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  ی محترم،خواننده
این کتاب به صورت آزاد در اختیار شما قرار گرفته و شما نیازی نیست برای خواندن این کتاب مبلغی به شخص یا گروه 

صی پرداخت نمایید.  صی  مترجم این اثر را بدون هیچخا شخص خا ستگی به گروه یا  شما قکتاب را واب رار در اختیار 
ریال) به  ٧٠٫٠٠٠تومان ( هزارهفتتوانید مبلغ می ،دوست داشتید داده ولی اگر شما از خواندن نمایشنامه لذت بردید و

ساب سارگاد  شماره ح سغیان خویگانی واریز کرده و به مترجم در ادامه ٢٠١٨٠٠٠١١٣٣١٠٢۴١بانک پا ی به نام آراز بار
  راهی که در پیش گرفته کمک کنید.

شت و یا اقتباس از این اثر منوط به اجازه ست هر گونه اجرا، بردا شما میولی بدیهی ا ست.  وانید تی کتبی از مترجم ا
  .بفرستید Araz57@yahoo.comدرخواست خود را به ایمیل 

  مراجعه کنید. www.facebook.com/araz.barseghianبوک مترجم به نشانی ی فیسحهفو یا به ص
شرانی محترمی هم که عالقه صورت فیزیکی هستند خواهش میاز نا شنهاد خود رمند به چاپ این کتاب به  ا شود تا پی

  با مترجم به صورت مستقیم در میان بگذارند.
  با سپاس

  بارسقیانآراز 
  
  

  



 
 

 یادداشت مترجم

مانده" شود خود نیازمند یک ای "جاقدر در کشور ترجمه نشود، تا تبدیل به نمایشنامهای آنکه چرا باید نمایشنامهاین
  شدنش بتواند توضیحاتی داشته باشد.بحث مفصل است. اما شاید چرایی ترجمه

چون صدایش از دورانی برنده شده،  ١٩۵٣ی پولیتزری که در سال خاطر جایزهفقط به نیک ترجمه شد نهپیک
آوا و رساست. این نمایشنامه متعلق به دورانی است چنان خوش، ولی همآید (شاید پنجاه سال قبل)بسیار دور می
اونیل بودند و از طرف  ثیر یک نسل قبل از خودشان یعنی تورنتن وایلر و یوجینأتهای امریکا تحتکه نویسنده

  رسید.شان یعنی تنسی ویلیامز و آرتور میلر تازه داشت به گوش میدیگری صدای نسل تازه
خاطر وجود سفانه بهأکه متاست. جایی ی آقای ویلیام اینگ درست جایی مابین این اسامی واقع شدهنمایشنامه

گذاشت به میت هالیوود در آن زمان باز نمیحال حاکعینتر دیده شد. درتر و کمهمین اسامی شاید سخت
. ی جوانان کشورش بزندی اجتماعی دارد و سعی دارد حرفی دربارهتر سویههایی پرداخته شود که بیشنمایشنامه
دوران را هم تنسی  های جوانی آدمی اجتماعی به بهترین شکل نمادش آرتور میلر بود و حرف دربارهچون سویه
شود. البته است دیده نمی طور که باید و شایستهآن پس این وسط اثری که حد میانه را بگیرد معموالً زد. ویلیامز می

ی ما باشد که اهل واردات تر دربارهکند، شاید این حرف بیشها صدق نمیی خود امریکاییاین موضوع درباره
  تر است.ن خودش از همیشه مطرحآوریم که در دوراعنوان تاجر همیشه کاالیی را مینمایش هستیم و به

بودن عوامل و عناصر نمایشی آن است. حد و درستازبیش ساختِی دهد خوشاما چیزی که کار را نجات می
 شده و این توانایی را دارد که از پس سالیان همکارگذاری شدت خوب یعنی در اصل ساختمانی که مصالحش به
نویسی ما غنیمت است. وب اثر، چیزی است که امروز برای نمایشنامهچنان محکم و استوار بماند. این ساختار خ

ایی زسهتواند خواندن یک داستان خوب باشد، که داستان خوبی هم هست، بلکه کمک بپس خواندن متن نه تنها می
  گیری از عوامل و عناصر نمایشی در یک موقعیت خاص نمایشی بکند. به چگونگی بهره

  لذت ببرید.اش امیدوارم از خواندن
  

  آراز بارسقیان
  ١٣٩٣شهریور 

 



 
 

  هاشخصیت
  

 HELEN POTTS    هلن پاتس
 MILLIE OWENS    هال کارتر

 MILLIE OWENS    میلی اونس
 MADGE OWENS    َمج اونس
 FLO OWENS    فلو اونس

ROSEMARY SYDNEY    ُرزماری سیدنی

 ALAN SEYMOUR    آلن سیمور
 IRMA KRONKITE    ایرما کرونکیت

CHRISTINE SCHOENWALDER    کریستین شونوالدر

HOWARD BEVANS    هوارد بیوانز

 BOMBER    بامبر
  

  

  هاصحنه
های فلو اونس و هلن افتد. در حیاط مشترک خانهاتفاق می ١های کوچک ایالت کانزاسنمایش در یکی از شهر

  پاتس.
  
  

  است. ٢الطلوع روز کارگری اول، صبح علیزمان پرده
  ی دوم غروب همان روز است.پرده

ی ی دوم از آن پرده چند ساعت پس از صحنهوقت فردای روز کارگر و صحنهی سوم صبح اولی اول پردهصحنه
  اولش است.

  

                                                        
 

١Kansasکنندگان گندم کل ایالت متحده.ترین تأمینگردان. یکی از بزرگی امریکا. مشهور به ایالت آفتاب: ایالتی در غرب میانه  
٢ Labor Dayوز جهانی با رعنوان شود. این روز نباید به هیچی اول ماه سپتامبر برگزار می: روز کارگر در امریکا یک روز تعطیل عمومی است که دوشنبه

 شود، اشتباه شود.کارگر که چهارم مِی هر ساله معادل چهاردهم اردیبهشت شمسی به مناسبت کارگران گرفته می



 
 

  

ی اولپرده
رخ کانزاس التیا یمحل یشهرها از یکی در همهبکینزد کوچِک  یخانه دو یهااطیح و هاوانیا در عیوقا
مراهه که است ییباال به سال چهل یوهیب او. است اونس فلورا خانم به متعلق یراست سمت یخانه. دهدیم
یانتها در یال درگاه و یورود در قسمت فقط تماشاگران. کندیم یزندگ یلیم و َمج یعنی جوانش دختر دو

  است. هانیتمام ا یجلو وانیا کی نند،یبیرا م خانه
شیغرغروو  ریپاست که با مادر  وهیب یاو هم زن کند،یم یخانم هلن پاتس زندگ یسمت چپ یخانه در

.شودیمم خت یپشتکه به در  مینیبیمرا  ییهاپله. فقط قسمت پشت خانه مشخص است و ما کندیم یزندگ
یشده برا یراهکهیبار ،انبار و خانه نیماب ی. فضادهیانبار چوب است که سقفش به خانه چسب ،خانهدورتر از 

هر دو طرف آزاد است و نیساکن یاش براها استفادهخانه انیم اطینقاط ملک خانم پاتر. ح یهیبه بق دنیرس
  .کنندیهم و استراحت استفاده م دنید یازش برا

داشته یاست که ساکنانش سقف نیا یبرا شانیدارند و نوع طراح یاها سروشکل سادهخانه نیا یدو هر
ها را رنگخانه یوارهاید شهیکه هم ندپول ندار قدرنیاها لزومًا احساس آرامش کنند. خانم رشیزباشند تا 

و کنندیمها مراقبت و از گل دارندیمنگه  زیتمرا  هااطیحو  کنندیمتالش  یلیخحفظ ظاهر  یبرا اما کنند
  اند.انداخته یرنگخوش یهاپارچه وانیا یهایصندلو  زیم یرو

تصلها مخانه نیب اطیحرا به  روادهیپکه  رسدیم یدرشده و به  دهیکش یچوبحصار  فیرد کیها پشت خانه
از همان م،یداررا  انهیممعمول غرب  یشهرها از یکی ینماحصار، در دوردست  نیا. در پس کندیم

یآسمانو  اسیکلبزرگ و  ییلویسقطار و  ستگاهیا کیبزرگ دارند و  یغلهانبار  کیطورمعمول که به ییشهرها
  مهر خود دانسته. یخجستهشهر را  نیااز آن باال خدا  ییگوکه  یآب

اخر تابستاناست و فقط نور آفتاب روز بهش خورده. اول وقت است و او یخالصحنه  رودیمپرده که باال 
تابستان داده. هنوز یسبزخودش را به  یاقهوه یهارگه دهینرسهنوز از راه  زییپااست و روز کارگر است و 

اش که سمتخانه اطی. خانم پاتس را در حشودیم دهیگاه در دوردست داست و مه صبح اهانیگ یروشبنم 
هااست که شصت سال را هنوز پر نکرده. از پله یقامت. زن سرخوش چاق کوتاهمینیبیچپ صحنه است م

ذاشتهشانه گ یکه رو ییها. هال با سبد آشغالستدیایانبار چوب به انتظار هال کارتر م یو جلو دیآیم نییپا
ییهاچکمهبه تن و  یاپارچه شرتیت، و رومندیاست و نپیتخوشیلی. خدیآیمرونیدنبال خانم پاتس ب



 ی اولپرده نیکپیک ویلیام اینگ

٧ 
 

خورفتامروز هال را به نام م یولدوشبهخانه گفتندیمبهشبروبرگردیبسال قبلیهاسالبه پا دارد. ییکابو
  .شناسندیم

خانم پاتس
 

  غذات هضم شه؟ یکنقبل از کار استراحتیخواینم.یزدیاساس یصبحونه  

 خانوم. کنهمی] کارکردن به هضم غذام کمک که خوشحال است کندمیتظاهر [  هال
  .یخجالت بکشیچون ازم صبحونه خواستیستالزم ن ،ُخب خیلی  خانم پاتس
 صبحونه بخوام.کسیبود ازنیومده پیشتا حاال   هال
  .شیممیگرفتارمونزندگیاوقات توگاهیماهمگی چیه؟فرقش   خانم پاتس
 .گرفتارمخانوم من اکثر اوقات دونینمیُخب   هال

یاونس از در آشپزخانه یلیم یزدنهمه. در چشم بدهدی. خانم پاتس راه را به او نشان مخندندیهر دو م  
.داشتنیاما دوست امدعرپاست خام و  ایسالهشانزده الغروی. او دختر دودمی بیرون راستیسمت  یخانه
اش است. عادت دور ازپنهان ذاتیخاطر خجالت رفتارش همانا به ینتمام ا یددرک کن یدکه بخواه یزمان

ازهبکشد. ت سیگاربزند و به دور از چشم مادر  بیروناست که بعد از صبحانه از خانه  این دیگرانشچشم 
بازیغشلوو با  شودمی دیدهخانه  پشتی ورودیبامر کنار  یعنیفروش شهر زده که پسرک روزنامهآتش سیگاری
  که بهش بپرد. میلی برای شودمیایبهانههمین.کندمیبه طرف خانه پرتایروزنامه

 کنی؟خونه رو خرابخوایمی دیونه اوهوی  میلی
 گفتی؟چیچی]میلیسن است هم شری یبچهاو هم [  بامر
  .آوردممیسرتبالییچهدیدیمیشکوندیمیاگه پنجره رو   میلی
 .بیادبرو بذار باد   بامر
 برو آب دماغتو جمع کن.  میلی
و به ادبی] برو بذار باد َمج است برایکه  اتاقیخانه است،  یباال یطبقهکه  اتاقی یپنجرهبه  اندازدمی نگاهی[  بامر

  داره؟ارزشیکردن تو چهنیگا.بیرونبیادخواهر خوشگلت بگو
  .شودنمیخیالبی. اما بامر است کهکندنمیایبهش توجه میلی  
 ا!هچلمنگ با توام هی  
  .عوضیر آدم یپس بگ زدیرو کهحرفی]دهدمیو به طرف بامر مشت حواله  پردمیاز جا [  میلی
آدمای عین! داره گهمی چیچلمنگ ینا ببین]دهدمی خالیاو جا هایمشتاز  راحتیو به خنددمی[  بامر

 .دهمیت فحشئجرودلپر
  !کشمتمی! عوضیآدمکشمتمی]دنبالش افتدمیشده مشت دسِت  با دو[  میلی
  !هوهو تارزان خانومو! تارزان خانومکنیم] تماشادهدمی خالیجا هایشمشتاز [  بامر
است. یذات ییکه گو یباییز یباست،ز یبغر یاست که به طرز یاساله یجده. دختر هآیدیم یرونخانه ب یاز در پشت[  َمج

اشحوله خشک یکرا شسته و حاال دارد با  یش. تازه موهایدپوشیعادیلباس خانهیکپا دارد و  به یکفش راحت
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 سروصدا راه انداخته؟اینقد کیه] کندیم
 ] سالم َمج!از رو خجالت لبخندیبا [  بامر
  سالم بامر.  َمج
 نکرده باشم َمج، مزاحمت نشده باشم.بیدارت امیدوارم  بامر
 .نیستمزاحمم  چیزی  َمج
. مندورهمیو  بازی رادیودوردور ــ  بریم خوایممیماشینها بااز بچهسرییهَمجهی]چانه گرم کردهتازه [  بامر

 .رممیباهاشون هر جمعه شب
برم باهاشون زننمیو بوق  رسنمیاز راه  ماشینپسر باسرییهکه هر بارنیستممن از اون مدل دختراش  َمج

  .کنهمیمون و دعوتم دم خونهآدمیآقاهاعینبیرونمباهاش برخوادمیکسیدوردور. اگه 
  .فرستهمیبراش دسته گلرهمیبیرونهر بار که باهاش سیمورآلن   میلی
  بفرستم!تونممیخود گلتوولیبرات گل بفرستم تونمنمی] به َمج[  بامر
  بذار واق بزنه.  میلی
  .بیرون بریمبا هم بیامرسوندت خونهسیمورکهاینشب بعد از یه] بذار سمج[  بامر
  .ریممیبیرون. ما فقط با همنیستآلن خوببرای] مغرور کمی[  َمج
 گه؟میچیخواهرم دارهفهمیمیبامر خنگ   میلی
دخترایکه نگو. چرا  گیریمیرو به خودت  هادوشیزهیقیافههمچینشیکالیسوار کاد وقتی دیدمت  بامر

 قدر مغرور خودشون باشن؟این بایدخوشگل 
  !یریگیحرفتو پس م١! بامر گوتزلنیستم] من مغرور خودمجهدمیاز جا  عصبانی[  َمج
  .کنممی! خواهشبیرونامیبشب باهاتیه] بذارچنان سمجهم[  بامر

  .افتدمیبامر پشت سرش راه ولیشودمیازش دورتوجهیبیینشانهَمج به   
  .دیممیگوش رادیورودخونه ویجادهکنارریممیوگیریممی چیزی یه  
اقَمج وبامر اتف بینکه  ایصحنه.گذاردمیرا داخل انبار کشیشنوآیدمیهال کارتر از سمت راست صحنه  

 .کندمیافتاده را تماشا
 !رمانتیکه] چقدرمخنددمیبامر  ریشبه [  میلی
  استراحت کنه!یکمبایدهمسیمورَمج،دیگه] بسهرسدمیبه َمج [  بامر
 عاشق بزن به چاک!بچه هی] به بامر[  هال
 باشه؟کیدیگه] توطرف صدا گرددمی[  بامر
 ترم.که ازت گندهاینههم داره؟ مهم فرقی  هال

                                                        
 

1Gutzel 
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  .کندمیبساط جمع نیست،اوضاع خوبکند،میبامر به هال نگاه  
 هاتو پخش کن!] برو روزنامهزندمیبامر را صدا [  میلی

 .بنددمیشیشکییکخروجشحینبامر در   
 بچه؟داری سیگار] میلیبه [  هال

  ؟کیستو کنجکاو است بداند که او دهدمیبه هالسیگارنخ یک میلی  
  ممنون بچه.  
 کنی؟میخانوم پاتس کار برای  میلی
 .کنممیحیاطشو کاریایخورده   هال
 بهت صبحونه داد؟  میلی
 ] آره.بابت خجِل ایناز [  هال
 نکن.فضولیدیگران! تو کار میلی  َمج
 ] سالم.شودمیاش شاد چهره کند،میرو به َمج که [  هال
  سالم.  َمج

گاه شرایطو بهاندیجگشوند،یبه هم میره، خایستادهَمج و هال    اند. مادر دخترها، فلو تا حس کرده هالخود آ
یرو یدست لباس مهمان یکچرک همراه دارد و . فلو سبد رختیرونب زندیاز خانه م یداشدهاش پسروکله

از ده سال جان کنده تا هم مادر دخترها باشد هم پدرشان. در یشتراست که ب یقامتکوتاه تابیها. زن بآن
یلیدارد. به حضور هال خ شانیبرا اییژهو یعشق و عالقه و نگران ،دخترها یبرا یشهایریگپس تمام سخت
 مشکوک است.

 داری؟کاریمنه.یخونهجااینمرد جوون   فلو
 جا خانوم.ایناومدمکاریبیاز سرطوریهمین هیچی  هال
 .نداریمیعالفبرایوقتی.نیستم بیکارما امروز   فلو

  .کنندمینگاه تهدیدعنوان را به همدیگردر واقعکنند،یبا هم رد و بدل مینگاههال و فلو   
 شما مادرشون هستین؟  هال
 به چاک. بزنیآره. بهتره   فلو
  ]شودمیاز صحنه خارج  درجیبو دست  اندازدمیشانه باال . [نیاختیارصاحبوتونهخانم. خونه چشم  هال
 آورده؟بازم هلن پاتس ولگرد  فلو
  چون خانم پاتس بهش صبحونه داده ولگرد باشه. شهنمی دلیل  َمج
  جا!این بریزهاوره ارههیهر بارشهنمیطوریایندیگهباهاش صحبت کنم، باید  فلو
 نداشت. آزاریاون که   َمج
] امروز صبح به آلن زنگَمج. به زندمیرا سوزن  مهمانیو لباس  نشیندمی ایواندر . [شهمیبه موقعش معلوم  فلو



 ی اولپرده نیکپیک ویلیام اینگ

١٠ 
 

  زدی؟
  وقت نکردم.  َمج
 ما رو ببره شنا. بیاداالناست   میلی
جا هیشهر آشنا داره بخواد برامون  یپارک از پدرش که تو شوراآدیمیاد] بهش بگو امروز عصر آدم زبه َمج[  فلو

  گوشت. پزایماآردونه ازیهو کنه. بگو جاش کنار رودخونه باشه، کنارررز
 .شممیدارم رو سرش خراب کنهمی خیال  َمج
  شدن زن رو سرش براش مهم باشه.که خراب نیست آدمیآلن   فلو

 .دهدمیسوت قطار از دور دست. َمج گوش صدای  
  جا.این] گیردمیشکمش را . [رهمیخورده دلم غنج یهیشههمشنومیاون قطارو م یهر وقت صدا  َمج
  .نیویورک رممی شممیروز سوارش یهگممیبه خودمشنوممیهر وقت صداشو یکیمن   میلی
 .رهینمترشیب١اون قطار که تا تولسا  فلو
 .کنمیمُخب تو تولسا قطار عوض  میلی
کنمیم که کار یسوپر ادیبپاش تو شهرمون باز بشه و یاتفاقآدم مهربون از راه برسه،هیدوست دارم شهیهم  َمج

ببرتم دیابکه  میآدمکه من همون  رهیبگ میتصمنگام کنه و  بیغر یلیخو  نهیبببخواد بخره و منو  یزیچ هی
یشزماآ یه یمنو برا یدمشا یا] شودمیگم  تخیالتشدر شغل مهم بهم بده. [ هیاطالعات  یادارهتو  نگتنیواش

  بخواد که بتونم باهاش کل نسل بشرو نجات بدم. یمهم یپزشک
ذاریب شیرو ریمی میلی] کندمیموضوع را عوض . [آدنمیسراغتکنیمیکه کارسوپریتو چیزایی همچین  فلو

  تو؟
 ] اوووووو.شیر یشیشهرفتنش به آشپزخانه با  حیندر [  میلی
 رفت؟پیشخوبچیبا آلن همهدیشب]ایظهبعد از لح[  فلو
  آهان.  َمج
  کردین؟چه   فلو
  .دادیمگوشکالسیکشوآهنگایازسرییهش و خونه رفتیم  َمج
 چی؟] بعدش مکث[  فلو
 .میخودمون بساط کباب راه انداختیو برا ٢ویلچری رفتیم  َمج
  ـــ؟ کاری] َمج تو و آلن تا حاال با همبپرسد خواهدمی سختیال ؤس[  فلو
  .کنیممیکم خلوت هیو با هم  کنیممیکنار جاده پارکماشینوچرا،ویلچریریممیکه  وقتایی  َمج
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  .بودیننباشه کل تابستونو با هم دوستهیچیدی؟میم بهش اجازه  فلو
 .دممیمعلومه که اجازه   َمج
 هم ــ؟ ایدیگهکار   فلو
  ] مامان!خجل[  َمج
  .بزنیمبا هم حرف چیزااینیدربارهباید!ناسالمتیبابا من مامانتم ای  فلو
  ُخب ـ آره.  َمج
 شه؟میعصبانیاز دستتآلن ـ نخوایاگه تو   فلو
  نه.  َمج
 ...شهنمیعصبانی]شده، به خودش گیج[  فلو
  بشه.پشیمونکنه که فرداش کاریخوادنمی. دلشنیستدیگهپسرای این شبیهآلن   َمج
 آد؟میتو خوشتکنهمیکاریکه  وقتاییُخب   فلو
  معلومه.  َمج
 .آینمیقدرا مشتاق به نظراون ولی  فلو
  مرگ شم؟ذوقکنهمیهر بار بهم نگاهداری؟ یانتظار چهازم   َمج
ست.دازهان ببین بگیر. بیا] دهدمیرا به َمج  کردهمیکار  رویشکه داشته  لباسی. [شیذوق مرگ نیستنه الزم   فلو

یشههمو  راحتیعمرتو  یبقیه. کنیاگه با آلن ازدواج  شهمیخوب  خیلی خیلی] گیردمیرا از سر  هایشحرف[
یمسافرت. تمام دوستاش مهمون رییم یبخوا ییخودت و راحت هر جا یبرا یدار ینپوله و ماش تتو حساب
 .و مدام جات تو باشگاِه کننیدعوتت م

  .کنمنمیراحتیآدما احساساین] مامان من کنارماننداعتراف[  َمج
 .مهمیاونایاندازهچرا؟ تو هم   فلو
حرف طوریاین وقتی. زننمیآلن مدام از کالج و سفر به اروپا حرف دوستاییهمهولیمامان  دونممی  َمج

 باهاشون ندارم.حرفیمنکنممیاحساس  زننمی
  .شهمیدانشگاه و تو سرت شلوغ  گردهمیآلن بردیگه. چند هفتهشهمیاولش سخته اما درست  فلو
 شه؟می چیسرم شلوغ   َمج
باید روزی یهچون  موننمیهاملکه عینباشه چند سال. اونا خیلیوقت ندارن ــزیادخوشگل دخترای  فلو

نن و کلک زندگیشون قصر با شوهر خرفت یهبذارن و برن تو  بیرون کوچیکی یخونه همچین یهپاشونو از 
 و خوشبخت کنن.باشه که بخوان فقط اون اینکارشون 

 .دونممی ]داندمی[  َمج
فرصتو از دست بده ممکنه تمام ایناون دختر خوشگل و جوون بوده. اگه وقتییهاونم فقط چون ــ چون  فلو

 حروم کنه. خوشگلیشو
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  .آوردمیها را در خودش و فلو اندازهجلویگیردمی. او هم لباس رادهدمیلباس را به َمج  
 سالمه. هیجدهمن فقط   َمج
قدرمرتبه ساال اون یهسال و  یهوبیستسال و  بیستتوریمیو بعدششهمیتابستون نوزده سالت دیگهسال   فلو

داریو هنوز  کردیو رد ر چهل سال بینیمی بزنیهم ه. چشم برهمیکه حسابش از دستت در  گذرنمیزود 
 .فروشیمیتو سوپر مارکت آبنبات

 نکنی؟بافیمنفیقدر این شهمی  َمج
یهون خودش برای] همه کندمیکه دارد لباسش را امتحان  بیندمیَمج را آید،می بیروناش از خانه دفتریادداشتبا [  میلی

 .یکیدعوتن جز منمهمونیدست لباس دارن و
  .باشیامشبو باهاش نیکپیککنه کهپیدارویکیکنیمی سعیآلن گفت   َمج
  .بیرون بیانشهر بخواد با منهایدیوونهآلن از اون پسر خوادنمیدلم   میلی
 .شمرننمیو دندونر کشپیشاسب   َمج
  خفه شو.  میلی
رو یکی بایدهم  میلی. ُخب شنمیهمه جمع فرنگیکالهحرفت زشت بود. امشب تو عمارت خیلیَمج   فلو

 ش باشه.اداشته باشه که باه
  کنه؟نمیرفتار  بدؤو مکنهیُخب چرا لباس خوب تنش نمخوادیدوست ماگه   َمج
به من مربوط آدنمیو اگه هم خوشت  کنممیو هر طور بخوام رفتارپوشممیورکه بخوام لباسیچون   میلی

  !شهنمی
اصًال نخواد بهش کسیکه  دهمیبد  بویقدر اینرهمییادشولیکه چرا دوست ندارهزنهمیاینو ر ُغ  همیشه  َمج

  بشه! نزدیک
 .نکنیندخترا دعوا   فلو
از ساختمون مدرسه یروناومدن ب یقدر خنگه که برااونولیست ــ] آره آره آره! َمج خوشگلهبه فلو توجهبی[  میلی

 ]آوردمیَمج را در  ادای. [کشهمیآتیشبه رو جا اون
 !ادببی یدختره  َمج
  .شدینبود که اصًال درست تموم نم١چرونخاطر ِجتر چشماگه بهادبم؟بیآهان من   میلی
  کیه؟دیگهچرون] ِجتر چشمدارد اوضاع را آرام نگه دارد سعی[  فلو
ونکالس بود. ا خوشگالیدنبال دختر  شاسمو روش گذاشته بودن چون مدام چشماینها. بچهتاریخاستاد   میلی

ونمدنمی] «آوردمیَمج را در  ادایباز هم کرد و گفت... [ گریهو  پیششداد تا آخر سر َمج رفت  گیرقدر به َمج 
 »کار کنم!چیبایدپاس کنمتاریخواگه نتونم درس 
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 از خودش در آورده. اینومامان   َمج
یآخرش دار ،دیگه ببینو  کنیرو پاس سیدنیخانم نویسیخالصهکالسنتونستیحتیآره جون خودت! تو  میلی

 !کنییتو سوپرمارکت کار م
  کودن!  َمج

 اند رو نقاط ضعف هم.دست گذاشتهنفریحاال هر دو  
 دخترا! هی] کم آورده[  فلو
 !وگرنه کشتمتاگیریمی! حرفتو پسعوضی] َمج عصبانی[  میلی

 .رودمیاز دستش درهمدنبال َمج، او افتدمی  
 گن؟می چیدخترا! مردم   فلو

  کند.جداشانرودمیشد. فلوِک میوگیردمیَمج راموی میلی  
 بره!ِقِسر دربهم بگه کودن و تونهنمی کسی  میلی
 !گفتیبدترشو بهش خیلیتو که   فلو
دیگه یهیچ ، پس براش! اون خوشگلهکنهنمیاذیتشچیزی،گفتم! اون خوشگلهبدترشوچقدر نیستمهم   میلی

 ]داخل خانه گرددمیبر  عصبانینداره. [ معنی
  بنده خدا!  فلو
خدا بورس شده چهار بنده خانوِم  همین، »خدابنده«گینمیش] همهاست عصبانیمادرش  انصافیبیبابت [  َمج

  سال کالج!
  کنه.پیدادیگهطوریهاعتماد به نفسشوبایدمیلی عین دختری  فلو

  .شودمیشان حاکمنبی. سکوتکندمیحرف َمج را ساکت همین  
  داری؟از من دوستتربیشرومیلی،] ماماناز قبل ترمطیع[  َمج
  معلومه که نه!  فلو
 .کنیمیخالفش رفتار گاهی ولی  َمج
ش ورو شونه ذاشتتمی همیشه. پدرت اولییبچه] توکندمی درکشنشان داده  کندمیمهربانانه تالش [  فلو

اومد یلیم وقتی ولی. ببیننت هاهمسایه یهمهکه  بردتمی. گردونشیگل آفتاب گفتمیو  بیرون تدبرمی
 اوضاع فرق کرد.

  چطور؟  َمج
مداو یابه دن یلیکه م ی. شباومدیخونه نم یاد. پدرت زیگهفرق کرد د،بگمیــ چیچه] ُخب همبدگمان[  فلو

 کنار جاده بود.یهااز کافهیکیمشت از رفقاش تو یه با
 بابا رو دوست داشتم.  َمج
 ] آره باباتو همه دوست داشتن.تلخ کمی[  فلو
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  تو چطور؟  َمج
باشن یمردکه عاشق ایناز زنا از  بعضی] حرف اینفکرکردن به  یعنی برایشکه  مکثی طوالنی، مکثیبعد از [  فلو

 .کنندمیاحساس حقارت
  چرا آخه؟  َمج
ـ به گمونم زنا از همون اولش ضعدهد یحکه چطور توض کندیزدن با خودش فکر هم محرف یندر ح[  فلو یفن] چون ـ

چون فقط ،هم بشه درگیرخاطر اون مرد به شایدکنن.  پناهییاحساس ب شهیشدن باعث معاشق یو گاه
 به اون عشقش وابسته باشه و وابسته بمونه. خوادمی

 .کندمی. َمج دارد فکردیگر مکثی  
 خوبه؟خوشگلیاین  چیمامان   َمج
  !از دست تو  فلو
  .شوخیبینه   َمج
 کمن.زندگیخوشگل تو چیزایب ُخ   فلو
 چیه؟شون خوبی ولی  َمج
موننمی اییغاتیتبل ُبردایبیلشبیهو البته دختر قشنگ یاقوتاگال و غروب آفتاب وعینخوشگل چیزایُخب   فلو

 خوبه.زندگی گهمیکه بهمون 
 وسط کجاست؟اینمن  جای ولی  َمج
  چیه؟منظورت   فلو
 بودن خسته شدم.بیلبورداز  شاید  َمج
  َمج!  فلو
 !یگهدشدم  یدُخب شا  َمج
 قدر خودخواه نباش!این  فلو
  !خورهنمی. به درد نیستبودن خوبخودخواه. خوشگلبگیکه بهم نیستبرام مهم   َمج
  راه بندازم؟آتیشندارهاشکالی] خانمشودمیوارد  پشتیدوان از راه [  هال
 چی؟]هال متعجب شده دیدناز [  فلو
  .بشینو ممکنه معترضهوا گرمهکافییاندازهمهربونتون گفت امروز به یهمسایه  هال
 تحملش کرد.شهمیولیگرمه،] آرهواضح خیلی[  فلو
 ]شودمیو باز دوان خارج ممنون خانم. [  هال
 !رسهمیمعلق سر ِلَج اَ عینطوریهمین]کندمینگاه  رودمیبه هال که دارد [  فلو
 .آدنمیازش خوشتفهمیدمشیدیداز همون اول که   َمج
  تو چطور؟  فلو



 ی اولپرده نیکپیک ویلیام اینگ

١۵ 
 

  .آدمیهبدونم چطورخواممیکنمنه خوشم اومد نه بدم اومد. فکر  َمج
ورودش از ،آوردنمیخودش  رویبه سنش را  وقتهیچولیهمسن فلوزنی استتقریباً کهسیدنی رزماری  

و چسپیدهاش به سرش شدهرنگ موهایجر است. أوار است. او هم مستشوالیهو  هویییکخانه  جلوییدر 
 تنش کرده.داریلگُ کیمونویموج دارد و لباس

  بشه؟ پیداش سروکلهپیردختریمدرسهمعلمیهاگهشهمیناراحت  کسی  رزماری
  .رزماری بشین  فلو
 نیاورده؟ها رونامه پستچیهنوز   رزماری
 .رسونهمیننامهکسی،روز تعطیلهامروز   فلو
شدیدم تاندبیرس نیکپیکتو پیشکه بهار سال مردیاز طرفشاید. گفتم»روز کاره«امروز رفته بود یادمآخ   رزماری

] از همون موقع تا حاال عالفه باهام ازدواج کنه. آدم خوب ودور از شأن زنان ایخنده. [ای داشته باشمنامه
  شونو ندارم.من وقت و حوصله،بشنجدییرابطهباهام واردخوانمیتا  ولی باحالیه

 .خودتونینپایروخیلیهاشما معلم مدرسه  فلو
 .آیدمیبیرونخواندن از آشپزخانهکتابحیندر  میلی  
  ادامه بدم. طوریایندوست ندارم دیگه.کنممیزندگیوقته دارم تنها خیلیبابا  ای  رزماری
 چی؟پس هوارد   فلو
 دوست خوبه ــ فقط دوسته. یههوارد   رزماری

  .کشدمیهوا را بورزماری.خندندمیحرف اواینبهمیلیَمج و   
  .آدمیبو دود   
 . بوش خوبه نه؟سوزونهمیهلن پاتس داره برگاشو  فلو
 کیه؟] اون جوونهبیندمیصحنه  بیرونهال را در [  رزماری
 ش.خونهدهمیکه هلن پاتس راهولگردایی ایناز  دیگه یکی  فلو
ام یشایسهوضع  این کنمنمی. فکرکنهمیجا کار ناجور اونشمایلاون داره با،] خانم اوونمحتاط خیلی[  رزماری

  خانوما باشه.
 .یدهدیچرزماریببیندکهرودمی میلی  
 از جلو پنجره برو کنار! میلی هی  فلو
  نداره؟ اشکالیجا چطور اون،شنارممی] عجب! من هر روزدر ورودیطرف  گرددمیبر [  میلی
 !کنهمیشنا فرق   فلو
 استفاده کنم؟مانیکورتوسایلاز یکم تونممیَمج   میلی
 آره.،یریزنمیبهمشون بدیاگه قول   َمج

  .کندمیباهاشانیو شروع به بازداردیاو را بر میلوسا میلی  
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  !کنهمیخودنماییدارهچطوریببین]اندازدمی نگاهیبه هال [  فلو
  کنه؟میایتوجهبهشیسککنهمی] فکرگیردمیدبانه رو ؤم[  رزماری

 .دهدمیصورتش را ماساژ  
 به صورتت؟زنیمیچیداری] رزماریبه [  فلو
 .شینهمیخوبآرایشپونسال. روش یکارهکرم سه   رزماری
  رم صورتشو خراب کرده و مسموم شده.ِک ینخوندم که ایزنیدرباره١دایجستریدرزمقاله تو  یه  فلو
به خودش یشذره از کرمه رو زمستون سال پ یههاست ــبچهیکایامریخــ اون معلم تار٢بریستول هریت  رزماری

رچشمیزینگاه  یکجذام گرفته! [ کردیمیم یالما تو مدرسه خ یبود کل پوست صورتش بره. همه یکزد و نزد
 ]اندازدمیبه هال  دیگر

  کار کرد؟ چطوری بایددست راستروی] َمجبیایدکنار  مانیکوربا  کندمی سعیدارد [  میلی
 کنن. کمکت اکاربرایگاهیاونامشایدباشیترخورده با آدما مهربون یهاگه   َمج
 داری؟امشببرایرو  کسی میلی  رزماری
  نه!  میلی
  .زنننمیکه ناخوناشونو الک  رهمیبیرونباهاشونکسیندوننوقتیدخترا تاکنی؟می شوخی  رزماری
 کنی؟میلباسو امتحان این عزیزم،َمج   فلو

 داخل تا لباس را بپوشد.رودمیَمج   
  ] فلو!همراه دارد خیسسبد لباس  یک شود،می دیدهاش خانه ایواندر [  خانم پاتس
 هوووو!]آوردیهمچون جغد در م ییدر جواب، صدا[  فلو
 داری؟با بند رختا کار صبحی  خانم پاتس
 نداشته باشم. کاریگمونم   فلو
مادر خانم
پاتس

ها حفظ کرده. صداکه هنوز هم تحکم خودش را بعد از سال قویقدر آن پرارتعاش دارد، ییاست و صدا ییرزن پ[  
  ] هلن! هلن!آیدمیباال، سمت چپ خانه  یطبقه یپنجرهاز 

  ]رودیم یرونخانه ب یسرعت از راه پشتبه. [گردمبرمیاالنهکنممی] ماما دارم لباسا رو پهندهدمیجواب [  خانم پاتس
 .شوییدستشبا مجبوره سه بار از جاش پاشه مامانشو ببره گاهیگهمیهلن! بهمبیچاره]رزماریبه  قایمکی[  فلو
 خانه سالمندان؟ ذارتشنمیچرا   رزماری
 بداخالقه.خیلی.کننیجا قبولش نم یچه  فلو

                                                        
 

١The Reader's Digest :شهورترین و تا مدت سال ترین مجالت ماهانهها پرفروشیکی از م ستمر تا امروز به ١٩٢٢ی خانواده در امریکا که از  طور م
  منتشر شده. 

2Harriett Bristol 
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 داستان درسته که واقعًا بداخالقه. ایناگه   رزماری
یداشپمامانه فرداش  ولیپاتس با هم فرار کرده بودن و ازدواج کرده بودن یخونوادهآره که درسته! هلن و پسر  فلو

 کرد و درجا ازدواجو لغو کرد!
  مونده. روش پاتسفامیل] بنده خدا هلن که فقطدهدمیسر به تأسف تکان [  رزماری
  پسره رو نگه داشته.یلست که فاممادرهنفقط به خاطر چزوندکنممیفکر  گاهی  فلو

هو درش باز و بست ایستدمی ماشین. شودمی شنیدهشودمینزدیکآلن که دارد به طرف خانهماشین صدای  
  .شودمی

آخ جون برم لباس شنامو بردارم! ]داخل خانه رودمیو  شودمیاز جا بلند ] سالم آلن! [گذاردمی کناریکتابش را [  میلی
 ست.َمج آمادهببین]زندمیصدا  میلیبه دنبال [  فلو

 .شودمیسمت راست صحنه واردپایینآلن از   
 آلن! بخیرصبح   
 .سیدنیخانم اوونس... سالم خانم بخیرصبح   آلن

  نسبت به مردان عادتش است. تفاوتیبیاینجواب بدهد،دهدنمیبه خودش زحمت رزماری  
  ندیدن؟ کردمیرو که برام داشت کار خوشتیپهدخترات اون پسر]گرددمیبر  پشتیاز راه [  خانم پاتس
 ره؟یمسرخپوستا کرده برامون رژه  این شبیهخودشو چیهزشتیه،حرکتخیلیاطرافاینرفتنشرژه مگمون  رزماری
 بگرده.ریختیاینتونهمی] من بهش گفتمتدافعی حالتیبا [  خانم پاتس
 ت!خونهندیولگرده رو راهچیهلن پاتس کاش هر  فلو
 گفته ولگرده؟ چندتا کالج درس خونده. کی  خانم پاتس
 ست؟صبحونهگدایکالج درس خونده و بازم  فلو
  .بودی! آلن گفت همکالس دانشگاهشکنهمیبابتش برام کار   خانم پاتس
 کی؟]کنندمیصحبت  کی یدربارهدارند  داندنمی[  آلن
 شنا؟رییممی] آلنشودمیخانه وارد صحنه  ورودیاز در [  میلی
  .ریممیآره که   آلن
  .کنیها صداشپلهپایازکافیهَمج؟پیشتو رینمیآلن چرا   فلو
 ؟١دلیلههویو]زندمیو صدا  شودمیوارد خانه [  آلن

 دنبال آلن برود.خواهدمیکهبیندمیرا میلیفلو   
  !میلی  فلو

                                                        
 

١Delilahسست می شده. زنی که : به معنای آن کس که پا  شاره   سامسون عاشقشکند و مقوامتی در مقابلش نیست. اسمی که در کتاب مقدس بهش ا
  کند.خاطر پول خیانت میشود و او بهش بهمی
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  .آوردمی ابرویشاخم به همینآلن و َمج بخواهند با هم خلوت کنند، یدکه شاشودیمتوجه م میلی  
 بخواد با َمج ازدواج کنه؟کنیمی] گمونبه فلو قایمکی[  رزماری
 .کنمنمیبهش فکزیاد]صادق است زنی[  فلو
تابستون نشده گرما آدمو یچهله] هنوز گویدمیو بعد از چند لحظه  کندمیعرق گردنش را با دستمال خشک [  خانم پاتس

  بوزه. حسابیبادیهکنممیست که آرزوهاطور مواقع این. کنهمیخفه 
 د.اخشک کنم تا بپیشونیموخودم عرقدممی ترجیحمن   فلو
لباسا رو یگنده یکهنهاون سبد  کنین] نگاش زندمی رضایتیلبخند  کند،میصحنه است نگاه  بیرونبه هال که [  خانم پاتس

 ش!دستمال گرفته رو شونه تیکه یه عین
مادر خانم
پاتس

 ] هلن! هلن!صحنه بیروندوباره از [  

  .نداریبه کمکم نیازیام. تو حالت خوبهفلوپیش] ماماجدی ولیصبور [  خانم پاتس
 خورده؟ دادی چیبهش   فلو
  .بیسکویت  خانم پاتس
 خریدی؟قدر دردسر به جوناین  فلو
یدد خچالیته  یالسگ یپا یکهت یههم قهوه خورد. بعد یدادم و کلیکنو بنیمروش بود. بهشگرسنه خیلی  خانم پاتس

  و اونم خورد!
  کرده! پیدادوست تازه یهخودشبرای] به نظرم خانم پاتسدور از نزاکت ایخنده[  رزماری
  بود.ایبامزه شوخی کنمنمی] گمونشدهاز زخم زبان ناراحت ، که برود شودمیبلند [  خانم پاتس
 .بشینهلن بس کن،   فلو
 .دیگهسر به سرت گذاشتمیکمخانم پاتس ببخشین  رزماری
  هلن. بشین  فلو
  ن تنهام.نببی هاهمسایهدوست ندارم  ولیبشینمخودم همیخونهایونتوتونستممی] هنوز ناراحت[  خانم پاتس

آیندمی بیروناز در خانه  طوریهمدیگر. با پوشیدهاش را. َمج لباس تازهآیندمیبیرونَمج و آلن با هم از خانه  
 .روندمی کلیساراب حهستند که دارند به طرف مدامادیعروس و انگاری

  ...بایدزدم که ناراحتت کردهحرفی] خانم پاتس اگهمهربانانه[  رزماری
  .دهدمیکه ساکت باشد و َمج و آلن را نشان کندمیاشارهرزماریفلوبه   
گاه خودش شوخِی به داره؟ [ حسی] َمج چه به َمج! عروس و داماد! [کنیننگاههمگیعروس و داماد!   فلو ناخودآ

 ] منظورم لباسته.خنددمی
 خورده تنگه. یه جاهایشیه] دوستش دارم مامان فقطرودمیبه طرف مادرش [  َمج
 !خوشگلیهَمج واقعًا دختر]تحسینبه چشم [  خانم پاتس
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 خونی؟میچیمیلی] میلیرو به [  آلن
  !خوبیهکتاب خیلی.١کولرزکارسون مکینوشتهغم یکافه یقصیده  میلی
  رو بخونه؟ کثافتیکتاب  همچین دیمیت اجازهبه بچهچطوریمن خانم اوونسخدای] متعجب[  رزماری
  کثافت؟  فلو
 کتاب منحطن! یآدما یهمه  رزماری
 !نیست طوریاین  میلی
  جمع کرد. یعموم یهااز کتابخونهیدگفته کتابو با٢امریکاانجمن دختران انقالب  رزماری
  .خونمنمیکتاب یلیخ] من کهکندمیآمده دور پیش درگیریخودش را از [  خانم پاتس
 !ببینمکتابو بده  میلی  فلو
 !دمنمی] نه سرسختانه[  میلی
درس یکالج خوند. جزو کتابا یبرا یدکه با هکتابایکتاب جزواینولیدخالت کنمخوامنمیخانم اوونس   آلن

  رمان مدرنه.
 گوش داد؟یدباروی! حرف کیا] خداشده گیجکامًال [  فلو

 که حرف آلن، حرف آخر است.رسدیطور به نظر ماین  
 کالج اصًال اخالق و وجدان ندارن!پروفسورایُخب اون   رزماری

 .دهندمیو آلن با هم دست میلی  
 کرده.پیدارو از کجاسلیقهاین میلی دونمنمی  فلو
  .ترسونهمیاتاقشه که منو  دیوارعکس رو سرییه]کندمی وارسیکه فلو دارد لباسش را این حیندر [  َمج
  .دنیاستنقاشایبهترینازیکیپیکاسوپیکاسوه، هاینقاشیاونا   میلی
 که هفتا چش داره خوشگله.زنییهآره واقعًا عکس   َمج
  خوشگل باشه!یستالزم نی] نقاشدهدمیرا  اشنهاییاخطار [  میلی

  .اندترسیدهها . زنشودمی شنیدهخانم پاتس یخانهپشتیحیاطمرتبه ازیکانفجاری صدای  
  هلن!  فلو
 چه خبره!ببینم] برمپردمیاز جا  ترسیده[  خانم پاتس
 بمون! ممکنه با خودش تفنگ داشته باشه! جاهمین  فلو

                                                        
 

١by Carson McCullers The Ballad of the Sad Caféسال : ترجمه شده توسط انتشارات فردا به  تواند . نامش می١٣٨٠ی احمد اخوت منتشر 
 ی غم" هم ترجمه شود.ی کافه"آواز عاشقانه

٢D.A.R مخفف :n RevolutionDaughters of the America  فعالیت خود را آغاز کرده و اعضــایش دختران و  ١٨٩٠انجمنی اســت که از ســال
  اند.های استقالل امریکا نقش داشتهزنان افرادی هستند که به صورت مستقیم در جنگ



 ی اولپرده نیکپیک ویلیام اینگ

٢٠ 
 

  .گیردمیفلو دست خانم پاتس را »هلن! هلن!«گویدمیصحنهبیروناز  ییصدا  
 کارش تمومه!دیگه.پیرهجا هلن! ماماننرو اون  
 که بترسه.کیه!وای]شودمیسرعت خارج[از صحنه به  خانم پاتس
 کیه؟گفتهیارو] اونکندمیبه هال نگاه [  آلن

 .کندنمیتوجهیبه حرفش کسی  
 .مابدی] من دخترشودمیو با فلو مواجه  گرددمیبر[  خانم پاتس
 شده هلن؟ چی  فلو
  وسط آشغال ول کرده بودم.طوریهمینبودمریدهرو که خشوییلباس یتازه مایع  خانم پاتس
  .کنیمکار لباستو تمومبریمَمجبیا!گذرونیامیاز حد گاهیواقعًا   فلو

  .شودمیها وارد خانه و به دنبال آن کندمیهم به ساعتش نگاه رزماریداخل خانه.گردندمیفلو و َمج بر  
 وسط طناب رختا.دویدکمکم، پسره بیا میلی  خانم پاتس

دهد تشخیصدارد  سعیو  ایستادهرو صحنه  تنهایی. آلنشوندمیاز صحنه خارجسریعمیلیخانم پاتس و  
شانه انداخته. آلن رویرتش را شتی. هال کیست آیدمیخانم پاتس  یخانهکه حاال دارد از طرف  هالیکه 

  .شودمیخوشحالبسیاردیدنشو ازشناسدمیباالخره او را
 شد؟پیداتاز کجا  دیگهتو   آلن
 ] پسر!خوشحالیبلند و از رو  صداییبا [  هال
  هال کارتر!  آلن
 .پیشت بیام خواستممی  هال
  چطوره؟ مونقدیمی موتوریقایقببینم] بگودوران کالج خرکی هایوبشخوش یادبه [  آلن
  شی؟سوارشخوایمی]بازی یکشروع  اشتیاقو  خوشحالیبا [  هال

خیالی ماشینیسوار  گوییدور کمر او، دستش دور گردن او، اندازدمیراپاهایشطرف هال،دودمیآلن   
  شده.

  زدی؟ بنزین  آلن
وردآمیدر را  قایقموتور  صدایاستارت موتور باشد، هال همیتا نشانهپیچاندیو با انگشت دماغ آلن را م  

  .خندندمیبلند  صدای. هر دو با تازاندمی اسبیچهارنعلگوییکهآلنیگرداند،میو آلن را دور صحنه
 ١بیداره؟کیهوشیاره؟کیخوابه؟کیبرادرا! حاال  هی  
  .خندندمیو  خندندمیخوش کالج و آن دوران روزهاییادچنان بهاما هر دو همزمینروافتدمیآلن   
 !کردمیبیدارها انجمنو از خوابکل بچه  هال

                                                        
 

١Wynken, Blynken, and Nod منتشر شد. شعر روایت داستانی  ١٨٨٩: شعری معروف از نویسنده و شاعر امریکایی به نام یوجین فیلد که در سال
 شان هم کفشی چوبی است. روند. قایقها میی سه کودکی که سوار بر قایق به ماهیگیری در میان ستارهاست درباره
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  .سینماقهرمان  بشیخودتبرایهالیوودرفتیمیداشتیدیدمتکه  باری آخرین  آلن
 !خیالبی] آآاندازدمیشانه باال [  هال
  !کردیبه خاطرش ازم صد دالر پول قرضخیال؟بیرو  چی چی  آلن
  .سیموردرسته   هال
  شد؟ چیُخب   آلن
 نرفت. پیش بایدکهطوری] اوضاع اوننزند حرفیمورد  ایندر  دهدمی ترجیح[  هال
که به ورزشکارا قول شنمی پیداها باشگاه یابایبازیکناینازسرییهبهت اخطار کرده بودم هال. هر سال  آلن

 .دنمی تصویرتست 
نیست؟ یخوبراش کارتر. اسم بذارن بِ  خواستنمی. اسمموبگیرمبود که نقش خوبنزدیک! شدمتست رد  تو  هال
  چرا.  آلن
یهو  ه شلواریلباس تنم کردن.  یونر خارجیلژسربازیاینعینازم عکس گرفتن. از بر و بازوم. کلیآره!   هال

!Touche, mug] کندمی پانتومیمرا  شمشیربا  دوئلی[کنم.  شمشیربازیرو کاله و مجبورم کردن  پرآرایشی
 بود!بازیدیوونه]جایشسر  گرداندمیرا بر  شمشیر[
 بخونی؟هم بهت دادندیالوگ] بدگمان کمی[  آلن
 له دندونام بود.ئنبود. مسیآره اونش مشکل  هال
  دندونات؟  آلن
ینا. دونمنمی. ازم نپرس چرا چون نیست خبریوگرنه از کارباشیداشتهخوبیدندونای بایدا جنآره! او  هال

دندونای بذارن، دیگهدندون  سری یهو جاش  در بیارمدندونام رو  یهمه بایددختره که باهاش بودم گفت
  ...طبیعی

 . کدوم دختره؟ببینمصبر کن   آلن
  در کل بد نبود. ولینبودا. درب و داغون بود ــمالیهمخیلیو جور کرد.رکه برام تست همونی  هال

 .شودمیآلنیمنتقدانهنگاه یمتوجه  
 .بیادکنارگاهیبایدباالخره آدم سیمور خدایا،  
 کنی؟میکارچی جااینآهان.   آلن
 نیستی؟خوشحالدیدنم] از آزرده کمی[  هال
 کنی؟میکارچیجااینبگوولیچرا که هستم   آلن
رو کار کردم. باور کن از کاروقتینوادا چند  هایمزرعهازیکیول کردم تورویوودکه هالاینُخب بعد از   هال

فیخال هیچبودم.  بیدارصبح  شیشو ساعت  خوابیدممی. هر شب ساعت ده سیمور شدیمی راضی خیلی
 دالر جمع کردم!دویستنداشتم. 

 ] آهان ُخب پول منو بده!آوردمیدستش را جلو [  آلن
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 فت شدم.ِخ ولیکاش داشتم سیمور ای  هال
  بشی؟فت تو ِخ   آلن
یهتو  تگزاس رفتممی] آره داشتم از کنار جاده شنودنمیرا  صدایش کسیتا مطمئن باشد  کندمیبه اطراف نگاه [  هال

د شدن.سقف باز زرد از جلوم ر ماشین یهو وسط راه دوتا دختر سوار  رسیدم فونیکسکار کنم. تا  نفتیشرکت 
یبود. همه چ یوضع یموربپر باال!" منم سوار شدم. س یپداد زد "خوشتشون پاشو گذاشت رو ترمز و یکی

  داشتن!
  است. کیک یکدنبالش. دست خانم پاتس ههم بمیلیشود،میدیدهاشخانهایوانخانم پاتس در  
  .زنمبکیککمک کرد خامه رو رومیلیگین؟میخاطره  دارین  خانم پاتس
 هست؟ کاریخانم بازم   هال

 .کردیاز اون صبحونه برام کار تربیشنه گمونم   پاتسخانم 
 کنم؟تمیزهست که بتونم خودمو جایی  هال
 بهت نشونش بدم.بریمبیا.داریمحموم یه زیرزمینتو   میلی
 .مونهمیپیشمدقیقهیهاین] گیردمیهال را [  آلن

 .شوندمیهااوونسیخانهواردمیلیخانم پاتس و  
 جور بود؟چیزشونمُخب که همه   
 !کشیدمیسیگارناجور  یکیشون  هال
  ادامه بده! آد؟نمیپیشچیزیهمچینمنبرای] چرالذت برده حسابی[  آلن
 کردن.کارچیکه باهامشهنمیباورت  سیمور  هال
 خوشگلم بودن؟  آلن
  مگه مهمه؟  هال
 شد.چی. بگوکنهمیانگیزترهیجانآره داستانو   آلن
  .آممیکناربقیههستم که باآدمی.سیمورشناسیمیُخب منو که   هال
  آره.  آلن
که یهراه ینترراحت یطور ین. گفتم "دخترا ایمپارک کردیستیتورینایکابیناز ایکییجلو ینوُخب ماش  هال

  حس سوپرمنو داشتم.] اندازدمیشانه باال سفرمو به شما پرداخت کنم." [ یینههز تونمیم
 زدی؟حرفواینبه هردوتاشون   آلن
  آره.  هال
  برو بابا!  آلن
گذاشت تفنگ یه کشیدمی سیگار زیادکه  اونیتو!" بعدبریمتمومه،گذرونیخوشدیگهبعد گفتم "ُخب   هال

  بوگارته! همپفریکرده بود  خیال!"یستتموم نیمما نگیتا وقتیگذرونپشتم. گفت "خوش
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 شد؟ چیبعدش   آلن
و حرفمو یسپل مبود! رفت یدهدالرم هم پر یستو دونشدم رفته بودبیداروقتیباالخره از حال رفتم! هیچی  هال

  چه به روزم اومده؟ بینییست! حاال ممسخرهیهپردازیالخیهباور نکرد ــ گفتن کل داستان فقط یکس
 ] آهــان.کندمیفکر [  آلن
 .ناامیدنزیادیروزا زنا این سیمور  هال
  ناامیدن؟  آلن
  بکنه؟تونهمیکارچیمثل منبدبختیآدمسیمورآره که هستن.   هال
 بهت بد گذشته باشه.آدنمیقدار به نظر اون  آلن
  .داشتیاوضاع رو تحت کنترلت همیشهچطوریتو افتادم تو کالج که یاد  هال
  من؟  آلن
چیش] خنددمیآلن ! [نوشتیمیــ جزوه  فهمیدیمیــ تمام درسا روپیچوندینمیکالسا رو وقتهیچآره.   هال

  خنده داره؟
 !کنهمیحسودیبهمدانشگاهپردیسقهرمان کل   آلن
آدم نیجا باهام عکه اون یبودیبود. تو تنها کسیبراگیهادروازهیهمیلبینکه مدامبزرگیآره! چه قهرمان   هال

 .کردییبرخورد م
 .دونممی]دارد مثبتیاو نسبت به هال احساس [  آلن
  غذا نخورن. خوردممیکهقاشقیمراقب بودن ازدیگهعوضیخودخواه آدمایاون   هال
 .آوردیرو از خودت دراینا.داشتیبینیخودکم همیشهتو   آلن
 آره جون خودت.  هال
 داری؟چی] از پدرت خبرحساس خیلی[  آلن
  .بیام هالیوودکه ازاینشد... قبل از شدمیبایدکههمونی] باالخرهموقر و ناراحت حالتیبا [  هال
  شد؟ چی  آلن
  کرده بود. تو زندان ُمرد.پیداشرو پیادهتو پلیساش رو کرده بود.الواتیآخرین]خاطر آزردگی کمیبا [  هال
 سفم واقعًا هال.أمتخدایا] جا خورده[  آلن
  خاکش کردن.نامابییقطعهنکرد پول قبرشو بده. تو حتی زنیکه  هال
 شد؟ چی بنزینپمپ   آلن
ور ُخل شده بوده و ملک عمریخرفت گفت که آخر زنیکهولیمن گذاشته بودشبرایاشنامهوصیتتو   هال

 چیه؟اهمیتشنشدم.گیرشپی. منم کشیدباال 
  کارا بکنن. ینبتونن از ااآدمشهنمیهال باورمخدایا،]از داستان هال ناراحت شده[  آلن
 .خودیبیبگیرنداستانام حالتو ایننذار   هال
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 پیشم؟نیومدیشهر رسیدیچرا تا   آلن
ایهصبحون یه خواستممین. تولمجل عمارتولگردا پامو بذارم تو عینکثیفکر وطوریهمین خواستمنمی  هال

 باشه.جیبمپول تویکمخورده باشم و 
 بود؟ یچ شفرق  آلن
 .کنینبرام جورکارییهبتونینبودم تو و پدرت امیدوار  هال
 هال؟یمثًال چطور کار  آلن
اشته بودمد نازنازی منشی یهکار خوب تو دفتر که کت شلوار بپوشمیه]کار است یکتصورش از  بهترین این[  هال

 تجارت و کار صحبت کنم.یدربارهتلفن  پایو 
 .گیردمیآلن بدگمان از او فاصله  
 تکون بدم. حسابیرودنیاتونستممیاگه فرصتشو داشتمکردممیفکر  همیشه  
 .کننمیفکرطوریاین هاخیلیهال   آلن
  داشته باشم. جایی بایددارم. ییجایادنینخودم تو ایمن برایمور] سناامیدی کمیبا [  هال
 ] آروم باش.هال یشانه روی گذاردمیدستش را [  آلن
  هان؟تونمنمیکشور باشم. چرا اینبعدیکشور آزاده و حق دارم آدم موفق یه جااین  هال
  . کنمیکمکت میادکه از دستم بر بیینگران نباش هال. تا جا  آلن

 .آیدمیبیرونهااوونسیخانهپشتیخانم پاتس از در  
  مگه نه خانم پاتس؟کنهیاستخدام میدجدیرویداره ن ١سینکلر کمپانی  
  .خوادمیخط لولهبرایتازهنیرویصدتاهمیلتون کاریآره آلن.   خانم پاتس
 ] خط لوله؟بخواهد ایناز  بیشترت کرده که ئجر[  هال
  .باشیو صبور  کنیکارحسابیبایدگمونمباشیکمپانییهمدیر خوایمیاگه   آلن
  باشم! صبور باید. بگیرمبایدکه  چیزیه این] آره.مشتاق صبرداشتن است کند،میهم گره هرا ب هایشمشت[  هال

 .شوندمیهااوونسیخانهوارد سریع  
 سفم.أامروز متجوونای برایواقعًا   خانم پاتس
مهمونیم مزاح ببینم بگین] بزرگ به سر گذاشته کالهیو  پوشیدهنو  دامنیکت  آید،می بیرونخانه  جلویاز در [  رزماری

 تون که نشدم؟خصوصی
  پوشیدی؟االن لباسهمین] اوه تو ازترسیده رزماریاز ظاهر [  خانم پاتس
  دالر و پنجاه سنت پول کاله شد فقط.ودوبیستخریدمش،مه. از کانزاسالباسجدیدمدل  اینآره   رزماری

 دارن.قشنگیها هم لباسمعلم مدرسه گممی  پاتس خانم
                                                        

 
1Sinclair 
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 بخوان که براشون بخره.کسیازنیستو تازه الزم   رزماری
 .آیدمیبیرونفلو با َمج از خانه  
 مایی؟ناهارو با رزماری  فلو
  آموزش. یتازه کارمندایبه مناسبت ورود داریمبریجبازیگرفتن. ناهار ومهمونی یهنه. تو هتل   رزماری
 منم برم شنا؟ تونمنمیمامان   َمج
 عالمه کار دارم.یهناهار درست کنه؟ خودم کیپس   فلو
 کنه.آشپزیگاهیاگه هر از میرهنمی میلی  َمج
 ما رو بکشه.یبقیهممکنه ولی میرهنمینه   فلو

خیالها . آنشودمی شنیده رزماریاند دنبال شونوالدر که آمدهکریستینوکرونکیتایرماصدایحاال ما   
  بلند صدا کنند.صدایرا باکسیبامزه است که از راه دور کنندمی

 دختر! بیرم بیا! رزماری  ایرما
 .کریستینبهکندمیروایرماورودشان به صحنه حیندر   
  .زنهمیباحال حرفایست و خندهخدای!شوخیهآدمخیلی.شیمیسیدنی رزماریعاشق   
  گذاشتی؟ ایصفحهپشت سرم چه کرونکیتایرما]گویندمیها چه آنشوخ نسبت به آن حالتیبا [  رزماری

  .اندندیدهرا  همدیگراست  عمریهستند کهخواهرانیگوییکنند،میرا بغلهمدیگرها آن  
 !سیدنی رزماری  ایرما
 چطور بود؟تعطیالت! کرونکیت ایرما  رزماری
نیستالزم  .بگیرمکه نتونستم دکترام رو  نیستت. برام مهم شخوش گذمبهمولیها فقط کار کردم.برده عین  ایرما

 تمام عمرم برده باشم.
  وده.اضافه کنم که تمامش تو کالج معلما نب بایدکرده گفت ــ البتهنیویورککه توکارایی] بهم ازخجالتی[  کریستین
رزماری[. کار کنهرو تو بخش امور زنان  ١فریمانتمیبلجایشونوالدر کهکریستیناینهابچه] رزماریبه [  ایرما

  نه؟گرمیهخانم اوونس تابستون]دهندمیبا هم دست  کریستینو 
 .آدمییادمکهتابستونی بدترین  فلو

 .ایوانروآوردمیراکریستین رزماری،  
  .برگشتیخوشحالم که دوباره ایرما.کریستینباهات خوشبختم آشناییاز   خانم پاتس
 ری؟میَمج االن سر کار   ایرما
  بله.  َمج
م باشه.که سرش گراین برایــ البته فقط  کنهمیتو شهر کارروتابستوناین] آره َمجزندمیَمج حرف جایبه [  فلو

                                                        
 

1Mabel Fremont 
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. هالکنندمیدعوا بلند  یبا صداو  شوخیدارند با هم به زنند،میبیرونو هال از آشپزخانهمیلیحاال   
  .آیدمیبه خودش  کمیها جمع زندیدناست که بود، اما باوضیعتیچنان در همانهم

 باشه...طوریایناالن باید اینچرا   
 کند.اشمعرفیتاگیردمیهال راجلویآلن   
 دوستم هال کارتره. هال عوض انجمن اخوت دانشگاه بوده.اینخانم اوونس   آلن
 ] بهت نگفتم فلو؟کندمیبا ابرو به فلو اشاره [  خانم پاتس
  ] دوست آلن دوست ماست.حرف را بزند این کندمیتالش ؟ واقعًا؟ [ت] انجمن اخومتحیر[  فلو
 تون خوشبختم خانم.آشنایاز   هال
  طوریه؟اینتهال چرا لباس]کشیدهاو خجالت  ظاهری وضعیتخاطر به[  آلن
 .سیمورعرق شده خیستمامش   هال

.کندمیوجور که جوابش اشتباه بوده خودش را جمعشودمی. هال متوجهکندمیآلن بهش با سر اشاره  
  تا با هم بروند.آوردمیرا کنار همکریستینوایرما رزماری،

 .بجمبیمدخترا بهتره   رزماری
 شد.چینیویورکبهشون بگو ]ایرمابه [  کریستین
 !١] رفتم کلوب استروکشودمیهمه  یتوجهمرکز [  ایرما
 جا؟اونبری تونستی چطوری  رزماری
 بود که...آقایییهآمارتکمیلی ایهتو کالس  ایرما
  .میونهدرآقایییهپایهمیشهدونستممی]کندنمیرا ول  اششوخی[  رزماری
نهایی نرو تو امتحا یترپاییننمره کیهر  گذاشتیم. با هم قرارهمینبودخوبینبود. مردجدیله ئمسنه نه!   ایرما

 رو ببره کلوب استروک و من باختم!یکیاون  باید بیاره
  .کنندمی شانیتماشا طوریهمینکه فلو و خانم پاتس دارند حالیخنده، درزیرزنندمیتاییسهها معلم  
یجا یه ماشینشنا؟ تو  بریمآیمی] هال زندمیصدا  کندمی شوخی میلیهال را که دارد در پشت صحنه با [  آلن

 برات دارم. خالی
  نیام؟چرا   هال
  .یادب میلیبا  تونهمی. نیکپیک بیادباهامونبخوایماز پسِربیا] فلونشنوند به فلو کسیکه  طوری[  خانم پاتس
 ...ولی تونهمیآره   فلو
و همراه بیا. باهامون گرفتیم نیکپیک یهجوون یهابچهی] مرد جوون فلو و من براکندمیخودش دخالت [  خانم پاتس

  باش. میلی

                                                        
 

١Strok Clubوآمد داشتند.تجا رفهای مشهور معموًال در آنکه چهره ١٩۶۵تا  ١٩٢٩های : پاتوقی مشهور در نیویورک بین سال  
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  نیک؟پیک  هال
  آره.  خانم پاتس
  و مزاحم بشم.بیامطوریهمینباشه کهدرستیگمون نکنم کار   هال
  داره؟ ایخوبیون چهوعالمه آدم جیهبدوننیکپیکنزن. خودبیحرف   خانم پاتس

 صحنه.پایینکشاندمیآلن، هال را با خودش  
 .بشیبا َمج آشنا خواممیهال   آلن
 .دیدیمقبًال همویعنی.شدیماوه ما با هم قبًال آشنا  َمج
 .دیدیمآره قبًال همو   هال
 .بینهمیخوشگلودخترایچشمشمهمیشه] هال به َمج[  آلن
 ] آلن.کندمیبه ظاهر اعتراض [  َمج
عنواناونو به پیششهر سال بازرگانیاتاق  هایبچه]به هالمگه نه؟ [شهریدخترترینخوشگلُخب تو   آلن

 انتخاب کردن. ١نیوواله یملکه
 .چیه جریان گیرمنمی  هال
  .هالووینهیشدههمون سروتهنیواله.نیوواله یملکهاون شده   میلی
.مداریآواز و جشن هم  گیریم،میجنگ  یادبودتو ساختمون یگذارمراسم تاجیه] هر سالشودمیوارد بحث [  خانم پاتس
 تاج رو سرش نشسته بود.یهباطوریهمینَمج کل مراسمو   میلی
 ] آره؟خوشش آمده[  هال
 خسته شدم. خیلی  َمج
  چاپ کرده بود. شیکشنبهینامهویژهتورنگیشوکانزاس عکسیستاره یروزنامه  میلی
  .نیستم طوریاینمنولیبه خودم غره بشم،حسابیهمه انتظار دارن   َمج
 نیستی؟ طوری این  هال
 .سختیهخیلیواقعًا غره شدن به اون عکسا کار  میلی
  افتاده.پیشونیمدرست وسطمنده] رنگاش ماته وشوخیبه [  َمج
 بده.خیلیاین] اوه همدلیبا [  هال
 .بیفتهاتفاقبایدچیزاییهمچین یه ]فیلسوفانه[  َمج
 .دممیباهات مسابقهماشینو] تا به هال[  میلی

                                                        
 

١Neewollahست که آخرین هفته ستیوالی ا ساله در ایالت کانزاس برگزار می: نام ف سالهی ماه اکتبر هر  منطقه  یشود و از بین دختران هفده تا هیجده 
اش اســت. تلفظ انگلیســی Halloweenی ته شــده ی دیگرش این اســت که این نام ســر وکنند. نکتهی زیبایی ســال انتخاب مییکی را به عنوان ملکه

  ی هالووین آورده شده.ی واژهشدهخاطر حفظ لفظ و بازی کالمی برعکسشود نیوال اما بهمی
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 آد؟نمی] خواهرت با ماشودمیمسابقه با او  یآماده[  هال
 ناهار بپزه. بایدَمج   میلی
 ه؟لدبآشپزیکه اون اینهمنظورت   هال
  زنونه رو بلده.کاراییهمهوخیاطیوآشپزیآره که بلده! َمج   میلی

و ازش جلو پردمیها نرده رویهال از ولی رسدمیحیاطو به درزندمیجلومیلیدهند،میبا هم مسابقه  
  .زندمی

 ] آلن!نگران لحنیبا [  فلو
  بله؟  آلن
 پاش باز شه کالج؟تونهمیآدمیهمچین چطوری  فلو
  آورده بود.آوریحیرت امتیازایتو آرکانزاسکوچیکدبیرستانیهتوی.راگبی یبورسیهبا   آلن
  باشه؟تراصیلخورده... یهنبایستکه اونجانهاییبچهبودن؟عضو انجمن ولیباشه   فلو
برایهم عضوشون باشن ــ فقط  حسابی بازیکنایاونا دوست دارنولیباشه،طوریاینبایدچرا به نظرم   آلن

یکاییامرموفق  آدمایاز اون  یکیبشه به  تبدیل تونستمیوسط  اینالبته. هال هم  سازیرو ظاه تبلیغات
  اگه...

 !امریکایی] موفِقخوشش آمده[  خانم پاتس
 .خوندمی...اگه درس   آلن
 بهش داشتن؟حسیها چهبچه یبقیه ولی  فلو
هر .کردنمید رخورباهاش بد ب خیلیخانم اوونس. اومدنمیازش خوششون]توضیح این برایاست  میلبی[  آلن

م تو. بعد با هاومدنمی. منم اولش ازش خوشم بقیهبود تو چشم  یتو اتاق انگار خوار ذاشتمیاشو پبار که 
  که داشتم. دوستیه بهترین تقریباً . مهربوینهشناختمش. اون واقعًا آدمتربیشجاو اون افتادیماتاق  یه

  نیست؟که ایی] آدم وحشکند بیاناش را دغدغه ترمستقیم کندمی سعی[  فلو
 اوه نه اصًال. اون فقط...  آلن
  نه؟ یا خورهمی  فلو
رفتارش ذارمنمی. دهمیمن گوش  حرفایهال به ،خانم اوونس]نشان دهد عادیاوضاع را  کندمی سعی. [یکم  آلن

 از ادب دور بشه.
 .بیفتهمیلیبرایاتفاقی خوادنمیدلم   فلو
  .کنیمیلوسشزیادیداریمراقب خودش باشه. تونهمی میلی  َمج
 هلن. بیاآره.  شاید  فلو

 .شوندمیوارد خانهعقبیفلو و خانم پاتس از در  
 باشه؟پیچیدهبایدچیزخدا چرا همه ای  
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  .دیگهباباست زوربرگردم کالج. بایدپاییزسفم کهأ] َمج واقعًا مترفتن فلو و خانم پاتسبعد از [  آلن
  حدس زدم.  َمج
  ]نیستنان یاز اطم حاکیلحنش اصًال  ولیمطمئنم. [اینو.آدمیخوششخیلیازتبابا  ببینَمج   آلن
 دبه.ؤمخیلیُخب اون باهام   َمج
 َمج.شهمیدلم برات تنگ   آلن
 تو کالج پر از دختر خوشگله.  َمج
  .کنمنمیپیداتوعیندختریهیچکه تو کل چهار سالم اینه واقعتیش  آلن
 حرفتو قبول ندارم.  َمج
  .بذاریماه قبل باهشون قرار یهازبایدقدر ناز و ادا دارن کهباور کن. دختراش اون  آلن
  جدی؟  َمج
  ده.ب اهمیتتو بتونه بهم  یاندازهبه  دختریزندگیمباور نکردم تووقتهیچولی،َمج گفتنش سخته  آلن
 آلن...] خوشش آمده[  َمج
 ...بدیاهمیتَمج دوست دارم بهم  آلن

ماجرایی. هال نگران بریزدهم هشده خلوت آن دو بورود باعثاینداندمیاماشود،میمرتبه واردیکهال   
  آلن را به خودش جلب کند.یتوجهکندمیسعیاست و 

  ...سیمور هی  هال
  دو نفر با هم خلوت کردن؟ببینیتونینمیشده هال؟چی] ناراحت شده[  آلن
 سیمور؟گیمی داری چی  هال
  !هال ] مواظب حرف زدنت باشزدنش اعتراض کندلحن حرف اینبه  تواندمیحاال [  آلن
 نشده که. چیزیآلن!   َمج
 ]پیشش بیایدآلن  کندمیاشاره [. ببخشین  هال
 شده؟چی] بازطرفش رودمی[  آلن

  .گیردمیحرف بزنند ازشان فاصلهیبا هم خصوصخواهندیمشودیَمج که متوجه م  
 نرفتم.نیکپیکمن ــ من تا حاال موریس ببین  هال
 رفتن.نیکپیکهمهگی؟می داری چی  آلن
  .رفتممیکش  شیربطرییابودموراجیمشغولیابچه بودموقتیهمه جز من.   هال
 وجود داره.اولیبار یه شهیهم ُخب  آلن
  رفتار کنم. چطوریهمه زناینبینبایددونمنمیمن مثل تو خوب بزرگ نشدم.  هال
 ندارن.تازگیزندگیتزنا که تو   آلن
ی؟چمرتبه غاروغور شکمم بلند شه  یه یابزنم اشتباهیهستن. اگه حرفمهربونیزنایاینازنا چرا ــ  این  هال
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 .شممیشونمسخره کنممیفکر 
  !یاونهیدتو  آلن
  کردم بهم تذکر بده و هوامو داشته باش.اشتباهیاگه کار ولیقبول   هال

  َمج. پیش گرددبرمی. بعدخنددمی. آلنشودمیهال از صحنه خارج  
 .آیممیَمج ساعت پنج   آلن
  باشه.  َمج
  .سواریقایقرودخونه  رفتیمو با همشدیمد منو تو ازشون جدایشابامش شامَمج بعد از   آلن
  باشه آلن.  َمج
 .ببینمماهتویقیافهنور مهتاب زیر خواممی  آلن
 حرفا نزن! اینآلن! از   َمج
  .دیدمکه تو عمرم  هستی دختریترینماهنه. چون تویاباشیخودتنیستچرا؟ برام مهم   آلن
 .واقعیممن همونم که هستم، خود  َمج

. َمجشودمیخارج  موقعبی صدایناراحت از  کمی. آلنشودمیشنیدهصحنهبیرونازماشینبوق صدای  
  .دهدمیشان دست تکان برایوکندمینگاهشونداز در خارج میکه  را هاآن

 .دیگهتوبیا] َمج!از داخل خانه[  فلو
  باشه اومدم.  َمج

تا ایستدمیو  شنودمی. َمج صدا را آیدمیسوت قطار صدایوارد خانه شود از دورخواهدمیکهحالیدر  
 به صدا گوش دهد. تربیش
 اولیپرده پایان

  



 
 

  

                                                        
 

1Ernie 

  

ی دومپرده
خودش را وارد صحنه کرده. یوحال نارنجو حس کندیآفتاب دارد غروب معصر همان روز است. 

"کی. به خودش اجازه داده که "شیستادها ییتنها یوانم که رو ایبینیمرا  یلیم رودیپرده باال م یوقت
ست کها دختریاست.  یبغر یخودش هم کم یکه شناختنش براشود  یبه آدم یللباس بپوشد و تبد

یدورتر از خانه ییجا شود،یم یدهصحنه شن یروناز ب یانوپ یلب توجه کند. صداج تواندیراحت م
یکوزبا م ی. تکان تکانکدهدیگوش م یقیموس یو به صدا کندیمکث م یالحظه یلیخانم پاتس، م

یلیوحال مو حس شودیناگهان قطع م یقی. اما موسسپاردیو بعد خودش را کامًال به آن م گیردیم
  .دودمیسمت چپیگوشه. بهشودیهم باهاش قطع م

  ] هان؟بشنود تواندنمیرا  ِارنیجواب قطعش نکن! [ ١ِارنی  میلی
  به او. کندمیرومیلی.شودمیحیاطَمج از آشپزخانه وارد  
  کنن. امشب تو پارک اجرا دارن.تمرینباهاشبیانگروهه کهیبقیهمنتظر  ِارنی  
  .کنیون متو آشپزخونه کمکادمیچرا زورت فهممی] نمنشیندمی صندلیو رو  رودمیبه مرکز صحنه [  َمج
  .پوشیدممیامشب لباس برای باید] را نشان دهد فریبدل زنیشدنش به تبدیلحاال نوبت اوست که [  میلی
  .کردممینون و کره درست  ساندویچ تاسیُپر وشیکممرغ پختهو تخمزمینیسیبساالد  باید  َمج
  ...دمپوشییم فراکموُکت و کردمیو بزک دوزک مگرفتمیدوش مباید]ساختگی بسیار ایلهجهبا [  میلی
 کردی؟تمیزو ر وان  َمج
  .هابگی] َمج چطور شدم؟ راستشو بهم شودمیمرتبه حواسش جمع خودش یککرد. [تمیزو ر آره وان  میلی
 .شدیخوشگل خیلی  َمج
 مسخره شدم.کنممیاحساس   میلی
  واسه خودت.برداریلباسه روتونیمیداریاگه دوست   َمج
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١Catalina Islandای در ایالت کالیفرونیا و واقع در خلیج سانتا کاتالینا.: جزیره  
2Juanita Badger 

 با پسرا حرف زد؟بایدچطوری] َمجمکثممنون. [  میلی
 چطور نداره، راحت حرف بزن.  َمج
 کنی؟میفکربگیخوایمیکهچیزاییبه  چطوری  میلی
 بگو.رسیدبه ذهنتچی. هردونممیچه   َمج
 چی؟نرسید هیچیاگه   میلی
 .بودیباهاش راحتصبحیتو که   َمج
 بار!اینگذاشتیمقرارکنه،میحاال فرق ولی  میلی
  .هاُخلی  َمج
از پشت زد،می اساسی هایشیرجه.مدام دیدیشمیتو جمعباید. امروزمتظاهریهزیادیبه نظرم آدم  میلی

  خوب بود. خیلی. کردنمی تشویقشهابچهیهمهــزدمیو رو هوا چرخزدمی شیرجه
 ] گمونم امشب الک بزنم و سندل پام کنم.است دیگری جایحواسش [  َمج
  غواص بوده. ١کاتالینا یجزیزهتوچطوریزدمیرو داشت الفظهریتمام بعداز  میلی
  واقعًا؟  َمج
  شه؟می. باورت آوردهمیبالون پول در باالیازچتربازیدالر بابتدالر صدتازه گفت صد  میلی
 ندارم باورم نشه. دلیلی  َمج
 الفا بزنه.اینازندیدیوروقت آلنهیچُخب   میلی
 .نپریدهُخب چون اون تا حاال از بالون  َمج
 دختراست.یدیوونهاون فقطکنممیفکر   میلی
 .ستدیوونهکنیمیخیالبینیمیرو کهپسریتو هر   َمج
ش بودن.و دارودسته ٢َبجر گونیتادختر تو مغازه نشسته بودن ــ سرییهوبخوریمآلن ما رو برد نوشابه  میلی

 .کندمیغرغریدخترایناسمشنیدنَمج با  
َبجر اومد و در گوشم گفت جوآنیتاومدام حرف زدن. بعد نرفتن و کرکر کردریسه دیدنشتا   

  َمج؟گهمی." درستیدهکه تا حاال دیهآدمترینیپ"خوشت
گمنمیکه اصًال  یکی] من بگویدرا  کندمیکه در وجودش احساس  واقعیتیدوست ندارد خودش [  َمج

 ".یدمهکه تا حاال دیآدمترینیپ"خوشت
و ببیننشو ت آنمیتا پسرا که شینهمی سینما هایعقبیصندلیرهمی.نیستدرستیَبجر آدم گونیتا  میلی
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1Rubberneck Krauss 

  !یرونکراسو خواست از سالن برن ب١رابرنیکاز اونو وسینمامدیریه.بشیننکنارش 
 .زنمنمیحرفباهاشی] من حتبا غرور و افتخار[  َمج
 بیاد؟ازم خوششکنیمیَمج فکر   میلی
  .بدونیجوابا رو  بایدخودتباهوشی،توپرسی؟میازمیهیالؤچه س این  َمج
 . فقط جالبه.نیستبرام مهم   میلی
  بگم دوتا دختر خوشگل دارم.تونممیبه خودمدیگه] حاالآیدمی بیروناز آشپزخانه [  فلو
 ] مامان حرف نزن!خجل[  میلی
 نیست؟خوشگل میلیَمج   فلو
 نشه چرا.خرچنگی وقتیتا   َمج
  تر باشه.از خودش خوشگلکسیخوادنمی] اون دلشمیلیبه َمج! [  فلو
یبه نظرمون خوشگله ول یمرو که دوست داری. هر کیبهم بگیطورینایمجبوریتو چون مامانم  میلی

 شون دارن.واقعًا خوشگلن که همه دوست ییآدما
 .خوشگلیبرو به هلن پاتس نشون بده چقدر  فلو
!شودمیاوونس وارد  میلیکل دوران،  زیبای زیباترین] و حاالاندازدمیخودش را به طور کامل دست [  میلی

 !کنینکه غشباشینآدما منتظر 
  .شودمیصحنه خارج ازخانم پاتس ویخانهیوانطرف ارودمی  
یمیلگذاشت بذارم اجازه بدم هلن پاتس از اون آدم اوباش بخواد با چی]نشیندمی ایوان صندلیرو [  فلو

 نیک؟پیک بیاد
 منظورت هاله؟  َمج
رو یفرنگ ییدستشو کرده. درِ  یاهس رو حموم هایحولهیهمه.چیهردونممیچهیاآره همون هال،  فلو

 باز ول کرده بود.یطورینهم هم
 .خورهنمیبرکسیبهباشیخوبیکماگه باهاش   َمج
 کرد هواشو داشته باش.رویزیادهکسیاگه امشب   فلو
 زدن به مردم بشم که.مسئول ضدحال نیستقرار   َمج
  از دستش در بره. ترسممیکهمیلیهولیبیاییخودت بریعهدهاز تونیمیتو   فلو
 .دهنمیاون به حرفم گوش  َمج
  .یقربون خودت بر آینه. کل غروبم وانستا جلو بشی] بهتره آمادهکند میموضوع را عوض [  فلو
 م نکن.مامان مسخره  َمج
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 .یناراحت بششخاطربهنبایدکه شوخیهاگه   فلو
  ام.زندهکنممیکه احساس کنِممیبه خودم نگاهآینهکه تووقتیــ فقط انگاری  َمج
 !کنیمیگیجَمج تو واقعًا آدمو  فلو

اندکه رفته ایمهمانیکه از اینعوض شوند،میصحنه وارد پایینسه معلم مدرسه از سمت راست  
اول به یپردهشان در اند. بعد از آن خروج پرسروصدا و شوروحالخسته تربیشسرحال شده باشند 

.که رفته بودند برآورده نشده ایدورهمیشان از اصًال انتظارتگوییکه حاال پکر هستند،رسدمینظر 
  خونه!بگردوندیمفرمان شما روخانم اوونس ما دختر نا  ایرما
 ] سالم دخترا! خوش گذشت؟گرداندمیاز َمج رو [  فلو
از ]رزماریمحرمانه به . [بریج بازی پایُدنگ خودشو داد. بعدش نشستم کیدر کار نبود. هر خوشی  ایرما

 هم خسته شدم. بازی این
 هتل که خوب بود نه؟ غذای  فلو
دایاخ. دادنمی تمیزو  شیکهایسفرهدستمال اینو بهت ازکردنمیخوب برات سروولی. خیلینه   ایرما

 متنفرم!کاغذیهایسفرهدستمال ایناز 
  خوردین؟ چیبود. شماها  یش چربشده خوردم، همهسرخزمینییببا سیکهمن گوشت ت  کریستن
 من دلمه زدم.  رزماری
 .جنوبیکنتاکیمرغمنم   ایرما
همگی .ندذره براش گوشت گذاشته بود یهش همهولیگوشت گوساله گرفتبرکنبریجسو  لیندا  کریستین

  .غذایهچه اینصدا بزنه وبهش بگهخدمتوپیشکردیممجبورش 
 !کردممیکاروهمینُخب منم کاش  رزماری
  .یگهد شدینیم ملباس تازه یمتوجه یدبایگهتا االن دم] گمونکنندمیمکث حالت! [ه خوش ب  ایرما
 ... آ...ولیمن خواستم بگما  رزماری
 یادتونه؟پیشواون ساتن کرِپ سال  ایرما
 ننداز! یادم  رزماری
خودم یبرالباس نو  یهکردم میبودم مامان خانوم برام مدلشو عوض کرد. فکر کلمبیادانشگاه وقتی  ایرما

 ازش نزد!حرفیکسهیچکل شبولیگرفتم. 
 .شیکیهلباس   کریستین
است اینعلتش  تربیش آیدمیکه حاال به وجود  مکثی ولی. زندمی یدآرامش کرده و لبخن یحرف کم این[  ایرما

آیمیم] صبح رزماریبه قرار داره. [ رزماری. کریستین بریم] ُخب بهتره بگویدچه  داندنمی کسیکه 
 .نکنیدیردنبالت. 

  .ایستدیمیستینمنتظر کریاطحیخروجکنار دِررودمی  
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١Shalimarتوسط ژاک ِگرله ارائه شد. ١٩٢١اولین بار در سال  : عطری زنانه که برای  
٢Betty Grable) :١٩١۶ ی چهل و پنجاه با کمپانی فاکس قرن بیستم قرارداد داشت.) بازیگر امریکایی که در دهه١٩٧٣ ـ  
٣Lana Turner) :بازیگر سینما و تلویزیون امریکایی.١٩٩۵ـ  ١٩٢١ (  

  .شناسمتمیعمره  یهانگار  ولی نبودیمبا هم تربیشورغروبیه] دختررودمی رزماریبه طرف [  کریستین
  .قدیمیرفیقیهشدینشده برامهیچی]مهربانیو  دوستیبا [  رزماری
 ] آه...خوشش آمده[  کریستین

 .روندمیکریستینوایرما  
 خداحافظ دخترا!  رزماری
 آد؟میکی] هواردرزماریبه [  فلو
 بشه.پیداشاالناست که  رزماری
 مامان آب گرم مونده؟  َمج
 .ببینی بری باید  فلو
١شالیمارتوناز عطر  یکمنداره اگه  یاشکال یدنی] خانم سرزماریبه  کندمیبعد رو  رود،میبه طرف در [  َمج

  بزنم؟
  اصًال!  رزماری
 ]داخل خانه رودمیممنون. [  َمج
 به فکر پسراست.خیلیخانم اوونس َمج  رزماری
 َمج؟کی]شودنمیباورش [  فلو

یکدنبالش است.  یلی. مماندیتمام میمهن یکناریها با حضور پر شور خانم پاتس از خانهحرف این  
 دستش است.کیک

بتی شده که توش فیلمهاون  عینخوشگله.  قدرینایلیمدونستمیمعجزه! اصًال نمیهست فقطمعجزه  خانم پاتس
یلیتاجر خ یه منشیاون نقش  ی،بود گمونم. حاال هر چ ٣ــ نه توش النا ترنر کردیم یباز ٢گریبل

ینکشوروز ع یه. بعد کردیو اصًال به خودش توجه نم زدیو موهاشو دست نم زدیم ینکمهم بود. ع
  !میلی خواستگاری آنمیپسرا  یهمهازدواج داد! امروز پیشنهاددرجا بهشیسشئشت و ربردا

 آد؟نمیامشب تنها که میلی  رزماری
 سفانه.أنه مت  فلو
 سفانه؟أچرا مت  خانم پاتس
 .کیهبگورزماریتبه خاله میلی؟ کیه  رزماری
  هال.  میلی
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١Cherryvaleشهر کوچکی در ایالت کانزاس :.  

  کی؟  رزماری
  دوست آلن از آب در اومد.کرد،میهلن کاربرایهمون جوونه که  فلو
 !گیمیآهان اونو   رزماری

 آشپزخانه.رودمیمیلی  
 کردی؟درستدیگهکیکیهکشیدیهلن باز زحمت  فلو
تو بذاریم تا باشیمداده  ایهکه به خودم بهون ذاریمیمینبرا انیکویکپیم فلو. گمونم برنامهزدههیجان  خانم پاتس

 .بیفتهانگیزنهیجااتفاقیهمون زندگی
 انگیزی؟هیجانمثًال چه اتفاق  فلو
 .دونمنمی  خانم پاتس
حموم تمام وانو پر رهی! هر بار مکنهیم معصبانیخانوممیلی] مامانآیدمی بیروناز خانه  عصبانی[  َمج

 .ذارهیمن می. آب گرم براکنهیم
 .افتادیمیزودتر به فکرش باید  فلو
  ] خودشه! خودشه!شنوندمیهوارد را  ماشینو ترمزکردن  رسیدن صدای[  رزماری
 آه هوارده. سالم هوارد! کیه؟  خانم پاتس
 .رمنمی جاهیجباهاشنیست،هشا] بازم بسرجایش نشیندمیدوباره [  رزماری
  ] سالم خانوما.شودمی حیاطدر  نزدیککه دارد حالی[در  هوارد

. تاجررودمی اشزندگی میانیهایسالسرعت سمت قامت و الغر و بهستپَ استمردیهوارد  
یلبخند افتد،یاز لبش نم وقتیچاش دارد که هبه چهره یکوچک است و لبخند یهاشهر یپاخرده
 صادقانه.یاربس

 سالم هوارد.  فلو
 .شدیچقدر خوشگل رزماری  هوارد
.ردیآونمیدر رو ] به نظرم بد نبود کتت استمستقل مرد  ایناست که همه متوجه شوند از  طوریلحنش [  رزماری
  َمج. بخیر. عصر زیادیهسپتامبر همبرایگرمه، گرماشزیادیهنوزم هوا   هوارد
 سالم هوارد.  َمج
 چطوره هوارد؟١چریویلاوضاع تو   فلو
 .خریدآنمیها باز شده و همهبار خوبه. مدرسهوکار  هوارد
 همه خوبه.بار خوب باشه اوضاِعوکار وقتی  فلو
 ] سالم هوارد!ایستدمیو خجل پشت سر هوارد  آیدمی بیروناز آشپزخانه [  میلی



 دومی پرده نیکپیک ویلیام اینگ

٣٧ 
 

االتا ح قشنگیه، یبچهچقدر  میلی هی] کرده باشد ایتازهانگار کشف  میلی دیدنو با  گرداندمیرو [  هوارد
 متوجه نشده بودم.

  بریم؟آنمیکیها گفتن] مامان بچهطرف فلو رودمینگران [  میلی
سمت بیرونفلو به  شنویم،میرا به خانه  هاماشینشدن نزدیک صدای. [ونیمپنجگفتمپرسیدیصد بار   فلو

 آورده!روماشینش] آلن دوتاکندمیراست صحنه نگاه
 داخل خانه.گرددمیدوان بر میلی  
  .ریمیور ور اوناینو شیمیبزرگ  کادلیاکتو سوار اونروزییه] خانم خوشگلهرو به فلو[  خانم پاتس
 اید؟آماده]شودمیاز سمت راست صحنه وارد [  آلن
 آلن. بشین بیا  فلو
 بهتر!تربیشچی] هرصاحب مجلس باشد انگاری[  رزماری
نوماشیرو ببرن. هال االن داره  وسایلفورد  ماشینبامیلیهال وذاریممیآوردم. گفتمماشینودوتا   آلن

  !زیبا] سالمخانم پاتس نشسته یخانه ایوان ینردهرو به َمج که رو . [کنهمیپارک 
 سالم آلن!  َمج
 .بیا] هال،زندیصحنه صدا م یرونب به طرِف [  آلن
 خوبه؟فرمونشآلن دست  فلو

و کندیم یتشکتش اذ یهااما شانه شودیوارد مدوان. هال دواندهدنمیجوابکسیال راؤس این  
کالج دارد یفلز یکمدها یانکالج است و در م یهنوز دانشجو ییگو آوردیاز خودش در م ییصدا

 .کندیصحبت میشهابا دوست
  ه.رنمیترم. کتت تنم ازت چهارشونهیلیبزرگ شدم. خیگهمن االن دی! هیمورس هی  هال
 .بیارُخب پس درش  آلن
 مردا راحتن.ببینم. من که دوست دارمبیارآره در   خانم پاتس
رو تنم کنم. ایدیگهلباس آدم تونمنمی وقتهیچ]است باالنفس بهکه نشان اعتماد یلبخند اساس یکبا [  هال

وصممخص خیاِط تمام لباسامو بدم  باید] دهدمینشان گران یبه درا  یتواقع اینبزرگن. [ خیلیهام شونه
  .هبدوز

. خانم پاتسگرداندمیکه به دست آورده در هوا ایتازهآزادیینشانهرا بههایشدستحاال  
 ها نه.زنسایرولیکندمینگاهآمیزستایش

  ـ آ ـ جناب هرکول خانم اوون رو که ــهی]را بشکند رسمیت کمی خواهدمی[  آلن
  آره آره!  هال

 .دهدمیسر تکانبرایشفلو   
 .شدی...و امروز صبح هم که با خانم پاتس آشنا  آلن
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 ماهه.خیلیآه خانم پاتس  هال
  پختم!بالتیموریکیک]کندمی ریزی یخندهدخترها  عین[  خانم پاتس
داشتم از یخانم مهربون وقتین] اکندمیاعالم  دیگران برایرا  مهمیدارد حرف  گوییبلند،  صدایبا [  هال

  .زدنندارمو  و . دو نفر دارآوردم یبهم کرد. موقع سفر بدشانسیکمک بزرگشدمیتلف م یگرسنگ
رستاندبی تحریرو  تندنویسیمعلم سیدنیهستن. خانم سیدنیرزماریایشون] و آ ــکندمیدخالت [  آلن

 شهرمونن.
 معلمم.پیردخترآره من   رزماری
مورد احترامم بودن خانم. کارشون سخته همیشهمدرسهمعلمای]نیست نیازیهم  زیادکه  صداقتیبا [  هال

 و درآمدشون کم.
  .آیدمی خیالبیکه به نظر ایستدمیطوریایوانو درشودمیواردمیلی  
تمبشه خد خالیهامون و برنامه کنیم پیدا فرصتی،] جنابصادقانه و دوستانه رو به هوارد حالتیبا [  هال

و خودش را آوردیکه در استخر زده را در م اییرجهش ادایدختر! [ هی] شودمی میلی یمتوجه. [رسیممی
]دیگرانبه  کندمیرو [نه؟  شدیسوخته آفتاب یکم] امروز ایستاده ایوانکه رو  میلیبه  رساندمیپرش  یکبا 

  زد نگو! حسابی یشیرجهیهدایوباالی.دیدنمیرومیلیبایدامروز صبح
 ] بس کن!شیندمیها رو پله رودمیو  شودمیازش دور [  میلی
یننباور ک یول گمینم یهر کس ابر اینو ]دیگرانرو به [کنم؟میشوخیکنیمیشده بچه؟ فکر چی  هال

خاطرهمین زنانه است به حرفش الف ینکه ا شودیمتوجه مخودم بود! [ ییرجهدر حد ش اشیرجهش
یکی وقتی دونممیغرب کشور بودم، پس  ییرجهقهرمان ش یزمان یهمن  دونینی] مدهدمی توضیح
  ]نشیندمی میلیتا خودش را مطمئن کند و کنار  خنددمی! [چییعنیزنهمیشیرجهخوب 

 .بشیآمادهباید] َمجایلحظهبعد از [  فلو
 کن.زیبامابرایبرو باال و خودتو  آلن
 م رو بپوشم؟لباس تازهتونممیمامان   َمج
 .پاییزهمراسمبراینه. اون لباس  فلو

.کندمیو او را تماشا  نشیندمیایگوشه حرفبیطور و َمج همانشودمیحاال دوباره توجه جلب هال  
 رسیدن؟از کجاپوتینااین] به هال[  رزماری
  که گفتم پوالمو زدن، لباسامم بردن. ییاونا یعذر بخوام. ولیدنمخاطر طرز لباس پوشبه یدبا مگمون  هال
  !آخی  خانم پاتس
  ]خنددمیناراحت ولگردم. [یهکنینخیالمن دوست ندارم شما  هال
سازن،میکه آدما رو  نیستن] لباسا ال نرودؤس زیرغرور هال  ایناز  تربیشکه  زندمی حرفیطور ناخواسته به[  خانم پاتس

 .سازنمیخودشونوشخصیتآدما خودشون
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 .گممیهمینوخانم منم به خودم  هال
 مونه؟نمیهلن مامانت تنها  فلو
 نه فلو جان براش پرستار بچه گذاشتم.  خانم پاتس

 .خندندمیهمه  
 .دیگهکنیموسائلمونو جمع بریمپس   فلو

شودیمباعث  کندمی تعریفکه هال  داستانی ولیرودمی. خانم پاتس هم دنبالشرودمیبه آشپزخانه  
 راه برگردد و داستان را بشنود.ییمهن از

ت.رو برام ارث گذاش یناپوت ینُمرد ا یبابام وقت،خانمدونینمی]دهدمیادامه  رزماریرا به  توضیحاتش[  هال
  بودکه برات گذاشت؟پوتینجفتیهشییا] کل دارشیطنتبا [  رزماری
ی] "هر چخواندمیشعر داره." [ پرونیلگد کلیچونخوادیمینجفت پوتیهبهم گفت "پسر مرد خونه  هال

زنت که راحت باشه/ ازش فقط یشپ ریی/ مشهیخونه مصاب ی/ خرج اجارهشهیخرج م آرییدر م
یهپسر " گفتیشعرو خودش گفته بود. م ین] ادهدمی توضیحو پرغرور  زندمیلبخند ." [بینیمیاب ذع

رونیگپات کن تا د یناتو. پس پوتیکه بهش مغرور شهیم یزیبودنت تنها چکه مرد رسهیم یزمان
] بابامدخندمینن اوضاع از چه قراره." [بدو یدنتد یکن تا وقت تاومدنتو بشنوفن و دستتو مش یصدا

 بود.ایمعرکهواقعًا آدم 
شهنمی هدیگ. اما بعدش خجالتیهجلوش  خیلیآشنا بشهکسیکه بااینتا قبل ازهمیشه] هالخنددمی[  آلن

 جلوشو گرفت!
  .گیردمیخودش نشسته  برایخانم پاتس یخانهایوانمرتبه چشم هال َمج را که رویک  
  سالم!  هال
  سالم!  َمج

 .کنندمیهم نگاههکارانه بگناهکمیحاال هر دو  
 چیه؟شغلتببینمپسرم بگو   هوارد
رووکار نفت بشم. [وارد کسب خواممیتازه ] قرباندهدمی توضیحاز حد  بیشدادن هبا مهم جلو[  هال

 ]نشیندمیکه وسط صحنه است  ایصندلی
 چه جالب!  هوارد
یکیداشت.  ایگندهکله  خیلی رفقای ولینبود میلیونریزادهاشرافیهکه که باباماینُخب با دونینمی  هال

  ...ولی بگیرم کارییهاز رفقاش ازم خواست که تو شرکت نفتش تو تگزاس
 .کردیمجور  کارییه] بابا و من براش تو کارگاه خط لولهیادآوری برای[  آلن
 داستانمو بگم.بذاریشممیممنون سیمور یه  هال
  ادامه بده. دببخشی]بگویداجازه دهد هال داستانش را  بایدکه  داندمی[  آلن
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یادیز چیزایرده کارمو شروع کنم چون  ترینپایینگرفتم ازتصمیممندونینمی]نیتبا خلوص [  هال
  .یارمدر ن ییادزپوِلیاگه چند وقتحتیبگیرم،یادبایدهست که 

 .نیستکه پولچی] همهکندمیدوباره کمک [  خانم پاتس
همینهخاطر متوجه شدم. بهیگهقدرو داین. نیستکه پولچیگفتم: همهروهمینخانم منم به خودم  هال

یلیخ] پدرش برام کند جایگزینپدر را  یواژه" پیر"مرد  جایتا به  کندمیفکر  ایلحظهکه لطف آلن و... [
 .عزیزهمهم و 

 ]دارد ایمانواقعًا به هال. [عالیهخیلیاینبه نظرم   خانم پاتس
  مرد جوون. یه برایکرد، مخصوصًاپیشرفتتوششهمیکهشهریه جااین  هوارد
 کنم.پیشرفتقربان! من واقعًا دوست دارم  هال
ارو با همبتونه چندتا ک باید یادبه شهر ب گیرهیمیممرد جوون تصمیهی] وقتاشهمیشگیبا زخم زبان [  رزماری

 انجام بده.
 کنه؟بازیعضو کلوب جوانان بشه و گلف تونهمی  خانم پاتس
 .رسهنمینه پولش به اون  آلن
 .خورنمیبهشتربیشبولینگتیمهایبچهبر و   رزماری
  .شهمیبرگزار  ببتیس کلیسایجوونا هست که توبرایکتاب مقدس همکالسای تازه  خانم پاتس

  شان کند.رفته. حاال مجبور است مطمئنیجگاشیندهآیها براآنیهاسر هال از نقشه  
نجامهم که باشه ا ایدیگهو هر کار  کنممیشرکت کلیساکالسایو توشممیعضو کلوبارممیآره که   هال

  .دممی
 نشستی؟جااین] َمج هنوزآیدمی بیروناز آشپزخانه [  فلو
]رودمیبه خانه لباسمو عوض کنم. [ رممی خشینبب] منورساندمیشان خانه ورودیخودش را به در  سریع[  َمج
 وقتش بود. دیگه  فلو
  کنی؟لباساتو عوض زودیشهمیجونمدلیله]زندمیَمج را صدا[  آلن
و زنهمیو روش پودر  مالهمیکرم  و جور پودرشیش.کنهمیآرایشخودشوچطوریَمج ببینن باید  میلی

تا آماده کشهمیهم کًال طول  ساعتی. چندکشهمیطول  همینشساعت نیم. فقط کنهمی خالیعطرشو 
  شه.

  .ماشینرو خورد کنه و سبدا رو بذاره تو یخاخوایممیمردیههلن. آلن بیا  فلو
 .رودمیخانم پاتس به خانه  
 خانم.کنممیتون] من کمکاز رو لطف[  هال
  ] نه ممنون. آلن هست.بپذیردکمک او را  تواندنمیواضح است که [  فلو
  ] مواظب رفتارت باش هال.رفتن به داخل خانه رو به هال حیندر [  آلن
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 وارد خانه شوند.دنخواهمیآلن و فلو  
  ] مامان!رودمیتنها با هال سر کند به دنبال مادرش  چطوری باید داندنمیاو که [  میلی
 نشون بده.نقاشیاتوبهش  میلی  فلو
 ببینی؟کاراموخوایمی] به هال[  میلی
 کشی؟میهمنقاشیتوبگی خوایمی  هال
  خانم پاتسه. این] داخل روندمی. فلو و آلن دهدمیو به هال نشان  آوردمی بیرونرا  اشطراحیدفتر [  میلی
 .شبیشهخیلی]خوشش آمده[  هال
  خانم پاتس باشن. شبیهجا اون آدمای یهمهرفتم بهشت انتظار دارموقتیمن عاشق خانم پاتسم.  میلی
 بکشی؟منمخوایمیبچه  هی  هال
 .کنممیرو امسعیآره   میلی
]یردگمی دیگری فیگور نیامده،خوشش  میلیچطوره؟ [این]گیردمی فیگوریشدم. [طراحیبار ُمدل  یه  هال

  خوبه؟ این] گیردمی دیگری فیگورو  نشیندمیدرخت  یُکنده رویچطوره؟ [ ینا
 مونی؟نمیهستیکهطوریچرا همون  میلی
 سخته. همینآه   هال

یشروع به طراح یلی. مگیردیبه خودش م یحالت عادیکوکندیوجور ماما باالخره خودش را جمع  
و کندیدارد غروب م ید. خورشنشینندیم یورود یو هوارد با هم کنار پله ی. رزمارکندیازش م

  روشن شده. ایشعلهگوییانداخته،خوبینارنجیصحنه نوربهینهم
 هوارد!ینببرو] غروببه هوارد[  رزماری
 خوشگله نه؟  هوارد
 .دیدمکه تا حاالغروبیهورترینشعله  رزماری
 .واقعیهشهنمیباورشکسهیچکنینقاشیشاگه   هوارد
 نداره تموم بشه، مگه نه؟خیالروز انگاری  رزماری
 .دونمنمی] آه ــچیست رزمارینگرفته منظور  دقیقاً [  هوارد
کشونهب آتیشرو به  دنیاراه بندازه و  اساسی دعواییهدارهخیالانگاریتموم بشه،خوادنمیروز انگاری  رزماری

  بزنه. بیرونطور شده به شب اجازه نده که از پوست خودشتا هر
 ها.شاعریپایهخودتبرای... رزماری  هوارد
هر زندگیتو  دونیمی] کندمیو آرامش  راحتیاحساس  کشد،می طراحیدارد ازش  میلیکه این حیندر [  هال

موند، توش شهیکه م هیجای کوچیکیشهر  همچین یهبشه.  لمستقکه دلش بخواد  رسهمی وقتی مردی
 مهربون و راحتن.گیرن،یکه آدماش سخت نم ییهجا

 .یستنیاز برنامه خبرجاستینایلیتا م ،نه هوارد  رزماری



 دومی پرده نیکپیک ویلیام اینگ

۴٢ 
 

 چیه؟جریان]گرداندمیسر  شنودمیتا حرف برنامه [  هال
 .زنیممیبا هم حرفداریم هیچی  رزماری
 بچه؟چیهتبرنامهغروبی] امروزمیلیرو به [  هال
 کتاب بخونم. خواممی  میلی
 هست؟چیها. کتابامآدمیعجب   هال
جا یهش که همه سرگرمیشنثرش و غم و ینداره. حس خوندنش مهمه ـ اون گرمایداستان خاص  میلی

 .رسهمیبهت 
خواممیکه  همینهخاطر ] بهمغرورکتاب خونده بودم. [تربیشکاشای]ایلحظهبعد از . [فهمممیآره   هال

به خودش اینو آدمی. هر دممیآهنگ خوب گوش  کلیو  خونممیخوبو  کتابایجا ساکن شم. تمام  یه
هیرفته بود عضو  خوندمیکتاب  زیاددوست بودم که  یکی] با دهدمیبه کارش ادامه  میلیبدهکاره. [
کتابو تموم نکرده براش یه! هنوز خوندمیماهانه شده بود و تمام مدت داشت کتاب  نیخوگروه کتاب

 !فرستادنمی دیگه یکی
 ] هوارد کجا؟رودمیکه هوارد دارد این حیندر [  رزماری
 .گردممیاالنه بر   هوارد

  .کندمینگاه  رودمیماشینو او را که به طرفرودمیبه دنبالش رزماری  
 .دهدمیبه هالکشیدهرا کهایطراحی میلی  
نگهش تونممی. ذارممیدارن احترام  هنریکه استعداد آدمایی] من واقعًا بهخوشش آمدهمنم؟[ این  هال

  دارم؟
  نشونشون ندادم. کسهیچنوشتم که تا حاال به شعرایی.گممی] من شعر همخجلآره. [  میلی
 ها.اینابغهطورایی یهبچه تو   هال
  جا بذار بمونه!رو همونبطری] هوارد اونزندمیهوارد را صدا [  رزماری
 "؟ی] گفت "بطرگرداندمیسر بر [  هال
  !خریده زهرماریبدرد نخور وهای] بازم هتل بوده، رفته از اون پادطرف هال آیدمی[  رزماری
  هستی؟سوغات این] مرد جوون اهلگرددمیپادوها بر  سوغاتیبا [  هوارد
 ]زندمیازش معلومه که هستم! [  هال
 هوارد بذارش کنار.  رزماری
  شی؟می؟ هان یشنمیشوکهایصحنههمچیندیدنتو که از میلی  هوارد
 !شمنمیمعلومه که   میلی
  از دست دادم. موزدن شغلهمهچشم ب یهتو چی؟مدرسه خبر بدهالیؤو به مسینهببیادب یکیاگه   رزماری
  .نیکپیکبرایهمه االن رفتن پارکبینه؟میتو رو  کی  هوارد
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]به هالکنه. [ تابعیتاز قانون  همیشه بایدو آدم ایالتهاینخالف قانونچیزیین. همچنیستمهم   رزماری
 مگه نه مرد جوون؟

  کرد.تابعیتاز قانونبایدهمیشه] بله بله!او ییدأتمشتاق [  هال
 تو.برای عزیز بیا  هوارد
 طرفم.نگیرنه هوارد، اصًال  رزماری
 خاطر من.رو نکشته، بهکسییکمدیگهبس کن   هوارد
  .هواردبکشیاز خودت خجالتباید]شودمیدارد نرم [  رزماری
 ] آخه چرا؟با حالت مظلوم[  هوارد
 کارو بکنم.اینخوایمیگمونم بدونم چرا  رزماری
ها] معلم مدرسهبه هال. [بگذرونیماها خوش ینعید. به نظرم تو هم بایستنیطویننشد، ا یگهنه د  هوارد

 دارن. مگه نه مرد جوون؟حیاتهم حق 
 دارن.حیاتها هم حقمعلومه معلم مدرسه  هال
 .هاینگ یزیها تو مدرسه چبه بچهیلیم،] ُخبشودمی راضیباالخره [  رزماری
 کردی؟خیالچیم درباره  میلی
 آد؟نمیکسی]کندمی[به اطراف نگاه  رزماری
 .نیست خبرینه   هوارد
  !خواممی] اوووه! آب رودمیاش در هم چهره زند،می سوغاتیباالخره از [  رزماری
 بیاری؟از خونه براش آبرینمیچرا  میلی  هوارد
 لنگ آب بخورم!یاز شرممی.برهمیخانم اوونس بو  رزماری

 خانم پاتس.یخانهحیاط رودمی  
  ناراحت بشه. خیلیبه نظرم مامانت ولیدخترم دوست دارم به تو هم تعارف کنم میلی،  هوارد
 ]کندمیدست دراز ! [شهنمیاگه نفهمه ناراحت هم  میلی
  ]زندمیخودش . [نیست] نه بچه. برات خوبدهدنمیبهش اجازه [  هال
  !دیدمکمکم! ماربیا] هواردزندمیصحنه صدا  بیروناز [  رزماری
 .ندیده. مارمیلیتو برو   هوارد

.شودمیاند که چراغ اتاق َمج روشن خودشان نشستهی. هال و هوارد براشودیاز صحنه خارج ممیلی  
  .زندمی. هوارد رد نگاه هال راکندمیهال به اتاق نگاه

و کنممیصحنه رو تماشا  همین جااین آممیهر بار که دونیمی.زنهمینگاش کن، داره خودشو پودر  
در یهم حق ندار یشاز ده متر یول ینگاه کن تونییم یپسر هر چقدر بخوا یرپ ی"ا گممیبه خودم 

 ."یو بهش دست بزن یش



 دومی پرده نیکپیک ویلیام اینگ

۴۴ 
 

  بهش احترام بذاره.بایدکه آدمدختراییه] از اوناز ته دل آهیبا [  هال
قدر خوشگلش کرده و حاال وقتشه که خود دخترهاینحکمت نبوده کهبینگاش کن. به نظرم خدا  هوارد

ببرمت تونممی کنهمیناراحتت  خیلیپسر اگه  ببین] رسدمیبه ذهنش  فکریبود. [ چیبفهمه حکمتش
 آشنا دارم ها.سرییهجاهتل اون

 .کنمنمیکارااینوقته ازخیلینه ممنون   هال
 .کنیمیرستیدخیلیُخب کار   هوارد
 هم ندارم.پولیکهاینضمن   هال

 .شودمیواردمیلیبه همراه رزماری  
 بود غش کنم!نزدیک دایاخ  رزماری
  بود. حیاطلنگیاز شتیکهیه]خنددمی رزماریهراس  اینبه [  میلی
  کردین؟میپچپچچیداشتینشما دوتاببینم،صبر کن   رزماری
 وهوا.آبوضعیت. ازگفتیممیاز هوا داشیتم  هوارد
 جون خودتون.  رزماری
  چنده؟بلیتشَمجهی]بیندمیاتاقش  یپنجرهَمج را کنار [  میلی

 .شودمیکشیدهاتاق َمجیپرده  
 َمج خوشگل بودم!یاندازهجوون بودم بهوقتیَاه! منم   رزماری
 .بودیآره که   هوارد
نشون قیهبو دارم خودمو به  وایستادماتاقم  یپنجرهکناردیدمیاگه بابامولیم بودن.مردههمیشهپسرها   رزماری

  .نیستکار اصًال درستاین. چونکردمیادبمحسابی دممی
اون ]دهدمی توضیحهال  برایبلندتر بزن! [ ارنیهی]رسدمیاز پشت صحنه به گوش  موسیقی صدای[  میلی

. ننزیمنطقه رو م ینا یمراسما ی. اونا آهنگازننیآهنگ میزبوینسکه با گروهش هپیگینسهه یارن
  رو دوست دارم! هوارد باهام پاشو. آهنگ ینخدا چقدر من ای] اخودش ضرب گرفته برایبا آهنگ [  رزماری
 .نیستمکارهاینکهدونیمی هانی  هوارد
تو یمیل] میلیبه  کندمیرو . [کنین خالیشونه زیرشکه ازگینمیشما مردا به خودتونهمیشه اینو  رزماری

  !بیا
  .زندمیرا از سر راه کنار هاصندلیوایوانروکشاندمیرامیلی  
 من اول! من اول!  میلی

. هر درگذرانندمی آرامیشان را به اند و زمانگرفتهریتمموسیقیخودشان بابرایمیلیورزماری  
مراهه یقاً دق یقیشان با موسبه مردها ندارند. ضرب نیازی گویی شود،می دیدهتکبر  نوعیوجودشان 
  .خندندمیو  کنندیها را تماشا م. هال و هوارد آننیستثرأمتیقیاز آن موسیاست ول
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 .کنیمکارو تکرارهمینفرض کن من و هال  هوارد
 .نیستهمبدیفکرهمچینآره   رزماری

  .نیامدخوشش  رزماری. پردازندمیها به هال، خندان هر دو به تکرار حرکات زنکندمیهوارد رو  
  !کنینبس   
 که!خوبیمخیلیفکر کردم   هوارد

 .خواندمیفراایوانهوارد را به طرفرزماری  
 من!پیش بیاتو  میلی  هال
 اولم.همیشهنداشتم. منوشُخب تا حاال تجربه  میلی
  امتحان کن. بیا. کنیپشت سرم تکرار کنمومیکهکاریو هرباشیآروم  کافیه  هال

نسبت به حرکاتش ندارد. هوارد از خاطرینان یاحساس اطمیلیمیولکنندیآن دو با هم شروع م  
 .شودمیدور رزماری

 .دیگهنیاردربازیمسخرههوارد   رزماری
 گذره؟یباهام بهت خوش مکنیمیخیالچرا  هانی  هوارد
  زنن؟میخودشون برایاونا دارن وقتینباشهکسیچرا آدم بازنن،میاونا که دارن  رزماری

  .نیستجالبزیادهر چند کهدهند،میباز به کارشان ادامه  
 بدم؟خیلی] به هال[  میلی
 فقط.داریالزمتمرین یکمنع!   هال
! هر جا که برنامهشیفته گنمیبهم  همگیها کارو دوست دارم. تو مدرسه بچهینچقدر ادونهیخدا م  رزماری

 باشه اونجام.
هاآن و آیندمی. فلو و آلن هم کنار در نشیندمیها آنتماشایو بهآیدمیبیرونخانم پاتس از آشپزخانه  

 .کنندمیرا تماشا
  سخته!خیلیبرامشرایطیهمچینموندن تو آشپزخونه تو  خانم پاتس
ودتو باخ بایدنره که من اولم و  یادت دیبابچه ین] ببکند راهنماییرا  میلیتا  کشدمیدست از حرکت [  هال

 .کنیمن هماهنگ
  خودم درست کردم رو اجرا کنم.برایکه خودمحرکتایی خواممی  میلی
 اول باشه.تونهیکه مییتا جایدمرده که با ینبچه ا  هال

 .گیرندمیباز از سر  
 !خوبی!تونیمیتو  میلی  خانم پاتس
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  !١هیورتزم ریتا کنممی] احساسچرخدمیکه دارد دور خودش این حیندر [  میلی
 .گردندمیفلو و آلن به داخل خانه بر  
قدر سر پااینبود.  ولنتاینبود، شب  بزرگی مهمونیشبیه]دوباره برگشته اشجوانیانگار شور و حال [  رزماری

 !شیفتهگنمیبهمهمینهخاطرکه ُمردم! به وایستادم
تو ُلس آنجلس اینو. دممینشون  جدیدحرکت سرییه] بچه بهتکشدمیاز حرکت دست  ایلحظه[  هال

  ]دهدمیانجام  سریعیحرکات تند و بکن. [کنممییگرفتم. هر کار یاد
 چقدر ماهه!  خانم پاتس
 سخته که. خیلی  میلی
 . امتحان کن!بگیرییادتاکشهمیطول  یکم  هال
 .بگیرمشونیادتونمنمیببخشین]شودمی خیالبی[  میلی
باز هم ادامه.. [.ببین. شهرییبچه ترینفرز ینشون دادیریبگیادحرکتوینبا دقت نگاه کن بچه. اگه ا  هال

  ]دهدمی
 کارو بکنم.اینتونستممیکاش  ای  میلی

  .دهندمیو گوش  کشندمیدست  میلیتر شده، ضربش گرفته شده. هال و آرامموسیقیحاال  
  اون. عین! باشیاون  عین باید] هوارد تو همکندمیهال را تماشا  برانگیزرشک حالتیبا [  رزماری

آمده، بیرونکند. حاال َمج از خانه  پیرویازش  کندمیسعیهممیلیوگیردمییترآرامهال ضرب  
.رخشددمیاو در لباس  ولی نیست نیکپیکمناسب  زیادکه لباس این. با پوشیدهاش را لباس تازه

 .میلیهال وتماشایبهایستدمی
 .آدمی] َمج چقدر بهتشودمیدور  رزماریاز [  هوارد
 ممنون هوارد.  َمج
 پیوندی؟میبه ما   هوارد

  .کندنمیها توجه خودش است و به آن برایرزماریهستند.ایوانروهمگی.پیونددمیهاَمج به آن  
  !ندیدهبه خودش  شادیقدر اینوقته  یلیمون خخونهیاط! حین] آفرکندمیَمج و هوارد را تماشا[  خانم پاتس
 .نیستی] فکر کردم بلدکندمیهوارد را از َمج جدا[  رزماری

 .کندمیرا تماشامیلیو هال ورودمیحیاطَمج به   
  .دهمییادجدیدچندتا حرکتمیلی] مرد جوون داره بهبه َمج[  خانم پاتس
خود خوبیبه  کند،میهمان حرکات هال را تکرار  تنهاییبه بدم. [یادکردم به آلنسعیخوبه. منم خیلی  َمج

  ]هال
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 !کنهمیَمج چهببینین کنیننگاه   خانم پاتس
 ] واووو!تا به َمج نگاه کند گرداندمیرو [  هال

نانوشته باشد و مورد توافق هرقراردادی. انگار شودمییکیشان با همها از همان راه دور حرکاتآن  
و محترمانه جدی یگرانهماهنگ است. د یاردارد وبا هم بس ابتداییشان حالت دو طرف. حرکات

 .کنندیتماشا م
 جفت هم باشن نه؟انگاری] باالخره[  خانم پاتس

د،نشینمی ایوان هایپلهو رو  رودمیخانم پاتس  یخانهبه طرفمیلی.ریزدمیهمهحرف فضا را ب این  
هوارد سوغاتیبه سراغ  دیگراندور از چشم  شودمیباعث  همینو  کندنمیهم بهش توجه  کسهیچ

 برود و نگاهش کند.
 باشی؟ایناعینتونینمی]به هوارد قراربی[  رزماری
 تاجرم.یهجون من هانی  هوارد

ازش بقیهُاخت شده و دور از چشم  سوغاتیبا تربیشحاالمیلی.ماندمیخودشبرایرزماری  
 .خوردمی

  افتادم! حالیقدر به خودم سخت گرفتم که وسط سالن باینشب  یه  رزماری
 ها!کارش خوبهرزماریهی]خوشش آمده[  هوارد
ینبطرف هال و  رودمی! [هاکنینصحبت  ایدیگهچیزیدربارهنیستن] شما مردا انگار بلدبدش آمده[  رزماری

 ]ایستدمیاو و َمج 
 چیه؟]چه کند شرایط ایندر  داندنمی[  هال
  و پاهاشونو نشون بدن. بیارنکفشاشونو در بایدمردایهمه.کردیمتصویبجدیدقانون یهامشب   رزماری
 هام پامه.خانم من چکمه ولی  هال
 جوونا رو ول کن. رزماری  هوارد
.بیامات پهم تونممی ولیباشم  پیردخترمعلم مدرسه یهشاید]به هالهم باشه نوبت منه. [نوبتیُخب   رزماری

و شرم شودمی یخجالت ینچه کند. به خاطر همبایدیدر مقابل رزمارداندیشده. نمیجگ یهال کم  
  .کندمی

 ] خانوم من...اعتراض کند خواهدمی[  هال
خوب بشه. عاشقم شد چون هم ازش سرماخوردگیمبود. تو کلورادو تایداشتم که کابویدوست یهمن   رزماری

مونه خواستمیکوهستان.  رفتیمشب با هم  یه. فهمیدممیرو  چیزا خیلیکه اینتر بودم هم بزرگ
زدنیطور حرفاینمون. تا حاال کوه باهام ازدواج کنه. گفت خدا عاقدمونه و ماه هم ساقدوش باالی

 شنیدی؟رو 
  آب بخورم.لیوانیه] خانم برمازش دور شود کندمی سعی[  هال
از یکی یادمنو  چیه؟ دونیمیپام باش. ] با من بمون مرد جوون. با من بمون. همدهدنمیبهش اجازه [  رزماری
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هیمدرسه گذاشته بودن.  یکتابخونهتو  پیشلاکه سیکی.ندازیمیباستانیهایمجسمه اون
وسپر ر یه] کندمیبلند و خارج از نزاکت  ایخندهدونه سپر بزرگ داشت. [ یکبود.  ُرمی گالدیاتور

شیمیهر بار که از کنارش تو کتابخونه رد م گفتیممیما معلما  یهمهداشت.  همینودستش. فقط
دوباره. [ ارهیسرش ب ییبال یه یممجبور کرد یروو مد یمکرد یهاستهشاد ته یه. شهیم احترامییبهمون ب

اوضاع رو تاکار کرد؟ مستخدم مدرسه رو آورد  یاونم چ دونیی] مدهدمیزمختش را سر  یخندههمان 
هاقدیمیاون  خدایا] دیگر یاخندهافتاد به جون مجسمه و درستش کرد. [ مقار یهدرست کنه. اونم با

 واقعًا فاسد بودن!
  خسته شدم. کنیمبسدیگهشهمی] خانمشودمیناآرام  حسابیدارد  دیگر[  هال
 ری؟میداری] کجازند میهال را چنگ  پیراهن[  رزماری
 خانوم من...  هال
  نرو. جاهیچنرو.جاهیچ]کندمی دهد،تحکممیبهش دستور [  رزماری
]کندمی. هوارد دخالت شودمیپاره  پیراهنشخودش را از دست او خالص کند که  خواهدمیمن... من... [  هال
 ولش کن. بذار بره. اونا جوونن. رزماری  هوارد
  جوونن؟چیه] جوون؟ منظورتاست یرکه از رو تحق صداییبا [  رزماری
 ] حالم خرابه.حالش بد شده[  میلی
  !میلی  خانم پاتس
 .بمیرم خواممی  میلی

  .رساندمیدر آشپزخانه  نزدیکاو خودش رایلی،طرف مگردانندیهمه سر م  
  !میلی  َمج
 سر خودش آورد؟بالییکار کرد؟ چهچیدختره   هوارد
 آروم باش بچه.  هال

دارد زجر رود،یصحنه م یگربدهد به طرف د یلیم یطبه شرا یتیکه اهماین بیاو مشکل خودش را دارد. [  اریمزر 
  قشنگه چون اونا جوونن.خیلیاین] گمونمشده تحقیر حسابیچون  کشدمی

 تو.بریممیلی]رودمی میلیبه دنبال [  َمج
 ] ازت متنفرم.به َمج کندمیرو  عصبانی[  میلی
 !میلی]ناراحت شده[  َمج
  ست.خوشگلههمیشهست ــ َمج] َمج خوشگلهگریان[  میلی

  خانم پاتس به دنبالش.رود،میدوان به داخل آشپزخانهمیلی  
 حرفو بزنه؟اینباید] چرابه خودش[  َمج
 .همینه] کار کارکندمینگاه  سوغاتیبه [  هوارد
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 هوارد. اینه] تمامش گناه . فرصت انتقام به دست آوردهکندمیبه هال اشاره [  رزماری
 بس کن... عزیزم  هوارد
عوض مراقبت از اون تمام ولی. بودیمیمواظبش باید.بودیمیلی] تو بازننده به هالکامًال تهمت[  رزماری

 حواست به َمج بود.
  ...هانی  هوارد
  .کنیاز خودت شرم باید.نداریپسرهاینازکمیَمج تو هم دست  رزماری
  خور کرده؟چیزرومیلیکی]ایوانبه  گذاردمیپا  عصبانی[  فلو
  !اینهخانم اوونس! کار اینه] کارکندمیبه هال اشاره  واردیوانه[  رزماری

 کند.میفلو غضبناک به هال نگاه  
  طور نبود...این] خانم اوونسدارد اوضاع را مرتب کند سعی[  هوارد
 جوونه!خیلین کارایابرایمن  میلی  فلو
 کار خودشه! کار خودشه!  رزماری
  هم... طوریاینماجرا کنین،] گوشاستفاده کند دلیلاز منطق و  کندمی سعی[  هوارد
هات] با اون چکمهرو به هالندارم. [ احتیاجیتو همراهنمایی! بهکنممیکارچیدارمدونممیهوارد   رزماری

عین یکی ولی. کنیمی کاریهر  داریدوست  کیو با هر  جاییاینانگار صاحاب  ریمیرژه  طوری
 .دهنمیاهمیتیکه به رفتارتشهمی پیدامن 

 نکرده!اشتباهیخانم اوونس پسره کار  هوارد
یدیند یکیشونمت! تو عمرت عمه یزادهاشرافیلیونرای] مشودمی ترنزدیکقدم بهش بهرو به هال، قدم[  رزماری

  از خودت نداشته بدبخت.کمیبابات دستولیزنیمی. الف باباتویچارهب
  .بیاورد دلیلفلو  برایکندمیسعیچنانفلج شده. هوارد همگوییهال   
 نبود.میلیحواسش به کسهیچ  هوارد
؟یبکن یدوست دار یو هر کار جاینا یاییب تونییمیچون مردیکردیال] خشده ترنزدیکبه هال [  رزماری

خیال ندی؟ اهمیتو بهشون  بزنیرو کنار  دیگه آدمای تونیمی جوونیکه فقط چون کنیمی خیال
ی؟هست یزیانگنفهمه چقدر موجود رغت یو کس یبازو رو کنوبر تونیمی هستی قویچون  کردی

وحقت هم میرییجوب م یهتو  ی؟چ یشد یرپ یهان؟ وقت یستن یابد یتجوون ینکرد یالخ یول
  جاست.و آخرش هم جات همونیکه ازش اومدهییچون جوب جا هینهم

او را دور یدآمیاو گفته. هوارد یبه رو یمکلمات آخرش را مستقینشده و ایکزدبه هال نحسابی  
  بکند.اینطقیمغیرنگذارد کاراینازتربیشتاکندمی

 دیگه؟ببندیدهنتو شهمی  هوارد
نچناهم دهدمیکه نشان  العملیعکس کند،نمیبهش توجهدیگرکسیرسیده،ایوانانتهایهال به  
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 نامشخص و مبهم است.
  .شهنمی چیزیحالش خوبه خوبه. آلن مراقبش بود.میلی] فلوآیدمی بیروناز آشپزخانه [  خانم پاتس
  .نیستهابرنامه یناز ا یخبرنیکیککه تو پینبدونیهمگخوامی] مختم کالم[  فلو
 من بود.تقسیرخانم اوونس گناه من بود.  هوارد

 .آوردمیایوانشده را بهسرحالمیلی،آلن  
  .کنیممیو ماجرا رو فراموش نیکپیکریممیهمگیخودمون. حاال میلی اینم  خانم پاتس
  شد؟چیببینم] هال بگوهال را متهم کند خواهدمی سریع[  آلن

 .دهدنمیجوابیهال   
 .آدمیهمراه مامیلی] آلنبه آلن[  فلو
  !نکنیایاحمقانهحتمًا خانم اوونس. هال بهت گفتم کار  آلن

 هال هنوز هم ساکت است.  
 پوشیدی؟ت روَمج چرا لباس تازه  فلو
  .طوریهمین.دونمنمی]باشد گیجخودش  دست از گویی[  َمج
  !آیمیو هوارد  رزماریاالن! بعدًا با همین.کنیمیباال و لباستو عوضریمیاالن  همین  فلو

 داخل خانه.گرددمیبر تندیَمج   
  .مونیمیمجایبوگیرنمیرومیزایهمه. االنبجنبین  خانم پاتس
  .بیفتفوردن. راه  ماشینمنتظرشم. هال سبدا همه تو بیرونبگینبه َمجبیوانسخانم   آلن

 .شودمیخارجسریع. آلنخوردنمیهال تکان   
 حالت بهتره؟عزیزم میلی،  فلو

 .شوندمیاز سمت راست خارجمیلیفلو و  
  .کنیپیداو راهوبیاییموندنبالتونیمی] مرد جوونبه هال[  خانم پاتس

چنان ساکت. هال همشنویممیرا  کادیالک ماشیندورشدنصدای.شودمیخانم پاتس هم خارج  
  .اندایستادهخانم پاتس  یخانه هایچمنو هوارد رورزماری.ایستادهایوانیگوشهاست و

  .کردیبد باهاش صحبتخیلیست.اون بچه رزماری  هوارد
  قدر بد رفتار کردم؟اینشدچی؟مکردکارواینشد چیهوارد   رزماری
نکن. توجهی] مرد جوون بهش به هالزنا. [ عینبره که مردا هم غرور دارن ــ درستیادت نباید  هوارد

 نداشت. منظوری
و تعطیالتمهشب  آخرین. امشب نیکپیکبرم خوامنمی] هواردرودمی حیاط خروجیبه طرف در [  رزماری

 خوش بگذرونم. خواممی
 .بزنیمچرخییهریممیباشه با هم   هوارد
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  به دل آفتاب رو به غروب برونم! خواممیفتاب رو به غروب برونم!آبه دلخوامیهوارد م  رمزاری
خورده. هال شکستشودمیهوارد دور  ماشینهوارد هم دنبالش. دود،میماشینبه طرفرزماری  

آمده و هال هم اصالً  بیرونآرام  خیلی. آیدمی بیرونمتفاوت از خانه  لباسی. َمج با ایوانرو  نشیندمی
.کندیمنرم صحبت  لحنیو باالخره با  نشیندمی ایواننیمکتروی. َمجکندنمیبه حضورشتوجهی

 حرکاتت خوبه. خیلیتو   َمج
 ] ممنون.آیدمیبه زور در  صدایش[  هال
یلیخز و ا نتر باشهم باهوشیلیخ شایدهستن که ییدرک کنم. پسراتونمیمثل تو رو می...و من آدم  َمج

یآرامشاحساس  هیچبدن و دخترا باهاشون  خیلیکارو بکنن  این خوانمی وقتی ولیتر جهات موفق
  ندارن.

 ] آره.صورت میان هایشدستاست،  پایینسرش [  هال
  نم.ک تمام حرکاتتو دنبال تونستمومی بلدیراحت بودم، چون کارتوخیلیاومدیتو وقتی ولی  َمج
 .نیستمن االن حالم اصًال خوب ببین  هال

. از بودن کنار او احساسکندمی جیبدست در شود،میو از َمج دورشودمیبلندجایشهال از  
  .لرزدمیزده شده بهش به خود  هایتهمتشدت دارد از خشم وبهکند،میناراحتی

زنه زده چیاون منو از هر عین زنایی] ندارد جوابیهال . [کنیتوجهسیدنیخانمحرفایبه  نباید  َمج
  .کننمی

 رد کارت؟رینمیچرا  ببین  هال
  شده؟چی] بگوشودمیعمق احساسات هال  یمتوجهاو [  َمج
یهچ شیده] فابگیردرا  اشگریه جلوی کندمی سعیبا تمام وجود  لرزند،یم هایششانهو  شودیم خیالبی[  هال

ییآدما یبرا ییجا یادن ینکل وجودمو خوند. تو ا یکسا یاشعه ینماش یه ینه ولگردم. عیهان؟ من 
 من وجود نداره. ینع

 نباشه؟جاییشهمیمگه   َمج
 ] هست؟کندمیتمسخر  گوییخودش را [  هال
و دوست دارم به هستی باهوشیتو آدم  یعنی. کنییهم آدمو سرگرم میلیــ خیهست. جوون معلومه  َمج

رو تو همیناهم  سیدنی. مطمئنم خانم هستی هم تیپشــ خو هستیهم  قویحرفات گوش کنم.
 .زدنمیحرفااینوگرنه ازدیدهوجودت 

گی؟می یچ. ُخب حاال دیبسال رفتم دارالتایهچهارده سالم بودوقتیبهت بگم؛چیزییهبذار  ببین  هال
  جدی؟  َمج
  آره.  هال
 چی؟ برای  َمج
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ورد خواستمیو دلم  خواستممی. چون اونو مشددزدی. آره!دزدیدمرویکیموتورسیکلتکه اینبرا   هال
 دستش بهم نرسه.کسیدور بشم تاتونممیبشم تا 

  .بیننمیتو خودشون حسیهمچیناز پسراخیلیبه نظرم ــ ُخب  َمج
براش کردم. اومدمیاز دستم بر  کاری] "هر آوردمیمادرش را در  ادایال. [ؤمسیشبعد مامانم رفت پ  هال

  .دارالتادیبرفتمهمینخاطر." بهنیسازم ساختهکاری دیگه
 !فهمممی]با تمام وجود[  َمج
واقعًا ناراحت شد چون خانمدیدنمو مامان جونم از بیرونکشیدجامنو از اونخیرهبنیاد یهباالخره   هال

  بودم.اضافیزندگیشخودش شوهر کرده بود و من تو برای
 آدمو درک نکنن.،پدر و مادروقتیبده  خیلی  َمج
 .سیموربرایحتینگفتمیکهیچبرایتا حاال اینو  هال
  بگم. تونستممیچیزیکه  یاــ  اومدمیاز دستم برکاریکاشایکاش ــای] شده گیج[  َمج
  .سازهنمی فیلمیازش  کسهیچکهداستانیداستان هال کارتر بود،اینُخب ــ   هال
 .شنمیشوکهشنیدنشازهاخیلی]به خودش[  َمج
همهحالت ب یا بریاز حال  خوایمی. اگه دیدی] حاالکشدمی بدبینیبعد دست از  کند،می تماشایش[  هال

یجادا سکوتیجلوتو نگرفته. [ کسیبرو،  ببندی،تو خونه و درو رو خودت  بدوییکه این یابخوره 
  کنیم؟کار چی خوایمی]منوال همینبه  مدتی. شوندمیهم هب خیره. شودمی

 .گفتیخوشحالم که بهمخیلیمن... من   َمج
 تو!] ممنون ازمغرور شده بسیارتوجه  ایناز [  هال
 خوشگل.نمن... من خسته شدم از بس بهم گفت  َمج
 ممنونم!عزیزمممنونم!   هال
ظرمونن.و منت ماشین. سبد غذاها رو گذاشتن تو نیکیکپیمبرید] نه ممنون نباش. باجهدمی جایشاز [  َمج

تواندینماست،  تاببیَمج . [دیره بریم بایدما  ببین] چشم در چشم هم شود،می نزدیک حسابیهال به او [
 ] هال!نگاه هال مقاوت کند جلوی

 نگو.هیچیسسهیس  هال
 . اونا منتظرن.بریمبایددیگهنه... ما   َمج
  .یلعنتنیکیکپ ینا ذاریمینمنو] ما امشب پاموشودمیبا َمج از صحنه خارج[  هال

 دومیپردهپایان  



 
 

 

ی سومپرده
  اول یصحنه

نور کم بهش داده. ماه کامل اییرهت یرنگ آب و شب گذشته.مهتاب در آسمان کامل است وآسمان را روشن کردهنیمهاز 
. هوارد وایستدیکه کنار خانه م شنویمیشورلوت هوارد را م یخودش را رو صحنه انداخته. بعد از چند لحظه ما صدا

آرام صحنه را فراآرام غمی. آن دو خسته هستند، حس شودیالبته اول وارد صحنه م ید، رزمارنشومیوارد  یرزمار
ندارد و غرق افکار یطبه مح یاتوجه رسدی. در ابتدا به نظر مشودیجا ولو مو همان رودیبه کنار در م ی. رزمارگیردیم

 وار دارد.حالت نالهتریشهوارد ببهیشهاخودش است و جواب
 .بودیمکه اولشجاییهمونبرگشتیم. هانی رسیدیمدیگه هوارد
 ] اوهوم.است دیگری جایفکرش [ رزماری
 .بودیباهام خوب خیلیامشب  رزماری هوارد
  اوهوم. رزماری
 خانوم اوونس بو برده؟ کنیمیفکر هوارد
  .نیستبرام مهم  رزماری
و موقعیت ایناز  ناشیانه خواهدمی. [ایمدرسهکه تو هم معلم اینمواظب حرفاش باشه. ضمن بایدمثل من  تاجرییه هوارد

  .رزمایبخیرصبح مغازه رو باز کنم. شب باید.ویلچریبرگردمه] ُخب بهتربرود بیرونصحنه
  اوهوم. رزماری
  ]از صحنه خارج شود خواهدمی. [بخیربگم صبحت باید شایدم یا. بخیرشب هوارد
 هوارد؟ریمیداری] کجا شودمیمتوجه [ رزماری
  برم خونه. بایدهانی هوارد
 .شیاز شرم خالص  تونینمی رزماری
  گی؟می چیهانی هوارد
 .همینه. مخصوصًا بعد از امشب.شیاز شرم خالص  تونینمی رزماری
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 باش.منطقی هانی] عصبی کمی[ هوارد
  منو با خودت ببر. رزماری
 و چه کنم؟ر ُخب حرف مردم هوارد
 مردمو و حرفشون! بابای] گور بدطینت[ رزماری
  !هانی] شوکه شده[ هوارد
ابونخیتنم کنم و تو  خوادمیکه دلم  لباسیاگه هر گنمیچیاگه جلوشون دستمو تو دماغ کنم؟ مردم گنمی چیمردم رزماری

 برام مهم باشه؟بایدراه برم؟ چرا حرفشون 
 .هانیستیامشب اصًال خودتهانی هوارد
کنم. چیکاربا خودم  باید دونمنمی نبریخودمم. منو با خودت ببر هوارد. اگه منو تریشهم ب یشهچرا هستم. از هم رزماری

  .گممیجدی
  .نیمکی. شنبه صحبت میسرکالس درس بدیبریدصبح با.یبخوابیریباال و بگ یبر هبهتر هانیببین هوارد
 .برنگشتیوقتهیچدیگهشاید. نگشتیشنبه برشاید رزماری
 .شناسیمیمنو خوب  رزماری هوارد
هاشنمونه که براش مهم باشه با یکه کساینتا بعدیو بعد نفربعدیهکنم؟ نوبت مردچیکار بایدُخب بگو بعدش  رزماری

  رو نداشته باشم منو دفن کنه.کسیپام برسه لب گور و یهنه. تا  یاخوبم
 نگو!طوریاینرزماری] دهد تسلیدارد  سعی[ هوارد
 .دمنمیبشه. بهت اجازهطوریاین بذاری تونینمیهوارد رزماری
  .بودیو خنده  شوخی یآماده همیشه بودی،خوبیخیلییپایهورفیقشدیمبا هم آشنا وقتی. شمنمیمتوجه هوارد
 .آدنمیامخندهدیگه] تهیاز درون  ییبا صدا[ رزماری
 .کنیممیش صحبت شنبه درباره هوارد
 .کنیممیاالن صحبت همین رزماری
 من...هانی] ُخب ناراحت است[ هوارد
  .یم منتظرمدم خونه کشیشیهبرگردم بایالتماز تعطیوقتی. گفتکنییباهام ازدواج مگفتی رزماری
 سرم شلوغ بود و... خیلی تابستونیهانی هوارد
 کجاست؟ کجاست هان؟ کشیشتهوارد رزماری
  روزه عوضش کنه. یه تونهنمیو دهمیشکل  زندگیشتورویودو سالمه. آدم راه و روشچهل هانی] شودمیازش دور [ هوارد
تونمیم یترم. منم راه و روش خودمو دارم. ولازت بزرگیکنیالخید. شایستمهوارد. منم دختر دم بخت ن جاینبرگرد ا رزماری

کنم و دورم پر باشه زندگی ایکرایه اتاقاینداره، دوست ندارم تو  فایده طوریاین زندگیکنن.  تغییر بایدبدم.  تغییرشون
 و بعد تنها برگردم خونه. شوهربی پیر زنایاز

  نداره. گیمیکه  اینیازکمیدستهمچینمنمزندگی.چیهمنظورت دونممی رزماری هوارد
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 کنی؟نمیبه حالش فکری یهُخب پس چرا  رزماری
 خودشو داره.هایبدیزندگیمتوجه شدم که هر شکل از اینوُخب هوارد
بریخ هیچ. بعد افتهمی اتفاقییهکه تنهام.  سالیهآخریناینکهگممیداره. هر سال به خودم بدی خیلیمن زندگی رزماری

 .شممیترکه از سال قبل ُخلاینجز  شهنمی
  ] ُخب...ناامیدانه[ هوارد
  ونون خودت هم قطع نشه.. مواظب باش آبشهیونون نمتو برام آبُخب رزماری
 کنم. شوخی خواستمنمی هوارد
 .ذاشتیمیمنو سر کار داشتیمدت  این...تمام رزماری
 ! من تو رو سرکار نذاشته بودم.نیستطوریاین رزماری] تدافعی[ هوارد
 ذاری؟می چیُخب پس گو اسمشو  رزماری
  داشتم و...شلوغییام، هفتهبه خدا خستهنکنیم؟صحبت ایشنبهُخب چرا  هوارد
 .کنیباهام ازدواجباید] هواردشودمی خیرهاو  هایچشمبه [ رزماری
  باهات ازدواج کنم.تونمنمیاالنهمینهانی] ُخبشودمیدارد شکنجه [ هوارد
 .جااینبیایی پاشی تونیمی صبحی رزماری
 .شیمی غیرمنطقیگاهی هوارد
  .کنیباهام ازدواج باید رزماری
  کنی؟میکار چیکارتو هوارد
 رو از مرکز بفرستن.یکیجام تا آدمیآلوا جکسون  رزماری
 مغازه رو بگردونه.یزروپول بدم چند جنکینسبه فرد باید هوارد
  ُخب بهش پول بده. رزماری
  ُخب... هوارد
  هوارد صبح منتظرتم. رزماری
 ] نه.بعد از چند لحظه افکار متالطم و ناجور[ هوارد
  ] هوارد!خفه ایگریه[ رزماری
.ریزدمیاشک  عصبی رزماری. کندمیسکوت . [کنمنمی" ازدواجکنیباهام ازدواجبایدکه بهم زور کنه "هوارد کسیمن با هوارد

اجد بگه "لطفًا باهام ازدویزن ازم بخواد باهاش ازدواج کنم حداقل با یه] اگه کندمیدوباره به حرفش فکر  یواشیواشهوارد
 کن.

 ] هوارد لطفًا باهام ازدواج کن.خوار و مغلوب[ رزماری
 بهش فکر کنم.بدیبهم فرصت  بایدُخب هوارد
  ] لطفًا... لطفًا...زندمیزانو خدا! لطفًا باهام ازدواج کن هوارد. لطفًا... [ ای] ناامید[ رزماری
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بخواب و استراحت بگیربهش فکر کنم. االن برو خواممیوقتیکم... من... منرزماری]او خجل شده تحقیراز رنج و [ هوارد
  . من...میزنمیحرفمدرسه با همیکه براینو قبل از  آممیکن. صبح 

 بپیچونی؟که منو  خواینمیهوراد رزماری
 .پیشت آمیمصبح هانی هوارد
 قول؟ رزماری
 .کنیممیو صحبتجااینآممیبرم دادگاه. سر راه بایدآره. هوارد
 خدا! هوارد لطفًا باهام ازدواج کن.ای رزماری

 خارج شود. خواهدمیهوارد  
  ] لطفًا!مغلوب لحنیبا [ رزماری
  .رزماری بخیرشب هوارد
 ] لطفًا.شودمیکه او خارج اینبعد از [ رزماری

را اشیانرژ ی. رزمارشنویمیهوارد را م ینشدن و دورشدن ماشروشنی. صداایستدمیورودیکنار تنهایی رزماری 
. بعد َمج از سمتماندمی خالی لحظاتی برای. صحنه شودمیو وارد خانه  کندمیجور واز دست داده. خودش را جمع

. قبل ازیدآیدنبالش م یع. هال سرکندیهق م. دست به صورت گرفته. دارد هقشودیوارد م دوانراست صحنه دوان
  دارد از او دور شود.سعی. َمجرسدمیبرسد به اوکه َمج به در خانهاین

 هان؟نیستی،سف که أ... متعزیزم هال
 .کندمیهق سکوت. َمج هق 
  ولم کن. َمج
  .کشتممیکه ناراحتت کنه، خودمو... خودمو کنممیکاریکردممی خیالدلم. اگه عزیز هال
 .کشممیخجالت  خیلیمن... من  َمج
  نگو. طوریاینعزیزم هال
  کرد. تغییرزندگیمه کلتبمریهمرتبه...یهشده بود و چی دونمنمی حتیمن َمج
  هستم. اون معلم مدرسهه حق داشت. جام تو جوبه.خاصیتیبیکنن. ولگردماعدامباید] خودشبه  ینتوه یبا کم[ هال
  حرف نزن. طوریاین َمج
 .شممیطور مواقع از خودم متنفراینعزیزم هال
 گمونم... همون اندازه که گناه توئه گناه منم هست. َمج
 .کنممیموردیبی کارایواقعًا گاهی هال

 به خانه برود. خواهدمیَمج  
  بینمت؟میفردا 
  .دونمنمی َمج
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 م.برم سر کار تازهبایدرفته بود. از فردا  یادماوخ هال
 ساعت نه فروشگاه باشم.باید َمج
  کارت تمومه؟کی هال
  ساعت پنج. َمج
 و...بیامبتونمشایدهان؟میببینهمو تونستیماون موقع شاید هال
 با آلن قرار دارم ــ البته اگه بخواد باهام حرف بزنه. َمج
  رو بلکل فراموش کرده بودم.سیمورخداای]تازه دردیتازه،  موضوعی[ هال
  طور.همینمنم َمج
 کار کنم؟چیش.برگردم خونه تونمنمی هال
 خانم پاتس بتونه...شاید َمج
ایخومی عزیزم] کندمیفکر  کمی. [خوابممیجا و همونمنخوابومیجلو روصندلیوبودیمجا کههمون برممیماشینو هال

 بدی؟ چیجواب مامانتو 
 .دونمنمی] من... منافتدمینرم به جانش  لرزشی[ َمج
 بذارم آفتاب طلوع کنه.نباید خدایا] دوباره هراسان[ هال
 بگم.چیبهش کنممی فکرییه...یه َمج
 .بخیر] ُخب ــ شب ناشیانه[ هال
  .بخیرشب َمج

 وارد خانه شود. خواهدمیَمج 
 .تربیشیکمتونی؟می...باشیباهام  یکمــ عزیزم هال
  برم تو.هبهتر َمج
 لطفًا! هال
  فراموششون کنم.یدکه بایزایی. چشهیاز نو شروع میهمه چ یطورین... ااین َمج
  لطفًا لطفًا! هال
 برم؟ بذرایزود  دیمیقول َمج
 .بریزود بذارم دممیبه خدا قول  هال
و از هال دور گرددمیکنان برهق. َمج هقشوندمیهم  یخیره. هر دو شودمی نزدیک. بهش رودمیآرام به طرف او ُخب... [ َمج

  نباشم. دنیا اینتو  دیگه. بهتره ینمتببخوامینمیگه.ددادی] تو قولرودمیو به طرف خانه  شودمی
رود؛یم یرونو ب زندیلگد م ینبه زم کند،ی. هال دست مشت مگذاردی. هال را تنها مرودیمدوانبه طرف خانه دوان 

 آمدن هم شرمنده است.دنیا از به
  



 
 

  

  دوم یصحنه
یزیتم. لباس تروشودیم یگارکنار در نشسته و دارد س یهارو پله یلیاول وقت همان روز است. م صبِح 
میلیاست.  عصبی. آیدیم یرونخانه ب یاش است. فلو از در ورودروز مدرسه یناول یو آماده یدهپوش

آمده. با انایوفرصت نکرده لباس بپوشد. با لباس خواب به  ی. فلو حتکندیم تپر ایگوشهرا  سیگارش
 .کندمیصحبتمیلی

 بودی؟بیدارَمج اومد وقتی  فلو
  نه.  میلی
 امروز صبح باهات حرف زد؟  فلو
  نه.  میلی
  اتاقو قفل کرده. که نتوستم دو کلمه باهاش حرف بزنم. حاالم که درِ کردمیگریهقدراوندیشبخدا!  ای  فلو
 شده.چیگمونم بدونم  میلی
داشتی] کشدمیبو ... [گیمیبهت زد  حرفیهم  کیخانوم. هریلیمدونیینمیچی] شما هو محکم جدی[  فلو

 کشیدی؟می سیگار
 شده؟چی] َمج بهت گفتآیدمی بیروناش از خانه[  خانم پاتس
  .داریکن همون طرف خودت نگهشون سعیخونهآریمیولگردا رودیگهیدفعههلن پاتس   فلو
 َمج حالش خوبه؟  خانم پاتس
  و اون آدم اوباشو تنها گذاشته. تنهاش گذاشته.پریدهبیرونماشینمعلومه که حالش خوبه. اون از  فلو
 داری؟از آلن خبر   خانم پاتس
 جا.اینآدمیگفت امروز صبح  فلو
 جوونه کجاست؟  خانم پاتس
  زندان! ندازمشمیبشه  پیداش کلهسرو وقتیکجاست! االن تو زندانه، اگر هم زندان نباشه دونممی  فلو
  ندیده؟هوارد روکسی]آوردمی بیرون ورودیسرش را از در [  رزماری
 ] هوارد؟ نه بابا چطور؟متعجب[  فلو
اتاقک ذارممیدارم  هاموتابستونی. خانم اوون لباس بیاد] گفت ممکنه امروز صبحو نامطمئن عصبی[  رزماری
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 کمکم؟فرستیمیروکسیزیرشیرونی،
 .گرفتاریماالن همه   فلو
 ]ایوانطرف  رودمیو بعد  کندمیبه فلو نگاه . [رزماریکنممیمن کمکت   خانم پاتس
 ]داخل گرددمیبر ممنون خانم پاتس. [  رزماری
  هست! خبرایی یه. رهمیطرف طرف اوناینپرکندهمرغایعینصبحی] از سربه خانم پاتس[  فلو

 .میلیبهکندمی. فلو رورودمیخانم پاتس داخل  
 خبر بده.تا آلن اومد   
شانسراغ دوست آیندمیکه دارند شنویمیرا م یستینو کریرماایوصدا. حاال ما سرشودیفلو داخل م  

 .رزماری
  باشم تا تو ثبت ناما کمکش کنم. پیششآماده باشه. به ناظم قول دادم اول وقت رزماریدختر کاش   ایرما
 آد؟میبهم  ایرما  کریستین
 بذار پشتشو برات صاف کنم..قشنگیهلباس   ایرما

  .کندمیدرست  ایستادهکه با حوصلهیستینکربرایلباس بزرگ راایرما  
  ره.رو شاگرداش بذا خوبیأثیربپوشه تا بتونه تیروز اول مدرسه لباس خوبیشههمیدگمونم معلم با  کریستین
 !میلیبخیر] صبحتایوان روی رودمی[  ایرما
  سالم.  میلی
 ست؟آماده رزماری  ایرما
 .پیششبروخوایمیاگه   میلی
  .ندیدمنیکپیکچقدر بد شد َمجو تودیشب] میلیبه [  کریستین
 و گفتن.همین رمدیگه هایخیلی  میلی
.بکشیم یرونبخابالو رو از تخت رزماری باید بندممی. شرطکریستینبیا]کندمی کریستینبه  مشخصینگاه [  ایرما

خانم پاتس، یخانهکنار در  کندمیروزنامه پرت یکشود،می. بامر با دوچرخه واردشوندمیوارد خانه  
یددتا بتواند اتاق َمج را  شودمیخانم پاتس  یخانه ایوانفلو. بعد وارد  یخانه برای اندازدمیهم  یکیبعد 

 بزند.
 ام َمج!من آمادهبیرون؟بیاییخوایمیَمج!  هی  بامر
 .دیوونهبگیرخون خفه  میلی
خودشو شههمیشون گشته. کل شهرو دنبال سیمورنو پارک کرده بودن. آلنیپل ماشزیرکهدیدتشونداداشم   بامر

  .خوابهمیبادش زوددونستممییکیمنولی کردمیباد 
  به چاک.زندمیوشودمینزدیکآلن دارد به خانهکهبیندمی  
  ]به آلن کندمیرو . [کشممیجارو درعوضیاین روزی یه  میلی
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 ببینم؟َمجو تونممی  آلن
.پوشهمی] البد داره لباس رو به آلن] َمج! آلن اومده! [زندمیاتاق َمج صدا یپنجرهرو به آلن. [زنممیصداش   میلی
 .شممیمنتظرش   آلن
  دونستی؟می اینوآلن.  آدمی] من... من ازت خوشم به او کندمیرو  خجالتی حالتیها و با رو پله نشیندمی[  میلی
 ] از من؟متعجب کمی[  آلن
  سخته مگه نه؟ خیلی آدمیازش خوشت بدینشونیکیکه بهاین]کندمی ییدأتبا سر [  میلی
 هم آسونه.هابعضیبرای]تلخ لحنیبا [  آلن
 چرا.دونمنمی.شدیدچار ضعفکنیمیاحساس   میلی
  .آدمیمن... من خوشحالم که ازم خوشتمیلی]چه که خوشش آمدهآن برعکس[  آلن
  بگم. خواستممی. فقط یبکنی] انتظار ندارم کارمشخص است اشتنهاییاز لحنش [  میلی

  .میلیبه  کندمیناراحت. رو  بسیاراست و ریخته. بهمشودمیخانهحیاطوارددرهوارد از  
 ببینم؟رورزماری تونممی  هوارد
 کنی؟میجا چهاینمن هوارد، خدای  میلی
 گمونم منتظرمه.  هوارد
 .کنیها صداشپلهپایاز ره بهت  میلی

  .ایستدمیجا حرف دراینباولیخانهورودیبرود طرفخواهدمیهوارد  
 شون باال دور هم جمع شدن.همه  
 شون؟همه]رسدمیبدبخت به نظر [  هوارد
 و خانم شوئنوالدر.کرونکیتخانم پاتس و خانم  میلی
 .ببینمشتنها بایدبابا  ای  هوارد
  جاست!این] هوارده! اون که در خانه هستند دیگر هایزنرو به ] هوارد! [زندمیاز داخل خانه صدا [  رزماری
 خدا!ای]افتاده گیر داندمی[  هوارد

و بعد وارد دهدمی میلی تحویلدرد نگاه پر یک. هوارد شنویممیزنان را از داخل خانهیسرزندهصدای  
بیرونَمج از در آشپزخانه  ایلحظه. بعد از ماندمیو آلن رو صحنه تنها  شودمیدنبالش  میلی. شودمی
یرناپذرد خدشهکه دا یشده. احساس و لحن روانیو  روحی پاالیشبه نظر  پوشیده، ایساده. لباس آیدمی

 است.
 سالم آلن.  َمج
 ] َمج!ثر شدهأواقعًا مت دیدنشاز [  آلن
 .ببخشیددیشببابت   َمج
مشکلو حل دیگهاالن  ولی. شهمی طوریاین کنیولشوقتیورهالدونستممیبود گناه تو نبود. چیهر   آلن
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 !هشنمیمزاحمت دیگهکردم! 
  واقعًا؟  َمج
دونستممیبکشم.  بیرون نداختمیکه راه  هاییمعرکهکه پاشو ازاینپایذاشتممیتو مدرسه نصف وقتمو  آلن

  شد. اینجواب محبتم  ولی. سوختمیدلم به حالشهمیشهوکنهمیخرابحسابیچند جا 
 ] االن کجاست؟عالقهبیهنوز [  َمج
  کنم!خداحافظیجام تا باهاتایننگرانش نباش! از طرفش  آلن
  رفت؟جااین] ازاحساساتش را متوجه شد شودنمیهنوز [  َمج
  آلن!جاییاین دونستمنمی]پوشیدهمرتب  هایلباس. آیدمی بیروناز آشپزخانه [  فلو

شتمپشت سرش مشت آید،می بیرون میلی. کنندمی شادیکهشنویممیزنان را از داخل خانهصدایحاال  
 .آیندمیاز پشتشدیگران،ریزدمیبرنج به هوا

 عروس خانوم اومد! عروس خانوم اومد!  خانم پاتس
 باشه!هیچتونمشکالت  ایرما
 اومد!گیرتدختر خوشگلیهبیوانسهوارد   کریستین
 کرد!پیداخوبیمرد رزماری  ایرما
 !شدنمیبهتردیگه ایناز   کریستین
 خوشحال باش!  خانم پاتس
 باشه!هیچمشکالتت   ایرما
 !باشیخوشبختهمیشهو  همیشه  خانم پاتس

سرگشتگیو  گیجیاش که هوارد دو چمدان به دست دارد. از چهرهبینیممیوایواناند روآمدههمگی  
  .پویشیدهمهمانیهایلباسرزماریمشخص است.

 چیه؟لباساین] دختررزماریبه [  ایرما
 که دست نخوردن.نایلونیقدیمیلباس  یه  رزماری
 ماست.رزمارییتازهلباس  اینو   کریستین

  .شودمی مخفیبعد دوباره پاید،می. اطراف را شودمیپیداچوبیدر اتاقکمیانهال ازیکلهوسر  
]کشدمیآلن را به طرف خودش . برو َمج! [شانسیخوشیعنیتوبرایاینبده.رزماریبهیادگاریچیزی یهَمج   فلو

 بده!یادگاریبهتخوادمیَمج رزماری
  .باشیدستمال منو داشته تونیمیسیدنی] خانمهاکنار آن رودمی[  َمج
  ] دخترا َمج واقعًا خوشگله مگه نه؟گیردمیدستمال را از او ممنون َمج. [  رزماری

یستی/ایرما  آره آره!آره معلومه!   نکر
  خانم پاتس.یخانهطرفرودمیوشودمیها دورَمج از آن  
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  راحت و خوب بگذرونه! خیلیروزندگیتونهمیمثل َمجدختری!روزیهدختر به   رزماری
  .رودمیبه دنبال فلو  رزماریطرف َمج.رودمیوشودمیها جداآلن از آن  
.شما و دخترا یهم تو حمومه. بمونه برا میگذاشتم و دستگاه فرزنخانم اوونس ظرف آب گرمم رو تو کمد  

.دارممیبرشون  آممیبا هوارد  کردیم پیداجا  یهکه ین. بعد از ایرشیرونیگذاشتم اتاق ز یلمووسا ییهبق
 .باشیمخوبیدوستایتونیممیقبل عینهنوزم 

  د.کنمی. َمج تعجب کندیودش مخیو نگاه َمج را متوجهآوردیمیرونهال دوباره سر ب  
م؟بد کرایهجا رو بهش  داریرو سراغ  کسی. ندادیتو اصًال به ما خبرولیدوست ندارم االن بگم رزماری  فلو
 ی؟رو نگفت١برکنریجسولیندا] بهشرزماریبه [  ایرما
 !خیاطیهمربی! اونلینداآه   رزماری
 !داشتنیهدوست] دخترمثبت به همه حالتیبا [  ایرما
یستبازش بابت آب پرتقال صبحونش  خواستهمیبندیکسبا هم حرفشون شده. خانمبندیکساون و خانم   رزماری

  م. درسته دخترا؟دادینمیاز پونزده سنت بهش بیشترکدوم از ماهیچولی بگیرهسنت 
یستی/ایرما  !دادیمنمی] نه! اصًال! معلومهاو ییدأتدر [  نکر

 .بگیرهسو بگو با خانوم اوونس تماسلیندابه  ایرما  رزماری
 باشه حتمًا.  ایرما
 .رزماریممنون   فلو
 ...کنیمتنظیمسندا روبریمباید رزماری  هوارد
  !داشتیم خوشیروزایبا همخیلی] خداحافظ دخترا!کریستینو  ایرمابه [  رزماری

 .کشندمیرا در آغوشهمدیگرهر سه  
 !عزیزمبریمبیا] خسته کمی[  هوارد

 .گیردمیچمدان را از هوارد آلن  
 .خوابهمیهمهیخونه] باالخره شتره دربه آلن[  هوارد
  آره.  آلن
 !ترهبیشاعتبارشمتاهلیکار با آدماوتازه کسب  هوارد
ت] خانم پاتس تو دوسخانم پاتس رو به. [بشینمن و هوارد خوشبخت عینتونجفتامیدوارم]به َمج و آلن[  رزماری

 !بودی مهربونی
 .بشیخوشبختجورههمه رزماری  خانم پاتس
  .کنممیو منم بهت افتخار  شیمیمعروفیینویسندهروزییهدونممی.میلیخداحافظ   رزماری
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 .سیدنیممنون خانم  میلی
 ست؟آمادهچی] همهرزماریبه [  هوارد
  ریم؟می داریم] کجا آیدمیسراغش  ناگهانی فکریست! [حاضر و آماده چیهمه  رزماری
یجا توننیکمپ دارن. خودش و زنش م ١تو اوزارکسفامیالمونازیکی] ُخب...ناشیانه مکثیبعد از [  هوارد

 .یرنبرامون بگ یمجان
 عاشق اوزارکسم!  رزماری

شدنبال میلیو خانم پاتس و  کریستینو  ایرما. بردمیرا شانهایچمدان. آلنشودیبا آلن از صحنه خارج م  
 .روندمیریزانکنان و برنجههلهل

  زنی؟نمیشد؟ چرا حرفچیدیشب] َمجبا َمج تنها شده[  فلو
 مامان تنهام بذار.  َمج
  کنی؟نمیخداحافظی] خانم اوونس باهامونصحنه بیروناز [  رزماری
  .کردمامی خداحافظیخدا! تمام صبحو داشتم باهاشای] عصبانی[  فلو
  خونه رو بده. کلیدای خوادمیسیدنی] خانم اونس خانمشودمی دیده ورودیکنار [  آلن
 فلو!بیا] ِدپشت سر آلن[  خانم پاتس
 .آممیدارمآممی] دارمرودمی بیرون سریع[  فلو

.آیدیم یرون. هال بیوندداز صحنه هستند بپ یرونها که بتا به آنرودیبه دنبال آلن و خانم پاتس م  
ر. پشت سشودیم یده. پابرهنه است و رو لباسش رد خون داندیدهاند و به تنش چسپشده کثیف یشهالباس

 .ایستدمیَمج 
  َمج!  هال
 .اومدیمینباید]شودمیبه او و ازش دور  کندمیرو [  َمج
 َمج اوضاعم خرابه. ببین  هال
  حقته.  َمج
تو زدم و خودمو انداختم یکیشونو.مدیدزد ینورو انداخت دنبالم. بهم تهمت زدن ماشیساپلیمورس بابای  هال

 .شهمیبد  خیلیبگیرناز دستشون در برم. اگه منوتارودخونه شنا کردم
  .بریدننافتو با مشکل انگاری] توتفاوت کرده کمیحاال اوضاع [  َمج
 کنم.خداحافظیباهاتخواستممی  هال
 چیه؟ تصمیمت  َمج
  متنفرم. خداحافظیاز  خدایا. کنممی پیداخودمبرایکارییهمایوهتلرممیدارم.رفیقتو تولسا   هال
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  نه.یا هم الزمه ایدیگهکاردونمنمی] ُخب...چیست اشواقعیحس  داندنمی[  َمج
 ؟هستیعصبانیاز دستم   هال
 .ندیدمتوعینوی رکهیچ] من... منگریزان[  َمج

یمیانهو در  گرددمی. فلو بر شوندمیجا دوراز آن ماشینبارزماریو هوارد وخوابدمیبیرونصداهایوسر  
 چشمش به هال افتاده.ایستد،میراه 

  َمج!  فلو
 .رسدمیحاال آلن از راه  
 داری؟کارچیجااین] هالخشمگین[  آلن

  .کریستینوایرماپشت سرشانآیند،میمیلیخانم پاتس و  
 ست!پسر جوونه  خانم پاتس
 بفهم!اینو.مدندزدیماشینتومنسیمور ببین  هال
 .بینیمیبه چاک وگرنه بدبزنیبهتر از شهر  آلن
 .رممیهر وقت آماده بودم  هال
 بمونه و کار کنه.جااینخواستمیبره؟ گمونم   خانم پاتس
 .مونمنمیجاایننه خانم. من  هال
  دزدیدی؟چی. ازمریمیاالنهمین]رودمیبه طرف هال  وحشیانه[  آلن
  .یشم. تو تنها دوستم یردرگ خوامیبچه نمینببدعوا شود] خواهدنمی کند،میآلن را از خودش دور [  هال
 .ترسمنمی. ازتیستیمبا هم دوست ن دیگه  آلن

تشپش بردمی گیردمیآلن را  هایدست تندیاست.  نیرومندتربسیارهال از اوولیزندمیآلن بهش مشت  
ن. خانم پاتس نگران شده. آلکنندمیدنبال  هیجانصجنه را با  این کریستینو  ایرما. زمین خواباندشمیو 

 .زندمیداد 
 !بیچاره! ولگردعوضیولم کن   
 !کنیمیاالن ولشهمین] به هال[  فلو

خانم یخانه پشتیو آلن خودش را به در  کندمیاست. هال او را رها ترضعیفکهبپذیردبایدآلن ولی  
سوت یشده. صدا یررو صورتش؛ او به شدت تحق گیردیو دست م نشیندیجا مهمان رساند،میپاتس 
  .رساندمیخودش را به َمج یع. هال سرشودیمیدهاز دور دست شنیقطار

 کنی؟نمیخداحافظیباهامعزیزم] به َمج[  هال
  .نیستکهکسیر.ین] بهتر شماها برکریستینو  ایرمابه [  فلو

 .شوندمیدوررنجیدهآن دو   
  ] ...خداحافظ...به هال نگاه کند خواهدنمیاست،  پایینسرش [  َمج
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و من... من گفتم زدیمیقشنگ حرفایو اون همه بودیتو رو خدا از دستم ناراحت نباش. کنارم نشسته  هال
 .گمیمیاومده. جدشتخو ماز
 .نیستمعصبانی.نیست چیزی  َمج
 ممنون. ازت ممنونم.  هال
  ببردت زندان. بیاد پلیس زنممیزنگ  نریاالنهمین] مرد جوون اگهعصبیهمچون نگهبانان [  فلو

 .شنوندنمیحرف را َمج و هال اصًال این  
  .دیدمتکهاولی... از همون بارآدمیو من... من ازت خوشم  َمج
 ] َمج!عصبانی[  فلو
 ] حدسشو زدم.کندمی ییدأتَمج با سر] جدًا؟ [بشاش[  هال

. خانم پاتسبیندمیصحنه را  ایندارد  بدبینانه میلیهال ارزشمند شد. برایکارهااینیهمهدیگرحاال  
به کمک او از شر هال خالص خواهدمیبه آن دو دارد. فلو خودش را به آلن رسانده و  آمیزینگاه محبت

 شود.
 تو خونه.ریمیاالن همینَمج   فلو

 .خوردنمیَمج تکان  
  من... ولیآدم ناجورم  یه کردممیبگم. احساستونستمنمیمن نگفته بودم. ببین  هال
  چی؟تو   َمج
 .گممیجدی.آدمیخوشمخیلیمن ازت   هال
 ...داشتیرو هم دوستدیگههایخیلیتو   َمج
 نبودن. زیاد  هال
 .دادیانجامدیشبکهکاری عین...   َمج
  ثرم کرد.أ] فرق داشت. متمناسب است یکلمهدنبال ... [دیشب.دیشبنه مثل   هال
 گی؟میراست   َمج
  زدن، همه و همه.که داشتم، حرفاحساسی.کردممینگات وقتی  هال
 .مردی یهباشه تو چیباهات بدم اومد. هرسیدنیواقعًا از رفتار خانوم  َمج
  .شوریپریزندهزنیهچه نه. توبدونی. چهزنی یهو تو هم   هال

  .شوندمیاش متوجه میلی. فلو و خانم پاتس و شودیمیدهاز دور شنیسپلیرآژصدای  
 .آنمیدارن  پلیسا  میلی
 .کنممیسرشونبهخودم دست  خانم پاتس

طورهمیند. خورننمی. هال و َمج تکان کندمی تماشایشمیلی.شودمیخانم پاتس از سمت راست خارج  
 .آیدمی. هال به حرفهمدیگرندیخیره
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 باشیم؟با هم خوایمی  هال
  شه؟میچی] اگه بخوامشودمیاشک در چشمانش جمع [  َمج
.یمبر یاکن. ب یخداحافظ ش. باهایارممال خودمه رو بدست بیزندگینکه تو ایزاییچیدختم. باببد یهمن   هال

.یمکن یدابهتر پ یجا یهباهات نصفش کنم تا  تونمیمیولیهنکبتی. جادنیهتل بهم جا میرزمیناونا تو ز
 دختر؟شدی] َمج! ُخلخشمگین[  فلو
  .تونمنمی  َمج

 سوت قطار از دور. صدای  
 .یبه قطار برسونیعخودتو سرهمرد جوون بهتر  فلو
گیرهیکه سوارشم قلبت برام م دونیمیو  شونیمیشهمیقطارو که داره از شهر خارجصدایوقتی] به َمج[  هال

  .یدوستم داری،دوستم داری،چون دوستم دارم! تو دوستم دار
آرامش آیدمی سریع. فلو ریزدمیفرو  زمینزده رو تا به قطار برسد. َمج از رفتن او متعجب و بهتدودمی  

 کند.
 بلند شو دختر.  فلو
  مامان!  َمج
 بشه؟طوریاینبرات بایدچرا   فلو
 دارم!من دوستش دارم! دوستش  َمج
 شون به ماست.چشمهاهمسایهآروم باش دختر.  فلو
  بهم نگفته بود؟ کسی. چرا تا حاال یهچیداشتن واقعدوستدونستمینم وقتهیچ  َمج
  ] سوار قطار شد. اون سوار قطار شد.کندمیکه هال رفته نگاه  مسیریدارد به [  میلی
  .ببینمش تونمنمیدیگه] حاالعمیق پشیمانیسف و أاز سر ت ایگریه[  َمج
 کار بود.بهتریناینَمج باور کن  فلو
 چرا؟ چرا؟  َمج
 که.نکردیحداقل باهاش ازدواج  فلو
  کجا ببرم؟ اینوکنم؟ کارچی] مامان با احساس عشقماز رو اضطراب شیونی[  َمج
  تو خودم احساس نکردم.عشقیوقتهیچ] من... منخورده و ناراحتشکست[  فلو

گذاردمیها را هال همراهش است. آن هایپوتین گردد،میداخل خانه. خانم پاتس برگرددمیبرگریانَمج   
 .ایوانرو 

 .هکردپیدارو کنار ساحل رودخونه اینا پلیس  خانم پاتس
که رفته بود هم صداشاینچند ماه بعد از  حتی. اومدمیدخترا از هال خوششونهمیشه]شودمیاز جا بلند [  آلن

  سرگردون بود. آدمایازش خبر داره؟ لحنش لحن کسیهال هنوز هست؟گفتنمی. زدنمی
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  .یکه دوست دار یمدارزمینی شیرینایبسیپااز همونما.یشپ یاآلن شام ب  فلو
 خانوم اوونس.رممیمن دارم   آلن
 ری؟می داری  فلو
  برم... مگمی دیگهحاال  ولی وایستم. قرار بود جاش میشیگانبرمماهیگیریسفریهباهاشخوادمیبابا   آلن
 که؟جااینآیمیدانشگاهبریکهاینقبل از   فلو
 .گردممیبرکریسمسخانم اوونس  آلن
 کن!خداحافظی! آلن برو تو با َمجکریسمس  فلو
که نگاهش همینــ فقط  کردیخوشحال و مغرور میلی. منو خیباستز] َمجاش افتادهعشق گذشته یاد[  آلن

  اون مال منه.گفتممیو به خودمشدممیاز غرورکردم سرشارمی
 آلن!ببینشبرو دیگهبار  یه  فلو
  .پیشتونآممیوگردممیبرکریسمس] نه!را گرفته تصمیمش[  آلن

 .شودمیاز صحنه خارج  
 ] آلن!از رو باخت فریادی[  فلو
 .گردهمی. برگردهمی] فلو اون بردهدمی تسکینش[  خانم پاتس
 ] خداحافظ آلن!دهدمیدست تکان  برایش[  میلی
  .شیمدرسهیآمادهبهترهمیلی]اشزندگیبه  گرددمیدوباره بر[  فلو
  .رفتمی یادم] داشتخانه، ناراحت است ورودیطرف در  رودمی[  میلی

 به خانم پاتس.کندمی. فلو روشودمیداخل  
  هلن تو از اون جوونه خوشت اومد درسته؟ قبول کن که خوشت اومد.  فلو
 آره خوشم اومد.  خانم پاتس
 .] اوهومآمیزتحقیربا حالت [  فلو
افته،نمی اتفاقیمرتبه،  چیهمه عادیه، چیعادت کردم، همه چیزبه همهتنهایم،من و مامانم دونیمی  خانم پاتس

 مامان...داروایبوین،کنار پنجره شمعدونای
  نخورده بمونه.دستطوریهمینممن دوست دارم خونه  فلو
یکاتاق کوچ یهتو  ی. جورشهمیعوض چیخونه همهذارهمیاون پاشووقتیست.مرد تو خونه یه وقتینه   خانم پاتس

ینا یادمنو  کردیکه م ی. هر کارلرزونهیو صداش سقف رو م رهیراه م یرونکه انگار داره ب رهیراه م
  خوب بود.یلیخینست و اتو خونهیمرد واقعیهکه نداختیم
 بود؟طوریاین] بدبین[  فلو
  بودنم خوبه.زنم و زنیهانداخت که... مناینیادمنو  همین  خانم پاتس

 .آیدمیبیرونرفتن به مدرسهیآماده میلیحاال   
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  .ریزهمیاشک  ریز یه طوریهمینشده. دارهیوونهدیارو] َمج عاشق اونکننده تحقیر[  میلی
 ت.سرت به کارت خودت باشه و برو مدرسه  فلو
 . اصًال.شمنمیوقت عاشقهیچمن   میلی
  حرفو بزن.اینبعدبشیتربزرگیکمکوچولو صبر کن میلی  خانم پاتس
یلازدواج کنه و ک یآدم معمول یهشهر کوچولو بمونه و باینتو همتونهیبزرگ شدم. َمج میکاف یبه اندازه  میلی

یهمهه ک نویسممی رماناییو  نیویورک رممیکالجم تموم بشه  وقتیبزرگ کنه.  خاکیو  یفکثکرو یبچه
 آدما رو تکون بده.

 .هستیبااستعدادیتو دختر میلی  خانم پاتس
  عاشق بشم. نیستالزم دیگهــ اون وقتشممی] بزرگ و مشهورپیروزمندانه[  میلی
 !بدترکیبهی]از پشت صحنه[  صدای پسر
  زرنگه.خیلیکنهمیخیالکلوگه.] پوپدک مکبیندمیپسر را [  میلی
 .شممیمریضها.ایآبلهنشینزدیکبهم  هی  صدای پسر
دنبال تدبیف داردمیبر  چوبیتکه بکنه کور خونده. [کاریتونهمیکردهخیال] اگهشودمی عصبانی حسابی[  میلی

  ]پسر
 .شدیبزرگیدختردیگه! تومیلی! میلی  فلو

  .رودمیصحنه  بیرونو به طرف اندازدمیچوب راکند،میفکرتربیشمیلی  
 ]رودمی. [بینمتونمیعصر   میلی
  مگه نه هلن؟گرده،می] آلن بردوباره مطمئن شود خواهدمی[  فلو
عروسیو اونا با هم  عیدشب  مهمونی ریممیو با هم گردهمیبرکریسمسفلو.گردهمیمعلومه که بر  خانم پاتس

 .شنمیو خوشبخت کننمی
  .امیدوارم  فلو

است. یجد شهمراه دارد. حالت کوچکی. کاله به سر گذاشته و چمدان آیدمیبیرونناگهان َمج از در خانه  
 .رودمیحیاطخروجیراست به طرفیک

 ] َمج!متحیر[  فلو
 تولسا.رممیمامان دارم   َمج
 من.خدای]به خودش[  خانم پاتس
 .کنمنمیکارواینکینهنشو. از روعصبانیلطفًا   َمج
 م!زندهشهنمی] باورمگیردمیسرش را [  فلو
 کنم.کارچیبایددونمنمیوداریحسیچه دونممی  َمج
  ...و دوزممیلباس تازه برات یه. عیدشب  مهمونیآدمی.گردهمیبرکریسمسَمج آلنببین] پریشان[  فلو
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 برم.خواممیمامان   َمج
 ...گممیچیببین] َمج! گوش کنعصبی[  فلو
 .کنهمیحرکتدیگهدقیقهاتوبوسم چند  َمج
دش هم. بعکنهمی اتیناکنه پولوش خرج  پیدا کاریهموقتیساپورتت کنه.تونهنمی.نیستاون خوب   فلو

 .دیگهزنیهسراغ  رهمی
 فکر کردم.اینا یهمهبه   َمج
 عاشق بود.شهنمیبودنعالیخاطرنفرو فقط به یهفلو   خانم پاتس
 من! خدای  فلو

 !منیبرایخوشگله! توهیَمج!هی] از دور[  پسرهاصدا 
 ان؟کیدیگهاون پسرا   خانم پاتس
.شهمیشما تنگ  برایمامانم  یاندازه] خداحافظ خانم پاتس. دلم به بوسدمیخانم پاتس را ارازل. [همین از   َمج
  ...بریبذارم  تونمنمیوش کن. گ] َمجبگیرددارد چمدان را از او  سعی کشد،میَمج را [  فلو
ی. براکنمیم یداپ یکار یهجا انداز دارم و اون. نگران نباش. ده دالر پسرممینداره مامان. دارم فایده  َمج

از وقتهیچکن. بهش بگو  یخداحافظ یلیهست. از طرف من با م یخال یجا یبودن کلخدمتیشپ
 نداشتم.منظوریکه بهش گفتم ازش متنفرماین

 ] َمج... َمج...ناالن[  فلو
  .کنممیاحساس غرور باهوشیخواهرهمچینبهش بگو از داشتن  َمج

و رفتن او را ماندمی جایشو سر  شودمی خیالبی ولیشد،ِک میچنان او رارو گردانده، فلو همدیگرحاال  
 .کندمینظاره

 بگیرم؟جلوشوتونممیهلن   فلو
 تو رو گرفت؟جلوی کسیفلو   خانم پاتس

  اند.تازه متوجه شدهکنند،میرد و بدلنگاهیفلو و خانم پاتس  
دمب یادبهش  خواستممیبود که  چیز کلیجوونه.  یلی] اون خکندمیرا نگاه  شودمیچنان دارد َمج که دورهم[  فلو

 .نیومدپیشو فرصتش 
 .بگیرهیادفلو بذار خودش تجربه کنه  خانم پاتس

 هلن! هلن!  پاتسخانممادر
 تحمل کن مامان! یکم  خانم پاتس

  .افتدمیپرده  .کندمیو دارد به دوردست نگاه  ایستادهچنان. فلو همرودمیخودشیخانهایوانبه طرف  
٢۵/٠۵/٩٣ترجمه  پایان


