Le roi se meurt

شخصیتها

برانژۀ اول ،پادشاه
ملکه مارگریت ،نخستین همسر شاه برانژۀ اول
		
ملکه ماری ،دومین همسر شاه برانژۀ اول
دکتر  ،که جراح ،جالد ،با کتریشناس و ستارهشناس است.
ژولیت ،خدمتکار و پرستار
		
نگهبان

BÉRENGER
MARGUERITE
MARIE
JULIETTE

دکور:
بارگاه ،کمابیش دربوداغان ،کمابیش گوتیک .وسط صحنه،
دیوار انتهای صحنه ،چند پله که به تخت شاه منتهی
مقابل ِ
طرف جلوی صحنه ،دو تخت کوچکتر هست،
میشوند .در دو ِ
تختهای ملک هها ،همسران شاه .انتهای صحنه ،طرف راست
در کوچکی است که به اتاقهای شاه باز
چپ تماشاگر) ِ
(طرف ِ
در کوچک دیگری است.
میشود .انتهای صحنه ،طرف چپِ ،
جلوی صحنه ،باز هم طرف چپ ،دری است بزرگ .بین این
در بزرگ و کوچک ،پنجرهای گوتیک .پنجرۀ کوچک دیگری
دو ِ
در کوچک دیگری در جلوی صحنه،
طرف راست صحنه؛ و ِ
در بزرگ ،نگهبان پیر با نیزهای تبرزینی.
همان طرف .نزدیک ِ
پیش از باال  رفتن پرده ،در حین باال  رفتن پرده ،و چند لحظهای
موزیک بهاصطالح سلطنتی شنیده
پس از باال  رفتن پرده،
ِ
میشود ،چیزی شبیه ِل ِوههای سلطنتی ۱قرن هفدهم.
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نگهبان( :اعالم میکند ).اعلیحضرت ،شاه برانژۀ اول .زنده باد شاه!
شاه ،شنل ارغوانی بر دوش ،تاج بر سر ،عصای سلطنتی در
ً
در کوچک سمت چپ وارد میشود،
دست ،تقریبا بهسرعت از ِ
راست انتهای صحنه بیرون
در سمت ِ
صحنه را طی میکند ،و از ِ
میرود.

ْ
همسر اعلیحضرت،
علیاحضرت ملکه مارگریت،
نخست
ِ
در معیتشــان ژولیت ،مستخدمه و پرســتار ایشان .زنده باد
ملکه!
در سمت راست جلوی
مارگریت و به دنبالش ژولیت از ِ
در بزرگ خارج میشوند.
صحنه وارد ،و از ِ

علیاحضــرت ملکــه مــاریْ ،
دومهمسـ ِـر اعلیحضــرت ،اما
نخسـ ْ
ـتدلبر ،در معیتشــان ژولیت ،مســتخدمه و پرســتار
ایشان .زنده باد ملکه!
در بزرگ سمت چپ وارد،
ملکه ماری ،به دنبالش ژولیت ،از ِ
در سمت راست جلوی صحنه خارج میشوند .ماری
و از ِ

جذابتر و طنازتر از مارگریت به نظر میرسد .او تاج بر سر و شنل
ارغوانی بر دوش دارد .جواهراتی نیز دارد.
در سمت چپ انتهای صحنه وارد میشود.
دکتر از ِ

یشــناس،
عالیجنــاب موســیو دکتر اعلیحضــرت ،جــراح ،باکتر 
جالد ،و ستارهشناس دربار.
دکتر تا وسط صحنه میآید ،سپس انگار چیزی را فراموش
کرده باشد ،بر میگردد و از همان دری که آمده خارج میشود.
نگهبان چند لحظه ساکت میماند .به نظر خسته میآید.
نیزۀ تبرزینیاش را به دیوار تکیه میدهد و در دستهایش ها
میکند تا گرم شوند.

شاه میمیرد
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ســر درنم ـیآرم ،این ســاعت دیگــه هوا باید گرم باشــه .ای
شــوفاژ ،روشــن شــو .فایده نــداره ،کار نمیکنه .ای شــوفاژ،
روشــن شو .رادیاتور سرده .تقصیر من نیست .به من نگفته
بــود کــه منصــب آت ـشدار اعظــم رو از مــن میگیــره! الاقل
ً
رسما که اعالم نکرده بود .آدم از کار اینها سر درنمیآره.
نا گهان سالحش را برمیدارد.
چپ انتهای صحنه پدیدار
ملکه مارگریت باز از ِ
در سمت ِ
میشود .تاجی بر سر و شنل ارغوانی نهچندان نویی بر تن
دارد .تاحدودی سختگیر به نظر میآید .جلوی صحنه،
وسط ،میایستد.
ژولیت در پی او میآید.

زنده باد ملکه!
مارگریت:
ژولیت:

مارگریت:
ژولیت:

(درحالیکــه دو ر  و  بــر را مینگــرد ،بــه ژولیــت) چقــدر گردوخا ک
اینجاست .روی زمین چقدر آشغاله.
مــن تــازه از اس ــطبل م ـیآم ،شـــیر گـــاو میدوشـــیدم،
ً
علیاحضــرت .تقریبــا دیگــه از شــیر رفتــه .فرصــت نکردم
لیوینگروم ۲رو تمیز کنم.
این که لیوینگروم نیست .این بارگاهه .چند  بار باید این
رو بگم؟
بســیار خوب ،بــارگاه ،اگه علیاحضــرت اینطور مایلاند.
فرصت نکردم لیوینگروم رو تمیز کنم.

مارگریت :سرده.
نگهبان :علیاحضــرت ،ســعی کــردم شــوفاژ رو روشــن کنــم .اما کار
نمیکنــه .رادیاتورها حرف گوش نمیدند .آســمون گرفته،

14

مجموعه آثار اوژن یونسکو

مارگریت:
نگهبان:
مارگریت:
نگهبان:
ژولیت:
نگهبان:
مارگریت:
ژولیت:
مارگریت:
ژولیت:
مارگریت:
ژولیت:
مارگریت:

بــه نظــر نم ـیآد ابرها بــه این آســونیها خیال متفرق  شــدن
داشــته باشــند .خورشــید دیــر کــرده .درحالیکــه خــودم
شنیدم اعلیحضرت بهش دستور دادند آفتاب کنه.
نطــور! هنــوز هیچــی نشــده خورشــید از اوامرشــون
پــس ای 
سرپیچی میکنه!
دیشب ترقترو قهایی شنیدم .دیوار یه ترک برداشته.
هنوز هیچی نشده؟ چه همهچی بهسرعت اتفاق میافته.
به این زودیها انتظار نداشتم.
من و ژولیت سعی کردیم ُپرش کنیم.
خواب خواب بودم!
نصفهشبی من رو بیدار کرده،
ِ
ایناهاش ،دوباره شد .میخوایید دوباره یه امتحانی بکنیم؟
فایــده نــداره .زمــان رو که نمیشــه بــه عقب برگردونــد( .به
ژولیت) ملکه ماری کجاند؟
باید هنوز سرگرم توالت  کردن باشند.
معلومه!
آفتابنزده بیدار بودند.
ً
اوه! واقعا که!
میشنیدم ُتو اتاقشون گریه میکردند.
یــا خندیــدن یا گریه  کــردن ،تنهــا کاری که ازشــون بر میآد
ً
همینــه( .بــه ژولیــت) فورا بفرســتید دنبالشــون .بیاریدشــون
پیش من.
درست در همین لحظه ملکه ماری ،با همان لباسی که شرحش
رفت ،پدیدار میشود.

نگهبان( :لحظهای پیش از ورود ماری) زنده باد ملکه!

