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نیویورکسیتی ،اتاق مامی ساندرز در خانهای درست در انتهای خیابان کارمین.
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در طـرف چـپ اتـاق ،جلو ،تختخواب چوبی قدیمی سـنگینی
بـا تشـک َپر گذاشـتهاند .لحـاف ُپرزرقوبرق سـرخ و زردی روی
تخت پهن شـده اسـت .پشـت تخت کمدی کشـودار در کنار
دیوار سمت چپ گذاشتهاند .روی کمد چراغ کوچکی است.
طـرف راسـت ،یـک صندلـی گهـوارهای قـرار دارد .کنـار دیـوار
عقـب ،بهسـمت راسـت ،پنجـرۀ کوتاهـی اسـت کـه پردههـای
سفید نخنمایی دارد .در گوشۀ سمت راست کمد ،دستشویی
بـا پـارچ و قـدح قـرار دارد .شیشـههای دارو ،یـک قاشـق
شربتخوری ،یک لیوان و امثال آن را نیز روی کمد دستشویی
گذاشـتهاند .در قسـمت جلـو دری اسـت کـه بـه راهـرو و پلکان
باز میشـود.
سرشـبی در اوایـل زمسـتان اسـت .اتـاق نیمهتاریـک
زمـانِ ،
اسـت .فقـط نـور ضعیفـی از چـراغ گوشـۀ خیابـان و از پنجـره بـه
درون میتابـد کـه بـا آن میتـوان وسـایل داخـل اتـاق را تـا حـدی
تشـخیص داد .طرحـی از پیکـر مامـی سـاندرز دیده میشـود که
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بالـش
روی تختخـواب خوابیـده و صـورت سـیاه او در تضـاد بـا
ِ
زیـر سـرش بهروشـنی دیـده میشـود.

مامی ساندرز( :بــا صدایــی ضعیف) ســیلی آن! (بــا اندکی کجخلقــی) چراغو
روشــن کــن ،میفهمی؟ اینجا خیلی تاریکــه( .پس از اندکی
مکــث) هســتی یــا نیســتی ،ســیلی آن؟ (چــون هیچ پاســخی
نمیگیــرد ،آه عمیقــی میکشــد و بــا ناراحتــی دســت و  پایــش را زیر
روانداز حرکت میدهد).
در بازوبسته میشود و اندام خمیدۀ زن سیاهپوست دیگری در
فضای نیمهتاریک به چشم میآید .او بهطرف پایین تخت
میرود و بهآرامی هقهق میزند .در آنجا میایستد و معلوم
است که میکوشد بر احساسات خود غلبه کند.

تویی ،سیلی آن؟
سیلی( :با صدای خسته) کیه غیر از دخترت ،مامی؟
مامی :پس چراغو روشن کن ،نمیتونم هیچی ببینم.
سیلی :یه دقیقه صبر کن کبریتو  پیدا کنم( .چشمانش را با دستمال
پا ک میکند و سپس بهطرف کمد میرود ،روی آن دست میمالد

و وانمود به گله و شکایت میکندُ ).مردهشور این کبریتا رو ببره
که معلوم نیس کجا قایم شدهن .ایناها! اینجان! (با دست
چراغ را لمس میکند).

مامی:
سیلی:
مامی:
سیلی:

(با سوءظن) گریه میکنی؟
(بــا تظاهــر بــه تعجب) گر یــه؟ من اینقــدر خوبم کــه میتونم
کلی شوخیای احمقانه بکنم.
(بــا لحنــی حا کــی از احســاس راحتــی) فکــر  میکــردم صــدای
گریهتو شنیدم.
ً
(چراغ را روشن میکند ).واقعا؟
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اکنون در نور چراغ میتوان آن دو زن را دید .مامی ساندرز پیرزن
سـپیدموی سیاهپوسـتی اسـت بـا چهـرهای کـه بـر اثـر کهنسـالی
و بیمـاری چینوچـروک پیـدا کـرده اسـت .سـیلی ،زن تنومنـد
پنجاه و چندسـالهای اسـت بـا مـوی خاکسـتری و صـورت گـرد
َ
و چـاق .پیراهـن چیـت گلوگشـادی بـر تـن و شـالی بـر سـر دارد.

سیلی( :بهزحمــت خود را شــاد نشــان میدهد ).خدا خیــرت بده ،من
چیــزی نــدارم کــه بهخاطــرش گریــه کنم .حــاال بــذار جاتو
درســت کنــم کــه راحتتــر باشــی( .بــا مالیمــت پیــرزن را باال
مــیآورد و بالشهــای پشتســرش را درســت میکنــد ).بیا ،حاال
بهتر نشد؟
مامی( :با صدایی خســته) قوتی برام نمونده .نمیتونم دستمو تکون
بدم.
سیلی( :بــا شــتاب) قوتــت دو بــاره برمیگــرده .اینــو وقتــی بــا دکتــر
دمدر ،بهــم گفت( .بهدروغ) میگفــت تو قویترین
میرفتــم ِ
زنی هستی که اون تا حاال تو دنیا دیده .گفت تا چند هفتۀ
دیگه پا میشــی راه میافتی( .وقتی با چشــمان پیرزن که به او
خیره شــده اســت روبهرو میشود ،با دســتپاچگی رو برمیگرداند و

بهســرعت موضوع را عوض میکند ).راســتش خیلی آدمی هم
تو این اتاق نیس.
مامی( :ســر  تــکان میدهــد .بــا نجــوا) نــه ،ســیلی آن .فایــدهای نداره
راستشــو  به من نگی .من خیلی احساس ضعف میکنم.
میدونــم کــه فقــط با کمک خــدای بزرگــه کــه میتونم این
شب آخری رو صبح کنم.
سیلی( :آشفته) همچین چیزی نیس! از این حرفا نزن ،مامی!
مامی( :انــگار صــدای او را شــنیده ،زیرلــب میخوانــد ).بــه همیــن
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سیلی:

مامی:

سیلی:
مامی:

زود زودیــا ،میرم از دار دنیا ،شــاید ببخشــه خــدا ،گناهای
این بنده را( .پس از مکث ،با نگرانی) تنها دعام اینه که خدا
قبــل از اینکــه دو بــاره «دریمــی» رو ببینــمَ ،نبــردم .دریمــی
کجاســت ،ســیلی آن؟ چــرا هنــوز نیومــده؟ بهــش پیغــوم
دادهی که من مریضم؟
ً
بــه بچ ههــا گفتــم مخصوصــا بهــش بگــن .قــول دادن که تا
پیــداش کردن بهش بگــن .فکر کنم هنوز پیداش نکردهن.
تو خودتو نگران نکن .هر لحظه ممکنه سروکلهش پیدا شه.
(پــس از مکــث ،بــا ضعف) ســرم یهجور یــه ...انــگار رو آبم...
نــه میتونــم هیچی ببینم ،نه هیچی یادمه ،نه هیشــکی رو
میشناســم ...فقط میخوام دریمــی رو یهبار دیگه ببینم،
قبل از اینکه...
ُ
(بهســرعت) نمیخــواد حــرف بزنی ،جون نــداری .یه چرتی
بزن ،اومد بیدارت میکنم .میشنوی چی میگم؟
(با ضعف) خیلی خوابم میآد( .چشمانش را میبندد).
سیلی بهطرف پنجره میرود .پردهها را کنار میزند ،میایستد
و به خیابان آن پایین چشم میدوزد .انگار منتظر کسی است.
لحظهای بعد صدای پایی از پلههای راهرو به گوش میرسد و
به دنبال آن کسی بهشدت در میزند.

سیلی( :بهســرعت از پنجــره برمیگــردد ).هیــس! هیــس! (بهســرعت
ً
بهطــرف در مــیرود و با نگرانــی بهطرف مامی نــگاه میکند .ظاهرا
پیــرزن به خــواب عمیقی فرورفته اســت .ســیلی بااحتیاط الی در
را بــاز میکنــد و به بیرون نگاه میاندازد .وقتی میفهمد چه کســی
پشــت در است ،میکوشــد آن را دوباره ببندد اما از بیرون چنان در
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را ُهــل میدهــد کــه او عقب میکشــد و آیریــن بهزور وارد میشــود.
او جوان سیاهپوســت زیبایی است ،بهشدت آرایش کرده و لباس
ارزانقیمت ُپرزر قوبرقی پوشیده است).
ً
آیرین( :با صدای خشن ـــــ  ظاهرا بهشدت عصبانی و هیجانزده است).

نه ،درو نمیبندی ،سیلی آن! گفته بودم که میآم اینجا و
تو هم نمیتونی جلومو  بگیری!
ً
سیلی( :تقریبا از خشــم و هراس نفســش بند آمده است ).بدکاره! برو به
همون خونههای بدی که مال اونجایی!
آیرین( :مشتش را با خشم بلند میکند ).اینجوری با من حرف نزن،
َ
سیاه َبرزنگی ،وگرنه کلۀ پوکت رو خرد میکنم! (همچنان
که سیلی خودش را کنار میکشد ،آیرین دستش را پایین میآورد
سیلی:
آیرین:
سیلی:
آیرین:
سیلی:
آیرین:

و بهسرعت نگاهی به اطراف اتاق میاندازد ).دریمی کو؟
(با تحقیر) خودتو دس ـت بنداز! دریمی کو؟ خودتو  مســخره
کن! تو که باید بدونی اون کجاس؟
پس هنوز نیومده اینجا؟
من بهت نمیگم اومده یا نیومده.
(با التماس) بهم بگو ،سیلی آن .نیومده اینجا؟ اونا گفتن
ً
اون حتما میآد ،میدونه مامی داره میمیره.
(بــا اشــاره بــه مامــی ،بــا نگرانی) هیــس! (بعــد صدایــش را پایین
میآورد و با سوءظن) اونا میگن؟ کیا میگن؟
(به همین نسبت سوءظن دارد ).به تو مربوط نیس کی میگه.
(بعد دوباره با  التماس) سیلیآن ،من االن فقط اومدهم اونو
ببینم ،همین االن! اون تو دردسر افتاده ،منظورم دریمییه.
یه چیزی میدونم که باید به اون بگم ،یه چیزی شنیدهم...

