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پرده ی اول



)نور، سلول زندانی در سال 1963 را روشن می کند. میزی وسط 
صحنه است جیمز ِهنِسی پشت میز نشسته و سرش را روی 
آن گذاشته؛ وحشت زده است. دو زندانبان، هر کدام یک طرِف 
او نشسته اند و به یکدیگر نگاه می کنند. ساعِت دیواری، زنگ 
هشت را می زند و ِهنِسی سرش را باال می آورد، درست همان 
لحظه ای که درِ سلول، پشت سرش به یک ضرب باز می شود و 
َهری ِوید با کت و شلوار و پاپیون و سید اَرمفیلد، دستیار او وارد 
می شوند. ورود آن ها باعث می شود ِهنِسی َجستی بزند و بایستد 
و صندلی اش را واژگون کند. زندانبان ها هم می ایستند. فرماندار 

و دکتر بیرون می مانند و داخل سلول را نگاه می کنند.( 
)با لهجه ی لندنی( هوه، تخم حروم های وقت شناس! ِهِنسی: 

اگه قضیه رو قبول کنی و داد و بیداد راه نندازی، کاًل  َهری: 

برا خودت هم آسون تر می شه ها پسر.
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)ِهنِسی عقب عقب می رود تا می خوَرد به میز.( 
معلومه که داد و بیداد می کنم! من بی گناه اَم! »داد و بیداد«! ِهِنسی: 

تسمه رو ببند سید. زندانبان ها... َهری: 

تسمه برا چی؟ اون ها کی اَن دمِ در؟ ِهِنسی: 

فرماندار و دکتریم ِجیمز. فرماندار: 

دمِ در واستاده ن دارن بِّروبِر نگاه می کنن! این سلوِل  ِهِنسی: 

منه، برین بیرون!
)از ترِس جانش، تخت فلزی اش را چنگ می زند و روی زمین 
تالش  سلول  داخل  مردهای  وسط  این  می پیچد.  خودش  به 

می کنند او را از تخت جدا کنند.( 
فقط بی خیال شو پسر! َهری: 

نه بی خیال نمی شم! شما بی خیال شین! شما دارین یه  ِهِنسی: 

آدمِ بی گناهو اعدام می کنین! من اصاًل تو عمرم اون 
دختره رو ندیده م! من اصاًل تو عمرم نرفته م نُرفِک!

این ها همه بحِث دلیل و مدرکه. به من ربطی ندارن. َهری: 

معلومه که به تو ربط دارن تخم حرومِ شمالی. ِهِنسی: 

از این وراجی های شماِل مملکت و این حرف ها هم  َهری: 

خبری نباشه!
چی می گه این؟ حتی بلد نیست حرِف عادی بزنه،  ِهِنسی: 

اون وقت می خواد یه آدمِ بی گناهو اعدام کنه! الاقل 
می تونستن پی یِرپوینت رو بفرستن!

)حرفش خیلی سنگین است و َهری را سر جایش متوقف می کند.( 
من به اندازه ی اون پی یِرپوینِت نکبت کارم خوبه! َهری: 
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آدمو یه مأمورِ افتضاح اعدام کنه، این شده زندگِی من. ِهِنسی: 

واقعاً به اندازه ی پی یِرپوینت کارش خوبه آقای ِهنِسی. سید: 

خب تا االنش که تِرکمون بوده! ِهِنسی: 

تقصیِر خودِ نکبتته! دست های نکبتشو بگیرین! َهری: 

)چندتایی از انگشت های ِهنِسی را از تخت جدا می کنند ولی کارِ 
خیلی بیش تری ازشان برنمی آید.( 

دلیلش فقط اینه که ترسیده م، نه؟ من معموالً این جوری  ِهِنسی: 

نیستم.
بهت کـه گفتـم، اگـه آروم باشی، کاًل برا خـودت هم  َهری: 

آسون تر می شه.
برا من آسون تر نمی شه. من می میرم. ِهِنسی: 

همه می گن تو پسِر خوبی ای. َهری: 

واقعًا هم پسِر خوبی اَم. ِهِنسی: 

ما هم می دونیم تو پسِر خوبی ای. َهری: 

پس برا خاطِر چه کوفتی دارین منو اعدام می کنین؟! ِهِنسی: 

دادگاهه که داره تو رو اعدام می کنه، نه ما. َهری: 

خب، من که شخِص تو و تو رو مسئول می دونم. شما  ِهِنسی: 

دوتا نه ها ــ )منظورش زندانبان ها است( شما رفتارتون 
خوب بود. شما دوتا. توی شمال تو هر ُگه دونی ای که 

زندگی می کنی، برمی گردم بهش و می آم سروقتت.
خب این حرِف قشنگی نیست که داری می زنی، هست؟ سید: 

سید! عیِن یه موش کوچولوی نکبت فقط واستاده ی  َهری: 

این جا و داری باهاش گپ می زنی ها!
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اگه دلش بخواد، حق داره عیِن یه موش کوچولوی نکبت  ِهِنسی: 

فقط واسته این جا و گپ بزنه.
نه، ولی درسـت می گـه ها آقای ِهنِسـی. اگه سـعی  سید: 

می کردین آروم باشین، احتماالً االن دیگه ُمرده بودین.
شوخی  داره  موش کوچولو  می کنه؟  شوخی  داره  ِهِنسی: 

می کنه؟ یه تعداد احمق دارن منو معدوم می کنن!
)بحث و جدل ادامه دارد.( 

»اعدام«. سید: 

هان؟ ِهِنسی: 

یه تعداد احمق دارن شما رو »اعدام« می کنن. سید: 

االن دیگه کاماًل متوجه شده م! یه همچین وقتی داره  ِهِنسی: 

غلِط زبان از من می گیره.
اون تختو ِول کن دیگه. َهری: 

این تختو که ِول کنم، دیگه یه آدمِ ُمرده م، برا همین  ِهِنسی: 

نه، راستش این تختو ِول نمی کنم.
)َهـری باتـومی درمی آوَرد، به فرماندار نگـاه می کنـد، کـه هیچ 
دارند  که  جمعی  سراغ  می رود  بعد  نمی دهد،  نشان  واکنشی 

بحث و جدل می کنند...( 
البته راست می گه دیگه. َهری: 

تلوتلوخوران،  ِهنِسی  می زند.  ِهنِسی  َسِر  توی  باتوم  با  و   ...(
تخت  میله ی  از  دستش  و  می خورد  زمین  هوشیار،  هنوز  اما 
جدا می شود. صدای بیرون دادِن نفِس مردهایی که بیرون اتاق 

ایستاده اند شنیده می شود.( 
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من می گم... فرماندار: 

ببندین! دهن های نکبت تونو ببندین. بلندش کنین. َهری: 

)زندانبان ها ِهنِسی را بلند می کنند و سید به سرعت با تسمه 
شروع می کند به بستِن دست های ِهنِسی پشت سرش.( 

)به سید( گِپ قشنگی زدیم ها، هان؟
من گپ نمی زدم َهری. سید: 

»یه تعداد احمِق نکبت دارن شما رو اعدام می کنن.« َهری: 

سفت نبند، ُمچم درد گرفت. ِهِنسی: 

به اون تخته که چسبیده بودی، ُمچت درد نگرفت! َهری: 

گرفت! ِهِنسی: 

سفت ببند! َهری: 

)سید سفت می بندد.( 
بگیرینش.

)زندانبان ها ِهنِسی را می گیرند.( 
دنباِل من بیاین.

)جلوی سلول طناِب دار ظاهر می شود. ِهنِسی طناب را می بیند 
و وا می رود. َهری به طرف طناب و دریچه ای که طناب از آن 
آویزان شده می رود. زندانبان ها به همراه سید، ِهنِسی را سمِت 

طناب می برند. فرماندار و دکتر در سکوت دنبالشان می آیند.( 
نه نه نه نه نه، انصاف نیست. من اصاًل اون دختره  ِهِنسی: 

رو ندیده م آقای ِوید. من هیچ وقت مشکلی با زن ها 
نداشته م. از هر َکسی می خواین بپرسین. من برا چی 

باید همچین کارِ کریهی بکنم؟




