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جواز

LA PATENTE

اشخاص:
ُ
رزاريو کيارکيارو
ُ
ّ
رزينِل ،دخترش
داندرِه آ ،قاضی
سه قاضی ديگر
مارانکا ،منشی

ً
[دفترقاضي داندره آ .يک طبقه بندي بزرگ که تقريبا تمام ديوارِ ته صحنه را پوشانده ،پر از
ً
جعبههای سبز محتوی پرونده که ظاهرا پر از کاغذ و مدرکند .ميز تحرير ،پوشيده ازپرونده،
سمت راست ،ته صحنه و در کنار آن چسبيده به ديوار طرف راست سکوئی .يک صندلی
بزرگ چرمی برای قاضی جلوی ميز تحرير .چند صندلی آنتيک ديگر .اتاق حالتی بد نما و
غمانگيز دارد .درِ اصلی ،در سمت راست صحنه است .سمت چپ پنجره ای عظيم و بلند
با شيشههای مربع قاب بندی شدهی قديمی.جلوی پنجره يک قفس بزرگ که به پایهی
بلندی آويزان است .در دیوار سمت چپ دريچهای مخفی وجود دارد].
[قاضی داندره آ با پالتو و کاله از در اصلی وارد میشود .قفسی کوچک ،کمی بزرگتر از
بزرگ روی پايه و دريچه آن را باز
مشت بسته در دست دارد .میرود جلوی قفس
يک
ِ
ِ
میکند ،بعد دريچهی قفس کوچک را باز میکند و سهرهای را از قفس کوچک به قفس
بزرگ منتقل میکند].

    برو تو!  -زود باش ،تنبل! – آهان! آفرين – ...ديگه ساکت ،طبق معمول .حاال
        داندره آ 
کوچيک خونخواره.
وقت اجرای عدالت برای اين انسانهای
ِ

[پالتو را در ميآورد و با کاله به چوب رختی ميآويزد .پشت ميز مینشيند؛ پروندهی
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محاکمهای را که بايد رسيدگی کند بر میدارد و کالفه ،در هوا تکانش میدهد و از روی
بیصبری پوف میکند]:

	        پدر آمرزيده!
[کمی در خود فرو میرود و فکر میکند ،بعد زنگ را میزند و مارانکا ،منشیاش از در اصلی
وارد میشود].

کاوالي ِره!
          مارانکا 
   بفرماين ،جناب ِ
ً
    مارانکا ،لطفا بريد کوچهی فورنو ،همين نزديکی؛ خونهی کيارکيارو.
        داندره آ 
1

          مارانکا   [با جهشی به عقب با دست عالمت شاخ درست میکند 2].وای خدا به دور ،اسمشو
کاوالي ِره!
نيارين جناب ِ
ً

        داندره آ    [شديدا عصبانی ،بامشت به روی ميز میکوبد ].شما رو به خدا ،کافيه! اجازه نمیدم که
با اين حرکت جلوی من ،بر ضد اون مرد بدبخت ،حماقت و نادانیتونو نمایش

بدين .یک بارگفتم ديگهام تکرار نمیکنم.
   میبخشين آقای کاواليره .من برای خوبی خودتونم میگم ها!
          مارانکا 
    دهه! ول کن نيستين؟
        داندره آ 

   من دیگه چیزی نمیگم .میخواين برم چيکار خونهی اين ...اين ...اين آقای
          مارانکا 
محترم؟

 .1کاوالريه معادل شواليه در زبان فرانسه ،لقبی است که درايتاليا هنوز هم به مقامات خاصی اعطا میشود .در اجرای
اين منايشنامه به فارسی شايد بتوان به جای آن از کلمهی “قربان” استفاده کرد .مرتجم.
 .2در ايتاليا رسم است که برای خنثی کردن چشم زخم و بدشگونی با دست منادی از شاخ بسازند و آن به اين ترتيب
است که دو انگشت وسط را جمع میکنند و انگشت کوچک و سبابه را راست بهسوی موضوع نشانه میگريند .مرتجم.
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ً
    بهش بگين قاضی میخواد باهاش حرف بزنه ،فورا هم بيارينش پيش من.
        داندره آ 

کاوالي ِره .اوامر ديگه ای ندارين؟
          مارانکا 
   اطاعت ميشه ،الساعه ،آقای ِ
    عرضی نيست .بفرماين.
        داندره آ 

قاضی همکار داندره آ نگه میدارد .سه قاضی،
[مارانکا در حال خروج ،در را برای ورود سه
ِ
با ردا و کاله قضاوت وارد میشوند و پس از سالم و احوال پرسی با داندره آ هر سه برای
تماشای سهره بهسوی قفس میروند].

    اين جناب سهره حرف حسابش چيه ،هان؟
     قاضی اول 
ً
    اين کارِت واقعا جالبه ...که اين سهره رو با خودت مياری سر کار.
     قاضی دوم 
    تمام مردم شهر بهت میگن :قاضی سهره.
    قاضی سوم 

    ببينم ،اون قفس کوچيکه کجاس که پرنده رو باهاش از خونه مياري؟
     قاضی اول 

     قاضی دوم    [که به ميز تحرير نزديک شده آن را از روی ميز بر میدارد ].ايناهاش! آقايون عزيز،
ً
تماشا کنين :واقعا عجب کار کودکانه ای! مرد محترمی...
    بنده ،بله؟ اینجا آوردن این قفس کوچيک کار کودکانهس؟ پس خودتون چی،
        داندره آ 
با اين ريخت و قيافه ای که واسهی خودتون درس کردين؟

    قاضی سوم 
    اوهوی ،اوهوی ،به ردای قضاوت بیاحترامی نکن!

    بريد پی کارتون ،دلقک بازی نکنين! این محل عدالت و دوستیه .بچگيا ،با
        داندره آ 

دوستام "دادگاه بازی" میکرديم .يکی متهم میشد ،يکی رئيس دادگاه ،بقيهام
هيأت قضات ،وکال و ...شما خودتونم که بازی کردين .باور کنين که اون وقتا

جدیتر بوديم!
     قاضی اول 
    خوب معلومه!
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    هميشه کار به کتک کاری میکشيد!
     قاضی دوم 

    قاضی سوم    [يک جای زخم کهنه را روی پيشانی نشان میدهد ].اينم شاهدش :جای زخم سنگی
که ،وقتی نقش مدعیالعموم داشتم ،آقای وکيل مدافع به سرم زد!

        داندره آ 
    بهترين قسمت ،ردای قضاوت بود که سپر بالمون میشد .داشتن ردا نشونهی

بازی
بزرگی بود ،اما زيراون ردا ما بچه بوديم .حاال بالعکس :ما بزرگ ،و رداِ ،
وقتی که بچه بوديم .برای جدی گرفتنش خيلی شجاعت الزمه! بفرماین
آقايون عزيز،

[پروندهی دادگاه کيارکيارو را از روی ميز تحرير بر میدارد].

من بايد به اين شکايت رسيدگی کنم .هيچی ناهنجارتر از اين ادعانامه نيست.
ناهنجار ،چون شامل بیرحمانهترين بیعدالتیست که اين مرد بدبخت سعی
داره ،بدون هيچ اميدی بر ضدش طغيان کنه ،بدون داشتن امکان يک راه
نجات .در این پرونده يک قربانی وجود داره که قدرت در افتادن با هيچکسی
رو نداره! اما در اين شکايت قصد کرده با دو نفر در بیفته ،با اولين دو نفری که
سر راش قرار گرفتن ،و – بله آقاجان – حاال دستگاه عدالت بايد مقصرحسابش
کنه ،مقصر ،مقصر ،بدون هيچ تخفيفی ،و به اين ترتيب ،در کمال سبعيت روی
اين بیعدالتی و قربانی کردن اين مرد فلک زده صحه بذاره.
    اين کدوم ادعانامه س؟
     قاضی اول 
    ادعانامهی رُزاريو کيارکيارو.
        داندره آ 
[به محض شنيدن این اسم ،سه قاضی ،مثل مارانکا ،وحشتزده به عقب میجهند ،عالمات
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ضد چشم زخم نشان میدهند و فرياد میزنند]:

    پناه به مريم مقدس! – بزن به چوب! –1چرا اسمشو میاری؟
      هرسه نفر 
ُ
    بيا ،میبينين؟ اونوخ شما درُس کسانی هستين که قراره برای اين فلکزده
        داندره آ 
اجرای عدالت کنين!

     قاضی اول 
    کدوم عدالت! مرتيکه ديوانهس!

    بدبخته!
        داندره آ 

    شايدم بدبخت باشه! اما ببخشينا ،ديوونهام هس! نه گذاشته نه ور داشته از
     قاضی دوم 
پسر شهردار به جرم افترا شکايت کرده ،بعدشم از...
ُ
     -از مُمَيز کل فاتسيو –
        داندره آ 

    به جرم افترا؟
    قاضی سوم 

     -آره ،تورو خدا میبينی؟ چون میگه وقتی رد میشده اونارو ديده که عالمتای
     قاضی اول 
ضد چشم زخم نشون میدادن.
ُُ
    کدوم افترا آقا؟ االن الاقل دو ساله که شهرت بد اغر بودنش تو تمام شهر
     قاضی دوم 
پخشه.

    و شواهد عينی بیشماری میتونن بيان در دادگاه قسم بخورن که ایشون
        داندره آ 
در موارد بسيار زيادی نشون داده که به اين شهرت خودش واقفه و بارها با

اعتراضات خشونتبار عليه این شهرت طغيان کرده!
    میبينی؟ خودت هم که داری میگی!
     قاضی اول 
ً
    وجدانا چطور میشه پسر شهردار و مميز فاتسيو رو بهعنوان مفتری محکوم
     قاضی دوم 
کرد ،تنها به جرم حرکتی که با دست ،در وقت عبور این بابا انجام دادن؟

 .1در اصل اين جمله “ بزن به آهن “ است که برای هامن منظور مرصف میشود .مرتجم.
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درحاليکه االن مدتهاس که وقتی ايشون از جايی رد میشه همهی مردم
اون حرکت رو بهوضوح انجام میدن؟
    شما آقایونم در اين کار پيشرو همه اين؟
        داندره آ 

    البته! – وحشتناکه جانم – خدا همه مونو حفظ کنه ،خدا خودش نجاتمون بده!
          هر سه 

    اونوخ شما دوستان عزيز ،تعجب میکنين که من سهره رو با خودم ميارم
        داندره آ 
اينجاسر کار ...اما به هر حال ميارمش – شما که میدونين – چون يک

ساله که تنها شدهم .اين سهره مال مادرم بود؛ برای من يادگار زندهی اونه.
نمیتونم از خودم جداش کنم .باهاش حرف میزنم ،صداشو تقليد میکنم،
اينجوری ،با سوت ،اونم جوابمو میده .من نمیدونم چی بهش میگم ،اما
اگه جوابمو میده ،نشونهی اينه که از صداهايی که براش در ميارم يه چيزايی
درک میکنه .درس مث خودمون ،دوستان عزيز ،وقتی تصور میکنيم که
شعر گلهاش يا ستارههای آسمونش باما حرف میزنه،
طبيعت با زبون ِ

درحاليکه طبيعت ،شايد حتی نمیدونه که ما وجود داريم.

     قاضی اول 
    ادامه بده ،ادامه بده ،عزيزم ،با همين فلسفهبافی .خواهی ديد چقد رضايت

خاطر بهدست مياری.

[صدای زدن به در اصلی شنيده میشود و کمی بعد ،مارانکا ازالی درسرک میکشد].

   اجازه هس؟
          مارانکا 

    بفرماين ،مارانکا.
        داندره آ 

کاوالي ِره .به يکی از دخترا سفارش کردم به محض
   ايشون خونه نبود ،جناب
          مارانکا 
ِ
ُ ّ
ً
اينکه برسه بفرستش اينجا .فعالام دختر کوچيکه بامن اومده :رزينِل .بياد
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خدمتتون ،اگه اجازه میفرماين؟
    نه جانم ،من میخوام با خودش حرف بزنم!
        داندره آ 

کاوالي ِره .سر تا پا
   میگه ...نمیدونم چه خواهش تمنايی از شما داره ،جناب
          مارانکا 
ِ
داره از ترس میلرزه.

    بهتره ما بريم .خداحافظ داندره آ!
     قاضی اول 
[با هم خداحافظی میکنند و سه قاضی خارج میشوند].

    بگين بياد تو.
        داندره آ 

   چشم ،جناب کاواليره.
          مارانکا 
ً
[او هم میرود .رزينال ،حدودا شانزده ساله ،با لباسی فقيرانه ،اما محترم ،از الی در اصلی
سرک میکشد .تنها چهرهاش ديده میشود و شال پشمی سياهی به سر دارد].

    اجازه هس؟
          رزينال 

    بفرماين ،بفرماين.
        داندره آ 

    خدمتگذارم قربان .آه ،وای خدا ،جناب قاضی ،جنابعالی دنبال پدرم فرستاده
          رزينال 

بودين؟ چه خبر شده جناب قاضی؟ چرا؟ ما از ترس داريم زهرهترک میشيم!

        داندره آ 
    دلواپس نباشين! از چی میترسين؟

    موضوع اينه ،عاليجناب ،که ما هيچوخ سروکار با عدالت نداشتيم!
          رزينال 
    انقدر از عدالت وحشت دارين؟
        داندره آ 

    بله قربون .گفتم که ،از ترس داريم زهرهترک میشيم! آدمای بد ،عاليجناب،
          رزينال 
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با عدالت سروکار دارن .ما چارتا آدم فقير بيچارهايم .حاال اگه قرار باشه که
عدالتم با ما طرف شه...
    نه جانم .کی همچه حرفی زده؟ خيالتون راحت باشه .عدالت با شما طرف
        داندره آ 
نمیشه.

    پس چرا جنابعالی دنبال پدرم فرستادين؟
          رزينال 

    چون پدر شما خودش میخواد با عدالت طرف بشه.
        داندره آ 

    پدر من؟ چه فرمايشی میکنين!
          رزينال 

    وحشت نکنين .میبينين که لبخند میزنم ...نفهميدم! شما نمیدونين که
        داندره آ 
پدرتون از پسر شهردار و مميز فاتسيو شکايت کرده؟

    پدر من؟ نخير قربان! ما هيچی نمیدونيم! پدر من شيکايت کرده؟
          رزينال 
    ايناها ،اينم پروندهش!
        داندره آ 

    وای خداجون! وای خداجون! محلش نذارين ،جناب قاضی! بابام مث اينکه
          رزينال 
ديوونه شده ،االن يه ماه بيشتره! يک سال آزگاره که ديگه کار نمیکنه،

میدونين؟ واسه اينکه بيرونش کردن ،انداختنش تو کوچه؛ از همه جا
رونده شده ،تموم شهر ،مث جذامیا ،طردش کردن! آخ ،شکايت کرده؟ از
پسر شهردار شکايت کرده؟ ديوونهس! ديوونهس! اين مرافهی کوفتی که
همه باهاش دارن ،اين داغی که روش زدن ،مغزشو خورده! محض رضای
خدا جناب قاضی ،يه کاری کنين اين شکايتو پس بگيره! يه کاری کنين
پس بگيره!
    البته ،عزيزم! منم همينو میخوام .برای همين فرستادم سراغش .اميدوارم بتونم
        داندره آ 
راضيش کنم .اما میدونين که ،بدی کردن خيلی راحتتر از خوبی کردنه.

          رزينال 
    يعنی چی ،عاليجناب! برای جنابعالی؟
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    حتی برای من .چون بدی رو ،دخترم ،همه میتونن به همديگه بکنن ،خوبی
        داندره آ 
رو فقط میشه به کسی کرد که بهش محتاجه.

    پس شما باور نمیکنين که بابای من محتاج خوبیه؟
          رزينال 

    چرا ،باور میکنم ،باور میکنم .اما اين احتياج به خوبی کردن ،دخترم ،غالبا
        داندره آ 
کسانی رو که در معرضش قرار میگيرن چنان دشمن آدم میکنه که خوبی

کردن خيلی کارمشکلی میشه .میفهمين؟
          رزينال 
    نخير قربان ،نمیفهمم .اما هرکار از دستون بر مياد بکنين قربان! تو اين شهر

ديگه واسه ما خوبی نيس ،ديگه راحتی نيس.

    نمیتونين از اين شهر برين؟
        داندره آ 

    کجا بريم؟ آخ ،شما عاليجناب ،نمیدونين چه جوريه! هر جا بريم اين داغ بد
          رزينال 

نومیام دنبالمون مياد .همچين بمون چسبيده که با چاقوام ديگه ور نمياد.
آخ ،اگه میديدين بابام به چه روزی افتاده! ريششو بلند کرده .چه ريشی! مث
جغد شده ...يه لباس مخصوصیام واسه خودش بريده و دوخته ،عاليجناب،
که وقتی بپوشه ،مردم وحشت ورشون میداره ،اون روز حتی سگام ازش
فرار میکنن!

    چرا؟
        داندره آ 

    خودش میدونه چرا! بهتون که گفتم ،مث اينکه ديوونه شده! يه کاری کنين،
          رزينال 
يه کاری کنين شکايتو پس بگيره ،محض رضای خدا!
[باز صدای زدن به در اصلی به گوش میرسد].

    کيه؟ بفرماين.
        داندره آ 

ً
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کاوالي ِره! چی ...چيکار باس بکنم؟
          مارانکا   [در حال لرزيدن ].اینجاس ،جناب ِ
    بابام؟
          رزينال 

[از جايش میپرد].

	          وای خدا! خدا! نذارين منو اينجا ببينه ،عاليجناب ،محض رضای خدا!

    چرا؟ مگه چيه؟ اگه اينجا پيداتون کنه شمارو میخوره؟
        داندره آ 

    نه قربان .اما آخه نمیخواد پا از خونه بيرون بذاريم .کجا قايم شم؟
          رزينال 

        داندره آ 
    خيلی خب .نترسين[ .دريچهی کوچک مخفی در ديوار سمت راست را باز میکند        ].

از اينجا بريد بيرون ،بعد بپيچين توی راهرو .از اونجا در خروجی رو پيدا میکنين.

    بله قربان ،خيلی ممنون .عاليجناب ،دسم به دامنتون! کنیزتونم.
          رزينال 

[خود را بهزور به داخل دريچهی سمت راست میتپاند .داندره آ دریچه را میبندد].

    بگين بفرمان.
        داندره آ 

          مارانکا   [در را تا آنجا که میتواند باز میکند تا ازکیارکیارو دور باشد ].بفرماين ،بفرماين ...بياين تو...
[و درحاليکه کيارکيارو وارد میشود ،او بهسرعت خارج میشود .روزاريو کيارکيارو چنان قيافهی
ً
ُُ
شوم بد اغری برای خودش درست کرده که واقعا ديدنی و تحيرانگيز است .روی گونههای فرو
ِ
زين بينی
رفتهی زرد ،ريشی زبر ،مثل بوتهی خار سبز کرده .عينکی بزرگ با قاب استخوان بر ِ
نشانده که چهرهاش را به جغد شبيه کرده .لباسی براق ،به رنگ خاکستری سير ،به تنش آويزان
است و عصايی از خيزران با دستهی استخوانی بهدست دارد .درحاليکه با قدم تشييع جنازه وارد
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میشود ،و باهر قدم عصارا به زمين میکوبد روبروی قاضی میرسد و میايستد].
        داندره آ    [عصبانی ،با يک حرکت ناگهانی خشونتبار کاغذهای پروندهی شکايت را به هوا پرتاب

میکند ].محض رضای خدا! اين چه مسخره بازيه! خجالت بکشين!

      کيارکيارو    [از واکنش تند قاضی ،در حالتش کوچکترين تغييری پيش نميايد .دندانهای زردش را

نمايان میکند و با صدای آرام میگويد ]:پس جنابعالی اعتقاد ندارين؟

    برای من ادا در نيارين! مسخره بازیو بذارين کنار ،بسه ديگه ،آقای کيارکيارو،
        داندره آ 
عزيز من! – بشينينن ،بشينين اينجا!

[به او نزديک میشود و میخواهد دستش را روی شانهی او بگذارد].
ً

      کيارکيارو    [فورا خود را کنار میکشد و به لرزه میافتد ].نزديک من نياين! ازين کار احتراز کنين!
مگه میخواين بينائيتونو از دس بدين؟

        داندره آ    [او را بهسردی نگاه میکند ،بعد میگويد ]:ادامه بديد ...هر وخ ميل دارين - ...من
برای خير خودتون فرستادم دنبالتون .اونجا صندلی هس :بشينيد.

      کيارکيارو    [صندلی را بر میدارد ،مینشيند ،به قاضی نگاه میکند ،بعد شروع میکند به گرداندن عصای
خيزران ،مثل وردنه ،روی پاهايش و مدت زيادی سرش را به چپ و راست حرکت میدهد.

باالخره به حرف ميايد و زير لب میگويد] :برای خير خودم ...میفرماين ،برای
خير من ...جرأتشو دارین بگين برای خير من! شما خيال میکنين خير منو
ُُ
میخواين ،جناب قاضی ،اونوخ میگين به بد اغری [چشم شور] اعتقاد ندارين؟
    [او هم مینشيند ].دلتون میخواد بگم اعتقاد دارم؟ خيلی خب ،اعتقاد دارم!
        داندره آ 
خوب شد؟

