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شخصیتها
نیکاالیونا آرکادینا 45 ،ساله ،هنرپیشۀ مشهور
ایرینا
ِ
کانستانتین گاوریلویچ تریپلیوف ،پسر آرکادینا 27 ،ساله ،نویسنده
نیکاالیویچ سورین ،برادر آرکادینا 62 ،ساله ،صاحب ملک ،کارمند بلندپایۀ بازنشسته
پیوتر
ِ
زارچنایا 21 ،ساله ،هنرپیشه ،همسایۀ پیشین سورین
نینا میخایلوونا ِ
شامرایف 55 ،ساله ،ستوان بازنشسته ،گماشتۀ سورین
آفاناسیویچ
ایلیا
ِ
ِ
زن
ساله،
43
ونا،
ی
آندر
پالینا
شامرایف
ِ
ِِ
ماشا 24 ،ساله ،دختر
شامرایف
ِ
دو ِدنکو 30 ،ساله ،شوهر ماشا ،معلم روستا
سیمیون سیمیونویچ ِم ِ
کس ِیویچ تریگورین 37 ،ساله ،داستاننویس پایتختنشین
باریس آ ِل ِ
ِیو ِگنی ِسر ِگ ِیویچ دورن 57 ،ساله ،پزشک

صحنه
ماجرا در یک شامگاه پاییزی در ملک سورین اتفاق میافتد.

پردۀ اول
یـکـــی از مـهـمـانخـانههــای عـمــارت سـوریــن ،که کانســتانتین
تریپلیوف آن را به اتاق کار تبدیل کرده است .در سمت راست
و چـپ دو در بـه بخشهـای خصوصیتـر خانـه بـاز میشـوند و
روبهرو دری شیشهای به ایوان .غیر از اثاث معمولی مهمانخانه،
در سـمت
در گوشـۀ سـمت راسـت میزتحریـری قـرار دارد و کنـار ِ

چـپ یـک نیمکـت راحتـی ،قفسـۀ کتـاب ،و کتابهایـی روی
هـرۀ پنجرههـا و صندلیهـا .همهجـا ،هـم روی قفسـه ،هـم در
طبقههـای آن ،و هـم حتـی روی کـف اتـاق بـدن خشکشـدۀ
درندگان و پرندگانی بهچشم میخورد :کالغ ،گورکن ،خرگوش،
دریایــی
گـــربه ،ســگ و غــیــره .در چشـمگــیرترین نقــطه مــرغ
ِ
خشکشدۀ بزرگی با بالهای گشوده گویی سرکردگی این قشون
را بر عهده دارد.
هنــگام غــروب .چراغــی زیــر کالهــک روشــن اســت .هــوای
نیمهتاریــک .ســروصدای درختــان و زوزۀ بــاد در ناودانهــا بــه
گــوش میرســد .هرازگاهــی غــرش رعــد طنیــن میانــدازد و گاه بــا
نــور آذرخــش همــراه میشــود.
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تریپلــیوف تنها پشــت میزتحــریر نشسته اســت .هفتتیر بزرگی
کنارش است و او بیآنکه حواسش باشد ،آن را مانند بچهگربهای
نوازش میکند.

تریپلیوف( :نگاهـش روی دسـتنویس مـیدود« ).اعلان روی دیـوار اعلام
یکـرد ...صـورت رنگپر یـده ،در احاطـۀ موهـای تیـره» ...
م 
یکـرد ،در احاطـۀ ...اوج بیذوقـی (خـط میزنـد ).از
اعلام م 
اینجـا شـروع میکنـم کـه چطـور سـروصدای بـاران قهرمـان
تاریـک
را بیـدار کـرد و بقیـه را میر یـزم دور .توصیـف شـب
ِ
مهتابی خیلی دو رودراز و تصنعی شده( .با غیظ) تریگورین
شگردهای نویسندگیاش را پیدا کرده ،برایش کاری ندارد!
(هفتتیـر را برمـیدارد و بـه دشـمنی نامرئـی نشـانه مـیرود ).در
نوشتههای او گلوی یک بطری شکسته روی سد برق میزند
و سایۀ چرخ آسیاب به سیاهی میزند و بفرما :شب مهتابی
آمـاده اسـت .ولـی مـن ،هـم نـور لـرزان دارم ،هـم سوسـوی
آرام سـتارگان ،هـم صـدای پیانـو از دوردسـتها کـه آرام در
یشـود ...چـه عذابـی اسـت! (هفتتیـر را
رایحـۀ نسـیم گـم م 
محکم روی میز میکوبد).
مکث

بله ،هرچه جلوتر میروم بیشتر اعتقاد پیدا میکنم که مسئله
فقط قالبهای قدیم و جدید نیست ،بلکه این است که
دوبند هیچ قالبی باشد مینویسد،
آدم بدون اینکه در قی 
چون کلمات آزادانه از اعماق وجودش سرازیر میشوند.
کسی در میزند.

این دیگر کیست؟ (دوباره هفتتیر را برمیدارد .به پنجره
(در شیشهای را باز میکند و
نگاه میکند ).چیزی دیده نمیشودِ .

لوا ۀدرپ 
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به باغ چشم میدوزد ).یک نفر از پلهها دوید باال( .بلند و با
لحنی تهدیدآمیز) کی اینجاست؟ (با قیافهای تهدیدآمیز به
زارچنایا را گرفته و او را دنبال
ایوان میدود .درحالیکه دست نینا ِ
خودش میکشد ،بازمیگردد .زیر نور او را میشناسد و دستی را که

هفتتیر در آن است تکانتکان میدهد ).نینا! نینا!
نینـا سـر او را روی سـینه میگـذارد و درحالیکـه زیرچشـمی بـه
هفتتیـر نـگاه میکنـد ،هراسـان بـه هقهـق میافتـد .صحنـه
بهتدریـج ُپـر از نـور میشـود.

(منقلـب) نینـا! نینـا! شـمایید ...شـما ...دلـم انـگار خبـر
ُ
داشـت ،تمـام روز آرا موقـرار نداشـتم( .کاله و باشـلق و شـال او
را برمـیدارد .نینـا مطیعانـه ایسـتاده اسـت ).وای ،عزیـز مـن آمده!
نازنیـن مـن آمـده! نـه ،نبایـد گر یـه کنیـم ،نبایـد گریـه کنیـم.
(اشـک را از صـورت نینـا پـاک میکنـد .نینـا از تمـاس دسـت او
یکه میخورد).
نینا:
تریپلیوف:
نینا:
تریپلیوف:
نینا:

کسی اینجاست؟
نه.
در را قفل کنید ،وگرنه میآیند تو.
هیچکس نمیآید تو.
نیکاالیونــا اینجاســت .در را
(بــا ســماجت) میدانــم ایرینــا
ِ
قفل کنید...

در سمت چپ
تریپلیوف:
(در سمت راست را با کلید قفل میکند و به سراغ ِ
ِ

میرود ).ایــن یکــی قفــل نــدارد .مبــل را میگذارم پشــتش.
(مبلی پشت در میگذارد ).نترسید ،کسی نمیآید تو.
نینا( :مستقیم به صورت او خیره میشود ).بگذارید نگاهتان کنم.
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(به دوروبرش نگاهی میاندازد ).گرم است ،چه خوب...
آن موقعها اینجا مهمانخانه بود .من خیلی عوض شدهام؟
تریپلیوف :بلــه ...الغــر شــدهاید .چشــمانتان هــم درشــتتر شــدهاند.
نینــا ،چقــدر عجیــب اســت کــه دو بــاره شــما را میبینــم.
چــرا نمیگذاشــتید بیایــم پیشــتان؟ چــرا زودتــر نیامدیــد
ً
اینجــا؟ میدانــم کــه تقریبــا یــک هفتــهای هســت کــه ایــن
دورو بــر ســاکن شــدهاید( ...مــدام عصبیتــر میشــود ).هــر
روز چـنـــد بار بــه خـــانهتان میآمــدم و مثــل گـــداها زیــر
پنجرهتان میایستادم.
نینا( :بااحتیـاط) مـن ...میترسـیدم از مـن متنفـر باشـید( .بـر خـود
مسـلط میشـود و سـریعتر صحبـت میکنـد ).هـر شـب خـواب
میبینـم شـما مـرا نـگاه میکنیـد و نمیشناسـید .اگـر
میدانسـتید! از همـان موقعـی کـه رسـیدم ،مـدام اینجا قدم
مـیزدم ...نزدیـک دریاچـه .چندین و چند بـار تـا نزدیـک
خان هتـان هـم آمـدم ،ولی جرئت نکردم بیایم تـو( .از تریپلیوف
فاصلـه میگیـرد ).بیاییـد بنشـینیم.
مینشینند.

(سریع و بیوقفه حرف میزند ).بنشینیم و حرف بزنیم و حرف
بزنیم .اینجا خیلی خوب است ،گرم و راحت ...میشنوید؟
صدای باد را میگویم .تورگنیف همچین جملهای دارد:
«خوش به حال کسی که در چنین شبهایی مأمنی گرم و
سقفی باالی سر دارد( ».یکه میخورد و رشتۀ صحبت را از  دست
میدهد ).من مرغ دریاییام ...نه ،این نه( .پیشانیاش را
میمالد ).چه دارم میگویم؟ تورگنیف« ...خداوند یاور همۀ

لوا ۀدرپ 
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آوارگان بیسرپناه باشد 1»...چیزی نیست( .به  گریه میافتد).
تریپلیوف:
نینا:

تریپلیوف:
نینا:

نینا ،دوباره دارید ...نینا!
چیزی نیست .اینطوری سبکتر میشوم( ...بر خود مسلط
میشود ).دو سال است گریه نکردهام .دیشب دیروقت رفتم
به باغ که ببینم تئاترمان سالم است یا نه .دیدم هنوز سر
جایش است .آنوقت برای اولینبار بعد از دو سال گریهام
گرفت .ولی حالم بهتر شد ،روحم آرام گرفت .میبینید ،االن
هم دیگر گریه نمیکنم( .دست تریپلیوف را که هنوز هفتتیر
را در خود میفشارد ،در دست میگیرد و نوازش میکند ).خوب،
پس شما دیگر نویسنده شدهاید ...شما نویسندهاید و
ً
من هنرپیشه ...هر دو به گرداب زندگی افتادیم .قبال چه
زندگی شادی داشتم ،مثل بچهها .صبح بلند میشدم و
آواز میخواندم ،شما را دوست داشتم ،دنبال شهرت بودم،
ولی حاال چه؟ فردا صبح زود باید با قطار درجهسه بروم
ِ
ِی ِلتس ...با دهاتیها .در ِی ِلتس هم بازار یهای درسخوانده
یشــوند .زنــدگــی چــیز
با اظهــار لطفشـان مـوی دمــاغــم مـ 
سختی است!
(بیتوجــه بــه حرفهای آخــر او ،غــرق در افکار خــود) ِی ِلتس چه
خبر است؟
یــک نقــش گرفتــهام بــرای کل زمســتان .بایــد راه بیفتــم.
(بلند میشود).

تریپلیوف( :دســت او را میگیــرد و بــهزور نگــه مــیدارد .دیگــر بیتوجــه و
حواسپــرت نیســت ،بلکــه ملتهب و هیجانزده اســت .پیوســته
 .1عبارتی از رمان رودین ایوان تورگنیف( .م).
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ً
ســریعتر حــرف میزنــد و در پایــان تقریبــا ازخودبیخود میشــود).

نینا ،من شما را نفرین میکردم ،از شما بیزار بودم ،نامهها و
عکسهایتان را پاره میکردم ،ولی هر لحظه بیشــتر متوجه
میشــدم که روحم تا ابد به شــما گره خورده .من نمیتوانم
از عشــق شــما دســت بکشــم ،نینا .از آن وقتی که شــما را
از  دســت دادم و شــروع کردم به منتشــر کردن آثارم ،زندگی
برایم غیرقابلتحمل شــده است .من زجر میکشم ،نینا...
باد هوا شد و االن به نظرم میرسد
جوانیام انگار یکدفعه ِ
که نود سال است دارم در این دنیا زندگی میکنم.
نینا هراسان دستش را از دست او بیرون میکشد و عقب
میجهد .تریپلیوف بهسرعت بهزانو درمیآید و کف اتاق را،
نقطهای که نینا لحظهای پیش ایستاده بود ،میبوسد.

من صدایتان میزنم .زمینی را که رویش راه میروید
میبوسم .هر طرف را که نگاه میکنم ،صورت شما جلویم
ظاهر میشود ،با همان لبخند ملیحی که زمانی به بهترین
سالهای زندگی من نور داده بود...
نینا( :دستپاچه) چرا اینها را میگویید؟ چرا اینها را میگویید؟
تریپلیوف :مــن تنهــا هســتم .دلبســتۀ هیچکــس نیســتم تا کمــی از او
گرمــا بگیــرم .ســردم اســت ،انــگار زیر زمیــن باشــم .هرچه
مینویســم خشــک و تیــره و بیــات از آب درمیآیــد .اینجــا
بمانیــد ،نینا .التماســتان میکنــم! یا به من اجــازه بدهید
همراهتان بیایم!
ُ
نینــا بــا وحشــت کاله و باشــلقش را میپوشــد .شــالش روی
زمین میافتد.

