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اشخاص نمايش 

خدمتكار كاپولت  Sampsonسمسون 
خدمتكار كاپولت  Gregoryگرگوري 
امير شهر ورونا  Escalusاسكالوس 
نجيب زاده ي جواني از بستگان امير  Parisپاريس 
يكي از سران دو خانواده كه با هم اختالف دارند  Capuletكاپولت 

  عموي كاپولت 
دختر كاپولت  Julietژوليت 

همسر كاپولت  Lady Capuletبانو كاپولت 
يكي از سران دو خانواده كه با هم اختالف دارند  Montagueمونتاگو 
پسر مونتاگو  Romeoرومئو 

همسر مونتاگو  Lady Montagueبانو مونتاگو 
خويش امير و دوست رومئو  Mercutioمركوتيو 
برادرزاده ي مونتاگو، دوست رومئو  Benvolieبن ووليو 
برادرزاده ي بانو كاپولت  Tybalsتيبالت 

راهب فرانسيسكان  Frirar Johnفريار جان 
خدمتكار رومئو  Balthasarبالتازار 
مستخدم پرستار ژوليت  Peterپيتر 

خدمتكار مونتاگو  Abrahamابراهام 
  پرستار ژوليت 

... يك عطار، سه نوازنده، مستخدم پاريس، مستخدم ديگر، افسر و شهروندان ورونا، بستگان هر دو 
  داران، محافظان، نگهبانان، و همراهانخانواده، نقاب

مكان: بيش تر بازي در شهر ورونا، يك بار در شهر مانتوا 
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درآمد 

گروه پيش خوانان وارد مي شوند 

 در شهر زيباي ورونا كه نمايش ما در آن جا برگزار ،راز بودندتدو خاندان كه از لحاظ شأن و مقام هم 
 ، كينه ي قديمي خود را به فتنه هاي تازه اي كشانده و خوني كه در اين نزاع ريخته مي شود،مي شود

دستان پاكي را آلوده مي سازد. سرنوشت اين بود كه نطفه ي دو عاشق،  كه ستاره ي آن ها به هم پيوست،  
در اين دو خاندان كينه توز بسته شود، و وقايع ناگوار رقت انگيزي به مرگ آن ها منتهي گردد و در نتيجه 

شم به مجادله ي پدرانشان پايان بخشد. جريان عشق مرگبار و ترسناك آنان و برافروخته شدن شعله ي خ
 كه چيزي جز مرگ فرزندانشان آن را نمي توانست نابود سازد، موضوع داستان و وقايع نمايش ،اولياي آنان

 چه در اين جا كم و كاست  آن،دو ساعته ي ماست كه اگر شما با صبر و شكيبايي به آن گوش بسپاريد
  با تصور و كوشش خود جبران خواهيم كرد.،باشد



 4رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

پرده ي اول 

ول: ورونا، پارك عمومي  صحنه ي ا

سمسون و گرگوري با شمشير و سپر وارد مي شوند. 

0Fكشي كنيمگرگوري، به شرافتم قسم، ما حاضر نيستيم زغالسمسون 

� .

كشي بيش نخواهيم بود. نه،  چون در اين صورت افراد زغالگرگوري 

منظور من اين است كه اگر خشمگين شويم، شمشير خواهيم كشيد. سمسون 

بلي،  مادامي كه زنده هستي گردن از گريبان بيرون كش. گرگوري 

اگر برانگيخته شوم، بي درنگ ضربت خواهم زد. سمسون 

درنگ برانگيخت كه ضربت بزني. توان بيولي تو را نميگرگوري 

هر سگ خانواده ي مونتاگو قادر است مرا برانگيزد. سمسون 

1Fبرانگيخته شدن مستلزم حركت است و شجاعت مستلزم ايستادگيگرگوري 

. پس اگر تو برانگيخته �
شوي، خواهي گريخت. 

هر سگ آن خانواده مرا آن طور برمي انگيزد كه ايستادگي كنم. و حاضرم هر زن يا مرد خاندان سمسون 
مونتاگو را پشت به ديوار، به نهر كنار كوچه پرت كنم. 

اين گواه بر اين است كه تو غالم بزدلي هستي،  چون بزدل پشت به ديوار مي كند. گرگوري 

راست مي گويي و به همين جهت زنان را كه جنس ضعيف تري هستند هميشه به ديوار سمسون 
كنم و زنان آن ها را به سوي ديوار مي رانم. مي رانند. پس من مردان مونتاگو را از ديوار دور مي

نزاع اصلي بين اربابان ما و خدمتكاران آن هاست. گرگوري 

فرقي نمي كند. من مي خواهم خود را ظالم جلوه دهم. وقتي با مردان آن ها جنگيدم، با زنانشان سمسون 
بي رحم خواهم بود و سر آن ها را قطع خواهم كرد. 

                                                
در خانواده ي اشراف، زغال كشي پست ترين كار محسوب مي شد. منظور سمسون اين است كه حاضر نيست توهين را تحمل كند.  �
 جواب هايي كه گرگوري مي دهد، اغلب جنبه ي شوخي دارد و بازي با الفاظ است كه قابل ترجمه نيست. �
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سر زنان آن ها را؟ گرگوري 

هرطور مايلي آن را تعبير كن. سمسون 

كساني كه شمشير تو را احساس مي كنند بايد آن را تعبير كنند. شمشير خود را بكش، دو تن گرگوري 
از خاندان مونتاگو نزديك مي شوند. 

دو نفر خدمتكار از خاندان مونتاگو، يعني ابراهام و بالتازار، وارد مي شوند. 

شمشير برهنه ي من آماده است،  تو سر دعوا را باز كن،  من از تو پشتيباني خواهم كرد. سمسون 

چه طور؟ پشت مي گرداني و مي گريزي؟ گرگوري 

نترس. سمسون 

راستش را بگويم، از تو مي ترسم. گرگوري 

بگذار حق با ما باشد و آن ها شروع كنند. سمسون 

من در حال عبور اخم مي كنم و بگذار هر طور مايلند آن را تعبير كند. گرگوري 

2Fخير، نه هر طور مايلند؛ بلكه هر طور جرأت دارند. من شستم را گاز مي گيرمسمسون 

. چون براي آن ها �
ننگ است اگر آن را تحمل كنند. 

گاز گرفتن شست براي ماست، آقا؟ ابراهام 

اگر بگويم بله، قانون طرفدار ماست؟  (آهسته به گرگوري)سمسون 

خير.  (آهسته به سمسون)گرگوري 

خير آقا، شستم را براي شما گاز نمي گيرم. ولي شستم را گاز مي گيرم. سمسون 

آقا، قصد دعوا داريد؟ گرگوري 

دعوا آقا؟ خير آقا. ابراهام 

ولي اگر قصد دعوا داري، آقا، من حاضرم. ارباب من به خوبي ارباب تو است. سمسون 

بهتر نيست؟ ابراهام 

                                                
رسم بود اگر كسي در مقابل شخصي شست خود را گاز مي گرفت و در همان حال صدايي از دهان خارج مي كرد، توهين به دومي  �

 محسوب مي شد.
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عرض كنم كه... سمسون 

بن ووليو وارد مي شود. 

زود باش بگو بهتر است، چون يكي از بستگان ارباب ما دارد مي آيد.  (آهسته به سمسون)گرگوري 

بله، بهتر است. سمسون 

دروغ مي گويي. ابراهام 

اگر مردي شمشير بكش. گروگوري، ضربه هاي صدادار خود را فراموش نكن. سمسون 
 

شروع به زد و خورد مي كنند. 

احمق ها، جدا شويد. شمشير را غالف كنيد. نمي دانيد چه مي كنيد! بن ووليو 
 

تيبالت وارد مي شود. 

تو شمشير به روي اين گوسفندان بدبخت كشيده اي؟ به سوي من برگرد، بن ووليو، و مرگ خود تيبالت 
را تماشا كن. 

مي خواستم آرامش را برقرار كنم. شمشيرت را غالف كن، يا به همراهي من آن را براي جدا بن ووليو 
ساختن اين ها به كار انداز. 

چه طور، تو شمشير كشيده اي و دم از آرامش مي زني؟ من از اين كلمه و از جهنم و از تمام تيبالت 
 (شروع به زد و خورد مي كنند.)مونتاگوها و تو، بيزارم. خود را آماده كن، اي ترسو! 

سه يا چهار نفر با گرز و تبرزين وارد مي شوند. 

سربازان، با گرز و تبرزين آن ها را از پا درآوريد! مرده باد كاپولت ها! مرده باد مونتاگوها! افسر 
 

كاپولت، ملبس به لباس بلند خواب، با بانو كاپولت وارد مي شود. 

اين سروصدا چيست؟ شمشير بلند مرا بياوريد، آهاي! كاپولت 
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مقصودت عصاي زير بغلت است؟ چرا شمشير مي خواهي؟ بانو كاپولت 

گفتم شمشير. مونتاگو آمده و شمشيرش را به سوي من تكان مي دهد. كاپولت 

مونتاگو و بانو مونتاگو وارد مي شوند. 

اي كاپولت فرومايه! جلو مرا نگيريد! بگذاريد بروم! مونتاگو 

نبايد حّتي يك قدم به سوي دشمن جلو بگذاري. بانو مونتاگو 

امير اسكالوس و همراهان وارد مي شوند. 

اي رعاياي ياغي! اي دشمنان صلح و آرامش! اي متخلفيني كه با شمشير خود اين ناحيه را آلوده امير 
آي مردان! اي درند گاني كه آتش خشم كشنده ي خود را با فوران كبود ساخته ايد! مگر نمي شنويد؟ 

رنگ شريان خود خاموش مي سازيد، با كيفر شكنجه به شما امر مي دهم كه اسلحه هاي خود را كه 
به منظور شيطنت آميزي آماده شده از دستان خونين خود به زمين اندازيد، و به حكم امير خود كه 

بسيار متأثر شده گوش فرا داريد. سه بار نزاع و آشوبي كه سرچشمه ي آن يكي دو كلمه ي پوچ 
 به دست تو كاپولت پير، و تو مونتاگو، برپا شده. و سه بار آرامش كوچه هاي شهر ما را از بين ،بوده

برده و پيران شهر ورونا را وادار كرده است كه پيرايه ي برازنده ي خود را كنار گذارند و تبرزين 
خويش را،  كه زندگي آرام و صلح جويانه آن را فرسوده كرده و از كار انداخته، بار ديگر به دست 

گيرند و تنفر و كينه توزي شما را نابود سازند. اگر بار ديگر آرامش كوچه هاي ما مختل شود، با جان 
خود كيفر اختالل صلح را خواهيد ديد. اين مرتبه همه ي شما از اين جا دور شويد. تو كاپولت، 

همراه من بيا، و تو مونتاگو، بعدازظهر به آن نقطه ي شهر كه مسند قضاوت ماست بيا،  تا از بقيه ي 
 اوامر ما در اين باره مطلع شوي. بار ديگر مي گويم؛  هر كس از اين جا دور نشود كيفرش مرگ است.

 

همه، جز مونتاگو و بانو مونتاگو و بن ووليو خارج مي شوند. 

چه كشي از نو آتش اين اختالف ديرين را دامن زد؟ حرف بزن، برادرزاده. آيا وقتي شروع شد، مونتاگو 
تو اين جا بودي؟ 
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خدمتكاران و رقيب شما اين جا بودند و پيش از نزديك شدن من نزاع درگرفته بود. من آن ها بن ووليو 
را جدا كردم و در همين موقع تيبالت تندخو رسيد و با شمشير كشيده مرا به مبارزه طلبيد. او 

سرش را به چپ و راست مي گرداند و باد هوا را مي بريد. باد هم كه از اين كار آسيبي نديده 
بود، با طعنه به او صفير مي زد. هنگامي كه بين ما سخمه و ضربه رد و بدل مي شد،  كسان 

ديگر آمدند و به طرفداري اين و آن برخاستند، تا اين كه امير سر رسيد و آن ها را از هم جدا 
. كرد

بانو 
مونتاگو 

 آه! رومئو كجاست؟ امروز او را نديدي؟ بسيار خوشحالم كه او در اين غوغا نبود.

خانم، يك ساعت پيش از آن  كه آفتاب معبود ما از پنجره ي طاليي خاور سر برون آورد خاطر بن ووليو 
مشوشش او را از خانه بيرون راند و در گردش سپيده دم پسر شما را زير درخت افرايي ديدم 

 ولي متوجه من شد و خود را به ،كه در مغرب اين شهر سر برافراشته است. به سوي او رفتم
پناه درخت رساند. من هم كه احساسات او را با عواطف خود مي سنجيدم و مي ديدم كه هنگام 

تمايل به تنهايي مايل به مالقات هيچ كس نيستم، به دنبال هوس خود رفتم و او را به هوس 
 خود واگذاشتم و به طيب خاطر از كسي كه از من مي گريخت دوري كردم.

بارها هنگام سحر او را در آن نقطه ديده اند كه سرشك خود را به شبنم تازه ي صبح مي آميزد مونتاگو 
و با آه هاي عميق خود ابر آسمان را دوچندان مي كند ولي به مجردي كه خورشيد شادي بخش 

3Fگاه الهه ي بامداداز سمت مشرق پرده ي خواب

زند ، فرزند غمگين من نهاني از نور  را كنار مي�
كند و آورد و در چهارديوار اتاق خويش خود را زنداني و منزوي ميآفتاب به خانه پناه مي

پنجره را مي بندد و آفتاب درخشان را اجازه ي ورود نمي دهد و براي خود شبي تاريك و غير 
طبيعي به وجود مي آورد. اين حالت از آتيه ي شوم و تاريكي خبر مي دهد؛ مگر پند و اندرز 

 شايسته اي علت آن را بزدايد.

عموي بزرگوار، علت آن را مي دانيد؟ بن ووليو 

نه مي دانم و نه مي توانم از زبان خود او بفهمم. مونتاگو 

آيا در اين مورد اصرار نورزيده ايد؟ بن ووليو 

                                                
� Aurora 
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هم خودم و هم بسياري از دوستان چنين كرده ايم، ولي او فقط خويشتن را مشاور احساسات مونتاگو 
گويم تا چه حد اين مشاور صديق است ولي همان قدر نسبت به خود مرموز و داند. نميخود مي

 بويش را رو به آسمان باز نكرده و زيبايي اي كه هنوز گلبرگ هاي خوشخوددار است كه غنچه
4Fپيشه را در دل خود پنهان مي سازد كرم حسادت،خود را به خورشيد اهدا ننموده

 اگر ممكن .�
بود بفهميم اندوه او از كجا سرچشمه گرفته، با خرسندي به مداواي او دست مي زديم. 

رومئو وارد مي شود. 

ببينيد، مي آيد. تمنا دارم كنار برويد. يا من علت نگراني او را خواهم يافت يا به كلي منكر نگراني بن ووليو 
خواهد شد. 

اميدوارم تو با ماندن خود موفق شوي كه اعتراف صميمانه ي او را بشنوي. خانم، بيا برويم. مونتاگو 

مونتاگو و بانو خارج مي شوند. 

صبح به خير، پسر عمو. بن ووليو 

آيا هنوز اوايل روز است؟ رومئو 

تازه زنگ ساعت نه خورده. بن ووليو 

عجب، ساعات اندوه بار چه دير مي گذرد. اين پدرم بود كه با شتاب از اين جا دور شد؟ رومئو 

بلي، او بود. چه اندوهي ساعات رومئو را طوالني مي سازد؟ بن ووليو  

نداشتن آن چه داشتنش باعث كوتاهي آن ساعات مي شود. رومئو 

آيا دچار عشق شده اي؟ بن ووليو 

محروم. رومئو 

از عشق؟ بن ووليو  

محروم از لطف كسي كه دچار عشقش هستم. رومئو 

افسوس كه عشق، كه به چشم تو اين قدر لطيف مي نمايد، در عمل اين قدر خود را ستم گر و بن ووليو  
خشن نشان مي دهد! 

                                                
 منظور، كرمي است كه غنچه را مي خورد و آن را نابود مي كند. �
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افسوس كه عشق،  كه منظره ي آن هنوز تاريك و مبهم است،  كورانه به اراده ي من راه باز كرده رومئو 
است. كجا با هم ناهار بخوريم؟ آه، در  اين جا چه نزاعي در گرفته بود؟ ولي بهتر است نگويي،  

له اي ست كه ارتباط زياد با تنفر و ارتباط زيادتري با عشق أچون شرح آن  را شنيده ام. اين جا مس
 چيز ديگري به وجود ،پس اي عشق آشوب گر! اي نفرت محبت آميز! از هر چيز و از هيچ دارد.

مي آوري. اي سبك سريِ سنگين! اي خودبيني سرسخت! اشكال منظم را تبديل به آشفتگي 
كج ومعوج مي كني. سرب را مبدل به پر مي سازي. دود را درخشان، آتش را سرد، و تن درستي را 
بيمار مي كني. و خواب را به صورت بيداري بي حركتي در مي آوري كه آن چه هست، نيست. اين 

؟ عشق است كه من احساس مي كنم به آن عشقي ندارم. آيا تو را خنده نمي گيرد

 خير، پسرعمو، ترجيح مي دهم بگريم.بن ووليو  

به چه چيزي اي دوست خوش قلب؟ رومئو 

به بيداد خوش قلبي توده اي بن ووليو  

آري، بن ووليو، بي رحمي عشق اين چنين است. اندوه خودم در سينه ام انباشته شده و تو هم رومئو 
بار اندوه خود را بر آن مي افزايي و به تشديد و توسعه ي آن كمك مي كني. محبتي كه تو ابراز 
داشتي به غصه هاي دروني من مي افزايد. عشق دودي است كه از آه دل به وجود مي آيد. وقتي 

درخشد و هنگامي كه آزرده گشت، دريايي است تطهير شد چون آتشي در چشمان عشاق مي
ريز مي شود. به جز اين چه مي تواند باشد؟ جنون بسيار محتاط، كه از اشك دل دادگان لب

كند. خدانگهدار، پسرعمو.  كه انسان را از تباهي حفظ مي ايآور، شيرينيجراحت خفقان

صبر كنم، من هم با تو مي آيم. اگر تو اين طور مرا ترك كني، بي انصافي كرده اي. بن ووليو  

چه مي گويي! من خودم را گم كرده ام. ديگر اين جا نيستم. اين رومئو نيست. او جاي ديگر است. رومئو 

با وجود اين اندوه، به من بگو چه كسي را دوست داري؟ بن ووليو  

چه طور؟ بنالم و به تو بگويم؟  

چرا بنالي؟با همين چهره ي محزون بگو كيست. بن ووليو  

مثل اين است كه به مرد بيمار بگويي در عين رنج بردن وصيت كند! اصرار در اين سخن براي رومئو 
كسي كه اين قدر بيمار است خوشايند نيست. ولي پسرعمو، در عين رنج به تو مي گويم عاشق 

يك زنم. 

پس وقتي تصور كردم عاشق شده اي حدس من صائب بود. بن ووليو 
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 بلي، تو در نشانه گيري زبردستي. آن كسي هم كه عاشقش هستم بسيارعالي است. 

 .پسرعموي مهربان، به يك هدف عالي به آساني مي توان نشانه گيري كردبن ووليو 

5Fدر اين نشانه گيري تير تو به خطا رفت، چون او كسي نيست كه پيكان خداي عشقرومئو 

 در او �
6Fكارگر افتد. او زيركي الهه ي شكار

 را دارد و به سالح عفت و تقوا مسلح است و تير كودكانه و �
ناتوان عشق قادر نيست به او آسيبي برساند. او خود را در معرض محاصره ي سخنان عاشقانه 

قرار نمي دهد و به هجوم نگاه هاي حسرت آميز اعتنايي ندارد و دامن خود را براي سيم و زري 
كه زاهد را هم مي فريبد باز نمي كند. او در زيبايي بسيار غني  است، ولي از اين جهت فقير است 

 كه با مرگ وي زيبايي او هم نابود مي شود.

پس سوگند ياد كرده كه در تمام عمر عفيف بماند؟ بن ووليو  

بلي، و اين امساك كاري جز يك اتالف عظيم نيست. چون آن زيبايي كه با سخت گيري وي در رومئو 
تر از آن آرزو بماند، باعث مي شود كه زيبايي به نسل هاي بعد انتقال نيابد. او زيباتر و زيرك

است كه با نااميد كردن من درخور سعادت باشد. او عشق را با سوگند از خود دور ساخته و به 
خاطر اين سوگند،  من در حقيقت مرده اي هستم كه براي تشريح اين وضع ناگوار زنده ام. 

حرف مرا بشنو و فكر او را از سر به در كن. بن ووليو 

افسوس،  اول به من ياد بده چگونه فكر كردن را فراموش كنم.  

به اين ترتيب كه به چشمان خود آزادي ببخشي و زيبايي هاي ديگر را ببيني. بن ووليو 

تر به ذهن خطور خواهد كرد. اين نقاب هاي اميدبخشي در اين صورت زيبايي بي همتاي او بيشرومئو 
كه چهره ي زيبارويان را مي پوشاند، به علت سياهي ما را به اين فكر مي اندازد كه زيبايي را 

پنهان مي كند. ولي كسي كه نابينا شده هرگز فراموش نمي كند كه گنجينه ي نفيس بينايي را 
از دست داده است. فرض كن صنمي را به من نشان دهي كه بسيار زيبا باشد، زيبايي او چه 

دار، تو نتيجه اي دارد جز اين كه مرا به ياد كسي اندازد كه از آن زيباروي برتر است؟ خدانگه
نمي تواني فراموشي را به من بياموزي. 

. يا من اين فكر را به نتيجه خواهم رساند يا در راه آن جان خواهم دادبن ووليو 
 
 

                                                
� Cupid 
� Diana 
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صحنه ي دوم: همان جا، در يك خيابان 

كاپولت، پاريس، و پيتر دلقك وارد مي شوند. 

كنم براي ولي مونتاگو، هم از لحاظ مسؤوليت و هم مجازات، با من مساوي است. و فكر ميكاپولت 
پيرمرداني چون ما حفظ آرامش مشكل نباشد. 

يگر اختالف دمند و اهل حساب هستيد و حيف است كه اين همه وقت با يكهر دوي شما شرافتپاريس 
 داشته باشيد. به هر صورت، سرور من، نسبت به تقاضاي من چه مي فرماييد؟

آن چه سابق گفتم تكرار مي كنم. دخترم هنوز به وضع دنيا ناآشناست و هنوز چهارده سال خود كاپولت 
را تمام نكرده. بگذار دو تابستان ديگر با نخوت خود سپري شود، آن گاه مي توان او را آماده براي 

 عروسي دانست.

 .تر از او مادران خوشبختي شده انددختران كم سالپاريس 

ولي نتيجه ي اين گونه ازدواج بي موقع چيزي جز ضرر نبوده است. دنيا تمام اميدهاي مرا جز اين كاپولت 
فرزند به حلق خود فروبرده و تنها اميد دنياي من اين دختر است. با وجود اين، پاريس مهربان، 

 ميل من جزئي از رضايت او بيش نيست. اگر او .به او اظهار عشق كن و دلش را به دست بياور
 انتخاب او رضايت و موافقت مرا نيز در بر دارد. امشب طبق سنن گذشته جشني ،راضي باشد

برپا مي سازم. مهمانان بي شماري را كه دوستشان دارم به آن فراخوانده ام، و به تو هم كه يكي از 
آن ها هستي خوشامد مي گويم. در كلبه ي حقير من امشب ستارگاني را خواهي ديد كه روي 

زمين مي خرامند و به آسمان تاريك درخشندگي مي بخشند. آن چنان تسلي خاطري كه جوانان 
تن درست احساس مي كنند،  هنگامي كه بهار آراسته به دنبال زمستان فرسوده مي آيد، امشب 
همان گونه لذت و خوشي در خانه ي من،  در بين دختران چون شكوفه هاي تازه، خواهي يافت. 
به همه گوش فرادار و به همه نظر افكن. و به آن كه بيش از هركس شايسته است دل ببند و 
پس از آن كه همه را به  دقت نگريستي خواهي ديد كه وقتي دختر من بين آن هاست، اگرچه 

به پيتر ورق (تعداد آن ها بي شمار باشد ولي در مقابل او نمي توان آن ها را به حساب آورد. بيا برويم. 

 پسر برو، در شهر زيباي ورونا راه بيفت و كساني را كه اسمشان در اين جا نوشته شده )كاغذي مي دهد
پيدا كن و به آن ها بگو خانه و آغوش من براي پذيرايي آنان باز است 

 

كاپولت و پاريس خارج مي شوند. 
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بايد كساني را كه اسمشان در اين جا نوشته شده، پيدا كرد. اين جا نوشته شده كه كفاش بايد با پيتر 
خط كش سروكار داشته باشد، خياط با قالب كفاشي، ماهي گير با مداد و نقاش با تور ماهي گيري. 

نويسنده نام چه كساني را اين جا نوشته. من بايد شخص باسوادي را پيدا كنم. 
 

بن ووليو و رومئو وارد مي شوند. 

بله؛ من چنين مي كنم. پيتر 

چه مي گويي جانم! شعله اي اثر سوختگي ديگري را از بين مي برد. يك درد، در نتيجه ي درد بن ووليو 
سرگيجه بگيري چاره اين است كه وارونه بچرخي. يك اندوه پر از  يابد. اگر ديگري كاهش مي

نااميدي با افسردگي ديگري مداوا مي شود. اگر چشم تو دچار مرض تازه اي گردد زهر كشنده ي 
بيماري پيشين را نابود مي كند. 

برگ بارهنگ براي آن دارويي بسيار عالي است. رومئو 

براي چه؟ منظورت چيست؟ بن ووليو 

براي خراشيدگي پوست. رومئو 

رومئو، مگر ديوانه شده اي؟ بن ووليو 

رسد و نه ديوانه نيستم، ولي از يك ديوانه بيشتر در قيدم. در زنداني اسيرم و غذايي به من نميرومئو 
 مرا تازيانه مي زنند و شكنجه مي دهند. سالم بر تو، پسر جان!

 سالم بر شما، آقا، ببخشيدف شما مي توانيد بخوانيد؟پيتر 

بلي، به شرطي كه حروف و زبان آن را بلد باشم. رومئو 

درست مي فرماييد. خدا هميشه شما را شاد نگه دارد! پيتر 

مارتينو و همسر و دخترانش، آقاي (مشغول خواندن يادداشت او مي شود) صبر كن، پسر، مي توانم بخوانم. رومئو 
كنت انسلمو و خواهران زيبايش، بانوي بيوه ي ويتروويو، آقاي پالسنتيو و خواهرزاده هاي 

فريبش، مركوتيو و برادرش والنتاين، عموي من كاپولت و همسر و دخترانش، خواهرزاده ي دل
 من روزالين وليويا، آقاي والنتينو و پسرعمويش تيبالت، لوسيو و هلناي زنده دل.

عجب گروه عالي اي! كجا بايد بروند؟ 

آن جا  پيتر 



 14رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

كجا؟ رومئو 

به خانه ي ما پيتر 

خانه ي كي؟ رومئو 

خانه ي اربابم پيتر 

عجب، حق بود اين سؤال را اول مي كردم. رومئو 

بدون سؤال جوابش را مي گويم. ارباب من، كاپولت، متمول و معروف است و اگر شما از خاندان پيتر 
مونتاگو نيستيد، تمنا مي كنم شما هم بياييد و جام شرابي بنوشيد. خداوند شما را شاد نگه 

 (خارج مي شود)دارد! 

در همين جشن قديمي كاپولت، روزالين زيبا كه آن قدر دوستش داري و تمام زيبارويان ورونا بن ووليو  
كه همه ي مردم آن ها را مي ستايند به شام دعوت دارند. تو به آن جا برو و با چشماني منصف، 

چهره ي او را با ديگران كه به تو نشان خواهم داد مقايسه كن؛ آن وقت تو را متقاعد مي كنم كه 
 قوي تو زغني بيش نيست.

ي چشم من مرتكب چنين خيانتي شود وقت آن است كه اشك مبدل هرگاه كه ايمان خالصانهرومئو 
7Fميرندها را كه با وجود غرق شدن مكرر هرگز نميبه آتش شود و اين

گذاران ، يقين اين بدعت�
گويان بسوزانند. مگر زيباتر از عشق من هست؟ آفتابي كه چشمش همه شفاف را، چون دروغ

 جاست، هرگز نظير او را از آغاز دنيا نديده است.

جا نبود، و او را تنها با گويي؟ زيبايي او هنگامي در تو اثر گذاشت كه كسي در آنچه ميبن ووليو 
ي خود را با دختر خودش در چشمان خود سنجيدي. ولي در اين ترازوي بلورين،  معشوقه

كه اكنون دهم بسنج و آندرخشد و من به تو نشان ميديگري كه در اين جشن چون ستاره مي
توان نام خوب بر او گذاشت. برتر از همه جلوه مي كند به سختي مي

با تو مي آيم، نه به خاطر اين كه چنين منظره اي به من نشان دهي، بلكه براي اين كه از تأللؤ رومئو 
دلداده ي خود محظوظ شوم. 

 

خارج مي شوند. 

 

                                                
 مقصود، چشمان اوست كه غرق در اشك شده است. �
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صحنه ي سوم: همان جا، اتاقي در خانه ي كاپولت 

بانو كاپولت و پرستار وارد مي شوند. 

پرستار، دخترم كجاست؟ صدا كن نزد من بيايد. بانو كاپولت 

او را صدا مي زنم. اي بره ي كوچولو! اي دختركم! خدايا! اين دختر كجاست؟ ژوليت! پرستار 

ژوليت وارد مي شود. 

كي مرا صدا مي زند؟ ژوليت 

مادرت پرستار 

مادر، من اين جا هستم. چه مي خواهي؟ ژوليت 

اين را مي خواهم بگويم. پرستار، تو اندكي دور شو، صحبت محرمانه اي داريم. بعد دوباره بانو كاپولت 
برگرد. گرچه، يادم آمد. تو بايد از قصد ما باخبر شوي. ميداني، دخترم به سن مناسبي 

رسيده است. 

توانم ساعت تولد او را هم بگويم. كامال. من حتي ميپرستار 

هنوز چهارده ساله نيست. بانو كاپولت 

من حاضرم چهارده دندان خود را شرط ببندم، گرچه از اين چهارده تا چهار تا بيشتر ندارم، پرستار 
8Fولي او هنوز چهارده سال ندارد. به روز جشن خرمن

 چقدر مانده؟ �

دو هفته و خورده اي. بانو كاپولت 

                                                
 جشني بوده است كه روز اول ماه اوت مي گرفته اند. �
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خرده يا كامل مهم نيست. هر وقت غروب جشن خرمن برسد، چهارده سال او تمام است. پرستار 
سن بودند. سوزان به خدا تمام مسيحيان را غرق در رحمت كند. سوزان و او هر دو هم

طور كه گفتم، هنگام غروب جشن رحمت خدا رفت. خدا مرا اليق او ندانست. ولي همان
شود. بله، همين طور است كامال به خاطرم مانده، از موقع خرمن ژوليت چهارده ساله مي

گذرد كه از شير گرفته شد. هرگز از بين روزهاي سال، آن روز را زلزله يازده سال مي
ي خود ماليدم و در آفتاب كنار ديوار كبوترخانه كنم. زيرا صبر زرد روي سينهفراموش نمي

طور نشستم. شما و آقا در آن موقع به مانتوا رفته بوديد. بله،  من عقل در كله دارم. همان
ي مرا چشيد ناراحت شد و فوراً ي تلخ نوك سينهكه گفتم وقتي كه دخترك قشنگ مزه

آن را رها كرد. در اين موقع كبوترخانه را زلزله از جا كند و من پا به فرار گذاشتم. از آن 
توانست راست بايستد. ولي خدايا،  گذرد. در آن موقع فقط ميروز تا به حال يازده سال مي
توانست بدود و آهسته گام بردارد. چون روز پيش زمين اشتباه كردم. همان موقع مي

رويي بود گفت: خورد و پيشانيش شكست. و شوهرم كه روحش آمرزيده باد، مرد خوش
صورتت زمين خورده. 

ديگر بس است. ساكت شو. بانو كاپولت 

ترين دختري بودي كه من ساكتم. ديگر حرفي ندارم. خدا شما را توفيق دهد. تو قشنگپرستار 
پرستاري كردم. اميدوارم زنده بمانم و عروسي تو را ببينم. در اين صورت به آرزوي خود 

رسم. مي

اش صحبت كنم. بگو،  ام دربارهدر حقيقت «عروسي» درست همان موضوعي است كه آمدهبانو كاپولت 
دخترم، تمايل تو نسبت به عروسي چيست؟ 

افتخاري است كه فكري درباره ي آن نكرده ام. ژوليت 

افتخار! اگر خودم پرستار تو نبودم، مي گفتم كه تو دانايي را از سينه ي خويش مكيده اي. پرستار 

تر از تو در ورونا، كه همه ي عروسي فكر كن. دختران جوانبسيارخوب، اكنون دربارهبانو كاپولت 
اند. به حساب خودم من در همين سن بانوان محترمي هستند،  در همين سن مادر شده

دوشيزگي تو مادر شده بودم. پس مختصر بگويم پاريس دلير خواستار عشق تو است. 

ي يك مرد است. ارزد. او مجسمهدخترخانم، او مرد است. مردي است كه به تمام دنيا ميپرستار 

شود. در تمام گلستان ورونا گلي چون او يافت نمي 

بلي؛ او گل است، آن هم چه گلي! پرستار 
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تواني او را دوست داشته باشي؟ امشب او را در جشن خوب، حاال نظر تو چيست؟ آيا ميبانو كاپولت 
ي پرمعني پاريس جوان را به دقت مشاهده كن و ببين قلم خودمان خواهي ديد. قيافه

هاي صورت او را ي او چه نقشي از شوق كشيده است. خصوصيات چينزيبايي بر چهره
بررسي كن و ببين چه طور با يكديگر هماهنگي دارند. و آن چه در طومار صورت او پنهان و 

ي چشمان او بخواني. اين دفتر گران بهاي عشق، تواني در گوشهرسد مينامعلوم به نظر مي
طور اين كتابي كه هنوز به صحافي نرفته، براي زيبايي خود فقط محتاج جلد است. همان

كه ماهي براي شناوري خود محتاج درياست. اگر زيبايي ظاهري زيبايي باطني را بپوشاند 
زهي افتخار! آن جلد طاليي كه داستاني طاليي را در آغوش گرفته است در چشم گروهي 

شود. و تو هم مانند همان جلد در آن چه او دارد شمار در شكوه آن كتاب سهيم ميبي
سهيم خواهي بود. و با داشتن او چيزي از كف نخواهي داد. مختصر بگو. آيا عشق پاريس 

مورد پسند تو است؟ 

اگر نگاه موجب پسنديدن مي شود، من به همان نظر به او نگاه خواهم كرد. ولي بيش از ژوليت 
آن چه رضايت خاطر تو قدرت پرواز به چشم من دهد، چشمم را عميق تر از آن به كار 

نخواهم انداخت.  

خواهند. خوانند و دخترخانم را مياند و شام آماده است. شما را ميها آمدهخانم،  مهمانخدمتكار 
چيز به اوج شدت خود رسيده است . من گويند و همهپرستار را در آشپزخانه ناسزا مي

كنم زود بياييد. بايد بروم و خدمت كنم. از شما تمنا مي

 ژوليت، كنت قرار است بماند. (خدمتكار خارج مي شود.)پشت سر تو مي آيم. بانو كاپولت 

برو دختر، براي روزهاي خوشبختي در جست وجوي شب هاي خوشبختي باش. پرستار 

خارج مي شوند. 

صحنه ي چهارم: همان جا، خيابان 

رومئو، مركوتيو، بن ووليو، و هوراشيو، با پنج يا شش نقاب دار، وارد مي شوند. 

ي خود بكنيم؟ يا اين كه بدون پوزش داخل شويم؟ آيا بايد صحبتي به عنوان بهانهرومئو 

اي عهد تطويل كالم ديگر سپري شده است. ما با يك دستمال گردن و يك كمان تختهبن ووليو 
ي ها را بترسانيم الههدهد، اگر خانمها را پرواز ميطور كه يك بچه دهاتي كالغزده،  همانرنگ
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توان با سخناني آغاز كرد طور كه ورود به صحنه را نميتوانيم فريب بدهيم. همانعشق را نمي
شود. ولي بگذار هر طور كه مايلند ما را ورانداز رسان تكرار ميكه آهسته پس از يادآوري سخن
رويم. جا ميرقصيم و از اينكنند. ما هم چند دور آهسته مي

به من مشعلي بده،  من حاضر نيستم به سراغ اين حركات كند بروم. و چون احساس سنگيني رومئو 
كنم سبكي مشعل را تحمل خواهم كرد. مي

نه، رومئوي نجيب، ما اصرار داريم تو برقصي! مركوتيو 

هاي رقص و پاهاي چابكي داري. ولي قلب من ماننديك تكه سرب باور كن ميل ندارم. تو كفشرومئو 
زند. من قدرت حركت ندارم. كند و مرا به زمين ميسنگيني مي

خيز معمولي به پرواز درآي. وي عشق را عاريه كن و براي جستهاي الههتو عاشقي. پس بالمركوتيو 

توانم با پرهاي سبك او به پرواز در تير او چنان به سختي به قلب من اصابت كرده است كه نميرومئو 
آور خيزي بردارم. و توانم برفراز پريشاني خفتآيم. و چنان پر و بالم بسته شده كه حتي نمي

شوم. ناچار زير بار سنگين عشق خم مي

شوي. كه براي چنين چيز لطيفي فشاري بس و با خم شدن خود بار سنگيني براي عشق ميهوراشيو 
گران است. 

عكس، خشن و سرسخت و شديد طور نيست. بهكني عشق چيز لطيفي است؟ اينآيا فكر ميرومئو 
زند. است و چون خار نيش مي

اگر عشق به تو خشونت كرد تو هم به آن خشونت بورز،  اگر به تو نيش زد تو هم نيش بزن و او مركوتيو 
ي خود را بپوشانم. چه اهميتي دارد كه چشماني را به زمين بكوب. به من نقابي بده تا چهره

ي نقاب،  به جاي من شرمسار خواهد شد. كنجكاو نقصي در من ببيند، اين پيشاني جلو رفته

بيا در بزنيم و داخل شويم و به مجردي كه وارد شديم، هر كدام از ما پاهاي خود را به كار بن ووليو 
اندازيم. 

هاي هاي خود فرشبازاني كه دلشان شاد است با پاشنهدار خواهم بود. بگذار هوسمن مشعلرومئو 
9Fهاروح را آزار دهند من به قول قديميبي

كنم. اين بازي براي مانم و تماشا ميدار مي مشعل�
شما پر از هيجان است و كاري با آن ندارم. 

كشيم، ببخشيد، مقصودم از اين عشقي زار بيرون مياين حرف معني ندارد. ما تو را از اين لجنمركوتيو 

                                                
 مقصود او، ضرب المثلي قديمي است كه يك مشعل دار خوب، بازيگر خوبي هم هست. �
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كنيم. اي. بياييد،  داريم وقت را تلف ميرفتهاست كه تا بناگوش در آن فرو

طور نيست. نه اينرومئو 

مقصودم اين است كه با تأخير خود روشنايي مشعل را كه در روز چندان روشنايي ندارد هدر مركوتيو 
گويم چه ميچه مقصود من است پنج برابر آندهيم. درست مقصودم را درك كن، چون آنمي

ارزش دارد. 

بلي،  قصد رفتن به اين رقص با نقاب خوب است،  ولي رفتن ما عاقالنه نيست. رومئو 

ممكن است بپرسم چرا؟ مركوتيو 

ديشب خوابي ديدم. رومئو 

من هم همين طور. مركوتيو 

خواب تو چه بود؟ رومئو 

گويند. بينند، اغلب دروغ مياين بود كه كساني كه خواب ميمركوتيو 

بينند. رفته و خواب حقيقي ميخير،  در رختخواب خود به خواب فرو رومئو 

ي پريان است و به شكلي چون سنگ ي پريان با تو بوده است. او قابلهپس فهميدم،  ملكهمركوتيو 
بيني شود، و با كالسكه اي كه موجودات ذرهعقيق، كه روي انگشتر كدخدا نصب شده ظاهر مي

ي او هاي چرخ كالسكهكند. ميلهاند عبور ميكشند، از روي بيني كساني كه خوابيدهآن را مي
ترين هاي آن از تار كوچكهاي ملخ ساخته شده است. چرماز پاي عنكبوت و روپوش آن از بال

ي او از استخوان رنگ مهتاب فراهم گشته است. تازيانهي كمي آن از اشعهعنكبوت و قالده
اي كوچك و خاكستري لباس است. ي او پشهجيرجيرك و شالق او از غبار است. راننده

ي او يك پوست فندق خالي است، سنجاب قطعات آن را به هم وصل كرده است،  كالسكه
ي پريان هر شب از مغز اند. با اين وضع ملكهها پيش كالسكه سازان پريان آن را ساختهمدت

ها گذرد و آنبينند. از روي زانوي درباريان ميها روياي عشق را ميكند و آنعشاق عبور مي
ها فوراً شود و آنبينند. از روي انگشتان وكال رد ميدرنگ خواب تواضع و احترام را ميبي

بينند. اختيار خواب بوسه را ميها بيكند،  و آنبينند. و از لبان زنان عبور ميخواب دستمزد مي
هايي ها با بوي شيريني گنديده شده است، تاولي خشمگين به علت اين كه نفس آنو ملكه

دهد. گاهي از روي بيني يك درباري به ها را آزار ميگذارد و آنها به جاي ميبر لبان آن
رسد. زماني ديگر با طناب مويين ظاهر راند و او بوي تقاضاهايي به مشامش ميسرعت مي

دهد. و در آن موقع،  كشيش خواب شود، و بيني يك كشيش را در حال خواب قلقلك ميمي
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ي خود را ي ديگر از روي گردن يك سرباز كالسكهبيند. لحظهاي را ميي تازهاحسان و صدقه
كند. يا روياي رخنه به خط دشمن،  بيند كه سر دشمنان را قطع ميمي گذراند،  او هم خواب مي

بيند، و در اين موقع گساري در درياي شراب را ميهاي اسپانيولي،  يا بادهگاه، يا خنجريا كمين
انگيز، پراند. و پس از اين روياي هراسرسد و او را از خواب ميطنيني چون طبل به گوشش مي

هاي ها يالي پريان است كه شبخوابد. اين همان ملكهخواند و دوباره ميدعايي به خود مي
آورد كه آشفتگي آن از هاي ژوليده را به صورتي كثيف و آشفته در ميبافد و زلفاسبان را مي

دهد. اين همان است كه... بدبختي خبر مي

بس است!  مركوتيو، بس است! سخنان تو ابداً معني ندارد. رومئو 

كار و تنبل است و از ي مغز بيگويي. سخنان من راجع به خواب است كه نطفهدرست ميمركوتيو 
آيد و مانند هوا رقيق و نامحسوس و چون باد ناپايدار چيزي جز تصورات پوچ به وجود نمي

كند. و سپس دچار خشم شده از ي شمال عشق بازي ميبستهي يخاست و هم اكنون با سينه
گرداند. ي خود را به سوي جنوب كه مملو از شبنم است برميكند و چهرهآن جا عزيمت مي

كند. شام در شرف پايان است بادي كه تو از آن سخن مي گويي اكنون ما را از خودمان دور ميبن ووليو 
و ما دير خواهيم رسيد. 

ي نامعلومي است كه هنوز در دست ترسم زود باشد،  چون ذهن من بيمناك از نتيجهميرومئو 
ي ستارگان است و با شادماني امشب، تلخي و ساعت مشئوم خود را آغاز كرده است و دوره

هنگام آور به صورت مرگ نابهي من جا گرفته با كيفري شرمزندگي تنفرآميزي را كه در سينه
پايان خواهد بخشيد. ولي بگذاريد كسي كه سكان زندگي من به دست اوست، خود ناخداي 

اين كشتي باشد، برويم اي دوستان زنده دل! 

حركت. طبل را بنواز. بن ووليو 

صحنه ي پنجم: همان جا، تاالري در خانه ي كاپولت 

10Fگروه موزيك در صحنه به حركت درمي آيند و خدمتكاران وارد مي شوند

� .

هاي روي ميز را جمع كند؟ او بايد خوراكپاتپن كجاست كه به جمع كردن ميز كمك نميسمسون 
                                                

نقاب داران در سه صحنه ي اخير، از صحنه خارج نشده اند. در صحنه ي سوم، در كوچه، مشغول پوشيدن نقاب و در صحنه ي چهارم در  �
خانه، جلوي در سالن ايستاده اند و در صحنه ي پنجم، رد سالن بزرگ، با مهمان ها مخلوط مي شوند و مستخدمين از ميان پرده ها در 

آمدورفتند و مشغول جم آوري ميز غذا. 
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كند،  بايد ميز را تميز كند!  

وقتي كه كارها به دست يكي دو نفر بيافتد، آن هم دست هاي نشسته، وضع وخيم مي شود. گرگوري 

ها باش. آهاي پسرجان! يك ي ظروف را بيرون ببر و مواظب نقرهها را كنار بگذار، قفسهصندليسمسون 
ي ورود به سوزان و نل تكه شيريني براي من نگاه دار و اگر مرا دوست داري به دربان بگو اجازه

بدهد. آهاي انتوني! آهاي پاتپن! 

بله، پسرجان، حاضرم. انتوني 

در سالن دنبال تو مي گردند، صدايت مي زنند، سراغت را مي گيرند، و كارت دارند.  سمسون 

ما نمي توانيم هم اين جا باشيم و هم آن جا. بچه ها اخم نكنيد، قدري تند كار كنيد. و هر كسي پاتپن 
كه عمرش طوالني تر باشد، همه چيز نصيبش مي شود. 

طرف نقاب داران مي آيند.  به ها كاپولت، خانم كاپولت، ژوليت، تيبالت، و ساير مهمانان و خانم

ي پا ناراحتي ندارند با شما به رقص خواهند هايي كه از ميخچهخوش آمديد،  آقايان!  خانمكاپولت 
هاي عزيز!  از بين شما چه كسي از رقص خودداري خواهد كرد؟ قسم پرداخت. آهاي!  خانم

ترسيد به شما نزديك شوم؟ آقايان كند ميخچه دارد. حاال ميجويي ميخورم خانمي كه بهانهمي
هاي زيبا خوش آمديد. من روزهايي را كه نقاب به صورت زده و سخنان مطبوعي در گوش خانم

ها سپري شد و از آن خبري نيست. خوش آمديد، آقايان!  ي آنام ولي همهام ديدهگفته
كوبي را شروع كنيد! ها پايگران بنوازيد!  كنار برويد! كنار برويد! خانمرامش

موزيك شروع مي شود و همه مي رقصند. 

تر بياوريد و ميزها را جمع كنيد و بخاري را خاموش كنيد. تاالر آهاي پسرها! چراغ بيشكاپولت 
زياده از حد گرم شده است. آهاي پسر! اين تفريح غير منتظره مناسب است، ولي نه براي 

من و تو، پسرعمو، چون دوره ي رقص ما گذشته است. چند وقت پيش بود كه من و تو 
 نقاب مي گذاشتيم؟

 تصور مي كنم سي سال باشد.عموي كاپولت 
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قدر نيست! از روز عروسي لوسنتينو وقتي عيد «پنتو قدر نيست!  اينگويي؟ اينچه ميكاپولت 
11Fكوست

» برسد بيست و پنج سال بيشتر نگذشته است، و در آن موقع ما نقاب داشتيم. �

حتماً بيش تر است. پسر بزرگش بيش از آن سن دارد. پسرش اكنون سي ساله است. عموي كاپولت 

تو به من مي گويي؟ دو سال پيش پسرش طفلي بيش نبود. كاپولت 

 آن خانم كيست كه دست به دست آن آقا داده است؟ (به يكي از خدمتكاران)رومئو 

نمي دانم آقا. خدمتكار 

بها در ي شب چون گوهري گرانآموزد و در گونهها درس درخشندگي مياو به مشعلرومئو 
تواند باشد. همه زيبايي براي دنيا و براي بهره بردن نميدرخشد. آنگوش يك حبشي مي

كبوتري سپيد كه با كالغاني سياه همدم شود، چون همان دختر است كه بين 
هم جنسان خود قرار گرفته است. پس از پايان رقص مواظب او خواهم بود كه كجا 

ايستد و با لمس دست او دست خشن خود را مكرم خواهم داشت. آيا قلب من مي
تاكنون در دام عشق گرفتار بود؟ اي چشم من آن را انكار كن، زيرا تا امشب چنين 

اي نديده بودم.  جمال واقعي

ي مونتاگو است. آهاي پسر!  شمشير مرا بياور! دهد كه او از خانوادهصدايش نشان ميتيبالت 
جا بيايد ي مضحك به ايندهد كه با اين قيافهچه طور؟ آيا اين بدبخت به خود جرأت مي

ام، كشتن و به تمسخر و تحقير جشن ما بپردازد؟ االن، قسم به شرافت خانواده و طايفه
او در نظرم ابداً گناه نيست. 

چه خبر است اي خويشاوند؟ چرا اين طور برآشفته اي؟ كاپولت 

عموي من، اين يك مونتاگو و دشمن ماست. او فرومايه اي است كه امشب به اين جا آمده تيبالت 
تا با كينه ي خود، جشن ما را تحقير كند. 

آيا او رومئو است؟ كاپولت 

بلي؛ او همان رومئوي فرومايه است. تيبالت 

م است و از أآرام باش، پسرعموي من، او را به حال خود بگذار. رفتار او با وقار و نجابت توكاپولت 
 تمام شهر ورونا هم عقيده و مفتخر است كه او جواني عفيف و بر نفس ،حق نبايد گذشت

 در خانه ي خود ،خود مسلط مي باشد و من حاضر نيستم در مقابل تمام ثروت اين شهر
                                                

 نام يكي از اعياد مذهبي عيسوي است. �
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به او توهيني روا دارم. پس صبور باش و او را به حال خود بگذار. اراده ي من اين است و 
ي عبوس را كنار  بر نفس خود مسلط شو و اين چهره،اگر تو آن را محترم مي شماري

. بگذار، زيرا شايسته ي جشن نيست

 وقتي چنين ناكسي مهمان باشد، اين كار شايسته است. من تحمل او را نخواهم كرد.تيبالت 

گويم بايد! دور شو! آيا تو حتما بايد نسبت به او بردبار باشي. چه طور؟ پسرجان،  من ميكاپولت 
جا ارباب هستم يا تو؟ دور شو! تو حاضر نيستي تحمل او را بكني!  خداوند روح من در اين

مرا آرامش بخشد! تو قصد داري بين مهمانان من شورشي برانگيزي؟ تو هرگونه 
اي. عجب مردي هستي! خودداري را كنار گذاشته

عموي من، باعث ننگ است كه... تيبالت 

كني به تو چه تصور ميطور نيست؟ اين رفتار بيش از آنبرو! برو! تو جواني گستاخي، اينكاپولت 
 ها)(به مهمانآسيب خواهد رساند. تو جرأت داري با من مخالفت ورزي؟ عجب!  چه موقعي! 

 تو جواني از خود راضي هستي! برو! آرام باش و (به تيبالت)آفرين،  دوستان من، خوب گفتيد! 
 خجالت بكش!  من (به تيبالت)تر بياوريد، زود چراغ بيشتر بياوريد.  چراغ بيش(به خدمتكاران)االّ... 

 شاد باشيد، مهمانان عزيز من. ها)(به مهمانكنم! تو را وادار به سكوت مي

شود، با تضاد و اختالف خود بدن مرا صبر اجباري وقتي با تندخويي خودسرانه توأم ميتيبالت 
رسد، به روم، ولي اين تجاوز كه اكنون شيرين به نظر ميآورد. من كنار ميبه لرزه درمي

. شود][خارج ميترين صفرا مبدل خواهد شد. تلخ

حرمتي كنم، گناهي بخشودني  اگر با اين دست ناقابل به اين معبد مقدس بي[به ژوليت]رومئو 
ام،  لبانم چون دو زائر شرمسار حاضرند آن رفتار خشن را با نرمي جبران مرتكب شده

كنند. 

گونه ايمان را از داري كه ايناي زائر محترم، تو به دست خود زياده از حد ظلم روا ميژوليت 
تواند آن سازد. چون شخص مقدس دستي دارد كه دست زائر ميروي صداقت آشكار مي

 ي مقدسي را دارد.ها يكديگر را لمس كرد، حكم بوسهرا لمس كند و وقتي دست

آيا اشخاص مقدس مثل زائرين خود لب ندارند؟ رومئو 

هاي اشخاص مقدس بايد براي دعا به كار برود. چرا زائر!  ولي لبژوليت 

كنند، تو هم ها دعا ميها را بكنند. آنها كار دستپس اي مقدس عزيز ما،  بگذار لبرومئو 
اجابت كن،  كه مبادا ايمان تبديل به يأس بشود. 
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خورند. كنند، از جاي خود تكان نميمقدسين اگرچه دعايي را اجابت ميژوليت 

 اكنون با لبان تو، از كند][او را نوازش ميي دعاي خود بهره ببرم. پس حركت مكن، تا از نتيجهرومئو 
لبان من گناه من پاك شده است. 

اند. كار شدهپس لبان من با گرفتن آن گناه، گناهژوليت 

حرمتي كه بايد جبران شود!  گناه مرا به من پس بده. گناه از لبان من؟ آه!  چه بيرومئو 

اي. تو در نوازش خبره شدهژوليت 

خانم، مادر شما مايل است با شما سخني گويد. پرستار 

مادرش كيست؟ رومئو 

عجب!  اي جوان،  مادرش بانوي خانه است؛  بانويي خوب و خردمند و عفيف. من دخترش پرستار 
گويم هر كس كه صاحب او شود كردي پرستاري كردم. به شما ميرا كه با او صحبت مي

جواهري به دست آورده است. 

ي كاپولت است؟ اي سرنوشت، زندگي من در گرو دشمن است. آيا او از خانوادهرومئو 

بيا برويم. اين بدترين جاي قصه است. بن ووليو 

ترسيدم. تشويش من فزون شد. بلي، از همين ميرومئو 

[درگوش او نه آقايان، به اين زودي نرويد. به زودي قرار است ضيافت مختصري داشته باشيم.  كاپولت 

ي شما سپاس گزارم. آقايان نجيب از شما طور!  در اين صورت از همه كه اينكنند]نجوا مي
تري الزم است!  حاال ديگر بايد به هاي بيشجا مشعلممنونم؛  شب همگي به خير. اين

رختخواب رفت. اي پسر،  حقيقتاً ديگر ديروقت است و بايد به استراحت پرداخت. 

همه، جز ژوليت و پرستار، خارج مي شوند. 

پرستار، بيا اين جا. آن آقا كيست؟ ژوليت 

پسر و وارث تيبريوي پير پرستار 

آن يكي كه اكنون از در بيرون مي رود كيست؟ ژوليت 

فكر مي كنم پتروچيوي جوان باشد. پرستار 

. شود][رومئو خارج ميآن يكي كه دنبال او است و نمي رقصيد كيست؟ ژوليت 
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نمي دانم. پرستار 

ي عروسي من شود. برو اسمش را بپرس. اگر همسر گرفته باشد محتمل است قبر من حجلهژوليت 

ي مونتاگو است و تنها فرزند دشمن بزرگ شماست. اسم او رومئو و از خانوادهپرستار 

فرياد كه تنها عشق من از تنها نفرت من شكفته است! او را نشناخته زود ديدم و شناخته ديگر ژوليت 
ي وجود گذاشته كه ناچارم يك انگيزي براي من پا به عرصهدير شده است. چه عشق شگفت

دشمن منفور را دوست بدارم! 

چه گفتي؟ چه گفتي؟ پرستار 

شعري بود كه هنگام رقص از يك نفر ياد گرفتم. ژوليت 

 ژوليت! [صدايي فرياد مي كند]ـ 

 ها همه رفتند.االن!  االن! بيا برويم، غريبهپرستار 

پيش خوانان وارد مي شوند. 

اكنون هوس گذشته در بستر مرگ است و عشق نوين انتظار دارد جانشين آن شود. آن وجاهت كه 
اي ندارد. اكنون رومئو معشوق ي مرگ بود،  ديگر در برابر ژوليت رعنا جلوهناليد و آمادهعشق براي آن مي

ورزد. و جادوي نگاه محبوبه، او را افسون كرده است. ولي ديگر ناچار است شكايت است و از نو عشق مي
ربايد. ولي چون ي شيرين عشق را ميهاي هراس انگيز،  طعمهبه نزد دشمن ببرد. و معشوقه از قالب

كنند به لب بياورد. شود قادر نيست عهدهايي را كه عشاق به آن سوگند ياد ميرومئو دشمن محسوب مي
ي خود برسد. معشوقه هم كه به همان درجه در چنگال عشق اسير است. راهي ندارد كه به عاشق تازه

حد در حد را به پريشاني بيدهد و شادي بيي وصال ميها نيرو و فرصت و وسيلهولي عشق به آن
آميزد. مي

پيش خوانان خارج مي شوند. 
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پرده ي دوم 

ول: ورونا، كوچه اي پشت ديوار باغ كاپولت  صحنه ي ا

رومئو وارد مي شود. 

جاست دور شوم؟ اي زمين تيره برگرد و مركز خود را اي كه قلبم در آنتوانم از نقطهآيا من ميرومئو 
 پرد]رود و در آن سو پايين مي[از ديوار باال ميپيدا كن. 

رومئو! پسر عمو، رومئو! بن ووليو 

او عاقل است و قول مي دهم خود را براي خواب به خانه رسانده است. مركوتيو 

او به اين طرف دويد و از ديوار به درون باغ پريد. مركوتيوي عزيز، او را صدا بزن. بن ووليو 

باز! عاشق! الاقل خود را به صورت كنم. رومئو! ديوانه!  احساساتي!  هوسمن هم او را احضار ميمركوتيو 
ي آهي ظاهر كن. يا يك شعر بخوان و من راضي خواهم شد. يا فرياد كن «آه». يا براي كلمه

ي پرگوي وجاهت سخن لطيفي بگو؛ يا لقبي به فرزند و وارث اي بساز؛ يا به الههعشق قافيه
12Fنابيناي او،  خداي عشق

، بده. همان كسي كه چنان تيرش به هدف خورد كه پادشاهي را �
13Fدل باخته ي دختر گدايي ساخت

شنود و نه جنبش و حركتي دارد. اين ميمون . رومئو نه مي�
قطعاً مرده و من بايد روح او را احضار كنم. اي رومئو،  من تو را به چشمان فروزان روزالين و 

دهم كه هاي لرزان او سوگند ميگون و پاهاي قشنگ و ظريف و رانپيشاني گشاده و لبان گل
به صورت خود، جلوي چشمان ما ظاهر شوي. 

اگر او صداي تو را بشنود، خشمگين خواهد شد. بن ووليو 

ي دليلي ندارد خشمگين شود. اين تمنا كامالً از روي صداقت و درستي بود. من به نام معشوقهمركوتيو 
خواهم او را احضار كنم. او فقط مي

او خود را ميان اين درختان پنهان كرده است كه با اين شب مرطوب همدم شود. عشق او بن ووليو 
نابيناست و با تاريكي تناسب دارد. 

                                                
 است كه هميشه به صورت پسري نابينا مجسم مي شود. Cupidاشاره به  �
 اشاره به داستان منظوم قديمي است كه در آن پادشاهي به نام كوفيوتوا �
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تواند به هدف خود برسد. اكنون او زير درخت ازگيل نشسته و آرزو اگر عشق نابيناست، نميمركوتيو 
اي باشد كه دختران در تنهايي،  نام مضحكي بر آن گذاشته ي او همان ميوهكند كه معشوقهمي

روم، چون اين زمين سرد به خندند. شب به خير، رومئو!  من به رختخواب راحت خود ميو مي
خورد. بيا، حاضري برويم؟ درد خوابيدن من نمي

فايده است. زيرا قصدش اين است كه كسي او را جا بيپس برويم. چون جست وجوي  او در اينبن ووليو 
پيدا نكند. 

خارج مي شوند. 

صحنه ي دوم: همان جا، باغ كاپولت 

 بايد ساكت بود، [ژوليت در پنجره ظاهر مي شود]كند كه هرگز زخم نبوده است. او به اثر زخمي اشاره ميرومئو 
كند. جا مشرق است و  ژوليت چون خورشيد جلوه ميشود. آنچه تأللويي از آن پنجره هويدا مي

اكنون بيمار و از غصه رنگش پريده اي خورشيد زيبا، طلوع كن و ماه حسود را نابود ساز كه هم
ي او مباش؛  كني. ولي ديگر نديمهي او هستي، هزار بار زيباتر از او جلوه مياست. و تو كه نديمه
ي دوشيزگي او رنگ پريده و سبز است، كسي جز ابلهان آن را برد. جامهچون به تو رشك مي

دانست ي من است! آه، اين عشق من است! كاش ميپوشد. آن را به دور انداز. اين معشوقهنمي
رسد. چه اهميتي دارد؟ چشمان گويد، ولي صدايش به گوش نميكه عشق من است. او سخن مي

گويم. ولي من بيش از حد جسورم، چون با من او در گفت وگوست و من به آن جواب مي
ها نيست چون به دنبال كار خود ي درخشان كه در آسمان نظير آنكند. دو ستارهگفت وگو نمي

شد اگر افكني كنند. چه ميها پرتواند تا بازگشتشان به دنياي آنروند از چشمان او تمنا كردهمي
ي او درخشيد و آن دو ستاره در صورت وي؟ در آن صورت تأللوي گونهچشمان او در آسمان مي
كند؛ و چشمان او طور كه نور آفتاب، چراغ را شرمسار ميساخت. همانآن ستارگان را خجل مي

كه ديگر شب پايان افكند كه پرندگان به تصور ايندر آسمان چنان به آن فضاي وسيع پرتو مي
دهد. كاش ي خود را به روي دست تكيه ميكردند. ببين چگونه گونهسرايي آغاز مييافته نغمه

كردم. من دستاري بر آن دست بودم و آن گونه را لمس مي

آه! ژوليت 

ي درخشان باز هم به سخن درآي. چون تو از باالي سر من در شب گويد. اي فرشتهاو سخن ميرومئو 
دارد و دار آسمان هنگامي كه برفراز ابرهاي كندرو گام برميقدر باشكوهي كه پيامبر بالتار، همان
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ها سازد و صورت آنكند، چشمان موجودات فاني را مجذوب خود ميي فضا حركت ميبر سينه
سازد. ها را دچار حيرت ميگرداند و آنرا به طرف خود برمي

اي رومئو!  رومئو!  تو چرا رومئو هستي؟ وجود پدر خود را انكار كن و نامت را نپذير يا اگر چنين ژوليت 
كني، به عشق خود، به من سوگند ياد كن و من ديگر نام كاپولت را كنار خواهم گذاشت. نمي

اكنون سخن گويم؟  آيا باز هم گوش دهم يا هم[به خود]رومئو 

ي مونتاگو نباشي. مونتاگو تنها نام تو دشمن من است. تو خودت هستي، به شرطي كه از طايفهژوليت 
چيست؟ دست و پا و صورت و اجزاي ديگر؛  يك مرد نيست. آه!  نام ديگري برخود بگذار. نام چه 

نشين را دارد. پس ناميم با هر نام ديگري همان عطر دلچه را گل سرخ ميمفهومي دارد؟ آن
رومئو هم اگر رومئو ناميده نشود همان مرتبت كمال مطلوب را دارد كه بدون آن عنوان صاحبش 

است. رومئو!  نام خود را كنار بگذار و به جاي آن، كه جزء وجود تو نيست، تمام وجود مرا 
 تصاحب كن.

اي خواهم كنم. مرا عشق خود بخوان و در آن صورت نام تازهي خودت عمل ميمن به گفتهرومئو 
يافت. از اين به بعد هرگز رومئو نخواهم بود. 

دهي؟ تو كيستي كه در پناه تاريكي شب به راز من گوش ميژوليت 

اسمي ندارم كه بتوانم به تو بگويم كيستم. اي وجود مقدس عزيز!  از اسم خود نفرت دارم، چون رومئو 
كردم. اش ميخود را دشمن تو نشان داده است. اگر آن را نوشته بودم پاره

شناسم. اند، با وجود اين صدايت را ميهاي من هنوز بيش از چند كلمه از زبان تو نشنيدهگوشژوليت 
ي مونتاگو نيستي؟ آيا تو رومئو از خانواده

كدام نيستم. اي وجود مقدس زيبا!  اگر از هر دو متنفري، هيچرومئو 

ز آن جا آمدي و براي چه؟ ديوار باغ بلند است و باال رفتن از آن دشوار. ا طور اينبه من بگو تو چهژوليت 
جا ببينند، ي من تو را اينكه تو از چه خانداني هستي،  اگر طايفهگذشته، با در نظر گرفتن اين

گاه تو خواهد شد. جا قتلاين

تواند مانع راه هاي عشق از فراز اين ديوارها پايين جستم، چون سد و حصار سنگي نميمن با بالرومئو 
ي تو قادر به عشق شود و آن چه عشق قادر است بكند،  جرأت انجام آن را هم دارد. پس طايفه

جلوگيري از من نخواهند بود. 

اگر تو را ببينند حتماً به قتل خواهندت رساند. ژوليت 
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تر است. تو افسوس!  در چشمان تو مخاطراتي نهفته است كه از بيست شمشير آنان هم ترسناكرومئو 
تن خواهم بود. ها روييننگاهي پر از محبت به من بكن و در آن صورت من در مقابل دشمني آن

جا ببينند. من به خاطر تمام دنيا حاضر نيستم تو را اينژوليت 

ها پنهان مي دارد. و اگر تو مرا دوست نداشته تاريكي شب پوششي است كه مرا از چشمان آنرومئو 
ها پايان يابد تا اين كه تر است كه زندگي من با تنفر آنجا بيابند. شايستهباشي بگذار مرا اين

بدون عشق تو طوالني شود. 

جا رهبري كرد؟ چه كسي تو را به اينژوليت 

عشق بود كه مرا وادار كرد راه را پيدا كنم. او به من پند خود را داد و من چشمان خويش را به او رومئو 
دادم. من ناخدا نيستم ولي اگر تو در آن سرزمين پهناوري بودي كه دورترين دريا ساحل آن را 

دادم كه براي چنين متاعي آن سفر را آغاز كنم. دهد،  به خود جرأت ميشست وشو مي

چه تو از ي شرمسار مرا از آني من افكنده است، واالّ گونهداني شب نقاب خود را بر چهرهتو ميژوليت 
دانم كه ديدي، ولي ديگر تعريف به كنار، آيا تو مرا دوست داري؟ ميدهان من امشب شنيدي مي

كنم. ولي اگر سوگند ياد كني،  شايد روزي خواهي گفت «آري» و من هم حرف تو را باور مي
شكني عشاق،  خداي خدايان را به خنده وا گويند پيمانوفايي خود را آشكار سازي. ميبي
دارد. اي رومئوي مهربان! اگر تو مرا دوست داري با وفا و صفا آن را ابراز كن. يا اگر تصور مي
رويي و تندخويي كنم و اي بگو تا به تو ترشكني مرا بيش از حد به آساني به دست آوردهمي

جواب نفي بدهم تا اين كه در طلب عشق من تالش كني واالّ به هيچ قيمتي حاضر نيستم. در 
حقيقت اي مونتاگوي پاك باز، عشق من حدي ندارد و در نتيجه شايد تو رفتار مرا حمل بر 
سبكي كني. ولي اي مرد شريف، باور كن من حقيقت و صفاي خود را بيش از كساني كه با 

كنند ثابت خواهم كرد. اعتراف دارم كه حق اين بود كه من خود ي خود تظاهر به دوري ميحيله
دادم، ولي تو از حقيقت عشق من بدون اين كه از حضور تو خبر داشته تر بيگانه نشان ميرا بيش

گونه سهولت تسليمِ مرا كه مسبب كشف آن اين شب باشم آگاه شدي. پس مرا ببخش و اين
تاريك بوده است به سطحي بودن عشق نسبت مده. 

خورم... اي دالرام! به آن ماه خجسته كه نوك تمام اين درختان ميوه را نقره فام كرده سوگند ميرومئو 

دهد سوگند مخور! آه!  تو به ماه كه ناپايدار است و هر بار در محور مدور خود تغيير شكل ميژوليت 
طور ناپايدار نشان دهد. چون عشق تو هم ممكن است خود را همان

پس به چه چيز سوگند ياد كنم؟ رومئو 
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اصالً سوگند ياد مكن، يا اگر مايلي سوگند ياد كني به وجود شريف خودت كه چون بت مورد ژوليت 
پرستش من است قسم بخور، و من آن را باور خواهم كرد. 

به عشق نازنين قلب من... رومئو 

نه، سوگند ياد مكن، اگرچه وجود تو موجب شادي من است، از اين عهد و پيمان امشب شاد ژوليت 
فكري و ناگهاني صورت گرفته است و مانند برق آسمان است كه با نيستم. چون با شتاب و بي

شود. اي عشق شيرين، يك چشم به هم زدن، قبل از آن كه انسان بگويد «برق زد» ناپديد مي
ي عشق شايد با نسيم ثمربخش تابستان در مالقات بعد به گلي زيبا مبدل خير! اين غنچهبهشب

ي من راه يابد. شده باشد. شب به خير، اميدوارم استراحت و آرامشي به قلب تو و به سينه

كه رضايت خاطري پيدا كرده باشم؟ كني بدون اينآيا تو مرا ترك ميرومئو 

تواني پيدا كني؟ چه رضايت خاطري اكنون ميژوليت 

آيد. ي پيمان عشق تو با عشق خودم به دست ميرضايت خاطري كه از مبادلهرومئو 

كه تو تقاضا كني بخشيدم. ولي كاش باز هم وجود داشت كه بتوانم من خودم را پيش از آنژوليت 
دوباره ببخشم. 

آيا مايلي دوباره آن را پس بگيري؟ به چه منظور اي عشق من؟ رومئو 

كنم. كه رايگان آن را دوباره به تو ببخشم. ولي باز آرزوي آن چيزي را كه دارم، ميبراي اينژوليت 
قدر عميق است. هرچه بيشتر به تو ببخشم كران و عشق من همانسخاوت من مانند دريا بي
خير، اي عشق من!  بهشنوم. شبكران است. صدايي از درون خانه ميبيشتر دارم چون هر دو بي

آيم پرستار! اي مونتاگوي عزيز! وفادار باش. كمي صبر كن، دوباره  االن ميزند][پرستار از درون خانه صدا مي
 شود][خارج ميگردم. ميبر

تر از ترسم خوابي بيش نباشد،  زيرا شيرينها در شب رخ داده مياي شب فرخنده!  چون تمام اينرومئو 
 شود][ژوليت وارد ميآن است كه واقعي جلوه كند. 

ي رومئوي عزيز، دو سه كلمه بيش ندارم و ديگر جداً شب به خير مي گويم. اگر تمايل عاشقانهژوليت 
فرستم ي كسي كه نزد تو ميتو شرافتمندانه باشد و قصد تو ازدواج با من است، فردا به وسيله

شود و در آن صورت تمام هستي خود براي من پيامي بفرست كه كي و كجا مراسم آن انجام مي
ي دنيا خواهم آمد. ريزم و به دنبال تو كه سرور من خواهي بود، به هر گوشهرا به پاي تو مي

[صدا فرياد كنم... آيم. ولي اگر نيت تو جز اين است از تو تمنا مي االن ميزند: خانم!][صدايي از خارج فرياد مي
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آيم! در اين صورت تقاضاي خود را پس بگير و مرا به اندوه خويش باز  هم اكنون ميزند: خانم!]مي
فرستم. گذار. فردا نزد تو مي

روا باش... پس اي روح من، كامرومئو 

 شود][خارج ميهزاران بار شب تو به خير باد! ژوليت 

طور كه كودكان با اشتياق از هزاران بار فقدان روشنايي تو مرا در اين شب آزار خواهد داد. همانرومئو 
رود. ولي هنگامي كه عشق از عشق جدا شوند، عشق به سوي عشق ميكتاب خود جدا مي

[ژوليت دوباره دارند. ميي گرفته به سوي مدرسه گام برشود، مانند كودكاني است كه با چهرهمي

 گردد]برمي
هيس! رومئو، هيس! آه!  كاش صداي يك مرد قوش باز را داشتم كه اين شاهين نازنين  را ژوليت 

تواند بلند اي دارد و نميتوانستم دوباره به سوي خود برگردانم. ولي اسارت صداي گرفتهمي
دريدم و زبان سبك و واهي آن را با سخن گويد. واال غاري را كه مسكن انعكاس است از هم مي

ساختم! تر ميتكرار نام «رومئو» از گلوي خودم گرفته

ترين نغمه سيمين فام به گوش قدر در شب صداي عشاق، مانند نرمدهد. چهروح من مرا ندا ميرومئو 
رسد. مي

رومئو! ژوليت 

بله، عزيز من؟ رومئو 

چه ساعتي فردا نزد تو بفرستم؟ ژوليت 

ساعت نه صبح. رومئو 

حتماً چنين خواهم كرد. تا آن موقع بيست سال به نظر خواهد رسيد. فراموش كردم چرا تو را از ژوليت 
نو صدا زدم. 

جا بمانم تا به خاطر آوري. اجازه بده اينرومئو 

داني چه قدر مصاحبت تو را دوست دارم. اگر تو اين جا بايستي فراموش خواهم كرد، ميژوليت 

اي جز دل من داري. ي ديگر را هم فراموش كني كه خانهمانم كه اين نكتهپس ميرومئو 

اش چند قدمي گذارد پرندهنزديك صبح است. ميل دارم بروي ولي مانند يك كبوترباز كه ميژوليت 
تاب خورد و سپس با نخ ابريشمين او وخيز كند و چون زنداني مفلوكي در زنجير خود پيچوجست

كشد،  من هم مايل نيستم از اين جا دور شوي، زيرا حسادت در را دوباره به سوي خود مي
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ورزد. آويخته به عشق با اين آزادي مخالفت مي

ي تو بودم. كاش من پرندهرومئو 

بستگي شديد خود باعث كشتن اي دلبر من،  من هم همين آرزو را دارم!  ولي در آن صورت با دلژوليت 
شدم. شب تو به خير، جدايي چنان تلخ و شيرين است كه من به تو شب به خير مي گويم تو مي

 [خارج مي شود]تا فردا شود. 

كنم كه خواب به چشمانت و آرامش به قلبت آيد. كاش من مظهر خواب و آرامش بودم دعا ميرومئو 
روم كه داستان شدم. اكنون من به خلوت پدر روحاني ميكه باعث استراحت چنين دالرامي مي

 [خارج مي شود]محبوبه ام را بازگويم و از او استمداد كنم. 
 

صحنه ي سوم: همان جا، حجره ي الرنس راهب 

ي خود ابرهاي زند و با اشعهدم با چشمان خاكستري خود به شب عبوس لبخند ميسپيدهالرنس 
كند و خود را از روي ميدرد. و تيرگي و تاريكي مخطط مانند مستان كجمشرق را از هم مي

كه چشمان سوزان سازد. اكنون پيش از آنهاي آتشين خورشيد دور ميراه روز و چرخشاه
خورشيد باز شود، تا به روز شادي بخشد و شبنم مرطوب سحري را بخشكاند، من بايد اين سبد 

قيمت دارند پر كنم. خاك كه مادر ي گرانهايي كه شيرههاي هرزه و گلچوبين را با علف
دان آن نيز ي آن است، تخماي كه مقبرهباشد. و همان نقطهگاه آن نيز ميطبيعت است، آرام
مكند و هر كدام خصلتي را ي او شير ميگيرند كه از سينهدان فرزنداني پا ميهست. از اين تخم

شود و همه با هم اند كه در بعضي به حد وفور و در برخي ديگر به ندرت ديده ميبه ارث برده
ها نهفته شده متفاوتند. لطف و آراستگي كه در گياه و سنگ و علف و حقيقت هر كدام از آن

كدام نيست كه يك آن قدر پليد نيست كه از خاك سربرنيارد. و هيچبسيار فراوان است. و هيچ
قدر سودمند نيست كه اگر به مصرف واقعي خود نرسد و يك هم آناي نرساند. و هيچبه دنيا بهره

از سرشت ذاتي خود دور شود آسيبي نرساند. فضيلت هم همان حال را دارد كه اگر به جاي خود 
كاري هم گاهي در عمل به شأن فضيلت و شايستگي شود و تبهكاري مبدل ميبه كار نرود به تبه

 در درون پوست نرم اين گياه ضعيف، هم زهر و هم دارو نهفته است چون شود][رومئو وارد ميرسد. مي
كند و اگر چشيده شود قلب و تمام حواس نشين آن قلب را روشن مياگر استشمام شود عطر دل

جا مسكن دارند. در وجود طور كه در گياه،  دو سلطان مخالف در يكاندازد،  همانرا از كار مي
اند و هرگاه آن كه بدتر است برتري يابد، انسان هم آراستگي و سرسختي نزد هم قرار گرفته
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سازد. درنگ آفت مرگ آن گياه را نابود ميبي

خير، اي پدر روحاني! بهصبحرومئو 

خواند؟ اي پسر جوان من، زود روز تو به خير. چه كسي با صداي نرم خود سحرگاهان مرا ميالرنس 
برخاستن تو از خواب راحت عالمت اين است كه افكار تو آشفته است. غم روزگار در چشمان هر 

شود، ولي هرجا جوان پيرمرد در كمين نشسته است و هرجا غم منزل كند خواب هرگز وارد نمي
اي كه مغزش از غم انباشته نشده تن خود را به زمين بگذارد، خواب طاليي بر او سايه نديدهرنج
سازد كه نوعي بيماري و آشفتگي باعث افكند. به اين جهت سحرخيزي تو مرا مطمئن ميمي

طور نيست، البد حدس من درست است اگر بگويم رومئو شب در بيداري تو شده است و اگر اين
بستر خود نخفته است. 

تري نصيبم شد. اين يكي درست است چون آرامش شيرينرومئو 

خداوند گناهان تو را ببخشد. آيا تو با روزالين بودي؟ الرنس 

ام. ي آن نام را فراموش كردهام و غصهبا روزالين،  اي پدر روحاني؟ خير. من آن نام را از ياد بردهرومئو 

اي؟ آفرين بر تو، پسرم! پس كجا بودهالرنس 

گويم. من با دشمن خود مشغول خوش گذراني بودم كه قبل از اين كه باز از من بپرسي به تو ميرومئو 
ناگهان به دست همان كسي كه مجروحش كردم زخمي شدم و داروي هر دوي ما در مساعدت و 

كنم و تمناي طبابت مقدس تو نهفته است. اي مرد روحاني و وارسته، ابداً نفرتي احساس نمي
اين وساطت را از طرف دشمن خود نيز دارم. 

شود. تر بگو و در بيان خود صادق باش واال اقرار مرموز منتج به بخشودگي ناقص ميپسرم!  واضحالرنس 

پس صريحاً بدان كه عشق واقعي قلب من به روي دختر زيباي كاپولت متمركز شده است و رومئو 
بستگي كامل را تو بايد  با عقد بسته و اين دلام،  او هم به من دلطور كه من به او دل بستههمان

مقدس، پيوستگي ببخشي. اما در ضمن راه رفتن به تو خواهم گفت كه چه گونه و كجا و كي 
يكديگر را ديديم و نرد عشق باختيم و پيمان محبت بستيم؛ ولي از تو تمنا دارم كه راضي شوي 

امروز عقد ازدواج ما را ببندي. 

اي امام مقدس!  عجب تغييري صورت گرفته است!  آيا تو به همين زودي روزاليني را كه آن قدر الرنس 
اي؟ پس عشق جوانان واقعاً در قلب آنان نيست، بلكه در چشم نزدت عزيز بود از ياد برده

هاي اين جوان به خاطر ام كه برگونهشماري را ديدههاي بيهاست. اي مريم مقدس! چه اشكآن
خواهد طعمش را ريخته است!  چه قطرات شوري براي چاشني عشقي كه او نميروزالين فرو
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هاي سابق هاي تو را از آسمان پراكنده نساخته و نالهبچشد هدر رفته است! خورشيد هنوز ابر آه
ي اشكي كه قبالً ريخته بودي هنوز اندازد و حتي قطرهي من طنين ميتو هنوز در گوش فرسوده

ها از آن تو بود، تو بر رخسار تو خشك نشده است. اگر در گذشته تو خودت بودي و اين پريشاني
اي؟ پس اين ها همه متعلق به روزالين بوديد. اكنون تو ديگر تغيير كردهو تمام آن پريشاني

جمله را تكرار كن: «هنگامي كه در مرد قدرتي نيست، زن حق دارد منحرف شود!» 

كردي. تو مرا بارها براي عشق ورزيدن به روزالين سرزنش ميرومئو 

كردم اي فرزندم،  نه براي عشق. وار سرزنش ميتو را براي شيفتگي ديوانهالرنس 

دادي عشق را مدفون سازم. به من دستور ميرومئو 

ولي نه در يك قبر،  بلكه با دفن يكي، عشق ديگري به وجود آوري. الرنس 

از تو تقاضا مي كنم مرا سرزنش نكني، كسي كه اكنون معبود من است، مالطفت را با مالطفت ، رومئو 
كرد. گويد. در صورتي كه  آن يكي چنين نميو عشق را با عشق جواب مي

توانستي مفهوم واقعي آن وار فراگرفته بودي و نميدانست كه تو عشق را طوطيچون او خوب ميالرنس 
كنم كه شايد اين ثبات،  با من بيا. از يك لحاظ من به تو مساعدت ميرا درك كني. اي جوان بي

آاليشي سازد. ي شما را مبدل به محبت بيراني برسد كه تنفر دو خانوادهوصلت چنان به كام

بياييد از اين جا برويم؛  چون من عجله دارم. رومئو 

خورند. دوند سكندري ميها كه به سرعت ميتر است. آنولي آهسته رفتن عاقالنهالرنس 
 

خارج مي شوند. 

صحنه ي چهارم: همان جا، در يك خيابان 

بن ووليو و مركوتيو وارد مي شوند. 

عجب است. اين رومئو كدام جهنم رفته است؟ آيا ديشب به خانه برنگشت؟ مركوتيو 

به منزل پدرش نرفت. من با نوكرش حرف زدم. بن ووليو 

اش خواهد دهد كه به طور قطع ديوانهاش ميي سنگ دل چنان شكنجهپريدهآه! آن دختر رنگمركوتيو 
كرد. 
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ي پدر رومئو فرستاده. اي به خانهتيبالت كه از بستگان كاپولت است نامهبن ووليو 

حتماً او را به مبارزه طلبيده است. مركوتيو 

رومئو به او جواب خواهد داد. بن ووليو 

تواند به او جواب دهد. هركس كه بتواند بنويسد، ميمركوتيو 

طور نيست. او به نويسنده جواب خواهد داد كه اگر او جرأت طلبيدن مبارز را دارد، رومئو اينبن ووليو 
هم جرأت قبول آن را دارد. 

رنگ دختر توان او را هم اكنون مرده انگاشت، چون چشمان سياهافسوس! بيچاره رومئو! ميمركوتيو 
سفيدروي خنجر به قلب او زده و با آهنگ عشق تيري به گوشش فرو رفته و قلب او با پيكان 

خداي نابيناي عشق سوراخ شده است. آيا او كسي است كه بتواند با تيبالت روبرو شود؟ 

چه طور؟ مگر تيبالت كيست؟ بن ووليو 

14Fهاستتوانم به تو اطمينان دهم كه او رئيس گربهميمركوتيو 

. او ورزيده و ماهر در فنون شمشيربازي �
داند چه طور زمان و خوانند، او هم خوب ميطور كه مردم آهنگ را از روي نت مياست. همان

ي سوم شمشير را فاصله و تناسب را رعايت كند و به تو يكي دو لحظه مهلت دهد و در لحظه
نظيري است و در رعايت فنون و آيين ات فرو كند. او در شمشيربازي قصاب و مبارز بيبه سينه

داند چه طور سخمه بزند و حمله برد و جنگيدن و به مبارزه طلبيدن يكتاست و خوب مي
شمشير را فرو كند. 

گفتي؟ چهبن ووليو 

هاي تمسخرآميز به درك بروند كه با لحن و الفاظ و حركات خود بدعتي طرفداران اين بازيمركوتيو 
اند. آيا اي دوست قديمي، اين موضوع باعث شكوه نيست كه ما دچار اين حشرات و گذاشته

توانند رسوم كهنه را دهند كه نميقدر به آداب نوين اهميت ميگذاران شويم كه اينبدعت
شمارند؟ حفظ كنند و آن را سخت و ناراحت كننده مي

رومئو وارد مي شود. 

رومئو آمد! رومئو آمد! بن ووليو 

                                                
 كلمه ي «تيبالت» در داستان هاي حيوانات، يك نام قديمي براي گربه بوده است. �
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ولي به صورت يك ماهي خشك درآمده كه تخم خود را ريخته است. اي بدن! اي بدن! چه قدر مركوتيو 
15Fرود كه پتراركاي! اكنون به دنبال اشعاري ميتو به شكل ماهي درآمده

 ساخته است. لورا در �
اي بيش نيست، اگرچه شهرت او به خاطر شاعري بود ي وي خدمتكار آشپزخانهمقابل معشوقه

ي رومئو، ديدو زني بدلباس، كه وي را ستود و من قدرت آن را ندارم. در مقابل معشوقه
كنند. تيزبي هم با وجود كلئوپاترا مثل يك كولي، و هلن و هيرو زناني پست و بدكار جلوه مي

16Fچشمان زيبايش قابل ذكر نيست

ژور! اين هم سالم فرانسوي به شلوار . جناب رومئو! بن�
17Fفرانسويت

! ديشب تو ما را خوب فريب دادي. �

سالم به هر دوي شما، چه گونه شما را فريب دادم؟ رومئو 

فهمي؟ ي قلب، آقا! يعني فرار! نميسكهمركوتيو 

 را يادبي  بتواني  مي مهم داشتم؛ در چنين موردي. كارطلبمي  عزيزم، پوزش ميمركوتيورومئو 
 بخشيد.

 شود بدن خود را خم كند.منظورت اين است كه در موردي مثل تو انسان ناچار ميمركوتيو 

يعني سر تعظيم فرود آورد. رومئو 

بلي؛ درست فهميده اي. مركوتيو 

اين تفسير بسيار مؤدبانه بود. رومئو 

بلي؛ من نمونه ي ادب و نزاكتم. مركوتيو 

يعني گل سرسبدي. رومئو 

درست گفتي مركوتيو 

18Fكفش من از اين گل ها زياد داردرومئو 

� .

گو، آن قدر با شوخي به دنبال من بيا تا كفشت پاره شود و فقط گل آن باقي بلي، آقاي بذلهمركوتيو 
بماند. 

                                                
� Petrarch سياستمدار شاعري بود كه در قرن چهاردهم ميالدي مي زيست و قصايدي در وصف لورا، معشوقه ي خود سرود، كه تأثير ،

زيادي در قصيده سرايان دوره هاي بعد داشت. 
زناني كه اسامي آن ها ذكر شده، معشوقه هاي مشهور تاريخي يا داستاني اند كه مركوتيو با لحن شوخي آن ها را هجو مي كند.  �
 اشاره به شلوار گشاد اوست كه مخصوص شب بوده و رومئو فرصت نداشته است آن را عوض كند. �
روي كفش مخصوص رقص و قسمت هاي ديگر لباس در عصر اليزابت، نقش و نگاري به صورت گل درست مي شد.  �
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ولي اين شوخي مثل پاشنه ي كفش خودت خيلي سست بود. رومئو 

بن ووليوي عزيز، بين ما داوري كن و بگو من برنده شدم. مركوتيو 

بگو و بشنو، بگو و بشنو، تا من اعالم مسابقه كنم. رومئو 

فايده ندارد كه بگذاريم عقل ما سر به بيابان گذارد. تو با يك حس خود به اندازه ي تمام حواس مركوتيو 
پنج گانه ي من راه تركستان مي پيمايي. خوب، چه طوري؟ در اين قسمت بر تو فايق شدم. 

بلي؛ تو مثل مرغ ماده اي هستي كه فارغ شده اي. رومئو 

19Fبراي اين شوخي، بگذار گوش تو را گاز بگيرممركوتيو 

� .

اي غاز وحشي، گاز نگير. رومئو 

آيد. ي تلخ و شيريني است كه به صورت چاشني تندي در ميبذله گويي تو مثل ميوهمركوتيو 

آيا اين چاشني براي آن غاز مناسب نيست؟ رومئو 

رساند. دهد كه از يك انگشت آن را به يك وجب ميگو شوخي را آن قدر كش مياين بذلهمركوتيو 

لوحي تو نه تنها در وجود خودت است، بلكه قدر آن را كش خواهم داد كه نشان دهم سادهآنرومئو 
دهي. هرجا بروي آن را اشاعه مي

پرسم. آيا اين حالت بهتر از ناليدن براي عشق نيست؟ اكنون تو خوب، حاال از خودت ميمركوتيو 
تنها از لحاظ مهارت، بلكه از لحاظ طبيعت مشرب و همان رومئوي سابقي. حاال تو نهخوش

خودت آن چه هستي، هستي. 

پرستار و پيتر و خدمتكار وارد مي شوند. 

بفرماييد، اين هم يك موجود جالب! رومئو 

مثل بادبان كشتي است! مركوتيو 

دو تا است، چون يك پيراهن و يك دامن مي آيد! بن ووليو 

پيتر! پرستار 

بفرماييد. پيتر 

                                                
گاز گرفتن گوش، عالمتي از محبت محسوب مي شد.  �
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پيتر، بادبزن مرا بده. پرستار 

بله؛ آقاي پيتر، چنين كن تا صورت خود را بپوشاند. چون بادبزن از صورتش زيباتر است. مركوتيو 

صبح شما به خير آقايان. پرستار 

بعدازظهر شما به خير، خانم عزيز. مركوتيو 

به اين زودي بعدازظهر شده؟ پرستار 

بلي؛ همين طور است. چون عقربه هاي بي شرم ساعت... مركوتيو 

برو كنار آقا، عجب آدمي هستي! پرستار 

اي خانم عزيز، او آدمي است كه خداوند براي خودش خلق كرده تا او را لوس كند. رومئو 

توانيد به من بگوييد كدام از شما ميراستي كه خوب گفتيد. «تا او را لوس كند». آقايان هيچبهپرستار 
توانم پيدا كنم؟ كه رومئوي جوان را كجا مي

توانم بگويم، ولي وقتي رومئوي جوان را پيدا كني او را پيرتر از موقعي خواهي يافت كه من ميرومئو 
باشم. چون اسمي بدتر از ترين كسي هستم كه صاحب آن اسم ميگشتي! من جواندنبالش مي

آن پيدا نشده است. 

درست مي گوييد. پرستار 

ي. آيا بدترين درست است؟ واقعا خوب و عاقالنه سنجيده امركوتيو 

 اي دارم.اگر شما رومئو هستيد با شما صحبت محرمانهپرستار 

مي خواهد رومئو را به شام دعوت كند. مركوتيو 

رومئو، آيا با ما به منزل پدرت برنمي گردي؟ ما مي خواهيم براي شام آن جا برويم. مركوتيو 

من به دنبال شما خواهم آمد. رومئو 

 خانم، خانم، خانم. [با آهنگ شروع به خواندن مي كند]خداحافظ، خانم پير! خداحافظ مركوتيو 

پرسم، اين چه آدم گستاخي بود كه مملو از شيطنت و نيرنگ بود؟ آقا، از شما ميپرستار 

اي است كه عاشق صحبت خودش است. و در يك دقيقه بيش از يك ماه ديگران او نجيب زادهرومئو 
زند. حرف مي

تر از آن چه هست باشد، يا بيست نفر هم مثل او اگر چيزي ضد من بگويد، حتي اگر قويپرستار 
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كنم كه چنان ها را سرجايشان خواهم نشاند. و اگر خودم نتوانم، كساني را پيدا ميباشند، آن
[به كار او نيستم. گرد او نيستم. من از معاشرين جنايتهاي ولفطرت الت! من از زنكنند. پست

گذاري هر رذلي هرطور دلش خواست با من ايستي و ميجا مي مگر تو آدم نيستي كه اينپيتر]
رفتار كند؟ 

من نديدم كه كسي هر طور دلش خواست با شما رفتار كند. اگر آن طور رفتار كرده بود پيتر 
ام اگر دعواي شد. مطمئن باشيد. من مثل همه آمادهدرنگ از غالف خارج ميي من بياسلحه

مناسبي پيش آيد و قانون هم پشتيبان من باشد، شمشير خود را بيرون كشم. 

فطرت الت! ببخشيد آقا! جز لرزد. پستقدر خشمگينم كه تمام بدنم ميبه خدا قسم اآلن آنپرستار 
طور كه گفتم خانم جوان من دستور داد كه شما را پيدا ي ديگر عرضي ندارم. همانيك كلمه

دارم، ولي اول به شما بگويم كه اگر او كنم. آن چه را كه او دستور داد بگويم در سينه نگاه مي
اصطالح ناهنجار و زشتي است، چون اين خانم نجيب اصطالح فريب بدهيد قطعاً رفتار بهرا به

دختر جواني است و اگر به او نيرنگ بزنيد رفتار غلط و سستي نسبت به يك خانم نجيب روا 
ايد. داشته

دهم كه... پرستار، سالم مرا به خانم و سرور خودت برسان. من به تو قول ميرومئو 

نهايت مسرور خواهد شد. احسنت! حتما اين مطالب را به او خواهم گفت. خداوندا! او بيپرستار 

اي. گويي؟ تو هنوز صحبت مرا نشنيدهتو به او چه ميرومئو 

دهي. و اين به نظر من رفتار مناسب يك مرد شريف است. گويم كه قول ميآقا، به او ميپرستار 

اي براي رفتن به كليسا براي اعتراف پيدا كند و در كنج خلوت به او بگو امروز بعد از ظهر بهانهرومئو 
دهم، پس از بخشوده شدن گناهان، عقد ازدواج ما بسته شود. اين را هم الرنس راهب قول مي

اي از من بپذير. براي زحمتي كه كشيده

كنم. نه آقا، حقيقتاً يك شاهي هم قبول نميپرستار 

بايستي قبول كني. من به تو اصرار مي كنم. رومئو 

فرموديد بعدازظهر آقا؟ بسيار خوب، او حاضر خواهد شد. پرستار 

ي يك ساعت خدمتكار من پشت ديوار كليسا نزد تو خواهد صبركن، پرستار مهربان. به فاصلهرومئو 
ي نردبان بافته شده به تو خواهد داد. اين طناب، در تاريكي آمد و طنابي را كه به شكل پله

مرموز شب، به من مساعدت خواهد كرد تا خود را به اوج شادي و اميد خود برسانم. خداحافظ. 
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امين باش و من زحمت تو را جبران خواهم كرد. خداحافظ، سالم مرا به خانم خودت برسان. 

خداوند عالم تو را رستگار كند. گوش كنيد، آقا... پرستار 

پرستار مهربان من، چه مي خواهي بگويي؟ رومئو 

توانند راز را نگاه گويند «دو نفر ميايد كه ميآيا خدمتكار شما قابل اعتماد است؟ مگر نشنيدهپرستار 
ها از بين برود»؟ دارند، به شرطي كه يكي از آن

من به تو قول مي دهم كه خدمتكار من مثل فوالد، قابل اعتماد است. رومئو 

آيد وقتي كه كودك پرحرف هاست. خدايا! يادم ميترين خانمبسيارخوب آقا، خانم من عاليپرستار 
زاده اي به نام پاريس هست كه اشتياق و ادعايي براي كوچكي بود. راستي در اين شهر، نجيب

ازدواج با او دارد. ولي اين دختر نازنين ترجيح مي دهد يك وزغ را ببيند و او را مالقات نكند. 
تري است. ولي به شما گويم پاريس مرد مناسبشوم و به او ميگاهي من باعث خشم او مي

ي فقرا زرد ي كلبهگويم صورت او مثل يك تكه كهنهدهم هر وقت اين جمله را مياطمينان مي
بهار» و «رومئو» هر دو يك حرف ندارند؟ ي «هميشهشود. آيا كلمهپريده ميو رنگ

چرا، پرستار، مقصودت چيست؟ رومئو 

مگر هر دو حرف «ر» ندارند؟ پرستار 

20Fمسخرگي مي كني؟ «ر» اسم سگ استرومئو 

21F. حرف «ر» مناسب تر است�

� .

نه، اسم من با حرف ديگري شروع مي شود. به هر حال، ژوليت جمله هاي خوبي مي داند كه اسم پرستار 
تو و هميشه بهار در آن است و تو خوشحال خواهي شد كه بشنوي. 

سالم مرا به خانمت برسان. رومئو 

. پيتر! شود][رومئو خارج ميچشم، هزاران بار. پرستار 

بفرماييد. پيتر 

بادبزن مرا بگير و جلو بيفت و عجله كن. پرستار 

خارج مي شوند. 

                                                
ها حرف «ر» را حرف سگ مي ناميدند، چون صداي آن شبيه به غرش سگ بود و گاهي حرف «ر» را روي در خانه اي به جاي رومي �

«از سگ احتياط كنيد» مي نوشتند. 
كلمه ي سگ را به كلبيون يا شكاكين نسبت مي دادند. رومئو تصور مي كند كه پرستار نسبت به وفاداري او شك و ترديد دارد، به اين  �

جهت او را بدبين و شكاك مي خواند و مي گويد: «اسم سگ مناسب توست.» ولي البته پرستار از اين شوخي ها چيزي نمي فهمد. 
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صحنه ي پنجم: همان جا، باغ كاپولت 

ژوليت وارد مي شود. 

وقتي پرستار را فرستادم، زنگ ساعت شش خورد. او قول داد پس از نيم ساعت برگردد. شايد ژوليت 
طور نيست. او لنگ است. پيك عشق بايد انديشه باشد كه نتوانسته است او را پيدا كند. ولي اين

راند. به ها به عقب ميها را از روي كوهرسد و سايهصد بار تندتر از پرتو خورشيد به مقصد مي
هايي كند. و به همين جهت خداي عشق بالهمين جهت عشق بر روي كبوتران تيزبال پرواز مي

ترين قله گسترده ي خود بر روي بلندتر است. اكنون آفتاب در سفر روزانهبالدارد كه از باد سبك
نگشته است.  گذرد. و با وجود اين هنوز او برشده است و از ساعت نه ظهر، سه ساعت طوالني مي

شد، و اگر او مملو از احساسات و خون پرحرارت جواني بود مانند توپ حركاتش تند و سريع مي
گشت. ولي رفت. و با پيام او به سرعت به سوي من بر ميبا پيام من به سوي معشوق نازنينم مي

اند. حركات آن ها سنگين و آهسته و كنند كه گويي مردهاند طوري رفتار ميكساني كه پير شده
آيد. پريده است. خدايا! او ميها، مثل سرب، رنگي آنقيافه

 

پرستار و پيتر وارد مي شوند. 

اي پرستار عزيزم، چه خبر آورده اي؟ آيا او را ديدي؟ نوكرت را مرخص كن.  ژوليت 

  [پيتر خارج مي شود]پيتر ، برو كنار در بايست.پرستار 

قدر مغموم است؟ اگر خبر بدي داشته باشي آن را با ي تو چرا ايناي پرستار عزيزم، خدايا! چهرهژوليت 
بخش را از بين ي روحرويي طراوت آن مژدهرويي بگو و اگر خبر خوبي است با اين ترشخوش

بري. مي

كند! چه مسافتي هايم درد ميمن خسته هستم. بگذار كمي استراحت كنم. آه! چه قدر استخوانپرستار 
ام! را پيموده

كنم حرف بزن. اي شد. از تو تمنا ميهاي من مال تو بود و خبر تو نصيب من ميكاش استخوانژوليت 
پرستار مهربان، حرف بزن. 

بيني كه نفسم قطع شده است؟ تواني كمي صبر كني؟ مگر نميخدايا! چه قدر شتاب داري؟ نميپرستار 

قدر نفس داري كه بگويي نفست چه طور ممكن است نفست قطع شده باشد در صورتي كه آنژوليت 
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تر از داستاني است كه از ذكر آن داري طوالنياي كه براي اين تأخير روا ميقطع شده؟ بهانه
اي خوب است يا بد؟ همين را جواب بگو، هر كدام باشد كني. آيا خبري كه آوردهخودداري مي

بگو، من قدرت تحمل آن را دارم. 

طور نيست. داني چه طور يك مرد را بگزيني. رومئو، خير! او ايناي و نمياي كردهتو انتخاب سادهپرستار 
ي او بهتر از مردان ديگر است، پاهاي او را هيچ كس ندارد، اما دست و پا و بدن او اگرچه قيافه

اش صحبت كرد اصالً از حد مقايسه گذشته است. او از لحاظ ادب و تواضع اگرچه نبايد درباره
دهم كه مثل بره نرم و مهربان باشد. برو خانم، خدا را شكر كن! گل سرسبد نيست، ولي قول مي

اند؟ به من بگو، در منزل همه شام خورده

دانستم. او راجع به ازدواج چه گفت؟ بگو چه گفت؟ خير، خير، ولي تمام اين مطالب را قبالً ميژوليت 

خواهد بيست تكه زند كه ميكند! چه سردردي! آن قدر وجع  ميخدايا! چه قدر سرم درد ميپرستار 
سو فرستادي كه از اين سو و آنشود! آخ پشتم! آن طرف! آه پشتم! لعنت به تو كه مرا به اين

همه باال و پايين رفتن به حال مرگ بيفتم. 

راستي كه متاسفم. حال تو خوش نيست. اي پرستار نازنين عزيزم، مگر عشق من چه گفت؟ بهژوليت 

عشق تو مثل يك مرد شريف و مودب و مهربان و شايسته و پاكدامن سخن گفت. مادرت پرستار 
كجاست؟ 

هاي غريب مادرم كجاست؟ درون خانه است. مگر كجا بايد باشد؟ چرا تو اين قدر جوابژوليت 
دهي؟ «عشق تو مثل يك مرد شريف سخن گفت» يا «مادرت كجاست؟». مي

هاي اي؟ آيا اين مرهمي است كه به روي استخواناي نور چشم خداوند، تو غضبناك شدهپرستار 
هايت را برسان. گذاري؟ پس از اين به بعد خودت پيغامدردناك من مي

عجب اين مسأله پيچيده شده است! بگو، رومئو چه گفت؟ ژوليت 

اجازه داري امروز براي اعتراف به كليسا بروي؟ پرستار 

بلي؛ اجازه دارم. ژوليت 

جا شوهري منتظر است كه تو را پس هرچه زودتر خودت را به خلوت الرنس راهب برسان. در آنپرستار 
هاي تو برگشته است و با هر خبري بينم كه خون نانجيب به گونههمسر خود سازد. حاال مي

شوند. زود خود را به كليسا برسان. من كار ديگري دارم. و بايد درنگ سرخ و گلگون ميبي
ي آن در تاريكي شب خود را به آشياني برساند. من نردباني را بياورم كه معشوق تو به وسيله



 43رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

روم و تو هم به خلوت بايد مثل مزدور جان بكنم كه تو لذت ببري! برو، من براي ناهار مي
بشتاب! 

بايد به سوي سعادتي عالي بشتابم! اي پرستار شريف، خدا نگه دار. ژوليت 

خارج مي شوند. 

صحنه ي ششم: همان جا، حجره ي الرنس راهب 

الرنس راهب و رومئو وارد مي شوند. 

اميدوارم خداوند بر اين اقدام مقدس تبسم كند كه پس از اندك زماني ما را با اندوه شماتت نكند.  الرنس 

آمين! آمين! بگذار هر اندوهي وجود دارد نازل شود چون نخواهد توانست با آن شادي برابري رومئو 
كند. تو فقط با سخنان مقدس خود ام را حتي براي يك لحظه نصيبم مينمايد كه ديدار محبوبه

آيد بكند؛ زيرا اگر بتوانم چه از دستش بر ميدست ما را به يكديگر بپيوند. سپس بگذار مرگ، آن
كنم. او را از آن خود بنامم به همان قناعت مي

مانند كه با اين لذات شديد عاقبت وخيم در بر دارند و در پيروزي خود به آتش و باروت ميالرنس 
آورد و ذائقه را طوري ترين عسل در عين لذيذ بودن، نفرت ميشوند. شيريناولين بوسه نابود مي

برد. پس بايد به حد اعتدال عشق ورزيد زيرا عشق پايدار دهد كه اشتها را از بين ميآزار مي
كند. قدر دير خواهد رسيد كه كسي كه سستي ميكند همانزدگي ميچنين است. آن كه شتاب

تر  اين هم خانم! پاي عشق از سنگ چخماق بادوامگيرد]شود و رومئو را در آغوش مي[ژوليت قدري با عجله وارد مي
قيد تابستان در فضا معلق است و در عين حال ممكن است از روي تارعنكبوتي كه در هواي بي

كه بلغزد. آري! خودبيني همين قدر سبك است. است بگذرد بدون اين

گويم. ي روحاني خود روزبه خير ميگيرندهبه اعترافژوليت 

22Fدخترم، رومئو از طرف هر دوي ما از تو سپاس گزاري خواهد كردالرنس 

� .

او هم در خور همين سپاس گزاري است، وگرنه امتنان او راه افراط خواهد پيمود. ژوليت 

ي من لبريز شود، ولي هنر تو در تشريح آن زيادتر ي شادي تو چون پيمانهاي ژوليت! اگر پيمانهرومئو 

                                                
منظور اين است كه ژوليت را نوازش خواهد كرد. در آن تاريخ، رسم بود كه در وقت سالم و خداحافظي دوستانه، اين گونه رفتار  �

مي شد. 
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پذير زبان تو ي دلاز من باشد در اين صورت با نفس خود اين فضا را عطرآگين ساز و بگذار نغمه
آورد. گفتگو از آن سعادتي كند كه اين مالقات در هر كدام از ما به وجود مي

تر ي حرف و سخن، به جوهر خود بيشتر است تا از جنبهتفاهم كه از نظر ذات و ماده غنيژوليت 
كند گدايي بيش نيست، ولي بالد تا به آرايش خويش. كسي كه ارزش خود را محاسبه ميمي

عشق واقعي من چنان فزوني يافته كه قادر نيستم نيمي از ثروت خود را حساب كنم. 

گذارم شما تنها ي شما ديگر نميبا من بياييد و به زودي كار را فيصله خواهيم داد چون با اجازهالرنس 
بمانيد و كليساي مقدس دو وجود شما را به وحدت مبدل خواهد كرد. 

 

خارج مي شوند. 



 45رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

پرده ي سوم 

ول: ورونا، مكاني عمومي  صحنه ي ا

مركوتيو، بن ووليو، و خدمتكاران وارد مي شوند. 

مركوتيوي عزيزم، از تو تمنا مي كنم كنار برويم. امروز گرم است و خاندان كاپولت بيرونند و اگر بن ووليو 
با هم مصادف شويم، حتماً نزاعي در خواهد گرفت. چون در اين روزهاي گرم، خون مردم 

ديوانه وار به جوش مي آيد. 

اندازد و شود شمشير خود را روي ميز ميخانه ميتو مانند مردي هستي كه وقتي وارد ميمركوتيو 
گويد «خداوند كاري كند كه به تو احتياج نداشته باشم» ولي به مجردي كه جام دوم اثر مي

كه حقيقتاً احتياجي به آن نيست. كشد، در حاليخود را كرد شمشير مي

آيا من مثل آن شخص هستم؟ بن ووليو 

كس در ايتاليا نداري و به همان سرعت بلي، تو در حالت برآشفته شدن دست كمي از هيچمركوتيو 
زني. شوي و در همان حالت عجوالنه دست به كارهايي ميها ميدچار آن حالت

به چه منظور؟ بن ووليو  

يك باقي نخواهد ماند؛ چون هر كدام زودي هيچنه، نبايد گفت. اگر دو نفر مثل تو باشند بهمركوتيو 
سازد. اما تو! تو حاضري با هركس كه در ريش خود يك مو بيش از تو يا ديگري را نابود مي

شكند به نزاع تر از تو داشته باشد سر دعوا باز كني. تو حاضري با مردي كه فندق مييكي كم
ات اين باشد كه رنگ چشم تو مثل فندق است. چه چشمي جز چشمي كه بپردازي و تنها بهانه

اي مي رود؟ سر تو به همان اندازه مملو از ستيزه چنين رنگي داشته باشد به سراغ چنين فتنه
مرغي كه لق شده سر تو هم براي دعوا لق مرغ پر از سفيده است. ولي مانند تخماست كه تخم

اي براي اين كه سرفه كرده و سگ تو را شده است. تو سر نزاع را با مردي در خيابان باز كرده
كه در آفتاب دراز كشيده است بيدار كرده است. يادت نيست كه با خياطي در افتادي براي اين 

ي خود را قبل از عيد قيام مسيح به تن كرده بود؟ و با ديگري ستيزه كردي براي كه جليقه
ي نزاع به من تعليم خواهي دربارههاي نوي خود را با بند بسته بود؟ آن وقت تو ميكه كفشاين

بدهي! 
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توانست تمام عمر مرا به قيمت يك ي تو مستعد زد و خورد بودم، هر كس مياگر من به اندازهبن ووليو 
ساعت و ربع بخرد. 

به آن قيمت؟ واقعاً ساده لوحي! مركوتيو 

به سرم قسم كه خاندان كاپولت مي آيند. بن ووليو 

به سرم قسم كه ابداً اهميتي نمي دهم. مركوتيو 

تيبالت و سايرين  وارد مي شوند. 

به دنبال من بياييد و نزديك باشيد، چون قصد دارم با آن ها سخن گويم. آقايان، سالم به شما. تيبالت 
با يكي از شما حرف دارم. 

فقط يك حرف با يكي از ما؟ پس چيزي به آن اضافه كن و آن را يك حرف و يك ضربه كن. مركوتيو 

آقا، شما مرا براي چنين عملي مستعد خواهيد يافت و بهانه و فرصت آن را به من خواهيد داد. تيبالت 

آيا نمي توانيد بهانه اي را بپذيريد، بدون اين كه آن را به دست بدهيد؟ مركوتيو 

مركوتيو، تو با رومئو همدمي... تيبالت 

23Fهمدممركوتيو 

خواني انتظار شنيدن چيزي خواني؟ اگر ما را خنياگر ميچه طور، تو ما را خنياگر مي ؟�
 اين هم تو را به زند][دست به شمشير خود ميجز ناسازگاري نداشته باش. اين هم كمانِ ساز من است. 

رقص خواهد آورد. گفتي همدم؟ 

تري برويم و كنيم. بيا به مكان خلوتاي كه گذرگاه مردم است صحبت ميجا ما، در نقطهاينبن ووليو 
ي جا همهجا با خونسردي سر شكايت باز كنيد. يا اكنون از هم جدا شويم، چون در ايندر آن

نگرند. مردم ما را مي

چشم براي نگريستن ساخته شده. بگذار ما را بنگرند. من حاضر نيستم يك قدم به خاطر كسي مركوتيو 
از جاي خود تكان بخورم. خير! 

رومئو وارد مي شود. 

                                                
 غير از معني همدم، مفهوم خنياگري را دارد كه اجير شده تا براي يك عاشق در زير پنجره ي معشوقه، ترانه هاي Consortكلمه ي  �

عاشقانه بنوازد. 
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خوب آقا، آرام شويد. آدمي كه مي خواستم آمد. تيبالت 

ولي اشتباه است اگر فكر كنيد لباس نوكري شما را خواهد پوشيد. بلي، تو اول به ميدان مبارزه مركوتيو 
توانيد او را آدم خود بناميد. جناب، فقط به آن معني ميبرو. او به دنبالت خواهد آمد. بلي عالي

دهد كه به تو بگويم تو رومئو، تنفري كه نسبت به تو دارم به من فرصتي بهتر از اين نميتيبالت 
فطرتي. پست

ي چنين شود خشمي را كه در نتيجهتيبالت، دليلي كه براي محبت نسبت به تو دارم باعث ميرومئو 
فطرت نيستم. پس خداحافظ. چون معلوم برخوردي بايد برانگيخته شود كنار گذارم. من پست

شناسي. است مرا نمي

شود. پس آماده باش و اي نمياي كه به من رساندهپسر، اين باعث بخشودن آزار و صدمهتيبالت 
شمشير خود را بكش. 

چه تو بتواني تصور ام، بلكه بيش از آنكنم كه هرگز به تو آزاري نرساندهولي جداً اظهار ميرومئو 
ي مرا درك كني. پس اي كاپولت عزيز، كني تو را دوست دارم تا روزي برسد كه تو دليل عالقه

ي نام خودم در نظرم عزيز است، متقاعد و راضي باش. كه اين نام به اندازه

گذاري اين آقاي رجزخوان آوري است! مياين چه خونسردي ناشرافتمندانه و اطاعت شرممركوتيو 
ي موش گير! حاضري بجنگي؟ خواهد بكند؟ تيبالت! اي گربههركاري مي

با من چه كار داري؟ تيبالت 

ها جان تو، فقط يكي باقي خواهد ماند، چون مصمم هستم شش تاي آنها! از هفتاي شاه گربهمركوتيو 
هاي شمشير خودم بگيرم. پس آيا حاضري شمشير خود را تا بناگوش از غالف بيرون را با ضربه

بكشي؟ عجله كن واال شمشير من قبل از بيرون آمدن شمشير تو به بناگوشت خواهد رسيد. 

براي مقابله با تو آماده ام. تيبالت 

اي مركوتيوي عزيز، شمشيرت را غالف كن. رومئو 

زود باش آقا، حمله را آغاز كن. مركوتيو 

ها را خنثي كن. آقايان، اين ننگ است. از اين ووليو، شمشير خود را بكش و حمالت آنبنرومئو 
ها در تجاوز خودداري كنيد. تيبالت، مركوتيو، امير دستور اكيد داده است كه اين زد و خورد

هاي ورونا نبايد صورت بگيرد. تيبالت، خودداري كن! مركوتيوي عزيز من! خيابان
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تيبالت از زير بازوان رومئو، مركوتيو را مجروح مي كند و مي گريزد. 

من مجروح شدم! لعنت به هر دو خاندان شما باد! او رفت، بدون اين كه ضربه اي نصيبش شود؟ مركوتيو 

آه! تو زخمي شده اي؟ بن ووليو 

بلي؛ ولي خراشي بيش نيست. همان هم كافي است. مستخدم من كجاست؟ برو، پسر، يك مركوتيو 
 [مستخدم خارج مي شود.]جراح بياور. 

جرأت داشته باش، رفيق. جراحت تو خطرناك نيست. رومئو 

ي ي يك چاه عميق و مثل در كليسا عريض نيست. ولي كافي است كه نتيجهنه، به اندازهمركوتيو 
دهم كار من در صدايي خواهي يافت. قول ميمطلوب را بدهد. فردا حال مرا بپرس و مرا مرد بي

اين دنيا ساخته باشد. لعنت به خاندان هر دوي شما باد! عجيب است كه يك سگ يا يك موش 
فطرت كه زن، يك دغل، يك پستيا يك گربه انسان را بخراشد و باعث مرگ او شود. يك الف

جنگد. تو چرا بين ما آمدي؟ من از زير بازوي تو زخمي شدم. هاي رياضي مياز روي فرمول

قصد من جلوگيري از ستيزه و غوغا بود. رومئو 

بن ووليو، به من كمك كن كه به خانه اي برسم، و االّ از حال خواهم رفت. لعنت به هر دو مركوتيو 
خاندان شما باد! كه مرا نصيب كرم هاي گورستان كردند. آن چه بايد نصيبم شود، شد. آن هم 

 [مركوتيو و بن ووليو خارج مي شوند.]چه طور! لعنت به... 

كار صميمي امير و دوست عزيز من، زخم مهلكي به خاطر من برداشته اين مرد شريف، اين همرومئو 
دار شده. همان تيبالتي كه از يك ساعت پيش با من است. نام من با ناسزاي تيبالت لكه

صفت كرده و فوالد دالوري را در خويشاوندي پيدا كرده. اي ژوليت نازنين، جمال تو مرا زن
روح من سست ساخته است. 

بن ووليو وارد بازار مي شود. 

اي رومئو، مركوتيوي دلير درگذشت. و آن روح سلحشور، به سوي ابرها شتافت. همان كس كه بن ووليو 
پيش از اين، مرگ را تحقير مي كرد. 

سرنوشت شوم امروز بستگي به روزهاي ديگر هم دارد و محنتي را كه امروز آغاز گشته، ديگران رومئو 
بايد پايان دهند. 
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تيبالت بازمي گردد. 

تيبالت سودايي مزاج، دوباره برگشت. بن ووليو 

هنوز زنده است كه به پيروزي خود ببالد و ببيند كه مركوتيو كشته شده است. اين رحم رومئو 
شفقت آميز، دور شو و اي خشم آتشين، اكنون مرا رهبري كن. 

تيبالت، كلمه ي پست فطرت را كه به من حواله داده بودي، اكنون پس بگير، چون روح مركوتيو 
بر فراز ما و نزديك است و انتظار مي كشد تا تو به او ملحق شوي. يا تو يا من يا هر دو، به او 

خواهيم پيوست. 

اي پسر بدبخت، تو با او در اين جا همدم بودي. از همين جا با او خواهي رفت. تيبالت 

 [شروع به زد و خورد مي كنند.]اين شمشير، آن سرنوشت را تعيين خواهد كرد. رومئو 

اند و تيبالت مرده است. جا روي آوردهجا دور شو. مردم شهر به اينرومئو، زود برو. از اينبن ووليو 
جا جا نايست. اگر تو را بگيرند، امير تو را محكوم به مرگ خواهد كرد. پس از اينزده اينبهت

زود برو! دور شو! 

آه كه من آلت تمسخر سرنوشت شدم! رومئو 

چرا تو هنوز ايستاده اي؟  بن ووليو 
  

رومئو خارج مي شود، مردم وارد مي شوند. 

آن كه مركوتيو را كشت از كدام سو گريخت؟ تيبالت، جاني بي رحم، كدام سو رفت؟ يكي از مردم 

تيبالت، آن جا افتاده است. بن ووليو 

بلند شو آقا، با من بيا، من به نام امير تو را بازداشت مي كنم. اطاعت كن. همان شخص 
 

. شوندها وارد میامري، مونتاگو، کاپولت و مهسران و مهراهان آن

مسببين پست اين غوغا كجا هستند؟ امير 

بار را به عرض توانم تمام قضايا و جريان اين نزاع شوم و مرگاي امير بزرگ، من ميبن ووليو 
گوشه همان كسي كه خويشاوند شما يعني مركوتيو را كشت، به دست برسانم. در آن



 50رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

رومئوي جوان به قتل رسيد. 

ي من! پسر برادر من! اي امير! اي برادرزاده! اي شوهر! خون آه، تيبالت! برادرزادهخانم كاپولت 
خويشاوند عزيز من ريخته شده است. اي امير، اگر تو عادلي براي خون اين خويشاوند 

ي من! خون مونتاگو را بريز. آه! برادر زاده

بن ووليو، چه كسي اين جنگ خونين را آغاز كرد؟ امير 

همين تيبالت كه به دست رومئو به قتل رسيد، آن را شروع كرد. رومئو كه با مدارا سخن بن ووليو 
قدر ابلهانه است و در عين حال رنجش خاطر گفت به او گوشزد كرد كه اين نزاع چهمي

مبارك را به او يادآوري نمود. ولي اين سخنان كه با ماليمت و خونسردي و فروتني ادا 
شد نتوانست جلوي طغيان خشم تيبالت را كه براي صلح و آرامش گوش شنوا نداشت، مي

ي مركوتيوي دلير نشانه گرفت. مركوتيو با بگيرد. بلكه شمشير فوالدين خود را به سينه
همان درجه خشم، با شمشير خود به او حمله برد و در حالي كه با تحقير سلحشورانه 

فرستاد و او هم زد با دست ديگر مرگ را به سوي تيبالت ميمرگ را با يك دست كنار مي
گفت. رومئو فرياد كرد: بس است دوستان جدا شويد.  و در با مهارت آن را جواب مي

همان لحظه با دست چاالك خويش نوك شمشيرهاي آن ها را با ضربات خود پايين برد و 
ي نابكار تيبالت از زير بازوي رومئو به زندگي مركوتيو پايان داد ها دويد. ولي حملهبين آن

زودي به طرف رومئو برگشت كه در اين لحظات قصد و تيبالت پا به فرار گذاشت. ولي به
كه انتقام در مغز خود پرورانده بود و به سرعت برق به جان يكديگر افتادند. و پيش از آن

ها را جدا كنم، تيبالت نيرومند كشته شد. و قبل از مرگ او رومئو راه فرار پيش بتوانم آن
گرفت. اين عين حقيقت است و حاضرم جان خود را فداي آن كنم. 

شود كه راه كذب پيش گيرد. او راست او از بستگان مونتاگو است و عاطفه باعث ميخانم كاپولت 
ها موفق شدند فقط يك نفر گويد. بيست نفر در اين نزاع شوم سهيم بودند و تمام آننمي

را به قتل رسانند. من درخواست عدالت دارم و تو، اي امير، بايد آن را اعطا كني. رومئو 
تيبالت را كشت، پس رومئو نبايد زنده بماند. 

ي بهاي وابستهرومئو او را كشت و او هم مركوتيو را كشته بود. پس چه كسي براي خونامير 
من مديون من است؟ 

چه را بايد زاده، چون دوست مركوتيو بود. تقصير او اين است كه آنرومئو نيست، اي شاهمونتاگو 
داد ـ يعني زندگي تيبالت را ـ او خاتمه داده است. قانون پايان مي
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درنگ از اين شهر تبعيد شود. من به جريان نفرت خاندان شما و به جرم اين گناه بايد بيامير 
غلتد. ي شما خويشاوند من در خون خود ميتوجه مخصوص دارم و به خاطر نزاع وحشيانه

ي شما از اين آسيبي كه به من ي شما روا دارم كه همهولي چنان تنبيه سختي درباره
هاي شما گوش نخواهم داد و گريه و استدعا ايد پشيمان شويد. من به تمنا و بهانهرسانده

حرمتي را نخواهد كرد. پس، از آن كار خودداري كنيد و بگوييد رومئو جبران اين بي
ي آخر عمر او خواهد بود. جا برود. واال اگر او را پيدا كنند آن لحظه دقيقهدرنگ از اينبي

شود كه كار باعث مياين نعش را از اين جا ببريد و دستور مرا اجرا كنيد. بخشودن جنايت
رحم به صورت جنايت در آيد. 

 

خارج مي شوند. 

صحنه ي دوم: همان جا، باغ كاپولت 

. ژوليت، تنها وارد می شود

راني، مانند فرزند خداي هاي بادپاي آتش زا، به سوي كاخ خورشيد بشتابيد چون ارابهاي توسنژوليت 
ي درنگ شب تار ابرآلود را بياوريد . پردهزند. و بيآفتاب، شما را به سوي غروب تازيانه مي

آفرين است، به روي زمين پهن كنيد تا چشم دشمن كور شود و رومئو تاريكي شب را كه عشق
هايي خود را به آغوش من بيندازد و كسي او را نبيند و از او سخني نگويد. جمال عشاق به آن

تر بخشد كه مراسم عشق خود را ببينند. و اگر عشق نابينا باشد با تاريكي شب بيشبينايي مي
پوش موقر! به من بياموز چه گونه يك نبرد سازگار است. بيا اي شب مهربان، اي كدبانوي سياه

ام را كه به دامن در گرفته است، ببازم. خون تشنهي پاكپيروزمندانه را كه به خاطر يك دوشيزه
آشنا، به خود جرات دهد و تصور ي سياه خود بپوشان تا اين عشق ناهايم هجوم برده با پردهگونه

دلي توسل جسته است. اي شب، بيا! اي رومئو بيا! بيا كه تو كند كه عشق واقعي به آزرم و ساده
كني كه برپشت كالغ هاي سپيدتر از برفي جلوه ميدر شب، روز مني! چون تو بر روي بال

دار من! رومئوي مرا به من ببخش و نشسته است. بيا اي شب مهربان، بيا اي شب تاريك دوست
هايي از او بساز كه سرتاسر آسمان را چنان قطعه كن و ستارهوقتي قرار است بميرد، او را قطعه

ي شب شوند و ديگر پرستشي نسبت به خورشيد خيره باختهنوراني كند كه تمام جهان دل
ام. و اگرچه به من ام، ولي آن را تصاحب نكردهكننده روا ندارند. آه! من قصر عشق را خريده

قدر كه شب پيش از جشن، براي كودك ام، همانفروخته شده، هنوز از آن لذتي نبرده
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رسد، ها را ندارد، طوالني به نظر ميي پوشيدن آنهاي نو دارد ولي اجازهاي كه لباسحوصلهبي
آورد. هر زباني آيد و پيام خوشي مياين روز هم براي من خسته كننده است. آه! پرستار من مي

كه نام رومئو را ببرد فصاحت آسماني دارد. 
 

پرستار، در حالی که دست ها را به هم می سايد، وارد می شود و نردبان طناب در 
 دامن اوست.

خوب پرستار، چه خبري آورده اي؟ اين ها چيست؟ همان طناب هايي است كه رومئو به تو دستور ژوليت 
داد بياوري؟ 

بلي؛ همان طناب است. پرستار 

خدايا! چه خبر آورده اي؟ چرا دستانت را به هم مي سايي؟ ژوليت 

آه! چه روز شومي بود! او مرد! او مرد! او مرد! خانم من، ديگر بدبخت شديم. بدبخت شديم. آه! پرستار 
افسوس! او رفت! او كشته شد! او مرد! 

مي توان باور كرد كه آسمان اين قدر حسادت بورزد؟ ژوليت 

توانست تصور آن را بكند؟ تواند. اي رومئو! رومئو! چه كسي مياگر آسمان نتواند، رومئو ميپرستار 
رومئو! 

انگيز است. دهي! اين شكنجه درخور دوزخ ماللتو چه قدر ديوصفتي كه اين طور مرا شكنجه ميژوليت 
آيا رومئو خود را كشت؟ تو فقط بگو «آري». و همين كلمه كافي است كه بيش از چشمان اژدها 

زهرآگين باشد. اگر اين كلمه ذكر شود ديگر من خودم نخواهم بود. اگر او كشته شده است 
چشمان خود را ببند و آن كلمه را ادا كن واال بگو «نه»، چون يكي از اين دو كلمه سرنوشت 

بختي يا بدبختي مرا معين خواهد كرد. خوش

من خودم زخم او را ديدم. زخمش را به چشم خود مشاهده كردم. خداوند ما را از شر روزگار پرستار 
آلود انگيزي! چه نعش خوني او ديدم. آه! چه جسد رقتي مردانهحفظ كند. آن را روي سينه

هاي خون روي آن پريده و تمام آن به خون آغشته بود، و لختهانگيزي! مثل خاكستر رنگرقت
هوش شدم. منعقد شده بود. من از ديدن آن منظره بي

درنگ بشكن! اي چشمان من! در زندان اسارت اي قلب من، از هم بپاش! اي قلب ورشكسته، بيژوليت 
خود ديگر روي آزادي نبينيد. اي وجود خاكي بدبخت، به خاك برگرد! و به زندگي پايان بخش. 

و تو و رومئو در كنار هم در يك تابوت قرار گيريد! 
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دامن! چرا اي تيبالت! تيبالت! تو بهترين دوست من بودي! اي تيبالت خليق! اي مرد نجيب پاكپرستار 
من بايد زنده بمانم كه مرگ تو را ببينم؟ 

اين چه توفاني است كه اين طور نامساعد طغيان كرده است؟ آيا رومئو كشته شده و تيبالت در ژوليت 
اند؟ پس اي صور اسرافيل! ترين سرور من مردهگذشته است؟ آيا عزيزترين پسرعم من و گرامي

شيپور موحش قيامت را به صدا در آر! چون اگر آن دو نفر رفته باشند، چه كسي زنده است؟ 

تيبالت كشته شده و رومئو تبعيد گشته است. رومئو تبعيد شده، براي اين كه او را كشته است. پرستار 

خدايا! آيا دست رومئو بود كه خود تيبالت را ريخت؟ ژوليت 

بلي، او بود! او بود! هزار افسوس! خود او بود! پرستار 

اي! آيا اژدها هرگز در غاري اي پنهان ساختهي فريبندهاي قلب اهريمني كه خود را در زير قيافهژوليت 
مانند! اي كالغي كه با پر به اين زيبايي مسكن گزيده است؟ اي ظالم زيباروي! اي عفريت فرشته

انگيز ي نفرتصفتي كه ظاهري چون گوسفند داري! اي مايهاي! اي گرگكبوتر آراسته شده
شده! آيي! اي مقدس نفرينچه هستي به نظر ميعكس آنهاي آسماني، كه درست بهگريجلوه

كردي كه در بهشت انسانيِ چنان بدني مند! اي طبيعت! تو در دوزخ چه ميي شرافتاي فرومايه
قدر جذاب است، روح عفريتي را پناه دادي؟ آيا هرگز كتابي وجود داشته است كه در كه اين

ميان جلدي به اين ظرافت، حقايقي پليد را مستور دارد؟ افسوس كه نيرنگ بايد در چنين 
قصري باشكوه سكني گزيند. 

ارزش و رياكار گو و بيها دروغتوان يافت. تمام آندامني و صداقت را در مردان نميايمان و پاكپرستار 
ها و ها و پريشانيشكنند. مستخدم من كجاست، براي من آب حياتي بيار! اين غصهو پيمان
اند. ننگ بر رومئو! ها مرا پير كردهمصيبت

زبان تو تاول بزند كه چنين آرزويي بكني. او براي ننگ پا به دنيا نگذاشت. ننگ شرم دارد كه بر ژوليت 
كند و به گذاري ميجا تخت سلطنتي است كه افتخار روي آن تاجپيشاني او جاي گيرد، چون آن

راند. آه! چه قدر وحشي بودم كه او را مالمت كردم. نظير حكم ميتمام دنيا چون سلطاني بي

خواهي از كسي كه پسرعم تو را كشت تمجيد كني؟ پس ميپرستار 

تواند ي من! كدام زبان ميپس بايد از كسي كه شوهر من است بدگويي كنم؟ اي سرور بيچارهژوليت 
ام پاك و منزه كند؟ ولي اي ي تو، ننگين و ضايع ساختهنام تو را كه من، همسر سه ساعته

هاي كشت. اي اشكفرومايه، چرا پسرعم مرا كشتي؟ چون آن پسر فرومايه شوهر مرا مي
دهيد متعلق به پريشاني است ي اصلي خود برگرديد. قطراتي كه خراج ميمعني، به سرچشمهبي
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خواست او را بكشد كنيد. شوهر من كه تيبالت ميكه شما دچار اشتباه شده و به شادي اهدا مي
ها باعث تسلي است، پس خواست بكشد مرده است. اينزنده است. و تيبالت كه شوهر مرا مي

خواهم آن را اي به گوشم رسيد كه بدتر از مرگ تيبالت مرا كشت. من ميچرا اشك بريزم؟ كلمه
آورد: «تيبالت كاران بر ضمير من فشار مياز ياد ببرم ولي افسوس كه چون اعمال شنيع گناه

ي «تبعيد» ده هزار تيبالت را كشته كشته شده و رومئو تبعيد گشته است». آن كلمه، آن كلمه
يافت. يا اگر بدبختي جا پايان مياست. مرگ تيبالت به حد كافي بدبختي بزرگي بود اگر همان

هاي ديگر است، پس چرا نشيني پريشانيهميشه آرزو دارد همدمي داشته باشد، و محتاج هم
وقتي گفت تيبالت مرد، آن را با اين جمله كه «پدرت يا مادرت مرد» يا «هر دو مردند» كامل 

ي «رومئو تبعيد شد» پس از خبر شد؟ ولي ذكر جملهنساخت كه مستلزم سوگواري عادي مي
مرگ تيبالت مانند اين است كه پدر و مادر و تيبالت و رومئو و ژوليت و همه را كشته باشد. در 

تواند تا اين اي نمياي براي مرگ نيست. هيچ كلمهي «تبعيد رومئو» حد و حصر و اندازهكلمه
درجه محتوي پريشاني باشد. پرستار، پدر و مادرم كجا هستند؟ 

برم. جا ميها بروي؟ من تو را به آنخواهي نزد آنكنند. ميبر سر نعش تيبالت شيون ميپرستار 

ها خشك شود اشك من براي شويند؟ وقتي اشك آنهاي خود ميهاي او را با اشكآيا زخمژوليت 
چاره! من و شما افسون هاي بيها را بردار. اي طنابشود. اين طنابتبعيد رومئو سرازير مي

راهي براي رسيدن به تختخواب من كرده بود، تبعيد شد و ها را شاهايم. چون رومئو كه آنشده
ام. من در عين دوشيزگي بيوه شده

جا بيايد؛ چون كنم تا براي تسلي خاطر تو به آنبه اتاق خودت بشتاب. من رومئو را پيدا ميپرستار 
جا خواهد آمد. اين مطلب را به او خواهم گفت. او دانم كجاست. گوش كن، رومئو امشب اينمي

در كنج خلوت الرنس پنهان شده است. 

او را پيدا كن. اين انگشتر را به قهرمان واقعي من بده و بگو براي آخرين وداع خود نزد من بيايد. ژوليت 
 

خارج مي شوند. 

صحنه ي سوم: همان جا، حجره ي الرنس راهب 

 الرنس راهب وارد می شود.

رومئو، بيا بيرون! بيا بيرون اي مرد وحشتناك! اكنون ديگر اندوه، همدم و دوست دار تو است و الرنس 
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 [رومئو داخل مي شود.]مصيبت، تو را به همسري برگزيده است. 

اي پدر روحاني، چه خبر؟ امير چه فرماني صادر كرده؟ چه غصه اي اكنون مي خواهد به من آشنا رومئو 
شود كه من از آن هنوز بي خبرم؟ 

فرزند عزيز من بيش از حد با چنين معاشرين تلخ همدم بوده است. من براي تو خبر فرمان امير الرنس 
را مي آورم. 

حكم امير از حكم روز قيامت چه چيزي كم دارد؟ رومئو 

تري از زبان او صادر شد. جسمت را به جاي اعدام، امر به تبعيد داد. فرمان ماليمالرنس 

تر از مرگ دارد. پس مگو اي هولناكآه! گفتي تبعيد؟ رحم كن و بگو مرگ. چون تبعيد قيافهرومئو 
تبعيد. 

اي. صبور باش چون دنيا وسيع و پهناور است. از امروز از شهر ورونا تبعيد شدهالرنس 

دنيايي بيرون ديوارهاي ورونا به جز برزخ و شكنجه و خود دوزخ وجود ندارد. پس اين تبعيد رومئو 
مفهوم تبعيد از دنيا را دارد و دنياي تبعيد يعني مرگ، تو سرم را با تبري طاليي از تن جدا 

كني. رساند تبسم ميسازي و به اين ضربه كه مرا به قتل ميمي

اي! تو طبق قوانين ما مستوجب مرگي و امير ناشناسي وحشيانهآه، چه گناه مهلكي! آه، چه حقالرنس 
ي شوم مرگ را مبدل به تبعيد داري از تو، قانون را كنار گذارده و كلمهرئوف ما، به خاطر جانب

دهي. كرده است. اين كار رحم و شفقت است و تو آن را تشخيص نمي

جاست كه ژوليت در آن سكنا دارد و هر سگ و اين رحم نيست، شكنجه است. بهشت در اينرومئو 
تواند او را نظاره كند، ارزشي در اين بهشت سكنا دارد و ميگربه و موش و هر موجود حقير و بي

اند بيش هايي كه بر اجساد نشستهولي رومئو از آن محروم است. ارزش و احترام و اهميت مگس
ها حق دارند بر دست لطيف و آسماني ژوليت عزيز بنشينند و از لبان او از رومئو است. آن

دامني و نجابت از فكر گناه رستگاري جاوداني بربايند، در حالي كه او در عين عفت و پاك
شود. ولي رومئو از آن محروم است چون تبعيد شده. مگس ها سرخ و شرمنده ميي آنبوسه

مندند، ولي من تبعيد ها از آزادي بهرهحق نزديك شدن را دارد ولي من بايد دور شوم. آن
ين و گويي تبعيد مرگ نيست؟ آيا تو زهري كارگر، يا خنجري فوالدوقت تو باز هم ميام. آنشده

ي «تبعيد» براي مرگ ناگهاني نداشتي اي ديگر، هرچه هم حقير باشد، غير از كلمهتيز يا وسيله
برند و فرياد و شيون شدگان جهنم، آن كلمه را به كار ميكه مرا بكشي؟ تبعيد! اي راهب، نفرين

قدر رئوف ي گناهان من، آنكنند. آيا قلب تو مرد آسماني، دوست و رهبر روحاني و بخشندهمي



 56رومئو و ژوليت 

 

http://www.seapurse.ir 

ي «تبعيد» قطعه قطعه نكند؟ نيست كه مرا با  كلمه

ي ابله، به من كمي گوش فرادار! اي مرد ديوانهالرنس 

خواهي از تبعيد سخن بگويي؟ آه! باز هم ميرومئو 

ي لذيذ دهم كه در مقابل آن كلمه ايستادگي كني. آن زره، حكمت يا عصارهمن به تو زرهي ميالرنس 
فالكت است كه در عين تبعيد به تو تسلي و آرامش خواهد داد. 

ي وجود ي تبعيد؟ حكمت به درك واصل شود! اگر حكمت نتواند ژوليتي را به عرصهباز هم كلمهرومئو 
اي ندارد و آورد و شهري را به جاي ديگر منتقل كند و فرمان اميري را معكوس سازد فايده

كند. ديگر سخني مگوي. مساعدتي نمي

بينم كه ديوانگان گوش شنوا هم ندارند. آه! پس ميالرنس 

توانند داشته باشند وقتي كه خردمندان چشم بينا ندارند؟ چه طور ميرومئو 

ي وضع تو با تو سخن گويم. بگذار من دربارهالرنس 

كني سخن گويي. اگر تو مثل من جوان بودي و تواني از چيزي كه خودت احساس نميتو نميرومئو 
ژوليت عشق تو بود و يك ساعت از همسري تو بيش نگذشته، و تيبالت به قتل رسيده بود، و 

توانستي سخن گويي شدي، در آن موقع ميي عشق بودي و چون من تبعيد ميچون من ديوانه
طور بر زمين افكني و با اين عمل خود را و موهاي خود را از ريشه بكني و خود را چون من اين

 زند] [پرستار در ميي قبري سازي كه هنوز كنده نشده است.آماده

زنند. اي رومئوي عزيز خود را پنهان ساز! بلند شو! در ميالرنس 

هاي اين قلب رنجور، مانند ابري، از چشم كنجكاو كنم. مگر اين كه نفس نالهنه، چنين نميرومئو 
. زند][پرستار در ميديگران مستورم دارد. 

زنند! كيست؟ رومئو بلند شو! تو را خواهند گرفت... صبر كن... برخيز... ببين چه طور در ميالرنس 
آيم. خدايا! اين چه حماقتي است؟ دارم  به اتاق كار من برو. زود باش! االن ميزند][پرستار در مي

[پرستار آيي؟ كارت چيست؟ زند؟ از كجا مي. كيست كه اين قدر محكم در ميزند][پرستار در ميآيم. مي

 شود]داخل مي
ام. بگذار داخل شوم تا كار خود را براي شما بگويم. من از طرف خانم ژوليت آمدهپرستار 

پس خوش آمدي الرنس 

اي راهب مقدس! به من بگو، اي راهب مقدس! همسر خانم من كجاست؟ رومئو كجاست؟ پرستار 
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جا روي زمين، در سيل اشك مغروق و مدهوش افتاده است. آنالرنس 

بار! اي دردي نكبتآه، او هم به وضع خانم من دچار شده. درست شبيه وضع او است. اي همپرستار 
گريد، بلند شو! برخيز! مرد كند و ميطور بر زمين افتاده و ناله ميوضع ناهنجار! او هم همين

باري بيندازي؟ باش! به خاطر ژوليت، برخيز و بايست! چرا تو بايد خود را به چنين وضع نكبت

پرستار! رومئو 

چيز است. آه! آقا، آه! باالخره مرگ پايان همهپرستار 

داند از ژوليت سخن مي گويي؟ بگو بدانم، حالش چه طور است؟ آيا او مرا يك جاني فطري نميرومئو 
دار قدر به او نزديك بود لكهكه دوران جواني و سعادت خودمان را با خون آن كسي كه آن

گويد؟ ي ما چه ميشدهي عشق ملغيكند؟ همسر نهاني من دربارهام؟ او كجاست؟ چه ميساخته

ريزد. يك لحظه خود را به روي كند و اشك ميگويد، آقا، جز اين كه گريه ميچيزي نميپرستار 
خواند، برد، سپس رومئو را ميخيزد و نام تيبالت را ميي ديگر برمياندازد و لحظهتختخواب مي

اندازد. و از نو خود را به زمين مي

رساند، چون دست لعنتي باري خارج شده و او را به قتل ميي تفنگ مرگگويي آن نام از دهانهرومئو 
صاحب همان نام، خويشاوند او را به قتل رساند. اي راهب، به من بگو نام من در كدام عضو پليد 

بار را ويران كنم.  اين بدن سكني دارد؟ به من بگو تا آن مسكن نفرت
 گيرد]خواهد به خود خنجر فرو كند ولي پرستار آن را از او مي[مي

هاي تو جلوي دست مأيوس خود را بگير. آيا تو مرد هستي؟ تو شكل مرد را داري ولي اشكالرنس 
دهد. تو ِ طبيعي يك درنده را نشان ميي تو خشم غيرصفتي است. اعمال وحشيانهحاكي از زن

ماني كه خود را به آن دو صورت منظر ميچون زني ناشايسته در لباس مردي، و به حيواني زشت
كردم ي مقدس خودم قسم، كه تصور مياي. به فرقهدهد. تو مرا به حيرت انداختهنشان مي

خواهي خود را بكشي؟ و اي و اكنون ميطبيعت تو خوي بهتري داشته باشد. تو تيبالت را كشته
خواهي دختري را هم كه زندگي تو در وجود اوست بكشي و نفرت لعنتي را به با اين كار مي

كني؟ با اين حرمتي ميسوي خود برگرداني؟ چرا نسبت به خلقت خويش و زمين و آسمان بي
پيوندند، چنين وجودي را مي كه زمين و آسمان و خلقت تو، هر سه، در وجود تو به يكديگر مي

سازي. كه چون خواهي از كف بدهي؟ ننگ بر تو كه طبيعت و عشق و عقل خود را ننگين مي
رساني. تا يك را به مصرف واقعي خود نميي يك رباخوار، از هر سه مملو است، ولي هيچگنجينه

ماند كه اي از شمع ميي نجيب تو به مجسمهگر سازد. قيافهطبيعت و عشق و عقل تو را جلوه
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اي دروغي بيش نيست، عاري از شهامت يك مرد است. عشق محبوب تو كه به آن سوگند خورده
ي تزيين بدن سازي و عقل تو كه بايد وسيلهاي گرامي بشماري، نابود ميزيرا آن را كه عهد كرده

ي روش نادرست آن به وضع مفلوكي افتاده و مانند باروتي كه در و عشق تو باشد در نتيجه
ي جهالت خود آتش گرفته، و به جاي دفاع از تو تمام دست يك سرباز ناشي است در نتيجه

سازد. عجيب است اي مرد! برخيز! ژوليت تو كه به خاطر او چند ساعت وجودت را متالشي مي
خواست تو را مردي، زنده است. همين مطالب بايد باعث شادي تو باشد، تيبالت كه ميپيش مي

ي ديگري است كه بايد تو را شاد سازد. قانوني كه بكشد به دست تو نابود شده، اين هم مسأله
ممكن بود مرگ بر تو نازل كند، يار تو شده و مرگ را مبدل به تبعيد ساخته است، اين هم 

دليل ديگري براي خوشحالي تو است. دري از نعمت به روي تو باز شده و سعادت به بهترين 
وجهي به تو روي آورده است. ولي تو چون يك زن بدرفتار و بدخوي نسبت به طالع و عشق 

گونه مردم در بدبختي كني. مواظب باش! برحذر باش! اينرويي ميها را آويخته و ترشخود لب
طور كه قرار بود به معشوقه برسان و به اتاقش وارد شو و او را سپارند. برو و خود را همانجان مي

تواني از كه قراوالن را بگمارند از اين جا دور شوي واال نميتسلي ده. ولي مواظب باش قبل از اين
قدر بماني تا وقت جا آني شهر بيرون روي و خود را به مانتوا برساني. تو بايد در آندروازه

مناسبي برسد و ازدواج تو اعالم شود، و دوستان از تو پشتيباني كنند و از امير طلب بخشش 
شود و تو را بازخوانند. در آن موقع شادي تو هزار برابر رنجي خواهد بود كه هنگام عزيمت از اين 

اي. پرستار، تو زودتر برو و سالم مرا به بانوي خود برسان و به او سفارش كن اهل جا با خود برده
خصوص كه اندوه شديد، ايشان را مهياي چنين منزل را هرچه زودتر به استراحت وا دارد، به

زودي خواهد آمد. كاري كرده است. بگو كه رومئو به

جا بمانم و نصايح عالي بشنوم. آه! دانش چه قدر توانستم تمام شب را در اينخدايا كاش ميپرستار 
بهاست. آقاي من، به بانوي خودم خواهم گفت كه شما خواهيد آمد. گران

 گردد]شود ولي برمي [پرستار عازم ميي سرزنش به من كند.چنين كن و به نازنين من بگو خود را آمادهرومئو 

شود. بفرماييد آقا، اين انگشتر را خانم دستور داد به شما بدهم. عجله كنيد، زود باشيد، دير ميپرستار 
 شود][خارج مي

چه قدر اين موضوع باعث تسلي خاطر من شده است. رومئو 

خير، تمام سرنوشت تو بستگي به اين موضوع دارد. يا قبل از گمارده شدن بهجا برو، شباز اينالرنس 
جا خارج شو. در مانتوا اقامت قراوالن از اين شهر برو، يا قبل از طلوع آفتاب با لباس مبدل از اين

دهد به تو جا رخ ميكنم. و او هر از گاهي وقايعي را كه در اينگزين. من مستخدم تو را پيدا مي
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خير! بهدار! شبنگهخبر خواهد داد. دستت را به من بده، ديگر دير است. خدا

شوم دچار اندوه خواند، از اين كه از تو جدا ميحد و حصري مرا به سوي خود نمياگر شادي بيرومئو 
شدم. فراوان مي

خارج مي شوند. 

صحنه ي چهارم: همان جا، اتاقي در خانه ي كاپولت 

خانم كاپولت، كاپولت، و پاريس وارد مي شوند. 

آقا، وقايع چنان به وضع نامطلوبي روي داده اند كه ما فرصتي نداشته ايم تا دختر خود را به كاپولت 
اين امر راغب سازيم. چون او خويشاوند خود، يعني تيبالت را عزيز مي شمرد. من هم 

همين طور. چه مي شود كرد. همه ي ما براي مردن خلق شده ايم... ديروقت است. امشب او 
پايين نخواهد آمد و اگر به خاطر هم صحبت بودن با شما نبود، اطمينان مي دهم كه من 

هم يك ساعت پيش به رختخواب رفته بودم. 

خير. سالم مرا به دختر خود بهبار هنگام ابراز عشق نيست. خانم، شباين ساعات نكبتپاريس 
برسانيد. 

بسيارخوب، فردا از قصد او آگاه خواهم شد. امشب او با رنج و اندوه همدم است. خانم كاپولت 

پاريس عازم حركت است، ولي كاپولت او را صدا مي زند. 

دهم كه عشق دخترم را به شما هديه كنم، چون گمان آقاي پاريس، من به خود جرأت ميكاپولت 
كنم از تمام جهات از من اطاعت كند. در اين مورد ابداً شك و ترديدي ندارم. خانم، قبل از مي

  يخواب نزد او برو و او را از عشق فرزندم پاريس آگاه ساز و توجه كن، بگو براي چهارشنبه
آينده... صبر كن، امروز چه روزي است؟ 

دوشنبه است سرورم پاريس 

شنبه به عقد ازدواج شنبه باشد؛ بگو روز پنجدوشنبه، خوب، چهارشنبه قدري زود است. پس پنجكاپولت 
اي؟ از اين شتاب خشنودي؟ ما جز دعوت چند نفر از اين مرد شريف در خواهد آمد. آيا تو آماده

دوستان سر و صدايي راه نخواهيم انداخت. چون با مرگ تيبالت كه خويشاوند ماست اگر 
بخواهيم جشني بگيريم تصور خواهند كرد وجود او براي ما ارزشي نداشته است. پس پنج شش 
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شنبه چه طور است؟ يابد. پنجكنيم و قضايا خاتمه مينفري از دوستان را جمع مي

شد. سرور من، كاش پنج شنبه تبديل به فردا ميپاريس 

شنبه شد. خانم، پيش از آن كه به رختخواب خود بروي نزد بسيارخوب، برو، پس قرار بر پنجكاپولت 
دار آقا... آهاي! چراغ براي اتاق من نگهژوليت برو و روز عروسي را به اطالع او برسان. خدا

توان آن را روز ناميد. شب به خير. كم ميبياوريد. راه بيفت... آن قدر دير شده است كه كم
 

خارج مي شوند. 

صحنه ي پنجم: همان جا، اتاق ژوليت 

شوند.  و ژوليت در كنار پنجره ظاهر ميرومئو

خواهي بروي؟ هنوز سحر نشده است. اين صداي هزاردستان بود، نه صداي چكاوك كه آيا تو ميژوليت 
كند. اي عشق سرايي ميها روي آن درخت انار نغمهبه گوش هراسناك تو رسيد. اين بلبل، شب

دستان بود. من، باور كن هزار

دستان. نگاه كن عشق من، آن خطوط خير، اين صداي چكاوك بود كه پيامبر صبح است، نه هزاررومئو 
بيني؟ شمع فروزان شب به ي مشرق است ميي آن ابرهاي پراكندهآميز را كه در حاشيهرشك

آخر رسيده و روز خندان بر فراز كوه ابرآلود به انتظار ايستاده است. من اگر بخواهم زنده بمانم 
بايد بروم واال بمانم و بميرم. 

شود تا براي آن روشنايي روز نيست، من مطمئنم. بلكه شهابي است كه از خورشيد متصاعد ميژوليت 
تر داري كند و راه تو را به سوي مانتوا روشن سازد. پس قدري بيشتو در اين شب تار مشعل

بمان. لزومي ندارد االن بروي. 

گويم خواهي چنين باشد. من هم ميام اگر تو ميبگذار مرا بگيرند و به قتل رسانند. من راضيرومئو 
ي سحري درخشد بلكه انعكاس نور پيشاني ستارهكه آن نور خاكستري از چشمان صبح نمي

رسد. آرزوي من ي چكاوك نيست كه آواي او از فراز طاق آسمان به گوش مياست. آن هم نغمه
ي ژوليت چنين ام براي رفتن است. اي مرگ بيا كه خوش آمدي. ارادهبراي ماندن بيش از اراده

آيند است؟ بيا با هم سخن گوييم. هنوز صبح نشده است. اي روح من، اين صحبت تو را خوش
است. 
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چرا، روز شده، روز شده، عجله كن! زود برو! اين همان چكاوك است كه آهنگ ناهنجار ژوليت 
گويند چكاوك خوش همه تضادهاي نامطبوع دارد. برخي ميهايش اينسرايد. و نغمهمي
گويد چكاوك دچار سازد. ديگري ميخواند. ولي اين يكي چنين نيست، چون ما را جدا ميمي

كردند. چون اين صدا ما شود. كاش اين دو صداي خود را با هم معاوضه ميافسون چشم وزغ مي
راند. جا ميكند و تو را با نواي صبح گاهي از اينرا از آغوش يكديگر جدا مي

 [پرستار با عجله وارد مي شود.]يابد. تر شود تاريكي بدبختي ما فزوني ميهرچه روشنايي بيشرومئو 

خانم! پرستار 

بله پرستار؟ ژوليت 

 [خارج مي شود]مادرت در شرف آمدن به اتاق تو است. صبح شده. احتياط كن. مواظب باش. پرستار 

ي ورود بده و جان و روح را خارج كن. پس اي پنجره، روز را اجازهژوليت 

 رود] [پايين ميروم.خدانگهدار! دستم را بفشار و من پايين ميرومئو 

رفتي اي عشق و سرور من، اي دوست و شوهر من؟ من بايد در هر ساعت روز از تو خبر داشته ژوليت 
باشم، چون تعداد دقايق در روز بيش از حد انتظار است. قبل از اين كه دوباره رومئوي خود را 

ي آن عمري از من خواهد گذشت. ببينم با محاسبه

دار! من هرگونه فرصتي را به چنگ خواهم آورد تا درود خود را براي تو بفرستم. اي خدا نگهرومئو 
عشق من! 

كني ما بار ديگر به ديدار يكديگر برسيم؟ تصور ميژوليت 

نشيني براي صحبت ما خواهد بود. ها در آينده مطالب دلترديدي ندارد. و تمام اين بدبختيرومئو 

كنم تو را در آن پايين چون خدايا! چه قدر روح من نسبت به آينده نگران است. و فكر ميژوليت 
پريده هستي. اي. يا چشمان من بينايي ندارد، يا تو رنگبينم كه در ته قبر قرار گرفتهاي ميمرده

طور هستي. اندوه تشنه و حريص خون ما را اي عشق من باور كن تو هم در نظر من همانرومئو 
 شود][خارج ميدار! نگهدار! خدانگهآشامد. خدامي

ي خوانند. اگر تو ناپايداري، پس از كسي كه شهرهثبات مياي سرنوشت! سرنوشت! مردم تو را بيژوليت 
خواهي؟ اي سرنوشت! ناپايدار باش! چون اميدوارم كه در آن صورت زياد وفاداري است چه مي

 رود][از پنجره پايين مينگاهش نداري و براي من بازش فرستي. 
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خانم كاپولت وارد مي شود. 

آهاي دختر، بيداري؟ خانم كاپولت 

كي مرا صدا مي زند؟ آه مادرم است. آيا هنوز نخوابيده؟ يا به اين زودي بيدار شده؟ چه امر ژوليت 
نامعمولي او را به اين جا كشانده است؟ 

خوب، ژوليت چه خبر است؟ خانم كاپولت 

حالم خوب نيست. ژوليت 

خواهي با اشك خود او را از قبر اي؟ آيا ميبراي مرگ پسرعم خود اشك فراوان ريختهخانم كاپولت 
بيرون آوري؟ و اگر بتواني چنين كني، هرگز نخواهي توانست به او جان ببخشي. پس 

عقلي ديگر بس است. كمي اندوه حاكي از محبت فراوان است، ولي اندوه فراوان، كمي بي
ست. ا

بار بگريم. ولي بگذار براي اين فقدان رقتژوليت 

تو اين فقدان را بايد حس كني. ولي فاقد دوست نيستي كه براي او گريان شوي.  خانم كاپولت 

كنم راهي ندارم. جز اين كه همواره براي دوست گريان من كه اين فقدان را حس ميژوليت 
باشم. 

اي كه او را كشت اشك قدر براي مرگ او گريان نخواهي بود كه آن فرومايهدخترم، تو آنخانم كاپولت 
خواهد ريخت. 

كدام فرومايه، خانم؟ ژوليت 

همان رومئوي فرومايه. خانم كاپولت 

 فرومايگي و او هزاران فرسنگ از هم دورند. خداوند او را ببخشد. من از صميم [به خود مي گويد]ژوليت 
سازد.  ولي هيچ مردي مانند او قلبم را مملو از اندوه نميگويد][به مادر ميقلب او را بخشودم. 

  هنوز زنده است.خيانتكارعلتش اين است كه آن جاني خانم كاپولت 

توانست بلي خانم، براي اين كه از دسترس اين انگشتان دور است. كاش كسي جز من نميژوليت 
انتقام مرگ پسرعمم را بگيرد. 

ي تبعيدي خيالت راحت باشد. از او انتقام خواهيم گرفت و در همان مكاني كه اين آوارهخانم كاپولت 
سكني دارد به او داروي عجيبي خواهيم خوراند. اميدوارم كه تو از آن رضايت پيدا كني. 
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ـ  كه مرده باشد در حقيقت من هرگز رضايت نخواهم داشت، مگر اين كه رومئو را ببينم ـژوليت 
قدر براي يك خويشاوند متأثر است؟ خانم اگر بتوانيد كسي را ي من اينآيا قلب بيچاره

24Fپيدا كنيد كه زهري ببرد من حاضرم آن را طوري مخلوط كنم

 كه رومئو به مجرد �
نوشيدن آن به خواب عميقي برود. آه، چه قدر قلب من اكراه دارد كه نام او را بشنود و 

اي را كه به پسرعمم تيبالت داشتم نسبت به تن نتواند خود را به او برساند تا جبران عالقه
و بدن آن كسي كه او را نابود ساخت بكنم. 

ي گيرم. ولي دخترم، اكنون مژدهاي پيدا كن و من هم مامور مناسبي در نظر ميتو وسيلهخانم كاپولت 
ام. روح بخشي برايت آورده

ي روح بخش در چنين دقايقي خوشايند است. اين مژده چيست؟ از شما تقاضا مژدهژوليت 
كنم بگوييد. مي

سنجي داري، كه براي اين كه تو را از رنج رهايي دهد، روزي پر خوب فرزندم، تو پدر نكتهخانم كاپولت 
كشيدي و توجهي به آن از شادي غيرمنتظره براي تو برگزيده است كه تو انتظارش را نمي

نداشتي. 

خانم، اين ساعت خوش مربوط به چه روزي است؟ ژوليت 

ي آينده است. كنت پاريس جوان و جوانمرد و فرزندم، مربوط به صبح زود پنج شنبهخانم كاپولت 
شريف، به خوشي و خرمي تو را عروس سعادتمند خود خواهد ساخت. 

پيتر مقدس و به كليساي او قسم، كه اين شخص مرا عروس سعادتمند خود به سنژوليت 
تواند زدگي در شگفتم. چه طور كسي كه بايد شوهر شود، مينخواهد ساخت. از اين شتاب

پيش از اين كه به خواستگاري بيايد مرا عروس خود سازد؟ خانم، تمنا دارم به سرور و 
دهم رومئويي كه پدرم بگوييد من فعالً قصد ازدواج ندارم و وقتي چنين كنم ترجيح مي

هايي! دانيد مورد تنفر من است باشد تا اين كه پاريس را برگزينم. واقعا عجب مژدهمي

آيد. خودت به او بگو و ببين سخن تو در او چه تأثيري خواهد داشت. پدرت اكنون ميخانم كاپولت 
 شوند][كاپولت و پرستار وارد مي

نشيند ولي براي غروب زندگي كند، شبنم از هوا به زمين ميوقتي آفتاب غروب ميكاپولت 
ريزي؟ هنوز سيل بارد. چرا دخترم هنوز مانند جويبار اشك ميام باران فراوان ميبرادرزاده

                                                
در ظاهر، مقصود ژوليت تصديق حرف مادر خود مي باشد. ولي مفهوم آن اين است كه با مخلوط كردن زهر با مواد ديگر، اثر زهر را از  �

 بين ببرد.
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شود؟ بدن تو به صورت يك قايق و دريا و باد در آمده است. باران از چشمانت سرازير مي
توان آن را دريا ناميد دچار جزر و مد اشك است. و بدن تو چون چون چشمان تو كه مي

كند. آه تو چون بادي است كه توام با طغيان قايقي است كه در اين درياي شور حركت مي
كند. خوب، خانم، دستور مرا اي ، بدنت را در اين توفان غرق مياشك تو بدون هيچ وقفه

به او ابالغ كرديد؟ 

كرد. بلي آقا، ولي با عرض تشكر آن را رد كرد. كاش اين ابله با قبر خود ازدواج ميخانم كاپولت 

گذار صبر كن، نفهميدم. دوباره بگو، خانم. چه طور؟ او حاضر به قبول نيست؟ او سپاسكاپولت 
كند؟ آيا با اين كه خودش لياقت ندارد خود را نيست؟ او به اين موضوع افتخار نمي

اي را براي او به عنوان داماد پيدا شمارد كه ما چنين مرد شايستهبخت نميخوش
ايم؟ كرده

توانم نسبت به گذارم. چه طور ميكنم. ولي بدانيد كه سپاسدرست است، افتخار نميژوليت 
گذار حتي از تنفري هستم كه به قصد چيزي كه از آن نفرت دارم افتخار كنم؟ ولي سپاس

محبت ابراز شده است. 

گذارم»، باف! اين سخنان چيست؟ «افتخار»، «سپاسچه طور؟ چه گفتي، خانم منطقكاپولت 
گذاري مكن، مفتخر مباش، ولي «ممنون نيستم»، «مفتخر نيستم»، اي دختر لوس! سپاس

پيتر ي آينده مهيا كن تا با كنت پاريس به كليساي سنشنبهاندام زيباي خود را براي پنج
25Fجا خواهم كشاندبروي واالّ تو را روي چهارچوب به آن

ي نحيف و بيمار! اي . برو اي الشه�
فضول جسور! اي دختر رنگ و رو رفته! 

ننگ بر تو! آيا ديوانه شده اي؟ خانم كاپولت 

با شكيبايي گوش فرا دار تا [زانو مي زند] پدر عزيزم، من پيش تو زانو مي زنم و تمنا مي كنم. ژوليت 
كلمه اي بگويم. 

شنبه در دهم، يا روز پنجبرو، به درك! اي دختر جسور! بدبخت نافرمان! به تو امر ميكاپولت 
كليسا باش، يا هرگز ديگر به چشمان من نگاه مكن. حرف نزن، جواب مگوي. انگشتانم 

كرديم خداوند با ندرت فكر ميكنند. خانم، ما بهاحساس تمايلي به تنبه كردن مي
فهمم كه دانه فرزند، ما را مورد لطف خود قرار داده است. ولي اكنون ميبخشيدن اين يك

ارزش! اين يكي هم زايد است و به جاي نعمت، نكبت نصيب ما شده. برو! اي بدبخت بي

                                                
 رسم بود خائنين را با چهارچوب به محل اعدام مي كشاندند. �
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گونه با خشم مالمت كنيد. خداوند آسمان او را رستگار كند. آقا شما نبايد او را اينپرستار 

هاي انديش. تو به وراجيبفرماييد ببينم چرا، خانم عاقل؟ تو ساكت باش خانم مآلكاپولت 
معني خودت بپرداز! برو! بي

تواند صحبت كند؟ آميزي نكردم. خدايا! انسان نميمن صحبت خيانتپرستار 

گويان ادا كن. در گساري بيهودهساكت باش، اي ابله وراج! سخنان جدي خود را در بادهكاپولت 
جا ما احتياجي به آن نداريم. اين

شما بيش از حد متغير شده ايد. خانم كاپولت 

شوم! شب و روز، هر ساعت و هر لحظه، و در ضمن كار و تفريح، و خداوندا! دارم ديوانه ميكاپولت 
در تنهايي و جمعيت، هميشه كوشش من بر اين بوده است كه براي او همسري پيدا كنم. 

ام، كه دارايي بسيار و صفات ممتازي دارد، ي نجبا برگزيدهاكنون كه مردي را از خانواده
تواند باشد، آن وقت اين بدبخت ابله، چون توله سگي ناله كه باالترين آرزوي هر كسي مي

دهد «من عروسي بختي خود جواب ميكشد و به جاي تشخيص خوشكند و زوزه ميمي
كنم مرا معذور داريد!» ولي اگر تو كنم، من دوست ندارم، براي من زود است، تمنا مينمي

خواهي به چريدن بپرداز. ديگر با من دارم، هر كجا ميكني، تو را معذور ميازدواج نمي
شنبه منزل نخواهي بود. متوجه باش. درست فكر كن. من عادت به شوخي ندارم. پنجهم

نزديك است. دستت را روي قلبت بگذار و آگاه شو. اگر تو دختر مني، من مايلم تو را به 
ها بمير. دوست خود بدهم؛ اگر نيستي برو به درك! گدايي كن و از گرسنگي در كوچه

چه به من تعلق چون به روحم قسم ديگر تو را به فرزندي خود نخواهم شناخت و از آن
 شود][خارج ميدارد محروم خواهي شد. مطمئن باش. درست فكر كن. نقض عهد نخواهم كرد. 

ها نيست كه عمق اندوه مرا دريابد؟ اي مادر مهربان، مرا از خود دور آيا شفقتي در آسمانژوليت 
كني، مكن. اين عروسي را براي يك ماه يا يك هفته به تاخير بينداز و اگر چنين نمي

ي تاريكي قرار بده كه تيبالت در آن خفته است. تختخواب عروسي را در همان مقبره

با من سخن مگوي. چون يك كلمه هم نخواهم گفت. هرچه مايلي بكن. چون ديگر با تو خانم كاپولت 
 شود][خارج ميكاري ندارم. 

توان جلوگيري كرد؟ شوهر من در روي زمين و كار چگونه ميخداوندا! اي پرستار! از اينژوليت 
تواند دوباره به سوي زمين برگردد؟ عهد و ايمان من در آسمان است. چگونه آن ايمان مي

مگر اين كه شوهر من با ترك زمين، دوباره آن را از آسمان به من برگرداند؟ مرا تسلي 
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ها را روي موجود بده. مرا راهنمايي كن. افسوس! افسوس! چرا آسمان بايد اين نيرنگ
تواني بخش نميي شاديي تو چيست؟ آيا يك كلمهسستي چون من آزمايش كند؟ عقيده

بگويي؟ مرا تسلي بده اي پرستار! 

پس گوش بده تا بگويم. رومئو تبعيد شده است و حاضرم عهد ببندم كه او هرگز جرأت پرستار 
نخواهد كرد كه برگردد و از تو بازخواست كند. و اگر چنين كند ناچار است در خفا باشد. 

كنم بهتر باشد تو با كنت ازدواج كني. آه! پس حاال كه وضع چنين است تصور مي
اي است. خانم، كهنهداني چه مرد شريف و خوبي است. رومئو در مقابل او چون تكهنمي

عقاب چشماني اين طور سبز رنگ و تيزبين و جذاب مانند چشمان پاريس ندارد. به من 
نفرين كن اگر تو با اين ازدواج ثانوي سعادتمند نشوي. چون نسبت به اولي برتري بسيار 

طور هم نباشد به هر حال اولي نابود شده يا در حكم نابود است. چون چه دارد. اگر اين
فايده دارد كه زنده باشد و نتواني از او استفاده كني؟ 

آيا تو از صميم قلب سخن مي گويي؟ ژوليت 

بلي؛ و از اعماق روح. و االّ لعنت بر هر دو باشد. پرستار 

آمين! ژوليت 

چه گفتي؟ پرستار 

خاطر من شدي. برو به خانم بگو كه من پدرم را نهايت باعث تسليبه هر حال، تو بيژوليت 
روم تا به گناه خود اعتراف كنم و بخشش بطلبم. ام. لذا به خلوت الرنس راهب ميرنجانده

 شود][خارج ميبسيار خوب، خواهم گفت. اين كار عاقالنه است. پرستار 

تري است:  اي نفرين ديرينه! اي عفريت لعنتي! كدام يك گناه بزرگ[به پشت پرستار نگاه مي كند.]ژوليت 
ام پيمان بشكنم؟ يا با همان زباني كه هزاران بار سرور خود را بيش از حد مقايسه ستوده

ديگر خواهيم بود. من ام رازدار يكاز او بدگويي كنم؟ برو اي مشاور! بعد از اين من و سينه
چيز نوميد شوم آن قدر قدرت دارم روم تا ببينم عالج كار چيست. اگر از همهنزد راهب مي

 [خارج مي شود]كه به زندگي خود پايان دهم. 
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پرده ي چهارم 

ول: ورونا، حجره ي الرنس  صحنه ي ا

. الرنس راهب، و پاريس، وارد مي شوند

پنج شنبه، آقا؟ اين فاصله خيلي كوتاه است. الرنس 

آقاي كاپولت مايل است اين طور باشد. من آن قدر كندذهن نيستم كه مانع شتاب او شوم. پاريس 

 ست و از آن نگرانم.يح نين راه صحيد؟ ايداند كه نظر خود دخترك را نمييشما گفتالرنس 

ام با او ي عشق نتوانستهجهت دربارهنيزد. به ايربالت اشك ميياو به حد افراط براي مرگ تپاريس 
ده دارد يكند. پدرش عقي عزا و سوگواري تبسم نميي عشق در خانهم. چون الههيسخني گو

زدگي در ازدواج را عاقالنه ن حد به دست اندوه سپردن خطرناك است. و شتابيار را تا به اياخت
ي او را در خود غرق كند، يرد... كه اگر در تنهايالب اشك را بگين كه جلو سيداند. به خاطر امي

د. يزدگي پي بردل شتابياكنون به دل د.يآوقتي كه مونس و همدمي داشته باشد بند مي

د آقا خود يني ببس]ي[به پارد به كندي مبدل شود. يزدگي بان شتابيدانستم چرا اكاش نمي [با خود]الرنس 
 شود]ت وارد ميي[ژولد. يآي من ميخانم به طرف كلبه

از مالقات تو بسيار خوشحالم، خانم من و همسرم! پاريس 

آقا، هر گاه همسر شما شدم شايد چنين صحبتي امكان داشته باشد. ژوليت 

اي عشق من، كلمه ي «شايد» شايد تا پنج شنبه ي آينده تبديل به «بايد» بشود. پاريس 

آن چه بايد بشود، خواهد شد. ژوليت 

اين مطلب صحيح است. الرنس 

آيا آمده اي كه نزد اين پدر روحاني اعتراف كني؟ پاريس 

اگر جواب آن را بدهم، نزد شما اعتراف كرده ام. ژوليت 

نزد او انكار مكن كه مرا دوست داري. پاريس 

نزد شما اعتراف مي كنم كه او را دوست دارم. ژوليت 
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مطمئنم اعتراف مي كني كه مرا هم دوست داري. پاريس 

 تر از اعتراف در حضور خواهد بود.شياب شما بين اعترافي بكنم ارزش آن در غياگر چنژوليت 

ش گرفته است. يدختر معصوم، اشك اندوه نسبت به صورت تو بدرفتاري پپاريس 

ش از آن نامهرباني هم چندان صورت يست. چون پيروزي چندان درخشاني براي اشك نين پياژوليت 
خوبي نبود. 

كني. عدالتي ميها نسبت به آن بين اشكيش از ايبا كلمات خودت بتو پاريس 

 . صورت خود گفتمروبه رويچه گفتم قت است. و آنين حقيست آقا. عين دروغ نياژوليت 

اي. ن صورت از آن من است و تو از آن بد گفتهياپاريس 

ا يد يا اكنون فراغتي داريطور باشد ولي متعلق به خودم است... اي پدر روحاني، آنيممكن است اژوليت 
م؟ يايدر موقع دعاي غروب نزد شما ب

د. يدهد. آقا، از شما تقاضا دارم ما را تنها بگذاراي دختر نگران من، فراغت من اكنون اجازه ميالرنس 

دار كنم. تا آن يم تو را بيآشنبه صبح ميج ت پنيخدا نكند من مصدع مراسم مذهبي شوم. ژولپاريس 
 شود][خارج ميكنم. م مييي روحاني را تقدن بوسهيدار! و اروز خدانگه

ز. ياوري ندارم اشك بريد و عالج و يگر اميا با من كه دين كردي بيآه! در را ببند. وقتي چنژوليت 

ي ين اندوه به قدري نگرانم ساخته كه عقلم به جاياكنون از اندوه تو با خبرم و ات، همياي ژولالرنس 
نده به يي آشنبهرد كه پنجيتواند جلوي آن را بگز نمييچچيام تو مجبوري و هدهيرسد. شننمي

ي. ين كنت در آيعقد ا

توان جلوي ي چه گونه مييكه به من بگونياي بدون ااي راهب، به من مگو كه از آن با خبر شدهژوليت 
م من ياري كني، تنها به من بگو كه تصميآن را گرفت. اگر با حكمت خود قادر نباشي مرا 

ن خنجر خود را عالج كنم. خداوند به دست تو قلب من و رومئو را يدرنگ با اعاقالنه است تا بي
گري يوست. ولي اگر بنا باشد دستي كه تو مهر وفاداري به رومئو بر آن گذاشتي مهر ديبه هم پ

د هر دو را نابود يگري برگردد، در آن صورت بايان خائنانه به سوي ديا قلب من با طغيرد، يرا بپذ
ن من ين خنجر بيد كه ايا خواهي ديي كن، يا با تجارب طوالني خودت مرا راهنمايساخت. پس 

ي تو قادر ها داوري خواهد كرد و مرتكب عملي خواهد شد كه هنر و تجربهن درماندگييو ا
اي براي من در بر داشته باشد. ي شرافتمندانهجهيست طوري نسبت به آن قضاوت كند كه نتين
ي راه عالج را نشان ندهد آرزوي يگون قدر طول مده، لب به سخن بگشا، چون اگر آن چه مييا
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مرگ دارم. 

ي همان ديِ اجراي آن به اندازهيي و ناامرنم. ولي دشوايبدي مييي امصبر كن دخترم. روزنهالرنس 
قدر س آنيم. اگر به جاي ازدواج با كنت پاريم از آن ممانعت كنيعملي است كه ما قصد دار

 اًي و براي فرار از آن قطعين كه ننگ را بزدايروي اراده داري كه خود را بكشي، پس براي اين
ت آن را داشته باشي، راه عالج را به تو أري. و اگر جريحاضري كاري مشابه قبول مرگ را بپذ

دهم. نشان مي

ا دستور بده يس عروسي نكنم. ين بپرم، و با پاريين برج به پايهاي ابه من امر كن از فراز كنگرهژوليت 
اي كه مملو از مار و افعي است پنهان ا خود را در نقطهيي پر از راهزن سفر كنم، يهادر جاده
م گذار، يخانه تنهاشويها در مردها شبيرم كن، يزنجن و غران هميهاي خشمگا با خرسيسازم، 

هاي زرد خورد ، و قلم پا و جمجمهها به هم ميهاي آنن اجساد مردگان كه استخوانيا در بي
اي شوم و در كفن ا امر كن داخل قبر تازهينداز. يشود بها به اطراف پراكنده ميروح آنرنگ و بي

دنشان تنم را بلرزاند؛ همه را بدون يي را بگو كه شنيعني كارهايگر پنهان گردم. يي دك مردهي
دامن بمانم. نم همسري پاكيد انجام خواهم داد تا براي محبوب نازنيترس و ترد

ت بده. فردا چهارشنبه يس رضايپس صبر كن، و به خانه برو و خندان باش و به ازدواج با پارالرنس 
ن ياست. فردا شب مواظب باش كه تو را تنها گذارند و مگذار كه پرستار در اتاق تو بخوابد. ا

زودي ه ع آن را تا آخر بنوش. بير و موقعي كه به رختخواب رفتي داروي مايي كوچك را بگشهيش
عي نبض، يبطشود، چون ضربان قي مستولي مييهاي تو حالت سردي و خواب عمبر تمام رگ

هاي چشمانت مانند شود، پلكد و خاكستري مييت ناپديهاگوني لبان و گونهگر قطع و گليد
اند، سختي و ي مرگ بسته خواهد شد، و اعضاي بدنت كه انعطاف خود را از دست دادهلحظه

د، يآسا، چهل و دو ساعت خواهي آرمن حالت مرگيدا خواهند كرد. و در ايي پيآساسردي مرگ
د كه يآن سر برخواهي داشت. ولي هنگام صبح كه داماد به اتاقت مييو سپس از خواب نوش

كند طور كه مراسم كشور ما اقتضا مين صورت همانيافت. در ايدارت كند، تو را مرده خواهد يب
مي كه متعلق به خاندان يي قدن لباست در تابوت خواهند گذاشت و به سردابهيتو را در بهتر

دار شوي، رومئو به ين كه تو از خواب بيانه، قبل از اين ميكاپولت است خواهند برد و در ا
جا خواهد آمد. من و او منتظر بيدار خبردار خواهد شد و به اينان ين جريي من از اي نامهلهيوس

شدن تو خواهيم بود و همان شب رومئو تو را با خود به مانتوا خواهد برد. به اين ترتيب از ننگ 
كنوني رهايي خواهي يافت، به شرطي كه ترديد بيهوده يا هراس زنانه از شهامت تو در اجراي 

 اين نقشه نكاهد.
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 زود آن را به من بده! بده! و صحبت از ترس مكن.ژوليت 

بگير و برو و در تصميم خود قوي و راسخ باش. من راهبي را بي درنگ با نامه ي خود نزد شوهر تو الرنس 
مي فرستم. 

اميدوارم عشق به من نيرو بخشد و آن نيرو راه نجاتي فراهم كند. ژوليت 
  

خارج مي شود. 

صحنه ي دوم: همان جا، تاالر خانه ي كاپولت 

. كاپولت، خانم كاپولت، پرستار، و خدمتكاران وارد مي شوند

 پسر، تو برو و بيست [يكي از مستخدمين خارج مي شود]تمام اين دعوت نامه ها را به مهمانان برسان. كاپولت 
 آشپز زبردست اجير كن.

آقا، قول مي دهم آشپز كم تجربه اي اين جا نيايد. چون دقت مي كنم ببينم انگشتان خود يك خدمتكار 
را مي ليسند يا نه. 

مقصودت چيست؟ كاپولت 

قربان، آشپز بدبختي بايد باشد كه نتواند انگشت خود را بليسد و هر كس نتواند انگشت همان خدمتكار 
خود را بليسد، به اين جا آمدني نيست. 

طور؟ دخترم ي پذيرايي نيستيم. چه ما چندان آمادهشود][مستخدم دوم خارج ميبرو. زود باش. كاپولت 
نزد الرنس راهب رفته است؟ 

بلي؛ همين طور است. پرستار 

شايد او موفق شود تأثير مناسبي در دختر بكند. عجب دختر بي شرم بدرفتار لجوجي كاپولت 
است. 

 [ژوليت وارد مي شود]گردد. ي خندان از اعتراف مذهبي برميطور با قيافهببينيد چهپرستار 

خوب، دختر خودسر، كجا آواره شده بودي؟ كاپولت 

جايي كه ياد گرفتم از گناه نافرماني و مخالفت با شما و اوامر شما پشيمان شوم. همانژوليت 
اندازم. از شما تمنا و به دستور الرنس مقدس، خود را براي طلب پوزش به پاي شما مي
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كنم مرا ببخشيد. از اين به بعد هميشه مطيع شما خواهم بود. مي

دنبال كنت بفرست و اين جريان را به او بگو... من مايلم كه گره اين وصلت فردا صبح كاپولت 
بسته شود. 

ي راهب ديدم و محبتي را كه شايسته بود به او ابراز من اين آقاي جوان را در كلبهژوليت 
توانستم از حد شرم و حيا بگذرم. داشتم، زيرا نمي

شد. من بايد كنت طور شده كه بايد مياز اين موضوع مسرورم. خوب شد، برخيز. همانكاپولت 
گويم برو و او را اين جا بياور. به خدا قسم تمام شهر مديون اين را ببينم. بلي، به تو مي

راهب مقدسند. 

پرستار حاضري با من به اتاق بيايي تا با نظر تو تزئينات الزم را براي فردا آماده كنيم؟ ژوليت 

فردا نيست. پنج شنبه است و وقت فراوان داريم. خانم كاپولت 

 [ژوليت و پرستار خارج مي شوند]پرستار، با او برو. ما فردا به كليسا خواهيم رفت. كاپولت 

شود. آذوقه در خانه كم است و دارد شب ميخانم كاپولت 

دهم. تو نزد كنم. همسرم به تو قول ميچيز را درست ميافتم و همهوه، االن راه ميكاپولت 
ژوليت برو و با او در آرايشش همراهي كن. من امشب نخواهم خوابيد. مرا تنها بگذار. 

اند. من ها بيرون رفتهي آندفعه نقش كدبانو را ايفا كنم. آهاي... همهخواهم اينمي
خودم نزد كنت پاريس خواهم رفت كه او را براي فردا آماده سازم. از وقتي كه اين 

ام. دختر خودسر دوباره رام شده چه آرامش خاطري يافته
 

خارج مي شود. 

صحنه ي سوم: همان جا، اتاق ژوليت 

. ژوليت و پرستار وارد مي شوند

بلي؛ اين لباس ها بهتر از همه است. ولي پرستار مهربان، امشب مرا تنها بگذار، چون ژوليت 
احتياج به ادعيه ي بسيار دارم كه خداوند به وضع من عطوفت كند. چون همان طور كه 

 [خانم كاپولت وارد مي شود]مي داني، زندگي ام پر از گناه و اشتباه است. 

تو مشغول هستي؟ آيا احتياج به كمك من داري؟ خانم كاپولت 
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ن جهت تمنا دارم يم. به اياچه الزم و مناسب بود براي فردا انتخاب كردهما آننه خانم، ژوليت 
ن كار يد و پرستار امشب نزد شما بماند چون مطمئنم گرفتاري فراواني در ايمرا تنها گذار

 د.ير منتظره داريغ

  اج داري.ير، برو بخواب و استراحت كن؛ چون به آن احتيشب به خخانم كاپولت 
 [خانم كاپولت و پرستار خارج مي شوند]

د. در عروق خود احساس يم رسيدار هم خواهيداند كي دوباره به دخدا ميشب به خير، ژوليت 
ها منجمد كنند. ك است حرارت زندگي را در آنيكنم كه نزدآوري ميترس سرد و ضعف

كاري از ها را نزد خود بخوانم كه مرا تسلي دهند. پرستار! ولي چهد بهتر باشد آنيشا
شه! ولي ياي ش ايفا كنم. بيد ايز را خودم تنها بايانگي غمن صحنهيد؟ ايآدست او بر مي

د به عقد ازدواج در يا فردا صبح بايد كرد؟ آيوقت چه بان معجون اثر نداشته باشد آنياگر ا
ن دارو ي اگر اگذارد]ن ميي[خنجر را زمجا باش. نين خنجر مانع آن خواهد شد. تو ايم؟ نه! نه! ايآ

وند دادن من و رومئو در يرم و پيزهري باشد كه راهب از راه مكر به من داده باشد، تا بم
ن باشد يكنم چن ولي تصور نمي.ترسم زهر باشدوقت چه؟ مينش نسازد آنينظر مردم ننگ

د براي ين مرد بارها ثابت شده است. اما اگر قبل از موعدي كه رومئو بايت ايرا روحانيز
ز يانگوقت چه؟ هراسدار شوم آنيجا خواهند برد باي كه مرا آند در سردابهياينجات من ب

د آن يي پلا نفسم در آن سردابه بند نخواهد آمد؟ هواي سالم هرگز به درون دهانهياست. آ
ا اگر زنده بمانم يابد. اگر در آن مكان قبل از برگشت رومئو دچار خفقان شوم؟  يراه نمي

ي كي شب و وحشت آن مكان و آن سردابهيست كه فكر مرگ و تاريا محتمل نيآ
هاي اجداد من بوده است. نعش مي و مدفن استخوانيگاه قديناك...؟ صدها سال جاهول
دن كرده. به يبالت كه تازه به خاك سپرده شده در كفن خود شروع به پوسيآلود تخون
ست كه يا محتمل نيبرند. خداوندا! آجا پناه ميي مردم ارواح در ساعات شب به آندهيعق

دن يهاي مخوفي كه زندگان فاني با شناديز و فريانگهاي نفرتحهيدار شوم از راياگر زود ب
ع و زشت كه يهاي شنن همه ترسيداري از ايشوند، من هم پس از بوانه مييآن د

هاي اجدادم به بازي نپردازم؟ و وار با استخوانوانهيام كرده دچار جنون نشوم؟ و داحاطه
ن حالت خشم استخوان يرون نكشم؟ و در ايشده را از كفن خود بقطعهبالت قطعهيت
ن! يشان نكنم؟ آه ببيشاوندي را برداشته و چون چماقي به سر خود نكوبم و مغزم را پريخو

خواهد رومئو است و ميجست وجوي اكنون روح پسرعم من در نظرم مجسم شده كه در 
بالت صبر كن! صبر كن! رومئو! رومئو! داروي ير خود بدن او را سوراخ كند! تيبا نوك شمش
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 [روي تختخواب مي افتد]. نوشمجاست. به سالمتي تو مينيع ايما

 صحنه ي چهارم: همان جا، تاالر خانه ي كاپولت

. خانم كاپولت و پرستار، با گل و سبزيجات وارد مي شوند

 صبر كن پرستار، اين كليدها را بگير و قدري ادويه بيار.خانم كاپولت 

 [كاپولت وارد مي شود]براي تهيه ي شيريني مقداري به و خرما مي خواهند. پرستار 

زود باشيد. عجله كنيد. صداي خروس را دو بار شنيده ام و ناقوس صبح به صدا درآمده كاپولت 
است. ساعت سه است. همسر عزيزم، بر طبخ خوراكي ها نظارت كن و فكر صرفه جويي 

مباش. 

 مار خواهي شد.يداري شب بين بيبرو، آقاي كدبانو، برو بخواب. فردا تو از اپرستار 

 ام.مار نشدهيداري كرده و هرگز بزنده! من بارها شبا! ابداابدكاپولت 
[سه چهار خدمتكار با سيخ و زنبيل و هيزم وارد مي شوند] 

 آهاي پسر، آن جا چه داري؟

 چيزهايي ست كه براي آشپز آورده ايم آقا. ولي نمي دانم چيست.خدمتكار 

شتاب كن پسر، شتاب كن. هيزم هاي خشك تري بيار. پيتر را صدا بزن. او مي داند هيزم كاپولت 
كجاست. 

آقا من خودم عقل دارم كه بفهمم هيزم كجاست. احتياجي نيست به پيتر زحمت بدهم.  خدمتكار 
 [خارج مي شود]

خشك! عجب، هوا روشن شده طاني است. كلهيي شزادهن، خوب گفتي. پسر حراميآفركاپولت 
ن ين گفت. مثل ايجا خواهد آمد چون خودش چننيي صبح به زودي ااست. كنت با نغمه

 خانم! آهاي پرستار! با تو هستم. شود]ده مييقي شني[صداي موسشنوم. ش را مييكه صدا

س صحبت يروم تا با پاردار كن و او را آراسته ساز. من مييت را بي برو و ژولشود][پرستار وارد مي
 شوند][خارج ميم عجله كن. يگوجاست. به تو مينيكنم. زود باش. عجله كن. داماد ا
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صحنه ي پنجم: همان جا، اتاق ژوليت 

. پرستار وارد مي شود

ي كوچولو! خانم! مثل قي دارد! برهيت! عجب خواب عمي خانم جان! خانم ژولخانم! برخيز!پرستار 
ك يي من! عروس! م! جگرگوشهيگواي. خانم! به تو ميدهيحلزون به رختخواب خود چسب

دار كنم. خانم! يقي! من ناچارم او را بيا! چه خواب عميدهي؟ خداكلمه هم جواب نمي
 تو را خواهد اًرون آورد. او حتميخانم! خانم! بله، بگذار خود كنت تو را از رختخواب ب

اي؟ دهياي و دوباره خوابدهي چه طور؟ لباس پوشزند] را كنار ميروانداز[ست؟ يطور ننيترساند، ا
د! خانم من ييايد! بييايدار كنم. خانم! خانم! خانم! افسوس! افسوس! بيد تو را بي بااًحتم

ار! خانم من! آقاي يا گذاشتم؟ آهاي! قدري نوشابه بيمرده است! آه! اصالً چرا من پا به دن
 ]خانم كاپولت وارد مي شود[ من!

اين سروصدا چيست؟ خانم كاپولت 

آه! چه روز اسفناكي! پرستار 

چه خبر است؟ خانم كاپولت 

ببينيد. نگاه كنيد. اي روز اندوه بار! پرستار 

واي! خدايا! فرزندم! تنها اميد زندگي ام! بيدار شو! به من نگاه كن و االّ با تو خواهم مرد. خانم كاپولت 
 ]كاپولت[بياييد! كمك كنيد! فرياد كن بيايند! 

شرم كنيد! ژوليت را زود بيار. همسرش آمده است. كاپولت 

مرده است! مرده است! خدايا! چه بدبختي اي! پرستار 

 اي! او مرده! مرده! مرده!افسوس! چه بدبختيخانم كاپولت 

ش همه سخت ينم... مرده! افسوس! بدنش سرد شده. خونش منجمد و اعضايبگذار او را ببكاپولت 
خبندان نابهنگامي بر روي يهاست كه روح با لبان او وداع گفته و مرگ چون اند. مدتشده

ن گل تمام صحرا و بوستان نشسته است. يباتريز

 اي ساعات اندوه بار!پرستار 

اي روزگار نكبت بار! خانم كاپولت 

مرگي كه او را درربوده، زبان مرا هم بسته و مانع سخن گفتنم شده است.  كاپولت 
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 ]الرنس و پاريس وارد مي شوند[
آيا عروس آماده ي رفتن به كليساست؟ الرنس 

ي آماده هست ولي هرگز برنخواهد گشت. پسرم، شب قبل از عروسي تو، مرگ هم خوابهكاپولت 
ده است. اكنون يجا افتاده و مرگ ناگهاني گل روي او را چن آنيهمسرت شده است. بب

ده. من هم خواهم مرد يداماد من و وارث من مرگ است، چون دخترم را به همسري برگز
زم اكنون متعلق به مرگ يچز را براي او خواهم گذاشت. زندگي و عمر و همهيو همه چ

 است.

آيا آرزوهاي دور و دراز من به آن جا رسيده كه چنين روزي را ببينم؟ براي اين كه به من پاريس 
 اين صحنه را نشان دهد؟

ز! زمانه در دوران سفر دراز و پرمشقت خود يانگبار و نفرتبتياي روز لعنتي و ناگوار و مصخانم كاپولت 
دار خود چاره و دوستي ك فرزند بيده است. من فقط ين شومي و بدبختي نديساعتي به ا

رحم او را از توانست به من شادي و تسلي بخشد و مرگ بيداشتم و فقط او بود كه مي
 چنگال من ربوده است!

ام! دهير تو را هرگز نديزي كه نظيانگبار! اي روز غمبت! اي بدبختي! اي روز نكبتياي مصپرستار 
ده نشده است. اي روز ياهي دين سيز! هرگز روزي بديانگق و ساعات و روز نفرتياي دقا

ز! يآمبار و تنفربتيمص

اي و مرگ نه قرار گرفتهيي شده و مورد ظلم و كياي كسي كه دچار افسون و جداپاريس 
گر زندگي وجود يق آمده است! اي عشق! اي زندگي! ديبار و پر از شقاوت بر تو فاكراهت

ندارد، بلكه عشق به صورت مرگ در آمده است. 

ش! چرا تو يي پر تشواي! اي زمانهد شدهياي كه مورد نفرت و اندوه قرار گرفته و شهكاپولت 
گر فرزندم ياكنون جشن ما را مبدل به عزا ساختي؟ فرزندم! فرزندم! اي روح من كه د

اي! افسوس! فرزندم مرد و با مرگ او شادي من هم مدفون اي! تو مردهستي! تو مردهين
گشت. 

ن يشاني در همين كار ننگ است. عالج پريد. ايم آرام باشيگود! به شما مييآرام باشالرنس 
د. اكنون ين دختر دست داشتيها نهفته است. خداوند و شما هر دو در خلقت اشانييپر

د؟ يش آين براي او ممكن است پيي وجود او را تصاحب كرده و چه بهتر از اخداوند همه
د. ولي خداوند سهم خود را جاودان نگاه يد مانع مردن سهم خود شويشما قادر نبود
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دارد. تمام تالش شما براي سعادت او بود، چون سعادت او بهشت شما بود، ولي اكنون مي
ه يده است براي او گريها رسكه او به سعادت جاوداني برفراز ابرها و به اوج آسمان

ن كه يرا با ايد. زيداراي ابراز ميستهيگونه محبت، محبت ناشانيد؟ آه! كه شما با ايكنمي
ها زندگي مزدوج د. كسي كه مدتيكنتابي ميوار بيوانهيبخت است شما آن قدر داو خوش

هاي خود رود. اشكا مييست كه در بهار ازدواج از دنيموده به قدر كسي خوش بخت نيرا پ
ن يطور كه رسم است در بهترد و همانيفشانيبا گل بين جسد زيد و به ايرا خشك كن

ون و زاري يعت پر از محبت، ما را به شيد. چون اگرچه طبيسا حمل كنيلباسش او را به كل
عت شادي حكمت است. يكن اشك طبيدارد لميوا

ره و تار يد براي سوگواري تيم اكنون بايا كرده بوديي را كه ما براي جشن مهيزهايتمام چكاپولت 
هاي شادي اديدهند و فرسا مييبار كلقي جاي خود را به زنگ اندوهيبه كار برد. آالت موس

ز به صورت يهاي سرور انگشود و ترانهن مييز تدفيانگون غميجشن مبدل به ناله و ش
رسد و ش تابوت مييهاي عروسي به مصرف آراد و گليآآور در ميهاي حزنآهنگ

رود. چه در نظر گرفته شده بود به كار ميز معكوس آنيچهمه

طور. و خود را نيس شما هم هميد؛ آقاي پاريشان برويد، خانم، شما هم با ايآقا شما بروالرنس 
د. به خاطر عمل بدي كه شما يعت كنيبا را تا مقبره مشاين نعش زيد كه ايآماده كن

ستادگي در مقابل يست كه با ايكند و صالح ن خداوند شما را غضب مي،ديامرتكب شده
د. يزيي او خشمش را برانگاراده

همه، به جز پرستار خارج مي شوند. در حال حركت، گل مي ريزند و پرده ها را مي كشند. 
نوازندگان وارد مي شوند. 

 عجب! بهتر است ما ساز خود را جمع كنيم و برويم.نوازنده ي اول 

آقايان محترم، بهتر است همين كار را بكنيد. چون مي بينيد وضع رقت باري پيش آمده پرستار 
 ]خارج مي شود[است. 

 ]پيتر وارد مي شود[بله؛ حقيقتاً نمي شود آن را جبران كرد. نوازنده ي اول 

نوازندگان محترم، لطفاً آهنگ «آرامش قلب» را بنوازيد. اگر مي خواهيد زنده بمانم، پيتر 
آرامش قلب را بنوازيد. 

چرا آرامش قلب؟ نوازنده ي اول 
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اي نوازندگان، چون قلب من، خود آهنگ غم انگيزي را مي نوازد. پس شما نغمه ي پيتر 
دل نوازي بنوازيد كه به من تسلي بخشد. 

ما اهل دل نوازي نيستيم. اكنون هنگام نواختن نيست. نوازنده ي اول 

پس تو چيزي نخواهي نواخت؟ پيتر 

نه. نوازنده ي اول 

پس مي دانم چه طور حسابت را برسم. پيتر 

چه طور مي رسي؟ نوازنده ي اول 

نه با پول، بلكه با طعنه. به تو سيلي آبداري خواهم نواخت. پيتر 

من هم جوابش را با يك مشت حسابي خواهم داد. نوازنده ي اول 

آن وقت مي بيني خنجر من باليي بر سرت خواهد آورد كه از كله ات آهنگ هايي برخيزد. پيتر 
مي فهمي؟ 

اگر چنين كني، آن وقت مفهومش را خوب درك خواهي كرد. نوازنده ي اول 

بهتر است خنجر خود را بيرون بكشي و بذله گويي را غالف كني. نوازنده ي دوم 

حاضرم با همان بذله گويي آهنين، شما را خرد كنم. همان طوري كه با خنجر آهنين شما پيتر 
را از پا درمي آورم. مثل مرد به من جواب بده. 

هنگامي كه اندوه طاقت فرسا آزار مي دهد 

و افسردگي دل خراش ضمير را مي فشارد 

در آن وقت موسيقي با صداي نقره فام خود... 

چرا بايد گفت نقره فام؟ يا با صداي نقره فام خود؟ شما آقاي ويولون نواز مي توانيد جواب 
دهيد؟ 

معلوم است آقا، براي اين كه صداي نقره، دل نواز است. نوازنده ي اول 

بسيار خوب، عقيده ي شما چيست، آقاي كمانچه زن؟ پيتر 

متأسفانه نمي دانم جوابش چيست. نوازنده ي دوم 

پس خودم جواب آن را خواهم داد. «با صداي نقره فام خود»، از آن جهت است كه پيتر 
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اشخاصي مانند شما، ندرتاً طال در جيب دارند. 
در آن وقت موسيقي با صداي نقره فام خود... 

سرعت جبران اين وضعيت را مي كند. به
 ]خارج مي شود[

چه آدم رذل مردم آزاري است! نوازنده ي اول 

اعتنا مكن. بيا برويم و منتظر عزادارن بشويم و ناهار را در اين جا صرف كنيم.  نوازنده ي دوم 
 ]خارج مي شوند[
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ي پنجم پرده

ول: مانتوا، يك خيابان  صحنه ي ا

رومئو وارد مي شود. 

بخشي خبر هاي مسرتاهاي من از مژدهؤي ر،دبخش خواب را باور كرديقت امياگر بتوان حقرومئو 
ز يانگند و مرا با افكار شاديينش به تخت خود مي،ي من كه مملو از شادي استنهيدهند. سمي

ست كه به آدم بيياي عجؤيافت. ريدم كه همسرم آمد و مرا مرده يكند. خواب دن بلند ميياز زم
د و از نو جان گرفتم ياي دمهاي خود بر من زندگي تازهمرده فرصت تفكر بدهد! ولي او با نوازش

ز باشد به دست آوردن خود عشق ين قدر طرب انگيهاي عشق اهيو امپراطور شدم. آه! وقتي سا
ده؟ خوب، بالتازار يخبر از ورونا رس شود][بالتازار، مستخدم رومئو، با چكمه وارد مي كند؟اي به پا ميچه هنگامه

اي؟ مادرم چه طور است؟ پدرم سالمت است؟ به اوردهيي از راهب نيهاا براي من نامهيبگو. آ
ز يچ چيكنم. چون اگر حال او خوب است هرا تكرار ميسؤال ن يگذرد؟ ازم چه مييت عزيژول
تواند بد باشد. نمي

ي خاندان كاپولت به خواب تواند بد باشد. جسد او در سردابهز نمييچ چيحال او خوب است و هبالتازار 
ي خانوادگي دم كه نعش او را در سردابهيوسته است. من ديرفته و روح جاوداني او به فرشتگان پ

ام ن كه خبرهاي ناخوشي آوردهيدرنگ عازم شدم كه شما را آگاه سازم. مرا براي اگذاشتند و بي
ام را انجام دهم. فهيد وظيد، چون به من امر داديببخش

داني مسكن من كجاست. برو ن شده است؟ اي ستارگان! با شما سر جنگ دارم! تو مييپس چنرومئو 
جا خواهم رفت. نيه كن. امشب از اياور و اسباني كرايقلم و كاغذ ب

ع ين است و از وقايده و خشمگيپري شما رنگافهيد. قيكنم، آقا، صبر داشته باشاز شما تمنا ميبالتازار 
كند. ت ميينده حكايز آيانگمالل

 نه اشتباه مي كني. مرا تنها بگذار و آن چه گفتم بكن. از راهب برايم نامه اي نداري؟رومئو 

نه قربان. بالتازار 

 خوب، شود][بالتازار خارج ميدرنگ نزد تو خواهم آمد. ه كن. بييها را كراتي ندارد. برو و اسبياهمرومئو 
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نم. اي شرارت، تو يد برگزينم چه راهي را بايوست. ولي ببيت، من هم امشب به تو خواهم پيژول
شناختم ادم هست عطاري را مييابي!  يد راه مييدرنگ به قلب مردم ناامچه قدر چاالكي كه بي

اهان را يي متفكر خود گدم با لباس ژنده و چهرهيد مياًرين حوالي سكنا داشت و اخيكه در هم
زي جز استخوان براي او يچارگي و فالكت چي ر و رو مي كرد. نگاه او حاكي از ضعف بود، بيز

هاي دم و سوسماري پر از كاه و پوستيخته ديپشتي را آودر دكان او الك باقي نگذاشته بود.
هاي خالي هاي اطراف او جعبهشد. در قفسهده مييهاي بدشكل در آن جا دگر هم از ماهييد

ل ظروف سفالي سبز و پوست مثانه ي از قبييايبار او بود و در گوشه و كنار اششاهد وضع فالكت
هاي سرخ خشك شده پراكنده شده هاي نخ و گلي گلولهماندهي فاسد و باقيهاي كهنهو دانه

د به دكان رونقي ببخشد. وقتي فقر او را مشاهده كردم به خود گفتم: اگر كسي روزي يبود كه شا
ن گوشه آدم ي در ا،محتاج زهر شود كه فروش آن در مانتوا قانوناً مستوجب مرگ آني است

فروشد. افت كه آن را مييروز مفلوكي را خواهد هيس

ن مرد محتاج ناچار است آن را به من بفروشد. تا حدي يازم بود و هميهنگ ن آشين فكر پيآه ا
ل است دكان خود را بسته است. آهاي يي اوست. ولي چون تعطجا خانهني ا،كه به خاطر دارم

 [عطار وارد مي شود] عطار!

 چه كسي با صداي بلند مرا مي خواند؟عطار 

كي دو گرم زهر ير و به من ين چهل سكه را بگيري هستي. اينم كه تو مرد فقيبجا. مينيا ايبرومئو 
ن شود و يدرنگ نقش بر زمزار شده بييي مرگ عاجل باشد و كسي كه از زندگي بلهيبده كه وس

 پرد.رون مييي توپ بروح به همان سرعتي بدنش را ترك كند كه باروت با همان شتاب از دهانه

ي آن باشد محكوم به وري را دارم ولي قانون مانتوا هر كسي را كه فروشنده آن داروي مرگيچنعطار 
كند. مرگ مي

زدگي ي تو قحطيترسي؟ در گونهقدر لخت و عور و مفلوكي و باز هم از مرگ مينيتو ارومئو 
وزگي يسازد و حقارت و دراج و فشار زندگي گرسنگي را در چشمانت آشكار مييداست و احتيهو

ا با تو سر دوستي ندارد كه ثروتي به چنگ آري، پس يخته است؛ دنيبر پشت تو چون باري آو
ر و آن را نقض كن. ين را بگير نمان و ايفق

 اين فقر من است، نه اراده ي من، كه رضايت مي دهد.عطار 

من هم به فقر تو اين پول را مي پردازم، نه به اراده ات. رومئو 

اين را در هر مايعي مي خواهي بريز و بنوش و اگر قوت ده مرد را هم داشته باشي، در همان عطار 
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لحظه خواهي مرد. 

ن يتر از تمام اشين طال هم مال تو باشد كه از هر زهري براي روح انسان بدتر است. و بيارومئو 
كند. من هستم ز كشتار مييانگاي نفرتين دنيتواني بفروشي در اري كه تو نمييهاي حقمعجون

اي بخر و گوشتي در ن پول آذوقهياي. خدا نگهدار! با افروشم. تو زهر نفروختهكه به تو زهر مي
ا. يت بيي ژولروبخش، نه زهر؛ با من به مقبرهيي نا اي نوشابهي بشود][عطار خارج ميدا كن. يبدنت پ

 شود][خارج ميجا تو را مصرف خواهم كرد. چون در آن
 

صحنه ي دوم، وروناك حجره ي الرنس راهب 

 [الرنس راهب وارد مي شود] اي راهب مقدس فرقه ي فرانسيسكان! اي برادر، آهاي! [از خارج]جان راهب 

بايد صداي جان راهب باشد. از مانتوا خوش آمدي. رومئو چه گفت؟ يا اگر مطلبي نوشته، الرنس 
نامه اي را به من بده. 

ن شهر يماران در ايادت بيي خود رفتم كه به عي فرقهكي از برادران پابرهنهيبه سراغ جان 
اي ن كه ما وارد خانهين بهداشت شهر به تصور ايمورأدا كردن او ميم. و پس از پيبرو

افته است در خانه را بستند و نگذاشتند يوع يم كه مرض مسري طاعون در آن جا شيشده ا
 ر افتاد.يخأمت فوري من به مانتوا به تين جهت عزيم. به ايخارج شو

 پس نامه ي مرا كي به رومئو رساند؟الرنس 

من نتوانستم آن را بفرستم. نامه اين جاست. نامه رساني هم پيدا نكردم كه آن را به تو جان 
بازگردانم. چون همه از سرايت مرض وحشت داشتند. 

ي عادي پوچي نبود، بلكه حاوي خبر مهمي بود ن نامهيام قسم، ااي بخت نامساعد! به فرقهالرنس 
دا كن و آن را يد خطرات فراواني در بر داشته باشد. جان، برو و اهرمي پيو غفلت از آن شا

 ار.يي من ببه كلبه

 اطاعت، برادر. پيدا مي كنم و برايت مي آورم.جان 

دار خواهد شد. اگر رومئو از يت بيگر ژوليد تنها به سردابه بروم چون تا سه ساعت ديمن باالرنس 
اي د به مانتوا نامهيت به من لعنت خواهد فرستاد. من دوباره باي ژول،خبر باشدا باين قضايا

ن جسد زنده كه در يچاره اي ت را تا آمدن رومئو در اتاق خود نگه دارم. بيبفرستم و ژول
 شود][خارج ميي مردگان زنداني است! مقبره
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صحنه ي سوم: همان جا، حياط كليسا، در آن مقبره ي متعلق به كاپولت ها 

كنت پاريس و مستخدم او، با گل و گالب وارد مي شوند. 

ر ينند. زيست. ولي بهتر است آن را خاموش كني كه مرا نبيپسر، مشعل را به من بده و كنار باپاريس 
دار كه اگر كسي در قبرستان ن نگاهيك به زميت را نزديهان و گوشيدار بنشآن درخت سرخ

 تو آن را بشنوي. در آن صورت با سوت خود مرا خبردار كن. ،سا راه برود و به قبركني بپردازديكل
 روم.ها را به من بده. من خودم تنها ميگل

 [مستخدم خارج مي شود. پاريس گل ها را روي قبر مي ريزد.]
بان تو خاك و سنگ است كه يشاني! سايفشانم. اي پربا، به بستر عروسي تو گل ميياي گل ز
هاي توام با ناله را نثارت فشانم؛ و اگر گالب نباشد اشكها شبنم گالب بر آن ميمن شب

زم. يفشانم و اشك برين است كه به قبر تو گل بيي من براي تو چنكنم. سوگواري شبانهمي

مستخدم سوت مي زند و فرياد مي كشد: «ارباب». رومئو و بالتازار، با مشعل و كلنگ و اهرم، وارد مي شوند. 

د يآسو مينيشود. كدام پاي لعنتي است كه امشب بدك ميين پسر خبر داد كه كسي نزدياپاريس 
م شود؟ عجب! مشعل هم دارد. اي شب تار مرا ايكه مانع مراسم سوگواري من براي عشق واقع

 رود][كنار مياي پنهان ساز. لحظه

ر و صبح زود آن را به پدر و مادرم ين نامه را بگيكلنگ و اهرم را به من بده. گوش بده. ارومئو 
ستي و يشنوي كنار باني و مييبكنم كه هرچه ميبرسان. چراغ را به من بده. به تو امر مي

شوم بار داخل ميي مرگن نقطهين كه به ايان آن مداخله نكني. علت ايروي در جرچيهبه
ن است كه از انگشتان ينم ولي علت اصلي ايي همسر خود را ببن است كه چهرهيكي اي
جا برو. ولي نيرون آورم كه كار الزمي با آن دارم. پس تو از ايي را بيبهاحس او انگشتر گرانبي

اگر به علت كنجكاوي برگردي كه اعمال مرا نظاره كني؛ به خدا قسم بند از بندت جدا خواهم 
ن قبرستان گرسنه پرت خواهم كرد. زمانه و منظور من يساخت و اعضاي بدنت را به اطراف ا

ترند. تر و سبعرحماي طوفاني بيياند و از پلنگ گرسنه و دروانه شدهيهر دو وحشي و د

 من كنار خواهم رفت آقا، و مزاحم شما نخواهم شد.بالتازار 

به اين ترتيب، وفاداري خود را ثابت خواهي كرد. اين را بگير و در زندگي شادكام باش. خدا رومئو 
نگهدار اي مرد مهربان! 
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 با وجود اين، خود را در گوشه اي پنهان خواهم كرد. از نگاه او هراسانم و از قصد او [با خود]بالتازار 
بدگمان. 

د يطور دهان پلنياي! ادهيي خاك را بلعن قطعهيزتريز! اي رحم مرگ كه عزيانگاي بطن نفرترومئو 
 كنم.ت فرو مييگري به گلويي دو لقمه شكافد][قبر را ميم. يگشاتو را به زور مي

ي مرا به قتل رساند و گمان د شده است كه پسرعم معشوقهين همان مونتاگوي مغرور تبعياپاريس 
جا آمده كه به اجساد نيباروي به خاطر اندوه از مرگ او جان سپرد. اكنون اين زيرود امي

ز يه، از تالش كفرآميماف كنم. اي مونتاگوي فرويد او را توقيحرمتي كند. من بامردگان بي
ف يفطرت محكوم، تو را توقاي پست د انتقام را از سرحد مرگ گذراند؟يا بايخود دست بردار! آ

ري. يد بميا. چون تو بايم شو و با من بيكنم! تسلمي

د را ي مرد ناام،زيام. اي جوان مهربان عزجا آمدهنين جهت به ايرم و به هميد بميبلي، بارومئو 
ن درگذشتگان فكر كن و بگذار تو را بترسانند. يجا برو و مرا تنها گذار. به انيوسوسه مكن. از ا

ك غضب من مرا وادار كني مرتكب گناه يكنم اي جوان، باعث مشو كه با تحراز تو تمنا مي
ش عالقه دارم چون براي ورود يش از وجود خويجا برو. به خدا قسم به تو بنيگري شوم. از ايد

جا نمان. برو. زندگي كن و بعدها بگو نيگر ايام. دش مسلح ساختهيجا خود را برضد خونيبه ا
وانه باعث شد كه فرار كني. يك ديكه ترحم 

 من در مقابل تهديد تو ايستادگي مي كنم و تو را به عنوان يك تبه كار، بازداشت مي كنم.پاريس 

 [شروع به زدوخورد مي كنند]آيا اصرار داري مرا تحريك كني؟ خودت را آماده كن، پسر! رومئو 

 [خارج مي شود]خدايا! دارند مي جنگند. من مي روم قراوالن را خبر دهم. مستخدم 

آه! مرا كشت. اگر تو رحم داري، قبر را بشكاف و مرا پهلوي ژوليت بگذار... پاريس 

س يو، كنت پاريشاوند مركوتيستي. آه! خوينم كين كنم. صورتت را ببيقول مي دهم كه چنرومئو 
ن سفر و سواري كه روح سرگردان من توجهي به او يب زاده است. خدمتكار من در حينج

ن يا او چنيت عروسي كند. آيس قرار بود با ژولينداشت چه گفت؟ گمان مي كنم گفت كه پار
ت يي ژولوانه شده ام و وقتي سخنان او را دربارهين كه ديا ايدم؟ يا من آن را خواب ديگفت 

ن است؟ آه! دست خود را به من بده. كه در كتاب تلخ بدبختي نام من يدم تصور كردم چنيشن
خته است. من تو را در مقبره ي با شكوهي مدفون خواهم ساخت. مقبره؟ يو تو با هم درآم

ن سردابه را نورباران يي او ايبايجاست و زنيت در اير، بلكه بقعه، اي جوان مقتول! چون ژوليخ
ي مرگ بسا مردمي كه در لحظهن مرد مدفون همدم باش. چهيخواهد ساخت. اي مرگ! تو با ا
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ا مي توانم من هم آن يها نامش را خانه روشن كردن گذاشتند. آخندان شده اند و پرستاران آن
ده است هرگز يرا رعد و برق بنامم؟ اي عشق من! اي همسر من! مرگي كه شهد نفس تو را مك

ي هنوز در لبان و يبايروز نشده و پرچم زيل كند. او بر تو پيي تو را زايبايقدرتي نداشته كه ز
شروي نكرده است. اي يي مرگ به آن سو پدهيهاي تو گلگون است و عالمت رنگ پرگونه

توانم به تو روا ن ميياي؟ من چه محبتي بهتر از ادهيآلود خود آرمبالت، تو هم در كفن خونيت
ت محروم ساخت كسي را كه دشمن تو بود از يدارم كه با همان دستي كه تو را از جوان

با هستي؟ يقدر زنين، تو چرا ايت نازنيش محروم كنم؟ اي پسرعمو، مرا ببخش! اي   ژوليجوان
ي ن گوشهيز تو را در ايانگف نفرتين غول نحيشه است و ايپا باور كنم كه مرگ هم عاشقيآ

شود كه من نزد تو ي خود نگاه داشته است؟ ترس از آن باعث ميك، به عنوان معشوقهيتار
ي كه مونس تو هستند يهاجا با كرمنيك شب خارج نشوم. در همين قصر تاريگر از ايبمانم و د

ن بدني كه از يوغ ستارگان مشئوم را از ايدهم و گاه ابدي خود قرار ميمانم و آن را آراممي
د. اي بازوان! ين نگاه خود بهره ببريدارم. اي چشمان من! از آخرزار شده است برمييا بيدن
ي پاك، مهر خود د با بوسهيهاي تنفس هستد. و اي لبان كه دروازهين وداع را به جاي آريآخر

ا اي رهبر ي بآورد]رون ميي[زهر را بسپارد. ز را به مرگ مييچد كه همهيموعدي بگذاررا به سوداي بي
مار شده يزار و بيا بيق خود را كه از دريوس! اكنون قايمطبوع! اي ناخداي ماا راهنماي نايتلخ! ب

گو!  اي عطار راستنوشد][مينوشم! ن را به سالمتي عشق خود مييها درهم شكن. ابه روي صخره
 سپارم.ن بوسه جان مييري دارد! پس با ايداروي تو چه تاث

الرنس، با اهرم و بيل و فانوس وارد مي شود. 

اميدوارم  فرانسيس مقدس مرا به موقع برساند. پاهاي فرسوده ي من چه قدر امشب بر روي الرنس 
سنگ مقابر لغزيده است. اين جا كيست؟ 

يك دوست اين جاست كه شما را خوب مي شناسد. بالتازار 

خداوند تو را كام روا كند. به من بگو اي دوست، آن مشعل چيست كه نور خود را بيهوده صرف الرنس 
كرم ها و جمجمه هاي بي روح مي كند؟ تا حدي كه تشخيص مي دهم، اين مشعل در سردابه ي 

خاندان كاپولت مي سوزد. 

بلي؛ چنين است، اي مرد مقدس. آن هم ارباب من است كه مورد لطف شماست. بالتازار 

كيست؟ الرنس 
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رومئو بالتازار 

چه قدر وقت آن جا بود؟ الرنس 

بيش از نيم ساعت بالتازار 

بيا به سردابه برويم. الرنس 

من جرأت ندارم، آقا. اربابم تصور مي كنم من رفته ام و مرا سخت تهديد به مرگ كرد كه نمانم و بالتازار 
از قصد او خبردار نشوم. 

پس صبر كن، خودم تنها مي روم. ترس بر من مستولي مي شود. خدايا! مي ترسم واقعه ي شومي الرنس 
رخ داده باشد. 

 د و او را كشت.يگري جنگيدم كه اربابم با ديدم خواب ديدار خواب ن درخت سرخير ايوقتي زبالتازار 

ن مقبره را ين چه خوني است كه مدخل اي آه! افسوس! اكند]ها نگاه ميشود و به خون و سالح[خم ميرومئو! الرنس 
ن گوشه يكند كه در ان جا چه مييصاحب اآلود و بيرهاي خونين شمشيدار ساخته است؟ الكه

س است كه غرق در يست؟ آه، پارين كياي! ادهيپرآرام آغشته و افتاده است؟ رومئو! چقدر رنگ
شود. دار ميين اتفاق اسفناك شده است؟ دختر دارد بيخون شده؟ آه! چه ساعت شومي مسبب ا

 كند]ت سر را بلند ميي[ژول
جا هستم. د باشم و همانياي راهب مهربان، سرور من كجاست؟ خوب به خاطر دارم كجا باژوليت 

رومئوي من كجاست؟ 

ي يرويعي خارج شو. نيرطبيماري و خواب غيي مرگ و بانهين آشيشنوم، خانم. از اي مييصداالرنس 
جا نيا از ايم ساخته است. بيم تالش ما را عقيستادگي در مقابلش داشتيچه ما قدرت اش از آنيب
ي ا. من تو را وارد جرگهيطور. بس هم همانيم. شوهرت در آغوش تو جان سپرده و پاريبرو

م اي يا برويند. بيآگر پرسشي مكن، چون قراوالن مييكنم. دا مييدختران مقدس تارك دن
 [الرنس خارج مي شود] تر بمانم.شيندارم بجرأت ز. من يت عزيژول

ك جام كه در دست يست؟ ين چيشوم. اجا دور نمينيجا خارج شو. چون من از انيبرو. از اژوليت 
ص! تو تمام آن را ين مرگ نابهنگام شده است. اي حريقي من است؟ پس زهر موجب ايعشق حق

د يبوسم، شااري كند. من دستانت را ميياي كه مرا بعد از تو ك قطره به جا نگذاشتهيده و ينوش
رد. آه، دستانت هنوز گرم است. يزهري روي آن مانده باشد كه چون داروي مرگ، جان مرا بگ

قراوالن و مستخدم پاريس وارد مي شوند. 
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 جلو بيفت پسر، كدام طرف؟قراول اول 

صدا مي آيد؟ پس من هم عجله كنم. اي خنجر مهربان، اين هم غالف تو است. همان جا ژوليت 
 [خود را خنجر مي زند و مي افتد]بمان و بگذار بميرم. 

اين همان نقطه است كه مشعل مي سوزد. خدمتكار 

د و ياي از شما برود. عدهيد. زود باشيسا را بگردياط كليآلود است . اطراف حن خونيزمقراول اول 
ن جا كنت كشته يباري! اي رقت چه منظرهشوند]اي خارج مي[عدهد. يد بازداشت كنيديهركس را د

ش مدفون شده بود به يزي است و او كه در روز پيرت گرم و در حال خونيشده، بدن ژول
د. خاندان ير اطالع بده. خود را به خاندان كاپولت برسانيتازگي جان سپرده. برو و به ام

 شوند]ي قراوالن خارج ميهي[بقد. يبپردازجست وجو گر از شما به يد. برخي ديدار كنيمونتاگو را ب
توان عاملي را كه ها روي آن گسترده شده معلوم است، ولي نمين بدبختييني كه ايزم

 بار شده به آساني شناخت.هاي رقتبتين مصيمسبب تمام ا

 اين مستخدم رومئو است. او را در حياط كليسا يافتيم.قراول دوم 

او را نگاه دار تا امير اين جا بيايد. قراول اول 

امير و سايرين وارد مي شوند. 

سا ياط كليخواست از حكشد. موقعي كه ميد و آه مييگرلرزد و مين راهب است كه ميياقراول سوم 
م. يل و كلنگ را از او گرفتين بيخارج شود ا

 وضع مشكوكي است. راهب را هم نگاه داريد.قراول اول  

چه وقايع نامطبوعي صبح زود رخ داده كه ما را از استراحت سحرگاهان به اين جا خوانده امير 
است؟ 

كاپولت و خانم او وارد مي شوند. 

 چه خبر است كه بيرون اين قدر فرياد مي كنند؟كاپولت 

اي «رومئو» و همه ت» و عدهيند «ژوليگوزنند «رومئو» برخي مياد مييمردم در كوچه فرخانم كاپولت 
 دوند.ي خانوادگي ما مي به سوي مقبرهدايبا داد و فر

ست؟ يخراشد چن صداي وحشتناكي كه گوش را ميياامير 
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ت هم كه قبالً مرده يده، رومئو مرده و ژوليس به قتل رسيجا كنت پارنيواالحضرتا! در اقراول اول 
تازگي كشته شده. بود هنوز بدنش گرم است و به

 د چگونه صورت گرفته است.يت پلين جنايد اينيد و ببيكنجست وجو د. يبگردامير 
 [عده اي از قراوالن خارج مي شوند]

م كه به كار شكافتن قبر ياي گرفتهي راهب و مستخدم رومئوي مقتول را با ابزارهانايقراول اول 
خورد. مي

ش ين خنجر راه خطا پيت جاري است. اين چگونه خون از بدن ژوليا! همسرم! ببيخداكاپولت 
ي دخترم جاي نهين، غالف آن در كمر مونتاگو خالي است و به خطا در سيگرفته. بب

گرفته است. 

 خواند.ري به سوي قبر مييبار چون ناقوسي است كه مرا در پن منظره مرگيواي بر من! اخانم كاپولت 
 [مونتاگو وارد مي شود]

افسوس! اي سرور من، ديشب همسرم از شدت اندوه تبعيد فرزند خود جان سپرد. چه مونتاگو 
 مصيبت ديگري در انتظار پيري من است؟

تو خود نگاه كن و ببين. امير 

اي بي خبر! اين چه كاري بود كه قبل از پدر خود به سوي قبر بشتابي؟ مونتاگو 

ك ياي مبهم و تارين قضايد تا معلوم شود اياي ببندن افراط  لحظهيدهان خود را از اامير 
بت تا ين مصيج آن كشف گردد. در آن موقع خودم شما را در اي نتاأست و سبب و منشيچ

ر صبر شود. يد بدبختي اسيد و بگذاريلب گور هادي خواهم بود. پس اكنون خودداري كن
 د.ياوريافراد مظنون را ب

اي دارم، چون زمان و مكان تر از هر كس چارهش از همه مورد سوء ظن هستم و كميمن بالرنس 
ام كه هم ستادهيسازند. اكنون در مقابل شما ان قتل خوفناك مييهر دو مرا متهم به ا

گناه. شتن را تبرئه كنم. هم محكوم هستم و هم بييخود را مقصر شمارم و هم خو

 پس بي درنگ بگو از اين قضايا چه مي داني.امير 

ن سرگذشت طوالني را ندارد. رومئو يي ااراي ادامهيمختصر خواهم گفت، چون عمر من الرنس 
 همسر وفادار رومئو ،ت هم كه جان سپردهيت است و ژولي شوهر ژول،كه در آن گوشه مرده

د يبالت بود كه باعث تبعيها را بستم و همان روز ازدواج روز مرگ تاست. من عقد نكاح آن
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بالت. ي نه براي ت،كردت هم براي او بود كه بي تابي ميين شهر گشت و ژوليداماد از اتازه
ن جا برساند و يزده به ان شب ماتمياي نوشتم كه خود را در اانه به رومئو نامهين ميدر ا
افت. ولي  يان مييرا در آن موقع بود كه اثر دارو پايرون ببرد زين قبرستان بيت را از ايژول

شب نامه را به من ير شد و ديخأي من بود تصادفاً دچار تجان راهب كه حامل نامه
ي خانوادگي او رفتم كه او داري او به مقبرهيي قبل از موعد بيتنهابرگرداند. سپس من به

شتن ببرم و در آن جا نگه دارم تا موقع مناسبي كه رومئو را نزد يي خوجا به كلبهرا از آن
ف و يس شريداري او آمدم پاريي قبل از موعد بخود بخوانم؛ ولي وقتي كه چند لحظه

ر ين تقديد و ايايدار شد و من تمنا كردم با من بيت بيافتم. ژوليب را مرده يرومئوي نج
ي مرا ترساند؛ از مقبره خارج ين موقع سروصدايي تحمل كند. در ايبايخداوندي را با شك

د شده بود از رفتن خودداري كرد و معلوم شد كه نسبت به يگر نااميشدم، او هم كه د
دانم و پرستار او شاهد ازدواج ا را ميين قضاين تجاوز را روا داشته است. تمام ايش ايخو

ري مرا قبل از موعد ين عمر پي ا،ري متوجه من استيبت تقصين مصيبود و اگر در ا
. ديه قانون كنين تنبيدتريعي خود فداي اجراي شديطب

باره چه نيام. مستخدم رومئو كجاست؟ او درياك مرد مقدس شناختهيما همواره تو را امير 
د؟ يگومي

ن يجا و به انيدرنگ از مانتوا خود را به ات را براي اربابم بردم. او بييمن خبر مرگ ژولبالتازار 
د به مرگ كرد ين نامه را دستور داد صبح زود به پدرش بدهم و مرا تهديمقبره رساند و ا

جا خارج و دور شوم. تا پس از ورود او به مقبره از آن

نامه را به من بده، مي خواهم آن را ببينم. مستخدم كنت كجاست كه قراوالن را اين جا امير 
 خواند؟ پسر، ارباب تو در اين جا چه مي كرد؟

ن كردم. در يستم و من هم چنيفشاند و به من امر داد كنار باياو گل آورد كه بر قبر خانم بمستخدم 
ر يزودي به روي او شمشمن به ن موقع شخصي با چراغ آمد كه قبر را بشكافد و اربابيا

 و من فرار كردم كه قراوالن را احضار كنم. ديكش

كند. در كند و شرح معاشقه و خبر مرگ او را ذكر ميد ميأيين نامه سخنان راهب را تياامير 
ن مقبره رساند كه يد و با آن خود را بديري خريجا نوشته است كه زهر را از عطار فقنيا

عني كاپولت و مونتاگو كجا هستند؟ ين دشمنان، يوندد. ايت بپيرد و به ژوليجا بمدر آن
بختي ي عشق، خوشلهيب تنفر شما گشته است كه خداوند به وسيهي نصيد چه تنبينيبب

ي شما روا نهيشما را نابود ساخته است. و من هم به خاطر اغماضي كه نسبت به ك
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اند. ه شدهيام. پس همگي تنبن نفر از بستگان خود را از كف دادهي چند،امداشته

ش از يده و بين ارثي است كه از دخترم رسياي مونتاگو! برادر من! دستت را به من بده، اكاپولت 
آن توقعي ندارم. 

ي دخترت را از طالي ناب خواهم كنم. من مجسمهم تو ميين تقديش از ايولي من بمونتاگو 
ت وفادار يچ فردي ارزش ژوليساخت كه مادامي كه شهر ورونا به همان نام معروف است ه

ل را نداشته باشد. يو اص

طور فداي دشمني ما نيرومئو هم به همان شكوه، نزد همسر خود جلوه خواهد كرد كه اكاپولت 
شدند. 

د از شدت اندوه سر يي مي كند و خورشيرواجا فرمانزي همهيانگامروز صبح آرامش حزنامير 
د. برخي از شما ييبار سخن گوع اندوهيد كه از وقايجا برونيآورد. از ارون نمييخود را ب

باري بتيرا هرگز داستان مصيد شد، زيه خواهيگر تنبيمورد عفو قرار گرفته و بعضي د
ده نشده است. يت شنيچون سرگذشت رومئو و ژول

  خارج مي شوند.

پايان 
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