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   مقدمه

خدای دوزخ نخستین بار در اکتبر 2004 در نیویورک اجرا شد و بازیگران 
زیر نقشها را بر عهده داشتند:

)Randy Quaid(َرندی کوئید................................................)Frank( فرانک
)Tim Roth( تیم رات..................................................................)Welch( ِولچ
)J. Smith-Cameron( جی. اسمیت-کامرون...........................)Emma( اِما
)Frank Wood( فرانک وود...................................................)Haynes( ِهینز
)Lou Jacob( کارگردان...................................................................لو جیکوب

چاپ اول متن اصلی: 2005 
ناشر: َرندوم هاؤس



]صحنه:صبحزود.داخلی،خانهایبسـیارسـادهبهسـبکمزارع
غـربمیانـهیآمریـکا.پنجرههـاییـخبسـته،بـامناظـرِبـرف
گرفتـهیچـراگاهبیـرون،بیآنکـهجزئیاتـیبهچشـمبیایـد.دو
اتـاق،کـهپیشـخوانآشـپزخانهایازهمجدایشـانکردهاسـت.
سـمتچـپصحنه،آشـپزخانهایکوچـکباکفپـوِشلینولئوم
قـراردارد.سـمتراسـتهـماتـاِقپذیرایـِیجمـعوجـورو
محقریاسـتکهکفپوِشچوبیداردوسـمتراسـتآنمبلی
کوچـکوجـوددارد.تعـدادِزیـادیگلداِنبـاگلوبتـهوگیاه،
بـهاندازههایمختلفپـایدیوارهایاتـاقپذیراییقـراردارند،
بـیآنکـهبانظموترتیبخاصیچیدهشـدهباشـند.درِورودی
خانه،سـمتراسـتوباالیصحنه،بههشـتیوایـوانورودی
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ختـممیشـود.یـکزنـگفلزیسـیاه،شـبیهزنـگمدرسـه،با
طنابـیکوتـاهبهسـقفایوانآویختهشـدهاسـت.سـمِتچِپ
صحنـه،بـردیـوارآشـپزخانه،ورودِیبـازِقوسـیشـکلیدیده
میشـودروبـهاتاقهـایدیگـرخانـه)بـانـورکـموبیـروناز
صحنـه(،کـهدرآنسـمتقـراردارند.وسـایِلمعمولـِیپُخت
وپـز،قفسـهها،وظرفشـویی–کهقدمتشـانآشـکارابـهدههی
پنجـاهمیرسـد–درآشـپزخانهدیدهمیشـوند.گوشـهیچپ
آشـپزخانه،راهپلهینیمهپنهانیبهزیرزمینختممیشـود،ونورِ
زردرنِگکمجانیازآنجابهآشـپزخانهمیتابد.نردهوقسـمت
بـاالیپلـکان،تنهـاچیزیاسـتکـهتماشـاگرمیتوانـدببیند.[
]بانورانیشدنصحنه،اِماباحولهیلباسِیآبیرنگبهتن،
دمپاییبهپا،پارِچآبیازظرفشویِیآشپزخانهپُرمیکندوبرای
آبیاریبهسراغگلدانهامیرود.بعدبرمیگرددوپارچراپُر
میکندودوبارهسروقِتگلدانهامیرود.فرانک،شوهرش،
رویمبلنشستهویکجفتپوتیِنکاررویزانویشگذاشـته
وروغـِن»مینک«بهآنهامیمالد.مدتیمیگذردتاشروعبه

حرفزدنکنند.[
هنوزبیدارنشده؟

صداییازشبهگوشمنخورده.
خیالمیکردمایناسحرخیزند.

کیها؟
ایندانشمندهادیگه.

حاالکیگفتاینبابادانشمنده؟

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:
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مگهتونگفتی؟
نه.

ُخب،پسچیکارهست؟
منچهمیدونم.یعنی،شغِلرسمیاشرونمیدونم.

رسمی؟یعنیمیگیدولتییه؟
فکرکنمتویکارِتحقیقاتباشه.

مگهنگفتییهکارهاییواسهدولتمیکنه؟
نه،فکرنکنمهمچینحرفیزدهباشم.

اسلحهواینا.
اسلحه؟
مهمات.

نمیدونم.حروِفاختصاریداره.
چیحروِفاختصاریداره؟

توی جایی یه دیگه. میکنه کار که همونجایی
کلرادو.بـهنظـرمگفـت DMDS  یا SSCI یاهمچـین
چـیزی.میدونیکهاینروزهاهمهیادارههاازاین

جورحروِفاختصاریدارن.
DMDS یاSSCI؟توهمچینچیزیگفتی؟

یههمچینچیزی.
یعنیکهچی؟حروِفاختصارِیچیهستحاال؟

منازکجابدونم،اِما؟حالیامنشدچیگفت.پشِت
تلفنهمچینبگینگیسراسیمهبود.

سراسیمه؟

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:
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آره،سراسیمه.همچیننََفسبُر.مثلاینکهدرحاِلفراربود.
فرار؟
چی؟

میگمشایدازیهچیزیترسیده،پابهفرارگذاشته.
نهبابا،توهم!فقط...دستپاچهبود.

آهان،دستپاچهبود.ُخب،اینفرقمیکنه.دستپاچه!
]مکث.اِماهمچنانبهگلدانهاآبمیدهد.[

راسـتی،چطورشدهکهتابهحالباهـاشروبهرو
نشـدهام؟اینطوریکهتومیگیگـویاازدوستهای

قدیمیاته.
گویا؟»گویا«ندارهدیگه.

ُخب،پسچطورتاحاالحرفیازشنزدی؟
چهمیدونم.یهمدتیغیبشزدهبود.درواقعفکر

کردمُمرده.
ُمرده؟

آره...یاشایدهمگموگورشدهبود.
راستی؟

آره...یااحتماالًرفتهبودزیرشکنجه.
شکنجه؟واه!پناهبرخدا!چهحرفها؟!

گفتمکه...احتماالً.
مگهچهجورتحقیقاتیمیکنهکهبایدشکنجههمبشه؟
مننگفتمشکنجهشدهبوده.گفتمممکنهشکنجهاش

کردهباشن.احتماالً.

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:
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ُخـب،همینشهـمیـهجورهاییجدییه.نیسـت؟
شـکنجه...چهحرفا؟!

گفتیهچیزمحرمانهست.
آهان،پسهمینهکهبهمننمیگی.

نه،نه،همونیروکهبهمنگفتدارمبهتمیگم،
اِما.میگمکه...

کسیروشکنجهنمیکنندمگهاینکهچیزیبدونهیا
اینکهبقیهفکرکنندکهچیزیمیدونه.

نه،ُخب،آره،پسالبدشکنجهنشدهبوده.
پسداشتییهکالغچلکالغمیکردی.بله؟

نهبابا!منازهیچچیاشخبرندارم،اِما.نخواستمتو
کارشفضولیکنم.گفتگندشدراومدهودنبالیه

جاییمیگردهمدتیبمونه.همینوبس.
گنِدچیدراومده؟

ببین،بازشروعکردی،ها!
چیچیروشروعکردم؟

داریتوکارشفضولیمیکنی.
مناصاًلاینبابارونمیشناسم.

دوسِتمنه.گفتمکه.
منکهنمیشناسمش.اصاًلممکنهاومدهاینجاکهمخفیبشه.

مخفیبشه؟ازچیبایدمخفیبشه؟
منازکجابدونم؟رفیقتوئه!

]فرانکپوتینهایشراپامیکندومیایستد.[

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:
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منمیرمعلوفهیگوسالههاروبهشونبدم.
چندوقتمیخواداینجابمونه،فرانک؟

هرچندوقتکهالزمشباشه.
من»بیکن«روآمادهمیکنم.

باشه.
بیدارشبکنم؟
نه،ولشکن.

ممکنهاونهمدلشهوای»بیکن«کردهباشه.
چــهمیدونم.]مکثکوتاه[اینقــدرآببهگلدونها

میدیکه،آخرشسیلمیبردشون.
]فرانکبیرونمیرود.اِما،تنهادورشدنفرانکراازپنجره
تماشـامیکند.فرانکبرایشدستتکـانمیدهـد؛اِمابوسهای
هواییحوالـهاشمیکنـد.بعـدبهآشپـزخانهبرمیگرددو
پارچرادرظرفشوییمیاندازد.صدایبرخوردپارچباجدار
اِمابهطرفاجاقگازمیرود؛ ظرفشوییبهگوشمیرسد.
یکیازمشعلهارامیگیراند؛ویکماهیتابهرویآنمیگذارد.
درِیخچالرابازمیکند،بستهیبیکنرابیرونمیآوردوچند
قاچازآنجدامیکند.همانطورکهقاچهایبیکنرادردست

داردبهطرفپلکاِنزیرزمینمیرود.[
آقایِهینز؟بیدارشدین،آقایِهینز؟

]جوابینمیآید.بهطرفاجاقبرمیگرددوقاچهایبیکنرا
درتابهمیاندازد.شعلهیاجاقراکمیپایینمیآورد.ناگهان،
تیزوگوشخراش، بلند، بهصدادرمیآید.صدایی زنِگدر

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:

           فرانک:

                 اِما:
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اِما میآمدند. در بهصدا اهرم با قدیمیکه های زنگ شبیه
کهآشکاراجاخوردهاست،یکهوبهطرفدربرمیگردد.
لحظهایمکثمیکند،گویاخیالمیکندصدایزنگرادر
خوابشنیدهاست.بعد،زنگدوبارهبهصدادرمیآید،این
بارممتدوطوالنیتر.اِماضمناینکهحولهایبرمیداردو
دستهایشراپاکمیکند،بهطرفدرراهمیافتد.درراباز
ایستاده آنجا نمیبیندچهکسی تماشاگر که میکند،طوری
است.دسِتمردیدیدهمیشودکهبیسکوییِتُگندهایرابه
شکلپرچمآمریکا،پوشیدهازخاکهقندقرمزوسفیدوآبی،
درهواتکانمیدهد.اِماعقبمیپََرد.صدایمردیازپشِت

درشنیدهمیشود.[
بیسـکوییتبدمخدمتتون؟ساخِتآمریکاسـت.باآردِ
جووکشـمش.طبیعِیطبیعی،حتـیخاکهقندشهم

طبیعییه.
]اِماشگفتزدهبهبیسکوییتیکهازدسِتمردآویزاناستخیرهشده.[

نه...اِه...چی؟چیفرمودین؟مانه،چیزیالزمنداریم.
]ِولچوارداتاقمیشود،ودررابهسرعتپشتسرمیبندد.
اِمادرحالیکهحولهرارویسینهاشگرفتهاست،کمیعقب
میکشد.ِولچکتوشلوارتیرهبهتنداردویکسنجاِقتزئینی
بانقشپرچمبهیقهیُکتشزدهاست؛مویکوتاه،پیراهن
دست یک به کیفدستی سرخ، کراوات کشیده، اتو سفید
است.[ باز بناگوش تا نیشش دیگر. بهدست بیسکوییت و
]بیسکوییتراتعارفمیکند[بیسکوییِتساخِتآمریکا؟

    صدای مرد:

                 اِما:

              ِولچ:
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