دربارهی مری چیس و آثار نمایشی اش

مری چیس ،نمایشنامه ِ
نویس ایرلندیتبارِ امریکایی ،در  25فوریهی 1907
در دِنوِر ُک ُلرادو به دنیا آمد .او قصهگویی را از مادر ،پدر و داییهایش یاد
گرفت و بعدها پریان و افسانههای ایرلندی در نمایشنامههای او ظاهر
شدند .او در پانزده سالگی از دبیرستان فارغالتحصیل شد و همزمان در
دو دانشگاه دنور و کلرادو به تحصیل پرداخت .پس از ورود به دانشگاه،
به قدیمیترین روزنامهی دنور یعنی «اخبار کوه راکی» 1پیوست و در
یک ستون روزنامه به نام «یادداشتهای جامعه» مطلب مینوشت .در
سال  1928با همکار خبرنگارش به نام رابرت چیس ازدواج ،و سه
سال بعد باالجبار برای بزرگکردن سه پسرش روزنامه را ترک کرد.
او از آن پس به عنوان نویسندهی آزاد ،مقاالت متعدد ،داستان کوتاه و
کتابهای کودکان هم نوشت .هدف وی از نوشتن نمایشنامهی هاروی
که جایزهی پولیتزر را نیز از آن خود کرد این بود که خنده را به امریکای
زمان جنگ برگرداند .این نمایشنامه یکی از مشهورترین و پراجراترین
نمایشنامههای برادوی بوده است .هاروی در سال  1944در برادوی
روی صحنه رفت و  1775بار اجرا شد .همچنین در سال  1950به یک
1.Rocky Mountain News
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فیلم موفق یونیورسال پیکچرز 1با بازی جیمی استوارت 2تبدیل شد .در
بیش از دوازده کمدی دیگر ،مری چیس به هجو زندگی معاصر امریکا
میپردازد به طوری که دوروتی پارک ِر 3منتقد ،او را «بزرگترین ذکاوت
تحسیننشدهی امریکا» لقب داده است .مری چیس در سال  1981در 74
سالگی در دنور درگذشت.
4
اولین اثر مری چیس به نام من ،سوم ( )1936او را تا حدی مشهور کرد
و در زمانی که در برادوی اجرا شد نامش را به االن درست شد 5تغییر داد.
نمایشنامهی بعدی او با نام خانهی نسوان ،)1938( 6که یک اتوبیوگرافی
بود در سال  1939به فیلم تبدیل شد .او برای نوشتن نمایشنامهی هاروی
از دو چیز الهام گرفته بود :یکی رؤیایی بود که در آن خرگوشی بزرگ به
دنبال یک روانپزشک افتاده بود .مری با دیدن این رؤیا به یاد داستانهایی
افتاد که داییهای ایرلندیاش از پوکاها برایش تعریف کرده بودند 7.مسألهی
دیگری که به او انگیزه داد ،زن بیوهی همسایهاش بود که دو پسرش را در
جنگ از دست داده بود و مری با خود فکر می کرد آیا ممکن است خنده
را به این زن بازگرداند؟ نوشتن نمایشنامهی هاروی دو سال طول کشید
و بیش از پنجاه بار ویرایش شد .چیس دوست داشت تآتر را برای کودکان
معنیدار کند ،چراکه کودکان مخاطبان آیندهی تآتر بودند .بهخصوص
پس از شکست نمایش میگی پرویس 8در برادوی دیگر نمیخواست
برای مخاطبانی بنویسد که او را درک نمیکردند ،و تصمیم گرفت برای
1.Universal Pictures
2.James Stewart
3. Dorothy Parker
4. Me Third
5. Now You’ve Done it
6. Sorority House

 Pooka .7در افسانههای ایرلندی ،پوکا موجودی حیلهگر است که تنها برای کسانی
که او را باور داشته باشند ظاهر میشود.
8. Midgie Purvis
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کودکان بنویسد .نمایشنامهی خانم مکچیز 1اولین نمایشنامهی امریکایی
برای کودکان بود که در برادوی موفق شد .نوشتهها ،نامههای شخصی
و نمایشنامههای او در کتابخانهی پ ِنروزِ 2دانشگاه دنور و مرکز اسناد
دانشگاه اورِگان 3نگهداری میشوند .مری چیس باور داشت برای روح
انسانها و روح مخاطبانش بنویسد و مردم را بخنداند .فلسفهی زندگی
از دید او آن چیزی است که الوود در نمایشنامهی هاروی میگوید:
«مادرم همیشه به من میگفت "،الوود ،تو این دنیا یا باید خیلی باهوش
باشی و یا خیلی خوشمشرب" .من سالها باهوش بودم ،پیشنهاد میکنم
خوشمشرب باشید» .در تمام نمایشنامههای مری چیس عناصر ایرلندی،
افسانهها ،فولکلور و خلقوخوی مردم این سرزمین دیده میشود.
نمایشنامهی هاروی در کشورهای مختلف و برای سالهای متمادی
روی صحنه رفت .متأسفانه این نویسندهی بااستعدادِ ایرلندیتبار به طور
عجیبی مهجور ماند .گویی در آثار کمدی توجه افراد به خود اثر معطوف
میشود و نه نویسندهی آن .مری چیس در زمان حیاتش با کملطفی
منتقدین روبهرو شد و آنچه از او مییابیم در کتاب زنان شاخص:
انجمن زنان مشهور کلرادو 4و انجمن زنان صاحب مقام دنور 5است،
یعنی محل تولد مری چیس .نمایشنامهی هاروی و فیلمی که از آن
ساخته شد در زمان خودش بسیار معروف بود اما جریانساز نشد و به
یک اثر هنری خوب اما حاشیهای امریکا تبدیل شد .این مسأله نهتنها برای
مری چیس ،بلکه برای نمایشنامهنویسان دیگر این گروه قومی-نژادی
در امریکا شکل یکسانی به خود میگیرد .البته الزم به ذکر است که مری
چیس شهرت خود را مدیون نمایشنامهی هاروی است و بدون نوشتن
1. Mrs. McThing
2.Penrose
3.Oregon
4.Women of Consequence: The Colorado Women's Hall of Fame
5.Denver Woman's press Club

این نمایشنامه بیشک این نویسنده چندان شناخته نمیشد.

شخصیت ها
Myrtle Mae Simmons
Veta Louise Simmons
Elwood P. Dowd
Miss Johnson
Mrs. Ethel Chauvenet
Ruth Kelly,R.N
Duane Wilson
Lyman Sanderson, M.D
William R. Chumley,M.D
Betty Chumley
Judge Omar Gaffney
E.J.Lofgren

مرتل مِي سیمونز
ويتا لوئیس سيمونز
اِلوود پی َدود
دوشیزه جانسون
خانم اِتل َشو ِونه
روت كلي
دوئین ويلسون
دکتر الیمن سندرسون
دكتر چاملي
بتی چاملی
قاضي ُع َمر قفنی
لوفگرن.جی.ای

پرده ی اول
صحنه ی یک

زمان :بعد از ظهر روزی بهاري .عصر حاضر.
صحنه :كتابخانهی عمارت قديمي خانوادهی َدود .اتاقي مملو از
قفسههاي كتاب و پوشيده از اثاثيهاي كه زماني باشكوه مينمود.
آنچه در اين اتاق خودنمایی میکند ،نقاشي رنگ روغنی است
كه باالي تاقچهی مرمرين ويكتوريايي در ُکنج ديوار سمت چپ
صحنه قرار دارد .اين تابلو پرترهی خانم مسن چانهدرازی است .در
سمت راست صحنه ،دو در قرار دارد .اين درها كه اكنون بازند به
راهرويي مرتبطاند و به نشيمني كه ديده نميشود ميرسند .تلفن
روي ميز كوچكي در سمت چپ قرار دارد .اين بعدازظهر اتاق
سرورانگیز بهنظر میرسد _جامهای نقره پر از گلهاي بهاري.
از نشيمن سمت راست آواز زني بدصدا به گوش ميرسد كه

ميخواند« :من را اللهي كوچك صدا ميزنند».
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نور مي آيد :مرتل  مي از سمت راست وارد مي شود .تلفن زنگ
مرتل:

مي زند .به سمت تلفن مي رود.

خانم سيمونز؟ خانم سيمونز مادرماند اما امروز مهمون
دارند .شما؟ (پس از اين كه ميشنود پشت خط کیست لحن
صدايش محترمانه ميشود ).اوه ،يهلحظه صبر كنيد .فقط
يهلحظه منتظر بمونيد( .به طرف در سمت راست ميرود
و صدا ميزند ).هي! مادر! (گردنش را درازتر مي كند ).هي!
مادر! (دستهايش را چند بار با تأكيد تكان ميدهد).
(آوازخواندن ادامه دارد).

ویتا( :درحالي كه زمزمه مي كند «اللهی كوچك» ،از سمت راست
مرتل:
ویتا:
مرتل:
ویتا:

وارد ميشود ).بله عزيزم؟
تلفن!
(برميگردد برود ).اوه ،نه عزيزم .االن مهمون دارم .بگو
سرش شلوغه.
1
اما مادر ،سردبير اجتماعي روزنامه ی عصر بي ئه.
(برميگردد ).اوه ،سردبير اجتماعي .اون خيلي مهمه.

(موهايش را درست مي كند و به سمت تلفن ميرود .صدایش
بسيار دلنشين است .سينهاش را جلو ميدهد و حالتي موقّر به

خود ميگيرد ).عصربهخير خانم الرب .2من ويتا سيمونزم.
بله ،چاي و پذيرايي از اعضاي چهارشنبهنامه .ميشه
گفت ،چاي برنامهريزي .ميدونيد ،مادر من (به پرتره
1.Bee
2.Ellerbe

پرده ی اول
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اشاره مي كند ).مرحومه مارسال پيني َدود 1كه شخصيت
پيش كسوت فرهنگي بود ،وقتی بچه بود با تيم دانشگاه
آكسفورد به اينجا اومد و چهارشنبهنامه رو تأسيس كرد.

(مرتل بيرون در را نگاه مي كند).

مرتل:
ویتا:
مرتل:
ویتا:
مرتل:
ویتا:

مرتل! تو ميگي چند نفرند؟
حداقل  75نفر .بگو  100تا.
(در تلفن)  75نفر .خانم تیوکسبری 2خواننده ست و
خانم ويلدا مك كوردي 3اون رو همراهي مي کنه.
زود باش! خانم تیوکسبری داره تموم مي کنه.
دوباره از اول مي خونه.
اگه اون رو به اندازه ي كافي تشویق نكنند چی؟
من سالهاست اون رو ميشناسم .دوباره میخونه.
(مرتل ميخواهد برود).

مرتل:
ویتا:

ممكنه فكر كنيد دارم با كمك دخترم مرتلمي سيمونز
تفريح مي كنم.
(به لباس مرتل اشاره میکند .مرتلمي به مركز صحنه ميآيد ).اين
چه رنگيیه؟
مي گند سرخ آبي.
(در تلفن) دوشيزه مرتلمي سيمونز تو يه پیرهن كرپ مد
روز ،به رنگ سرخآبي خيلي زيبا به نظـر ميرسه .يه
كمربند با زمرد سبز داره .كاش ميتونستيد اون رو ببينيد
1.Marcella Pinney Dawd
2.Tewksbury
3.Wilda McCurdy
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خانم الرب.

مرتل:

(بـه سـمت راسـت مـيرود و از الی در نـگاه مي كنـد ).مادر،
خواهـش مي كنـم ،اون داره تموم ميکنـه .خدمت كار
كجاست؟
(به مرتل) همهچيز حاضره .هروقت خوندن اون تموم
بشه ،سالن غذاخوري رو باز و نوشيدنيها رو سرو
مي كنيم( .در تلفن) هال و نشيمنها گلآرايي شدهاند.
بله ،گلآرايي( .انگشتانش را در هوا تكان ميدهد ).درسته.
بله خانم الرب .اين اولين مهمونياییه كه پس از
سالها گرفتهايم .دليل داره اما نميخوام تو روزنامهها
نقل شه .هر كسي مشكالتي داره خانم الرب .ليست
مهمونها؟ اوه ،بله.
مادر بيا.
من رو ببخشيد خانم الرب  .بعدا ً با شما تماس ميگيرم.

مرتل:

مادر ،خانم َشوونه االن رسيدند.

ویتا:

مرتل:
ویتا:

ویتا:
مرتل:
ویتا:

(قطع مي كند).

(درحـالي كـه گلهـاي روي ميـز تلفـن را مـرتب مي كند ).خانم
يوجين َشوونهی بزرگ! پدرش ديدهبان بوفالو بيل 1بود.
پس معلوم شد كالهش رو از كجا آورده!
(در حالي كـه مي خواهنـد بـا مرتـل خـارج شـوند ).مرتـل،
تـو بايد بـا خانم َشـوونه مهربون باشـي .اون یه نوه
هم سن و سـال تـو داره.
1.Buffalo Bill

