




آیرالویندر۲۷آگوست۱۹۲۹درمحلهیمنهتنشهرنیویورکبهدنیاآمد.
تحصیالتخودرادررشتهیفلسفهوزبانانگلیسيدردانشگاهنیویورک
)NYU(بهاتمامرساندوبالفاصلهفعالیتحرفهايخودرابانگارشسریال

برايتلویزیونشروعکرد.
وينخستینرمانشبوسه اي پیش از مرگ۱)۱۹5۳(رادر۲۴سالگي
داستاننویسي، نمایشنامهنویسي، ترانهسرایي، زمینههاي در او نوشت.
فیلمنامهنویسيوکارگردانيتجربهاندوزيکردهاستوتاکنوندوبارموفق
بهکسبجایزهیمعتبرادگارآلنپودرزمینهيداستاناسرارآمیزویک
بارجایزهیبراماستاکربرايیکعمرفعالیتدرزمینهیرمانوحشت
سال در که است رزماري2 بچه ي  وي رمان معروفترین است. گردیده
۱۹6۷نوشتهشدوبراساسآنرومنپوالنسکيفیلمنامهاينوشتکه

نامزدجایزهياسکارگردید.
ويدرزمینهینمایشنامهنویسينیزدارايآثارچنديدرژانرکمدي،
موزیکالوتریلراست.نمایشنامهيدام مرگ۳)۱۹۷8(اورکوردطوالنيترین

1.A Kiss Before Dying 
2.Rosemary�s Baby 
3.Deathtrap
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اجرارادربینتریلرهايبرادويداراستونامزدجایزهيتآتريمعتبرتوني
نیزبودهاست.

اتاق ورونیکاتریلریاستشستهُرفتهوخوشساختکهپیچشهای
نویسندگانیست معمایِی رمانهای سنت یادآور آن مهندسیشدهی
َهِمت۲، َدشیل سیمنون۱، ژرژ کریستی، آگاتا آلنپو، ادگار همچون
ریموندَچندلِر۳،راسمکدانلد۴و....استفنکینگ5نویسندهیرمانهای
پرفروش،دربارهیآیرالوینمینویسد:»تواناییآیرالویندرنوشتنآثار
دلهرهآوربهظرافتساعتسازانسوئیسیستوکارهایمادرمقایسهبا

آثاراومثلساعتهایارزانقیمتخرازیها«.
رمان و مرگ از  پیش  بوسه اي  جنایي رمان تاکنون لوین آیرا از
به بی نقص( روز  این  آن اصلي نام )۱۹۷8ــ  کامپ یوني  علميـتخیلي
فارسيترجمهشدهاست.مهمتریننمایشنامههایویعبارتنداز:زمانی 
باغ دکتر  )۱۹6۰(، انتخاب منتقدان۷ )۱۹56(، برای سرهنگ ها نیست6
کوک8)۱۹68(،داِم مرگومهمترینرمانهایشبوسه ای پیش از مرگ،
پسران  استپ فورد۹)۱۹۷۲(، همسران  بی نقص، روز  این  ُرزماری، بچه ی 
برزیل۱۰)۱۹۷6(،وآخریناثرشپسر ُرزماری۱۱)۱۹۹۷(،دنبالهایبربچهی
ُرزماریاست.آیرالویندر۱۲نوامبر۲۰۰۷براثرحملهیقلبیدرگذشت.

شهرامزرگر

1.George Simenon 
2.Dashiell Hammett 
3.Raymond Chandler 
4.Ross Macdonald 
5.Stephen King
6.No time for Sergeants 
7.Critic´s Choice 
8.Dr. Cook�s Garden 
9.The Stepford Wives 
10.The Boys from Brazil 
11.Son of Rosemary 



  شخصیت ها
  زن

  مرد 
  دختر 

  مرد جوان                   

  صحنه

اتاقیازخانهایدرفاصلهیتقریبینیمساعترانندگیتاشهربوستون.
زمان،شبیبهاری



زن و مردی وارد اتاقي نيمه تاريك و پوشيده در ملحفه مي شوند. 
در روشنايي آستانه ی در دختري منتظر ايستاده است. مردی  جوان 
بين حجم هاي  از  قبلی  آشنايي  با  مرد  و  اوست. زن  پشت سر 
پوشيده شده در ملحفه حركت مي كنند. زن چراغ اتاق و چراغ 
ديواركوب را روشن مي كند. مرد بدون آن كه پرده ي خاك گرفته ی 
پنجره را كنار بزند، پنجره را نيمه باز مي كند. دختر به درون اتاق 
قدم مي گذارد و در همان حال كه زن چراغ ديگري را روشن 
مي كند و ملحفه ها را پس مي زند، با عالقه به اطراف نگاه مي كند. 
نيز به دورو بر  اتاق مي شود. او  مرد جوان به دنبال دختر وارد 
نگاه مي كند، ولي با حالتي از بي اعتمادي. مرد ديواركوب ديگري 
را روشن مي كند. زن چراغ حباب داري را كه روي ميز است 

روشن مي كند. 
مكان، اتاقي است اِفراز شده از عمارتي ويكتوريايي، پرزرق و برق 
و تا حدي ترسناك. در بزرگ و مستحكم است. تخت خواب 
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تك نفره است و در سه كنج اتاق قرار دارد. پنجره ي آن سوي 
تخت خواب، همچون پنجره ی ديگر با بي توجهي پوشانده شده 
باز مي شود. كمي بعد  به توالت و حمام  است. درهاي ديگر 
زنانگي و جذابيت محصور در ساختار اين معماري حجيم را 
 1930 سال هاي  مد  خانه  دكوراسيون  كرد.  خواهيم  مشاهده 
است؛ با اين حال بيشتر مبلمان اتاق مربوط به يك نسل قبل تر 
از آن است. يك صندلي راحتي، يك ميز بازي دايره اي شكل، 
يك ميز تحرير كنار پنجره، يك گرامافون كنار ميز تحرير، يك 
سه پايه ی نقاشي، يك كمد آيينه دار، تعدادي صندلي، قفسه هاي 

كتاب و غيره، همه در حال حاضر زير ملحفه ها قرار دارند. 
زن و مرد با چهره اي دوست داشتني،  در سال هاي آغازين يا 
مياني شصت سالگي اند. زن لباسي ساده و مرتب به تن دارد و 
مرد كت و شلوار آبي رنگ مندرس و چروك خورده اي پوشيده 
است. دختر بيست ساله  است، تركه  و جذاب با موهاي صاف و 
بلند. او شلواري پاچه گشاد به پا، پليور يقه اسكِي َگل و گشاد به 
تن و چند گردن بند به گردن دارد. مرد جوان، كوتاه و قوي جثه 
است و كمتر از سي سال دارد، با سبيلي پرپشت و لباس هايي 

اسپرت و كهنه بر تن. 
زن با احتياط روكش روي ميِز بازي را بلند مي كند. بر روي 

ميز پازِل چوبي نيمه تكميل شده اي قرار دارد.
دختر  اون  كه  پازلي يه  همون  اين  خفيف(  لهجه ای  )با  زن: 

روش كار مي كرد. دقیقًا به همون شكل باقي  مونده.
اسمش  »شكارچي ها در جنگل تاريك1«ئه. هشت صد 

1.Hunters in the Black Forest 
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قطعه ست، بدون هيچ راهنمايی روی جعبه ش. )دختر 
را  تحرير  ميز  روي  روكش   مرد  مي شود.  نزديك تر  ميز  به 
برمي دارد. مرد جوان براي نگاهي مختصر به نقاشي ای كه بر 
ديوار آويزان است، به طرف آن مي رود.( در ماه، دو سه تا 
از اين ها درست مي كرد، و آقاي برابيسانت1 هم قبل 
از كريسمس همه ي اون هايی رو كه سال قبل درست 
توي  جاشون  اون ها  مي برد.  خودش  با  بود  كرده 
اون صندوق  پله هاست.  پاگرد  روي  كه  صندوقي يه 

چوب بلوط رو اون جا ديدين؟
بله، ديدم.  دختر: 

اون يه چيز عتيقه ي قيمتي يه؛ صندوق رو مي گم. مرد: 

)او نيز كمي لهجه دارد.(
و اون هـا رو می بخشـيد. پازل هايـي رو هديـه مي داد  زن: 

كـه قيمت هـر كدومشـون ده دوازده دالر بـود. می داد به 
مأمورهـاي آتش نشـاني والپـول2 كـه بـه بچه هاشـون 
هديـه بدن. اون دختر دوسـت نداشـت پازلـی رو كه 
قبـاًل درسـت كرده بـود باز هم درسـت كنه. هميشـه 
می گفـت يـه كار جديد مثل راهي شـدن بـه يه دنياي 
تازه سـت؛ و البتـه... )بـا لبخنـدي مهرآميـز( ... اون هـا در 

ايـن مـورد لوِسـش هم كـرده بودن.
اون ها مي دونستن اون دختر مردني يه؟ دختر: 

اوه آره، آره. اون روزهــا اصاًل و ابــداً اميدی نبود؛  زن: 

الاقل در مورد بيمارِی ناجوري مثل مال اون. اون ها 

1. Brabissant 
2. Walpole 
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مي دونستن، خودش هم اين رو از وقتي پونزده سالش 
بود مي دونست. 

اوه َوو1. )به مرد جوان نگاه مي كند.( فهميدنش توي اون  دختر: 

سن و سال بايد وحشتناك باشه. اووه!
)چهره اش درهم مي رود و بر خود مي لرزد. مرد جوان به تأييد 
ســر تكان مي دهد. دختر مجدداً به زن كه در حال جمع آوري 

روكش هاست نگاه مي كند.( 
با اين حـال اون هيچ وقت اجـازه نمي داد اين قضيـه  زن: 

ناراحتش كنـه. مي نشسـت اين جا و زير لب شادترين 
آواز ممكن رو زمزمه مي كرد.

عزيزم،  مي كند.( سوزان  را روشن  تحرير  ميز  )چراغ روی  مرد: 

بيا يه نگاهي به اين جا بنداز... اين جا جايي يه كه اون 
سنجاق سرها و دستبندهايی رو كه براتون گفتم درست 
مي كرد. )دختر به سمت ميز تحرير مي رود. مرد جوان به سوي 
به  و  می برد  فرو  جيب  در  را  دست هايش  مي رود،  بازي  ميز 
ميز نگاه مي كند. زن روكش را كنار مي گذارد.( اين ها همه 
ابزار و وسايلش، مفتول هاي نقره و خرده شيشه هاي 
اين يه سنجاق سينه ست كه يكي دو روز  رنگي شه... 
ببين  به دختر مي دهد.( فقط  )آن را  قبلش درست كرد. 

چه جور كار شده، مي بيني؟  
َوو چه قشنگه! الري2، بيا ببين.  دختر: 

)آن را در زيــر نور چراغ نگه مي دارد. مرد جوان به او ملحق 
مي شود. زن روكش هاي يك قفسه ی كتاب را برمی دارد.( 

1.oh wow 
2.Larry 



سوزان   23

اون گردن بند و گوشواره درست مي كرد؛ هر جور چيزي  مرد: 

كه بگي.  
)سنجاق سينه ها را به مرد نشان مي دهد.( قشنگ نيست؟   دختر: 

)نگاه و تأييد مي كند.( واقعًا قشنگه.   مردجوان: 

)آن را دور از چشم نگه مي دارد و تماشا مي كند.( مي تونست اين  دختر: 

روزها اين رو توي خيابون بفروشه و ثروتي به هم بزنه!
)سنجاق سينه را به مرد پس مي دهد.(

اين ها يه تعداد از كتاب ها و مجله هاش ان... يه تعداد از  زن: 

كتاب هاي مورد عالقه ش هم كنار تخته. اين ها هم لوازم 
نقاشي شه. اون قصر رو همين جا كشيد؛ با قوه ی تخيل. 
مي خواي باور كن، نمي خواي باور نكن، از روي هيچي 

كپي نكرد.
)دختر به طرف تابلوی نقاشِي آويخته بر ديوار مي رود.( 

چيـز ديگه اي درسـت نكرده؟ مثاًل از اون كشـتی های  مردجوان: 

توی بطری؟ 
)مرد جوان همچون اهالي ماساچوِست1 بر روي كلمات تأكيد 

مي گذارد. زن نگاه تندي به او مي اندازد.( 
مي دونين اون وقت زيادي داشــت كــه بايد پُرش  مرد: 

مي كرد. هفت ساِل تموم توي اين اتاق بود. 
تابلوي نقاشي نگاه مي كند.( عالمت ماهي كه توش  )به  دختر: 

متولد شده بود چي بود؟ )چرخي مي زند و به زن نگاه 
مي كند.( شما مي دونين؟  

عالمت؟  زن: 

1.Massachusett 
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