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صحنه
اتاقخـواب فقیرانـهای در طبقـۀ بـاالی سـاختمان چندطبقـهای در محلـۀ فقیرنشـین «ایسـت سـاید»
نیویورک.

دیواری اتاق کثیف است و از پارگیهای آن رنگروغن زیر
کاغذ
ِ
آن پیداست .در عقب اتاق پنجرۀ بازی است که از آن پلکان
اضطراری دیده میشود .روی پلکان شیشۀ شیری به چشم
میخورد .طرف راست دری است که به راهرو باز میشود.
طرف چپ کمد دستشویی با پارچ و قدح و خردهریز اسباب
آرایش زنانه است که روی آن پخشوپال شده است .باالی
آن آینۀ ترکخوردهای روی دیوار آویخته است .میز و صندلی
فکسنیای وسط اتاق گذاشتهاند .در گوشۀ سمت چپ،
نزدیک پنجره تختی است که کودکی روی آن خوابیده است.
اتاق را فقط چراغ گازی که نزدیک آینه است روشن میکند.
رز توماس ،زن جوان سیاهگیسویی که به نظر سیساله میرسد،
ت و دو سال دارد ،روی صندلی نشسته و
اما در واقع بیس 
سیگار ارزانقیمت ویرجینیا میکشد .شیشۀ آبجوی خالی و
وجق او
لیوان کثیفی روی میز کنار اوست .کاله ارزانقیمت اجق ِ
که َپر مصنوعی دارد ،نیز روی میز است .رز لباس ُپر زلمزیمبوی
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ُمد روزی بر تن دارد .گوشواره ،دستبند و چند النگو پوشیده که
همگی بدلی هستند .چهرۀ رنگباختهاش ،چهرۀ آدمی در
حال زوال است؛ و چشمان تبآلود و آشفتهاش گود رفتهاند.
ً
کامال افسرده به نظر میرسد .گرچه وقتی به تخت نگاهی
میاندازد ،حالت اشتیاق مادرانهای به خود میگیرد .گاهگاهی
سرفۀ شدید و خشکی میکند که تمام تنش را تکان میدهد.
پس از هر بار سرفه کردن ،دستمالش را به لب میبرد و سپس
وحشتزده آن را نگاه میکند.
زمان نمایش ،نخستین ساعتهای یک شب بارانی تابستانی
اسـت .صـدای یکنواخـت بـارش بـاران بـر کـف حیـاط پاییـن
بهگوش میرسد.

رز( :بــه صــدای بــاران گوش میدهــد و ســیگارش را با خســتگی روی

میــز میانــدازد ).خدایــا! چه شــبیه! (بهتلخی میخنــدد ).چه
شانســی دارم! (نا گهــان ســرفهاش میگیــرد؛ بعــد بــر میخیــزد و
بهطــرف تخــت مــیرود ،خم میشــود و بهمالیمت پیشــانی کودک

خفتــه را میبوســد .آنــگاه برمیگــردد و بــا بغضــی در گلــو) چــه
زندگیای! طفلک بیچاره!
بهطرف آینه میرود و چشمها و گونههایش را بزک میکند .آرایش
به چهرهاش حالتی ُمرده میدهد .چشمهای سرمهکشیدهاش
را سیاهتر میکند .بهمحض آنکه آرایش خود را تمام کرده و
کالهش را جلوی آینه بر سر میگذارد ،در باز میشود و استیو
ً
شتابان وارد شده ،در را پشت سر میبندد .کامال مشخص است
که مست است .ظاهرش مثل پااندازان تازهکار است ،لباس
ُپرزرقوبرقی پوشیده ،ریزچشم ،لبقیطانی و کوتاهقد است و
تأثیر مواد مخدر و الکل در چهرهاش هویداست.
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(شتابان کالهش را پایین روی کمد میگذارد و تا حدی ترسیده)

سالم ،استیو.
استیو( :بــا تمســخر او را ورانــداز میکنــد ).عجــب آشــغال خوشــگلی
شــدی! (مــیرود و روی صندلــی مینشــیند ).عیــن ُمردههــا
شــدهی .یهکــم رنــگ بــزن بــه صورتــت و خوشــحال باش!
اینجوری مث روح اونجا وایستادی ،وحشت میکنم.
رز( :بهطــرف آینــه میشــتابد و بیشــتر رژ میزنــد ،ســپس رو یــش را
استیو:
رز:
استیو:

رز:

برمیگرداند ).نگا ،استیو! بهتر نشد؟
بهتــر؟ نــع ،اما میشــه( .شیشــۀ آبجوی خالــی را میبینــد ).یه
نوشیدنی بهم بده!
میدونــی کــه دیگــه نیــس .ایــن همونیه که دیشــب تهشــو
آوردی باال.
(عصبانــی و بدعنق) دروغ میگی! شــرط میبندم بازم داری
و همین دوروبرا قایم کردهی .همیشــه یه چیزیو از من قایم
کارت برداری ،میفهمی؟
میکنی ،باس دست از این ِ
مــن هیچوقــت چیز یــو از تــو دریــغ نکــردم ،خودتــم اینــو
میدونــی( .بــا عصبانیــت) ا گــه منــم مــث ِبســی بــودم کــه
او نجوری با دوستت جک تا میکنه ،چی کار میکردی؟
او نوقت شــاید میتونســتی اعتراض کنی .اون میتونه هر
وقت بخواد جکو ول کنه ،اونم اینو میدونه و مث چســب
بهش چســبیده .توجه نمیکنی که چهجوری مث بعضیا
کــه مــن میشناســم ،دنبــال هرکــی کــه میبینــه میافتــه.
بهخاطر اینکه میترســه ِبســی رو از دست بده ،او نوقت تو
ً
اصال انگارنهانگار.
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استیو:

رز:
استیو:

رز:

(بــا چاپلوســی و لحنــی آشــتیجویانه) اوه ،خفــه شــو! بــا اون
ضدونقیض گفتنــت حالمــو بههم میزنــی .کی گفت من
دنبــال کســی افتادهم؟ (کینتوزانه) فکــر نکنم جک اینقدر
عقلــش برســه کــه بفهمــه ِبســی ســرش کاله م ـیذاره ،ولی
مــن بهــش میگــم .و اگه تا حــاال نفهمیده باشــه ،یه کتک
حسابی میزندش.
اوه ،این کارو نکن! علیه ِبســی چیزی نداری .تازه اونکه با
تو کاری نکرده ،کرده؟
نع ،ولی اون باس حســابی ادب شه ،همین .باس با جک
روراســت باشــه .مــا مــردا بــاس هــوای همدیگــه رو داشــته
باشــیم .اگه شما زنا دس ـتبهیکی کنین که همهچی رو از
ما قایم کنین ،باس چی کار کنیم؟
(با آزردگی) از من نپرس ،نمیدونم .مسخرهس( .بهشدت به
سرفه میافتد).

استیو:
رز:
استیو:
رز:
استیو:
رز:

(اعصابــش بههــم میریزد ).مردهشــور! تمومــش کن! عصبیم
میکنه .دوایی چیزی بخور!
(لبهایش را با دستمال پا ک میکند ).خوردم ،فایده نداره.
خــب ،پس یــه کار دیگه بکن .چند ماه پیــش بهت گفتم
بری پیش یه دکتر ،رفتی؟
(عصبی ،پس از مکث) نه.
خب پس ،منو سرزنش نکن ،تقصیر خودته.
(مشتاق و ملتمسانه حرف میزند و کمکم اشک میریزد ).گوش
کن ،استیو! بذار امشب بمونم خونه و برم دکتر .من مریضم.
(به ســینهاش اشــاره میکنــد ).اینجام درد میکنــه ،انگار ُپر از
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رز:
استیو:

رز:
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آتیش باشــه .گاهی ســرگیجه میگیــرم و همهچی هی دور
ســرم میگرده .گذشــته از اون بــارون میباره و من کفشــام
ُپر از ســوراخه .امشب هیشکی تو خیابونا نیس .باشه هم،
بهخاطــر  ایــن ســرفهها از مــن میترســه .دو دالر بهــم بده و
ً
بذار برم دکتر دوا بگیرم .لطفا ،استیو ،محض رضای خدا!
وقتــی خــوب شــدم ،تالفــی میکنــم .او نوقت خیلــی پول
درمیآرم و همهش مال تو( .ســرفههایش تشدید میشود ).من
خیلی مریضم.
سرگنج نشستهم؟
(برآشفته) دو دالر! فکر کردی من ِ
ولی تو امروز صبح خیلی پول داشــتی .همهشــم من بهت
دادم .غیر از اینه؟
(با  اوقاتتلخی) خب ،حاال دیگه ندارم .میفهمی؟ همهشو
پـول سـیاهم نـدارم.
تـو کافـۀ تونـی باختـم و لختـم کـردن .یـه ِ
(بـا خشـمی ناگهانـی) ا گـرم داشـتم بهـت نمـیدادم .فکـر
کـردی مـن خـرم کـه ازت نگهـداری کنـم و مواظـب باشـم
اون گاومیشـا تیک هپـارهت نکنـن و او نوقـت تـو خودتـو بزنـی
بـه موش ُمردگـی و بچسـبی بـه ایـن اتـاق؟ پـول میخـوای بـرو
بیـرون دربیـار ،همیـن!
(خشـمگین) پـس حرفـت همینـه ،آره؟ پـس بـذار منـم بگـم.
ّ
دیگه ذله شدم از اینکه مدام پوالمو بگیری و هیچی بهم ندی
و مـدام ازم سوءاسـتفاده کنـی .حـاال حالـت خرابـه ،نشـئهم
هسـتی ،از چشـمات پیداس .خیال میکنی من پای کسـی
میمونـم کـه همیشـه تـا خرخـره خـورده و کشـیده؟ همچـی
میرم که نفهمی .خیلیا هستن که میتونم برم پیششون.

