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کنند.( پزشک های دوقلو )می توانند نقش شان را دو زن یا دو مرد بازی 
چندین دیوانه، می خواره و میخانه چی و روسپی، چند جالد، نگهبان و خدمتکار 



دلیو ایستاده بر صحنۀ خالی و به جاهایی خالی خیره است. 

کنـوندرنقطـهایناچیـز،چیـزیشـبیهبـههیـچ گفـت:»ا دلیو: 

نمیدانـم گران( تماشـا بـه میکنـد )رو میرسـیم.«  پایـان بـه
امـا داد، رخ اینگونـه یـخ »تار کـه خوانـدهام را ایـن کجـا
ُپـر اینجـا )درنـگ( رخدهـد.« دیگـر بهگونـهای میتوانسـت
کـه کـهشـمانمیبینیـد؛چیزهایـی اسـتازچیزیهایـی
ایـن کـه نمیگویـم هـم مـن و مانـده زمیـن رویدسـت بـر
چیزهـاچیسـتند،ومـندلیودفرانچسـکوبهواسـطۀشـغلم
دردربـاردوکفردینانـدشـاهدنزدیـِکهمـۀایـناتفاقـات
بازیگـراناصلـی زبـان از را پنهانـش گوشـههای یـا و بـودم
گـرنبـودمو گـوشخـودمشـنیدم.جایـیهـما ایـنوقایـعبـه
گـزارشمسـتندینبـود،بهقوۀاسـتنباطویاشـّمادیبانۀ یـا
ـدر چیـزهــاـــ اینهمــه جمعآمـدن کـردم. اعتمـاد خــود
از همـه نمیبینیـد، شـما و اینجاسـت ـکـه منظرـــ ایـن
کـه یـکمـرگآغـازشـد.مرگـیچنـانطبیعـیوبهقاعـده
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بـازِیایـنصحنـهاسـتوتنهـابـهروایتـیبسـنده بیـروناز
میشـود:مـرگهمسـردوشـسَملفـی.مـردیکهتنهـادربارۀ
اونوشـتهام:»ثروتمنـدبـودوثروتـیعظیمبرایدوشـسباقی
دوکنشـینی بـه فقیـر سـرزمینی از را ملفـی کـه گذاشـت
کـه»بـرایاینکـه کـردهام کـرد«وسـپساضافـه مقتـدربـدل
ایـنثـروتازدسـتخانـدانملفـیخـارجنشـود،بـرادران
مجـدد ازدواج مانـع فردینانـد دوک و کاردینـال دوشـس
ـدسـتکمایـندلیلـیبـودکـهکاردینـال دوشـسشدند.«ـــ
دیگـری دلیـل  احتمـااًل فردینانـد امـا میاندیشـید، آن بـه
گرچـه ا مـن و نگفـت، بـههیچکـس کـههرگـز هـمداشـت
خواهیـد حدسهایـی هـم شـما و میزنـم حدسهایـی
زد،امـاترجیـحمیدهـمازآنحـرفنزنـم.همهچیـزشـاید
بـا هرگـزنمیتوانـم مـن و بازمیگـردد خیـس شـبدری بـه

کنـم. قاطعیـتمرجـعایـناسـتعارۀمبهـمراآشـکار
کاردینال و فردیناند از یک سو و دوشس از  دلیو بیرون می رود. 

سوی دیگر می آیند. دوشس کتابچه ای در دست دارد.

ماراهِیجنگایمبهسویفلورانسوتوتنهامیمانی.باید کاردینال: 

کهآبرویتراهنمایتوباشد.
ــناختهای؛ ــردانراشـ ــتیومـ ــوۀزیبایـــیهسـ ــوبیـ ــاتـ جووانـ فردیناند: 

ــقـــــــ ــودایعشـ ــیوسـ زیبایـ ــذار ــن،مگـ بنابرایـ
گرداَند. ونهحتیمیلجوانیتوراازخوناصیلتدور کاردینال: 

ازدواج!...بیوهگانیکهدوبارهازدواجکنندبسیشهوتراناند. فردیناند: 

لعنتبرآنان! کاردینال: 

لعنتبرآنان! فردیناند: 

منمیخواهمبگویمــــ دوشس: 
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کهتومیخواهیبگویی. همۀزنانبیوههمینرامیگویند کاردینال: 

امابهگردشساعتیازگفتۀخودبازمیگردند.
گرچنینباشدــــ ا دوشس: 

گرچنینباشد،بدکارگانارزشمندترینزناناند. ا فردیناند: 

ممکناستــــ دوشس: 

ممکناستشیطاِنشهوتبهشمایلعشقدرجانتو کاردینال: 

کندــــ حلول
کنیـــــ تاریکنایشبازدواج کنیپنهانی،ودر وقصد فردیناند: 

اماچنینپیوندهاییشایستۀلعنتاندنهشادمانی. کاردینال: 

گردرهمسـایگِیدیوانگانمیزیسـتم،بیشـترحرفشـانرا ا دوشس: 

میفهمیـدم.
همسایگِیدیوانگان؟ فردیناند: 

مگرنهاینکهدرباردیوانهخانهایست؟!...وخداراشکر دوشس: 

نیستند: دیوانه نفر دو تنها ملفی دیوانهخانۀ این  در که
برادرانم.

برادرانتخیروصالحتورامیخواهند. کاردینال: 

گونرا. وپیشرفتخاندانآرا فردیناند: 

واتیکانما باتصرففلورانسوتصاحبمسندپاپدر کاردینال: 

امرناممکنیراممکنمیکنیم.
ماناممکنهارامیجوییم. فردیناند: 

اینمیانهداشته  گربخواهیمیتوانینقشیدر ا توهم و کاردینال: 

باشی.
بلهباثروتم. دوشس: 

کاردینال به کتابچه ای که دوشس در دست دارد اشاره می کند.

دیگـرداریچـهمیخوانـی؟شـایدبایـدبـهصومعـهبـرویو کاردینال: 
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تارِکدنیـاشـویتـابـهجایخواندنسـافوودکامرونضاله
گوسـتینورسـاالتترتولیـانرابخوانـی. اعترافـاتسـنتآ

همهراخواندهام. دوشس: 

بههرحالهمۀاینحرفهارابهخاطربسپار.بدرودجووانا کاردینال: 

گونا. دآرا
کاردینال خارج می شود.

ازپیشطرحتهدیدمراریختهبودید. انگار دوشس: 

نمیخواهد دلم میبینی؟ بود، پدرمان آِن  از اینخنجر فردیناند: 

زنگبزند.بدرودبیوۀپاکدامن.بدروددوشیزۀشبدرهای
خیس.

فردیناند بیرون می رود، دوشس نیز مات و ُپر اندیشه از سویی 

دیگر. دلیو می آید.

آنزمــاندربــارملفــیدنیــایتــازهایبــودبــرایمــن،معلمــی دلیو: 

کــهبــه ویرژیــلودانتــه گمنــام،وعاشــقخوانــدناشــعار
کودکــیام،آنتونیــوبولونیــا،مباشــر خواســتدوســتدوران
یگــراناصلــیایــنواقعــه،ازدنیای باز از گــون،و خانــدانآرا
گذاشــتم، پــابــهایــندیوانهخانــه کوچکــمجــداشــدمو

بهعنــوانمســئولمکاتبــاتوثبتوضبــطوقایــع.
جولیا با عجله وارد صحنه می شود.

کـههنــوزبــهجــایـینـرســیـدهبــود آهخــانـمجـولیـا.زمـانــی
کاستروتچو. خواستگارشبودموآنهمهمسرابلهاش:

ـ  همسر جولیا  ــــ  به دنبال همسرش وارد می شود. کاستروتچو  ـــ

جولیا...جولیا... کاستروتچو: 

جولیا کالفه می ماند.

کاستروتچو؟ چهازجانممیخواهی جولیا: 
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جنابدوکبرقاضیملفیــــ کاستروتچو: 

گرفتهومیخواهدکس جنابدوکبرقاضیملفیخشم جولیا: 

کند.خب؟ دیگریراجانشینش
گردوشسمراــــ منمطمئنما کاستروتچو: 

گردوشسترابهبرادرانشپیشنهادکند،آنها منمطمئنما جولیا: 

کرد.خب؟ حتمًاموافقتخواهند
جولیاتوبایداینراازدوشسبخواهی! کاستروتچو: 

اونمیخواهی؟ چراخودتاز جولیا: 

تـویـکزنـیوزنهـاهمصحبتهـایبهتـریبـرایزنهـا کاستروتچو: 

هسـتند.
کهفکرمیکنمزنهاهمصحبتهایبهتری واقعًا؟من جولیا: 

برایمردهاهستند.
فکرشرابکنتوهمسرقاضیملفیخواهیشد. کاستروتچو: 

یارتپیرسنمارکو. منمیخواهمبرومبهز جولیا: 

کجاست؟قباًلنگفتهبودی. پیرسنمارکو؟ایندیگر کاستروتچو: 

خبحاالدارممیگویم. جولیا: 

ــداردوشــس ــهدی ــهب ک ــداری ــدروقــتن یعنــیقبلــشآنق کاستروتچو: 

بــروی؟
ببینمچهمیکنم. وایجانمرابهلبرساندی.بگذار جولیا: 

از سـویی دیگـر  و جولیـا  از سـویی  بـا خوشـحالی  کاسـتروتچو 

جولیـا  کنـار  از  ماالتسـته  و  ـ  پسـکارا  درباری  ـــ دو  می رونـد. 

می گذرنـد و سـوتی بـرای او می زننـد و او بـا عشـوه ای می گذرد. 

می شـوند. وارد  بـوزوال  و  کاردینـال 

و کهبهخاطرشماانجامدادهام کارهایبزرگ چهبسیار بوزوال: 

شمااینقدرُخردمیگیریدشان.




