است ادبيات باشگاه مخصوص و محفوظ اثر اين الكترونيكي انتشار حقوق كلية

  :اينترنتي نشاني

https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab 

http://bashgaheketab.blogspot.com 

  :الكترونيك پست

BashgaheKetab@groups.facebook.com 

amir.ezati@gmail.com  

 
 

3



 

 

:ها تيشخص  

ژوان دن 1 ييلو دن پسر ،  

2اسگانارل ژوان دن نوكر ،  

ريالو 3 ژوان دن زنِ ،  

4گوسمان ريالو مهترِ ،  

كارلوس دن 5 آلونس دن ، 6 ريالو برادرانِ ،  

ييلو دن 7 ژوان دن پدر ،  

سكيفرانس 8 شارلوت ، 9 نيماتور ، 10 ييروستا زنان ،  

فرمانده ٔمجسمه 11 

ولتيو ال 12 راگُوتَن ، 13 ژوان دن مستخدمان ،  

                                                            
1 DOM JUAN 
2 SGANARELLE 
3 ELVIRE 
4 GUSMAN 
5 DOM CARLOS 
6 DON ALONSE 
7 DOM LOUIS 
8 FRANCISQUE 
9 CHARLOTTE 
10 MATHURINE 
11 LA STATUE DU COMMANDEUR 
12 LA VIOLETTE 
13 RAGOTIN 
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مانشيدي آقا 14 تاجر ،  

رامه ال 15 مزدور كش آدم ،  

ژوان دن مالزمان  

آلونس دن و كارلوس دن برادران مالزمانِ  

شبح كي  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                            
14 M. DIMANCHE 
15 LA RAMEE 
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  نخست ٔصحنه كم، ئپرده

  .گوسمان اسگانارل،

  

ي برابر تنباكو با كه ستين يزيچ ند،يبگو خواهند يم چه هر فلسفه و ارسطو): دست در تنباكو ٔجعبه(اسگانارل
 ست؛يني زندگ قيال كند،ي زندگ تنباكو بدون كس هر و است؛ كردار راستي ها انسان ٔعالقه و عشق تنباكو كند،
 ادي آن با انسان و دهد يم سوقي زگاريپره و تقوا به را روح بلكه كند يم پاك و شاداب را آدم مغز تنها نه تنباكو

 و متيمال با قدره چ مردم با كند يم مصرف تنباكوي كسي وقت ديا دهيند. شود كار درستي فرد چگونه رديگ يم
 از كه ماند ينمي حت كند؟ يم بخشش و بذل را آن راست و چپ چگونه باشد كه جا هر و كند يم رفتاري مهربان

ي برا تنباكو كه دارد قتيحق نيا چون: رود يم مردمي ها خواسته استقبال به خودش شيشاپيپ بخواهند، او
 بهتر ست، يكاف مورد نيا در صحبت اما. تقواست و شرافت احساس بخشِ الهام كنند يم مصرفش كهيي ها آن

 مان رفتن از» ريالو دنه «مخدومت كهي گفت ز،يعز گوسمانِ پس، خب. ميريبگ سر از را خودماني گوو گفت است
 است گرفته قرار من ارباب ريتأث تحت سخت تو قول به كه قلبش و افتاد راه ما سر پشت و شد زده رتيح

 عشق كه ترسم يم ،يبخواه مرا نظر اگر باشد، خودمان نيب آمد؟ جا نيا تا اوي پ در و بماند زنده او يب نتوانست
 شود تانديعا قدر همان تان آمدن از و باشد نداشتهي ثمر شهر نيا به آمدنش و بماند منت و مزد يب مخدومت

  .تان ماندن از كه
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 اربابت ايآ ؟يكن فكري شوم ٔندهيآ نيچن به شود يم باعث چه كنم، يم خواهش بگو، ست،يچ لشيدل: گوسمان
 نيهم او رفتن علت و است شده سرد ما به نسبت است گفته تو به است، كرده باز توي برا را دلش ٔسفره
  ست؟ يسرد

 او كه آن يب و هستم آشنا مسائل نيا با شيب و كم من. شود يم برداشت طور نيا مرا ظواهر از اما ابداً، :اسگانارل
 تجربه موارد نيا در اما كنم، يم اشتباه هم ديشا. شود يم ختم جا نيا به هيقض كه دارم حتم د،يبگوي زيچ
  .است آموخته من بهيي زهايچ

 پاك عشق به تواند يم او ايآ است؟ انژو دنيي وفا يب عالمت رمنتظرهيغ سفر نياي يعن ؟ييگو يم چه: گوسمان
  كند؟ نيتوه گونه نيا ريالو

  .ندارد را جرأتش و است جوان هنوز او كه است نيا علتش نه،: اسگانارل

  زند؟ يمي پست كار نيچن به دست مقام نيا باي مرد: گوسمان

  .شود يم كارها ازي بعض انجام از مانع نيهم و ست يخوب ليدل! مقامش بله، آه: اسگانارل

  .كند يم ديمق را اويي زناشو مقدس ونديپ اما: گوسمان

  .ست يآدم جور چه ژوان دني دان ينم هنوز تو كن باور من، دوست من، ٔچاره بي گوسمان! اه: لاسگانار

 آن از بعد فهمم، ينم چيه ست؛ يآدم جور چه دانم ينم كه الحق باشد كرده ما بهي انتيخ نيچن اگر: گوسمان
 و اشك و ناله و آه و آرزو همه آن و احترام و قرب همه آن از بعد داد، نشان خود از كهي قرار يب و عالقه همه
 همه آن وي خود يب خود از همه آن مكرر؛ سوگند و قسم و پرالتهاب عشقِ اظهار همه آن پرشور،ي ها نامه آن
 دنه و برداشت راه سر از را معهصو مقدسِ مانع ،ييدايش شدت از كه جا آن تا داد، نشان خود از كهي فتگيش
 را عهدش آمد دلش ها نيا تمام از بعد چه طور آخر ميگو يم فهمم، ينم چيه. كرد خود مسخر و مقهور را ريالو

  ؟بشكند
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 كهي ديد يمي شناخت يم را كار هناب نيا اگر هم تو و ستين سخت ابداً و اصالً دنشيفهم مني برا اما: اسگانارل
 است، شده عوض ريالو دنه به نسبت او احساسات كه ميگو ينم من. ستيني دشوار ركا اوي براي عهدشكن

 با است آمده كهي وقت از و افتادم راه زودتر او دستور به من كهي دان يم را نيا  ستم؛ين مطمئن مورد نيا در هنوز
 نيتر زرگب من ارباب كه )باشد خودمان نيب( ميگو يم تو به اطياحت محض اما است، نگفته سخن من
 بهشت به نه كه كافر يك تُرك، يك طان،يش كي سگ، يك وانه،يد يك است، دهيد خود به ايدن كه ست يكار هناب

 خوك مثل گذراند، يمي وحش وانيح يك مثل را اش يزندگ كهي كس نه؛يگرگ به نه و دوزخ به نه دارد اعتقاد
 اعتقادات تمام و ستيني شماتت و سرزنش چيه بدهكار گوشش كهي كس ،يواقع 16سارداناپال يك مثل كور،ياپ
 شيها خواسته ارضاءي برا كه كن باور است، كرده ازدواج مخدومت با كهيي گو يم. داند يم الطائالت را ما

 انداختن دام بهي برا و نداردي ا نهيهز اوي برا كردن ازدواج. كند ازدواج زين اش گربه و سگ و تو با بود حاضر
 چيه اوي برا ،يدهات ،يشهر زه،يدوش بانو، كند، يم ازدواجيي بگو كه هر با او ؟!نيا از بهتري ا تله چه انيبارويز
 خود عقد به مختلفي ها مكان در كه راي افراد اسم خواستم يم اگر و گرم؛ اديز نه و است سرد اديز نه زيچ

 رنگت وي كن يم رتيح ها رفح نيا دنيشن با. كرد يم دايپ ادامه شب تا آن شرح ميبگو تو به است درآورده
. است الزم گريد خط چند اش چهره ليتكمي برا اوست، تيشخص از ساده طرح يك تنها نيا شود؛ يم عوض

. نباشم او نوكر و باشم طانيش خدمت در دادم يم حيترج شود؛ نازل او بر آسمان غصب و خشمي روز دوارميام
 يا زاده بزرگ اما. بود گريد ٔشده خراب يك در كاشي ا كنم يم آرزو! ام دهيند او از من كهي مخوفي زهايچ چه
 لميم رغم به است من وجود در كهي هراس. بمانم وفادار او به ديبا من و ست يوحشتناك زيچ باشد تينيبدط كه
 روحمي برا كه را چه آن كند يمي كار كرده، مهار را احساساتم و شود يم او به نسبت تعصب به ليتبد

! ميشو جدا هم از بزند، قدم قصر نيا در ديآ يم كه است خودش نيا. كنم نيتحس و قيتشو تاس مشمئزكننده
 خارج دهانم از موعد از زودتري كم ها حرف نيا و گذاشتم انيم در تو با صادقانه را زهايچ نيا من كن، گوش
  .است بلند حاشا واريد صورت نيا ريغ در برسد، اربابم گوش به آن ازي زيچ دينبا اما شد،

  

  
                                                            

16  انيآشور پادشاه نيآخر »پاليآشوربان «همان اي  
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  دوم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

  

  !بود خودمان ريالو دنه گوسمانِ همان آمد يم نظر به زد؟ يم حرف تو با كه بود هك مرد آن: ژوان دن

   !بود ها هيما نيهم دري زيچ يك: اسگانارل

  بود؟ خودش ؟يگفت چه: ژوان دن

  !بود خودش صِيشخ شخصِ: لاسگانار

  است؟ رشه نيا در يك از: ژوان دن

   .شبيد از: لاسگانار

   است؟ آمده چهي برا: ژوان دن

  !ديبدان را او شيتشو علت خودتان كنم يم گمان :لاسگانار

  ما؟ متيعز البد: ژوان دن

  !ديپرس من از را علتش. است عذاب در موضوع نيا از طفلك: لاسگانار
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  ؟يداد او بهي جواب چه تو: ژوان دن

  .ديا نگفته من به باره نيا دري زيچ شما كه: اسگانارل

  ست؟يچ مساله نيا از تو برداشت ست؟يچ خودت نظر خبي ول: ژوان دن

  .ديدار سر ريز راي گريد فرد شما برنخورد، بهتان اگر كه، كنم يم فكر من من،: اسگانارل

  ؟يكن يم فكر طور نيا: ژوان دن

  !بله: اسگانارل

  .است كرده خارج ذهنم از را ريالوي گريد هدف كه كنم راقرا ديبا ،ييگو ينم هم راه يب! للعجب يا: ژوان دن

 قلب نيتر شهيپ عاشق قلبت كه دانم يم شناسم، يم دستم كف مثل را خودم ژوان دن من خدا، بر پناه :اسگانارل
  .ندارد ماندن جا يك بهي ليتما چيه و برود گريدي ا رابطه بهي ا رابطه از دارد خوش و استيدن

  كنم؟ رفتار طور نيا ندارم حق نم،يبب بگو: ژوان دن

  !قربان اه:اسگانارل

  !بزن حرف چه؟: ژوان دن

 نيا اگر اما. ديبگو را نيا خالف تواند ينمي كس د،يخواه يم طور نيا كه حاال د،يدار حق كه البته: اسگانارل
  .داشت فرق كامالً هيقض ديخواست ينم طور

  .ييبگو من به را احساساتت وي بزن را حرفتي دار اجازه خب: ژوان دن

 كس همه عاشق معتقدم و مخالفم تان روش با كه ميبگو شما به حيصر و رك قربان، صورت، نيا در: اسگانارل
  .ست يديپل و پست كار شما ٔوهيش به شدن
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 م،ينخور تكان و ميكن پابند اندازد يم مان دام به كهي زيچ نياول به را خودماني خواه يم ؟ييگو يم چه: ژوان دن
 به ميبخواه كه نيا ست يكار عجب م؟ينكن نگاهي گريد كس به او جز و ميبزن را ايدن ديق او خاطر بهي واهخ يم

 احساس يك غرقِ را خود ابد تا و ميورز مباهات و فخر ميآور يم دست بهي وفادار از كهي نيدروغ شرافت
 ٔبرازنده تنهاي  دامن پاك نه، نه،: ميببند ،مينيب يم كهي انيبارويزي رو بهي جوان بدو از را خود قلب ٔچهيدر و ميكن
 راي حقوق و حق بودن اول نفر تيمز دينبا و دارندي دلبر حق همه دلبران. ندا گرانيد ٔمضحكه كه ست ييها آن
ي ب من و كند يم واله و فتهيش مرا باشد كه جا هريي بايز. كند لئزا دارند ما قلب به نسبت انيبارويز گريد كه
ي عشق باشم وفادار هم قدره چ هر. دارد يم روا ما بريي بايز كه شوم يمي خشونت و شدت ميتسلي مقاومت چيه
 كه دارمي چشمان من. كند گريد انيبارويز حق دري جفاكار به وادار را روحم تواند ينم دارم بارويز يك به كه
 روا كند يم حكم عتيطب كه راي احترام و ميتكر يك هر حق در و نديبب يم را انيبارويز ٔهمهي سزا و اجر
 مايس خوشي ا چهره گاه هر و كنم منع او از باشد، كه چه هر پسندد، يم دل كه را چه آن توانم ينم من. دارد يم

 ،رنديگ يم شكل كهي ا تازه و نو التيتما. دهم يم او به را همه باشم داشته دل هزار ده اگر بخواهد، را دلم
 جواني بارويز يك دلي وقت است نيريش چه. است آن تنوع در عشق لذت امتم و دارند ريناپذ وصفي ا جاذبه

 مشاهده ميآور يم دسته ب كار نيا در روزانه كه راي اندك رفت شيپ و ميكن يم نرم فراوان احترام و اكرام با را
ي سخت به كه راي روح معصومي ايح و شرم مانيها ناله و آه و ها اشك و ها غضب ٔلهيوسه ب كهي وقت م؛يكن يم

 در دهد يم نشان ما برابرِ خود از او كه راي زيناچي ها مقاومت يا و م؛يده يم شكست گذارد يم نيزم بر سالح
 ميخواه يم كهيي جا آن به آهسته را او آمده، فائق شوند يم محسوب افتخارش كهيي دهايترد بر و ميشكن يم هم
 تمام م،يكن آرزو كه ستيني زيچ ست،ين گفتني براي حرف گريد رم،يگ يم ارياخت در را او كه نيهم اما. ميبر يم
 و ديايبي ا تازه زيچ كه نيا مگر. ميرو يم فرو خواب به يعشق نيچن آرامش در ما و است شده تمام عشقيي بايز

 به زيچ چيه خالصه،. دهد نشان  مانيها دل به راي گريد فتح زيانگ دلي ها جاذبه و كند داريب را مانيها هوس
 را بزرگ فاتحاني بلندپرواز همان مورد نيا در من و. ستين مايس خوش دختر يك مقاومت بر غلبهي نيريش

 بتواند كه ستيني زيچ .ستندين شان آمال كردن محدود به قادر و پرند يم گريدي فتح بهي فتح از مدام كه دارم
 مثل و شود ايدن اهل تمام شقعا است قادر كه دارمي دل كنم يم حس. رديبگ را ميها خواسته فوراني جلو

  . دهم بسط زين جا آن به را ام عاشقانه فتوحات تا بود يم يگريدي اهايدن خواست يم دلم ريكب اسكندر
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 ها كتاب مثل و ديا كرده بر از را ها صحبت نيا تمام كه انگار د،يكن يمي پرحرف چقدر! الخالق جل: اسگانارل
  .ديزن يم حرف

  ؟ييوبگي خواه يم چه: ژوان دن

 نظر به كه ديچانيپ يم را موضوعي طور شما چون م؛يبگو چه دانم ينم كه، ميبگو خواهم يم خب: لاسگانار
 داشتم را ايدن افكار نيتر قشنگ من. ستين شما با حق كه ست انيا قتيحق حال نيا با و شماست با حق ديآ يم
 بحث شما با و سمينو يم را لميدال بعد ٔهدفع د،يبده اجازه حاال. ختير همه ب را ها آن ٔهمه شما سخنان و
  .كنم يم

  .يكن يمي خوب كار: ژوان دن

 و خجالت ٔهيما ذره يك الاقل انت يزندگ ٔنحوه كه ميبگو شما به ديده يم اجازه قربان، اما: اسگانارل
  ست؟ ييرسوا

  ؟يزندگ ٔنحوه كدام ؟ييگو يم چه: ژوان دن

  ...ديكن يم ازدواج ماه هر كه نيا مثالً اما. ست يخوب اريبسي زندگ: لاسگانار

  ندتر؟يخوشا نيا از زيچ چه: ژوان دن

 نيهم هم من آمد ينم شيپي مشكل اگر و است ريپذ دل و نديخوشا اريبس كه دانم يم است، درست: اسگانارل
  ...و مقدسي راز گرفتني باز به گونه نيا اما كردم، يم را كار

 تو ستيني ازين م،يكن يم حل را آن خودمان ما است، فلك و من نيب مساله نيا گر،يد است بس: ژوان دن
  .يندازيب زحمت به را خودت

 ولنگاري ها انسان و ست يستيناشا كار فلك شخندير و تمسخر كه اند گفته من به شهيهم خدا، بر پناه: اسگانارل
  .ندارندي خوش عاقبت و آخر
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  .ديآ ينم خوشم گر موعظهي ها آدم از كهي دان يم و ام گفته تو به پوك، كله نرو، تند: ژوان دن

ي زيچ به اگر و د،يكن يم كاره چ ديدان يم خودتان شما دور، به خدا نكردم، موعظه را شما كه من: اسگانارل
 لشيدل كه نيا بدون كه هستند ايدن در گستاخ و ريحق افرادي بعض اما. ديدار را خودتان ليدال البد ديندار اعتقاد

 نيا من اگر و. هاست آن ٔبرازنده كه كنند يم فكر چون آورند، يم در را فكرها روشني ادا و ارندولنگ بدانند را
ي شوخ به را فلك گونه نيا ديكن يم جرأت «: گفتم يم  صورتشي تو كنده پوست و رك داشتمي ارباب نيچن
 با (كوتولهي ا ،يخاك كرمي ا د،ييشما د؟يريگ يم تمسخر به را زهايچ نيتر مقدس كه لرزد ينم  تان تن د؟يريبگ
 ديكن يم فكر. ديكن استهزاء شمارند يم محترم همه كه را چه آن ديخواه يم كه دييشما) گفتم كه هستمي ارباب آن
 و پر عدد چند تان كالهي رو و ديدار فر كامالً ويي موطالي سيگ كاله چون و ديمنصب و مقام صاحب چون كه

 با كه ديكن يم فكر) هستمي گريد آن با ستم،ين شما با (ديدار فام نيآتشيي ها روبان و است زراندود تان لباس
 د؟يبگو شما به را خودتان قيحقا كند ينم جرأتي كس و ديهستي كار هر به مجاز و ديتوانمندتري انسان ها نيا
 دنبال به زين بدي مرگ بدي زندگ و كرد خواهد فريك زود يا ريد را كافران فلك د،يبشنو هستم شما نوكر كه من از

  »...و داشت خواهد

  !ست يكاف: ژوان دن

  ست؟يچ موضوع :اسگانارل

 كه بود او زيانگ دل افسون يِپ در و است ربوده مرا دليي بارويز ميگو يم تو به كه است نيا موضوع: ژوان دن
  .آمدم شهر نيا به من

  د؟ينداري ا واهمه و ترس چيه ديرساند قتل به شيپ ماه شش كهي ا فرمانده مرگ بابت قربان،: اسگانارل

  نكشتم؟ را او مگر بترسم؟ چرا: ژوان دن

  .ندارد اعتراضي براي ليدل فتد،يب بود ممكن كه ياتفاق نيبهتر است، حيصح كامالً: اسگانارل

  .شدم عفو قتل نيا خاطر به من: ژوان دن
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  ...نشاند ينم فرو را دوستانش و اقوام ٔنهيك عفو نيا اما بله،: اسگانارل

 ماي برا است ممكن كه كن فكريي زهايچ به نكن، فكر ديآ سرمان بر است ممكن كهي بتيمص به اه، :ژوان دن
 قرار كهي مرد همان را او. ندارد همتا ايدن در كه ست يجوان نامزد كردم را صحبتش كهي فرد. باشند بخش لذت
 قبل روز چهار يا سه را عاشق زوج نيا توانستم من و بود يار بخت. است آورده جا نيا به شود همسرش است

ي ها عشق شكفتن باعث و باشندي راض گرييكد از حد نيا تا فرد دو ام دهيند هرگز .كنم مالقات سفرشان از
 با عشقم و گرفت قرار ريتأث  تحت قلبم. ختيبرانگ من در را عشق شور شان احساسات بارز لطافت. شوند گريد

 كردم يم تصور. ختيبرانگ را هوسم بخل ند،ا هم با ها آن كه نميبب توانستم ينم ابتدا بله،. شد آغاز حسد و كرش
 هم از رنجاند يم را دلمي نازك كه را ونديپ نيا و بزنم همه ب را تفاهم نيا توانستم يم اگر بردم يمي اريبس لذت

 نيا. شوم متوسل چاره نيآخر به خواهم يم من و است بوده هودهيب ميها تالش ٔهمه لحظه نيا تا اما. بگسالنم
 همه ميبگو تو بهي زيچ كه آن يب من و ببرديي ايدر گردش يك به را اش معشوقه امروز دارد قصد ندهيآ همسر

 را بارويز آن بتوانم كه نياي برا را الزم ليوسا و نفر چند ق،يقا يك من. ام كرده آماده عشقم ارضاءي برا را زيچ
  .دارم ارياخت در ميايبربي سادگ به

  !قربان! ها :لاسگانار

  هان؟: ژوان دن

 ارضاء ئه يخوب به ايدن در زيچ چيه د،يبكن ديبا كاره چ ديدان يم خودتان و ديكردي خوب كاري ليخ: اسگانارل
  .ستين ها خواسته و اليام

 مالقات چه اه،....تا اوريب مراي ها سالح تمام شخصاً خودت. ييايب من همراه كه باش آماده پس: ژوان دن
  .جاست نيا هم خودش او كهي نگفت من به خائن،! يبدهنگام

  .ديدينپرس من از قربان،: اسگانارل

  است؟ آمده سفري ها لباس  همان با و نكرده عوض را شيها لباس چرا است؟ شده وانهيد: ژوان دن
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  سوم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن ر،يالو دنه

  

 مرحمت كه باشم دواريام الاقل توانم يم د؟يآور يم جا به مرا و ديكن يم  لطف ژوان، دن جناب:  ريالو دنه
  انداخت؟ ديخواه سو نيا بهي نگاه نموده،

  !نميبب جا نيا را شما نداشتم انتظار ام، زده رتيح كه كنم يم اعتراف بانو،: ژوان دن

 بودم، دواريام من كه طور آن نه اما د،يا كرده هم رتيح البته و دينداشت مرا انتظار كه نميب يم خودم بله،: ريالو دنه
 خود قلب ضعف وي لوح ساده از. كنم باور نبودم حاضر كه كند يمي زيچ رشيپذ به متقاعد مرا ديدار كهي حالت

 قدر آن من كنم يم اعتراف. داشتم ديترد كرد يم دييتأ را آن اريبس شواهد كهي انتيخ به نسبت كه نيا از متعجبم،
 ميها دهيد را چه آن كردمي سع و دهم بيفر را خودم شدم حاضر كه بودم احمق ميوبگ بهتر يا بودم، مهربان

 كنم تبرئه خود عشق نزد را تو محبتي سست كه گشتم يمي ليدال دنبال به. كنم بيتكذ گفت يم منطقم و ديد يم
 متهم آن به را اشم منطقم كه راي جرم تا دميتراش زده شتاب نيچني متيعزي برا برهان و ليدل صدها عامدانه و
 نظرم در را شما كه را شانيصدا من گفتند، يم روز هر چه هر مني منطق شبهات و شك. كنم هيتوج كرد، يم

 گناه يب دلم شيپ را شما كه مسخرهي ايرؤ و خواب هزاراني نوا به ليم كمال با و زدم يم پس نمود يم مجرم
 آمد وازمشيپ به كهي نگاه و نگذاشتي باق ميبراي شكي جا استقبال نيا حاال اما. دادم يم گوش داد، يم نشان

 زبان از شوم يم خوشحال وجود نيا با. بدانم خواهم ينم كهيي زهايچ فهماند، من به راي اريبسي زهايچ
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 را رفتارتان چگونه مينيبب ديبگذار! ديبزن حرف كنم يم خواهش ژوان، دن. بشنوم را تان رفتن ليدال خودتان
  .ديكن يم هيتوج

  رفتم چهي برا داند يم و جاست نيا اسگانارل بانو،: ژوان دن

  .كنم يم خواهش دانم، ينمي زيچ من قربان، من،: اسگانارل

  .شنوم يمي كس چه زبان از را تان ليدال كند ينمي فرق! ديبزن حرف اسگانارل، خب اريبس: ريالو دنه

  !بزن حرف بانو با گر،يد باش زود: )شود كينزد كه دهد يم عالمت اسگانارل به( ژوان دن

  م؟يبگو چه ديخواه يم: اسگانارل

  .دييبگو را زده شتاب نيچني متيعز ليدال و دييايب تر كينزد باشد نيچن نيا است قرار كه حاال: ريالو دنه

  ؟يده ينم جواب: ژوان دن

  .ديا كرده مسخره را خود كار خدمت شما م،يبگو كه ندارمي جواب: اسگانارل

  نه؟ اي يده يم جواب وام،ت با: ژوان دن

  ..بانو: اسگانارل

  بله؟: ريالو دنه

  ...قربان: )گردد يم بر اربابش سمت به( اسگانارل

  ...اگر: )كند يم دشيتهد( ژوان دن

 را نيهم فقظ قربان، دييبفرما. بودند گريدي اهايدن و اسكندر بزرگ، فاتحان ما متيعز علت بانو،: لراسگانا
  .ميبگو توانم يم
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  د؟يكن يم باز ماي برا را رازها نيا و ديكن يم لطف ژوان، دن: ريوال دنه

  ...ديبخواه را راستش بانو،: ژوان دن

 دفاع خود از بد قدره چ باشد داشته عادت مسائل جور نيا به ديبا كهي دربار مرد يك عنوان به اه،: ريالو دنه
 خود ٔچهره در را ها زاده اشراف جسارت چرا. سوزد يم دلم نميب يم پاچه دست گونه نيا را شماي وقت. ديكن يم

 همان با چنان هم مرا و ديدار را سابق احساسات همان هنوز من به نسبت كه دييگو ينم چرا  د؟يساز ينم انينما
ي كارها كه دييگو ينم چرا كند؟ جدا من از را شما تواند ينم مرگ جزي زيچ و ديدار دوست حدت و شدت
 و ديبمان جا نياي مدت ديا بوده مجبور تان ليم رغم به و ديبرو خبر يب كه است كرده وادار را شماي مهم العاده فوق
 آمد؟ ديخواه دنبالم به وقت اسرع در زين شما كه باشم داشته اننياطم و برگردم بودم كه جا همان به ديبا من
 مانند من از دور به و ديكن يمي تاب يب من به شدن ملحقي براي ديترد و شك چيه بدون كه دييگو ينم چرا
 بند تان زبان حاال مثل كه نيا نه ديكن دفاع ديبا طور نيا بله، د؟يبر يم رنج باشد شده جدا روحش از كهي جسم

  .ديايب

 كه ميگو ينم. دارم گو راست و صادقي دل و ندارمي كار پنهان استعداد من كه بانو، كنم اعتراف ديبا: ژوان دن
 مسلم حال هر به رايز كنم، يمي تاب يب شما به شدن ملحقي برا و دارم شما به سبتن را احساسات همان هنوز
 چون بلكه د،يكن يم تصور خودتاني برا شما كهي ليدال به نه. نرفتم جا آن از شما از فراري برا جز من كه است
 و شدم جدانو عذاب دچار من بانو،. شوم يم تيمعص مرتكب كنمي زندگ شما با تر شيب اگر كنم يم گمان
 صحن از را شما ازدواجي برا كه كردم فكر نيا به. گشودم دادم يم انجام چه آني رو به را روحمي ها چشم

 فلك و ديبشكن كرد يم پابندتان و متعهدي گريدي  جا به كه رايي سوگندها ديشد مجبور شما و ربودم صومعه
 فكر. دميترس آسمان غضب از و شدمي مانيپش دچار. است حسود و مند رتيغ اريبسي موارد نيچن به نسبت
. شد خواهد باال عالم از ما سقوط موجب كهيي زنا م،يا كرده عوض را آن شكل كه ست ييزنا ما ازدواج كه كردم

 تان سابق ونديپ به كه كنم فراهمي نحو به را طيشرا و كنم فراموش را شما كنمي سع ديبا كه نيا باالخره و
 فلك با شما نگهداشتن با من كه ديكن يم قبول و ديكن مخالفتي مقدس تفكر نيچن با ديرحاض ايآ بانو،. ديبرگرد
  ؟....با و درافتم
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 و است شده ريد گريد كه شناختم را توي زمان روزگار، بد از و شناسم يم كامالً را تو حاال كار، هنابي ا: ريالو دنه
 و ماند نخواهد فريك يب جرمت كه بدان را نيا اام. داشت نخواهد ميبراي گريد سودي دينوم جز شناخت نيا

  .گرفت خواهد را ات ييوفا يب انتقامي ا گرفته سخره به را آن تو كهي فلك همان

  !فلك اسگانارل،: ژوان دن

  .ميخند يم فلك شير به كه ما! واقعاً: لاسگانار

  ...بانو: ژوان دن

. دادم گوش تيها حرف به جا نيا تا كه كنم يم زنشسر را خودم و بشنوم خواهم ينم گريد ست، يكاف: ريالو دنه
 كهي قلبي موارد نيچن در. باشد اش يسار شرم هيتوج دنبال به حد از شيبي كس كه است حقارت وي پست

 كنم، ناسزا و سرزنش غرق را تو جا نيا كه نمان منتظر. رديگ يم را خود ميتصم كلمه نياول با است منش بزرگ
 م،يگو يم هم باز. است داشته نگه انتقامي برا را حرارتش بلكه شود، ينم افزون پوچ انسخن با من خشم نه، نه،
 باشد نداشتهي زيچ فلك هم اگر و كرد خواهد مجازاتي ا كرده من به كهيي جفا خاطر به را تو فلك خائن،ي ا

  .بترسي ا كرده حرمت هتك او به كهي زن خشم از الاقل ،يبترس آن از تو كه

  !شد يم مانيپش اش كرده از اشك: اسگانارل

  .ميكن فكر دمانيجد ٔعاشقانه ٔبرنامه به ميبرو: )تفكري اندك از پس(ژوان دن

  !باشمي زيانگ نفرت ارباب چه خدمت در ديبا اه،: اسگانارل
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  دوم ٔپرده

  نخست ٔصحنه

  رو هيپ شارلوت،

  

  17يبود آمده موقَع به چقدر رو، هيپ! مقدس ميمر اي: شارلوت

  .بشوند غرق آب درون شان يدوتا هر كه بود نماندهي  زيچ ،! البتَه: رو هيپ

  .بود كرده غرق ايدر درون را ها نيا كه بود صبح اَمروز باد پس: شارلوت

 معروف قول به چون. كنم فيتعر تيبرا ازيپ تا ريس از را ماجرا خواهم يم شارلوت، نيبب را جا نيا: رو هيپ
ي باز كلوخ و ميبود ايدر كنار چاقالو لوكا و من خالصه،. دميد من را ها آن اول و دميد اول را ها آن من ،يگفتن
 باي گاه هم من و ست يشوخ وي باز عاشق چاقالو لوكا كهي دان يم چون. ميكرد يمي شوخ هم با و ميكرد يم
 آني زيچ دميد يكهو كه م،يكرد يمي باز ميداشت خب م،يكرد يمي باز ميداشت كه طور همان. كنم يمي باز او

ي زيچ دميد يكهو كه بودم زده زل آن به. شود يم كينزد ما به آهسته آهسته و خورد يم تكان آب در دوردورها
 ،يا دهيد را گربه يك مرگ تو «گفت. »كنند يم شنا دارند نفر چند جا آن كنم يم فكر لوكا،ي اوهو «گفتم. نميب ينم

                                                            
 نيا كه نياي برا اند شده نوشته اريمع زبان به ها جمله ترجمه در اما. است شده نوشتهيي روستا ٔلهجه به شود يم بدل و رد انييروستا نيب كهيي ها الوگيد 17
 .شود خوانده متفاوت اعراب با ها واژه شود يم هيتوص باشد مشخص زيمات
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» يا شدهي االتيخ ،ابداً «گفت. »نميب يم كه ند ا آدم ها آن ندارد،ي مشكل چشمم« گفتم. »نديب ينم خوب چشمت
 »كنند؟ يم شنا سمت نيا به ماًيمسق كه ند ا آدم نفر چند ها آن كه ام، نشدهي االتيخ كهي ببند شرطي حاضر «گفتم
 قبول «گفت »؟يببند شرط قران ده هستند كه نيا سري حاضر «گفتم »ستندين آدم كه بندم يم شرط! البته «گفت
 اضافه قران پنج و دار گل قران چهار خنگ، نه احمقم نه هم من. »پول از هم نيا كنم ثابت كه نياي برا و است

 اوضاع اگر. كشم يم سري دنينوش وانيل يك دارم كه انگار اد،يز نفس به اعتماد با. نيزمي رو گذاشتم نگيريج
 تمام ماي بند شرط هنوز. كنم يم دارم كاره چ دانستم يم ودمخ من اما. گذاشتم يم فرار به پا شد يم خطرناك

 پول هم من و ميده شان نجات ميبرو كه كردند اشاره و آمدند ما سمت به آبي تو نفر دو ميديد كه بود نشده
 نه، «گفت. »ميبده شان نجات ميبرو زود .زنند يم صدا را ما كهي نيب يم لوكا،« گفتم. برداشتم عيسر راي بند شرط
 ميشدي قيقا سوار هم با و آمد تا خواندم گوشش در قدر آن خالصه .»بدهم دست از را پولم شدند باعث ها آن
 انيعر و لخت بعد و. ميگذاشت آتش كنار خودمان ٔخانه ميبرد و ميديكش رونيب آب از را ها آن زحمتي كل با و

 بعد و آمدند بودند كرده دايپ نجاتي يتنها به كه گروه همان از گريد نفر دو بعد و شوند خشك كه شدند
  .شارلوت گفتم كه بود نيهم ماجرا تمام. كرد نگاهش محبت با آقا آن و آمد نيماتور

  بود؟ دهيپوش لباس گرانيد از بهتر شان ييك كهي نگفت مگر رو، هيپ: شارلوت

 كهيي ها آن و بود طال در غرق لباسش پا تا سر چون باشدي ا گنده كله آدم ديبا. ييگو يم را ارباب چرا،: رو هيپ
 شده غرق االن مينبود جا آن ما اگر باشد ارباب هم قدره چ هري ول بودند، ارباب هم خودشان بودند خدمتش در
  .بود

  !بردار دست: شارلوت

  .بود كنده كلكش م،ينبود ما اگر كن، باور آه،: رو هيپ

  است؟ تو ٔخانه عور و لخت هم هنوز: شارلوت

 حضرات نيا بودم، دهيندي دنيپوش لباس نيچن حاال تا ا،يخدا. كردند تنش لباس ماي جلو ،ريخه ن: رو هيپ
يي ها سيگ. بود آور رتيح دنشيد. شدم يم گم ها آن در بودم من اگر پوشند، يمي اضاف لباس قدره چي دربار
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 و من كه دارنديي ها راهنيپ .گذارند يم سري رو گنده كاله شب يك مثل و ستين دهيچسب شان كله به كه دارند
 ايدن سر آن تا ايدن سر نيا از كه پوشند يميي ها دامن شلواري جا به. ميشو يم گم شانيها نيآست درون تو
 يك گردن شالي جا به  رسد، ينم هم شكم نييپا تا كه دارنديي ها قهيجل تنه ميني جا به و است گشاد و گل

 شلوارشاني پاها و است شير شير شان نيآست ته. شود يم زانيآو شكم تا كه لباس ٔرهيگ چهار باي تور دستمال
. يواقعي بزاز يك. روبان و است روبان و است روبان بخواهد دلت تا ها نيا تمام نيب و ست يبزرگي ها فيق
 با بودم دهيپوش من را ها كفش نيا اگر. شان يها كفشي حت نباشد، وريز سراسر كه ستين شان لباسي جا چيه

  .خوردم يم نيزم كله

  .نميبب بروم ديبا هم من خودم، جان به: شارلوت

  .شارلوت دارم حرف تو با من بده، گوشي كم اول: رو هيپ

  ست؟يچ موضوع بگو، خب: شارلوت

 هم خودت تو و دارم دوستت من. كنم باز را دلم ٔسفره ديبا معروف قول به شارلوت،ي دان يم خب: رو هيپ
  .ستميني راض تو از اصالً من است شاهد خدا اما ميكن دواجاز هم با است قرار ما ،يدان يم

  است؟ شده چه چرا؟ :شارلوت

  !يا شكسته را دلم توي بخواه را راستش:  رو هيپ

  چگونه؟: شارلوت

  .يندار دوست مرا تو ،يليوك خدا: رو هيپ

  ن؟يهم اه، اه،: شارلوت

  .ست يكاف هم نيهمي ول ن،يهم بله: رو هيپ

  !ييگو يم را نيهم شهيهم تو رو هيپ ا،خد بر پناه: شارلوت
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 نيهم شهيهم نبود نيهم شهيهم الهمس اگر. است نيهم الهمس شهيهم چون ميگو يم را نيهم شهيهم بله: رو هيپ
  .گفتم ينم را

  ؟يخواه يم چه ؟يدار كم چه تو خب: شارلوت

  !يباش داشته دوستم كه خواهم يم خدا، بر پناه: رو هيپ

  ارم؟ند دوستت مگر: شارلوت

 گذرد يم كهي فروش پارچه هر از حاضرم. يباش داشته دوستم كه كنمي كار هر حاضرم. يندار دوستم نه،: رو هيپ
ي حت اورميب رونيب شانيها النه از رايي ايدري ها مرغ تيبرا حاضرم نكنم،ي اعتراض چيه و بخرم روبان تيبرا
 كهي وقت مثل را كارها نيا ٔهمه و بزنم ولنيو تيبرا جشن هنگام حاضرم باشد، گردنم شكستن متيق به اگر
 مان دوست كه رايي ها آدم كه درست نه و است قشنگ نه كار نيا. دهم انجام توي برا كوبم يم واريد به را سرم
  .ميباش نداشته دوست دارند

  !دارم دوست را تو كه هم من ا،يخدا اما،: شارلوت

  .يناچاري رو از اما ،يدار دوستم بله: رو هيپ

  م؟يكن كاره چي خواه يم: شارلوت

  .دهند يم انجام دارند دوست ديبا كه طور آن را گريد هم نفر دوي وقت كه راي كار همان: رو هيپ

  ام؟ نداشته دوست ديبا كه طور آن را تو من: شارلوت

 وي شوخ ورج هزار او با ميباش داشته دوست دل ته از راي كسي وقت. شد يم دهيد بود طور نيا اگر نه،: رو هيپ
 بر و دور شهيهم است؟ جوان 19روبنِ ٔوانهيد چه طور نيبب ن،يب را 18توماس ،يكيخ دختر آن. ميكن يم مزاح

 رد كهي وقت و گذارد يم سرش به سر شهيهم. گذارد ينم راحتش هم لحظه يك و كند يم تشياذ و اوست

                                                            
18Thomasse 
19 Robain 
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 شيپا از را هيچهارپا او و بود نشسته هياچهارپ كي يرو روبن شيپ روز چند. زند يمي گردن پس او به شود يم
 با وقت چيه تو تو، اما اند، گونه نيا ندا هم عاشق كهيي ها آدم. شود ولو نيزمي رو و فتديب شد باعث و ديكش
 دست من به نه شوم رد تيجلو از هم بار ستيب اگر. يمان يم درخت ٔكنده يك مثل وي زن ينم حرف من
  .يسردمزاجي اديز ها آدمي برا تو و ستين خوب اصالً خدا به. ييوگ يم من بهي زيچ نه وي زن يم

  .ديآ ينم بر دستم ازي گريد كار و است طور نيا من طبع كنم؟ كاره چي خواه يم: شارلوت

 نشان را آني نحو به باالخره دارند دوست را گريد هم نفر دوي وقت! است طور نيا تو طبع كه درك به: رو هيپ
  .دهند يم

  .يشوي گريد فرد عاشقي توان يمي ستيني راض اگر دارم، دوستت توانم يم قدر هر من خب: شارلوت

  ؟يزد يم را حرف نياي داشت دوست مرا تو اگر طان،يش بر لعنت نگفتم؟ خب: رو هيپ

  ؟يده يم آزار را ذهنم طور نيا چرا: شارلوت

  !دارم محبتي اندك يتقاضا تو از فقط من ام؟ رسانده تو بهي آزار چه من ا،يخدا: رو هيپ

  .ديايب خودش نكنم فكر آن به اگر ديشا بگذار، ام آسودهي اندك و بده فرصت من بهي كم پس خب: شارلوت

  .شارلوت بده دست ايب: رو هيپ

  .خب اريبس: شارلوت

  .يباش داشته دوستم تر شيبي كني سع بده قول: رو هيپ

  ؟يگفت يم كه است همان نيا رو، هيپ. ديايب خود به خود ديبا اما دهم، يم انجام بتوانمي كار هر: شارلوت

  .است خودش بله،: رو هيپ

  .شد يم غرق اگر بود فيح است، نينازن چه ا،يخدا آه: شارلوت
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  .ديايدرب ام يخستگ شده همي كم تا بخورمي دنينوش يك روم يم گردم، يبرم االن :رو هيپ
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  دوم ٔصحنه

  ارلوتش اسگانارل، ژوان، دن

  

 كه زين راي طرح بلكه مان قيقا تنها نه هنگام هناب تندباد نيا. اسگانارل ميداد دست از را خود فرصت: ژوان دن
 جبران را همه ميكرد ترك الساعه كهيي روستا دختر آني بخواه را قتشيحق اما. كرد آب بر نقش ميبود ختهير
 قلب نيا بگذارم دينبا. ديزدا يم ذهنم از ميداشت كه راي ا برنامه شكست غم كه داردي مالحت و جذبه او. كند يم
  .نشود نيا از تر يطوالن ميها دنيكش آه كه ام گذاشته نيا بر را بنا من و زديبگر چنگم از

 كه نياي جا به شما و ميا رسته مرگ خطر از تازه. ديزيانگ يبرم را رتميح كه كنم يم اعتراف قربان،: اسگانارل
ي ها عشق وي ميقدي ها هوس با ديكن يمي سع دوباره آورد، رحم ما بر و نمود لطف كه ديباش شاكر را خدا

ه چ دانند يم خودشان آقا د،يگو يم چه اوي دان ينم تو كار، هنابي ا ساكت...ديزيبرانگ را او خشم خود زودگذر
  !ميبرو. كنند يم كار

 نيا بهي زيچ حاال تا اسگانارل؟ د،يآ يم كجا از گريديي روستا دختر نيا اه، اه،: )شارلوت دنيد با(ژوان دن
  ست؟يني قبل نفري خوب به زيني يك نيا تو نظر به نم،يبب بگو ؟يا دهيديي بايز

  !ديجد عشق يك هم باز البته،: اسگانارل
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 انيم ،ييروستا مكان نيا دري يعن است؟ شده من بينص ريپذ دل نيچني مالقات رو چه از بارو،يزي ا: ژوان دن
  شود؟ يم دايپ زين شما مثلي افراد زين ها صخره و درختان

  !قربان كه دينيب يم: شارلوت

  د؟ييروستا نيا اهل: ژوان دن

  .قربان بله: شارلوت

  د؟يكن يمي زندگ هم جا نيا و: ژوان دن

  .قربان بله :شارلوت

  ست؟يچ تان اسم: ژوان دن

  .قربان خدمتم در شارلوت،: شارلوت

  !داردي نافذي ها چشم چه ،ييبايز ٔچهره چه اه،: ژوان دن

 .ديكن يم زده خجالت مرا شما قربان،: شارلوت

 نيا ازي زيچ ست؟يچ تو نظر اسگانارل،. دينشو زده خجالت خودتان به مربوط قيحقا دنيشن از: ژوان دن
 را نسرتا و دييبفرما مرحمت! است قشنگ قدره چ كمر نيا كه آه د،يبچرخي كم لطفاً د؟يد توان يم هم رباتر دل
 ديبگذار! قشنگند قدره چ كه آه د،يكن باز كامالً را تانيها چشم! ديداري بانمك صورت چه آه د،يكن بلند

 و شاد اريبس كه من! يشهواني ها لب نيا و! اند شهيپ عاشق قدره چ آه كنم، يم خواهش نم،يبب را تانيها دندان
  .بودم دهينديي بايز نيا بهي فرد هرگز. مسرورم

  !نه يا ديكن يم ام مسخره دانم ينم كه من است، نديخوشا شماي برا گفتنش بان،قر: شارلوت

 
 

26



يي ها حرف و كنم ينمي كار نيچن هرگز و دارم تان دوستي ليخ من! هرگز كنم؟ مسخره را شما من؟: ژوان دن
  .است دل ته از زنم يم كه

  .ديا كرده خود لطف نيره مرا باشد طور نيا اگر: شارلوت

  .ديهست خودتاني يبايز ونيمد را ها نيا تمام و ديندار مني ها حرف و من به ينيد چيه شما !ابداً: ژوان دن

  .است قاصر شما به پاسخ از زبانم و ست ياديز من سر از دهايتمج و ها فيتعر نيا قربان: شارلوت

  .كن نگاه را شيها دست اسگانارل،: ژوان دن

  !اهنديس چه مدان ينم مثل كه ميها دست قربان، اه: شارلوت

  .شان ببوسم ديبده اجازه كنم يم خواهش. هستند ايدني ها دست نيباتريز ها آن ؟!دييگو يم چه: ژوان دن

  .شستم يم يونجه با را ها آن زودتر دانستم يم اگر ست، يبزرگ افتخار مني برا قربان، :شارلوت

  د؟يا نكرده كه ازدواج با،يز شارلوت نم،يبب دييبگو: ژوان دن

  .شوم 20مونتيس مان هيهمسا پسر رو، هيپ زني زود به است قرار اما قربان، نه :تشارلو

 نيا تمام به نيتوه كار نيا نه، نه، شود؟ سادهي دهات يك زن شما مثلي شخص د؟ييگو يم چه: ژوان دن
 كه فلك ديهستي بهتر سرنوشت قيال شك يب و ديا امدهين ايدن به روستا يك در ماندني برا شما. هاست ييبايز
. كنم ادا را شماي ها ييبايز حق و رميبگ را ازدواج نياي جلو تا است آورده جا نيا به مرا ستيچ ريتقد داند يم
 نيا از را شما تا ديبخواه خودتان ست يكاف و دارم دوست قلب ميصم از را شما من با،يز شارلوتي ا را،يز

 ست يناگهاني عشق ديترد يب عشق نيا. دهم قرار ديتهس قشيال كهي تيموقع در و آورم رونيب بار اسف فيوضع
 كه داشت دوست قدر همان را شما توان يم ربع يك در و ستين ديبع زيچ چيه شارلوت، شما،يي بايز از اما
  .ماه شش از پس راي گريد

                                                            
20 Simonette 
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 من دري نديخوشا احساس شماي ها حرف م،يبگو چه دانم ينم ديكن يم صحبتي وقت آقا، راستش :شارلوت
 كه اند گفته من به شهيهم اما كنم باور را تانيها حرف توانستم يم خواست يم دلم قلب ميصم از .كند يم ادجيا

 تين دختران از سوءاستفاده جز كه ديهستي باز زباني ها آدم ها يدربار شما و كنم باور را انيآقا حرف دينبا
  .دينداري گريد

  !ستمين ها آدم آن از من: ژوان دن

  !ستين او نه: اسگانارل

 و دارم را شرافتم عوض در اما رميفقي دهات دختر يك من ندارد،ي لذت خوردن بيفر قربان، ديدان يم: شارلوت
  .ندهم دست از را شرافتم و رميبم دهم يم حيترج

 باشم پست قدر آن كنم؟ سوءاستفاده شما مثلي شخص از كه باشم داشتهي ديپل قدر آن روحِ من من؟ :ژوان دن
 ته از و ندانهم تشراف شارلوت، را، شما و ستمين وجدان يب قدرها  آن من نه، نه، ببرم؟ را شماي آبرو مبخواه كه
 ازدواج فقط و فقط من تين كه ديبدان دارد، قتيحق ميها حرف كه كنم ثابت كه نياي برا و دارم دوست دل

 كه رميگ يم شاهد جاست نيا كه اري مرد نيا .حاضرم من ديبخواه وقت هر بهتر؟ نيا ازي مدرك و شاهد. است
  .كنم عمل قولم به

  .كند يم ازدواج شما با ديبخواه كه بار چند هر د،ينترس زيچ چيه از نه، نه،: اسگانارل

 من ٔدرباره گرانيد رفتار براساس كه ست يانصاف يب. ديا نشناخته خوب مرا هنوز كه نميب يم شارلوت آه: ژوان دن
 ها آن از مرا ديبا ند،ا دختران از استفاده سوء فكر به تنها كه هستندي بردار كالهي ها آدم ايدن در اگر و ديكن قضاوت

ي كسي وقت. است شما ضامن خود تان ييبايز عالوه، به. ديباش داشته اعتماد گفتارم صداقت به و ديكن جدا
ي كس كه ديستينيي خترهاد آن از شما ديكن باور. باشد كنار بهي ترس هر از ديبا باشد داشته را شما وجاهت
 بار هزار را خود قلب بود سرم دري انتيخ فكر نيتر كوچك اگر كنم، يم اعتراف من، اما .دهد شان بيفر بتواند
  .كردم يم سوراخ

  .شود يم باورش آدم كه ديزن يم حرفي طور اما نه يا دييگو يم را قتيحق دانم ينم ا،يخدا: شارلوت
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 تكرار دادم شما به كه راي قول هم باز. ديا كرده تيرعا موردم در را انصاف ديكن باور را حرفمي وقت: ژوان دن
  د؟يبشو من زن ديكن قبول ديحاضر د؟يكن يم قبول كنم، يم

  .كند قبول ام خاله كه نيا شرط به بله،: شارلوت

  .شارلوت م،يبده دست دييايب پس ديموافق خودتان كه حاال: ژوان دن

 نيا در تنها. ديريگ يم وجدان عذاب چون د،ينكن انتيخ من به الاقل كنم يم خواهش قربان، اما: شارلوت
  .ميآ يم جلو كامل اعتماد با من صورت

 سهمگيني سوگندها ديخواه يم. ديدار شك من صداقت به هم هنوز ديآ يم نظر به چه؟ي يعن: ژوان دن
  ...فلك كه باشد بخورم؟

  .كنم يم باور را تان حرف د،ينخور قسم ا،يخدا: شارلوت

  .ديبده من بهي ا بوسه وعده، نيتضم عنوان به پس: ژوان دن

  .تان بوسم يم ديبخواه قدره چ هر بعد ميبشو شوهر و زن اول ديبمان كنم يم خواهش آقا، آه: شارلوت

 هزار با را ام يشاد ديبگذار و ديبده من به را تان دست فقط د،ييبگو شما چه هر شارلوت، خب اريبس: ژوان دن
  ...دهم نشان شما به سهبو
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  سوم ٔصحنه

  شارلوت رو، هيپ اسگانارل، ژوان، دن

  

 د،يكن يم داغ زودي ليخ. ديدار نگه را خودتان آقا، آرام: )دهد يم هل را انوژ دن و رديگ يم قرار ها آن انيم(رو هيپ
  .ديريبگ الجنب ذات است ممكن

  است؟ آمده كجا از ادب يب نيا: )دهد يم هل را رو هيپ خشونت با( ژوان دن

  !دينزن من نامزد به دست و كنار ديبرو گفتم: رو هيپ

  !يكن يم صدا و سر قدره چ اه: )دهد يم هل را او چنان هم(ژوان دن

  د؟يده يم هل طور نيا چرا! است خبر چه: رو هيپ

  .رو هيپ باش، نداشته كارش بهي كار: )رديگ يم را رو هيپ دست(شارلوت

  !خواهم ينم بكند؟ خواهد يمي كار هر بگذارم ؟ييگو يم چه: رو هيپ

  اه: ژوان دن

  !ديكن نوازش را خودتاني ها زن ديبرو د؟يبزن دست ماي ها زن به و دييايب ديدار حق ديا زاده اشراف چون: رو هيپ
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  ها؟: ژوان دن

) گريدي ليس يك (خدا يا) گريدي ليس يك( دينزن مرا! خدا بر پناه) زند يم او بهي ليس يك ژوان دن. (ها: رو هيپ
 شما كه ديده يم راي كس پاداشِ طور  نيا د،يبزن را آدم ستين درست خدا،ي ا ،يواي ا) گريدي ليس يك (باباي ا
  است؟ داده نجات را

  !نشوي عصبان رو، هيپ: شارلوت

  .كنندي دراز دست تو بهي ده يم اجازه كهي پستي ليخ تو باشم،ي عصبان خواهم يم: رو هيپ

 دينبا هم تو و كند ازدواج من با خواهد يم آقا نيا. يكن يم فكر تو كه ستين طور آن هيقض رو، هيپ آه: ارلوتش
  !يبرو در كوره از

  !يمن نامزد كه توي ول طان،يش بر لعنت شد؟ چه: رو هيپ

 و كره وي رسب نوا و نان هب كنم يمي كار شوم بانو من اگر. نكن ناراحت را خودت رو، هيپ برو برو،: شارلوت
  .يببر خانه به ريپن

 اگر. يده يم گوش تو ديگو يم چه هر او پس. برم ينمي زيچي نده پول من به برابر دو تا! يزك: رو هيپ
  .زدم يم مالجشي تو پارو با و آوردمش ينم رونيب آب از دانستم يم

  ؟يگفت چه: )بزند را او كه شود يم كينزد رو هيپ به( ژوان دن

  !ترسم ينم كس چيه از من طان،يش بر لعنت: )شارلوت پشت رود يم(رو هيپ

  .كن صبر: )هست رو هيپ كه رود يمي سمت به(ژوان دن

  .ترسم ينم زيچ چيه از من: )رود يم شارلوت گرِيد سمت به(رو هيپ

  !شود يم معلوم االن: )دود يم رو هيپ دنبال به(ژوان دن
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  .ام دهيد هم تر گنده شما زا من: )كند يم فرار شارلوت سر پشت هم باز(رو هيپ

  !هه: ژوان دن

 جا نيا از جان، پسر كن گوش. ديشو يم مانشيپ زدنش از. ديكن رها را زده فلك ٔچاره بي نيا قربان، اه: اسگانارل
  .نگوي زيچ و برو

  .دهم نشان او به خواهم يم: )ديگو يم ژوان دن به غرور با و شود يم رد اسگانارلي جلو از(رو هيپ

ي ليس اسگانارل و كند يم خم سر رو هيپ اما بزندي ليس يك رو هيپ به كه كند يم بلند را دستش(ژوان دن
  !دهم يم نشانت اه،: )خورد يم

  !را تو ببرد شور مرده: )كند يم نگاه است شده خمي ليس از فراري برا كه رو هيپ به(اسگانارل

  .تو يِرخواهيخ پاداش از هم نيا: ژوان دن

  .ميگو يم اش خاله به  راماجرا تمام و روم يم طان،يش بر لعنت :رو هيپ

ي گريد زيچ چيه با راي بخت خوش نيا من و شوم ايدن مرد نيتر بخت خوش توانم يم باالخره حاال :ژوان دن
  ....چه م،يبر ينم كه ها لذت چه د،يشو من همسر شماي وقت. كنم ينم عوض
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  چهارم ٔصحنه

  نيماتور وت،شارل اسگانارل، ژوان، دن

  

  .اه اه،: )نيماتور دنيد با(اسگانارل

  د؟ييگو يم سخن عشق از هم او با د؟يكن يم چه شارلوت با جا نيا آقا: )ژوان دن به(نيماتور

 او به من و كرد يمي معرف من با ازدواج به مند عالقه را خود كه بود او برعكس، نه،: )نيماتور به(ژوان دن
  .هستم شما نامزد كه گفتم يم

  خواهد؟ يم چه شما از نيماتور: شارلوت

 با كه خواهد يم دلش و كند يم حسادت احساس كنم يم صحبت شما با كه نيا از: )شارلوت به آهسته(ژوان دن
  .خواهم يم را شما كه گفتم من اما كنم، ازدواج او

  ...شارلوت شد، چه: نيماتور

  .كند يم سماجت است، دهيفا يب ميگو يم چه هر: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  ...نيماتور چه طور آخر: شارلوت

 
 

33



  !شود ينم خارج سرش از فكر نيا است، دهيفا يب ميگو يم چه هر: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  ...نكند: نيماتور

  !شود ينم سرش منطق اصالً: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  ...خواهم يم من: شارلوت

  !است شق كلهي ها دمآ آن از: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  ...واقعاً: نيماتور

  .است وانهيد د،يينگو او بهي زيچ: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  ...كنم يم فكر من: شارلوت

  .ستين خوش حالش د،يباش نداشته كارش بهي كار: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  .بزنم حرف او با ديبا نه، نه،: نيماتور

  .ستيچ لشيدال بدانم خواهم يم: شارلوت

  ...شد چه: نيماتور

  .ام داده ازدواج ٔوعده او به كه گفت خواهد شما به بندم يم شرط: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  ...من: شارلوت

  .رميبگي همسر به را او ام داده قول من كه ديگو يم شما به مطمئنم: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  !كند تصرف را گرانيد حق بخواهد آدم ستين درست شارلوت،ي آها: نيماتور

  !يكن حسادت من به تو كند يم صحبت من با آقا چون كه ستين درست هم نيا :شارلوت
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  !است دهيد مرا اول آقا: نيماتور

  !است داده ازدواج ٔوعده من به و دهيد مرا بعد است، دهيد را تو اول اگر: شارلوت

  نگفتم؟ د،ييبفرما: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  !تو به نه است داده ازدواج ٔوعده من به زم،يعز ريخ :نيماتور

  نبود؟ درست حدسم: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  .است داده قول من به كه، گفتم باش، اليخ نيهم به: شارلوت

  .خواهد يم مرا م،يگو يم گريد بار يك ،يا انداخته دست را ما: نيماتور

  .نه يا است من اب حق ديگو يم تو به و جاست نيا خودش: شارلوت

  .كند بيتكذ را حرفم تواند يم ميبگو دروغ اگر و جاست نيا خودش: نيماتور

  كرد؟ ديخواه ازدواج او با كه ديا داده قول او به شما قربان،: شارلوت

  د؟يگذار يم سرم به سر: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  د؟يبشو شوهرش ديا داده قول او به كه آقا دارد قتيحق: نيماتور

  د؟يكني فكر نيچن ديتوان يم چه طور: )نيماتور به آهسته(ژوان دن

  كند يم دييتأ مرا حرف كهي نيب يم: شارلوت

  .بكند خواهد يمي كار هر ديبگذار: )شارلوت به آهسته(ژوان دن

  .كرد دييتأ را حرفم كهي بود شاهد خودت: نيماتور

  .ديبگو خواهد يم چه هر ديبگذار: )نيماتور به آهسته(ژوان دن
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  .شود معلوم قتيحق ديبا نه، نه،: شارلوت

  .شود روشن هيقض نيا ديبا: نيماتور

   .دهد نشان تو به را ات يلوح ساده آقا كه خواهم يم ن،يماتور بله: شارلوت

  .برود تيآبرو تا  كند رو را حماقتت آقا كه خواهم يم شارلوت، بله: نيماتور

  .ديكن فصل و حل را مرافعه قربان، :شارلوت

  .ديده صلهيف را غائله آقا :نيماتور

  !ينيب يم حاال: )نيماتور به(شارلوت

  !ينيب يم حاال خودت: )شارلوت به(نيماتور

  !دييبگو: )ژوان دن به(شارلوت

  !ديبزن حرف: )ژوان دن به(نيماتور

 را شما ام داده قول من كه ديكن يم ادعا دو هر شما م؟يبگو چه ديخواه يم: )ديگو يم دو هر به معذب(ژوان دن
 حيتوض تر شيب الزاماً ديبا من و است قرار چه از موضوع ديدان ينم خودتان شما ايآ. درآورم خودي همسر به

 به دل در ام داده ازدواج ٔوعده قاًيحق او به كهي كس آن كنم؟ تكرار را ميها حرف ديكن يم مجبورم چرا دهم؟
 هم قدره چ هر دهد؟ عذاب را خود ديبا ام نكرده عمل ام وعده به من كهي وقت تا و خندد ينمي گريد سخنان
 مشخص را جهينت گفتار از بهتر رفتار م،يبزن حرف تنها كه نيا نه كرد عمل ديبا. رود ينم شيپي كار ميكن صحبت

 كدام شود يم معلوم كنم ازدواجي وقت. كنم حل را شما ٔمساله قيطر نيا از خواهم يم هم من نيبنابرا. كند يم
 )شارلوت به آهسته. (كند فكر خواهد يم چه هر ديبگذار )نيماتور به آهسته.(است من قلب صاحب شما از كي

) شارلوت به آهسته( هستم شما عاشق من) نيماتور به آهسته(باشد خوشحال خودش تصور و اليخ در ديبگذار
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 شما كهي كس) شارلوت به هآهست. (ندا زشت ها چهره ٔهمه شما كنار در) نيماتور به آهسته (هستم شما مال من
  .شما شيپ گردم يبرم گريد ربع يك تا بدهم،ي سفارش ديبا من. كند تحمل را گرانيد تواند ينم باشد دهيد را

  !دارد دوست مرا او الاقل: )نيماتور به(شارلوت

  .كند يم ازدواج من با :نيماتور

 خودتاني بدبخت سمت به كه نميبب توانم ينم. سوزد يم تان تيمعصوم حال به دلم نوا، يبي دخترها اه، :اسگانارل
  .ديبمان خودي روستا در و دينشو سرگرم نديگو يم شما به كه يا قصه هر با هستم، شماي دو هر با. ديدو يم

  ؟!ديآ ينم دنبالم اسگانارل چرا بدانم دارم دوست: ژوان دن

. است داده بيفر راي اريبس دختران تاكنون و شماستي اغوا هدفش و ست يباز حقه آدم من ارباب: اسگانارل
 دييبگو او به ديبا بزند را حرف نيا كس هر و است اشتباه) نديب يم را ژوان دن... (و است كننده ازدواجي بشر او
 حاال تا و كند اغوا را شما ندارد قصد ست،ين باز حقه ست،ين كننده ازدواجي بشر من ارباب. ديگو يم دروغ كه
  .ديبپرس خودش از است بهتر آمد، خودش د،ييبفرما. ستا نداده بيفر راي كس

  !بله: ژوان دن

 ازي كس اگر گفتم ها آن به و گرفتم را شيپ دست من بدگوستي ها آدم پر ايدن كه جا آن از قربان،: اسگانارل
  .است دروغ شيها حرف كه نديبگو او به حتماً ديبا و كنند باور را حرفش دينبا كرديي بدگو شما

  !اسگانارل: ژوان دن

  .كنم يم نيتضم را نيا من و ست يباشرف مرد آقا بله،: اسگانارل

  !هوم: ژوان دن

  !هستندي تيترب يبي ها آدم ها آن: اسگانارل
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  پنجم ٔصحنه

  اسگانارل ن،يماتور شارلوت، الرامه، ژوان، دن

  

  .دينمان جا نيا است بهتر كه ميبگو شما به ام آمده قربان،: الرامه

  چرا؟ :ژوان دن

 اند توانسته چه طور دانم ينم .برسند سر است ممكن لحظه هر و گردند يم شما دنبال سوار مرد دوازده: الرامه
 جو و پرس او از شما مشخصات دادن با سوارها كه دميشني دهقان زبان از را خبر نيا من اما كنند دايپ را شما رد

  .ديشو خارج جا نيا از تر عيسر چه هر است بهتر كرد، عجله ديبا. بودند كرده

 اما كنم، ترك را جا نيا فوراً ناچارمي ضرور وي فوراي   مسالهخاطر به: )نيماتور و شارلوت به(ژوان دن
 ديخواهي خبر من از شب فردا تا كه ديباش مطمئن و دينكن فراموش ام داده شما به كه راي قول كنم يم خواهش

 دور است انتظارم در كه راي بتيمص تيدرا با و ببرم كار بهي ا لهيح ديبا است تر شيب فانيحر تعداد چون. ديشن
  ....من و بپوشد مراي ها لباس اسگانارل مهخوا يم. كنم

  ...و رميبگ قرار مرگ معرض در شماي ها لباس دنيپوش با من كه ديخواه يم. ديكن يم مزاح قربان: اسگانارل
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 به مردن افتخار كهي نوكر خوشا و شود يم بتينص كه ست يبزرگ افتخار نيا. ميبرو ايب باش زود: ژوان دن
  .شود بشينص اربابشي جا

ي جا به نگذار و كن محبت رميبم است قرار كه حاال فلك،ي ا. گذارم سپاس شما از افتخار نيا بابت: اسگانارل
  .رميبمي گريد
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  نخست ٔصحنه سوم، ٔپرده

  پزشك لباس با ل،اراسگان. ييروستا لباس با ژوان، دن

 ابداً شما اول ٔنقشه. ميداد ظاهر رييتغ نحو نيبهتر به دو هر و بود بنده با حق كه دييبفرما قبول قربان،: اسگانارل
  .كند يم پنهان ديداشت نظر در چه آن هر از بهتر را ما ها لباس نيا و نبود مناسب

  ؟يكرد دايپ را مسخرهي ها اسلب نيا كجا از. است شده خوب ظاهرت كه است درست: ژوان دن

 بابت و بود گذاشته امانت به كردم شيدايپ من كه جا  همان را آن كه بودي ريپ پزشك لباس نيا بله؟: اسگانارل
 نميب يم كهي افراد و است كرده جلب من به را مردم توجه لباس نيا كه ديدانست يم قربان اما. دادم پولي كل آن
  پرسند؟ يم والس داناي ها آدم مثل من از و كنند يم سالم من به

  ؟چه طور: ژوان دن

 والسي مختلفي ها يماريب مورد در و آمدند دنديد مرا راه سري وقتيي روستا زن و مرد شش پنج: اسگانارل
  .دنديپرس

  ؟يدان ينمي زيچ كهي داد جواب هم تو البد و: ژوان دن

 كدام هر به و كردم بحث شانيها يماريب به راجع. مكن حفظ را لباسمي آبرو خواستم يم! ابداً من؟: اسگانارل
  .دادم نسخه يك
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  ؟يكرد زيتجو ها آني برايي داروها چه خب: ژوان دن

 اگر شود يم جالب. كردم زيتجو نسخهي بختك اهللا و گرفتم توانستم يم كه جا هر از ارباب، راستش: اسگانارل
  .نديايب خدمتمي گذار سپاسي برا و كنند دايپ شفا ها ضيمر

 ٔاندازه به مارانيب ٔمعالجه در ها آن سهم ؟يباش نداشته را اطباءي باقي ازهايامت دينبا چرا نه؟ كه چرا: ژوان دن
 كنند افتخار كسبي اتفاقي ها تيموفق از كه است نيا ها آن كار. است اطوار و ادا ها آن هنر تمام و توست سهم

 ديآ عتيطبي روهاين و بخت مساعدت از چه هر وي ببر بهره ماريب اقبال و بخت از ها آن مثلي توان يم هم تو و
  .يده نسبت خودي داروها به

  د؟ياعتقاد يب همي پزشك به نسبت شماي يعن دم،ينفهم قربان،: اسگانارل

  !هاست انسان انيم جيرا اشتباهات نيتر بزرگ ازي يك نيا :ژوان دن

  د؟ينداري اعتقاد نيمل شربت و مدر و مسهلي دارو به شماي يعن: اسگانارل

  باشم؟ داشته اعتقاد ديبا چرا: ژوان دن

 گرفته را جا همه ست يمدت نيمل شربت ٔآوازه كه ديدان يم حال هر به! ديداري مانيا يب روح عجب: اسگانارل
 شما با اكنون كه بنده شيپ هفته سه نيهم و است شده اذهان نيكافرتر آوردن مانيا باعث آن معجزات. است
  .بودم آن زيانگ رتيح ريتأث شاهد خودم ميگو يم سخن

  ؟يديد چه: ژوان دن

 مانده اثر يب داروها ٔهمه و كنند زيتجو چه دانستند ينم و بود مرگ بستر در روز شش كه بودي مرد: اسگانارل
  .بدهند نيمل شربت او به گرفتند ميتصم تينها در. بود

  نه؟ مگر كرد، دايپ نجات هم او و: ژوان دن

  .مرد ر،يخ: ارلاسگان
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  !يجالب ريتأث چه: ژوان دن

 چه گريد. رديبم فوراً كه كردي كار دارو نيا و رديبم توانست ينم ماريب كه بود روز شش طور؟ه چ: اسگانارل
  باالتر؟ نيا ازي ريتأث

  !توست با حق: ژوان دن

 حرف گريدي زهايچ از و ميبگذار خود حال به دينداري اعتقاد آن به كه راي پزشك است بهتر اما: اسگانارل
 من باشد يادتان اگر. كنم مجادله و بحث شما با دارم ليم و دهد يم تيدرا و هوش من به لباس نيا چون. ميبزن
  .نكنم تان سرزنش كه آن شرط به كنم بحث شما با دارم حق

  !بله خب: ژوان دن

  د؟يباش نداشته فلك بهي داعتقا چيه كه است ممكن. بدانم را دتانيعقا كُنه خواهم يم :اسگانارل

  !باش نداشته آن بهي كار: ژوان دن

  چه؟ دوزخ به. ديندار كه نياي يعن: اسگانارل

  اه :ژوان دن

  !كنم يم خواهش طور؟ه چ طانيش به. فلك مثل: اسگانارل

  !بله بله،: ژوان دن

  د؟يدار اعتقاد مرگ از پسي ايدن به. قبل موارد مثل هم نيا: اسگانارل

  اه،اهاه، :ژوان دن

 اعتقادي زيچ بهي كس هر باالخره نم،يبب دييبگو خب. ست يدشوار كاري مرد نيچن كردن مانيباا: اسگانارل
  د؟يدار اعتقادي زيچ چه به شما. دارد
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  ز؟يچ چه به :ژوان دن

  !بله: اسگانارل

  .هشت دشوي م چهار و چهار و چهار، شود يم دو و  دو كه دارم اعتقاد نيا به من اسگانارل،: ژوان دن

 نيد نيا كه كرد قبول ديبا است؟ اتياضير شما نيد معلوم قرار از پس! ديداري جالب اعتقاد چه: اسگانارل
 اما. شود يم هم تر نادان انسان آن ٔمطالعه از بعد اوقات اغلب و كند يمي بيغر و بيعجي ها جنون دچارِ را انسان
 با اما. است آموخته من بهي زيچ كه كند ادعا تواند يمن همي كس و ام نكرده مطالعه شما مثل من شكر را خدا
 مثل ماي ايدن كه فهمم يم خوب و نميب يم را قيحقا ها كتاب تمام از بهتر دارم كهي اندك شعور و درك نيهم

 نيا ها، صخره نيا ها، درخت نياي كس چه بپرسم شما از خواهم يم. است دهيينرو خودي خود به شبه يك قارچ
 شما، خود مثالً اند؟ شده ساخته خود به خود همه ها نيا است؟ ساخته است، سرماني باال كه راي آسمان و نيزم

 د؟يهست مادرتان و پدري بستر هم محصولِ كه نيا يا و ديا آمده وجوده ب خود به خود شما د،ييجا نيا االن كه شما
 نظم از د؟ينكن رتيح ها آن تك تكي هماهنگ و ظمن از و دينيبب راي آدم دستگاه اجزاء و ابداعات تمام ديتوان يم
 است آدم بدن در كهي گريدي اجزا تمام و كبد قلب، شش،...ها شش ها، انيشر ها، رگ ها، استخوان اعصاب، انِيم
 شما. كنم بحث توانم ينم نكند قطع را حرفمي كس اگر د،يكن قطع را حرفم ديتوان يم ديليما اگر ا،يخدا آه...و

  .كنم صحبت من ديده يم اجازه و ديكن يم سكوت خباثتي رو از عمداً

  .ييبگو كامل را لتيدل كه منتظرم :ژوان دن

 چيه شما، اعتقاد رغم به كه دارد وجودي ا العاده خارقي زهايچ انسان بدن در كه است نيا من ليدل :اسگانارل
 دارد وجودي زيچ سرم در و هستم جا نيا من كه ستين زيانگ رتيح نيا. ستين ها آن حيتوض به قادري مند دانش

 بزنم، كف خواهم يم كند؟ يم بخواهد چه هر بدنم با و شدياند يم مختلف موضوع صد به واحد آنِ در كه
 راست، به بروم دهم، تكان را ميپاها اورم،يب نييپا را سرم بدوزم، آسمان به را ميها چشم ببرم، باال را ميها دست

  ...بچرخم عقب، جلو، چپ، به

  افتد يم و چرخد يم
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  !شكست را ات ينيب كه تو ليدل از هم نيا خب، اريبس: ژوان دن

 چه هر. كنم يم گرم را خودم سر شما با كردن بحث با كه احمقم قدره چ من طان،يش بر لعنت: اسگانارل
  .دينباشي دوزخ كه است مهم مني برا اما ديكن فكر ديخواه يم

 او از را راه تا بزن صدا جاست آن كه راي مرد آن. ميكرد گم را مان راه احثهمب هنگام كنم يم گمان اما: ژوان دن
  ميبپرس

  .داشتم والس يك ق،يرف ،يتيوال هم ،يآها آقا، ،يآها: اسگانارل
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    دوم ٔصحنه

  ريفق مرد يك اسگانارل، ژوان، دن

  د؟يده نشان ما به را شهر راه ديتوان يم: اسگانارل

 نيا اما. ديچيبپ راست دست ديديرس جنگلي انتها بهي وقت بعد و ديبرو ريمس نيا از ست يكاف بان،قر :ريفق مرد
  .اند آمده راهزني ا عده اطراف نيا ست يمدت رايز د،يباش مراقبي ليخ ديبا كه ميبگو هم را

  .ممنونم قلب ميصم از ق،يرف متشكرمي ليخ: ژوان دن

  د؟يبدهي ا قهصد من به ديخواه ينم قربان،: ريفق مرد

  !نبود داشت چشم يب كمكت معلوم قرار از پس اه، اه،: ژوان دن

 ديبده من بهي زيچ اگر. كنم يمي زندگ جنگل نيا در تنها است سال ده كه قربان، نم،يمسكي مرد من :ريفق مرد
  .كرد خواهم دعا تانيبرا

  .بدهد تو به لباس دست ك يكند گرانتيد محتاج كه آن يب خدا كه كن دعا: ژوان دن

 چهار و چهار و چهار شود يم دو و دو كه است معتقد فقط شانيا د،يشناس ينم را آقا شما من، زيعز: اسگانارل
  .هشت شود يم

  ؟يكن يم چه درختان نيا نيب جا نيا: ژوان دن
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  .شود پررونق دهند يم صدقه من به كهي مردم بار و كار كه كنم يم دعا خدا درگاه به روز هر: ريفق مرد

  !يباش داشتهي خوبي مال وضع دينبا پس: ژوان دن

  .محتاجم و ازمندين داًيشد من آقا متأسفانه: ريفق مرد

  !باشد نداشتهي خوبي مال وضع است محال كند يم دعا روز هر كهي كس.  يكن يمي شوخ حتماً: ژوان دن

  .بخورم هك كنم ينم دايپ هم نان تكه يك  اوقات اغلب كه قربان، ديكن باور: ريفق مرد

 به دهم يم تو به طاليي لو يك من اه، اه،. شناسد ينم را زحماتت قدري كس پس است، بيعجي ليخ: ژوان دن
  .ييبگو كفر كه نيا شرط

  شوم؟ي تيمعص نيچن مرتكب من كه ديخواه يم آقا، آه :ريفق مرد

 اگر تو، مالِ طاليي لو يك نيا ايب نه، اي يبشو طاليي لو يك صاحبي بخواه كه دارد نيا بهي بستگ: ژوان دن
  .ييبگو كفر ديبا اما ا،يب ،ييبگو كفر

  !قربان: ريفق مرد

  !نداردي اشكال بگو، كفري كم بگو، بگو،: اسگانارل

  .بگو كفر اما ر،يبگ ميگو يم تو، مال ر،يبگ: ژوان دن

  .رميبمي گرسنگ از دهم يم حيترج آقا، نه: ريفق مرد

 اند؟ كرده حمله مرد يك به نفر هس نم؟يب يم چه اما دهم، يم تو بهي دوست انسان سر از را نيا ا،يب ا،يب: ژوان دن
  !كنم تحمل راي بزدل نيا توانم ينم ست، يا ناعادالنه ٔموازنه
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  سوم ٔصحنه

  اسگانارل كارلوس، دن ژوان، دن

  

ي ربط چيه او به كه يخطر دهد، يم قراري خطر نيچن معرض در را خود كه است وانهيد الحق اربابم: اسگانارل
  .دادندي فرار را خود فيحر سه نفر دو نيا و افتاد سودمند او كمك نم،يب يم چه اما. ندارد

 اجازه بود،ي بزرگ كمك چه شماي بازو كه شد معلوم راهزنان نيا فرار از: )دست به ريشمش(كارلوس دن
  ...و كنمي گذار سپاس شما ٔوارانه بزرگ عمل نيا از كه ديبده

 انجام ديبود مني جا به هم شما اگر كه كردم راي كار همان من آقا: )گردد يبرم دست به ريشمش(انژو دن
ي حت كه بود ريحق و پست قدر آن اراذل نيا كار و ست يآدم شرافت ٔالهمس ،الهمسيي ماجرا نيچن در. ديداد يم

  د؟يدافتا ها آن دست به كه شد طوره چ اما. بود مشاركتي نوع زين نكردن مداخله

 نيا گشتم يم ها آني پِي  وقت و افتادم دور مان همراهان ٔهمه و برادرم از اتفاق حسب بر من: كارلوس دن
  .كردند يم نيهم زين من با نبود شماي ريدل اگر و كشتند را اسبم ابتدا ها آن. دميد را راهزنان

  د؟يبرو شهر سمت به ديدار قصد: ژوان دن
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 كهي ناگوار مسائل آن ازي يك خاطر به ميناچار برادرم و من. ميشو آن وارد ميخواه ينم اما بله،: كارلوس دن
 در رايز. ميبمان شهر از خارج كنند آبرو و شرفي فدا را خود ٔخانواده و خود كه كند يم وادار را زادگان بزرگ

 م،يده دست از را خود جان مينباش مجبور اگر و است منيبد و شوم همواره ها يروزيپ نيتر نيريش صورت هر
 دارند؛ي بار اسف تيوضع زادگان بينج من گمان به كه است ليدل نيهم به و ميده يم دست از را خود ملك

ي بدرفتار رياس را ها آن شرافت نيقوان و باشند مطمئن رفتارشان صداقت و حزم به نسبت توانند ينم كه نيا
 كه ست يگستاخ انسان هر هوس و ليم به وابسته شان اموال و شيآسا ،يزندگ ننديبب كه نيا كند؛ يم گرانيد

  .كنند فدا را خود جان آن خاطر به ديبا فيشري ها انسان كهي نيتوه كند، نيتوه ها آن به رديگ يم ميتصم

 را خطر همان كنند يمي حرمت يب ما به سرانه سبك كهيي ها آن ميشو باعث كه ميدار را ازيامت نيا زين ما: ژوان دن
  ست؟يچ دييگو يم كه اي الهمس نيا بپرسم اگر ستيني فضول. باشند داشتهي سخت اوقات و بخرند جان به

 پخش آن خبر و داشت نگه راز صورت به را آن توان ينم گريد كه است دهيكشيي جا به ما كار: كارلوس دن
 و قصدي حت و ميريبگ انتقام خواهد يم بلكه م،يكن پنهان رايي رسوا نيا كه خواهد ينم ما شرافت است، شده

 از انتقام گرفتني برا جا نيا به ما آمدن كه ميگو يم شما به آشكارا آقا، نيبنابرا. ميكن اعالم همه به را خود تين
 ويتنور ژوان دني حرمت يب نيا عامل و شد ربوده صومعه از و فتهيفر كهي خواهر است، خواهرمان حرمت هتك
 داده گزارش كهي نوكر ٔگفته طبق صبح امروز و ميهست اوي پ رد كه ست يروز چند. است ويتنوريي لو دن پسر
 ٔهمه اما ميآمد جا نيا تا دنبالش به است، آمده سمت نيا به و شده خارج گريد سوار پنج چهار همراه به او بود

  .است آمده سرشيي بال چه ميبفهم مينتوانست و بود هودهيب ماي ها تالش

  د؟يشناس يم دييگو يم كه راي ژوان دن نيا شما آقا،: ژوان دن

ي خوب اعتبار و شهرت اما ام، دهيشن برادرم زبان از را وصفش تنها و ام دهيند را او هرگز. نه خودم: كارلوس دن
  ...اش يزندگ كه ست يمرد و ندارد

 من كه ست يا بزدالنه و پست كار نيا و است من دوست شيب و كم او كنم، يم خواهش !آقا ست يكاف: ژوان دن
  .دهم گوش شود يم او از كهيي ها ييبدگو به
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 نيا ديداد نجات را جانم كه نيا از بعد و ميگو ينمي زيچ گريد دارم شما به كهي ا عالقه خاطر به: كارلوس دن
 كهي فرد مورد دري گريد زيچي بد جز توانم ينمي وقت و دهم انجام شماي برا توانم يم كه ست يكار نيتر كم
 مورد را عملش دوارميام باشد دوست شما با هم قدره چ هر اما. كنم يم ارياخت سكوت ميبگو ديشناس يم شما
  .دينكن تعجب ميهست انتقامي پ در ما كه نيا از و دينده قرار دييتأ

 دن دوست من. كنم كم را تان هودهيب زحمت و كنم خدمت راه نيا در شما به خواهم يم من برعكس،: ژوان دن
 من و ندينب فريك و كندي حرمت يب زادگان بينج به او كه است دور به عقل از اما ندارم، نيا جزي ا چاره و ژوانم
  .برسد عملشي سزا به او كه دانم يم خود ٔفهيوظ

  ست؟يچي نيتوه وي حرمت يب نيچني سزا: كارلوس دن

 ٔفهيوظ من د،يبگرد ژوان دن دنبال به تر شيب ستيني ازين. كند طلب شما شرافت كهي مجازات هر: ژوان دن
  .كنم احضار ديبخواه شما كهي زمان و محل در را او كه دانم يم خودم

 دارم شما به من كهي نيد وجود با اما. آقا است نيريش اريبس دهيد رنجي ها دلي براي ديام نيچن: كارلوس دن
  .است دردناك اريبس مني برا شما با مبارزه

 خواهم ناچار به هم من بزند مبارزه به دست او اگر كه ام هبست دل و وابسته ژوان دن به چنان من: ژوان دن
 شمايي جو انتقامي ارضاي برا او ديبخواه گاه هر كه دهم يم شما به خودم جانب ازا ر قول نيا اما. ديجنگ

  .شد خواهد حاضر

  است؟ ژوان دن دوست كه باشم ونيمدي كس به را جانم ديبا! دارمي دل سنگ و رحم يب ريتقد چه: كارلوس دن
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  چهارم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن كارلوس، دن مالزم، سه و آلونس، دن

 چه فلك، آه. بزنم قدمي كم خواهم يم. دياوريب ما سر پشت را ها آن و ديبده آب ميها اسب به :آلونس دن
  ؟يكن يم چه مان يخون دشمن با برادر، نم؟يب يم

  مان؟ يخون دشمن :كارلوس دن

 ژوان دن خود من ، بله: )گذارد يم رشيشمش ضامني رو دست مغرورانه و رود يم عقب به گام سه(ژوان دن
  .كنم پنهان را تميهو بخواهم كه شود ينم باعث شما اديز تعداد و هستم

  ...وي ريبم ديبا خائن، اه: آلونس دن

 راهزنان دست به نبود اوي بازوي يار اگر. ونميمد او به را جانم من! دار نگه دست  ر،دابر آه :كارلوس دن
  .بودم شده كشته

 كرده ما به كه همي خدمت هر دشمن دست رد؟يبگ را مان انتقامي جلو لهامس نياي ده يم اجازهي عني: آلونس دن
ي نيب يم برادر ميده قرار اوي حرمت يب برابر در را خود نيد اگر و. كند ريتسخ را مان روح كه ستين آن قيال باشد
 كهي ا يزندگ نيد ست، يزندگ از تر باارزش مراتب به شرافت كه جا آن از. است سخرهم توي شناس حق كه

قتيحق در باشد رفته آن شرافت ستين نيد.  
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 ٔنهيك مني شناس حق و دانم يم بگذارد دو نيا انيم ديبا زاده بينج يك كه راي فرق من برادر، :كارلوس دن
 و برگردانم او به است داده تيعار من به كه راي زيچ اكنون كه دهب اجازه اما. كند ينم پاك من در راي حرمت يب
 كين كار ٔثمرهي روز چند تا بگذارم آزاد را او و كنم ادا دارم او به كه راي نيد جا نيهم انتقام گرفتن در ريتأخ با

  .بچشد را خود

 نيا. دياين شيپيي جو تقامان فرصت گريد است ممكن و اندازد يم خطر به را آن انتقام در ريتاخ :آلونس دن
ي جراحت انسان شرافتي وقت .ميببر بهره آن از كه ماست ٔفهيوظ و است كرده عطا ما به جا نيا فلك را فرصت
 وي برو ست يكافيي نما مساعدت كار نيا در كهي ندار ليتما تو اگر و بود مدارا فكر به دينبا نديب يم مهلك
  .يكن واگذار من به راي ثاريا نيچن افتخار

  ... برادر كنم يم خواهش :كارلوس دن

  .رديبم ديبا او. ست ياديز ها حرف نيا تمام :آلونس دن

 از سوگند خدا به و شودي تعرض او جان به كه دهم اجازه توانم ينم من! برادر دار نگه دست گفتم: كارلوس دن
 خواهم قرار محافظش است داده نجات او كه راي جان همان و كرد خواهم دفاع باشد كهي كس هر برابر در او
  .كند سوراخ مرا تن تان غيت ابتدا ديبا ديبكش را او ديبتوان كه نياي برا و داد

 نسبت من مانند كه آني جاه ب وي ريگ يم جبهه من هيعل وي ستيا يم مان دشمن طرف ؟ييگو يم چه :آلونس دن
  ؟يكن يم محبت ابراز او بهي باش نيگ خشم او به

 خود از تو كهي غضب نيچن با است بهتر. ميكن تيرعا را اعتدال مشروع كار نيا در بگذار ادر،بر :كارلوس دن
 آلوده توحش به ها آني بها و ارزش مينده اجازه و ميباش مسلط مانيها دل بر بگذار. ميرينگ انتقامي ده يم نشان
 و باشم مان دشمن ونيمد خواهم ينم من برادر،. كوري غضب با نه و ميريبگ ميتصم خردمان ناب ٔشهياند با و شود
 كاسته آن تياهم از افتديب ريتأخ به مان انتقام اگر. كنم ادا دارم او به كه راي نيدي زيچ هر از شيپ كه است الزم
 هيتوج مردمان نظر در را مايي جو انتقام حس فرصت نيا نشمردن متيغن و است آن سود به برعكس شود، ينم

  .كرد خواهد
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ي اليخ نيد ك يمضحك فكري برا و آن خاطره ب كهي آور دهشتي كور و بيغر ضعف نيا از آه :آلونس دن
  .ميانداز يم خطر به را مان شرافت منافع

. كنم جبران را آن توانم يم خودم شومي اشتباه مرتكب من اگر! نده آزار را خودت برادر، نه :كارلوس دن
 حس ٔخواسته كه روزه يك ريتأخ نيا. يدار عهده به آن قبال دري ا فهيوظ چه دانم يم. من با مان تيثيح تيمسئول

ي مال دينيب يم كه طور همان ژوان، دن كند، يم تر شيب را ام ييجو انتقام شدت و حدت تنها است مني قدرشناس
 حرارت و شور نيهم با من ديكن باور. ديبفهم را ماجراي باق ديبا جا نيا از. دهم يم بازپس ديا داده من به كه را

 جا نيا خواهم ينم. دهم يم اندازه يك به راي بدي سزا وي كين پاداش و كرد خواهم هيوست شما با را حسابم
 ديخواه يم كهي ميتصم به آسوده اليخ با كه دهم يم اجازه شما به و مينما خود احساسات انيب به وادار را شما
 ديكن قضاوت خودتان پس است بزرگ چقدر ديا كرده ماه ب كهي نيتوه ديدان يم خود شما. ديشيانديب ديريبگ
 وجودي بار خشونت و نيخوني ها روش هم و سادهي ها روش هم آن جبراني برا. ست يمجازات چه  آني سزا
 موضوع نيا به كنم يم خواهش. دياوريب عقل سر را ژوان دن كه ديا داده قول باشد كه چه هر تان انتخاب اما دارد
  . ونميمد شرافتم به تنها نيا از بعد من كه دينكن فراموش و ديكن فكر

  .بندميپا ام داده كهي قول به و نخواستم شما ازي زيچ من :ژوان دن

  .كاهد ينم مان تيمسئول تيجد از متيمالي ا لحظه! برادر ميبرو :كارلوس دن
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  پنجم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

  

  !اسگانارلي آها: ژوان دن

   بله؟ :اسگانارل

  ؟!يكن يم فرار كنند يم حمله من به كهي وقت كار، هناب دمينفهم: ژوان دن

 ريتأث همان شان دنيپوش. است مسهل مثل ها لباس نيا. بودم ها يكينزد همين هم من قربان ديببخش: اسگانارل
  .دارد را دارو

ي مردي دان يم. بپوشاني تر مندانه شرافت لباس با را خودتي جبون الاقل رو، و چشمي ب گستاخي ا :ژوان دن
  ست؟يك دادم نجات كه

  ! نه من؟ :اسگانارل

  . است ريالو برادران ازي يك :ژوان دن

  ...اه :اسگانارل
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  .ام شده دشمن او با كه متأسفم. كردي مردانگ من حق در ديبا كه چنان و ست يفيشر مرد :ژوان دن

  !ستيني سخت كار شماي برا افراد كردن آرام: اسگانارل

 كهي دان يم. ستين سازگار من طبع با وفا وي بند پا و است دهيرس آخر به ريالو دنه به من عشق اما :انژو دن
 ام گفته صدبار تو به. دارم نگه محبوس واريد چهار انيم را قلبم ستمين حاضر و دارم دوست را عشق دري آزاد
 ٔفهيوظ و است دلبران تمام به متعلق نم دل. برود كند يم جذب را آن كهي زيچ هري سو به است ليما قلبم كه
 كه رينظ يب عمارت نيا اما. دارند نگه خود شيپ بتوانند قدر هر و نديبربا را آني گريد از پسي يك كه هاست آن
  ست؟ ييجا چه نميب يم درختان انيم

  د؟يدان ينمي عني :اسگانارل

  !نهي بخواه را قتشيحق :ژوان دن

 را ساختنش دستورِ شود كشته شما دست به كه نيا از قبل فرمانده كه ست يگاه آرام همان نيا خب :اسگانارل
  بود داده

 ٔمجسمهيي بايز و اثر نياي كين از همه. اند ساخته محل نيا در را آن دانستم ينم. ييگو يم راست آه :ژوان دن
  .نميبب را جا آن بروم خواهد يم دلم. نديگو يم فرمانده

  !دينرو قربان: اسگانارل

  چرا؟ :وانژ دن

  .ديبرو خودي قربان گور دنِيد به كه است دور به نزاكت از :اسگانارل

 ليم كمال با ديبا ست يباادب انسان اگر زين او و كنم ادب عرض او به رفتنم با خواهم يم من برعكس، :ژوان دن
  ! داخل ميبرو م،يبرو. باشد مني رايپذ

  شوند يم داريپد دهفرمان ٔمجسمه و بايزي ا مقبره و شود يم باز گور
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 آه! ينواز چشمي ها ستون چه! يخوشگل مرمر چه! ييبا ردلي ها سيتند چه! باستيز قدره چ كه آه :اسگانارل
  قربان؟ ست،يچ شما نظر! باستيز قدره چ كه

 تمام كهي ا مرده كه است جاست نيا جالب مني برا. باشد تواند ينم نيا از شيب مردگاني بلندپرواز :ژوان دن
  .نداردي سود شيبرا گريد كه بخواهدي زمان را باشكوه نيچني عمارت بود كرده بسنده محقري ا خانه به عمر

  !فرمانده ٔمجسمه از هم نيا :اسگانارل

  !است دهيپوش را روم امپراتور لباس خدا، بر پناه :ژوان دن

 نيا. بزند حرف خواهد يم و ستا زنده ديآ يم نظر به. اند ساخته را آن خوب هم قدره چ قربان، بله :اسگانارل
  !ستين خوشحال ما دنيد ازيي گو. دميترس يم حتماً بودم تنها اگر كند يم نگاه ما به او كه طور

 ايآ بپرس او از. ستين كنم يم ادا او حق در من كهي احترام بهي درست پاسخ نيا و كند يم اشتباه :ژوان دن
  بخورد؟ شام من با است حاضر

  !باشد داشتهي ازين شام به كنم يمن گمان :اسگانارل

  !بپرس گفتم :ژوان دن

  !است جنون كه مجسمه از دنيپرس د؟ييفرما يم مزاح: اسگانارل

  !بده انجام گفتم كه راي كار :ژوان دن

 جناب. است كرده مجبورم اربابم اما رديگ يم ام خنده خود حماقت از من... فرمانده جناب! ياللعجب :اسگانارل
 را سرش مجسمه (د؟يكن صرف او با را شام ديده يم افتخار ايآ بداند خواهد يم ژوان دن من ابارب فرمانده،

  !ها؟) آورد يم نييپا

  نه؟ اي يزن يم حرف ست؟يچ موضوع نم،يبب بگو  است؟ شده چه: ژوان دن
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  ....مجسمه: )آورد يم نييپا را سرش و كند يم تكرار را مجسمه حركت همان(اسگانارل

  خائن؟يي بگوي خواه يم چه ،خب: ژوان دن

  ...مجسمه كه ميگو يم: اسگانارل

  .يخور يم كتكي نزن حرف اگر مجسمه؟ خب،: ژوان دن

  !داد عالمت من به مجسمه: اسگانارل

  !سر بر خاكي ا: ژوان دن

  ...ديشا. ديكن صحبت او با و ديبرو خودتان ديتوان يم. است قتيحق نيع ديكن باور. داد عالمت :اسگانارل

  خورد؟ يم شام من با فرمانده جناب ايآ! باش مراقب. يكن لمس را ترست خواهم يم! ترسوي ا ايب ا،يب :ژوان دن

  .آورد يم نييپا را سرش دوباره مجسمه

  قربان؟ د،ييگو يم هچ خب، د؟يخواست يم را نيهم :اسگانارل

  .ميشو  خارج جا نيا از ايب! ميبرو :ژوان دن

  !ندارند اعتقاد زيچ چيه به كه ماي رهافك روشن از هم نيا :اسگانارل
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  چهارم ٔپرده

  كمي ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

  

 و ميباش خورده را نوري باز بيفر است ممكن. ميندار كارش بهي كار ست،ين مهم هست چه هر :ژوان دن
  باشد كرده تار را دمانيدي زيچ بخارِ

 عالمت نيا. ديكن انكار ميديد خودماني ها چشم با حاال نيهم كه راي زيچ دينكني سع قربان،ي ول :اسگانارل
ي برا را معجزه نيا و شده ناك غضب تان يزندگ ٔنحوه از فلك كه ندارم شك من و است انيعري قتيحق سر

  ...راه نيا از را شما كه نياي برا. است فرستاده شما كردن متقاعد

ي كس ،يبزن باره نيا دري حرف نيتر كوچك اگر وي ده مآزار احمقانهي ها وعظ نيا با اگر كن، گوش :ژوان دن
 متوجه. زنميم ات انهيتاز توانم يم تا و رندتيبگ نفر چهار دهم يم و فرستم يم شالق دنبال و زنم يم صدا را

  ؟يشد

 از گريدي يك. ديزن يم را تان حرف خوبي ليخ شما. شدم متوجه خب،ي ليخ قربان، خبي ليخ :اسگانارل
  .ديزن يم را تانيها حرفي رينظ يب صراحت با و ديرو ينم هيحاش كه است نيشماا بخوي ها يژگيو
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  !اوريبي صندل يك بچه،ي آها. دياوريب مرا شام تر عيسر چه هر. ميبرو :ژوان دن
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  دوم ٔصحنه

  اسگانارل ولت،يالو ژوان، دن

  

  .كند صحبت شما با خواهد يم و جاست نيا شما تاجر مانش،يدي آقا قربان، :ولتيالو

  ست؟ين جا نيا آقا كهي نگفت چرا. خواهد يم پول البد. ميداشت كم كار طلب يك فقط به، به :ژوان دن

  .است نشسته شما منتظر چنان هم و كند ينم باور اما ميگو يم را نيهم او به كه است ربع سه االن :ولتيالو

  .بماند منتظر خواهد يم چه هر بگذار :اسگانارل

. كند حبس كاران طلب خاطر به را خود آدم كه ستيني ا عاقالنه استيس. داخل ديايب بگو برعكس، نه: ژوان دن
  .كنم خانه ٔروانه را ها آن بپردازمي زيچ كه آن يب چگونه دانم يم. ميبدهي زيچ ها آن به كه است نيا در صالح

  

  

  

  

 
 

59



  

  

  

  

  سوم ٔصحنه

  انمالزم اسگانارل، مانش،يدي آقا ژوان، دن

  

 از چقدر و خوشحالم تان دنيد از قدره چ. كينزد دييايب مانش،يدي آقا آه: )فراوان ميتعظ و ميتكر با(ژوان دن
 من با ندارد اجازهي كس كه بودم داده دستور. متأسفم ندادند ورود ٔاجازه شما به ابتدا همان كاران خدمت كه نيا

 باز خودي رو به شهيهم مرا منزل درِ ديدار حقي عال حضرت و شود ينم شما شامل دستور نيا اما بزند حرف
  .دينيبب

  .آقا رساند يم را شما محبت و لطف تينها نيا:مانشيدي آقا

 منتظر راهرو در را مانشيدي آقا گريد كه دهم يم ياد شما به كارها، هنابي ا: )كند يم صحبت نوكرش با(ژوان دن
  .ديبشناس را تان طرف دهم يم يادتان. دينگذار

  !آقا ستيني مهم ٔالهمس: مانشيدي قاآ

  من؟ دوست نيبهتر مانش،يدي آقا به ستم؟ين جا نيا من كه نديبگو شما به ؟چه طور :ژوان دن

  ...بودم آمده. هستم شما نوكر من :مانشيدي آقا

  !دياوريب مانشيدي آقاي براي صندل يك د،يباش زود :ژوان دن
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  .راحتم من قربان: مانشيدي آقا

  .دينيبنش مني روبرو شما كه خواهم يم من !داًاب :ژوان دن

  !نداردي ضرورت :مانشيدي آقا

  .دياوريب مبل يك و ديبردار را مكتين نيا :ژوان دن

  ...و دينكني شوخ آقا، :مانشيدي آقا

  .شود گذاشته فرق ما انيم خواهم ينم و هستم شما ونيمد چقدر دانم يم من نه، نه، :ژوان دن

  ...آقا :مانشيدي آقا

  .دينيبنش د،ييبفرما :ژوان دن

  ...كه ام آمده. راحتم من آقا، نه :مانشيدي آقا

  دهم ينم گوش دينيننش اگر نه،: ژوان دن

  ...من. دهم يم انجام دييگو يم كه راي كار آقا، :مانشيدي آقا

  .ديا قبراق و سرحال كه شكر را خدا مانش،يدي آقا :ژوان دن

  ...كه ام آمده. سرحالم شما هب خدمتي برا آقا، بله :مانشيدي آقا

ي ها چشم د،يسف و سرخي رو و رنگ تازه، و تري ها لب: است العاده فوق شماي جسماني سالمت :ژوان دن
  ..سرزنده

  ..خواستم يم من :مانشيدي آقا

  است؟ چه طور مانشيد خانم همسرتان حال :ژوان دن
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  .شكر را خدا آقا، است خوب اريبس :مانشيدي آقا

  .ست يمهربان زن :ژوان دن

  ...بودم آمده. آقا شماست، كار خدمت :مانشيدي آقا

  است؟ خوب حالش است؟ چه طور 21نيكلود تان دختربچه :ژوان دن

  .شود ينم نيا از بهتر :مانشيدي آقا

  .دارم دوستش دل ته از. ست يناز ٔدختربچه: ژوان دن

  ...تمخواس يم من. آقا شماست،ي وار بزرگ و لطف تينها :مانشيدي آقا

  كند؟ يم صدا و سر طبلش با هنوز ؟چه طور كوچولو 22كُولن :ژوان دن

  ...من. آقا است، طور همان هنوز :مانشيدي آقا

 را تان يها مهماني پا و كشد يم خرناس بلند طور همان هنوز طور؟ه چ 23بروسكه تان كوچك سگ :ژوان دن
  رد؟يگ يم گاز

  !ميكن مهارش ميوانت ينم آقا، قبل از تر شيب :مانشيدي آقا

  .ندا مهم ميبرا همه كه است ليدل نيا به. پرسم يم را خانوادهي اعضا ٔهمه احوال كه دينكن تعجب :ژوان دن

  ...من. آقا د،يگذار يم منت ما سر بر :مانشيدي آقا

  د؟يهست من دوستان از شما. مانشيدي آقا ديبده دست: )كند يم دراز اوي سو به را دستش(ژوان دن

  .هستم شما نوكر من قربان،: مانشيدي آقا
                                                            
21 Claudine 
22 Colin 
23 Brusquet 
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  .هستم شما خدمت در جان و دل از من ؟!ست يحرف چه نيا :ژوان دن

  ...من. ديوار بزرگ شما :مانشيدي آقا

  .دهم يم انجام شماي برا باشدي كار هر من :ژوان دن

  .ديدار محبت اريبس شماي آقا :مانشيدي آقا

  .ندارم شما از همي داشت مچش كه دييبفرما باور كنم يم خواهش :ژوان دن

  ...اما ستم،يني عال  حضرت الطاف قيال شك يب من :مانشيدي آقا

  د؟يبخور شام من با ديحاضر تعارف، يب مانش،يدي آقا آه :ژوان دن

  ...من. برگردم الساعه ديبا من قربان، نه :مانشيدي آقا

 را او دار تفنگ پنج چهار و دياوريب مانشيدي آقايي راهنماي برا مشعل يك زود: )شود يم بلند(ژوان دن
  .كنندي همراه

  ...اما. روم يم تنها خودم من. آقا ندارد،ي لزوم: )شود يم بلند(مانشيدي آقا

  .دارد يبرم را ها يصندل فوراً اسگانارل

 من. دارم عالقه اريبس شما شخص به من. كنندي همراه را شما كه خواهم يم من اما شد؟ طوره چ :ژوان دن
  .هستم زين بدهكار شما به آن بر عالوه و هستم شما زارگ خدمت

  ...آقا آه :مانشيدي آقا

  .ميگو يم همه به و كنم ينم پنهان كس چيه از را مساله نيا من :ژوان دن

  ...اگر :مانشيدي آقا
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  كنم؟ بدرقه را شما ديخواه يم :ژوان دن

  ...آقا. دييفرما يم مزاح آقا، آه :مانشيدي آقا

 و هستم شما ارياخت در كامالً من كه دييبفرما باور كنم يم خواهش. ديريبگ آغوش در مرا طفاًل پس :ژوان دن
  .ندهم انجام شما به خدمتي برا كه ستيني كار چيه

  شود يم خارج

  .دارد دوستي ليخ را شما آقا كه كرد اقرار ديبا :اسگانارل

 دهد يم قرار خود تيعنا مورد مرا چنان و ردگذا يم احترام من به قدر آن. است طور نيهم بله :مانشيدي آقا
  .كنم طلب را پولم او از توانم ينم كه

يي بال داشتم دوست. دهند يم جان شماي برا خانه نيا اهل تمام كه دهم يم نانياطم شما به :اسگانارل
  ...چگونه دينيبب تا بزند چماق با را شماي كس مثالً يا و شود شما ريگ بانيگر

  .ديكني يادآور او به مرا طلب كنم يم خواهش اما اسگانارل، كنم يم اورب :مانشيدي آقا

  .دهد يم پس را شما طلب ممكن نحوِ نيبهتر به. ديباش خاطر آسوده بابت نيا از آه :اسگانارل

  !ديبدهكار من به زين خودتان شما اسگانارل اما :مانشيدي آقا

  !دينزن هم را حرفش بابا،ي ا :اسگانارل

  ...من شد؟ چه :مانشيدي آقا

  بدهكارم؟ شما به كه دانم ينم خودم من مگر :اسگانارل

  ...اما چرا، :مانشيدي آقا

  .كنم روشن شماي برا را مطلب خواهم يم من مانش،يدي آقا خب  :اسگانارل
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  ...من پول اما :مانشيدي آقا

  د؟يكن يمي شوخ: )رديگ يم را مانشيدي آقا دست(اسگانارل

  ...اهمخو يم من :مانشيدي آقا

  !اه: )كشد يم را او(اسگانارل

  ...ييعن :مانشيدي آقا

  !ها حرف چه: )دهد يم هل را او(اسگانارل

  ...اما :مانشيدي آقا

  !عجبا: )دهد يم هل را او(اسگانارل

  ...من :مانشيدي آقا

  !عجبا گفتم: )اندازد يم رونيب شينما سالن از كامالً را او(اسگانارل
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  مچهار ٔصحنه

  اسگانارل ولت،يالو ژوان، دن ،ييلو دن

  

  .اند آورده فيتشر پدرتان آقا، :ولتيالو

  .روم در كوره ازي حساب تا داشتم كم را مالقات نيهم. شد آراسته زين سبزه به بود گل اه، :ژوان دن

 را تشراس. يكن نظر صرف مالقاتم ازي راحت بهي بود حاضر وي ناراحت من دنيد از كه نميب يم :ييلو دن
 مني ا شده خسته من داريد از تو كه طور همان و ميشو يم گريكدي يحتانار موجب شدت به  تو و مني بخواه

ه چ خودي كارها از كه افسوس م،يسپر ينم فلك دست به را خود سرنوشتي وقت. ام شده خسته تو رفتار از زين
 ٔخردانه هنابي ها خواسته و كوري آرزوها با و ميكن عمل فلك از تر عاقل ميخواه يم كهي وقت م؛يدان يم كم قدر
 مانند يبي حرارت و شدت با وقفه، يب و داشتم پرشوري پسري آرزو من. ميشو يم پروردگار زحمت باعث خود
ي جا به اكنون آوردم دست به خود ٔكننده خسته و مكرري دعاها با من كه پسر نيا. كردم طلب خدا از را او
ي نگاه چه با من تو، نظر به. است شده آن عذاب و رنج باعث باشد، ام يزندگ يتسال وي شاد موجب كه آن
ي كارها كاست؛ مردم نظر در ها آن كراهت از بتوان مشكل كهي اعمال نم؟يبب را تو نادرست اعمال انبوه توانم يم
 اعتبار و من اتخدم ارزش از كهيي كارها م،يرينپذ را پرودگاري ها نعمت كند يم وارد را ما آن هر كهي ديپل

 ؟يستين خود ٔخانواده قِيال كهي كن ينم شرم. است اريبس تو رذالت وي پست. است كاسته پرودگار نزد در دوستانم
 زاده بينج كهي ا كرده چه ايدن در ؟يكن يم غرور احساسي ا خانواده نيچن داشتن ازي حق چه به تو نم،يبب بگو
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 ايآ ميكني زندگ بدنام و رسواي وقت ؟يباش داشته خود با را ها آن سالح و نام ست يكافي كن يم گمان ؟يباش
 پس. نداردي ارزش نسب و نژاد نباشد،ي دامن پاك اگر نه، نه، ست؟ يافتخار مان يبرا رگ در نژادهي خون داشتن
 ها نآ از كهي اعمال شوكت و ميباش ها آن مانند ميكني سع كه آن مگر رسد، ينم ما به اجدادمان افتخار ازي سهم
 ديبا ميبدان شانياي قيحق وارث را خود ميبخواه اگر و. ميباش نيافتخارآفر قدر همان كند وادار را ما ام دهيشن
ي هستي اجداد قيناال ٔبازمانده تو. مينكاه ها آن ليفضا از و ميكن دنبال اند كرده مشخص مان يبرا كه راي ريمس
 توي برا ها آن رِيخطي كارها. كنند يم طرد را تو خود نژاد خاطر به كهي اجداد اند، دهيبخشي زندگ تو به كه
 شان عظمت و شوند يم تويي رسوا باعث تنها اعمال نيا شوكت برعكس،. شود ينم محسوبي ازيامت

 ست يمنياهر بدكردار، ٔزاده بينج كه بدان را نيا. كند يم روشن همگان شيپ را توي كارها ننگ كه ست يمشعل
 راي اعمال كنم نگاه فرد نشان و نام به كه آن از شيب من و است نجابتي ژگيو نينخستي ندام پاك و عت،يطب در
ي زندگ تو مثل كهي پادشاه پسر از مني برا باشد داشته شرافت كهي كامواباف زن پسر. نميب يم دهد يم انجام كه
  .است زتريعز كند

  !ديكن صحبت ديتوانست يم تر راحت دينشست يم اگر قربان، :ژوان دن

 از كي چيه كه نميب يم. كنم صحبت تر شيب مهخوا يم نه و نميبنش خواهم يم نه نه،! گستاخي ا :ييلو دن
 است كرده زير لب مرا ٔپدرانه صبر تو اعمال كه بدان ناسپاس، پسري ا اما. ندارد تو روح دري اثر مني ها حرف

 با و كرد خواهم نازل سرت بر را فلك خشم ده،دا انيپا توي ها يولنگار بهي كن يم تصور چه آن از زودتر من و
  .زدود خواهم را تو به دنيبخشي زندگ ننگ مجازات نيا

  شود يم خارج

  

  

  

  

 
 

67



  

  

  

  

  پنجم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

  

 نيا از. بروند نوبت به ديبا همه. است نيهمي بكني توان يم كهي كار نيبهتر! ريبم زودتر چه هر اه، :ژوان دن
  .مانند يم زنده شان يپسرها ٔاندازه به پدران ازي برخ نميب يم كه ناراحتم

  .ندينش يم مبلشي رو

  !ديكن يم اشتباه قربان، آه :اسگانارل

  كنم؟ يم اشتباه من :ژوان دن

  !قربان :اسگانارل

  كنم؟ يم اشتباه من: )شود يم بلند مبلشي رو از(ژوان دن

 و ديگرفت يم را شيها شانهي ستيبا يم. ديديشن آخر تا را تانپدري ها حرف كه ديكرد اشتباه قربان، بله :اسگانارل
 به و كند سرزنش را پسرش و ديايبي پدر كه نيا د؟يبود دهيد وقاحت همه نيا تاكنون. ديانداخت يم رونيب را او
 هزار و رديگ شيپي ا دانهنم شرافتي زندگ و اورديب ياد به را نسبش و اصل و كند درست را رفتارش ديبگو او
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 كند؟ تحمل را ها حرف نيا تواند يم است بلد راي زندگ رسم و راه كه شما مثلي مرد ايآ. گريد مهمل و ياوه
  !يا واداشته چه به مرا شده، نينفر مماشاتي ا آه. كنم يم شيستا را شماي بردبار و صبر من

  نه؟ يا ديده يم مرا شام :ژوان دن
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  ششم ٔصحنه

  اسگانارل ر،راگوتن،يالو دنه ژوان، دن

  .كند صحبت شما با كه است آمده دهيپوشي ا چهره باي زن ،يقربان :راگوتن

  باشد؟ تواند يمي كس چه :ژوان دن

  !ديد ديبا :اسگانارل

 واداشت داريد نيا به مراي ضرورت! ژوان دن د،ينكن تعجب ئتيه نيا با و ساعت نيا در من دنيد از :ريالو دنه
 شاهدش قبلي مدت كهي خشم از برافروخته من. ستين زيجا بزنم شما به خواهم يم كهي حرف گفتنِ در درنگ و

 ستيني ريالو دنه همان نيا. ام كرده فرق ديديد صبح امروز كه يكس آن با كه دينيب يم و ام امدهين جا نيا به ديبود
 تمام فلك. نداشتي گريدي وآرز انتقام جز و كرد يم دتانيتهد اش آزرده روح و كرد يم نينفر را شما كه

 و پست عشقي ها انيطغ تمام و توز نهيك و پرالتهابي ها خشم داشتم، شما به نسبت كه راي ستيناشا احساسات
 تعلق يبي عشق و مقدسي محبت هوس، وي هو ازي عار و پاكي بيله تنها دلم در و كرد دور من از را ام ينيزم

  .اندازد ينم زحمت به را خود شما منفعت راه در جز و شدياند ينم خود به كهي عشق گذاشت؛

  !يكن يم هيگر انگار: )اسگانارل به(ژوان دن

  .ديكن عفو مرا :اسگانارل
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 ٔدهيعق و نظر كه نياي برا است، آورده جا نيا به  شما ريخي برا مرا كه است پاك و نقص يب عشق نيا :ريالو دنه
 ژوان، دن بله. دارم تان نگه دور ديرو يم شيسو به كهي پرتگاه از كنمي سع و برسانم شما گوش به را پروردگار

 را اشتباهم رفتار و داده قرار ريتأث تحت را قلبم كهي فلك نيهم و دانم يم را شماي زندگي ها يولنگار ٔهمه من
 كه ميبگو او طرف از كرده، دايپ را شما و ميايب است كرده الهام من به زين فلك نيهم است، داده نشانم

 شود نازل شما بر او سهمگين خشم كه است كينزد و است خشكانده راي و شفقت و رحم شماي ها يحرمت يب
 زيگري برا هم روز كي يحت بسا چه صورت نيا ريغ در د،يكن توبه فوراً كه است واجب آن از اجتنابي برا و
 افكار پروردگار لطف به من. ندارم شما باي نيزمي ونديپ گريد من اما. ديباش نداشته فرصت عظما بتيمص نيا از

ي گناه بتوانم كه خواهم يم عمر قدر آن فقط من. ام كرده عزلت وي ريگ گوشه قصد و گذاشته كنار را زميآم جنون
 شور محصولِ كه را ام يكوردل و خود شيبخشا موجباتي ستيز ساده و توبه با و كنم پاك ام شده مرتكب كه را
 كهي فرد نميبب كه است آن من كاه جان درد عزلت، نيا در اما. آورم فراهم ود،ب شده نينفري عشق التهابِ و

 كه راي سهمگيني بال بتوانم اگر و بشودي الهي قضا دستگاه آموزِ عبرتي الگو بود زيعز اريبس ميبراي روزگار
 تقاضا نيخرآ نيا ژوان، دن كنم يم خواهش. شد خواهم مسرور و شاد اريبس كنم دور است معلق سرتاني باال
 شما از بار اشك يانچشم با كه را خودي رستگار. ديكن عطا من به را نيريشي تسال نيا و ديكن برآورده را
 شاهد دينگذار و ديكن فكر مني دعاها به الاقل ديستين خود منافع فكر به اگر. دينكن غيدر من از خواهم يم

  .باشم شماي ابد عذاب و عقوبت

  !چاره بي زن :اسگانارل

. نبود زيعز ميبرا شما ٔاندازه به ايدن دري زيچ و داشتم دوست تينها يبي ا عالقه و عشق با را شما من :ريالو نهد
 نيا خواهم يم شما از كهي پاداش تنها حاال. زدمي كار هر به دست و كردم فراموش را ام فهيوظ شما خاطر به من

 من خاطر به و خودتان خاطر به كنم يم خواهش. ديشو تباه دينده اجازه و ديكن اصالح را تان يزندگ كه است
ي ها اشك اگر و كنم، يم خواهش شما از بار اشكي چشمان با گريد بار يك ژوان، دن. ديده نجات را خود
 سوگندتان دهد، يم ريتأث تحت تر شيب را شما چه آن هر به ستيني كاف تان يبرا ديا داشته دوستش كهي شخص

  .دهم يم
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  !دل سنگي ا :اسگانارل

  .بود نيهم ميبگو خواستم يم كهي زيچ روم، يم ها حرف نيا از پس: ريالو دنه

  .ميكن يم آماده شماي براي مناسبي جا. ديبمان جا نيهم است، روقتيد خانم، :ژوان دن

  .ديندار نگه نيا از شيب مرا  ژوان، دن نه :ريالو دنه

  !دييبفرما باور شود، يم مني خوشحال باعث شما ماندن خانم، :ژوان دن

ي همراهي برا. بروم زودتر ديبده اجازه. مينكن تلف را مان وقت مورد يبي ها حرف نيا با. نه گفتم :ريالو دنه
  .ديده قرار نظر مد دادم شما به كه راي هشدار فقط و دينكن اصرار
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  هفتم ٔصحنه

  مالزمان اسگانارل، ژوان، دن

. بود ريپذ دل ميبرا بيعج اتفاق نيا ؟يدانست يم آمد، وجوده ب او به نسبت من دري احساس دوباره :ژوان دن
  .كرد داريب را خاموش آتش آني ايبقا اوي ها اشك و زده غم حالت و نامرتب لباس

  نداشت؟ شما در يريتأث چيه اوي ها حرف دييبگو ديخواه يم :اسگانارل

  .دياوريب مرا شام زود :ژوان دن

  .خب اريبس :اسگانارل

  !اسگانارل بود، مافات جبران فكر به ديبا حال نيا با: )ندينش يم غذا زيم سر(ژوان دن

  .دييفرما يم حيصح بله :اسگانارل

 حال بهي فكر بعد و ميكن يمي زندگ بيترت نيهم به گريد سالي س ستيب. كردي تالف ديبا بله، :ژوان دن
  .كرد ميخواه خودمان

  !آه :اسگانارل

  ست؟يچ منظورت :ژوان دن
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  .آمد شام. چيه :اسگانارل

  .گذارد يم دهان در را آن و دارد يبرم آورند يم كهيي غذاها از لقمه كي

  است؟ مرگت چه بزن، حرف ست؟يچ موضوع است، كرده ورم ات گونه ديآ يم نظر به :ژوان دن

  !چيه :اسگانارل

. كنم سوراخ را آن تا دياوريب شترين يك زود. است كرده آماس ات گونه! خدا بر پناه نم،يبب بگذار :ژوان دن
  !كار هنابي ا اه،! است كرده باد چقدر نيبب كن، صبر. كند اش خفه ورم نيا است ممكن ندارد، طاقت گريد طفلك

  .باشد ختهينر آن در فلفل يا نمك اديز آشپزتان شوم مطمئن خواستم يم قربان، راستش :اسگانارل

  .يا گرسنه است معلوم كه طور نيا. دارم كار تو با شام از بعد. بخور غذا و نيبنش خب،ي ليخ :ژوان دن

 نيا از. ام نخوردهي زيچ حاال تا صبح از. قربان باشد، طور نيهم كنم يم گمان: )ندينش يم زيم سر(اسگانارل
 را اه بشقابي نوكر بزند غذا به دست اسگانارل كه آن از قبل. (شود ينم دايپ ايدن در نيا از بهتري زيچ د،يبخور
 تو، وي زرنگ زيتم بشقابِ دادن در چقدر من، دوست! خدا بر پناه. لطفاً تر، آرام. بشقابم بشقابم،) دارد يبرم
  !يكرد حاضر موقع به چه راي دنينوش جان، ولتيالو

  .دارد يبرم را بشقابش گريد نوكر حال همان در و دهد يمي دنينوش اسگانارل به نوكر كي

  زند؟ يم در رطو نيا كه ستيك :ژوان دن

  شود؟ يم مزاحم شام موقع كه است االغ كدام :اسگانارل

  .دينده ورود ٔاجازهي كس به. بخورم شام آرامش در خواهم يم :ژوان دن

  .روم يم خودم من، ٔعهده به دشيبگذار :اسگانارل

  ست؟يچ موضوع بود؟ كه :ژوان دن
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  .است خودش...همان: )آورد يم نييپا را سرش مجسمه مانند(سگانارلا

  .ندارم واهمه زيچ چيه از من كه بدهم نشانت خواهم يم. مينيبب ميبرو: ژوان دن

  ؟يشو يم ميقا كجا حاال ،چاره بي اسگانارلِ اه: اسگانارل
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  هشتم ٔصحنه

  مالزمان اسگانارل، ند،ينش يم زيم سر و ديآ يم كه فرمانده ٔمجسمه ژوان، دن

  

  !ستمين گرسنه گريد من قربان،: اسگانارل

ي دنينوش هم او به! اسگانارل بنوش، هم تو. فرماندهي سالمت به. دياوريبي دنينوش! جا نيا نيبنش گفتم: ژوان دن
  .ديبده

  !ستمين تشنه من قربان،: اسگانارل

  !بخوان را ات ترانه فرمانده كردنِ شادي برا و بنوش :ژوان دن

  !قربان ام خورده سرما :اسگانارل

  .ديبخوان او با و دييايب هم شما! كن شروع ست،ين مهم :ژوان دن

  د؟ييايب كه ديدار را شهامتش. ديباش من مهمان شما فردا. ست يكاف ژوان، دن :مجسمه

  .آورم يم خود همراه را اسگانارل تنها و ميآ يم بله :ژوان دن

  .رميبگ روزه ديبا فردا من كنم، يم خواهش :اسگانارل
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  .ريبگ را مشعل نيا: )اسگانارل به(ژوان دن

  .ستيني ازين مشعل نور به راهنماست خداوندي وقت :مجسمه
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  پنجم ٔپرده

  كم ئصحنه

  اسگانارل ژوان، دن ،ييلو دن

 كهي زيچ باشد؟ كرده برآورده را ميآرزوها پروردگار رأفت كه است ممكني عن يپسرم؟ شنوم، يم چه :ييلو دن
 تحول و بيعج خبر نيا به نسبت توانم يم ايآ ؟يده ينم بيفري واهي ديام با رام دارد؟ تيواقعيي گو يم

  باشم؟ مطمئن توي ناگهان

 فلك و ستمين شبيد مرد آن گريد من. ام برگشته خود اشتباهات ٔهمه از كه دينيب يم بله،: )اكارانهير(ژوان دن
. گشود را ميها چشم و گذاشت اثر روحم بر فلك. كند يم رتيح نديبب كس هر كه است كرده دگرگون مرا چنان
 نيا تمام خود ذهن در من. نگرم يم خودي زندگ آلود گناهي آشفتگ و مدت بلند ئه يكوردل به انزجار با اكنون من
 خود عدالت سهمگين ٔصاعقه و كند صبر همه نيا بود توانسته فلك چگونه رتميح در و كنم يم مرور را ها يزشت
 حاال و بود كرده اجتناب گناهانم مجازات از خود رأفت با كه نميب يم را فلك لطف من. نكند نازل سرم بر را

 قرار همگان ديد معرض در را ام يزندگي ناگهان تحول و كنم استفاده فرصت نيا از ديبا كه چنان دارم قصد
 راه نيا در خواهم يم. بكوشم خود كامل آمرزش راه در كرده، پاك را گذشته اعمال ننگ لهيوس نيا به و دهم
 راهنما عنوان به راي فرد ديكن كمكم و ديبخش تداوم را ريمس نيا كنم يم خواهش شما از قربان، و بگذارم گام

  .بردارم قدم شود، يم ختم مقصود سرمنزل به كهي ريمس در او تيهدا با تا كنم انتخاب
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 محو زيآم توبه ٔجمله كي با پسر نگناها زود چه و گردد يم بازي پدر محبت زود چه پسرم، آه :ييلو دن
 ٔواسطه به همه و آورم ينم ياد بهي كرد درست ميبرا كه رايي ها يناراحت و دردسرها از كي چيه گريد! شوند يم

 ميآرزوها ٔهمه رايز زم،ير يم شوق اشك اما ندارمي خوش حال كه كنم يم اقرار. شدند پاكي زد كهيي ها حرف
 تين چنان هم كنم يم خواهش و كن بغل مرا پسرم. بخواهم فلك از كه ستيني گريد زيچ و اند شده برآورده

 و شور در زين را او و بدهم مادرت به را فرخنده خبر نيا روم يم جا نيهم از من. كن حفظ را ارزشمندت
 به است كرده الهام تو بهي نواز بنده سر از كهي مقدس ميتصم خاطر به را پرودگار شكر و كنم ميسه خود شعف

  .آرم جا
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  دوم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

 به حاال و بودم لحظه نيا انتظار در بود ها مدت. ديا آورده مانيا نميب يم كه خوشحالم چقدر قربان، آه :اسگانارل
  .است شده برآورده ميها خواسته تمام پروردگار لطف

  !االغ ببردت، شور مرده :ژوان دن

  الغ؟شد؟ا چه :اسگانارل

  هستند؟ صدا يك دلم و زباني كرد يم فكر. يپندار يم قتيحقي شنو يم چه هر تو :ژوان دن

  !يآدم چه! يآدم چه! يآدم چه آه...پدر...نه...كه شما چه؟ي يعن: اسگانارل

  .بود كه است طور همان احساساتم و ام نشده عوض من نه، نه، :ژوان دن

  د؟يندار اعتقاد زند يم حرف و رود يم راه مجسمه كه زيگان شگفت قتيحق  نيا به شما پس :اسگانارل

 نه و كند يم متقاعد را ذهنم نه باشد چه هر اما. عاجزم دركش از من كه هست ماجرا نيا دري زيچ :ژوان دن
 رم،يگ شيپ مانند يب و نقص يبي ا هيرو و كنم اصالح را رفتارم خواهم يم كه گفتم اگر. منقلب را روحم
ي برا ناچار به كه ست يضروري ديتقل و سودمندي ا لهيح ام؛ كرده اتخاذ محض استيسي رو كه ست يميتصم
 به كنم پنهان متعددشاني دردسرها و گرانيد از را خودم بتوانم كه آني برا رايز ام، برده كار به پدرم حال تيرعا
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 و من روحي ژرفنا شاهدي كس لميما و بگذارم انيم در تو با را رازم خواهم يم اسگانارل،. دارم ازين پدر نيا
  .دهم انجام رميناگز كه باشدي اعمال نيراستي ها زهيانگ

  د؟يده نشان كار درستي فرد را خود ديخواه يم اما دينداري اعتقاد زيچ چيه به شما چه؟ي يعن :اسگانارل

 استفاده مردم بيفري ابر نقاب نيهم از و زنند يم كار نيا به دست كه هستندي اديز افراد نه؟ كه چرا :ژوان دن
  .كنند يم

  !يآدم چه! يآدم چه آه :اسگانارل

 همه پسند عامهي ها لتيرذ و است شده پسند همهي لتيرذي اكارير و ندارد خجالت كار نيا گريد حاال :ژوان دن
 ٔحرفه اما كرد دايپ توان يم امروز كه ست يتيشخص نيبهتر كار درست انسان تيشخص. نديآ يم حساب به لتيفض
 شود برمال هم اگر و است محترم همواره آن دروغِ كه ست يهنري اكارير. داردي ا ژهيوي ها تيمزي اكارير

 با است آزادي كس هر و رنديگ يم قرار شماتت مورد انسان گريد ليرذا. ديبگو آن هيعلي زيچ تواند ينمي كس
 و بندد يم را همه دهان خود دست با كه است ژهيو يلتيرذ اير اما. رديبگ انتقاد باد به را ها آن بلندي صدا
 بخواهدي كس اگر و خورند يم گره همه ب ديتقل و ادا ٔلهيوس به افراد تمام باي ا جامعه. دارد نيآهني تيمصون

 دام دري سادگ به و خورند يم را گرانيد بيفر همواره افراد نيا. شوراند يم خود هيعل را همه كند رفتار صادقانه
 را نفر چند مني كن يم فكر. كنند يمي يار شان اعمال انجام در را كاران دغل كوركورانه و تنداف يم اكارانير
 اند؟ ساختهي سپر خودي برا مذهب لباس از و پوشانده را شان يجواني ها يولنگار ترفند نيهم با كه شناسم يم

 شان يها حقه با قدره چ هر .اند بوده عالمي ها انسان نيرتريشر محترم كسوت لباس نيا پوشش در كهي كسان
 ريز به سر يك با و باشد كار طلب ها آن ازي كس گذارند ينم باز م،يبشناس را شان باطن و كنه و ميباش آشنا

 هم من. كنند يم پاك را خود اعمال ريتقص گرداندن حدقه در چشم بار دو و دنيكش دهيرنج آه يك و انداختن
 خود خوش عادات من. بپردازم ميكارها انجام به آسوده اليخ با و رميبگ جا مستحكم گاه پناه نيا در خواهم يم
 بروم لو اگر و. ببرم لذت آرامش و سكوت كمال در و كنم پنهان را خودم كنم يمي سع اما كرد نخواهم ترك را
. اندازم يم انگريد جان به را ها آن و خوانم يفرام خود از دفاع به را اكارانير ٔهمه بدهمي زحمت خود به كه آن يب

 را گرانيد اعمال. است مجازات از زيگر روش تنها و خواهم يم كه ست ييكارها انجام راه تنها نيا خالصه،
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 نخواهمي مساعد نظر كس چيه به نسبت خودم ٔدرباره جز و دانست خواهم بد را همه و كرد خواهم سرزنش
 دل به ها آن ازي شگيهمي ا نهيك و بخشم ينم را ها آن هرگز كنند ناراحتم بار كي يحت گرانيد اگر. داشت
 متهم كفر وي مانيا يب به ر دشمنانم خوب ٔبهانه نيا با و خواند خواهم فلكي جو انقاما ر خودم. گرفت خواهم
 هيعل برزن وي كو در و خبرند يب ماجرا اصل از كهي ونيافراط شورانم؛ يم ها آن هيعل را فضول ونيافراط كرده،

 از گونه نيا ديبا. كنند يم ريتكف بلندي صدا با را ها آن خودسرانه و نديگو يم ناسزا و كشند يم دهعرب من دشمنان
  .دهد يم قيتطب زمانه ليرذا با را خودي عاقل انسان هر و كرد استفاده افراد ضعف

 تينها رگيد نيا! شود ليتكم زتانيچ همه كه ديشو اكارير بودي كاف شنوم؟ يم چه پرورگارا، آه :اسگانارل
يي بال هر. رميبگ را زدنم حرفي جلو توانم ينم و است كردهي عصبان مراي يك نيا قربان،. ست يديپل وي زشت
 ديبا من اما د،يبكش مرا ديخواه يم اگر اصالً د،يفتيب جانم به چماق با د،يبزن كتكم د،ياوريب من سر ديخواه يم كه

 تا آب سطل كه قربان ديبدان .ميبگو است الزم كه راي زيچ ماشي باوفا نوكر مقام در و كنم باز را دلم ٔسفره
ي ا پرنده مانند ايدن نيا در انسان سندهينو فالن قول به و شكند يمي روز باالخره و شود چاه وارد تواند يمي حد
 از اصول و ست ياصولي دارا باشد وصل درخت به چه هر و است وصل درخت به شاخه و است شاخهي رو

 مد تابع انيدربار و هستند انيدربار دربار در و خورد يم دربار درد به تنها بايز كالم و است تر باارزش بايز كالمِ
ي زندگ ما به كه ست يزيچ روح و است روحي ها يژگيو ازي يك هوس و است هوس ٔدهييزا مد و هستند

 ايدر نيزم و است نيزم فراز بر كفل و اندازد يم فلك ياد به را ما مرگ. شود يم ختم مرگ بهي زندگ و دهد يم
 خوب ملواني كشت و اندازند يم زحمت به را ها يكشت ها توفان. هاست توفان خوش دست ايدر و ستين
 رانيپ و باشند رانيپ عيمط ديبا جوانان و ستين جوانان در اطياحت و كند يم اطياحت خوب ملوان و خواهد يم

 ازين و ازمندندين فقرا و ستندين ريفق گران توان و آورد يمي گر توان و ثروت منال و مال و ندا منال و مال عاشق
 ديخواه دچاري ابدي نينفر به شما جهينت در و ست يوحشي وانيح نشناسد قانون كس هر و شناسد ينم قانون
  .شد

  !يا كننده قانع ليدل چه :ژوان دن

  !دياورين انميا اگر تان حال به بدا برهان و ليدل همه نيا از بعد :اسگانارل
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  سوم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن كارلوس، دن

  

 كسبي برا و كنم صحبت شما با جا نيهم دهم يم حيترج. كردم دايپ را شما موقع به ژوان، دن :كارلوس دن 
 عهده به را كار نيا تيمسئول خودتان حضور در من و است من ٔفهيوظ نيا كه ديدان يم. مياين تان منزل به اطالع
 را شما كه نياي برا و برسد انجام به متيمال با زيچ همه كه است نيا من خواست و نظر م،يبگو پرده يب. تمگرف
  .ديدرآ شما عقد به رسماً خواهرم تا بزنمي كار هر به دست حاضرم كنم راغب راه نيا انتخاب به

 فلك افسوس، اما شود، هبرآورد شماي آرزو كه خواهم يم قلب ميصم از من: )اكارانهيري لحن با(ژوان دن
 تعلقات ٔهمه ترك جزي ا شهياند و دهم رييتغ را ام يزندگ ٔهيرو كه است كرده الهام من روح به او. خواهد ينم
 تمام سادهي زندگ يك با پس نيا از و كنم دور خود از را تكبر وي خودخواه گونه هر و باشم نداشتهي ويدن
  .مينما جبران ام شده مرتكبي جوان كورِ عشقِ خاطر به كه راي بار تيمعصي ها يبار و بند يب

ي ها شهياند با تواند يم مشروعي همسري همراه و نداردي تناقض من ٔگفته با ميتصم نيا :كارلوس دن
  .باشد سو هم است شده الهام شما به كهي مند ارزش

 كند ارياخت عزلت كنج خواهد يم او. است گرفتهي عال جناب ٔرهيش هم خود را ميتصم نيا! افسوس نه، :ژوان دن
  .ميشد متحول زمان هم دو هر ما و
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 ما ٔخانواده به شما كهي نيتوه به را آن است ممكن رايز كند، ينمي راض را ما اوي نينش گوشه :كارلوس دن
  .شود شما همسر او كه كند يم جابيا ما شرافت و كنند منسوب ديا كرده

. داشتميي آرزو نيچن قلب ميصم از شخصاً من. ستين ممكن امر نيا كه دهم يم نانياطم شما به :ژوان دن
 فكر ديبا كه گفتيي ندا خواستم را او نظر كهي وقت اما نشستم مشورت به فلك با باره نيا در زين امروز نيهم

  .شد نخواهم رستگار هرگز او با رايز كنم، رونيب سرم از را شما خواهر

  د؟يده قرار ريتأث تحت را ما ديتوان يم لعاب و رنگ خوشي ها بهانه نيا با ديكن يم فكر ژوان، دن :كارلوس دن

  .دهم يم گوش فلكي ندا به من :ژوان دن

  كنم؟ي راض را خودم ها حرف نيا با ديدار انتظار د؟ييگو يم چه :كارلوس دن

  .است فلك ٔخواسته و ريتقد نيا :ژوان دن

  د؟يكن رها خود حال به بعد هك ديآورد رونيب ريد از مرا خواهر شما :كارلوس دن

  .است بوده نيچن فلك امر: ژوان دن

  كرد؟ خواهد تحمل را ننگ نيا ما ٔخانواده :كارلوس دن

  .ديكن حل فلك با را خود مشكل: ژوان دن

  فلك؟ شهيهم چرا :كارلوس دن

  !است فلك ٔخواسته نيا چون: ژوان دن

 خواهم تان يدايپ كه كشد ينمي طول اما كنم، مبارزه ماش با جا نيا خواهم ينم! ست يكاف ژوان، دن :كارلوس دن
  .كرد
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 به را رميشمش قادرم باشد ازين گاه هر و ستمينيي ترسو آدم كه ديدان يم. ديبكن ديخواه يمي كار هر :ژوان دن
 من كه ديبدان اما .دييايب تا روم يم شود يمي منته ريد به كهي ا دورافتاده و تنگ ابانيخ به اكنون. رميبگ كار

 خواهم كاره چ ديد ميخواه ديكن حمله من به اگر اما. است كرده منع آن از مرا فلك و ستمين مبارزه نيا خواهان
  .كرد

  !ديد ميخواه است، درست د،يد ميخواه :كارلوس دن
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  چهارم ٔصحنه

  اسگانارل ژوان، دن

  

 را شما دادم يم حيترج من. است بدتر هيبق از كه نيا د؟يا گرفته شيپ كه ست يا وهيش چه نيا قربان، :اسگانارل
 اگر معتقدم و ام شده ديناام حاال اما داشتم مانيا شماي رستگار به شهيهم موقع آن. دميد يم ديبود كه طور همان
  .كند تحمل را آخر تيمعص نيا توانست نخواهد ابداً است آمده كنار شما با تاكنون فلك

  ...ها انسان كه بار هر اگر و ستين ريگ سختي كن يم فكر تو كه قدر آن كفل برو، برو، :ژوان دن

  .ديگو يم را نظرش و ديگو يم سخن شما با كه است فلك نيا قربان، آه :اسگانارل

  .بفهمم را حرفش كه كند صحبت تر واضح ديبا ديبگو من به را نظرش خواهد يم فلك اگر :ژوان دن
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  پنجم ٔصحنه

  اسگانارل دار، نقابي زن صورت بهي حشب ژوان، دن

  

 نيهم اگر و ببرد بهرهي اله رأفت از كه دارد فرصت لحظه يك تنها ژوان دن: )دار نقاب زن يك صورت به(شبح
  .استي حتم اش ينابود نكند توبه جا

  قربان؟ د،يشنو يم: اسگانارل

  .شناسم يم را صدا نيا گمانم به د؟يبگو سخن گونه نيا كند يم جرأتي كس چه: ژوان دن

  !داستيپ رفتنش راه از. است شبح يك نيا قربان، اه: اسگانارل

  .ستيچ نميبب خواهم يم باشد چه هر طان،يش يا روح شبح، :ژوان دن

  .ديآ يم در زمان شكل به دست در داس و دهد يم شكل رييتغ شبح

  قربان؟ دينيب يم را چهره رييتغ نيا! پروردگارا آه :اسگانارل

  .روح يا است جسم كنم حس رميشمش با خواهم يم. ندازديب ترس دلم در تواند ينم زيچ چيه نه، ه،ن :ژوان دن

  .ديكن توبه فوراً و دياوريب مانيا. ليدل و گواه هم نيا آقا، آه :اسگانارل
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  .ايب دنبالم باش، زود. كنم توبه من است محال فتديبي اتفاق هر نه، نه، :ژوان دن
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  ششم ٔحنهص

  اسگانارل ژوان، دن مجسمه،

  

  .ديبخور شام من با كه ديداد قول من به روزيد شما! ديدار نگه دست ژوان، دن :مجسمه

  م؟يبرو ديبا كجا بله، :ژوان دن

  .ديبده من به را تان دست :مجسمه

  .دييبفرما :ژوان دن

ي برا را راه ميكن يم رد را خداوند افالطي وقت و دارد دنبال به شومي مرگ گناه در اصرار ژوان، دن :مجسمه
  .ميينما يم باز اي صاعقه

 شدهي سوزان ٔكوره بدنم. ندارم طاقت گريد. سوزاندم يمي نامرئي آتش كنم؟ يم حس چه فلك، آه :ژوان دن
  !آه. است

  . ديآ يم فرو ژوان دن بر آذرخش چند همراه به بيمهيي صدا با تندر
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  كشد يم زبانه آتشي ها شعله رفتن فرو محل از و بلعد يم را ژوان دن و ديگشا يم دهان نيزم

 خورده، بيفر دختران شده، نقض نيقوان ده،يد حقارت فلك. خشنودند او مرگ از همه خب :اسگانارل
 و همه اند، دهيرس بست بن به كهي شوهران اند، دهيكشي سخت كهي زنان رشده،يتحق نيوالد آبروباخته،ي ها خانواده

 و اربابمي اعتقاد يبي تماشا جز خدمت سال همه نيا از بعد كه منم ام، شده چاره بي كه منم فقط. خشنودند همه
  .دميند خود چشم بهي پاداش او نيسهمگ مجازات




