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اقیـانوس پیـمـا.  کشـتی   )سـوخت  انـدازان(  تـون تـابـاِن   )اسـتراحتگاه  

کرده   کشتی  بندر نیویورک  را برای سفر ترک   که   ساعتی  بیش  نیست  

فوالدِی   تختخواب   ردیف   سه   استراحتگاه ،  طرف   سه   در  است . 

یک  نفره  دیده  می شود. دِر ورودی  در انتهای  صحنه  است  و چندتایی  

که   صندلی  جلوی تختخوا ب ها می بینیم. اتاق ُپر از مردانی  است  

فریاد می زنند، بد و بیراه  می گویند، می خندند و آواز می خوانند: تراکم  

گویای  واقعیتی   این  هرج  و مرج،  به  همراه صداهای  درهم  برهم ، خود 

اینک   که   ک  و سردرگم اند  گویی  حیواناتی  خشمنا ُپرمعنی  است ، 

کار  گرفتارند و دیگران  را به  مبارزه  می طلبند. همگی  شلوار  در قفس  

نفرشان  بدقواره  است . چند  و  کفش هایشان  زمخت   و  پوشیده اند 

زیرپوشی  به  تن  دارند، اما بیشتر  آن ها تا کمر برهنه اند. 

 شـیوۀ  طراحـی  ایـن  صحنـه  و صحنه هـای دیگـر  ایـن  نمایـش  هرگـز  

نبایـد طبیعـی  و عـادی  جلـوه  کنـد. هـدف  از ایـن کار ایجـاد فضایـی 

خفـه و بسـته  زیـِر عرشـۀ  کشـتی اسـت کـه  با فـوالِد سـفیدرنگ حصار 

خـورده باشـد . ردیـف  تختخواب هـای  فـوالدی  و میله هـای  عمـودِی  

    صحنۀ یک    



گوریل پشمالو               2۰    

بـا جلـوۀ قفـس  می سـازند. سـقف   حائـل  آن هـا، خطـوط  متقاطعـی  

راسـت   نمی تواننـد  تون تابـان  کـه   اسـت   کوتـاه  آن قـدر  اسـتراحتگاه  

کیـدی  اسـت  بـر وضعیـت  کاری  آن هـا، زیـرا  بایسـتند. ایـن  حالـت  تأ

کـه  ایـن  خـود باعـث   کوره هـا  بریزنـد،  بایـد پیاپـی زغال سـنگ   درون  

شـده  اسـت عضـات  پشـت  و شـانۀ  آن هـا قـوی  و پیچیـده  باشـد. 

آن هـا  در  چـون   کـه   باشـد  چنـان   بایـد  شـخصیت ها  چهره پـردازی  

کنیم .  بنگریم  به  راحتی  بتوانیم  انسان  »نئاندرتال « را در ذهن مجسم 

سـینۀ  همـۀ  آن هـا پشـمالو و دست هایشـان  دراز و قدرتمنـد اسـت . 

کـه  چشـمان  ریـز و نافذشـان را می پوشـاند.  ابروهایـی  ُپرپشـت  دارنـد 

کـه  سـوای  گون انـد  گونا آن هـا سفیدپوسـتانی  متمـدن  از ملیت هـای  

انـدک  تفـاوت در رنـگ  مـو و پوسـت  و چشـم ، یکسـان  و شـبیه  هم انـد.

به   گوش  می رسد.  زیادی   و همهمۀ   باال می رود،  سر و صدا  که  پرده 

ینک  جلوی صحنه  نشسته  است . او از دیگران  تنومندتر، خشن تر، 

خشمگین تر و نیرومندتر به  نظر می رسد. بیش  از آن ها  اعتماد به  نفس  

دارد. دیگران  برترِی  بی چون و چرای  او را پذیرفته اند و به  همین  دلیل  

از سِر  که   را می ستایند و محترم  می شمارند؛ احترام  و ستایشی   او 

ترس  است . با همۀ  این  تفاوت ها، ینک  نمونۀ  نوعِی  خوِد آن ها نیز 

هست: آدمی  که  در نوع  آن ها از همه بیشتر تکامل یافته است.(

کن بینم اون مشروبو !  ی ، با توَام ، رد  او چند صدا: 

یه  اشک  بزن! ــ  ــ
به  سامتی !  ــ  ــ
به  سامتی !  ــ  ــ
به  سامتی !  ــ  ــ

ک  پاتیلی !  کنه ، پا خدا خفه ت  ــــ 
نوش !  ــ  ــ



      صحنۀ یک          2۱    

کن  بیاد لعنتی !  اون بطری  رو رد  ــ  ــ
داره  خفه  می کنه خودشو  ها!  ــ  ــ

گوری بودی ؟  کدوم   ی  قورباغه خور1،  او ــ  ــ
رفته  بودم  تورین .  ــ  ــ

به  پیغمبر همچی  زدم  تو چونه ش !  ــ  ــ
یـــارو... ســـر ملوانه ... جنکینـــزو2 می گـــم... از اون...  اون   ــ  ــ

کثیفـــه  ... خـــوکای  
ک .  گرفتن... منم  زدم به چا آژانا اونو  ــ  ــ

کله پا نمی کنه .  آبجو خیلی  بهتره ، آدمو  ــ  ــ
کرده  بودم ، سگ  پدر جیبمو زد، تو  می گم آ، یه  نشمه  بلند  ــ  ــ

خواب . 
مرده  شور نشمه ها رو ببره !  ــ  ــ
دروغ می گی، مث  سگ !  ــ  ــ

گفتی ؟ مردشی  یه  بار دیگه  بگو!  چی   ــــ 
از هم  جدا  نزدیک  است  دست  به یقه  شوند  که  را  نفر  )هیاهو. دو 

می کنند.(

امشب...  ــ  ــ
گردن  کلفت تره !  کی   ببینم   ــ  ــ

هلندِی  بوگندو! ــ  ــ
امشب  رو عرشه  حسابتو  می رسم !  ــ  ــ

من  که  می گم  طرف  حسابی  حریفشه.  ــ  ــ
یغونه !  تو دیگه  خفه شو  ایتالیایِی ر ــ  ــ

بچه ها نپرین به  هم . همه مون  از یه  قماشیم ، مگه  نه ؟  ــ  ــ

گویش عامیانه برای فرانسوی ها به دلیل فراوانی آوای »غ« در زبانشان. م.  .1
2. Jenkins



گوریل پشمالو               22    

 )یکی  با صدای  بلند می زند زیر آواز.(
 آبجو، آبجو، آفرین  به  آبجو!

کن  از بهترین آبجو.  معده  رو ُپرش  
)انگار  تازه  متوجه  سـر و صدای  اطرافش  شـده ، با حالتی تهدیدآمیز،  ینک: 

کـی  یـادت داده ؟  رو بـه  آن هـا( بُبـر اون  صداتـو! اون  ِشـر و ِورارو 
آبجـو، مرده شـور! آبجـو مـال دخترا و هلندیـاس . من  می میرم  
یکی  تـون  َام  بچه هـا،  آی   کنـه !  خرابـم   کـه   چیـزی   یـه   واسـه  
کنـه . )چنـد نفـر بـا اشـتیاق  بطـری  مشروبشـان   یـه  جرعـه  مهمونـم  
ـپ 

ُ
را بـه  او تعـارف  می کننـد. او یکـی  از آن هـا را می گیـرد و چنـد ُقل

می خـورد. بعـد، بطری  مشـروب  را در دسـت  نگه مـی دارد و خصمانه  
بـه  صاحـب  بطـری  نـگاه  می کنـد. صاحـب  بطـری  بـا دسـتپاچگی  
می خواهـد بـه  او بفهمانـد کـه  اشـکالی  نـدارد و می گویـد: »بی خیـال، 
ینـک . باشـه پیشـت ، بـازم یـه  جرعـه  بـزن .« ینـک  دوبـاره  بـا حالتـی  
سـنگینی   سـکوت  لحظـه ای   می کنـد.  پشـت   جمـع   بـه   تحقیرآمیـز 

بعـد...(  می شـود.  حکم فرمـا 
یم  هوک1  رو رد می کنیم .  گمونم  دار چند صدا: 

یم  می رسیم .  نه  بابا، تازه  دار ــ  ــ
این  باس   این مدت   تو  و  راهه   روز  تا سات َهمپِتن  شیش   ــ  ــ

پایین  تو جهنم  بمونیم  و جون  بکنیم . 
گه  واسۀ  نوبت  اول  یه  نفر دیگه  جای  من  واّسه   به  پیغمبر ا ــ  ــ

معرکه  می شه . 
گرفتت ، آره ؟  یا  کله  خر، در ی   او ــ  ــ

گیاس  بزن  حالت  جا می آد! بی خیال  بابا، یه   ــ  ــ
داری  چی  می خوری ؟  ــ  ــ

جین .  ــــ 

1. Hook
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کاسیاهاس .  کا که  مال   جین   ــــ 
می کنـــه  تعطیـــل  مختـــو  قابیـــه !  افســـنطینی ؟  لیکـــور  ــ  ــ

قورباغه خـــور.
احتیاط  شرطه !  ــ  ــ

یسکی حرف  نداره !  و ــ  ــ
کجاس ؟  َپدی   ــ  ــ

رفته تو  َهَپروت .  ــ  ــ
پدی،  اون  تصنیف  »ویسکی«  رو واسه مون  بخون .  ــ  ــ

کــه  صورتــی  تکیــده  دارد،  )بــه  پیرمــردی  ایرلنــدی نــگاه می کننــد 
کامــًا مســت  و چهــره اش   در صندلــی  فــرو رفتــه  و چــرت  می زنــد. 
هماننــد  چهــرۀ  میمون هاســت ؛ در چشــمان  ریــزش  همــان  هالــۀ  غــم  

و شــکیبایِی  میمون هــا  مــوج می زنــد.(
کاروسو  َپت1  اون  تصنیفو بخون  ببینم !  ــ  ــ

ک  زوارش  در رفته  و مشروب   بنده خدا دیگه  سوتش  کوره . پا ــ  ــ
کله  پاش  می کنه . 

خیلی  پاتیله !  ــــ 
بـا بی میلـی  سـرپا می ایسـتد و تلوتلو خـوران   )دور و بـرش  را می پایـد،  پدی: 

لبـۀ  یکـی  از تختخواب هـا را می گیـرد.( خونـدن  ِچـش بـه  پاتیلـی! 

منتهـا دوس  دارم  وقتـی دلـم  می گیره بخونم . )با نوعی سـرزنِش  
اندوهگیـن ( می خوایـن ایـن  تصنیـف  »ویسـکی« رو واسـه تون  

بخونـم ؟ سـرود ملوانـا رو می خوایـن ؟ بابـا یـه  همچـی  چیـزی  
کنه . ولی   کثافتایی  مث  شـماها بعیده ، خدا بهتون  رحم   از 
مهـم  نیـس ، می خونـم . )بـا صدایـی  نـازک  و تودماغـی  و بـا لحنـی  

محـزون  می خوانـد.( 

1. Caruso Pat
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یسکی  زندگِی  َمرده !  آه ه ، و آ
یسکی ،  و

یسکی ، آی  رفیق  )بقیه  این  بند  را تکرار می کنند.( و
یسکی  زندگِی  َمرده .  آه ه ، و آ

یسکی  برای  دوست  عزیزم  )بقیه  این  بند را تکرار می کنند.( و
آه ه ، ویسکی  بابامو دیوونه  کرده    آ

ویسکی ، ویسکی ، ای  رفیق  
آه ه ، ویسکی  بابامو دیوونه  کرده ،  آ

ویسکی  برای  دوست  عزیزم . 
َاه ،  تحقیرآمیــز(  لحنــی   بــا  برمی گــردد.  آن هــا  ســمت   بــه   )دوبــاره   ینک: 

کشــتی های   تــو  کــه   اون  مزخرفاتــی   بســه  دیگــه   مرده شــور! 
بادبونــی  می خونــدن ! می دونــی  چیــه ، ایــن  چرندیــات  مــال  
عهــد بوقــه . اوی  پیــِر ایرلنــدی  لعنتــی ، خودتــم  مــال عهــد 
بوقــی  ولــی  حالیــت  نیــس . ببیــن ، بی خیــال ، راحتمــون  بــذار. 
شــماهام  اون   ســر و صداتونو بُبریــن.  )بــا نیشــخندی  تلــخ ( مگــه  

فــرک  می کنــم ؟  کوریــن  نمی بینیــن  دارم  
)واژۀ  »فکر« را با همان  لحن  بدبینانه  و مسخره  تکرار می کنند.( فکر!  همه: 

گویی   کلمه  پژواکی  خشک  و بی روح  و زنگارگونه  دارد.  )ادای  این  
گرامافون های  قدیمی  است . پس  از ادای این   گلوی  آن ها بلندگوی  

واژه،  همگی  با صدای  بلند خنده ای  زوزه مانند سر می دهند.( 
یاد به  مخت  فشار نیار ینک .  ز چند صدا: 

کنی،  سردرد می شی.   گه  فکر  به  جون  خودت  ا ــ  ــ
گفتن ، »چو در فکر  راسی،  یه  چیزی  رو می دونی ؟ از قدیم   ــ  ــ

کن .« هاهاها!  رفتی  مخور غصه، می  نوش  
کن   چو در فکر رفتی  مخور غصه ، می  نوش  
کن   چو در فکر رفتی  مخور غصه ، می  نوش  
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)این  بند را همگی  با هم  می خوانند. با  این  همسرایی،  پای کوبان  

ی صندلی ها ضرب  می گیرند.( رو

بسه   خیله خب ،  خوش رویی (  با  می نوشد.  جرعه ای   بطری   )از  ینک: 

گرفتم چی  می گین .  دیگه . همون  بار اول  
ــا لحنــی  محــزون  زیــر آواز  )ســر و صدا می خوابــد. مســت  و خرابــی  ب

می زنــد.(

کانادا، اون  دورا تو  ــ  ــ
یا،  اون  دوردورای  در

خوشگلکی  مامانی ، عشقمو بهونه  کرده،  
کرده   خونه شو لونه  

منتظرم  می مونه ، چه  خوشگل  و جوونه ! 
)بـا تحقیـر فـراوان( خفـه  شـو، نکبـت  کله پـوک ! ایـن  جفنگیاتو  ینک: 

ببـره !  خونـه  رو  مرده شـور  خونـه ؟  گفتـی   یـادت  داده ؟  کـی  
کنـی ! همچـی  می زنـم   کیـف   بسـازم   واسـه ت   یـه  خونـه ای  
گـور بابـای  خونـه ، اینـو  تـو ماجـت  حالـت  جـا بیـاد. خونـه ! 
آخـه  خونـه   اینجـاس ، می فهمـی ؟  یـادت داده ؟ خونـه   کـی  
بچـه   وقتـی   خـودم   مـن   )مغرورانـه (  چـی کار؟  می خـوای   رو 
بـودم  از خونـه  جیـم  شـدم . خیلـی َام  خوشـحالم . آره ، خـودم  
کتـک و جنقولک بـازی  این جـوری  خواسـم . خونـه  واسـه م 
بود و بس . ولی  شـرط  می بندم  از اون  به  بعد دیگه  هیشـکی  
کسـی  شـرط   جرئـت نکـرده بهـم  بگـه  بـاالی چشـت  ابروئـه. 
می بنده ؟ هه ، فرک نکنم . )آشـتی جویانه،  اما باز هم تحقیرآمیز( 
دختـرا منتظرتـن ، آره؟ َاه ، مرده شـور! اینـا همه ش  چرنده . اونا 
واسـه  هیشـکی نمی میـرن . بـه یـه  پـول  سـیاه  می فروشـنت؛  




