




آیرا ِلوین1 در 7 اوت 1929 در محلۀ منهتن نیویورک به دنیا آمد. لوین تحصیالت 
خود را در رشتۀ فلسفه و ادبیات انگلیسی در دانشگاه نیویورک به اتمام رساند 
کرد. لوین دو  و از سال 1951 نگارش برای برنامه های رادیو و تلویزیون را آغاز 
سال بعد، در سن بیست  و چهارسالگی، با نگارش نخستین رمانش، بوسه ای 
پیش از مرگ2 )1953(، وارد عرصۀ نگارش رمان، فیلمنامه و نمایشنامه شد. 
بوسه ای پیش از مرگ با اقبال توأمان خوانندگان و منتقدان همراه شد و در 
کرد. از دیگر رمان های لوین می توان  سال 1954 جایزۀ ادگار آلن پو3 را تصاحب 
کامپ4 )1970، با نام اصلی این روز بی نقص5 و  ـ   تخیلی یونی  به رمان علمی  ـــ
معروف ترین   ،1967( ُرزمری7  بچۀ  1994(؛  سال  در  پروِمتئوس6  جایزۀ  برندۀ 
رمانش(؛ همسران استپ فورد8 )1972(؛ پسران برزیل9 )1976( و آخرین اثرش 

1. Ira Levin
2. A kiss Before Dying
3. Edgar Allan poe Award
4. UinComp
5. This Perfect Day
6. Prometheus Award
7. Rosemary’s Baby
8. The Stepford Wives
9. The Boys from Brazil
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کرد. رومن پوالنسکی2  که دنبالۀ بچۀ رزمری است اشاره  پسر رزمری1 )1997( 
براساس رمان بچۀ رزمری فیلمنامه ای نوشت و فیلمی به همین نام ساخت. 

کاندیدای دریافت جایزۀ اسکار شد.  پوالنسکی برای این فیلم 
 ،)1956( نیست3  سرهنگ ها  برای  فرصتی  او  نمایشنامه های  مهم ترین 
انتخاب منتقدان4 )1960(، باغ دکتر کوک5 )1968(، شکار مرگ )1978( نام دارند. 
نمایشنامه ای است پست مدرن  او،  نمایشنامۀ  شکار مرگ، معروف ترین 
لحظه های  دراماتیک،  پیچش های  از  کنده  آ نمایش،  در  نمایش  شگرِد  با 
غافلگیرکننده و سرشار از ظرافت، شوخ طبعی، مهندسی در پرداخت حوادث 
کاندیدای دریافت جایزۀ  و دقت در جزئیات. این نمایشنامه در سال 1978 
کنون با 1793 اجرای پیاپی رکورددار بیشترین اجرای یک  معتبر تونی شد و تا

کمدی ـ ـــ تریلر در برادوی است. درام 
آشکارا  نمایشنامه،  اشارات مکرر در متن  گواهی  به  لوین در شکار مرگ، 
بریتانیایی، است؛  نمایشنامه نویس  َشفر7،  آنتونی  بازرِس6  نمایشنامۀ  وامدار 
َندرو وایک9 روایت  ݧ روایت سیدنی8، نویسندۀ  میانه سال شکار مرگ، همچون اݧ
بیگانه ای  با  چالش  و  نویسندگی  حرفۀ  در  موفقیت  تکرار  به  بی پایان  عشق 

که قلمرو او را تهدید می کند. تحسین برانگیز است 
او  دربارۀ  نظیر مسیر سبز،  ُپرفروشی  نویسندۀرمان های  کینگ10،  ِاستفن 

می گوید:
»توانایی آیرا لوین در نوشتِن آثار دلهره آور به ظرافت ساعت سازاِن سوئیسی  

کارهای ما در مقایسه با آثار او مثل ساعت های ارزان قیمِت خرازی ها.« است و 

1. Son of Rosemary
2. Roman Polanski
3. No Time for Sergeants
4. Critic’s Choice
5. Dr. Cook’s Garden
6. Sleuth
7.	Anthony	Shaffer
8. Sidney
9. Andrew Wyke
10. Stephen King
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 آیرا   لوین سال ها پس از تجربه اندوزی در  زمینۀ ترانه سرایی، نمایشنامه  نویسی، 
کر1  داستان  نویسی، فیلمنامه نویسی و کارگردانی موفق به دریافت جایزۀ برام استا
برای یک عمر فعالیت در زمینۀ رمان وحشت شد. لوین سرانجام در سال 2007 

بر اثر عارضۀ قلبی در نیویورک درگذشت.
از مرگ،  کنون رمان جنایی بوسه ای پیش  تا این نویسندۀ چیره دست  از 
بچۀ رزمری و اتاق ورونیکا   2 و شکار مرگ )1978( به فارسی ترجمه شده است. 
و اهالی تئاتر در ایران او را با نمایشنامۀ اتاق ورونیکا می شناسند، نمایشنامه ای 
گوتیک، یادآور سنِت نویسنده هایی همچون ادگار آلن پو،  درخشان با فضای 

کریستی و ریموند چندلر. گاتا  آ

شاید برگردان تحت اللفظی و شتاب زدۀ deathtrap  دام مرگ یا تلۀ مرگ باشد، 
اما این معادل ها را نپسندیدم. قتلگاه و َمهَلکه را نیز سخت و دیرآشنا یافتم 
با رنگ وبوی عربی. در روزهای پایانی ترجمه، یاد بیتی از فردوسی افتادم در 

حماسۀ بزرگش، شاهنامه: 

شکاریم یْک َسر همه پیِش مرگ
ســری زیــِر تــاج و ســری زیـِر َتـــرگ

کـه شـکار مـرگ را، همخـوان بـا مضمـون نمایشـنامه، مناسـب تر  ایـن شـد 
گزینه هـای دیگـر.  از  یافتـم 

شهرام زرگر

1. Bram Stoker Award
2. Veronica’s Room



کاِر سیدنی برول در خانۀ برول واقع در شهر وست پورت ایالت  وقایع نمایشنامه در اتاق 
کانکتیکات می گذرد.
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پردۀ دوم
صحنۀ 1: دو هفته بعد، صبح

صحنۀ 2: هفتۀ بعد، شب
صحنۀ 3: یک هفته بعد، عصر
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است.  نشسته  میزش  پشت  برول  سیدنی  می رود.  باال  پرده 

موقر،  و  جذاب  پنجاه ساله،   
ً
حدودا است  مردی  سیدنی 

روی   دارد.  تن  به  یقه اسکی  بلوزی  روی  نازک  ژاکتی  که 

ماشین تحریر پوشانده شده است. پرده های پنجره های قدی 

از بعدازظهرهای  کشیده شده اند. آخرین ساعات یکی  کنار 

کتبر سال 1۹۷۸ است. در رو به سرسرا باز می شود و  آفتابی ا

مایرا برول1 به داخل اتاق سرک می کشد. مایرا زنی است چهل 

و چندساله، الغر و خجالتی، با بلوز دامنی به تن و ظرف یخی 

در دست، بی آنکه چیزی بگوید وارد می شود و ظرف را روی 

بوفه می گذارد. سیدنی متوجه او می شود.

شکار مرگ. سیدنی: 

مایرا برمی گردد.

پنـج  و  دکـور  یـک  بـا  پـرده.  دو  در  دلهـره آور  نمایشـنامه ای 
یـک  درمـی آورد.(  کالسـور  از  را  نمایشـنامه  )نسـخۀ  کتـر.  کارا

1. Myra Bruhl

    صحنۀ اول   
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در  غیرمنتظـره  پرداخت هـای  اول،  پـردۀ  در  جانانـه  قتـل 
روان،  دیالوگ هـای  صوتـی،  افه هـای  همـراه  بـه  دوم.  پـردۀ 
ی میـز    مطایبـۀ بجـا و توجیـه اقتصـادی بـاال. )نمایشـنامه را رو

پرت می کند.(

ـ  ایــن فوق العاده س عزیزم! خیلی برات خوشــحالم.  وای ـــــ مایرا: 

یعنی برای جفتمون. 
خوشحال؟ خوشحال بابت چی؟ سیدنی: 

ـ  کار خودته دیگه، نه؟ همون طرح ماه اوت؟ خب ـــــ مایرا: 

طرح  که  شد  دچار  سرنوشتی  همون  به  اوتم  ماه  طرح  سیدنی: 

از  داشتم:  اون  از  قبل  که  طرح هایی  تمام  و  ژوئنم  ماه 
آلودۀ  هوای  از  جزئی  و  هوا  رفت  شد  دود  شومینه  توی 
صندوق  توی  صبح،  امروز  این،  شد.  کانتی1  فیرفیلد 
کت  پا به  ــ   )نگاهی  اسم  ـــ به  باباییه  یه  مال  بود.  پست 
اون  از  یکی  یارو  این  َاندرُسن2.  ــ   کلیفورد  می اندازد.( ـــ

نوشته  ی  رو از  او  ادای  درآوردن  )با  بود.  سمینار  َچلغوزای 
می خواند.( »آقای برول عزیز: امیدوارم ارسال نمایشنامه ام، 

امروز  بامداد  دو  حدود  را  آن  دوبارۀ  تایپ  که  مرگ  شکار 
به اتمام رسانیده ام، خاطر عزیزتان را مکدر نکرده باشد. 
نظر به اینکه نوشتن چنین چیزی بدون الهام از آثار شما 
گذشته به من مبذول  که تابستان  و راهنمایی و جسارتی 
که  است  آن  شایسته تر  اندیشیدم  نبود،  میسر  فرمودید 
نخستین بار شما آن را بخوانید. چنانچه ذره ای مرغوبیت 

1.	Fairfield	County
2.	Clifford	Anderson
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مطمئن  آن گاه  داشت،  را  شما  نمایشنامه های  جنس  از 
که صرف آن سمینار  خواهم شد ارزش وقت و هزینه ای را 

شد داشته است.«
)درحالی که می نشیند.( چه خوب. مایرا: 

»شـرمندگی  احمقانـه س.  نیسـت!  خـوب  هـم  اصـاًل  نـه!  سیدنی: 

بپذیریـد،  نمایشـنامه  کارُبنـی1  رونوشـت  ارسـال  بابـت  مـرا 
کـس محلـه معیـوب بـود و ایـن حقیـر  کـه دسـتگاه زیرا چرا
بیـش از ایـن طاقـت انتظـار بـرای فرسـتادن اولیـن فرزنـدم 
خدمـت پـدر معنـوی اش را در خـود نمی دیـدم.« رونوشـت 
به مجـرد  »امیـدوارم  ببیـن!  خودشـو  رونوشـت  نـگا،  منـو 
کنیـد  آنکـه نمایشـنامه را خواندیـد بـا مـن تمـاس حاصـل 
بـه«  ارائـه  ارزش  نظرتـان  بـه  آیـا  بدانـم  تـا  فرماییـد  مرقـوم  یـا 
)نامـه  کـرده!  تایـپ  خوبـم  چـه  حـروم زاده  غیـره.  و  غیـره 
اون  از  کیـه!  اومـد  یـادم  گمونـم  می انـدازد.(  میـز  ی  رو را 

چاق هـای بی قاعـده. از اونایـی که مشـکل هورمونی دارن. 
از  منـو  آدرس  مونـده  م  داشـت!  رو  کیلـو  یسـت  دو  شـیرین 

گیر آورده...  کجا 
البد از دانشگاه. مایرا: 

بعید نیس. )بلند می شود و به سمت بوفه می رود.( سیدنی: 

واقعًا ان قدر خوبه؟ اولین نمایشنامه ش؟ مایرا: 

ــدم 
َ
کارَبل کارگــردان  یــه  حتــی  بخــوره.  شکســت  محالــه  سیدنی: 

با  که قرار بود  از مطلبی  کس، برای تهیۀ رونوشت  از اختراع دستگاه زیرا Copy	Carbon: پیش   .1
کاغذ سفید دیگر می گذاشتند.  کاربن و یک  کاغذ سفید یک ورق  ماشین تحریر تایپ شود، در زیر 

گفته می شود. م. کاربنی  به رونوشت اول رونوشت اصلی و به رونوشت دوم رونوشت 
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ــخ  ــر از ی ــواِن ُپ کنــه! )مقــداری نوشــیدنی در لی ــه خرابــش  نمی تون
اجــرای  حقــوق  می مونــه.  صحنــه  روی  ســال ها  می ریــزد.( 

حرفــه ای و آماتــور ایــن نمایشــنامه دخل وخــرج هفــت نســل 
ــوادۀ اندرســن رو تأمیــن می کنــه. مثــل آب خــوردن ازش  خون
ـ  یــا  ــــ اقتبــاس ســینمایی می شــه. ُجــرج. ســی. اســکات1 

کیــن2.  مایــکل 
دوستش دارم. مایرا: 

المصب نقص نداره. سیدنی: 

کنــی بــه اینکــه یکی از  غلــط نکنــم تــوام می تونــی افتخــار  مایرا: 

گردات یه نمایشنامۀ بفروش نوشته.  شا
)حـرف او را تأییـد می کنـد.( بـرای اولین بـار درطـول یازده سـال  سیدنی: 

زندگـی مشـترکمون عزیـز دلم ـــــ  بُبـر صـدات رو!
برمی گرداند،  اصلی شان  جای  به   بوفه  روی  را  )وسایل  بابا...  ای  مایرا: 

حرکت  دیگر  به سمت  نوشیدنی به دست،  سیدنی  همان  حال  در  

می کند.(

دارم از حسـودی می ترکـم. شـیطونه می گـه همچیـن بـا اون  سیدنی: 

هم قدوقـوارۀ  چالـۀ  یـه  تـوی  کـه  سـرش  فـرق  تـو  بکوبـم  ـرزه 
ُ
گ

خـودش فروبـره، بعد همه شـو به اسـم خودم دربیـارم. ِبَدِمش 

برجسته ای  فیلم های  بازیگر  امریکایی،  معروف  هنرپیشۀ   :)1927-1999(  George	 C.	 Scott  .1
چون دکتر استرنج الو و پاتون. م.

Michael Caine  .2  ) - 1933(: هنرپیشۀ معروف تئاتر و سینمای انگلستان، برندۀ دو جایزۀ اسکار، 
گر نقش سیدنی در نسخۀ سینمایی  بازیگر فیلم های سینمایی بازرس، پلی در دوردست و ایفا

همین نمایشنامه. م.
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بـه دیویـد مریـک1 یا َهـل پرینـس2... )لختی فکر می کنـد، خیره 
بـه مایـرا.( بهتریـن ایـدۀ تمـام عمـرم پیـش رومـه. 

)به طرفــش می رود.( اوه، ســیدنِی طفلکــی... )بغلش می کند و  مایرا: 

گونه اش را می بوسد.( 

رز داشــته باشــه و نتونه هــر چند وقت 
ُ
گ فایــده ش چیه آدم  سیدنی: 

کنه!  یه بار ازش استفاده 
اوه... شــک ندارم همین روزا ایدۀ خودت رو پیدا می کنی  مایرا: 

و تبدیلش می کنی به یه نمایشنامۀ بهتر از اون. 
بــرای  پولــی  وقتــی  تــا  دســت کم  نبنــد!  شــرط  روش  ولــی  سیدنی: 

شرط بندی توی بساط نیست. 
کــه اوضاعمون خوبــه. دســت کم تا وقتــی طلبکاری  فعــاًل  مایرا: 

پشت در خونه مون سبز  نشده. 
کــی؟ همین االنشــم بایــد ته جیبــت رو بــاال آورده  ولــی تــا  سیدنی: 

باشم. غیر از اینه؟ 
کرده یـم  باهـاش  کاری  هـر  دومـون.  هـر  باشـیم،  آورده  بـاال  مایرا: 

می ترکونـه.  بعدیـت  نمایـش  دارم  حتـم  برده یـم.  رو  حالـش 
کـه مـن  )در حـال جابه جا شـدن.( ممنـون، ایـن همـون چیزیـه  سیدنی: 

حـال  )در  فشـار.  بـار  زیـر  از  خالصـی  دارم،  احتیـاج  بهـش 
مـی رود.(  میزتحریـر  به سـمت  متـن  بـا  بازی بازی کـردن 

چــرا  ماجــرا رو بــرای مریک تعریف نمی کنی؟ شــاید بتونی  مایرا: 

ـ چیزی بگیری.  کمیسیونی ــــ

ادوار  برندۀ  و  نامزد  برادوی،  در  تئاتر  معروف  بسیار  تهیه کنندۀ   :)1911-2000(  David Merrick  .1
مختلف جایزۀ تونی. م. 

کارگردان و تهیه کنندۀ معروف نمایش های موزیکال برادوی و   :)1928 -  ( Hal [Harold] Prince  .2
برندۀ جوایز متعدد تونی. م.




