شخصیت ها
دکتر باالنزونی
روسائورا
بئاتریچه
کولومبینا
ُ
اتاویو
فلوریندو
بریگال
ِ
پانتالونه
ِللیو
آر ِلکینو
درشکهچی ناپلی
جوان پارچهفروش
پستچی
آوازخوان
گروه نوازندگان
کرجیرانهای گوندوال

پزشکی بولونیایی که در ونیز مطب دارد
دخترش
دخترش
کلفتشان
شوالیۀ پادوایی ؛ خاطر خواه بئاتریچه
هستبند روسائورا؛ دانشجوی پزشکی
دوست و محرم راز فلوریندو
تاجر ونیزی و پدر ِللیو
دروغگو
نوکرش

ماجرا در ونیز و در شبی مهتابی اتفاق میافتد .یک آبراهۀ فرعی،
که از وسط صحنه میگذرد ،صحنه را دوتکه کرده است .یک
سمت کانال ،مهمانخانهای دو طبقه است که طبقۀ اولش را تا
لبۀ صحنه از جلو و تا کنارۀ کانال از کنار ،میز و صندلی چیدهاند،
و طبقۀ دومش ایوانی دارد که به قرینۀ ایوان منزل دکتر باالنزونی در
آن سمت آبراهه تا میانه بیرون آمده است .در ایوان مسافرخانهِ ،للیو
و نوکرش آرلکینو ،و در ایوان روبهرو ،دختران باالنزونی نشستهاند.
فلوریندو و بریگال وارد مسافرخانه می شوند .چشمان فلوریندو ،به
محض ورود ،به ایوان خانۀ باالنزونی خیره می ماند.

صحنۀ یکم
فلوریندو :نگاه کن ...نگاه کن بریگال! عزیز دلم روسائورا با خواهرش
بئاتریچه ،روی ایوون هستن .میبینی چطور دارن از
این شب زیبا لذت میبرن؟ اآلن وقتشه تا اون تصنیف
معروفم رو اجرا کنی تا من روسائورای عزیزم رو خراب
محبت این دل دیوونه کنم.
بریگال :من تا به حال عاشــقی مثل تو ندیدم .خب دلو بزن به دریا
و برو پیش آقای دکتر .تو چشــماش ُبراق شو و صاف سفرۀ
دلتــو باز کــن .آخه بــا ترانه خوندن و ایــن جلفباز یها که
یشــه اظهار عشــق کرد برادر من .لب کالم ،داری وقت
نم 
تلــف میکنــی .اینقــد از ایــن ادا اصولهــا در بیــار تا یکی
بیــاد و بامبی دســت دختــره رو بگیره و ببــره .او نوقت خر
بیار و باقالی بار کن .دکتر آدمحســابیه و وقتی ببینه تو هم
ً
ً
ســرت بــه تنــت م ـیارزه و واقعــا عاشــق دخترشــی ،حتما
قبول میکنه .با این چیزها کاری از پیش نمی بری.
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دروغگو
فلوریندو:

بریگال:
فلوریندو:
بریگال:
فلوریندو:

بریگال:
فلوریندو:
بریگال:
فلوریندو:
بریگال:

بریگال جان ،چند بار بگم ...شهامتشو ندارم .من روسائورا
رو خیلی دوست دارم ،منتها نمیدونم چطور باید ابرازش
پدر روسائورا هم نفسمو
کنم .حتی فکر روبهرو شدن با ِ
ً
بند میآره .اصال من میگم عشق رو نباید به زبون آورد.
معشوق خودش باید از نشانههایی که عاشق سر راهش
قرار میده ،دوزاریش بیفته.
خب آخه تا کی میخوای اینطوری پیش بری؟ باید به
یک جایی برسه یا نه؟
از این حرفها گذشته .حاال برو روی سکو و این ترانه رو
بده ارکستر بخونه .پیاز داغشم زیاد کن.
ببین چندبار میگم ،اگه دلشو نداری خب من میتونم
دربارۀ این ماجرا باهاش حرف بزنم.
ببین بریگال ،اگه میخوای منو خوشحال کنی ،کاری رو
که گفتم بکن .برو باال روی سکو و اون تصنیف معروف
منو بده جماعت دم بگیرن.
هر طور راحتی.
آخر اون چشما دمار از روزگارم می ِکشه .من یه لحظه میرم
پشت اون خونه.
چرا پشت؟
خب معلومه ،برای اینکه کسی ما رو نپاد( .می رود).
امان از این عشقهای عجیب و غریب .خیلی دیر نکنی.
(به سمت سکو میرود و کاغذی را که فلوریندو به او داده به
خوانندۀ ارکستر میدهد تا بخواند .باقی حضار با او دم میگیرند).

همه :ای یار بی قرارم

پردۀ اول
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امید شام تارم
کاشکی که مثل بارون
روی سرت ببارم
دستات شفای عاجل
چشمات یه ماه کامل
ماه شب چاردهی
میگیرمت زورکی
میخوام بیام از جنوا
یه ور نقره ،یه ور طال
دارم میآم از پادوا
پاچین پاچین بیسر و صدا
دارم میآم از آنکونا
دور و برم شوالیهها
دارم میآم از فلورانس
توی دلم عشق شماس
از راه دور دارم میآم
عاشقی از بولونیا
(در حینی که ترانه خوانده میشودِ ،للیو بلند میشود و قدم میزند
و مدام چشمش در ایوان روبهرویی دو دو میکند .فلوریندو وارد
میشود).
بریگال:
فلوریندو:
بریگال:
فلوریندو:

شیری یا روباه؟
خیلی خوشحالم.
برخوردش چطور بود؟
بد نبود .یعنی خب...
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دروغگو
بریگال:
فلوریندو:
بریگال:
فلوریندو:

بریگال:
فلوریندو:
بریگال:
فلوریندو:

البد دوباره صداتو عوض کردی و تیکه سنگ پرت کردی
تو ایوون.
نه ،ایندفعه صدای گربه درآوردم.
کارهای احمقانه...
ً
اینا اصال چه اهمیتی داره؟ همین که گفت «چخه»
بسمه .خب این خیلی خوبه .یعنی باهام حرف زد و من
صداشو شنیدم.
تو الزم نیست اینقدر خودتو تحقیر کنی .نگفتی اگه یکی
از اینها تو رو ببینه...
تو رو جان عزیزت منو راحت بذار .کی منو ببینه؟! میآی
دزدکی بریم خونۀ دکتر؟ زودی میریم ،زودی برمیگردیم.
بریم خونۀ مردم؟!
به این میگن عشق واقعی ،عشقی که در بیان نمیگنجه.
(میرود).

برعکس تو ،من معتقدم عشق رو باید به زبون آورد.
بریگال:
ِ

صحنۀ دوم
( ِللیو و آرلکینو روی ایوان مسافرخانه و خواهران روی ایوان خانۀ
پدری نشستهاند).
(اول ،ایوان مسافرخانه)
ِللیو:

آرلکینو:
ِللیو:
آرلکینو:

تو چی فکر میکنی آرلکینو؟ ونیز شهر قشنگیه ،نه؟ یه شهر
چهار فصل که فقط برای لذت ساخته شده .من عاشق
شبهای تابستونی ونیزم ،وقتی که چادر شب روی شهر
میافته و باد خنک غربی شروع به وزیدن میکنه و گرمای
تن و روح تو با این باد که آمیخته به زیباترین ترانههای
عاشقانه ست ،خنک میشه.
یگـی اربـاب ،یـه پـول سـیاه
ایـن ترانههـای عاشـقانه کـه م 
نمـی ارزه.
چی؟ نمی ارزه؟
بلـه کـه نمـی ارزه .اینـا بـا دهـن خالـی میخونـن .آدم بایـد
بـا دهـن ُپـر بخونـه .همچـی کـه داد میزنـه ،غـذا از دهنـش
بپاشـه بیـرون و...
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ِللیو :آرلکینو ...آرلکینو ...کمتر مزخرف بگو .ببین ،چه جالب!
از اینجا پنجرۀ اتاقم رو میبینم .میبینی من چشمام چه
دید خوبی داره؟ میبینی؟ تو ظلمات هم میتونم از دو
فرسخ این ورتر پنجرۀ اتاقم رو ببینم.
آرلکینو :ماشاا ...ارباب به شما که از رو نمیرید! یکبار هم این
قپی رو تو رم اومدید برای اون کلونیچۀ مادرمرده .یادتونه
ّ ّ
اال و بال میگفتید اون چراغ موشیه که از صلیب کلیسا

ِللیو:

آرلکینو:
ِللیو:
آرلکینو:
ِللیو:
آرلکینو:
ِللیو:

آویزون بود ،ستارۀ قطبیه؟ عجب اون شب بیحیثیت
شدید!
ً
چرت نگو .من که اصال همچین چیزی یادم نمیآد.
آرلکینو ،دیدن اون دو دختر جوان روی اون ایوان به من این
جسارت رو میده که برای زیباترین سرنوشتها کوشش
خودم رو بکنم.
َ
خدا از آدم جلب نگذره! باز گلوتون گیر کرد؟
دیگه خیلی داری دهندرگی میکنی.
اگه خیلی ناراحتید ،میتونید منو مرخص کنید تا برم
خونه پیش پدر جانتون.
پدر خونه نیست .رفته ییالق و کی برگرده خدا میدونه.
وقتی برگشت ،خیلی خوشحال میشم رفع زحمت کنی.
او نوقت شما میخواید تو این مهمونخونه کنگر بخورید،
لنگر بندازید؟
بله .میخوام از ونیز و تنهایی با هم لذت ببرم .حاال که یه
مرد آزادم ،میخوام کمی خوش بگذرونم .بیشتر از بیست
ساله که از وطن عزیزم دورم .روشنایی ماه رو نگاه کن!

پردۀ اول

آرلکینو:

ِللیو:
آرلکینو:
ِللیو:
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ونیز رو مثل یک تکه از بهشت روشن کرده .هر چند که
در برابر درخشش اون دو دختر ماهرو ،ماه خیلی حرفی
برای گفتن نداره .آرلکینو ،زود ،بی فوت وقت ،بپر توی
مسافرخونه پرس و جو کن این دوتا راهزن دل کی هستن و
اسم و رسمشون چیه.
ُ
َ
آدرس خر داغکن که نمیخوام بگیرم .اینجور
قربان ،آخه
ِ
مسائل ناموسیه ،حداقل یک ماه وقت میبره .اینطوری
نیست که من بپرم بگم اونا کیان و اونام بگن که اونا کیان.
حرف نباشه .کاری رو که گفتم بکن .بدو.
ارباب ،جدیجدی میخوای راه بیفتم دوره از مردم دربارۀ
دخترای مردم سؤال بپرسم؟
مجبورم نکن که ترکهمو دربیارم و تا میخوری بزنمت.
(عطسه میکند).

آرلکینو :خدایا ،ما رو از دست این قوم دغا نجات بده! (بیرون میرود).
ِللیو :دسـت خالـی برنگـردی کـه بـرات گـرون تمـوم میشـه( .بـا

خـودش) ببینـم میشـه امشـب ماجـرای عاشـقانهای رو بعد
این همـه وقـت تکـرار کـرد یـا نـه.
(حاال نوبت ایوان منزل باالنزونی است).

ً
روسائورا :راست میگی خواهر جون ،واقعا شب زیباییه.
بئاتریچه :هر چی دارم چشم میگردونم ،یه آدم درست و حسابی به نظرم
نمیآد که لیاقت ما رو داشته باشه .فقط چشم و ابرو میآن و
بازو نشون میدن و الف میزنن( .میخندد و شاد است).
کدوم ما بیشتر خاطرخواه
روسائورا :خوبه ،حداقلش اینه که میفهمیم ِ
داریم( .میخندد).

