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ای در در شهری کوچک و حاشیه در دهه پنجاه میالدینامه این نمایش ی)قصه

 گذرد(میآمریکا 

 .شودپخش می  در تاریکی صحنه تام ویتس های قراضه ازدوچرخه موسیقی

ها چراغ یو همه ستیخانه ن یسکشود. وارد خانه می ،س از بارانیخ ،مایک

 ش ادامه دارد.یتا آخر نمامتناوباً و  دیآیطوفان و رعد و برق م یصدا خاموش است.

سکوت  کند،سخی دریافت نمینه نیست؟ )پا؟ سال...م. کسی خوکتی :مایک

  ...کتیی اهآسنگینی خانه را فراگرفته( 

ترساند و را می مایک ،با درآوردن صدایی از خود و شودیظاهر م از پشت کتی)

ه پروی کانا و گیردافتد و قلبش را مینفس میسبه نف ،که واقعًا ترسیده مایک

  نشیند(می

دونی می خوبهه گاز انبری می کنی؟ حمل؟ تریپی بود ! این دیگه چهکتی :مایک

  .واستهچیزی نمونده بود . بنده چسبه م قلب

سرت کم سربهشوخی بود. فک کردم یه این فقط یه !بانمک من کپسر! مایک :کتی

  بذارم عزیزم.

؟ تو کتیدونی . میادییها برمفقط از بچهکنی که گاهی اوقات کارایی می :مایک

 هیکل چاق کتی را )با دستشالاقل نه اینقد!  دی!شوقت نباید بزرگ میهیچ

 د(کنمیترسیم 

 ه.خبرچه  یدونیم ... حتماً  ن. امشبکن ینقد بداخالقیاخب... خیلی :کتی

 نه.ک یدنت سخنرانیدونم. قراره پرزیآره م :یکما

 زدم.ید حدس می( بایث. با ناراحتک)م قد مسخره نشونیا :یتک
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با من  های جنوبیایالت یاین شوخیگه از ایدنم کخواهش شه می یتک :یکما

  ی؟نکن

نه که جنابعالی بچه نیویورکی. ند(: کاش را فراموش یند ناراحتکیم ی)سع :یتک

  !مواسه بعد. امشب یه سورپرایز برات دار مرو بذاری بهتره گله

  بردار... ته! دستونهاینم حتمًا یکی دیگه از اون بازیای بچگخندد( ی)م :مایک

  مون.قراره یکی بیاد خونه ند(کیر مکف یمک... امشب ...)ی. امشبمایک: نه کتی

  خب؟ :مایک

  : یه مهمون!کتی

  این چیش جالبه؟ :مایک

  !مایکشی مطمئنم تو با دیدنش خیلی خوشحال می :کتی

یا  تثبیت نرخ ارزشنیدن خبر برنده شدن توی التاری یا فقط با  االن :مایک

 .کتیشم خوشحال می حفظ کرامت انسانییا المللی، طح بینزدایی در ستنش

 البته امیدوارم یهو نکشه پایین.   شایدم اگه بابانوئل بیاد شمش طالیی چیزی بیاره.

 کند( چپ نگاهش می)کتی چپ

 گم بابا.رو میطال   ...طالطال مایک: 

خری . نرهاما هنوز خیلی مونده تا کریسمس. تو هم دیگه بچه نیستیبله.  :کتی

طال حتمًا منم اگه یه مرغ تخم ؟کنیتو فقط به پول فکر میشدی واسه خودت. چرا 

  تر دوسم داشتی.بودم بیش
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هم دوست دارم.  همین جور درب و داغوندونی که من تورو خودت می :مایک

)خودش  حتی اگه بیست و چهار ساعت قدقد کنی و هیچی هم ازش در نیاد!

  خندد(بلند میبلند

مگه که خودت به اراجیفت بخندی. یه جوری میگه درب و داغون کرده( )اخم :کتی

برانگیزی که فقط من  موجود مغزفندقی ترحم یهتو انگار خودش جیمز دینه. 

  ...تونم تحملت کنممی

 پس اون پسرک بانمکتون کی بودن اون وقت؟ مایک:

 اون ممه رو لولو برد. کتی:

 گذشته...  از شوخی . اماآخ آره :مایک

ای ندارم. همه رو جدی گفتم تو واقعا یه موجود من با تو هیچ شوخی کتی:

 .مغزفندقی..

تونه واقعاً کیه که می جدی جدیکند(: اما )با لجاجت حرفش را قطع می مایک

  منو خوشحال کنه؟ کی قراره بیاد؟

  ...مونده یلی. هنوز خینکم صبر کیهمتأسفم، اما باید  کند()کمی فکر می :کتی

با لباسای  و ؟ ها؟ من خسته از سر کار اومدمکتیقصدت از این کارا چیه  :مایک

 مثل یه موش... نشستم جااینیس خ

 یه موش زشت مغرفندقی کتی:

 تونه تحملش کنه.نمی وکس جز تکشیده هم هست و هیچکه در ضمن آب مایک:

 exactly کتی:
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خواد امشب چی می پرزیدنتونی دتو می like)با نشان دادن شستش(: مایک 

 بگه؟

 خوام هم بدونم. نه نمی کتی:

بگو  زود باش بگو دیگه. یاال اون مهمون لعنتی کیه؟دونی اما حتما می مایک:

 .ببینم

  رسه.می کنی خودش سر کم دیگه صبرتونم بگم. اگه یه. نمیمایکتونم نمی :کتی

 هد(یه کم؟ اینقد؟ )با انگشتش نشان می مایک:

 تر.یه کم بیش کتی:

ی من؟ یکی که من وقت شب یکی بیاد خونه دست بردار. اصاًل چرا باید این :مایک

  روحمم ازش خبر نداره؟

 .یلباساتو درآر سرما نخور ی!کنکفری میعزیزم. آدمو  هولیتو همیشه  :کتی

 ند(کیم کمکار به او کن یهم در ا یتکورد و آیمکتش را در یلیمیبا ب یک)ما

ف یثکور که موش یمثل  یشد ...رهنتم درآریارم. پی: بذار برم برات هوله بیتک

 . ینکیپهلو مینهرود(. سیغره مچشم یکخندد و مایده )میشکآب

ردن ک کمشغول خش یکآورد و مایراهن میرود و هوله و پیگر میبه اتاق د یتک

 شود. یخودش م

  گی کیه یا...می :مایک

 ...حدس بزن .خب :کتی
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ه دوش یرم یگشنمه. من م یلیه خکن کشامو آماده سریع  دست بردار بابا. :مایک

در حمام  یکن. ) ماک تمومرو هم  یزبان مسخرهیرود( ایه سمت حمام مرم )بیبگ

  رده(کرا باز 

تا انتخاب داری تا بتونی  کنیم. تو سه ایبازی : اصالً بیا یه)با دستپاچگی( کتی

 نباید چیزی بپرسی تا خودش برسه. ،اما اگه موفق نشدی مهمونو حدس بزنی.

 قبوله؟

ام یمن عاشق باز یدونیمLike اممممممم.... : ند(کیث مکگردد و می)برم مایک

ند کیت شم. باشه )هوله را پرت میه وارد بازک بدجنس ینکیم میکتحر یو دار

( بذار از حموم امگردد سمت حمآید اما ناگهان برمیو سمت کتی می اناپهک یرو

 ...دمبرگر

  (دیآیمصدا در به زنگ در)

  تا در را باز کند( رودیم)مایک به راهرو 

  اید؟ن؟ خونهوهمیلت: آقای رمرد(یپ یکدار خش یصدا) صدا

 ...یآقا شما؟ .بله :مایک

 برنارد. تون هستم.. همسایهبرنارد صدا:

 د؟یهستز امشب ما یبرنارد. شما سورپرا یبله آقا :یکما

 بله؟ برنارد:

 د تو.ییردم. بفرماک ی...  شو... شوخیچیا.... ه :یکما

 بپرسم. یه سوالینه. ممنون اومدم ازتون  برنارد: یصدا

 شده؟ یزیچ :یکما
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کنه. داره چکه می سرهیهم باره آقا. سقف خونهبارون داره میبدجور  :برنارد یصدا

  خواستم ببینم شما هم این مشکلو دارین؟

شما نگران ما شدید  ؟ ...آقای کاری نیفتادیمهنوز به چکه شکرخدا نه :یکما

 وقت؟ اون

 بله؟ :ی برناردصدا

  یاد؟یکمکی از دست من برمهیچی. مایک:

 ؟نین بهم قرض بدیه تشت داریفقط...  .همیلتوننه نه ممنون آقای  :ی برناردداص

 !یتکنم. ین ببیبذاراین هم حرفیه.  :یکما

 م.یما تشت ندار یک(: نه مایعصب یتبا حال) یتک

 . ؟ یمتاسفم آقا :یکما

 برنارد هستم. :ی برنارد صدا

 ه..کن یدیشنبله آقای برنارد.  مایک:

ه دو تا پسر دوقلو ک یاهیهمون همسا ،راستی شما از آقای رابرتز برنارد: یصدا

  وقته ندیدمش.خبر ندارین؟ خیلی ،داشت

 یعنی چهار تا؟ دو تا دوقلو: الفه شده(ک) مایک

 نه کال دو تا. صدای برنارد:

  تونم بهتون کمکی کنم...نه، متأسفم که تو این مورد هم نمی مایک:

 . عزیز مایکشدن آدما عادی شده روزا غیب این :برنارد یصدا
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اید. زنم تا حاال بهم نگفته هاتون پسرخالهبله. ظاهرا شما حسابی با همسایه مایک:

 اینا استفاده می کنه. ...هسته خرما واز تعابیری مثل فندق و فقط  مایک عزیز!

  ه نکنه!امیدوارم سقف شما چکبسیار خب. بسیار خب.  صدای برنارد:

 ؟.....ممنون آقایکم امشب. دست :مایک

 خوای بدونی من برناردم.. ولی اگه میتو هم شورشو درآوردی صدای برنارد:

  .نیداشته باشخوبی بارونی شب  مایک:

  گردد(به صحنه برمیبندد و یدر را م)

این ؟ ابلهدونست این منو از کجا میکوچیک اسم آدمای پیر واقعاً خرفتن!  :مایک

  ؟هکیگه یدآقای رابرتز 

  .یشناسیهاتو نمهیه همساکنداره  یتعجب :کتی

ه که ازش خبری یایهفته گفت یهگرفت. میاین پیرمرده سراغشو می :مایک

  نیست.

  مگه خبر نداری؟ :تیک

  از چی؟ :مایک

نار کجسدشو  به قتل رسید. با یه گلوله کشته شد. اون یه هفته پیش :کتی

 ردن. کدا یپ رودخونه

 چطوری فهمیدی یه گلوله بود؟ :مایک

 ره.درزش نمی یخب حاال. کمیتش مهم نیست. مهم کیفیتشه که مو ال کتی:

 .واقعا کشته شدمرگ. 

  به این آرومی. شهرونم توی ؟ امگه میشه مایک:
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توی اتاقت یا توی اد یتیر می. یکی با یه هفتزمیعزوقتا پیش میاد خب گاهی :کتی

  بنگ... ....وپشت سرتتفنگو می ذاره ماشینت 

ست نیست. یعنی هفته گفت یهمی پیرمرده: پس چرا این خورده(جا یمک) مایک

  ی؟خبر نداشت؟ اصاًل ببینم چرا به من چیزی نگفت

بودی که  تکشر کار گرفتارم که انقدر ه اونو ولش کن. عقل درستی نداره. تو :کتی

حال چه فرقی  هر خونه. بهآخر شبا جسدتو میاوردی  ،ماجرا روز بعد اون سه تا دو

 .یشناختیارو رو نمیاون  یه حتکتو کرد؟ می

 ریم کال. جانی نداخونه حفاظ بذارم. امنیت ن یا یهاپنجرهباید برای  :مایک

  . حتماً به یکی بدهکاری چیزی بوده.مایک الزم نیست بترسی :کتی

 آخه من هم بدهکارم. مایک:

 تر از همه به خود من.اون که بله. بیش کتی:

 .کال واسه همین عرض کردم که امنیت جانی نداریم مایک:

 چای!پاشو برو حموم. می کتی:

  (سکوت)

  به این ماجرا ربط داشته باشه؟ ممکنه که مهمون امشب !ببینم :مایک

  کدوم ماجرا؟ :کتی

  مون!همین، همین دیگه، قتل آقای رابرتز، همسایه :مایک

  ؟ منظورت از این حرف چیه؟مایکتو پیش خودت چی فکر کردی  :کتی

  آخه تو خیلی عادی با این موضوع برخورد کردی! :مایک
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یه آدم کشته  ؟!داد راه بندازموجیغگذره. توقع داری ون ماجرا میهفته از ایه :کتی

 دهد(شده دیگه. )با انگشت عدد یک را نشان می

گیرد(: کمیتش مهم )او هم انگشتش را به نشانه یک جلوی صورتش می مایک

 کنه.سرویسکند( کیفیتش دهننیست. )انگشتش را خم می

  یکی از سه تا حدست سوخت. ،در ضمن  کتی:

)همان بازی  سم کسی رو نبردم. فقط یه سوال کردم.. جر نزن من اکتینه  :مایک

 با انگشت(

 خب بابا. جوش نیار. خیلی کتی:

من  .خوام. خبمی پوزشحال  هر بهگیرد(: )شستش را به سوی کتی می مایک

  رم.یرم دوش بگیم

 ?like کتی:

 نوچ نوچ نوچ مایک:

 ادبیخیلی بی کتی:

یعنی  این یعنی کارت خیلی درسته. بابا خیر سرت ما آمریکایی هستیما. مایک:

 موفق باشی.

 خوبه حاال بنداز دستتو. کتی:

  .کندسکوت می کتی

، ادش آمده باشدی یزیانگار چ ،رود و ناگهانیام ممبه سمت در ح مایک

  قبلیت! نامزد رود:ینشانه م یتکگردد و انگشتش را به سمت یمبر
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عقلتو از دست دادی. رسما امشب  !اه :(خوردهجا مایکانگار از شنیدن حرف ) کتی

 اند(توجهید. هر دو به آن بخورزنگ میتک کتلفن ی)

نو هزار بار یح دادم. ایچون تو رو به اون ترج من اون آدمو فراموش کردم کتی:

ت بیرون تونی اونو از کلهچرا نمی مگه قول ندادی دیگه بهش فکر نکنی؟ گفتم.

 کنی؟

  ...بازیه دیگه آره، اما ا؟؟چر :شرمنده(  یبا حالت) مایک

 (خوردزنگ میتلفن باز هم یک تک)

دارد یمرا بر یگوش یکخورد. مایگر زنگ نمیدود و تلفن دیبه سمت تلفن م یکما

 د.یآینم ییو صدا

رو جشن  درو واکنه و بیاد تو تا این شب مسخره دراکوالخوبه. فقط کافیه  :مایک

شد با یه دستگاهی فهمید کاش می (ددهر میفشا تلفن رابار شاسی  چند)بگیریم 

ها شاید سر شو بدم به مرکز ثبت ایدهباید ایده... باهات تماس گرفته! االنکه کی 

ذارم کالر آی دی. خوبه اسمشو هم مییده بدن زندگیمون لنگ نمونه. االپیری حق

سر  ادملم دمون وقتی من تو وان رم دوش بگیرم. امیدوارم مهمونمن میمگه نه؟ 

  نرسه.

 حدس بزن چه کسی برای شام میاد. اما ما هنوز بازیو تموم نکردیم. :کتی

تونه باشه واسه یه چه عنوان خوبی میاین  جیزز کرایست! :زند()بشکن می مایک

م که توی هالیوود کار پسرخاله فیلم سینمایی. یادم باشه یه نامه بفرستم واسه

 کنه.می

 جا.کنه اونکار میبه رخ ما نکش. بگو چی خوبه حاال فامیالتو کتی:
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 دیگه گفتن نداره. .دونیدونم و تو هم میخب من می مایک:

 نه لطف کن بگو. کتی:

 واسه کی آخه؟ مایک:

 بگو. کتی:

ی فامیل بهش افتخار های بهداشتیه. ما همهجرج از زحمتکشای سرویس مایک:

 کشیده میشه.کنیم. اگه امثال اون نباشن هالیوود به لجن می

 ی تمسخرآمیز(: خوبه دیگه برو. برو  )خندهکتی 

ت داشتم. کشر یتو ی؟ روز بدیفهمی. مجون یتکام خستهمنصرف شدم.  :مایک

  سات امشبو ندارم...سورو یاصالً حوصله

  ود(ربه سمت حمام می مایک)

  (زندم رفتن با عجله حرف میااز حم مایکبرای منصرف کردن  کتی)

 م؟! هووم؟چطوره یه راهنمایی کنه نشو عزیزم. قرار نشد جر بزنی. بچ :کتی

بد نیست؛ ولی امیدوارم  (کشد. آهی میانگار از حموم رفتن منصرف شده) :مایک

  مثمر ثمر واقع بشه!

 چی؟ :کتی

 : مثمر ثمر.)با خجالت( مایک

یک کند تا ماکنن. )بحث را عوض می. حتما فامیلتون بهت افتخار میبعله کتی:

خاطر سپرده  ش. مطمئن نیستم زیاد بهیبار دید تو اونو یهببین. کفری نشود( 

  بار تو یه شب مهم دیدیش. کنی! تو اونو یه رکم فکباشیش ولی کافیه یه

  شب مهم؟ :مایک
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 دم روز بوده. یدونم شاینم :کتی

 .شب یبدجنس نشو. تو گفت :یکما

  .او...هوم :یتک

  شب عروسیمون؟ :مایک

 (شودجایی خیره شده و غرق فکر می به) یکت

چه شینیونی کرده بودی! چرا  واسه تو شب مهمی بود. مگه نه؟حداقل  :مایک

 کنی؟وقت شینیون نمیدیگه هیچ

و ر تو اون شب گند با اون اتفاقی که افتاد چطور ممکنه کسیمزخرف نگو.  :کتی

  باشه؟ چه جهنمی بود...تونه یه شب مهم خاطر سپرده باشی؟ اصالً چطور می به

بوِی بهش اضافه کن. کا باباتم تگری زدنو گی. البته بدمستی آره راست می :مایک

خودشو خفه کرد. نامرد یه ته پیک هم بفرما  ودکا رد و باکمادرتو ول . زوار دررفته

 زد. نمی

  نیست تا از خودش دفاع کنه. جااین االن؟ اون مایکمیشه بس کنی  :کتی

نبود. همون بهتر که  چرت و پرتاشبود گوش شنوایی برای  جااینبهتر. اگه  :مایک

  مُرد.

  شم حاضر نشدی...تو حتی تو تشییع جنازهلعنتی.  :کتی

 واسهاون آدم  .کسی شرکت کنمهمچه  یتونم تو تشییع جنازهچطور می :مایک

ر بچگی... چرا تموم شهر پر کرده بود که من دمن پاپوش درست کرده بود. چرا؟ 

  . چرا؟کتیفک کنم تو جواب این سوالو بدونی. چرا؟ جواب بده استغفراهلل. 
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و  مایکدوست داشت  ،دونی چرا! اون منو، دخترشوتو خودت بهتر می :کتی

 دخترشو دستی دستی بدبخت کنه.خواست نمی

 ی اون پیرسگ هم زندگیمونو خراب کنه.نذار مرده ....کافیهکتیکافیه  :مایک

 مراقب حرف زدنت باش عوضی. کتی:

 )صلیب .خوامپوزش می. کرد سیستمم هنگخوام. یه لحظه معذرت می مایک:

 سگ رو غرق بخشایش کنه.( خداوند اون پیرهکشدمی

 حاال من الاقل پدر داشتم. تو... تو... شو از جلوی چشمم! گم کتی:

الخمر ی دائمی یه عمومادر بودم که تو خونهپدرآره بگو. من یه بچه یتیم بی مایک:

مخ تو رو هم و بیرستان رو تموم کنم ای قوی تونستم دبزرگ شدم. اما من با اراده

خدا عمو جان رو هم غرق بخشایش کنه. )صلیب  خواستی گول نخوری.بزنم. می

 زد.الاقل اون یه پیک بفرما میکشد( می

  (سکوت)

 ای خزیده(کتی ناراحت به گوشه)

  : گفتی من اون مردو تو یه مهمونی دیدم؟که از دلش دربیاورد()برای این مایک

 (دهد.کتی که از او دلخور است جواب نمی)

 من اون مردو تو یه مهمونی دیدم؟با توام عزیزم.  مایک:

  رد؟رد؟ من گفتم مَمَ :کتی

  خب، نه! راستش زیاد مطمئن نیستم. زنه؟ :مایک

  من گفتم زنه؟ :کتی

 (صدای رعد و برق)



15 

 

ه که واسه سالگرد ازدواجمون آماده کردی؟ یایمسخره یاین چه هدیه :ایکم

  ...گالب به روتچیزی نمونده 

 (کندنگاه می مایکزن سکوت کرده و به )

ن یسالگرد دهم ه امشبکادت بود ی. پس تو یهست یواقع یه حرومزادهیتو  :یتک

 .یاوردیخودت ن یسال ازدواجمونه و به رو

 از دهنم در رفت یهو. نم.کزت یخواستم سورپرای. میتکمتاسفم  :مایک

 .یدیم میشه بازیتو هم ،یلعنت :کتی

اهل ه هر دومون ک. مگه نه؟ خب ما ینکزم یسورپرا یخواستیتو خودتم م :یکما

 جنبه داشته باش. لطفاً پس  م.یا هستهیباز جور نیا

 نم.کده رم شامو آمای. زود باش. میک: برو حموم مامیلی()با بی یتک

تماس  تکس شریرئاصالً یادم نبود باید با د( کننگاهی به ساعتش می) :یکما

 یسرک یلکامروز عصرو بهش بگم.  یحسابرس یجهید نتیبابگیرم. خیلی دیر شده. 

 ت.کن ماه شریم تو حساب ایداشت

 یگفت االنگه. خوبه خودت یه وقت دیرو بذار واسه  یت لعنتکاون شر یاراک :یتک

 ه.یشب امشب چه

 د بزنم. یوچولو باکه زنگ ین. فقط کدوباره شروع ن یتک :یکما

 (صدای رعد و برق)

 رفتارت واقعاً. یستیمون ارزش قائل نیزندگ یبرا یاذرهنه. تو : اد(یبا فر) یتک

ه چه کفهمه ینم کیچیه ینکیر مکبرفو ف یتو یردکننده شده. سرتو کخسته

 لمه حرف حساب باهات بزنم.ک خوام دویامشب م مکث( اصالً)خبره.
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قدر حرص نخور. چشم من زنگ نیزم ایند(: عزکند او را آرام کیم ی)سع یکما

 زنم. ینم

 ن.کن و به حرفام گوش یبشپس : با تحکم() یتک

 ند(ینشیاناپه مک یرو یک)ما

  قدر بچه دوست دارم...دونی من چهتو که می کتی:

 .مقدمهچه بی مایک:

 ی خوبی واسه گفتن این حرفا نیس؟گی مقدمهده سال زند کتی:

  به این موضوع حرف زدیم عزیزم.ما قبالً راجع مایک:

گاه بیاریم از پرورش مامانیُ : آره اما قرار بود یکی از تپالی سفیدُشکسته(درهم) کتی

نده. ی اتاق و وایسیم باالسرش تا بهمون بخگوشه یخونه. بذاریم تو این گهواره

نقو که صدای نق ی. یه بچهی زندگی واقعی حالیمون شهمزهو  بهمون بخنده

 متوننیست که ب شبیهم  االنچند  ش نذاره شبا خواب راحت داشته باشم. هرگریه

مراحت بخواب حیوانی تو وپفبا اون صدای خر   

 

  ارم.زسپاسگ مایک:

 قابلی نداشت. کتی:

ز اون: حیوونا مگه جدی بشم اما پیش اباید جدی جدی حاال مث اینکه  :مایک

 کنن؟خروپف می

 تو بزن پسرجون.حرف جدیسگ عمه الیز یادت نیست؟  کتی:
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حتی بدون خودمم ما چندبار اقدام کردیم کتی. کشد(: )دستی به سرش میمایک 

آخرشم هیچی... و خواهش و  شته باشی رفتم سراغشونو کلی بحثکه تو خبر دااین

م که بچه کن یهکه به اسم  مچنته داشته باشتو  چیزی گن حتمًا باید یهاونا می

  ...ی قسطی چیزی ندارممن که جز این خونهش تضمین باشه. آینده

که بابات توی  پس اون زمین پرورش خوک دروغگو! چیزی نداری؟ لعنتی کتی:

 داالس داشت.

 اونو که فروختیم و خوردیم و دو لیوان ماءالشعیرم هم روش. مایک:

 ما که ندیدیم کتی:

 رو بذار واسه بعد... بچه  شه حرفاگه مییادت رفته البد.  مایک:

 ؟یدونستینو میم. ایمن و تو زن و شوهر .بچهاصال گور پدر  کتی:

 مگه کسی چیزی جز این گفته؟)با پوزخند(: خب  یکما

اره و کدر  یمحبتنه مهرو یوقت ه زن و شوهره؟یمون مث یزندگ یجاک یول :یتک

 ارم.یخودم ن یرو به رونایتونم ایگه نمی... من دینه حت

  ؟ا رویچ :مایک

 ین حرفایگران از اید ینم جلویبینم یلی. من دلیدونیخودت خوب م :یتک

 .بزنم یخصوص

 ؟ یتکا کی یجلو :یکما

 ند(کی)به تماشاگران اشاره م یتک

 بازم که خیاالتی شدی. حاال من مشکل روانی دارم یا تو؟ مایک:
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...)کمی حرفش را خاصیتِبی تیکهمر تو یه آشغال روانی هستی. فهمیدی کتی:

 عقیم. جود( ع...می

 زند(: تمومش کن کتی. تمومش کن.)فریاد می مایک

 گیرد و روی زمین زانو می زند.هایش میسرش را الی دستمایک 

  (صدای رعد و برق)

 روی کتی است.فقط شود و نور صحنه ناگهان تاریک می

ولی دلم . ولی مشکل داره. ملتفتین کهعقیم نیست.  مایک ن(:رو به تماشاگرا)کتی 

گه مال اون قرصای اعصابیه خودش میکلمه توی روش استفاده کنم.  وننمیاد از ا

. اما من به که دکتر براش تجویز کرده بود. چهار پنج ماهه قرصاشو کنار گذاشته

 ،خورهرو که میریزم. اوناذاش میتوی غخرد می کنم و دستور دکتر هر شب اونارو 

 ولی... ...با هم ستهاما سالخوابه. میگیره و شه و میمیم رومث یه بچه آ

 م! راستش امشب قرار نیست کسی بیاد خونمون. آرهشت، دوسش دا....دونینمی

، امشب از مهمون ناخونده خبری طور که شاید بعضی از شما هم حدس زدینهمون

 ه از این موضوع خبر نداره. من دیگه از دست اون قرصای اعصاببیچار مایکنیست! 

خوام به رو بهش بدم. می خوام بهترین هدیهمی .خسته شدم و این زندگی مزخرف

  شیم.بگم که فردا ما از هم جدا می ولومکوچ مایک

 (گرددبه صحنه برمینور )

؟ یه لحظه فکر کتیافتاد م چه اتفاقی برا (گرفتهبا دو دستش  را سرش) :مایک

  کردم تو این دنیا نیستم. چشام سیاهی رفت.

  ه. بیا بشین برات یه نوشیدنی بیارم.یحتمًا بازم از خستگی :کتی
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 مجاز باشه لطفا. :مایک

 )سکوت(

اد... دو سال پیش تو مهمونی جولیا و تام یه یچیزایی داره یادم می اوه! یه مایک:

تونه زنا رو گفت میمی زد.فای عجیبی میخیلی حربود شبیه کری گرانت آقایی 

  ...کتی؟ خودشه؟ هاهاها! دیدی فهمیدم کتیخودشه  کنه...جنبل جادو 

 در ضمن کجاش شبیه کری گرانت بود : دومین حدستم سوخت!)با نفرت( کتی

 گفتی باز یه چیزی.می همفری بوگارت؟ خوردهاون دوزاری چکش

  (مستأصل و درمانده مایک)

مخ زدن و کنی. ل فکر میئاز ذهن کثیفت متشکرم. تو فقط به این مسا ولی :کتی

ای هم متاسفم کوچولوی من... زندگی چیزای دیگه برات واقعاً... رو هم ریختن و

  پاشو برو حموم مایک، بس کن این بازیارو. داره. 

دیگه سخنرانی پرزیدنت شروع  االنروشن کنم؟ فکر کنم  رو رادیوذاری می مایک:

 ده باشه.ش

 گور پدر پرزیدنت.  کتی:

. من کنمخواهش می)مکث( .. ،مپس بذار بازی رو ادامه بدیموافقم.  like :مایک

 یاال! !یاال خوام بازی کنم.می

 ری بیامون. اگه حموم نمیکسی قرار نیست بیاد خونه دست بردار. اصالً :کتی

  !کوفت.. بیا شامتو بخور توشام

  مون؟. من باید بدونم کی قراره بیاد خونهکتیکن  و ولرشام لعنتی  :مایک

 .گفتم که هیچ.. کتی:
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 .شودقطع می کتی حرفو  دخورتلفن زنگ می

. آقای رابسون؟ بله اجازه بدید وقت تون بخیرالو؟ سالم؟  :(داردمیگوشی را بر) کتی

  آقای رابسون پشت خطه... !مایک صداش کنم...

  م!خدا لعنتش کنه. بگو نیست :مایک

  ولی من گفتم هستی عزیزم! :کتی

  آقای رابسون؟د(: گیرمی کتیاز  را گوشی) مایک

  موقع که زنگ نزدم؟. بدسالم صدای رابسون:

دونم قرار بود باهاتون تماس بگیرم کم دیروقته آقای رابسون. میراستش یه :مایک

  اما...

تصمیم گرفتم  ،رفتینداره، وقتی دیدم باهام تماس نگ ی. عیبمایکدونم می صدا:

  کنم...بکارو  خودم این

منم دقیقاً به همین دلیل با شما تماس نگرفتم. به این علت که دیروقته و  :مایک

  مراعات حال شمارو کردم.

  ...مایکببین  صدا:

موقع سرکارم فهمم آقای رابسون. من یکی از بهترین کارمنداتونم. بهنمی :مایک

کاری  حتی گاهی برای اضافهکنم. حسابارو مرتب میتا دیروقت و شم حاضر می

 بر جون شیطون. خدا لعنت  .سرویسای بهداشتیو..

 نوادگی مستعدن.)رو به تماشاگران(: خا کتی

  تونستید برای یه توضیح کوچیک تا فردا صبر کنین آقای رابسون...شما می مایک:

  ...مایکگوش کن  صدا:
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  (کندسکوت می مایک)

. اصرار من برای تماس هستی عصبی خردهکه تو یهمثل این :ی رابسوناصد

امروز مرخصی تشویقی داری. خاطر این بود که خواستم بگم فردا  گرفتن فقط به

 بری یه تتونی بمونی خونه یا با زناگه خواستی میزد. برق می اتموم در و دیوار

  .مایکسالگرد ازدواجته  امشبدونستم جایی و خوش بگذرونی. من می

  من، م..ن......ممنون! (بعد از یه سکوت نسبتاً طوالنی) :مایک

سالم منو به زنت برسون. قدرشو . از زندگی لذت ببر. مایکفراموش کن  صدا:

  ...حافظ، خدامایک حافظخدابدون. اون زن خیلی خوبیه. 

  آقای رابسون... افظخد :مایک

  ...کتیبازم گند زدم  (:کتیخطاب به ) مایک

  ؛ باید بازم قرصاتو شروع کنی...مایکای روزا خیلی عصبانی تو این :یکت

یعنی من من نیستم   ...کتیمن با خوردن اون قرصا دیگه خودم نیستم  :مایک

 یعنی اونی نیستم که منم یعنی من اونی نیستم که هستم

  نگفتم؟ (انه تماشاگررو ب) :کتی

  چیو نگفتی؟ :مایک

  ورم قرصات بود.هیچی. قرصاتو، منظ :کتی

، مگه کتیخوام دیگه اون قرصارو بخورم، من همینجوریشم خوبم من نمی :مایک

  نه؟

 ، تو بهترین مرد دنیایی...عزیزمآره  :کتی
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من احمق چرا  ؟دونست امشب سالگرد ازدواجمونهجا میکاز  ییسراستی ر :مایک

 همون موقع به ذهنم نرسید که ازش بپرسم؟

  خوای دوش بگیری بهتره شام بخوریم.میخب دیگه، اگه ن کتی:

  اد قرار نیست با ما شام بخوره؟یمگه اون کسی که می)کالفه(  مایک:

  کس قرار نیست بیاد.هیچ :کتی

  بس کن کتی.  :مایک

  کس قرار نیست واسه شام بیاد...نه هیچ :کتی

 من باید آماده شم. باید مرتب باشم.  ی بیاد؟کنی کِفکر می :مایک

 خوریم، اونم هرما شام میخب. خیلیشی؟ مثال مرتب بشی بهتر می)کالفه(  :یکت

  وقت اومد، اومد.

رم یه دوش که شب سختی رو در پیش داریم. من میخب. مثل این خیلی :مایک

  بگیرم.

   د(زنحرف می نشاگرابا تما کتیو  ودربرای دوش گرفتن از صحنه بیرون می مایک)

 !ریزم. هیخوابه. چون من قرصشو تو شام میام راحت میبعد از ش مایک :کتی

کنم بهتون توصیه می (ترماآر کمی)لقی نکنین...! تونه که دهنشماها به نفع

ست. ما داستان هر شباین  وقت خودتونو وارد دعوای زن و شوهری نکنین.هیچ

  کنه!واسه خوردن قرصاش لجبازی میچند روز پشت هم  مایکتقریباً وقتایی که 

  (.خوردتلفن زنگ می)

 الو؟  :کتی

  ؟چطوری. کتیسالم  صدای وکیل:
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  سالم جک. اتفاقی افتاده؟ :کتی

ای هست که حتماً دونی؛ یه قضیهاتفاق که نه. ولی می :)با مکث و لکنت( صدا

ی دیگه من تا چند دقیقهای اومده زیر دستم. یه پروندهباید باهات درمیون بذارم. 

  .کتیجا ام اونیمی

خوای شب می خاطرش این وقت شده که به مگه چیشب؟  ؟ این وقتاالن :کتی

  ؟جااینبیای 

که تو این سه روز بعدِ دو. کتیاز تو شکایت کرده  مایکراستش  :)مکث( صدا

  و کلی باهام حرف زد. اونم اومد پیش مندرخواست طالقتو بهم دادی، 

  اون چرا ازم شکایت کرده؟؟ آخه هبه چیبرای چی؟ راجع :کتی

  متأسفم اما اون تورو متهم به خیانت کرده. صدا:

بار به خاطر  سه دونی جک. اون تعادل روانی نداره. دومیخیانت؟ تو که  :کتی

  پارانویا بستری شده.توهم و 

تا  اما اون چند کتیخواد باور کنم : منم دلم نمیطوالنی( )با مکثی نسبتاً صدا

  کرده! پرونده یعکس ضمیمه

  عکس؟ چه عکسی؟ :کتی

من اون یه کارآگاه خصوصی استخدام کرده بود که تو رو بپاد. ببین  :ی جکصدا

  دم. باشه؟چی رو برات توضیح میجا و همهام اونیمی

کنه. دیدم این چند روز یه کوتوله ای شبیه همفری بوگارت مدام تعقیبم می :کتی

صبر کن ببینم، آخه  ست.خونه االن مایکاما بده...  خواد بهم شمارهفکر کردم می

  تا عکس منو به دادگاه بکشونه؟ با چندشه مگه می
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  نه، اما اون درخواست طالق کرده. صدا:

  .شود روی صندلی(و میمبهوت ولومات کتی)

 شی.چیز از اموال اونو صاحب نمیتو هیچ و اگه موضوع خیانت اثبات بشه صدا:

 وکدونی تو داالس.مخصوصا اون خ

 گفت اونو فروخته قبال.این نامرد که می کتی:

ها دوست خانوادگی من و ما باید سه نفری صحبت کنیم. شما سالببین آخ!  صدا:

سالی بودین. نباید بذاریم خبر این رسوایی توی شهر به این کوچیکی بپیچه. این 

ری کرد. همه چیز با تدبیر کانباید شلوغ اد.یه که از دست من برمییترین کاریکم

شه. های اخالقی حل میشه. درگیریبحران زناشویی حل می شه.و امید حل می

 شه. ها حل میسوءتفاهم

  رسی جک؟کی می :کتی

اگه درست بشه  لعنتی هم قوز باال قوزه. بارونتوی این  ماشینم پنچر شده، صدا:

  .جاماون ساعت دیگه فکر کنم تا نیم

  هم حرف بزنیم. کن جک. ما حتمًا باید باعجله  :کتی

 (شودتلفن قطع می)کنم... ، سعی خودمو میاوکی صدا:

بسیار سرخورده و  .ورد و روی میز بچیندبیا را تا شام ودرنه میابه آشپزخ کتی)

وزیک م فرانک سیناترا. ی ازآهنگگذارد. گرامافون می در ایصفحه. ان استداغ

 شود(پخش میمالیم 

 ود(ششده مواجه میو با میز شام چیده آیدبیرون میم ااز حم مایک)

 تو بهترین آشپز دنیایی. کتیپذیری. او...م چه شام دل: مایک
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تو همیشه به من لطف داشتی  د(بباز را د خودشهخواکه نمی در حالی): کتی

 .مایک

 برات یه سورپرایز دارم! ... منم. منمخواهشمندم: مایک

 : سورپرایز؟کتی

 من هنوز سومین حدسمو نزدم! ،ضمن : او..هوم. یه سورپرایز عالی. دریکما

امشب قرار نیست چند بار گفتم ؟ مایکتمومش کنی خواهش کنم شه می :کتی

 کسی بیاد.

 گی!وقت به من دروغ نمیکنم. تو هیچنه نه نه! باور نمی :مایک

 د(کنمستأصل و درمانده سکوت می کتی)

 !رپرایزسو اما... :مایک

 (.آوردمی کتیبرای  اکرده رک کادوکوچ یهجعب کو ی ودربه اتاق می مایک)

 کلید تدبیر و امیده؟چیه؟  :)با غصه( کتی

 .عجله نکنگی تو؟ چی مینه عزیزم.  مایک:

 .(زیر گریه دزنو می دکنباز می ار کتی جعبه)

 زنگ در به صدا درمی آید.

 رود.مایک با اضطراب به سمت در می

 یعنی مهمونمون اومد؟ مایک:

 چرخاند. مایک به آرامی دستگیره در را می

شم. شما )برنارد(: ببخشید آقای همیلتون که دوباره مزاحم می صدای همسایه

 کنه؟ه نمیکهنوز سقفتون چ
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 شما هم گیر دادیا آقای....؟ مایک:

 برنارد هستم. برنارد:

 ؟بخوابین ی ماخواین امشب بیاین خونهحاال هر کی. می مایک:

 شم مایک عزیز.اوه بله ممنون می برنارد:

بله ولی خواستن همیشه توانستن نیست. یک بار دیگه مزاحم بشین  مایک:

 یش آقای رابرتز.پفرستمون می

 رابرتز دیگه کدوم خریه؟ برنارد:

از نظر کمی و ی پیش با یه گلوله فقط با شلیک یک گلوله همون که هفته مایک:

 و سر کشید. شب خوش آقای...؟ریق رحمتکیفی 

 شعوری.خیلی بی برنارد:

 سپاسگزارم. خدافظ.  مایک:

 آید.بندد و به سوی کتی میمایک در را می

ثابت کنی؟  خوای؟ تو با این حلقه چیو میمایکمنظورت از این کارا چیه  :کتی

 ؟دی؟ چراچرا بازیم می

 بود سال کنه. تو چند؟ فکر کردم این کار خوشحالت میکتیگی چی می :مایک

 دونی! تو که میزدیناراحت بودی و مدام غر می ازدواجت حلقه بابت گم شدنکه 

خودمو بردم پیش  یحلقه !کتیسخته  قدهخرید یه همچین چیزی برای من چ

دونستی آلفردوی جواهرساز و ازش خواستم سایز انگشت تو یکی از روش بسازه. می

 ی توئه؟ی انگشت حلقهزهی من انداکه انگشت کوچیکه
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شدت عصبانی شده و میز به کتی)کار کنم؟  که چی بشه؟ من باید با این چی :کتی

خواد ؟ باشه! حاال که دلت میمایکخوای واقعیتو بشنوی می د(ریزبه هم می اشام ر

بشین روی صندلی مثل یه آدم احمق به من  :به این بازی ادامه بدی پس گوش کن

، ازت متنفرم. از مایکوقت دوسِت نداشتم من هیچ... تو ببین!نگاه کن و خود

چیت حالم ، از...از...از همهتگندهاد. از بوی گند عرقت، از شکم یچیت بدم میهمه

 فند...زمغفهمی اینو؟ تو یه ، میمایکشغالی آخوره. تو یه هم می به

. بیا یه بار هم که مایک: وای نه. دیگه خسته شدم. لطفا دیگه بهم نگو مغز فندقی

تر هم ای. شاعرانهبگو مغزپستهیه بار ابتکار به خرج بده شده محض رضای خدا 

  هست.

 (سکوت)

 (مایکو بُهت  کتی یگریه)

ا تحملم کردی. فک کردی اگه بهم ه، متأسفم که تو این سالکتیمتأسفم  :مایک

واسه همینه  ...کتی شیم؟ تونستیم مثل دوتا آدم حسابی از هم جداگفتی نمیمی

...من از بوی عرقم دونم، اون میاد سراغت؟می ری سراغ آلبرت؟ یا چهکه هر روز می

م نتونستم این بدمصبو آبش م خبر دارم. هر کاری هم کرداز شکم گنده خبر دارم،

 و... گرفتمی سیب خوردم، هوالهوپ زدم، ماساژ تایلندی سرکهکنم... 

 بود یا مرد؟زن  شچشمم روشن. ماساژور کتی:

این خیکدونی رو آب  بازم نشدزن بود. اما  )با مکث و دستپاچگی( البته که مایک:

واسه همینه که دیدار هر روزت با دونم که چه قزمیتی هستم ببین من میکنم. 

رفتم پیش جک و عکسای تو و پیش  یمن حتی هفته روت نیاوردم!آلبرتو اصاًل به



28 

 

لی منصرف شدم! و ...کتیم برای طالق اقدام کنه نشونش دادم. ازش خواست وآلبرت

چی ولی چشممو رو همه خواستم ازت جدا شم، ولی...دونی، تا همین امشب میمی

  من دوست دارم. ..کتی...منصرف شدمبستم و 

 ?really :کتی

 آف کورس مایک:

فرند  .تا دوستیم ی منو آلبرت اشتباه کردی، ما فقط دوبه رابطهتو راجع کتی:

 کردم. شی آنفرندش میدونستم اینقد ناراحت میاگه میجتماعی هستیم. ا

و  هلمن اهل تسا خواد حرفشو بزنی.اصالً نمی ...کتیبهش فکر نکن  :مایک

 .محمتسا

خوام ازت تونم تحملت کنم. میاد! نمییمن واقعاً از تو بدم می ...مایکولی  :کتی

 جدا شم.

 کتیم صراحت تو واقعا ستودنیه. )کمی مکث( عزیز: توجه به حرف کتی()بی مایک

تا حاال دو تا حدسمو گفتم.  .تونم حدس بزنم که کی قراره امشب بیادمن می

 درسته؟ یکی دیگه مونده.

 ...گفتم که قرار نیست کسی :کتی

گفتم یه کم نوشیدنی مجاز  ...جاایناد یاون امشب می چرا، چرا...آلبرت... :مایک

 چی داریم؟غذا پیش هم بیاره.

 !مایکمزخرف نگو  :کتی

 ...جااینمن ازش دعوت کردم بیاد جان خودم  :مایک

 ای!: اوه خدای من چه کار احمقانه)ترسیده( کتی
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 کتیمون مبارک سالگرد ازدواج ...عزیزم ئهی سورپرایزا برای توامشب همه :مایک

 مچکریم! پرزیدنتخدایا مچکریم.  .کوچولو

تا  ودرمی مایکم شده و اتمست که مدتی، موزیک ودرنه میابه آشپزخ کتی)

 کند(انتخاب می دین مارتیناز  رقصی ید. آهنگذارگجدیدی ب یصفحه

میلی و بغض فقط با بیاند. کتی سرش پایین است و با دو نفر سر میز نشسته)

 کند. مایک با اشتها و شوق فراوان در حال خوردن غذاست(.چنگالش بازی می

خپله. همه استفی شب توی کلوب یادته اولین بار کجا دیدمت؟ شنبهکتی  :مایک

که هر کدوم یه ور اون سالن  سرشون گرم بود و مشغول رقصیدن بودن اال من و تو

مدام در حال حرکت باشن و اون پشت مشتا یه  همه. فکر کن وقتی نشسته بودیم

ب خوبی بود کنه. چه شکسی باشه که اصال جم نخوره چقد نظر آدمو جلب می

ولی اون شب اون حس  .دونستم عشق چی هستکتی. من اصال قبل از اون نمی

چون تو  عجیب خفتم کرد. نه اون شب و نه هیچ وقت دیگه ما با هم نرقصیدیم

دونی من خورم هنوزم نمیاما قسم میرقص بلد نیستی.  بهونه آوردی کههمیشه 

نباش. امشب ناسالمتی شب سالگرد  تو رو خدا اینقد تو لبقد رقصیدنم خوبه. چه

 ازدواجمونه. فردا هم که دیدی مرخصی تشویقی گرفتم. )خمیازه(

تونم یه روزو بدون اون عدد و رقمای مزخرف سر کنم. ها باالخره میخب، بعد مدت

ت داشتیم بریم و پولمون نظرت چیه فردا بریم اون رستورانی که همیشه دوس کتی

داره  تنسی ویلیامزگن یکی از کارای می)خمیازه( تئاتر،  ریمسرم مییه رسید؟نمی

رفتن  حسابی واسهودرست وقت وقتست. هیچالعادهفوقشه. اوه خدای من اجرا می

، اون لراستی پ لمباند و کتی سرش پایین است()مایک غذا را می ..تئاتر نداشتم. به
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آورد و تو دفتر کلی  که یه هفته پیش به دنیا اومده امروز عکس پسرشو ،همکارم

ل سفید و کچل.. ، یه تپکتیدیدی باید بودی و می)خمیازه( باهاش پز داد! 

خواس اون خندید. آدم دلش میهاهاهاها...وای خدای من توی عکس داشت می

کاری آد؟ امروز اضافهوای خدا من چرا اینقد خوابم می لپای گوشتالوشو گاز بگیره.

 ام. شه. وای که چقد خستهواقعا مزخرفه. آدم کمری میی جدید زیاد داشتم. این تِ

 آید( )صدای زنگ می

 ت اذیت نکن بذار بخوابیم. جان عمه آلوده(:مایک )خواب

 (در برد. )صدای زنگجا روی میز خوابش میمایک همان

 کشد. کند و صلیب میشود. زیر لب دعا میکتی حسابی دستپاچه می

 )صدای زنگ در(

  .رودر تاریکی فرو میچیز دهمه

 )صدای رعد و برق(

ها روشن . چراغشودمیحنه سوار بر ص L_AMOUR_EST_BLEUصدای موسیقی 

 کنند. شوند و بازیگران ادای احترام میمی

 پایان
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Broken bicycles, old busted chains 

With busted handle bars out in the rain 

Somebody must have an orphanage for 

All these things that nobody wants any more 

September's reminding July 

It's time to be saying good-bye 

Summer is gone, Our love will remain 

Like old broken bicycles out in the rain 

 

Broken bicycles, don't tell my folks 

There's all those playing cards pinned to the spokes 

Laid down like skeletons out on the lawn 

The wheels won't turn when the other has gone 

The seasons can turn on a dime 

Somehow I forget every time 

For all the things that you've given me 

Will always stay, there broken but I'll never throw them away 


