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ٔ
پرده اول
بیرونی یک مجموعهآپارتمان اجارهای و خیابان جلوی
نمای
ِ
ً
آن .نمای ساختمان تماما اسکلتی است .محوطۀ اصلی
غذاخوری آپارتمان اِ دی است؛
نمایش اتاق نشیمن ـــ
ِ
آپارتمانی کارگری ،تمیز ،نقلی و ساده .صندلی گهوارهای
در جلو ،میز غذاخوری ِگردی با چند صندلی در وسط و
گرامافونی رومیزی.
راه ورودی آشپزخانه است که
در یک اتاقخواب و ِ
عقبِ ،
داخل هیچکدامشان دیده نمیشود.
راست جلوی صحنه یک میز هست ـــــ  دفتر وکالت
سمت
ِ
آقای اِ لفیری.
باجۀ تلفنی هم هست که تا «نما»(صحنه)های آخر به کار
نمیآید .پس میتوان آن را پوشاند یا از جلوی چشم دور کرد.
راهپلهای به آپارتمان ادی راه میبرد و بعد به طبقۀ بعدی
میرود که دیده نمیشود.
سطوح شیبداری که نشاندهندۀ خیاباناند ،تا عقب
صحنه امتداد دارند و در آنجا به چپ و راست میپیچند.
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پرده که باال میرود ،لوییز و مایک ،هردو باربر بندر ،دارند
جلوی ساختمان ،سمت چپ« ،شیر  یا  خط» میکنند.
صدای سوت کشتی از دور.
اِ لفیری میآید ،وکیلی چهلپنجاهساله که موهایش جوگندمی
شده؛ تنومند ،خوشبرخورد و دقیق است .از جلوی لوییز و
مایک که میگذرد ،با سر به او سالم میدهند .بهطرف میزش
میرود ،کالهش را برمیدارد ،و دست در موهایش میکند،
رو به تماشاگران پوزخندی میزند و میگوید:

اِ لفیری :فکر نمیکنم متوجه شــده باشین ،اما همین االن اتفاق
جالبی افتاد .دیدین اونها با چه اکراهی به من سالم کردن؟
علتش اینه که من وکیلم .و تو این محله بر  خوردن به یه وکیل
یا کشــیش یعنی بدبیاری .اینها فقط وقتی یاد ما میافتن که
بدبختــی گریبانشــون رو بگیــره ،ترجیح میدن ز یــاد نزدیک
ما نشن.
مشکوک اونها
مختصر
سالم
ِ
ِ
اغلب فکر میکنم پشت این ِ
ســه هزار ســال بدگمانی خوابیــده .وکیل یعنــی قانون ،و تو
سیسیل ،که اجداد اینها ازش اومدن اینجا ،قانون از زمان
شکست یونانیها به اینطرف ،چیز دوستانهای نبوده.
من دوســت دارم تو هرچیزی خرابیها رو ببینم ،شــاید برای
اینکه تو ایتالیا به دنیا اومدم ... .بیستو پنج سالم بود که
اومدم اینجا .اون روزها آل کاپون ،بزرگترین کارتاژن روی
زمین ،داشــت روی این سنگفرشها درس میگرفت و خود
فرانکــی ییل هم گوشــۀ خیابون یونیون ،یکیدو ســاختمون
او نطرفتر ،با مسلسل ،از کمر دونصف شد .اینجا خیلیها

ٔ
پرده اول
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بهحق به دســت آدمهای نابهحق کشــته شــدن .حق و عدالت
اینجا خیلی مهمه.
امــا اینجــا ِردهوکــه ،نــه سیســیل .محلــۀ کثیفــی روبهروی
طرف روبهدریای پل بروکلینه .دروازۀ نیویورک
خلیجی که ِ
ـار دنیــا رو میبلعــه .مــا هــم دیگــه حســابی
کــه عــوارض بـ ِ
متمــدن شــدیم ،آمریکایــی تمامعیار .دیگه میشــه گفت
اینجا جا افتادیم ،و من این رو بیشتر دوست دارم .دیگه تو
کشوی کمدم اسلحه نگه نمیدارم.
حرفهم هم رمانتیکبازی بر نمیداره.
زنــم میگــه نکــن ،دوســتانم هــم همینطــور؛ بــه مــن میگن
آدمهــای ایــن محلــه بو یــی از ذوق و ظرافــت نبــردن .آخــه
مگه ســروکار من با چهجور آدمهاییه؟ یه مشــت کارگر بندر،
ز نهاشــون ،پدرهاشــون ،پدربزرگهاشــون؛ پروندههام چیه؟
ادعــای غرامت ،دعواهای خانوادگی ـ ــ  از همین مشــکالت
حقیر مردم فقیر دیگه ـ ـ ـ  بااینحال ،هر چند سال یه  بار موردی
پیش میآد که ،همون موقع که طرفین دعوا دارن مسئله رو
برام میگن ،یهدفعه هوای بیروح دفترم رو رایحۀ سبز دریا
میشوره و گردوغبار فضا پاک میشه و میرم تو این فکر که در
دوران قیصر هم ،تو کاالبریا شاید ،یا روی دماغۀ سیراکوس،
ݧً
وکیل دیگهای ،با لباسی کامال متفاوت ،شکایتی مثل این رو
شنیده و مثل من کاری از دستش بر نیومده و نشسته به تماشا
که این ماجرای خونین چطوری اتفاق میافته.
ادی آمده و با مردهای دیگر به شیر  یا  خط مشغول شده .مردی
است چهلساله ـــــ  باربری تنومند و کمی چاق.
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َ
اســم این مرد ِادی کربونه ،بار بــر بندر بود و تو باراندازهای
جشــکن ،یعنی تا جایی که دریا
فاصلۀ پل بروکلین تا اون مو 
شروع میشد ،کار میکرد.
اِ لفیری به تاریکی میرود.

ً
ادی( :از پلههای جلوی در ورودی باال میرود ).خب ،بعدا میبینمتون،
بچهها.
کاترینا از آشپزخانه وارد میشود ،بهطرف پنجره میآید و
به پایین مینگرد.

لوییز :فردا کار میکنی؟
ادی :آره ،کشتیه یه روز دیگه کار داره .خداحافظ ،لوییز.
ادی داخل خانه میشود .همان موقع چراغ آپارتمان روشن
میشود .کاترینا برای لوییز دست تکان میدهد و بهطرف
ادی برمیگردد.

کاترینا :سالم ،ادی!
ادی خوشخوشانش شده و از این بابت از خودش خجالت
میکشد .کاله و ژاکتش را آویزان میکند.

ادی :کجا کفش و کاله کردی؟
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:
کاترینا:

(به دامنش دست میکشد ).تازه خریدمش .خوشت میآد؟
آره ،قشنگه .موهات چی شد؟
مدلــش رو عــوض کردم .خوشــت م ـیآد؟ (رو به آشــپزخانه)
اومد ،بی.
قشــنگه .بچرخ پشــتت رو ببینــم( .کاترینــا میچرخد ).اوه،
مادرت باید زنده بود و تو رو االن میدید! باورش نمیشد.
خوشت میآد ،هان؟

ٔ
پرده اول
ادی:
کاترینا:

ادی:
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:

کاترینا:
ادی:

کاترینا:
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مثل دختردبیرستانیها شدی .کجا میخوای بری؟
(دســت او را میگیــرد ).صبــر کــن بی بیــاد تا یه چیــزی برات
بگم .بیا اینجا بشــین( .او را بهطرف صندلی دستهدار میبرد.
رو به بیرون صحنه ):زود باش ،بی!
(مینشیند ).جریان چیه؟
االن یه آبجو برات میآرم ،باشه؟
ِا ،بگو ببینم چی شده .بیا اینجا تعریف کن ببینم.
میخوام صبر کنی بی هم بیاد( .کنار او سر پنجه مینشیند).
حدس بزن چقدر باالی این دامن دادیم.
به نظر من خیلی کوتاهه ،نیست؟
(سرپا میایستد ).نه .وقتی میایستم کوتاه نیست.
آره ،اما گاهی وقتها هم مجبوری بشینی.
ادی ،االن اینجوری ُمده( .راه میرود تا او خوب تماشا کند).
منظورم اینه که آدم که داره تو خیابون راه میره که...
ببین ،اینطوری تو خیابون راه بری ،آدمها یه طور یشــون
میشه ،منظورم اینه.
برای چی؟
کاترینــا ،نمیخــوام اذیتت کنم ،اما تو ِقر میدی راه میری.
قر میدم راه میرم؟
اعصــاب مــن رو خــرد نکــن ،کتی ،قــر مــیدی راه میری!
خوشــم نمیآد تو شیرینیفروشی او نجوری نگاهت کنن.
با اون کفشهای جدید پاشــنهبلند تــو پیادهرو ـ ــ  تلق تلق
تلق .سرها عین چرخ آسیاب برگردن.
امــا خودت خــوب میدونی که او نجور پســرها هر دختری
رد بشه نگاه میکنن.
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ادی :اما تو «هر دختری» نیستی.
کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:

کاترینا:
ادی:
کاترینا:
ادی:

کاترینا:
ادی:
کاترینا:

(با مخالفتهای ادی ،کم مانده گریه کند ).انتظار داری چی کار
کنم ،انتظار داری من ـ ـ ـ
دیوونهبازی در نیار ،دختر.
آخه من نمیدونم چه انتظاری از من داری.
مرگ مادرت بهش قول دادم .مســئولیت تو با
کتی ،من دم ِ
ݧً
منه .تو بچهای ،اینجور چیزها رو نمیفهمی .مثال همین
کنار پنجره اومدن و دست تکون  دادنت.
من برای لوییز دست تکون دادم!
گــوش کن ،یه چیزهایی در  مورد لوییز هســت که اگه برات
بگم ،دیگه براش دست تکون نمیدی.
(میخواهد هشــدار او را با شوخی برگزار کند ).ادی ،مگه مردی
هم پیدا میشه که تو نتونی چیزی راجعبهش بگی!
کاترینا ،یه لطفی به من بکن ،میکنی؟ تو دیگه دختر بزرگی
شــدی .باید بیشتر مالحظه کنی .دیگه نباید با اینواون
اینطور گرم بگیری دختر( .صدا میزند ):هی ،بی ،تو چی کار
میکنی اونجا؟ (به کاترینا) میشــه بری بیاریش؟ خبرهایی
براش دارم.
(راه میافتد ).چه خبرهایی؟
پسرعموهاش با کشتی اومدن.
(کف میزند ).نه! (بیدرنگ برمیگردد و بهطرف آشــپزخانه میرود).
بی ،پسرعموهات!
بئاتریچه درحالیکه دستهایش را با حوله خشک میکند
وارد میشود.

ٔ
پرده اول
بئاتریچه:
کاترینا:
بئاتریچه:
ادی:
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(همزمان با فریاد کاترینا رخبهرخ او میشود ).چی؟
پسرعموهات رسیدن!
(مبهوت بهطرف ادی میچرخد ).چی میگی؟ کجا؟
داشتم از کار دست میکشیدم که تونی ِبرلی اومد پیشم گفت
ریوره.
کشتیشون تو نورث ِ

بئاتریچه( :دســتها را روی ســینه قالب کرده؛ بهنظر میرســد هم وحشــت
ادی:

بئاتریچه:
ادی:

بئاتریچه:
ادی:

بئاتریچه:
ادی:

کرده هم خوشحال است).حالشون خوبه؟
هنــوز ندید هشــون ،هنــوز تــو کشــتیان .امــا همینکــه پیاده
بشن ،میره پیششون .با حساب اون ،حدودای ساعت
ده اینجان.
ً
(از شدت هیجان تقریبا بیحال شده ).راحت از کشتی پیاده
میشن دیگه؟ ترتیبش داده شده ،هان؟
معلومه ،مدارک متعارف ملوانی رو بهشــون میرســونن و با
خدمــۀ کشــتی پیاده میشــن .نگران اینهــاش نباش ،بی،
جای نگرانی نیست .دو ساعت دیگه اینجان.
چی شده؟ قرار نبود تا پنجشنبۀ دیگه بیان.
من نمیدونم؛ تو هر کشتیای که بتونن سوارشون میکنن
دیگه .شــاید اون کشتیای که قرار بوده باهاش بیان مورد
خطری داشته ـ ــ  چرا گریه میکنی؟
(مبهوت و وحشتزده) من ...من ...باورم نمیشه! من هنوز
یه رومیزی نخریدم؛ میخواستم دیوارها رو بشورم...
گوش کن ،با وضعی که اونها اونجا داشتن اینجا براشون مثل
خونۀ میلیونرهاســت .نگران دیوارها هــم نباش .با همینش
هم خدا رو شکر میکنن( .به کاترینا) بپر پایین یه رومیزی بخر
بیار .یاال ،بیا.

