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درباره نمایش و نویسنده اش
تله ی مرگ محبوب ترین و پرفروش ترین نمایش کمدی – جنایی تاریخ برادوی است. 
از اکتبر سال 1978 که روی صحنه رفت به مدت چهارسال و بدون وقفه این نمایش 
روی صحنه بود و 1800 بار اجرا شد. تله ی مرگ کاندید بهترین نمایشنامه سال در جوایز 
تونی شد همچنین جایزه ادگار آلن پوسال 78 جایزه ای معتبر که هر سال به آثار داستانی و 
نمنایشی جنایی و ترسناک اهدا می شود به آن تعلق گرفت. اگثر منتقدان تئاتر این نمایش 
داستانی  پیچ های  و  از طنزی ظریف  و خودآگاه که  ارجاع  عنوان شاهکاری خود  به  را 
غافلگیرکننده و بدیع برخوردار است، ستودند. نسخه سینمایی این نمایش نیز در سال 1982 

با بازی مایکل کین و به کارگردانی سیدنی لومت ساخته شد.
نویسنده این نمایش، آیرالوین بیشتر به واسطه اقتباس های سینمایی رمان هایش در 
ایران شناخته شده است. رمان ها و نمایشنامه های لوین به خاطر درونمایه های جذاب و 
ویژگی های دراماتیک قدرتمند آن همیشه الهام بخش فیلمسازان هالیوود بود و اقتباس های 
متعددی از آنها صورت گرفت. مشهورترین رمان او بچه رزمری است که به اعتقاد بسیاری 
بر  فیلم فوق العاده ای  نیز  احیا کرد و رومن پوالنسکی  را  ژانر گوتیک  ادبی  کارشناسان 
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اساسش ساخت. لوین البته نظر چندان مساعدی درباره موفقیت و تاثیرگذاری این رمان 
نداشت و در مصاحبه ای اشاره کرد:

"از این که موفقیت بچه رزماری منجر به نوشتن یک سری رمان ترسناک مذهبی 
پرفروش و محبوب مانند طالع نحس و جن گیر شد احساس پشیمانی می کنم. این کتاب ها 
باعث تقویت اعتقاد مردم به شیطان و نیروهای اهریمنی شد. من شیطان اعتقادی ندارم 
و فکر می کنم بنیادگرایی مذهبی بخشی از قدرت خود را مدیون این کتاب ها و فیلم های 
موفق و پرفروشی است که بر اساس آنها ساخته شد. بله پشیمانم ولی حاضر به پس دادن 

چک های که بابت کتاب و حق اقتباس سینمایی اش دریافت کردم نیستم."
از دیگر آثار مشهور لوین می توان به نمایش اتاق و رونیکا و رمان های همسران استپ 

فورد، بچه های برزیلی، اسلیور و بوسه ای قبل از مرگ اشاره کرد.
استیفن کینگ نویسنده معروف داستان های جنایی و ترسناک، آیرا لوین را چنین توصیف 

کرده است:
کار او در نوشتن رمان های دلهره آور به دقت ساعت سازان سوئیسی است و کارهای ما در 

مقابل کارهای او مثل کار ساعت سازان ارزان خرازی ها به نظر می آید.



شخصیت ها:

سیدنی برول... مرد پنجاه ساله

مایرا برول... زن سی و پنج ساله

کلیفورد آندرسن... مرد سی ساله

هلگا تن دورپ... زن چهل ساله

پورتر میلگریم... مرد شصت ساله

خالصه صحنه ها:
نمایش تماماً در سالن مطالعه سیدنی برول می گذرد.

پرده اول:
صحنه اول: بعد از ظهر روزی در اکتبر 1978

صحنه دوم: شب همان روز.

صحنه سوم: دو ساعت بعد

پرده دوم:
صحنه اول: صبح روز دو هفته بعد

صحنه دوم: یک هفته بعد شب

صحنه سوم: یک هفته بعد بعد از ظهر



صحنه نمایش:
سالن مطالعه سیدنی برول اصطبل یک خانه قرن هفدهمی است که به عمارت اصلی 
متصل است و دکوراسیون زیبایی دارد. در یک سوی سالن، درهای دولنگه فرانسوی قرار 
دارند که به بیرون عمارت راه دارند و جلوی آنها پرده کشیده شده. سوی دیگر سالن 
راهرویی قرار دارد که از یک سو به در ورودی عمارت و آشپزخانه و اتاق نشیمن راه دارد 
و از سوی دیگر به پلکان منتهی به طبقه دوم. در گوشه ای از سالن مطالعه شومینه ای 

تعبیه شده است.
دیوارهای سالن مطالعه با سالح های آنتیک مانند تپانچه و خنجر و تیر و کمان و گرز 
همچنین پوستر نمایش های اجرا شده بر اساس کارهای برول تزیین شده. میز سیدنی که 
روی آن یک ماشین تحریر،ا انبوهی کاغذ و چند کتاب قرار دارد در نزدیک در دولنگه است. 
یک بوفه، یک قفسه کتاب و یک میز و دو صندلی دیگر اثاث اتاقند. کف سالن قالیچه ای 

کوچک پهن شده است.



]پرده باال می رود. سیدنی برول متنفکر و مغموم پشت میزش نشسته است. – او مردی 

پنجاه ساله با قیافه تاثیر گذاراست که ژاکت کش باف پشمی بر روی بلوزی یقه اسکی 

پوشیده است. روی ماشین تحریرش روکش کشیده است پرده های مقابل در دولنگه 

کنار کشیده شده است بعد از ظهر یک روز آفتابی در اکتبر 8791 است. مایرا از راهرو 

نیم نگاهی به داخل سالن و سیدنی می اندازد او زنی چهل ساله و خوش اندام است که 

بلوز و دامن به تن دارد. مایرا آهسته و آرام با سطل یخ وارد می شود و آن را روی بوفه 

می گذارد. سیدنی متوجه ورودش می شود.[

          سیدنی    ]با تاکید و تحسین[ تله مرگ ]مایرا بر می گردد[ یک نمایش چنایی معمایی در 

دو پرده با پنج شخصیت ]دسته ای کاغذ را از جلویش بر می دارد[. یک جنایت 
خوشمزه و لذیذ در پرده اول. پیچ های داستانی غافلگیر کننده در پرده دوم. 
برخوردار از ساختار دراماتیک بی عیب و نقص، دیالوگ های هوشمندانه، 
شوخی های ظریف و زیرکانه. بسیار جذاب و به احتمال قریب به یقین 

بسیار پرفروش و موافق.

پرده اول صحنه اول
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]دستنوشته ها را روی میز پرت می کند[

              مایرا    اوه عشقم این عالیه. خیلی برات خوشحالم. برای جفتمون خوشحالم

          سیدنی    خوشحالی؟ میشه بگی بابت چی؟

              مایرا    خب مگه این نوشته خودت نیست؟ نتیجه همون ایده ای نیست که ماه 

آگست بهت الهام شد؟
          سیدنی    ایده ای که درم اه آگست داشتم به سرنوشت ایده  ای دچار شد که در ماه جون 

داشتم همچنین به سرنوشت تمام ایده هایی که قبل از اون داشتم. بخاری، 
بعد دودکش، بعدش هم آسمون فیرفیلدکانتی. آلودگی در ترسناک ترین 
فرمش. یه ایده بد وقتی می سوزه بدجوری هوارو آلوده می کنه ]آه کشان[ 
این نمایش امروز از طریق پست رسید به دستم. این نمایش که متعلق 
به... اسمش چی بود؟ ]روی میزش را می گردد و نامه ای را از پاکتی در می آورد[ آره 
ضمیمه این نامه بود. بله این نمایش درجه یک متعلق به جوانک کلیفورد 
آندرسن نامه است. یکی از شرکت کنندگان سمیناری که اخیرا داشتم. 
ببین برام چی نوشته ]از روی نامه با لحنی اغراق شده می خواند[ آقای برول عزیز 
استاد ارجمند داشتم شما اولین نفری باشید که اثر منو می خونین. چون 
مطمئنم بدون استفاده از توصیه ها و راهنمایی های شما امکان نداشت که 
من موفق به نگارش اولین نمایشنامه ام بشم. خواهش می کنم قبل زحمت 
فرمایید و آن را بخوانید و نظرتان را به من بگویی. اگر نوشته های ناقابل 
من به اندازه یک دهم شاهکارهای شما هم خوب باشد احساس می کنم 

که در مکتب شما شاگرد قابلی بودم.
              مایرا    ]می نشیند[ چه خوب

          سیدنی    ]با نفرت و حرص[ چه خوب؟ تهوع آوره... زشته... زننده است. ]ادامه نامه را 

می خواند[ پوزش مرا بپذیرید که رونوشت کاربنی دست نویسم را برایتان 
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فرستادم. دستگاه کپی ام خراب است و نمی توانستم برای ارسال نخستین 
فرزندم به پدر معنوی اش چند روزی صبر کنم امیدوارم فرصت کنید هر 
چه زودتر دستنوشته های مرا بخوانید و مرا از دیدگاه های و رهنمون های 
مستفیض کنید و باشد که غیره و غیره و غیره و غیره ]غر می زند[ مادر به خطا 
چقدر تعارف تیکه پاره می کنه ]نامه را روی میز می اندازد[ گمونم یادم میاد این 
جوونکویه جوون چاق و خچل بود. گمونم چهارصد پوندی داشت. موندم 

آدرس منو از کجا گیر آورده؟
              مایرا    معلومه از دانشگاه گرفته

          سیدنی    احتماال ]بلند می شود و به سمت بوفه می رود[

              مایرا    حاال واقعاً کارش خوبه؟ منظورم اینه نمایش اولشه و...

          سیدنی    خوبه؟ محشره. موقتی بره رو صحنه درست حسابی می ترکونه. سال های 

سال اجرا میشه. خرج و مخارج تا هفت پشت این جناب آندرسن بابت حق 
و حقوقش تامین تامینه. شک ندارم حتی یک فیلم درست و حسابی هم 
از روش می سازن. نقش اولش هم می دن به جرج سی اسکات... شاید هم 

مایکل کین
              مایرا    من عاشق مایکل کینم

          سیدنی    کثافت شاهکاری نوشته!

              مایرا    فکر می کنم االن خیلی خوشحالی که یکی از شاگردات همچنین کار درجه 

یکی نوشته نه؟
          سیدنی    ]با طعنه[ خوشحالم؟ جون تو دارم بال بال می زنم. کم مونده ذوقمرگ شم.

              مایرا    یعنی ناراحتی؟

          سیدنی    ناراحتم؟ دارم از حسادت می ترکم. می دونی دوست دارم چه کار کنم؟ با این 

گرزی که روی دیوار اینجاست بکوبم تو فرق این کلیفور اندرسن لعنتی بعد 
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تو یه گودال بزرگ که واسه یه آدم چهارصد پوندی جا داشته باشه چالش 
کنم و بعدش هم این نمایشو به اسم خودم ببرم پیش یه تهیه کننده دم 
کلفت یکی مثل دیوید مریک یا هال پرینس ]کمی مکث می کند و به مایرا 
نگاه می کند[ فکر کنم این بهترین ایه که در چند قرن اخیر به ذهنم رسیده

              مایرا     ]به سمت سیدنی می رود[ سیدنی طفلکی من... عجق حیوونکی ام

]او را در آغوش می گیرد و گونه اش را می بوسد[

          سیدنی    جدی گفتم. فایده یه گرز روی دیوار خونه ات چیه اگه هر از چند گاهی 

نخوای ازش استفاده کنی؟
              مایرا    سیدنی ناامید نباش. من مطمئنم که به همین زودی یه ایده درخشان به 

ذهنت خطور می کنه که بر اساسش یه نمایش می نویسی از این بهتر.
          سیدنی    ]با طعنه[ حتما

              مایرا    نمایش بعدیت می ترکونه کافی یه خودت خودتو باور کنی

          سیدنی    مرسی که بهم قوت قلب می دی. اما برای نوشتن یه شاهکار به چیزی 

بیشتر از قوت قلب احتیاج دارم.
              مایرا    چرا با مریک تمایش نمی گیری باهاش در مورد این نمایش صحبت کن... 

کمیسون ازش بگیر
          سیدنی    منظورت کمیسیون حق کشف استعداد جدیده؟

              مایرا    اسمش اینه؟ آره اگه اسمش اینه.

          سیدنی    فکر می کنی چقدر بهم می دن؟ یک درصد اگه خیلی بهم لطف کنن یک 

و نیم درصد
              مایرا    چرا خودت تهیه کننده اش نمیشی؟ تو اون قدر تجربه کار در عرصه تئاتر 

داری که بتونی تهیه کننده یک نمایش بشی.
          سیدنی    من ممکنه اون قدر در اعماق وجودم پلید و نانجیب باشم که بتونم یه 
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جنایتکار موفق بشم اما دیگه اون قدر پست و کثیف نیستم که بتونم یه 
تهیه کننده تئاتر باشم.

              مایرا    خب یه کار دیگه کن. نمایشو بازنویسی کن. این کار هر چقدر که خوب باشه 

بی نقص که نیست هست؟ اون یک نویسنده آماتوره حتما یه چیزای خام و 
کار نشده ای تو نوشته اش هست که تو بتونی اصالح شون کنی... نیست؟

          سیدنی    چرا هست

              مایرا    من شک ندارم وقتی بفهمه تو قراره در بازنویسی متنش بهش کمک کنی 

از خوشحالی ذوقمرگ میشه
          سیدنی    ]متفکر[ عواید مالیش پنجاه پنجاه تقسیم بشه

              مایرا    ]ذوق زده[ اول هم اسم تو میاد

          سیدنی    طبیعتا. البته بر خالف ترتیب حروف الفبا

              مایرا    این به حروف الفبا کاری نداره. مربوط به اینه که تو کی هستی و چه 

پیشینه پرباری  داری بر 
          سیدنی    بعله عجب شخصیتی هستم من! ]با تمسخر[ سیدنی برول چهاربار گند زده

              مایرا    ]با غضب[ نخیر خالق نمایش جنایی معمایی موفق و فراموش نشدنی بازی قتل

          سیدنی    بازی قتل؟.. بازی قتل!... اوه بازی قتل... همون کاری که عهد تیرکمون 

شاه روی صحنه رفت.
              مایرا    اون کارت اون قدرا هم قدیمی نیست ها

          سیدنی    ]با حسرت[ هجده سال... عشق من این هجده سال چه زود گذشتن. نگذشتن. 

پرواز کردن. واقعا که هیچ چیزی مثل موفقیت زودگذر و فرار نیست.
              مایرا    جای این حرفا بهش زنگ بزن. کجا زندگی میکنه؟ شماره شو داری؟

          سیدنی    میلفورد ]به سمت تلفن می رود کمی مکث می کند[ مطمئنی که با ایده استفاده 

از گرز مخالفی؟
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              مایرا    ]با خنده[ آره خونش فرشو کثیف میکنه به این سادگیا پاک نمیشه تازه روز 

بعدش هلگا تن دورپ اون ارتعاشات روان بینی شو دریافت میکنه و راز 
جنایت مون فاش میشه

          سیدنی    هلگا تن دورپ؟ از هلند؟ شک دارم از اون فاصله بتونه ارتعاشات ناشی از 

اصابت گرز به فرق سر این جوانکو دریافت کنه.
              مایرا    سیدنی جمعه شب که ما داشتیم علف می زدیم تو چی مصرف کردی؟ اون 

کلبه مک بین رو واسه شش ماه اجاره کرده. پل و ایمن داره باهاش یه 
کتاب می نویسه. فقط یه ربع داشت اداشو در می آورد.
          سیدنی    صحیح پس داشت ادای اونو در می آورد متوجه نشدم.

              مایرا    شما مردا همه تون گیج می زنین؟ تو با این حواص پرتت می خوای آدمکش 

بشی؟ واقعا که! هلگا شکارچی قاتال و جانیا اومده به همسایگیت و تو خبر 
نداری؟
          سیدنی    شرمنده

              مایرا    باید هم شرمنده باشی. تام و سوزان هفته پیش واسه شام دعوتش کردن 

خونه شون. اون از همه چیزایی که تام به هیچ کی تا حاال نگفته خبر داشته: 
کمردرد تام، پوالش که همه رو خرج نقره جات کرده و باباش که واسه زنای 
کمر باریک قدبلند غش و ضعف می ره. چیزایی که کسی غیر از تام و زنش 
درباره شون خبر نداشتن. پیشگویی کرده بوده که اون دختر خارجیه که میاد 
خونه شونو تمیز میکنه بزودی میره دو روز بعدش دختره رفته تازه یه دسته 
گلیدو که تام ده سال پیش گم کرده بود پیدا کرده کجا؟ زیر رخت خشک 

کن.
          سیدنی    صحیح. گفتی کلبه مک بین رو اجاره کرده؟

              مایرا    آره قشنگ تو تیر رسشیم. خطایی ازمون سر بزنه. حتی اگه فکر خطایی 
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به سرمون بزنه شصتش خبردار میشه.
          سیدنی    با این حساب آقای آندرسن یه پشتیبان و حامی داره. البته من خیلی به 

روان بینی و پیشگویی اعتقاد ندارم.
              مایرا    ولی پلیسا خوب اعتقاد دارن. تو اروپا تا حاال کلی قاتلو شناسایی کرده. 

اصال یه دلیلی که اومده آمریکا. همینه. خسته شده اومده یه مدت یه جای 
بی جرم و جنایت استراحت کنه.

          سیدنی    اون زنیکه پیشگو رو ول کن. قرار به این چاقال یه زنگ بزنم پاشه بیاد 

اینجا. ]مکث. دودل[ شاید هم اون پسر خیکی یه نبود. شاید اون جوونکی بود 
که لکنت زبون داشت اگه اون باشه که کار کردن باهاش وا مصیبتاست.

              مایرا    زودتر زنگ بزن تا معلوم شه خیکیه یا لکنتی؟

          سیدنی    ]شماره می گیرد[ امیدوارم مکالمه تلفنی مون سه ساعت طول نکشه ]مکث[ 

اشغال میزنه. شاید داره با مریک یا یه تهیه کننده دم کلفت دیگه چونه 
میزنه. ببینم شام چی داریم؟

              مایرا    ماهی سالمون

          سیدنی    دوباره؟

              مایرا    آره سیدنی ]دودل و نگران[ ببینم سیدنی تو واقعا حاضری برای به چنگ 

آوردن یه نمایش موفق و پولساز یکی رو بکشی؟
          سیدنی    ]مکث[ معلومه عزیزم. حتی با حضور و وجود اون دخترک پیشگو

              مایرا    ]با تاکید[ زن پیشگو. اون از شوهرش چدا شده

پیشگویی  قدرت  که  زنی  یه  با  می تونه  مردی  کدوم  شوهره.            سیدنی    بدبخت 

داره زندگی کنه. کل زندگیش باید آسه بره آسه بیاد ]مایرا مشکوک نگاهش 
می کند سیدنی معذب نوشیدنی اش را سر می کشد[ چیه؟ چرا داری چپ چپ نگام 

می کنی؟ منظور خاصی از این حرفم نداشتم
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              مایرا    مردا هیچ حرفی رو بدون منظور خاص نمی زنن

          سیدنی    ول کن این حرفارو مایرا! ببینم می دونی این نمایش چقدر می تونه واسه 

نویسنده اش منفعت داشته باشه؟ دو میلیون دالر. تازه درآمد تی شرتا و 
ماگ هایی که اسم این نمایش روشون چاپ میشه حساب نکردم. اگه این 
یک انگیزه خوب واسه جنایت نیست. دوست دارم بدونم انگیزه خوب واسه 

جنایت چیه؟
]گوشی را برمی دارد و شماره می گیرد[

          سیدنی    آها... این دفعه آزاد میزنه... الو سالم. شما کلیفورد آندرسن هستین؟ من 

سیدنی برول هستم ]گوشی را می گیرد و با صدای آهسته با مایرا می گوید »لکنت 
نداره«[

بله تمومش کردم. همین یک ربع پیش... چطور بود؟ خب باید بگم که 
برای یک کار اولی خیلی خوب بود. االن داشتم به زنم مایرا می گفتم که 
داخل این نمایش یه نمایش خیلی خوب مخفی شده فقط باید یه حرفه ای، 
یک کاربلد یه دستی به سرو گوشش بکشه و یه جورایی بازنویسیش کنه. 
روی بعضی تعلیقاش کار کنه و بعضی شوخیاش رو عوض کنه. اگه خوب 
روش کار بشه می تونه یه نمایشی بشه در حد بازرش، حرف میمی را به 
نشانه مرگ بگیرو حتی... حتی بازی قتل. چرا که نه؟ منم وقتی بازی قتل 
رو نوشتم نویسنده نوقلمی بودم مثل شما. بعد بردمش پیش یه اوستای کار 
و راهنمایی های اون باعث شد اون کار، اون کار بشه. ببینم نظر بقیه در 
مورد نمایشت چیه؟.. به کس دیگه ای هم دادی بخونش...؟ به هیچکی؟.. 
می خواستی من قبل او همه بخونمش؟.. این حرفو واسه خوشایند من 
که نمیگی یعنی منظورم اینه اگه داده باشی زنت یا رفیقت یا یکی از 
بروبچه های اون سمینار خونده باشنش کامال درک می کنم... صحیح تنها 
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زندگی میکنی و دوستی نداری. تمام کاری که غیر از نوشتن میکنی چک 
کردن ترموستات و آب دادن گلهاست. برام جالبه که از ماه جوالی تا به 
حال فقط یه نمایش نوشتی. من تو این مدت فقط چهار تا نمایش نوشتم 
و دور ریختم. ]مایرا نگاه غضبناکی به او می کند[ هاها. بله شوخی کردم. دارم 
روی قسمتهای اثر جدیدم کار می کنم. چیه؟ یه جنایی دلهره آور درجه 
یکه. در مورد یه دختری یه... یه زنی یه که قدرت پیشگویی و روان بینی 
داره. شخصیتشو از هلگاتن دورپ الهام گرفتم همون زن هلندی. االن 
اومده همسایگی. ما. اسمش؟ اسم نمایشم... اسمش زن اخموست. نه این 
اسم نهاییش نیست. دنبال یه اسم جذاب تر و فاخرترم براش. راستی اسم 
نمایشتو خیلی دوست دارم به خوبی متن نمایشه. البته منظورم پیش نویس 
نمایشته. چون هنوز کارت نمایش نمایش نشده... تلفنی ایرادشو بگم؟ 
راستش یکی دو تا که نیست. باید دو تایی بشینیم ورق به ورق صحنه به 
صحنه شو بخونیم و من ایراداشو یکی یکی برات بگم. امشب وقتم آزاده 
می تونی پاشی بیای اینجا. خیلی با ما فاصله نداری می تونی همین االن 
سوار قطار بشی ایستگار وست پورت پیاده شی. من میام اونجا دنبالت. 
گوشی گوشی ]جلوی گوشی را می گیرد. با صدای خفه خطاب به مایرا[ ماشینش 
خرابه. تعمیرگاس. یه زوجی رفتن اروپا و خونه شونو دادن به اون. ازدواجم 

نکرده.
              مایرا    فکر می کنی باهات همکاری میکنه؟

می دارد[  بر  گوشی  روی  از  را  ]دستش  باشه  مشتاق  هم  خودش  گمونم            سیدنی    آره 

قطار  یه  دقیقه خوبه...  نه  و  بیست  و  قطار هفت  میای؟  قطار  با کدوم 
هم ساعت یازده و خرده ای از اینجا به میلفورد میره که می تونی باهاش 
برگردی. راستی می تونی دست نویس اصلی رو با خودت بیاری. این نسخه 


