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    فهرست   



  شخصیت ها

ایرینا نیکاالِیونا آرکادینا، 45 ساله، هنرپیشۀ مشهور
گاوریلویچ تریپلیوف، پسر آرکادینا، 27 ساله، نویسنده کانستانتین 

کارمند بلندپایۀ بازنشسته پیوتر نیکاالِیویچ سورین، برادر آرکادینا، 62 ساله، صاحب ملک، 
نینا میخایلوونا زاِرچنایا، 21 ساله، هنرپیشه، همسایۀ پیشین سورین

گماشتۀ سورین ایلیا آفاناسِیویچ شامراِیف، 55 ساله، ستوان بازنشسته، 
پالینا آندِرِیونا، 43 ساله، زن شامراِیف

ماشا، 24 ساله، دختر شامراِیف
سیمیون سیمیونویچ ِمدِوِدنکو، 30 ساله، شوهر ماشا، معلم روستا

باریس آِلکِسِیویچ تریگورین، 37 ساله، داستان نویس پایتخت نشین
ِیوِگنی ِسرِگِیویچ دورن، 57 ساله، پزشک

  صحنه

ماجرا در یک شامگاه پاییزی در ملک سورین اتفاق می افتد.



یـکـــی از مـهـمـانخـانه هــای عـمــارت سـوریــن، که کانســتانتین 

تریپلیوف آن را به اتاق کار تبدیل کرده است. در سمت راست 

و چـپ دو در بـه بخش هـای خصوصی تـر خانـه بـاز می شـوند و 

روبه رو دری شیشه ای به ایوان. غیر از اثاث معمولی مهمانخانه، 

در گوشـۀ سـمت راسـت میز تحریـری قـرار دارد و کنـار دِر سـمت 

 چـپ یـک نیمکـت راحتـی، قفسـۀ کتـاب، و کتاب هایـی روی 

هـرۀ پنجره هـا و صندلی هـا. همه جـا، هـم روی قفسـه، هـم در 

کـف اتـاق بـدن خشک شـدۀ  طبقه هـای آن، و هـم حتـی روی 

 درندگان و پرندگانی به  چشم می خورد: کالغ، گورکن،  خرگوش، 

مــرغ دریایــِی  نقــطه  گـــربه، ســگ و غــیــره. در چشـمگــیرترین 

 خشک شدۀ بزرگی با بال های گشوده گویی سرکردگی این قشون 

را بر عهده دارد.

هــوای  اســت.  روشــن  کالهــک  زیــر  غــروب. چراغــی  هنــگام 

نیمه تاریــک. ســروصدای درختــان و زوزۀ بــاد در ناودان هــا بــه 

 گــوش می رســد. هرازگاهــی غــرش رعــد طنیــن می انــدازد و گاه بــا 

نــور آذرخــش همــراه می شــود.
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تریپلــیوف تنها پشــت میزتحــریر نشسته اســت. هفت تیر بزرگی 

 کنارش است و او بی آنکه حواسش باشد، آن را مانند بچه گربه ای 

نوازش می کند.

)نگاهلش روی دسلت نویس ملی دود.( »اعلان روی دیلوار اعلام  تریپلیوف: 

می کلرد... صلورت رنگ پریلده، در احاطلۀ موهلای تیلره... « 
اعلام می کلرد، در احاطلۀ... اوج بی ذوقلی )خلط می زنلد.( از 
بلاران قهرملان  کله چطلور سلروصدای  اینجلا شلروع می کنلم 
یلِک  کلرد و بقیله را می ریلزم دور. توصیلف شلب تار را بیلدار 
مهتابی خیلی دور و دراز و تصنعی شده. )با غیظ( تریگورین 
 شگردهای نویسندگی اش را پیدا کرده، برایش کاری ندارد! 
در  ملی رود.(  نشلانه  نامرئلی  دشلمنی  بله  و  برملی دارد  را  )هفت تیلر 

 نوشته های او گلوی یک بطری شکسته روی سد برق می زند 
و سایۀ چرخ آسیاب به سیاهی می زند و بفرما: شب مهتابی 
سوسلوی  هلم  دارم،  للرزان  نلور  هلم  ملن،  وللی  اسلت.  آملاده 
کله آرام در  آرام سلتارگان، هلم صلدای پیانلو از دوردسلت ها 
گلم می شلود... چله عذابلی اسلت! )هفت تیلر را   رایحلۀ نسلیم 

محکم روی میز می کوبد.(
مکث

بله، هرچه جلوتر   می روم بیشتر اعتقاد پیدا می کنم که مسئله 
که  فقط قالب های قدیم و جدید نیست، بلکه این است 
باشد می نویسد،  قالبی  قید و بند هیچ  در  اینکه  بدون  آدم 

چون کلمات آزادانه از اعماق وجودش سرازیر می شوند.
کسی در می زند.

پنجره  به  برمی دارد.  را  هفت تیر  )دوباره  کیست؟  دیگر  این 
 نگاه می کند.( چیزی دیده نمی شود. )دِر شیشه ای را باز می کند و 
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با  ید باال. )بلند و  از پله ها دو به باغ چشم می دوزد.( یک نفر 

به  تهدیدآمیز  قیافه ای  )با  اینجاست؟  کی  تهدیدآمیز(  لحنی 

گرفته و او را دنبال  ایوان می دود. درحالی که دست نینا زاِرچنایا را 

خودش می کشد، بازمی گردد. زیر نور او را می شناسد و دستی را که 

هفت تیر در آن است تکان تکان می دهد.( نینا! نینا!
نینـا سـر او را روی سـینه می گـذارد و درحالی کـه زیرچشـمی بـه 

هفت تیـر نـگاه می کنـد، هراسـان بـه  هق هـق می افتـد. صحنـه 

به تدریـج ُپـر از نـور می شـود.

خبلر  انلگار  دللم  شلما...  شلمایید...  نینلا!  نینلا!  )منقللب( 

ق و شلال او 
ُ
داشلت، تملام روز آرام و قلرار نداشلتم. )کاه و باشلل

را برملی دارد. نینلا مطیعانله ایسلتاده اسلت.( وای، عزیلز ملن آمده! 

کنیلم.  گریله  کنیلم، نبایلد  گریله  نازنیلن ملن آملده! نله، نبایلد 
او  دسلت  تملاس  از  نینلا  می کنلد.  ک  پلا نینلا  صلورت  از  را   )اشلک 

یکه می خورد.( 

کسی اینجاست؟ نینا: 

نه. تریپلیوف: 

کنید، وگرنه می آیند تو. در را قفل  نینا: 

هیچ کس نمی آید تو. تریپلیوف: 

)بللا سللماجت( می دانللم ایرینللا نیکاالِیونللا اینجاسللت. در را  نینا: 

کنید... قفل 
کلید قفل می کند و به سراغ دِر سمت چپ  )دِر سمت راست را با  تریپلیوف: 

می رود.( ایللن یکللی قفللل نللدارد. مبللل را می گذارم پشللتش. 

کسی نمی آید تو. )مبلی پشت در می گذارد.( نترسید، 

کنم.  ید نگاهتان  )مستقیم به صورت او خیره می شود.( بگذار نینا: 
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خوب...  چه  است،  گرم  می اندازد.(  نگاهی  دوروبرش  )به 

آن  موقع ها اینجا مهمانخانه بود. من خیلی عوض شده ام؟
بللله... الغللر شللده اید. چشللمانتان هللم درشللت تر شللده اند.  تریپلیوف: 

کلله دوبللاره شللما را می بینللم.  نینللا، چقللدر عجیللب اسللت 
چللرا نمی گذاشللتید بیایللم پیشللتان؟ چللرا زودتللر نیامدیللد 
کلله ایللن   کلله تقریبللًا یللک هفتلله ای هسللت   اینجللا؟ می دانللم 
هللر  می شللود.(  عصبی تللر  )مللدام  شللده اید...  کن  سللا دوروبللر 
زیللر گلللداها  مثللل  و  می آمللدم  خلللانه تان  بلله  چلنلللد بار   روز 

پنجره تان می ایستادم.
)با احتیلاط( ملن... می ترسلیدم از ملن متنفلر  باشلید. )بلر خلود  نینا: 

مسللط می شلود و سلریع تر صحبلت می کنلد.( هلر شلب خلواب 

گلر  ا نمی شناسلید.  و  می کنیلد  نلگاه  ملرا  شلما  می بینلم 
می دانسلتید! از هملان موقعلی کله رسلیدم، ملدام اینجا قدم 
نزدیلک  تلا  چندین  و  چند بلار  دریاچله.  نزدیلک  ملی زدم... 
خانه تلان هلم آملدم، ولی جرئت نکردم بیایم تلو. )از تریپلیوف 

فاصلله می گیلرد.( بیاییلد  بنشلینیم.
می نشینند.

)سریع و بی وقفه حرف می زند.( بنشینیم و حرف بزنیم و حرف 

بزنیم. اینجا خیلی خوب است، گرم و راحت... می شنوید؟ 
دارد:  جمله ای  همچین  تورگنیف  می گویم.  را  باد  صدای 
گرم و  که در چنین شب هایی مأمنی  »خوش به حال کسی 
سقفی باالی سر دارد.« )یکه می خورد و رشتۀ صحبت را از  دست 
را  )پیشانی اش  نه.  این  نه،  دریایی ام...  مرغ  من  می دهد.( 

می مالد.( چه دارم می گویم؟ تورگنیف... »خداوند یاور همۀ 
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آوارگان بی سرپناه باشد...«1 چیزی نیست. )به    گریه می افتد.(
ید... نینا! نینا، دوباره دار تریپلیوف: 

چیزی نیست. این طوری سبک تر می شوم... )بر خود مسلط  نینا: 

می شود.( دو سال است گریه نکرده ام. دیشب دیروقت رفتم 

که ببینم تئاترمان سالم است یا نه. دیدم هنوز سر  به باغ 
گریه ام  جایش است. آن وقت برای اولین بار بعد از دو سال 
گرفت. ولی حالم بهتر شد، روحم آرام گرفت. می بینید، االن 
که هنوز هفت تیر  گریه نمی کنم. )دست تریپلیوف را   هم دیگر 
را در خود می فشارد، در دست می گیرد و نوازش می کند.( خوب، 

و  نویسنده اید  شما  شده اید...  نویسنده  دیگر  شما  پس 
گرداب زندگی افتادیم. قبًا چه  من هنرپیشه... هر دو به 
زندگی شادی داشتم، مثل بچه ها. صبح بلند می شدم و 
آواز می خواندم، شما را دوست داشتم، دنبال شهرت بودم، 
بروم  درجه سه  قطار  با  باید  زود  صبِح  فردا  چه؟  حاال  ولی 
ِیِلتس... با دهاتی ها. در ِیِلتس هم بازاری های درس خوانده 
 با اظهللار لطفشلان ملوی دمللاغللم ملی شللوند. زنللدگللی چللیز

سختی است!
)بی توجلله بلله حرف های آخللر او، غللرق در افکار خللود( ِیِلتس چه  تریپلیوف: 

خبر است؟
کل زمسللتان. بایللد راه بیفتللم.  گرفتلله ام بللرای  یللک نقللش   نینا: 

)بلند می شود.(

و  بی توجلله  دیگللر  مللی دارد.  نگلله  بلله زور  و  می گیللرد  را  او  )دسللت  تریپلیوف: 

حواس پللرت نیسللت، بلکلله ملتهب و هیجان زده اسللت. پیوسللته 

عبارتی از رمان رودین ایوان تورگنیف. )م.(  .1
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سللریع تر حللرف می زنللد و در پایللان تقریبللًا ازخودبی خود می شللود.( 

نینا، من شما را نفرین می  کردم، از شما بیزار بودم، نامه ها و 
عکس هایتان را پاره می کردم، ولی هر لحظه بیشللتر متوجه 
گره خورده. من نمی توانم  که روحم تا ابد به شللما  می شللدم 
که شللما را  از عشللق شللما دسللت بکشللم، نینا. از آن وقتی 
کردم به منتشللر کردن آثارم، زندگی  از  دسللت دادم و شللروع 
برایم غیرقابل تحمل شللده است. من زجر می کشم، نینا... 
جوانی ام انگار یک دفعه باِد هوا شد و االن به  نظرم می رسد 

که نود سال است دارم در این دنیا زندگی می کنم.
عقب  و  می کشد  بیرون  او  دست  از  را  دستش  هراسان  نینا 

کف اتاق را،  می جهد. تریپلیوف به سرعت به  زانو درمی آید و 

که نینا لحظه ای پیش ایستاده بود، می بوسد. نقطه ای 

ید  می رو راه  یش  رو که  را  زمینی  می زنم.  صدایتان  من 
که نگاه می کنم، صورت شما جلویم  می بوسم. هر طرف را 
ظاهر می شود، با همان لبخند ملیحی که زمانی به بهترین 

سال های زندگی من نور داده بود...
)دستپاچه( چرا اینها را می گویید؟ چرا اینها را می گویید؟ نینا: 

کمللی از او  مللن تنهللا هسللتم. دلبسللتۀ هیچ کللس نیسللتم تا  تریپلیوف: 

گرمللا بگیللرم. سللردم اسللت، انللگار زیر زمیللن باشللم. هرچه 
می نویسللم خشللک و تیللره و بیللات از آب درمی آیللد. اینجللا 
بمانیللد، نینا. التماسللتان می کنللم! یا به من اجللازه بدهید 

همراهتان بیایم!
قش را می پوشــد. شــالش روی 

ُ
کاله و باشــل  نینــا بــا  وحشــت 

زمین می افتد.




