




  شخصیت ها

)به ترتیب حضور در صحنه(
Willy Loman ویلی لومن 
Linda لیندا 
Biff بیف  
Happy َهپی  

 Bernard برنارد  
زن  

 Charley چارلی  
Uncle Ben عمو ِبن  
Howard Wagner گنر   هاوارد وا
Jenny ِجنی  
Stanley   اسَتنلی
Miss Forsythe خانم فورسایت  
Letta   ِلتا

که در نیویورک  ماجــرا در داخــل خانــه و حیــاط ویلی لومن و در مکان هــای مختلفی 
و ُبسُتن امروز ویزیت می کند اتفاق می افتد.   

در سراســر نمایشــنامه، هرجــا در توضیــح صحنه هــا چــپ و راســت آمــده، منظــور 
گر است.    سمت چپ و راست صحنه از دید تماشا



کوتاه و ظریف است و از سبزه  گوش می رسد.  نوای فلوت به 

و درخت و افق می گوید. پرده باال می رود. 

خانٔه فروشنده پیِش روی ماست. متوجه می شویم که شکل هایی 

گرفته اند. تنها نور  نوک تیز و برج ماننْد پِس پشت آن را از هر سو فرا

آبی آسمان بر خانه و جلوی صحنه می تابد؛ بر محوطٔه پیرامونی 

خانه نور نارنجی ُگرگرفته ای گل انداخته. نور که بیشتر می شود، 

که دور تا دور  داالنی یکپارچه از منزل های آپارتمانی را می بینیم 

این خانٔه کوچِک انگار شکستنی را گرفته. رؤیایی به این خانه 

چنگ انداخته، رؤیایی برخاسته از واقعیت. بساط آشپزخانه در 

مرکز صحنه مختصر اما کافی می نماید، یک میز آشپزخانه با سه 

صندلی و یک یخچال. اما اسباب دیگری )مثل کابینت( دیده 

که به اتاق نشیمن  نمی شود. عقب آشپزخانه ورودی ای است 

راه می برد و پرده دارد. سمت راسِت آشپزخانه، بر سطحی به 

که تنها اثاثه اش یک  ارتفاع هفتاد سانتی متر، اتاق خوابی است 

و یک صندلِی راست. روی  برنجی تختخواب است  چارلول 

    پردٔه یک    
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از  پنجره ای  دارد.  قرار  نقره  ورزشی  باالسِر تخت یک جام  رِف 

پهلو رو به خانٔه آپارتمانی باز می شود.

پـشــت آشـــپزخـانـه، بـر ســطـحـی بـه ارتـفـاع دو مـتـر، اتـاق خـواب 

که در حال حاضر چندان پیدا نیست. دو تخت  پسرهاست، 

گم دیده می شوند، و در قسمت عقب این اتاق، یک  محو و 

پنجرٔه زیرشیروانی. )این اتاق خواب بر روی اتاق نشیمنی است 

از  پیچ در پیچ  راه پله ای  چپ،  سمت  نمی شود.(  دیده  که 

آشپزخانه به این اتاق خواب راه می برد.

کِل دکور همه جا، یا بخشی از آن در جاهایی، پیداست.  پشِت 

آن  باالی  و  آن  زیر  یعنی  است؛  یک ُبعدی  خانه  سقف  خِط 

ساختمان های آپارتمانی را می بینیم. جلوی خانه پیش صحنه ای 

قسمِت  این  رفته.  پیش  ارکسترا  داخل  تا  آن  قوس  که  است 

تمام  که  محلی  هم  است،  خانه  پشتی  حیاط  هم  پیش آمده 

ویلی بر آن مجسم می شوند، و هم صحنه های شهِر  تصورات 

او. هرگاه ماجرا مربوط به زمان حال است، بازیگران دیواره های 

خیالی را می بینند و برای ورود و خروج فقط از دِر خانه در سمت 

چپ استفاده می کنند. اما در صحنه های مربوط به زمان گذشته، 

مرزبندی ها از میان می روند و ورود و خروج شخصیت ها به/ از 

جلوی صحنه از »دِل« دیواره ها صورت می گیرد.

ویلی لومن، فروشنده، از راست وارد می شود. دو چمدان نمونٔه 

جنس در دست دارد. آهنگ فلوت به گوش می رسد. می شنود، 

دغدغٔه  دارد،  بیشتر  سال  شصت  نیست.  هشیار  بدان  اما 

سر و وضع ندارد. حتی وقتی به سوی دیگر صحنه، طرِف ورودی 

خانه می رود، خستگی و فرسودگی اش آشکار است. قفل در 

کرانه بارش را زمین  را می گشاید، وارد آشپزخانه می شود، و شا
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لبانش  از  به ناله  کالمی  گرفته.  درد  دستانش  کف  می گذارد، 

می بندد،  را  در  بابا«.  وای،  بابا،  »وای،  ـ  مثاًل  می آید ـــــ بیرون 

سپس چمدان ها را بر می دارد و از ورودی پرده داِر آشپزخانه به 

اتاق نشیمن می برد.

لیندا، همسرش، روی تختش در سمت راست، تکان می خورد. 

می سپارد.  گوش  و  می پوشد،  روپوشی  می آید،  پایین  تخت  از 

که مانع  کرده  لیندا اغلب خوش خلق است و دیواری آهنین بنا 

ـ  حسش  هرگونه ایرادی از جانب او به اعمال و رفتار ویلی است ـــــ

را تحسین می کند، چنان که  او  از عشق است،  فراتر  او بسیار  به 

خواب وخیال های  او،  بدخلقی  ویلی،  ناپایدار  طبع  انگار 

بیش ازحد و قساوت های کوچکش تنها تأثیری که بر لیندا دارند 

که او را به صورت روشن تری به یاد آرمان ها و آرزوهای  آن است 

که لیندا هم در آنها  سرکش شویش می اندازد، آرمان و آرزوهایی 

 اهلش نیست که آنها را به زبان آورد و تا آخر 
ً
شریک است اما ذاتا

در پی شان برود.

کمی  که ویلی بیرون اتاق خواب است، با  )از صدا متوجه می شود  لیندا: 

یلی! نگرانی صدا می کند.( و

چیزی نیست. من برگشته م. ویلی: 

یلی؟ چرا؟ چی شده؟ )مکث مختصر.( اتفاقی افتاده، و لیندا: 

نه، اتفاقی نیفتاده. ویلی: 

که نکرده ی، هان؟  تصادف  لیندا: 

گفتم اتفاقی نیفتاده. نشــنیدی  )بــا عصبانیتی سرســری(  ویلی: 

چی گفتم؟
حالت خوبه؟ لیندا: 
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کم کم از میان رفته.  از خســتگی دارم می میرم. )صدای فلــوت  ویلی: 

ی تخت کنار زن می نشــیند، کمی کرخت.( نکشــیدم. واقعًا  رو

نکشیدم، لیندا.
)بســیار مواظــب و بامالحظــه( تمــام روز کجا بــودی؟ وضعت  لیندا: 

خیلی خرابه.
رفتــم تــا یه کــم اون ورتِر  یانکرز. نگه داشــتم یــه فنجون قهوه  ویلی: 

بخورم. شاید از قهوه بود.
چی؟ لیندا: 

کنم.  )مکث، سپس:( یه دفعه دیدم دیگه نمی تونم رانندگی  ویلی: 

کشید رفت شونه کش جاده، می فهمی؟ ماشین سِر خود 
)از سِر دلداری( اوه. احتمااًل دوباره مال فرمونشه. به  نظر من  لیندا: 

ستاْدِبیکر سر در نمی آره. آنجلو از اݬِ
نــه  بابا، اشــکال از منــه، از من. یه دفعه دیدم دارم شــصت  ویلی: 

مایــل در ســاعت مــی رم و پنــج  دقیقــٔه آخــر رو اصــاًل یــادم 
ـ  حواســم رو  گذشــت. انــگار نمی تونم ــــ نیســت چه جوری 

کنم بهش. متمرکز 
شاید مال عینکته. آخرش نرفتی یه عینک جدید بگیری. لیندا: 

نه، همه چی رو می بینم. برگشتنه ساعتی ده مایل اومدم.  ویلی: 

کشید. از یانکرز تا اینجا نزدیک چهار ساعت طول 
یلی،  )بردبار( خب، تو باید اســتراحت هم داشــته باشــی، و لیندا: 

این طوری دیگه نمی تونی ادامه بدی.
یدا بودم. که تازه فلور من  ویلی: 

یادی فعاله،  ولی به ذهنت اســتراحت نمی دی. ذهنــت ز لیندا: 

کاری هم ذهن آدمه، عزیزم. اصل 
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فردا صبح  راه می افتم. شاید فردا صبح حالم بهتر  باشه. ویلی: 

لیندا کفش های او را در می آورد.

این کفی ها دارن من رو می ُکشن.  

یه آسپرین بخور. بدم بهت یه آسپرین؟ آرومت می کنه. لیندا: 

)نگــران( داشــتم می رونــدم هــا، می فهمی؟ حالــم هم خوب  ویلی: 

بود. حتی منظرٔه اطراف رو تماشا می کردم. فکرش رو بکن، 
مــن منظره نگاه کنم، منی که هر هفتــٔه خدا تُو جاده م. ولی 
اون قــدر اونجــا قشــنگه، لینــدا، درخت های ســتبر، آفتاِب 
گرم. شیشه رو کشیدم پایین هوای گرم حسابی بهم بخوره. 
بعــد یک دفعــه دیــدم دارم از جاده منحرف می شــم! می گم 
ک یادم رفته بود دارم می رونم. اگه رفته بودم اون طرِف  که، پا
خط کشــی وســط، هیــچ بعید نبــود یکــی رو بکشــم. دوباره 
ـ  پنــج  دقیقــه بعد دوباره رفتم تــُو خواب و خیال،  راه افتادم ــــ
ـ  )بــا دو انگشــت چشــمان خــود را می فشــارد.( چــه  نزدیــک بود ــــ

فکروخیال هایی، چه فکر و خیال های عجیبی.
یلــی، عزیزم. دوباره باهاشــون صحبت کن. دلیلی نداره  و لیندا: 

کنی. کار  که تو نتونی تُو نیویورک 
کارشــون نمی خــورم. من نیوانگلندی ام. من  تُو نیویورک به  ویلی: 

کارشون می خورم. تُو نیوانگلند به 
ولی تو شــصت سالته. نباید انتظار داشته باشن باز هم هر  لیندا: 

هفته راه بیفتی سفر.
بایــد یــه تلگــرام بزنم بــه پورتلند. قــراره فردا صبح ســاعت ده  ویلی: 

براون و موریسن رو ببینم، جنس نشونشون بدم. َاه مرده شور، 
می تونستم بهشون بفروشم ها! )شروع می کند به پوشیدن کتش.(
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)کــت را از تنــش در می آورد.( چرا فــردا نمی ری اونجا به هاوارد  لیندا: 

یادی  کار کنم؟ تــو ز بگــی آقاجــون مــن می خــوام نیویــورک 
انعطاف نشون می دی، عزیزم.

گــه اون پیرمــرد واگنر زنده بــود، االن تُو نیویــورک کار می کردم! ا  ویلی: 

اون مرد یه شــازده بود، یه اوســتای واقعی بود. اما این پســرش، 
این هاوارد، قدرشناسی سرش نمی شه. اولین بار که رفتم شمال، 

شرکت واگنر اصاًل نمی دونست نیوانگلند کجا هست!
خب، چرا این چیزها رو به هاوارد نمی گی، عزیزم؟ لیندا: 

)دلگرم شده.( می گم، حتمًا می گم. پنیر چیزی مونده؟ ویلی: 

یچ برات درست می کنم. یه ساندو لیندا: 

نه، تو برو بخواب. یه خرده شــیر می خورم. فورًا حالم خوب  ویلی: 

می شه. پسرها خونه ن؟
خوابن. هپی امشب بیف رو برد سر یه قرار با دخترها. لیندا: 

)جلب شده.( بارک اهلل؟ ویلی: 

چه کیفی داشــت دیدنشــون تُو دستشویی که پشت سر هم  لیندا: 

وایستاده بودن و صورتشون رو می تراشیدن. همین طور با هم 
بیرون رفتنشــون. هیــچ متوجــه شــدی؟ تمام خونــه رو بوی 

لوسیون اصالحشون برداشته.
کار می کنی، قسط خونه می دی.  تصورش رو بکن. یه  عمر  ویلی: 

کســی نیســت توش  کــه صاحبــش شــدی، دیگــه  آخــرش 
کنه. زندگی 

خب، عزیزم، زندگی همینه، باید بگذاری و بری. همیشه  لیندا: 

همین طور بوده.
ـ  بعضی ها به یه چیزهایی می رسن.  نه، نه، بعضی از آدم ها ــــ ویلی: 
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بیف امرز صبح که من رفتم چیزی نگفت؟
یلــی، مهلــت مــی دادی  تــو نبایــد ازش انتقــاد می کــردی، و لیندا: 

پاش رو از قطار بگذاره پایین، اون وقت. تو پیِش اون نباید 
کنترل اعصابت رو از دست بدی.

مِن مادرُمرده ِکی کنترل اعصابم رو از دست دادم. یک کالم  ویلی: 

ازش پرسیدم پول و پله ای به هم زده یا نه. این انتقاده؟
کجا پول و پله به هم زده؟ آخه، عزیزم، از  لیندا: 

)نگران و خشــمگین( یه چیزهاییش هســت. آدم ترش رویی  ویلی: 

کرد؟ که من رفتم عذرخواهی  شده. امروز صبح 
که تو رو تحســین می کنه.  خیلــی دمغ بود، ویلی. می دونی  لیندا: 

فکر می کنم کارش که بگیره، هردوتون خوشحال تر می شید 
و دیگه باهم نمی جنگید. 

آخه تُو  یه مزرعه چطوری کارش بگیره؟ این هم شد زندگی؟  ویلی: 

کــه بــود، می گفتــم خــب، جوونه،  رعیتــی؟ اولــش، جــوون 
بــراش خوبــه ایــن ور اون ور بپلکــه، شــغل های جور واجور 
بگیــره، ولی االن بیشــتر از ده ســاله و ایشــون هنــوز هفته ای 

سی و پنج دالر درآمدشه!
یلی. کارش می گیره، و لیندا: 

تُو سی و چهار سالگی کارت بگیره که مایٔه آبروریزیه بابا. ویلی: 

هیس س! لیندا: 

که اون تنبله، المذهب! مشکل اینجاست  ویلی: 

یلی، خواهش می کنم. و لیندا: 

بیف تنبل و مفت خوره! ویلی: 

اونها خوابن. یه چیزی بردار بخور. برو پایین. لیندا: 




