
 ِی رادیوی  ی:نامهنمایش

 

 

دم»
 
 «کشیبنگاِه آ

 
 

 اثر:

 «جک لندن»

 نگارش براِی رادیو:

 آیوب آقاخانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسمِت اول

دم
 
 ها: )به ترتیِب حضور(ا

 ساله 25 –سرژ کنستانتین  –ایوان دراگو میلوف  -1

 ساله 52    ویل هوسمان -5

 ساله 06    والدیمیر -3

 ساله 35    وینتر هال -5

 ساله 50     گرونیا -2

 ساله 56     هاس -0

 ساله 55    هریسون -7

 ساله 32    لوکوویل -8

 ساله 59    مورگ ویدر -9

 ساله 58   استار کینگ تون -16

 ساله 39    هانوور -11

 ساله 58    جان گری  -15

 …و

 –کار )هاسکا قسمِت اول(، خدمت –فروش )پسربچه اول(، روزنامهقسمِت  –سال کار )مرِد میانخدمت
 –خدمت )زِن جوان پیشقسمِت اول و پنجم(،  –مرِد جوان چی )قسمِت اول و پنجم(، پست –پیرزن 

قسمِت  –مرِد جوان  –قسمِت سوم(، صدا )سینکلر  –سال زِن میان –کار قسمِت دوم(، گروسه )خدمت
 قسمِت پنجم( –سال چهارم(، متصدِی هتل )مرِد میان

 –داِی زنِگ در از نزدیک ص –رسد صداِی موزیِک مالیمی از سالن به گوش می –ِی ویل هوسمان /خانه
 صداِی باز شدِن در/ –شتابد هاِی عجول براِی باز کردِن در میکار با گامخدمت –دوباره 

 بله؟  کار:خدمت

 بلند( منزِل ویل هوسمان اینجاست؟ –محکم  –)خشک   میلوف:دراگو 



 بفرمایید! بله، همینجاس  کار:خدمت

قاِی هوسمان هستن؟  میلوف:دراگو 
 
 ا

 ببخشید شما؟  کار:خدمت

 «ایوان دراگو میلوف»  میلوف:دراگو 

 کنم بفرمایید ایشون از ظهر منتظِر شما هستند.خواهش می …البته …)سریع( اوه کار:خدمت

 کنم زیاد دیر شده باشه )صداِی بستِن در(شود( فکر نمی)در حالی که وارد می دراگو میلوف:

کنم از این طرف ن( البته! حق با شماست خواهش میدر حاِل دور شد –خند )با لب کار:خدمت
 تون!گم بیان خدمتبفرمایید، االن می

 خطاب به دور( بهشون بگین من وقِت زیادی ندارم. –)بلند  دراگو میلوف:

 )از دور( چشم قربان! کار:خدمت

 شود/طع میبه طوِر ناگهانی ق صداِی موزیک –نشیند می –هاِی دراگو میلوف با طنین /صداِی گام

 انتظار نداشتم! …سالن طراحِی خوبی داره …)زیِر لب( هوم دراگو میلوف:

 زند/شود او بسیار با ذوق و شوق و التهاب حرف میشود و ویل هوسمان وارد می/صداِی در که باز و بسته می

قاِی دراگو میلوف! خوش اومدین من خیلی منتظرتون شدم!  هوسمان:
 
 سالم ا

قاِی هوسمان! شنیدم خیلی دنباِل من میع دراگو میلوف:
 
 گشتین!صر به خیر ا

 شدم.اوه البته! دیگه داشتم ناامید می هوسمان:

 ِی غیرقانونی هستم!چه انتظاری دارین؟ من مؤسِس اولین مؤسسه دراگو:

 اند!نیافتنی)با خنده( البته من نباید فراموش کنم که رؤسا همیشه دست هوسمان:

قا.ها توِی خونهِل حاضر یکی از اونولی در حا دراگو:
 
 ِی شماست ا

 و ما چقدر میزباِن بدی هستیم چیزی میل دارین قربان؟ …اوه هوسمان:

 عجله دارم. …نه دراگو:

 شه.اینطوری که نمی هوسمان:

قا! درباره دراگو:
 
 ِی کار حرف بزنیم بهتره! شما قصد ندارین بشینین؟هیچ اشکالی نداره ا



رهکار خودش براتون یه نوشیدنی میبه هر حال خدمت …البته …چرا …هاو …ها؟ هوسمان:
 
ن ای …ا

 نشیند(رسِم ماست )می

 )هنوز خشک و محکم( چرا خواستید خوِد منو ببینید؟ دراگو:

 …ِی شما قباًل قراردادی بستیم کهما همونطور که در جریان هستید، با مؤسسه …راستش ما هوشمان:

 ِی اجراِی قرارداد نداشته باشین.در نحوه امیدوارم اعتراضی دراگو:

میز بود. البته خوب شکِل خیلی محدودتری داشتاوه نه اصاًل! اون کامال! رضایت هوسمان:
 
 …ا

 خوب؟ دراگو:

 ه!تر از مورِد قبلیببندیم که کمی حساس خواستیم یه قرارداِد جدید با، شماما در واقع می هوسمان:

 شنوم.شود( بسیارخوب میجا میجابه –)مکِث کوتاه  دراگو:

 …«مک دوفی»ما االن تمایل داریم که رئیس پلیِس شیکاگو  هوسمان:

 شناسمش!کند( بله، می)قطع می دراگو:

زار شعور و انگلیه یک حیواِن درندهخوبه! )با نفرت( ادِم بی هوسمان:
 
ست دائمًا از طرِف اون ا

قاِی دراگو میلوف با وجوِد اخطارهای مکرری که به اون داده، بینیم. بهترین افراِد ما رو به بند کشیدهمی
 
یم، ا

 رو تبعید کرده. البته هنوز به من که دبیِر حزب هستم« کارولین وارفیلد»اعضاِی برتِر گروهمون یعنی حزِب 
ای  دیگهِم ترسیم که موفق بشه. انگار کاِر مهکنه! ما از این میولی داره با پستِی تمام تقال میزورش نرسیده، 

زاِر ما و تالش برای متالشی کردِن حزِب موفق و محبوب
 
دماِی ما  س!مون نداره! مسخرهبه جز ا

 
موراش به ا

 
ما

واقع  کنه. درزنن. براِی تماِم این موارد هم مفّرهاِی قانونی پیدا میشون میکنن و مثِل حیوون ک تکحمله می
افته این اصاًل خوشایند نیست. همین االن ه به دسِت اون میش برِگ برندهر دری به روِی ما بسته شده! همه

هاِی مهم و کلیدِی کا دارن روِی ک ِف نموِر چهار نفر از مهرهکه من و شما در حاِل صحبت کردن هستیم، 
 گیم؟رو نمی« سانجز»پوسن اصاًل چرا هاِی انفرادی میسلول

که هرگز هم به داِم دوروئی و  شپاک و انسانیپیرمرِد بدبخت با هفتاد و دو سال سن، با اون روِح  
! بعد از ده سال تنهای  ی« سینگ سینگ»فهمین؟ توِی ریاهاِی تمدِن امروز نیفتاده، توِی تبعید مرد! می

 انگیزه!غم

 سکوتی کوتاه/ –/مکث 

 گین؟چرا چیزی نمی   

 چی بگم؟   دراگو:

 نظری ندارید؟  هوسمان:



یید کنم؟دوست دارین نظراتتون   دراگو:
 
 و تا

یید کرد؟یعنی نمی  هوسمان:
 
 شه تا

ییدش تحقیق الزمه! این شیوه دراگو:
 
 ِی ماست!ِی غیِر قابِل تغییِر مؤسسهبراِی رد یا تا

یید خواهید کرد. سگبله می هوسمان:
 
قا! قطعًا تا

 
 قانوِن هاِی دونم )با شوری ناگهانی( تحقیق کنید ا

دیم که اونا به بدرفتارِی خودشون ادامه ما اجازه نمی ای احتیاج دارن.این شهر باز هم به درِس خونیِن تازه
دیگه نباید زنده بمونه! براِی همین دسِت نیاز به طرِف شما و « مک دوفی»بدن، بدوِن اینکه مجازات بشن. 

 تون دراز کردیم. بکشیدش!بنگاِه تخصصی

 …اووم دراگو:

یم و ِی پول رو نداشتشد، افسوس که امکاِن تهیهد میالبته باید خیلی پیش از اینها نابو هوسمان:
شو تغییر بده، ولی اینطور نشد. ما تونستیم خیلی سریع مدارِک مورِد لزوم رو جهِت توجیِه امیدوار بودیم شیوه

وری کنیم.تقاضامون جمع
 
 ا

قاِی هوسمان. باز تکرار میشما حتمًا قانوِن ما رو می دراگو:
 
م مگه پذیریفارشی رو نمیکنم، ما هیچ سدونید ا

 اونکه مطمئن بشیم از بین بردِن طرِف مورِد بحث توِی قرارداد، از نظِر اجتماعی مفیده!

وری کردیم.البته گ فتم که. ما مدارِک کافی براِی ایجاد و توجیِه این ضرورت جمع هوسمان:
 
 ا

 «مک دوفی»ظِر اجتماعی هم مرِگ دونم و از نباید اضافه کنم که خواسِت شما رو شخصًا منطقی می دراگو:
شنام، ولی کمیتهکنم چون میجا و مفید ارزیابی میرو به

 
ِی ما ِی تحقیِق مؤسسهشناسمش و با کارهاش هم ا

یید کنه، متوجه که هستید!
 
 هم باید نظراِت منو تا

 البته! هوسمان:

 ِی مطلوِب شما برسن!کنم که به نتیجهولی گمان می دراگو:

 اگه بر فرض به این نتیجه برسن که کشتِن اون از نظِر اجتماعی منطقی نیست چی؟ …و هوسمان:

 ش بهتونداریم، بقیهمون از پوِل شما برمیدر اون صورت غیر از ده درصدی که بابِت تحقیقات دراگو:
 شه.برگردونده می

 بسیارخوب! هوسمان:

قاِی هوسمان، چون وقتحاال بریم سِر مسئله دراگو:
 
 گذره!رحمانه داره میبی ِی پول ا

 ِی پولو االن بپردازم؟من باید همه …)با مکث( من هوسمان:

 )خشک( بله! قرارداد همین االن منعقد خواهد شد! دراگو:



ر( ت)مسلط …یعنی امیدوار بودم که …منظورم این بود که …هه …پته( منظورم)با تته هوسمان:
قاِی دراگو میلوف، همخودتون می

 
نارشیستدونید که ا

 
دمیشه ا

 
 هاِی فقیری بودن.ها ا

هاِی او که نزدیک صداِی گام –شود کار وارد میشود و خدمتزمان در باز میهم –خندند /هر دو می
 شود/می

رمانهاِی بلند( میچنان با خنده)هم   دراگو:
 
قا!تونید از ا

 
 تون بگذرید ا

 که اینم ممکن نیست.  هوسمان:

 التش باید ایستاد!پس پاِی مشک   دراگو:

 فرمایید قربان؟ایستد( اجازه می)می  کار:خدمت

 ممنون جو! بذارش روِی میز!  هوسمان:

ون ای براتتونم چیِز دیگه)به دراگو میلوف( اگه قهوه دوست نداشته باشین می  کار:خدمت
 بیارم.

 نه! همین خوبه! به شرطی که زیاد شیرین نباشه! دراگو:

 ِت شکرشو خودتون بکشین قربان!پس زحم کار:خدمت

 تونی ظرِف شکر رو ببری!خوام مینمی دراگو:

 ِی تلخ؟)متعجب( قهوه هوسمان:

 بله بیشتر دوست دارم! دراگو:

 شنیدی که چی گ فتن جو! هوسمان:

 تون!بله قربان با اجازه کار:خدمت

 ر/صداِی باز و بسته شدِن در از دو  –شود هاِی او که دور می/صداِی گام

 شید؟خوب! پس هیچ تخفیفی براِی ما قائل نمی  هوسمان:

ا و ممکن نیست پول باید یکج وجههیچِی پرداخِت پوله، بهاگه منظورتون از تخفیف نحوه  دراگو:
قبل از شروِع کار پرداخت بشه. اما اگه منظورتون در میزاِن وجِه قرارداده شاید بتونم یه رقِم جزئی رو نادیده 

 بگیرم.

 یعنی مبلِغ قرارداد چقدره؟ سمان:هو

 یک مبلِغ عادالنه! صد هزار دالر! دراگو:



 با تخفیف؟ هوسمان:

قیمتی که ما . ارزهبله! براِی کشتِن رئیس پلیِس یک شهِر بزرگ مبلِغ ناچیزیه. حتا به زحمتش هم نمی دراگو:
روِه ِی یک گاِی اینکه نمایندهگیریم بسیار بیش از اینهاست. اگه به جبراِی افراِد سرشناس در نظر می

 شد.پانصد هزار دالر تمام می بضاعت باشین، یک میلیونر بودین، مک دوفی براتون حداقلکم

 گرفتید؟خواستید یک شاه رو بکشید چقدر میعجب! پس اگه می هوسمان:

ون تا یک یخوب بستگی داره. کشتِن یک شاه، فرض کنیم شاِه انگلستان یا ملکه، بیِن یک میل دراگو:
ون شِی دوم و سوم بسته به موقعیتهاِی کوچِک درجهاما پادشاهشد. میلیون و پانصد هزار دالر تمام می

ن!تر نمیتری دارن. اما در هر صورت از هشتصدر هزار دالر پایینهاِی پاییننرخ 
 
 ا

 کردم اینقدر گرون باشن.فکر نمی هوسمان:

 هستن! دراگو:

 نشه.تون سرد قهوه هوسمان:

قاِی هوسمان که چرخاندِن چنین سازماِن مجهزی، دارد( ممنونم )فنجاِن قهوه را برمی دراگو:
 
فراموش نکنید ا

نید. من تونید بکهاِی عظیمی داره. خرِج جابجائی و مسافرت به قدری سنگینه که تصورش رو هم نمیهزینه
نها حاضر نیستن صرفًا براِی امرارِ ر دارم. دتعداِد زیادی کا

 
و  خاطِر من کسی رو بکشن. پولمعاِش جزئی یا به ا

د سئوال ارزه، اجازه بدیاگه شما معتقدید زندگِی مک دوفی صد هزار دالر نمیفلسفه. هر دو باید فراهم باشه! 
 کنم زندگِی خودتون چقدر ارزش داره؟

 …من …من هوسمان:

نارشیستوانگهی!  دراگو:
 
د قبول کنید.ی برنمیها هم کاِر درست و حساباز خوِد شما ا

 
 ا

 کنید.)قاطع( اشتباه می هوسمان:

 …هه …نشییا گرفتار میکنید و کنید یا کار رو نصفه رها میابدًا! هر بار که قصِد انجاِم کاری رو می دراگو:
هاِی جهنمی استفاده کنید که همین مسئله اغلِب اوقات شانِس خواین از دینامیت و سالحهمیشه هم می

 ده.و کاهش میموفقیت ر 

 مون یک کیفیِت جنجالی بدیم این قانونشه.به هر حال ما باید به عملیات هوسمان:

 تید.شه عملی کرد. شما بلد نیستری میهاِی بهتر و معقولسازی رو هم با راهبه هر تقدیر همین جنجال دراگو:

قاِی دراگو میلوف! یادتون نره که از شما هم ه هوسمان:
 
خوایم ما مین کار رو می)کمی رنجیده( ا

 ِی مک دوفی مرِگ موش بریزه.خوایم کسی توِی قهوهنمی



قاِی هوسمان! دادین خرجش براتون خیلی کمتر میاتفاقًا اگه به این مسئله رضایت می دراگو:
 
شد ا

ونستیم تشدین که از تفنِگ خودکار استفاده کنیم، بیست و پنج درصد میخندد( حتا اگه حاضر می)می
 فیف قائل بشیم.تخ

قا! قتلِی ما جور درنمیغیِر ممکنه! این با برنامه هوسمان:
 
د ا
 
 ها باید فجیع و خونین باشن!ا

 ِی قتِل یک نفر حرف زدیم.تا اونجائی که یادمه ما فقط درباره دراگو:

 ِی کلِی خودمون بود.دونم. منظورم شیوهمی هوسمان:

 تخفیفی وجود نداره. صد هزار دالر مقطوع و غیِر قابِل تغییر.در این صورت  بسیارخوب دراگو:

 ولی براِی ما سنگینه. …ولی هوسمان:

قاِی هوسمان؟ دراگو:
 
مریکای  ی هستین ا

 
 شما ا

 جوزف میشیگان چطور؟بله اهِل سنت هوسمان:

وظ هم محفتون ؟ در این صورت سرمایهکشینکند( چرا خوِد شما مک دوفی رو نمی)مک ثی کوتاه می دراگو:
 مونه.می

 …دیم که سازماِن شما این کار رو بکنهمن یعنی ما ترجیح می …نه نه …اچه( اوهپ)دست هوسمان:
برم. از یک ناتوانِی ارثی در مورِد کشتِن انسان و اصواًل ریختِن خون، رنج می …هه …پوف …من از
کنم که کنه. از نظِر تئوریک قبول میمیِی ذاتی و مادرزاده و منو دگرگون یک مسئله …این …این …دونیدمی

ه …یعنی اصاًل قادر نیستم که …تونه اصولی باشه اما در عملقتل می
 
 …من …ا

قا! همه بسیارخوبحوصله( )بی دراگو:
 
ک ته خواستم به این نس! توجیهه من میریشهِی اینها مسخره و بیا

میزه. بنابراین هر قیمتی براش عادالنهیسکاشاره کنم که کاِر ما بسیار سخت و وحشتناک و ر
 
 !سا

 پذیرم.می …بسیارخوب …بسیارخوب هوسمان:

 ِی دیگه!اما یک نک ته دراگو:

 بفرمایید. هوسمان:

 زنه.با وجوِد حرفهائی که االن زدید شما متعلق به گروهی هستید که گاه ازش کارهاِی خشنی سر می دراگو:

 ِی تولستوی نیستم. من به برگردوندِن کنه. من طرفداِر فلسفهمنطِق ما اینو ایجاب می بله! هوسمان:
« مارتا براون»صورت براِی خوردِن سیلِی دوم معتقد نیستم حتا اگه مسیح اونو گ فته باشه مثِل کاری که گروِه 

 کنم.کنن! هرگز؛ اگه یک سیلی به من بزنن، تالفی میتبلیغش می

 ِی تالفی بکنید؟ای رو واسطهمجبور بشید کِس دیگهحتا اگه  دراگو:



شم وقتی طبیعتم براِی عمل به منطقم ضعیفه، متوسل به واسطه می …بینمبله ایرادی نمی هوسمان:
 نویسم.)مکث( چک تونو می

ن را از دسته جدا می –نویسد می –صداِی ورق زدِن کوتاِه دسته چک  –/سکوت 
 
به دراگو میلوف  –کند ا

 هد/دمی

ا م ِی فداکاری و ازخودگذشتگِی اعضاِی یک حزبهصد هزار دالر تمام! به خاطر داشته باشید که این پول ثمره
به عنواِن  …خواستم از شما بپرسم کهکاری بکنیم. میِی همچین به زحمت تونستیم چنین مبلغی رو هزینه

  …تخفیف

 کند( دیگه حرِف تخفیف رو نزنید.)قطع می   دراگو:

ه …کنم گوش کنیدخواهش می  مان:هوس
 
گاه مورگان رو هم  …اووم …ا

 
یا با همین مبلغ کارا

 
ا

 س.انگیزه و با مک دوفی دستش توِی یک کاسهِی خودش نفرتکنید؟ اونم به نوبهنابود می

 ِی ما تا این حد به کسی تخفیف نداده بود.هرگز! تا امروز مؤسسه دراگو:

 مثاًل با یک بمب! …جا بکشیدیک تونید هر دو رو شما می هوسمان:

سیبی نرسه اون هزینهِی سعِی خودمونو میاتفاقًا همه دراگو:
 
قا.کنیم که بهش ا

 
 ِی خودشو داره ا

 کنید.گیری میشما خیلی سخت هوسمان:

تون قوانیِن غیِر قابِل تغییری دارید. پس نباید موضوع براتون غیِر مطمئنم که شما هم براِی حزب دراگو:
بِل درک باشه. اینم باید بگم که ما باید پیراموِن مک دوفی هم تحقیقاتی انجام بدیم. تماِم قراردادهاِی ما باید قا

از نظِر اخالقی بدوِن اشکال باشن. اگه احیانًا بر فرض به این نتیجه رسیدیم که مرگش از نظِر اجتماعی 
 …صحیح نیست

د؟ِر ما چی میکند( به سِر صد هزار دال)سریع قطع می هوسمان:
 
 ا

ردونده ِی پول به شما برگیکبار که بهتون گ فتم. منهاِی ده درصِد صرف شده براِی تحقیقات، بقیه دراگو:
 شه.می

 اگه نتونستید اونو بکشید چی؟ هوسمان:

 ِی سال بعد از عقِد قرارداد نتونستیم به تعهدمون عمل کنیم تماِم پوِل شما به اضافهاگه در مدِت یک دراگو:
 شه.پنج درصد بهره به شما برگردونده می

 خوبه! هوسمان:

ِی امضا شده از قرارداد فقط رم. اینهم یک نسخه)قاطع( ولی هرگز چنین نخواهد شد من دیگه می دراگو:
ماده داریم اضافه کردم، بگیرید.اسِم مک دوفی و مبلغ رو روِی برگه

 
 هائی که ا



 شود/میلوف بلند میدراگو  –/صداِی رد و بدل کردِن کاغذ 

 اگه وقت دارین. …یک سئواِل دیگه داشتم …من …متشکرم اِ   هوسمان:

 بگید!   دراگو:

کنیم که شما در این فاصله فوت کردید. یک بیماری، ببخشید ولی فرض می …اگه  هوسمان:
 بینی کرد.شه پیشقبول دارید که نمی …یک تصادف، یا هر چیزی از این دست

 البته! دراگو:

درِس مؤسسهبینم هیچ اشارهاونطوری که می هوسمان:
 
تون یا ناِم کامِل خودتون روِی این ای به نام یا ا

از دست  تون ما پولوشه گ فت که شما رسیِد قابِل توجهی به من ندادین. در صورِت فوتکاغذ نشده. یعنی می
 دیم؟می

قا. چه انتظار چی رو از دست نمی هرگز شما هیچ دراگو:
 
درس و همهدی ا

 
ِی مشخصات به ی دارین؟ نام و ا
تونیم دوام بیاریم. چیزی که من طوِر رسمی روِی اون کاغذ قید بشه؟ هه! در اینصورت که ما یک روز هم نمی

ِی من مقدس و تِک اعضاِی مؤسسهبه شما دادم قابِل ازائه به هیچ دادگاِه قانونی نیست ولی براِی تک
قا! قول االجراست! اگه من مردالزم

 
م کافیه کاغذ رو به اعضاِی خودمون ارائه بدین. مشکلی نخواهید داشت ا

کنه یِی شیکاگو رو رهبری مکنه. شخصی که شاخهدم. اگه من فوت کردم بدونید که کاِر شما ادامه پیدا میمی
خاطر رو به« گسبر »شه تا انتخاِب مدیِر جدید. گیره و مسئوِل قراردادها میدرنگ کارها رو به دست میبی

 دارین؟

 برگس؟ هوسمان:

موِر کشتِن اون شد. سلطاِن راه دراگو:
 
هن. ساِل گذشته یکی از افراِد ما ما

 
 مبلِغ تعیین شده رو مثِل همیشها

وری کردیم. اما دو حادثهپیشاپیش گرفتیم و تماِم مدارک رو جمع
 
 ِی غیرمنتظره اتفاق افتاد.ا

 ای؟چه حادثه هوسمان:

موِر ما توسِط دزِد مسلح که « برگس»اینکه  اول دراگو:
 
توِی یک تصادِف رانندگی از بین رفت و دوم اینکه ما

 شب وارد شده بودن کشته شد.ش، نیمهبه قصِد سرقِت خونه

 عجب! هوسمان:

ِی طبیعِی صداقت در ِی ما نتیجهِی طوالنِی مؤسسهما پوِل مشتری رو کامل پس دادیم. سابقه دراگو:
 باید روِی شرافت وسواِس خاصی داشته باشه. کنهِی قانون کار میدونید وقتی انسان در حاشیهه. میکارهامون

 کاماًل درسته. ولی احتیاِط بیش از حِد خودتونو فراموش نکنین. هوسمان:

 …خوب این طبیعیه باید همینطور باشه. اما بریم سِر بحِث اصلی یعنی مک دوفی دراگو:



 و ادامه بدید؟حثخواهید بسر پا می شما همینطور  هوسمان:

 ای در کار نیست. فقط یک سئوال! من عجله دارم.ادامه دراگو:

 بفرمایید. هوسمان:

ِی پایاِن کاره. یعنی بستِن قرارداد به منزله از نظِر ما وقتی قرارداد بسته شد دیگه کار تمومه متوجهید؟ دراگو:
نید پشیمون بشید و انصراف بدید این از قوانیِن غیِر قابِل تغییِر توهرگز فسِخ قرارداد وجود نداره. شما نمی

 ماست.

 بینم.ایرادی نمی هوسمان:

 پس موافقید؟ دراگو:

 شیم؟ِی تحقیقاِت شما باخبر میالبته ولی ما کی از نتیجه هوسمان:

 ار روز دیگه.ای در مورِد مک دوفی وجود نداشته باشه، تا چهاگه مورِد پیچیدهاز این لحظه،  دراگو:

 و اگه باشه؟ هوسمان:

ضمیِن مون رو هم با تعملیاتدیم و مون رو به بهترین وجهی انجام میشه تعیین کرد. ما تحقیقاتنمی دراگو:
قاِی هوسمان!

 
 صد درصد به پایان خواهیم برد. روز خوش ا

قاِی دراگو میلوف! هوسمان:
 
 ممنونم ا

 صداِی باز و بسته شدِن در/ –شود هاِی دراگو میلوف که دور می/صداِی گام

 /موزیک/

 /در فروکِش موزیک، داخِل اتوموبیِل دراگو میلوف هستیم/

 ِی کارمون چه سر و صدای  ی راهخوام ببینم نتیجهاز این طرف برو می …)به راننده( والدیمیر  دراگو:
 …انداخته

 خواین؟یعنی روزنامه می والدیمیر:

ره! دراگو:
 
 ا

 !ژ کنستانتینچشم سر  والدیمیر:

 گر( والدیمیر!)ندامت دراگو:

قا؟ والدیمیر:
 
 بله ا

 باز هم؟ دراگو:



قا!متوجه نمی والدیمیر:
 
 شم ا

 خطاب کردی.« سرژ کنستانتین»باز هم که منو  دراگو:

قاخیلی معذرت می …اوه والدیمیر:
 
 ولی اینجا که کسی نیست. …خوام ا

ای منو با وز بدوِن اینکه خودت متوجه بشی پیِش کِس دیگهر شه که یککنه، این باعث میفرقی نمی دراگو:
 تونیم جبران کنیم.دونم چه جوری میصورت نمیاین اسم صدا کنی در اون

قا. والدیمیر:
 
 حق با شماست ا

ولی هیچوقت نباید اشتباه کنی. مخصوصًا پیِش  …تو محرِم راِز منی والدیمیر، از روسیه تا اینجا دراگو:
 .هاغریبه

قا. دیمیر:وال
 
 بله ا

کید( دراگو میلوف! دراگو:
 
 )با تا

قاِی دراگو میلوف! والدیمیر:
 
 چشم ا

ره دراگو:
 
 اینجوری بهتره. …ا

قا والدیمیر:
 
 فروشه!ظاهرًا داره روزنامه می …اون پسره ا

 نگه دار والدیمیر. دراگو:

 شود/صداِی هیاهوِی بیرون شنیده می –/صداِی توقِف اتوموبیل 

 قتِل  …سوءقصِد جدیِد خرابکاران …العادهفوق …العاده)با فریاد از دورتر( فوق  :فروشروزنامه
خرین خبر …العادهفوق …رئیس پلیِس شیکاگو

 
 …العادهفوق …قتِل مک دوفی رئیس پلیِس شیکاگو …ا

 صداش کن والدیمیر! دراگو:

قا )به بیرون  والدیمیر:
 
های! –چشم ا

 
های پسر! با توام ا

 
 بلند( ا

قا؟ فروش:روزنامه
 
 )از دور( با منین ا

ره والدیمیر:
 
 خوام.روزنامه می …ا

 شود/فروش که با عجله نزدیک میهاِی روزنامه/صداِی گام

قا.  فروش:روزنامه
 
 )از نزدیک( بفرمایید ا

 /صداِی رد و بدل کردِن روزنامه/

 بیا اینم پولش پسر. )از نزدیک(  والدیمیر:



قاولی من خرد ندار   فروش:روزنامه
 
رم.صبر کنید االن براتون می …م ا

 
 ا

رام( بگو نمی   دراگو:
 
 خواد.)ا

 ماِل خودت. …خوادنمی  والدیمیر:

 خیلی ممنون. …حال( متشکرم قربان)خوش  فروش:روزنامه

 /…«العادهفوق»کشد: زمان فریاد میهم –شود هاِی او که با عجله دور میصداِی گام/

 من والدیمیر.روزنامه رو بده به    دراگو:

 /صداِی روزنامه/

قا!  والدیمیر:
 
 …بفرمایید ا

 راه بیفت.   دراگو:

قاِی   والدیمیر:
 
 دراگو میلوف. …هه …چشم ا

 صداِی ورق زدِن روزنامه/ –/چند لحظه سکوت 

قا؟   
 
 چی نوشته ا

« کارولین وارفیلد»اسمش چی بود؟  …که حزِب هوسمان خند( عالیه! همونطور )با لب  دراگو:
یه کاِر  …در حالی که از دیِد پلیس فعاًل هیچ مظنونی نداره …خواست، حسابی رعب و وحشت ایجاد کردهمی

ظرِف  خندد(و این بار چقدر سریع! )بلند می …رهِی من انتظار میهمونطور که از مؤسسه …تر و تمیز و عالی
 وِم خنده(دو هفته والدیمیر! متوجه هستی فقط دو هفته بعد از عقِد قرارداد )تدا

قا! والدیمیر:
 
 این عالیه ا

ه دراگو:
 
موجوِد فاسدی بود. خوشحالم که دیگه « مک دوفی»کنم عالیه! منم اینطور فکر می …بله …ا

 بزنم.« گرونیا»خوام یه سری به والدیمیر برو به طرِف شرق می …وجود نداره

قا! والدیمیر:
 
 چشم ا

در را  –رود کار )پیرزن( که به طرِف در میهاِی خدمتمصداِی گا –در فروکش، صداِی زنِگ در  –/موزیک 
 کند/باز می

 بله؟  کار:خدمت

 ِی عصر خانم!روزنامه  چی:پست

 /صداِی رد و بدل کردِن روزنامه/



 متشکرم.  کار:خدمت

 کنم.خواهش می  چی:پست

راِه روزنامه کار که ما را به همهاِی خدمتصداِی گام –صداِی بستِن در  –شود هاِی او که دور می/صداِی گام
 رساند/ جوان می»وینتر هال»اش به ارباب

 کی بود هاسکا؟   هال:

قا روزنامهپست  کار:خدمت
 
ورده بود.چی بود ا

 
 ِی عصر رو ا

 بدش من.   هال:

قاِی هال؟  کار:خدمت
 
 شام چی میل دارین ا

ه نیستم یک ساعت بعد باید جای  ی باشم. ممکنه زند( هیچی هاسکا! خون)روزنامه را ورق می  هال:
 شام برنگردم.

قاِی هال. کار:خدمت
 
 )با شیطنتی مادرانه( خوش بگذره ا

شود( اوه خداِی من مک دوفی کشته شده صبر کن )متوجِه چیزی می …)با خنده( اذیتم نکن هاسکا هال:
 …ببینم

قا! کار:خدمت
 
 چی گ فتین ا

ه …پس …چند لحظه صبر کن هال:
 
 …ا

 تنها صداِی کاغذ و ورق خوردِن روزنامه/ –/چند لحظه سکوت 

این  …زدمِی پیش حدس میباید از جنجاِل تبلیغاتِی هفته …پس مک دوفی هم قربانی شد  هال:
 …یشتر؟شه؟ چهارده یا باین چندمی …یک رسوائِی وسیِع تبلیغاتی و بعد یک مرِگ فجیع …ِی اوناستشیوه

ه
 
 دیگه وقتشه! …دیگه وقتشه هاسکا …ا

قاِی هال؟ کار:خدمت
 
 وقِت چی ا

 باید یه سری به این جنایتکارها بزنم! هال:

قا؟)ترسیده( ها؟ شما چی دارین می کار:خدمت
 
 گین ا

 رسه هاسکا!ش به کجا میها ریشهفکر کنم فهمیدم که این قتل هال:

قاِی هال شما انگار باز هم دنباِل درِدسر می کار:خدمت
 
 گردین!ا

 .گردونمبینمو دارم دنباِل این درِدسِر بزرگ همه جا میمن خیلی وقته که ذره :هال



قاِی هال!)ندامت کار:خدمت
 
 گر( ا

 کم توِی اینجور اتفاقا بودم؟ حالشه. مگه تا بهنگران نباش هاسکا! من چیزیم نمی هال:

قا!ولی هیچوقت طرف کار:خدمت
 
 تون جنایتکارا نبودن ا

 …کن هاسکا! من دیگه بزرگه شدم خندد( بس)می هال:

س امان از دسِت نتیجهدونم که مثِل همیشه بیشود( چی بگم؟ می)در حالی که دور می کار:خدمت
قاِی هال

 
 …شما ا

ِی باید با فلسفه …شون قرار بذارم. به عنواِن یک مشتری )با خود( باید به هر قیمتی با رئیس هال:
بتونه کاری  «ورالک»شاید  …بذار ببینم …شهها دیگه داره احمقانه میاین گشتار  …خودشون گیرشون بندازم

 برام بکنه.

 دارد/گوشی را برمی –رود هاِی او که به طرِف تلفن می/صداِی گام

هشماره …ورالک …ورالک …احمقا …هه! از نظِر پلیس هیچ مظنونی وجود ندارد
 
 درسته!… ش چند بود؟ ا

 گیرد//شماره می

ساب جدی باش و ح …ت که باید بهش عمل کنیاینم یکی از تعهداِت سیاسی …ع کنی مرددیگه باید شرو 
قاِی ورالک کار داشتم …اِ  …شود( الو؟)ارتباط برقرار می …ندازمشده برو جلو گیرش می

 
 …ببخشید خانم با ا

 نتر هالویبهشون بگین که  …ولی این موضوع خیلی مهمه خانم …شه؟ ولیشون کی تموم میجلسه …اوه
بله  …هالبت …فوری بکنه ِی پیش با ایشون در میون گذاشتم، یک اقداِم خواد در مورِد موضوعی که هفتهمی
 !)زیِر لب( عجله کن پسر! دیگه وقتشه …ایرادی نداره خانم …شممنتظر می …خودم هستم وینتر هال …بله

 /موزیک/

 «پایاِن قسمِت اول»

 «قسمِت دوم»

 رود/که به طرِف در می« گرونیا»هاِی صداِی گام –زنِگ در /صداِی 

 )بلند( بله؟   گرونیا:

 )از پشِت در( باز کن گرونیا. منم.   دراگو:

 خندد(حال( اوه دائی سرژ شمائین؟ )می)خوش   گرونیا:

 صداِی باز گردِن در//

 رو( سالم عزیزم!)گشاده   دراگو:



 زدین، ممکن بود خونه نباشم.سالم. الاقل یه زنگ می   گرونیا:

 شدِن در/ صداِی بسته –شود هاِی دراگو میلوف که وارد می/صداِی گام

 افتاد.گشتم، اتفاقی نمیاگه خونه نبودی، خوب برمی   دراگو:

یین و من نمیخبر میخند( شما همیشه بی)با نیم  گرونیا:
 
 .تون باشمنددونم چه وقت منتظِر اوما

 ی هیجانش بیشتره.اینطور  دراگو:

 خواین بشینین؟خندد( نمیمثِل همیشه بدجنس! )می گرونیا:

ه چرا دراگو:
 
 اندازد(ای که روِی میز میصداِی روزنامه –نشیند می) …ا

)با شیطنت( دائی سرژ! چند بار بهتون بگم روزنامه رو روِی میز نندازین؟ این میز عسلی رو براِی  گرونیا:
 همین خریدم.

 که اینهمه گ فتی و من یاد نگرفتم؟چقدر سختگیر خسته نشدی!  …وها دراگو:

شم مخصوصًا اگه پاِی دائی شود( من هیچوقت خسته نمیجا میصداِی ورزنامه که از روِی میز جابه) گرونیا:
 سرِژ خوبم در میون باشه.

ا داری اومدم پیشت تا ب بینم تو چقدر دائی سرِژتو دوست، که میخاطِر همینممنونم عزیزم. منم به دراگو:
 ماشیِن جدیدم دوری بزنیم. نظرت چیه؟

سفم. من ساعِت هفت و نیم منتظِر کسی هستم. گرونیا:
 
ه متا

 
 ا

 کنی؟پس دعوتمو رد می )با تظاهر به ناراحتی( دراگو:

 خوام.این حرفو نزنین! من معذرت می گرونیا:

 امیدوارم باز هم جواِب رد نشنوم.کنم. شوخی کردم عزیزم. پس دعوِت دومو مطرح می دراگو:

 چی هست؟ گرونیا:

خِر هفته بریم خونهمی دراگو:
 
 ؟«مور اج»ِی من توِی خوای ا

تلفنی صحبت کردم، از این که سری به « گروسه»)با ذوق و شوق( خداِی من! عالیه سه روز پیش با  گرونیا:
 زنیم خیلی گله داشت.اونجا نمی

ِی م رفع شده، دوست دارم یک هفتهخر خیلی گرفتار بودم و حاال گرفتاری به هر حال من این اوا دراگو:
 تمام استراحت کنم. ولی نه بدوِن تو!

 …اما …حرف نداره دائی سرژ  گرونیا:



 خوای رد کنی؟اما چی؟ نکنه باز هم می دراگو:

م اگهباهاتون می …نه نه گرونیا:
 
ریبًا م بیارم. تق)با شیطنت( اگه بتونم یکی دیگه رو با خود …اگه …ا
د.مطمئنم که ازش خوشتون می
 
 ا

 البد یک سوسیالیسِت مو بلند! نه؟ …سرد( اووم)خون دراگو:

 زنین!ها حرف میهاِی فکاهِی روزنامهنه اتفاقًا موهاش کوتاهه. دائی جان، شمام که دارین مثِل بخش گرونیا:
 سوسیالیسِت مو بلند ندیدم. حالنویسن. من که تا بهاینا رو فقط زیِر کاریکاتورها می

 کند/راهی میگرونیا ناخواسته با او هم –خندد /دراگو میلوف بلند می

م با خنده(  دراگو:
 
مون تعصب نشون ظاهرًا بدجوری داری نسبت به این دوسِت ناشناس )توا

 دی خبریه؟می

 کنید.دار( شما دیگه دارین منو عصبانی میکش –)با شیطنت  گرونیا:

 …نباید …تو …بالشو بذار کنار گرونیا تو…اِ  …اون دراگو:

ه …زند( بگیر! بگیر!)می گرونیا:
 
 هم یکی دیگه! …ن …ڍا …ا

خ دراگو:
 
خ …ا

 
پیر  من دیگه …تربیت نبودیخندد( گرونیا! این کار رو نکن خوب نیست تو که بی)می… ا

 شدم.

 هاه! من خودم دیدم که این دستکشد( پیر شدین؟ هدست از زدن می –نفس افتاده )به نفس گرونیا:
 کردند.جوری یه سکه رو در عرِض دو ثانیه خم میچه

 تونن! دیگه نه!حاال دیگه نمی دراگو:

 شود/خدمت وارد میشود و پیش/صداِی باز شدِن در که باز و بسته می

قا خوش اومدین!  خدمت:پیش
 
 )در حاِل نزدیک شدن( سالم ا

 متشکرم خانم.   دراگو:

وردم خانم.  خدمت:پیش
 
 نسکافه ا

 داریم.بذارش اونطرف روِی میز. خودمون برمی   گرونیا:

 چشم خانم!  خدمت:پیش

 ها روِی میز از کمی دورتر/گذاشتِن سینی و فنجان –هاِی او صداِی گام/

 تون خانم!با اجازه   



 ممنونم.   گرونیا:

 باز و بسته شدِن در/ –اش های/صداِی گام

وردیبینم که پیشمی   دراگو:
 
 …خدمِت جدید ا

 بله بنا به عللی ترجیح دادم این زنو بیارم به خونه!   گرونیا:

 اینم یکی از زناِن مورِد حمایته؟   دراگو:

 اوهوم.   گرونیا:

د.به نظر باوقار و قابِل احترام می   دراگو:
 
 ا

مریکای  ی در تباِر روسِی خودمونم  گرونیا:
 
خوام قوانین و اصوِل روسی یگه مید …من از اولین نسِل ا

به  همه چیز غیر از عمل! اینِی میکروسکپ ی! هه! رو کنار بذارم دائی سرژ. مطالعه، تجزیه و تحلیل مطالعه
ون تخوره. من دوست دارم عمل کنم. نه مثِل شما که خیلی تحصیل کردید و مطالعهگروه خونِی من نمی

 کنید.اِی پیشرفِت جامعه نمیزیاده، ولی با وجوِد این هیچ کاری بر 

مریکا؟ تو در روسِی تاریخه تازه کدوم جامعه؟ جامعههه گرونیا قضاوِت چنین چیزی به عهده دراگو:
 
یه ِی ا

 متولد شدی گرونیا!

مریکا رسیدم یه بچه بیشتر نبودم.  گرونیا:
 
مریکا بزرگ شدم. وقتی به ا

 
زرگ من توِی این سرزمین بولی در ا
 تعلق دارم.شدم و به اینجا 

هرچند که تو ممکنه ازشون اطالعی نداشته کنم، )مکث( به هر حال من حداک ثِر تالِش خودم رو می دراگو:
 دم.تونم توضیح بدونم. بیشتر از اینهم نمیهاِی اجتماعِی تو رو نمیباشی. مثِل من که جزئیاِت فعالیت

 تونه دائی سرژ.هر طور میل گرونیا:

تا چند سال پیش نابودی و مرِگ تماِم مدافعیِن قانوِن اجتماعی  …و، عوض شده گرونیاهاِی تدیدگاه دراگو:
 دونستی. تو یک انقالبِی تغییرطلب بودی، به تمام معنا!رو مشروع می

 خوب یه گرایشاِت مختصری در این زمینه داشتم. …البته …)کمی با بدخلقی( من گرونیا:

تشه بودی. دراگو:
 
حاال دیگه با دشمن سازش کردی و خوِدتو فقط سرگرِم فقرا،  هه گرایش؟ تو یک دوا

 دی.کنی که زمانی در فکِر براندازیش بوهاِی سیستمی فکر میدی. حاال فقط داری به دردها و کاستینشون می

 گر( دائی سرژ!)ندامت گرونیا:

هاِی جتماِع بیوها« »اجتماِع مادراِن جوان« »اجتماِع دختراِن جوان»مگه همین طور نیست؟  دراگو:
ا و به ههای اونا به صاحباِن کارخونهتو با نگهداری از بچه …«مهدکودک براِی مادراِن کارگر»، «تنگدست
 ها کار بکشن و استثمارشون کنن.دی که هر چه بیشتر از اون زن دارها اجازه میسرمایه



 ار.من بعضی از این کارهای  ی رو که گ فتید گذاشتم کن …دائی جان گرونیا:

یچ و با این کارها ه کارانه رسیدیشونو تو در واقع امروز به نوعی سوسیالیسِم محافظهولی نه همه دراگو:
 شه.کس انقالبی نمی

رام و در  گرونیا:
 
دائی جان انقالبی بودِن من در همین حده. من دیگه بزرگ شدم. تکامِل اجتماعی همیشه ا

فهمم و بر اساِس فهِم خودم عمل من دیگه اینا رو می ود نداره.تری هم وجعیِن حال سخت بوده. راِه کوتاه
 کنم. باید گام به گام پیش رفت.می

نارشیست هستم.  
 
زادِی هرچند که من هنوز از نظِر فلسفی یک ا

 
اما در عیِن حال اینو فهمیدم که ا

ِل من بعد از گذر از یک دورهایده
 
 ِی سخت و کند به دست خواهد اومد.ا

 ای متقاعدت کرد.شه جوِر دیگهبد نمیو ال دراگو:

 خند( اصاًل!)با لب گرونیا:

 شن.ها دارن سرد میم چون نسکافهنکخیلی خوب پس زیاد بحث نمی دراگو:

 تون رو اونجا میل کنین.باید نسکافه …ای کوتاه( بفرمایید)خنده گرونیا:

 ِی خواهرزاده، گرونیا!گونههاِی وسواس)در حاِل بلند شدن( یکی دیگه از سختگیری  دراگو:

 خواین بذارین.)در حاِل گام زدن( اسمشو هر چی می گرونیا:

 شود( حاال اسمش چی هست؟)به او نزدیک می دراگو:

 خورد( اسِم کی؟)جا می گرونیا:

 «.مور اج»مون در میهمان دونی؟یعنی نمی دراگو:

 ید بدونین که موهاش کوتاهه.گم. به هر حال بااسمشو، همونجا بهتون می …اوه گرونیا:

 شه.انگیز میموضوع داره هیجان دراگو:

 ولی تا شنبه هیچ خبری نیست.اوهوم.  گرونیا:

 ِی عقایدش چی؟درباره دراگو:

د. اون سی و دو سالشه. قد بلند. دونم که از اون و از عقایدش خوشتون میمی گرونیا:
 
با وجوِد برخورداری از ا

و بعد  شناسی خوندههاِی اجتماعی کرده. جامعهوجه خودشو درگیِر مسائل و نابسامانیثروت و مکنِت قابِل ت
 پاکه دائی جان!هاِی کارگری دست زده، اون یه سیاستمداِر هاِی مالی از سازماناز دانشگاه به حمایت

 مکث/ –کند رنگ میای کمخنده –دارد /فنجاِن نسکافه را برمی

 ؟همچین چیزی ممکنه   دراگو:



ره. اون یه سوسیالیسِت   گرونیا:
 
ها وجود میلیاردره! هیچ اعتصابی به نفِع کارگران در طوِل این سال ا

صلی از کنه، مثِل کارگراِی  فنویسه اگه بتونه سخنرانی میمقاله می نداشته که اون توِی صِف اولش نباشه.
رمانهاکنه که ِی سعِی خودشو میره به ایالِت دیگه و همهیک ایالت می

 
فس ای که داره توش نش توِی جامعها

 کشه، پیاده بشن.می

رمانگرا طرفیم. امیدوارم خونهپس ما با یه ایده دراگو:
 
لیست ا

 
لهاش منافاتبا ایده« مور اج»ِی من توِی ا

 
ی ا

 نداشته باشه.

 گذارد/دارد و دوباره روِی میز میدراگو میلوف فنجاِن خود را برمی –خندد /گرونیا می

 متشکرم.   

 ِی بدوِن شکر؟براِی یک نسکافه   گرونیا:

 گه!ش میشو به دائیبراِی یک دختِر بی غل و غش که همه چی   دراگو:

خیلی خوشحالم که شما جاِی اونو گرفتین. هیچ پدری من پدرم رو ندیدم دائی سرژ. اما   گرونیا:
  تونست براِی من انقدر خوب و مهربون باشه.نمی

 شکرم عزیزم.مت دراگو:

د.تونید امروز بمونید و ببینیدش گ فتم که هفت و نیم می)با شوقی کودکانه( اگه می گرونیا:
 
 ا

مور. تا جائی که بتونم سعی خواهم کرد صمیمی باشم. اگه همون شنبه با هم بیاین به اج …نه گرونیا دراگو:
تونو رنامهتمام برسم. ببه چند کاِر مهِم نیمه دمقرار نیست تو رو با ماشینم توِی خیابونها بچرخونم ترجیح می

 طوری تنظیم کنید که یک هفته کامل اونجا بمونیم.

 اگه اون گرفتار نباشه. گرونیا:

 امیدوارم نباشه. دراگو:

د. بهتون قول میازش خوشتون می گرونیا:
 
 دم.ا

 رم.باید دید. من دیگه می دراگو:

 ممنونم که اومدین دائی جان. گرونیا:

 شه به دیدِن گرونیاِی عزیز نیومد.مگه می راگو:د

ن/صداِی گام
 
 روند/ها که به طرِف در میهاِی ا

 دائی سرژ!   گرونیا:

 ها//صداِی توقِف گام



 بله؟   دراگو:

 شید؟شما که از نظریاِت من ناراحت نمی   گرونیا:

بی در و پیکر براِی خودت  ِی بینم توِی این جامعهبراِی چی ناراحت بشم. همین که می  دراگو:
 تونی ازش دفاع کنی خوشحالم. حتا اگه باهاشون موافق نباشم.ای و میصاحِب نظر و عقیده

 ممنونم! گرونیا:

 عصربخیر گرونیا! دراگو:

 عصرتون بخیر! گرونیا:

راِم گرونیا و در فروکِش موزیک، صداِی خنده -… موزیک –صداِی باز و بسته شدِن در /
 
ا ر  ر هالوینتهاِی ا

ِک موزی –ها گاِه فنجاناند و صرِف قهوه صداِی ریز و گاه و بیمشغوِل صحبت ِی گرونیاکه در خانهداریم 
 رسد/زمینه به گوش میمالیمی در پس

دم براِی مدِت کوتاهی  )با خنده( خوب این یه راه حِل   گرونیا:
 
نفِس ت خاطرِ بهساده داره وینتر اینکه ا

 ، از شهر فرار کنه.خیاِل راحت یک هواِی خوب و با

سفانه خیلی کار دارم. هال:
 
ره کاماًل درسته ولی متا

 
 ا

 ارزه.کنم میمنم همینطور ولی فکر می گرونیا:

 گی.تو انگار جدی داری می هال:

ره! هر حرفی که با خنده زده بشه لزومًا شوخی نیست! گرونیا:
 
 خوب ا

قت تا به این اندازه گرفتار نبودم و هرگز تا به امروز انقدر به وولی من واقعًا گرفتارم. در واقع هیچ هال:
 کشِف یه موضوِع مهم نزدیک  نشده بودم.

یگه زنیم. دِی سیاست و جامعه و کارهامون حرف می)با شیطنت( ما االن نیم ساعته که داریم درباره گرونیا:
شنات کنم. همینتره. میبسه! حرِف من االن جدی

 
یک  ساعت پیش از اینجا رفت. اون براِی  خوام با دائیم ا

خِر هفته ما رو به خونه
 
ای گ فت دوست داره یک هفتهدعوت کرده. می« مور اج»ش در ِی ییالقیتعطیالِت ا

 دوِر هم باشیم. خوب نظرت چیه؟

ه هال:
 
هش الن بای که اتونم یه هفته بمونم. مسئلهتونم. یعنی نمیخواد ولی نمیمن دلم می …گرونیا …ا

یدم که ِی مهمی رسمدتها پیگیری و حساسیت نشون دادن، تازه امروز به مرحلهاشاره کردم خیلی مهمه. بعِد 
 تونم از روش بگذرم.نمی

 کنه تا خودتو، توِی این هواِی ک ثیف حبس کنی؟فهمم این چیه که تو رو مجبور میمن نمی گرونیا:

 رسه بی اصالع نیستی.)مکث( به نظر می هال:



 من؟ نیا:گرو 

 بینم.که کناِر دستت می گمبه خاطِر این روزنامه می هال:

ه گرونیا:
 
ورده بود. هنوز نخوندمش! …ا

 
 این روزنامه رو دائی سرژ، با خودش ا

ن را برمی
 
 دارد//صداِی روزنامه که هال ا

 این تیترو بخون!   هال:

 قتِل مک دوفی؟   گرونیا:

 اوهوم!   هال:

 ببینمش!   گرونیا:

 خواند/هائی زیِرلب میگیرد با زمزمهنامه را از دسِت هال می/روز 

 خوب نظرت چیه؟   هال:

نارشیست  گرونیا:
 
خر خوب که چی؟ فقط براِی اینکه ا

 
ها رئیس پلیِس شیکاگو رو کشتن ما نباید ا

 مور؟هفته بریم اج

و سال پیش از د! من ببین گرونیا …تونم یک هفته بمونمکی گ فت نباید بریم؟ من فقط گ فتم نمی هال:
سیس شده. کاماًل مخفی و زیرزمینی. حدسی که امروز حدس می

 
زدم که یک سازماِن مخوِف جهنمی اینجا تا

 حالها تالش و دقت و پیگیری تونستم ردشو پیدا کنم. سازمانی که هرگز تا بهاز ماهتبدیل به یقین شده. بعد 
مریکا وجود داشته و نه در هیچ جا

 
دقت کن یه سازمانی که کارش فقط قتل و کشتار  ِی دنیا!نظیرش نه در ا

جان »المللی باشه. هنوز مطمئن نیستم. خودکشِی باشه. واقعًا عجیب نیست؟ حتا شاید هم فعالیتش بین
 رو به خاطر داری؟« موسمان

 جان موسمان؟ گرونیا:

 ِی فیدلیتی!رئیِس کارخونه هال:

هان! همونکه خودشو از طبقه گرونیا:
 
 هفتِم ساختموِن کارخونه پرت کرد پایین! ِی ا

فرین! اون هیچ دلیلی براِی خودکشی نداشت. ما  هال:
 
با هم دوست بودیم قبل از منم با پدرم دوست ا

ه خداِی من
 
یگه ِی دهاِی وابستهدهِی خودش بود. شرکتِی فیدلیتی در اوِج بهرهاون روزها کارخونه …بود. ا

 کودن هاِی رسید. با این وجود پلیسنظِر زناشوئی مرِد خوشبختی به نظر می هم در حاِل شکوفائی بودن. از
 خودکشی کرده!« تریفاسیال»اینجا گ فتن بر اثِر بیمارِی 

 چی؟ گرونیا:



ناپذیر که درِد زیادی به همراه داره و معمواًل مبتالیان به اون اگه ضعیف چرنِد محض! یه بیمارِی عالج هال:
ماِر خودکشی توِی اون افراد خیلی باالست. تونن تحملش باشن نمی

 
اینجوری خواستن همه چی رو کنن. ا

 توجیه کنن.

 مریض نبود؟ …یعنی گرونیا:

ابدًا! روِز مرگش ما با هم غذا خوردیم. زنده و سرحال و قبراق. من بعدًا محِض اطمینان از دک تِر  هال:
 شو رد کرد.مریضیش هم سئوال کردم. اون شخصی

 پس کی اونو کشت؟ …پس گرونیا:

تونستم یه جوری خودمو متقاعد شد میاگه به همین خالصه میو چرا؟ اینا سئواالِت منم بود. حاال  هال:
نشدنی طرفم و سعی کنم قضیه رو فراموش کنم. اما سه روز بعد از اون، استانداِر کنم که با یک معماِی حل

ها وسِط خیابون جای  ی که از صدقوی کشته شد. درست  با یه تفنگ بادِی « نور نامپتون»ایالِت ماساچوست 
ِی اطراف امکاِن شلیک وجود داره و به همین خاطر هم هیچ مدرکی به دست نیومد. من از اون به بعد پنجره

 شه یه لیسِت تماِم جنایاِت سیاسِی گوشه و کناِر مملکت رو تعقیب کردم. میروِی مسئله حساس شدم. 
 شو بهت بگم:نهبلندباال. بذار چند نمو

ِی کارگراِن سانتیگون که سالهاِی سال بدوِن اینکه دم به تله بده، چهار عضِو فاسِد اتحادیه« بورف» 
بجوسازی یا صاحِب کارخونه« ولچارست»شهر رو چاپید. اونو کشتن یا 

 
لطاِن پنبه س« بالنکهورست»ِی عظیِم ا

ت»هاِی سیاسی داشت. که دستی هم توِی فعالیت
 
 پیر، »النگ تون هایوارد»ِی فاسد، اشرافزاده« واترچارلی ا

 …،«وان اوستون»، «هاستیگ رینولد»

ه)قطع می گرونیا:
 
 بسه دیگه وینتر! …کند( ا

سفدرسته! خیلی  هال:
 
خره قانع شدم که کار،  …بارهطوالنی و تا

 
با دقیق شدن توِی این کشتارها من باال

ته ها نداره! تازه بسیاری از اونهای  ی که کشبطی هم به سیاهپوستکاِر یک سازمان و تشکیالِت واحده و هیچ ر
هاِی بزرگی داشتن ولی به هر حال الزم نیست کسی یا کسانی بلند بشن و تالش کنن که شدن انصافًا ضعف

 شنیعه برقرار کنن.قانونی و  عدالِت قانونی رو خودشون با قتل که یه عمِل کاماًل غیرِ 

 کند//مکث می

 دی؟چرا ادامه نمی   گرونیا:

 کنم وقتشه که یه چیزی رو اعتراف کنم.فکر می   هال:

 )مضطرب( بگو!   گرونیا:



دونستم که با می هاِی زیادی شنیده بودم.راستش گرونیا! من راجع به تو حرف …من  هال:
م بهت ین هکنی. براِی همکنن، ارتباطاتی داری و بهشون کمِک مالی میهای  ی که تبلیِغ خشونت میگروه

 …مظنون شدم

 ها مربوط به چند سال پیشه، دیگه اینطور نیست.ولی وینتر این ارتباِط من و این کمک …ولی گرونیا:

دونستم، بنابراین سعی کردم خودم رو بهت دونم. اما اون موقع نمیدونم. حاال اینو خوب میمی هال:
را … ها نفوذ کنم، ولینزدیک کنم تا در اون گروه

 
مین ، و برای هالقمند شدمخندد( عمیقًا بهت عم میولی )ا

 هنوز هم پیشتم!

رام با خود( اوه گرونیا:
 
 خداِی من! …)ا

 باید منو ببخشی! چون من تو رو دوست یعنی …یعنی …تونی به راحتی منو ببخشیدونم که میمی هال:
 که دوستت دارم. کنه، مهم اینهدارم. حاال به هر دلیلی که بهت نزدیک شده باشم، فرقی نمی

 خند( ادامه بده وینتر دیگه مهم نیست.)با لب گرونیا:

نارشیسِم مالیم می هال:
 
 خطر. و درست همون موقع کهدیدم. به تمام معنا نرم و بیمن تو وجوِد تو یه نوع ا

 …بندی براِی بهبوِد وضِع مسکن کردی بهت نزدیک شدمشروع به سازمان

 دیگه مهم نیست. اصِل ماجرا رو بگو!گ فتم که  وینتر …اوه گرونیا:

نارشیست هال:
 
کاِر  شدم کهشناختم مطمئن میها نزدیک شدم. هر چه بیشتر اونا رو میاینطوری من به ا

شونت. هاِی طرفداِر خبافِی پرهیاهو همین! این از گروهتئوری  بیشتر هیاهو داشتن تا عمل!اونا نیست. اونها 
کادمیک هابودن هم هرگز پاشونو از ذهنیت« کروپوتکین»ِی تولستوی و فههای  ی که طرفداِر فلسگروهاما 

 
ِی ا

 اتفاق هائی که تا حاالهاِی دیگه هم کم و بیش همینطور بودن. حاال اگه تموِم قتلگذاشتن. گروهفراتر نمی
ت رسیدن و بسشد گ فت مثاًل فالن گروهیه که به بنافتاده در یک جهِت واحِد سیاسی یا اجتماعی بودن، می

دمکشکنن، اما میبراِی بقاِی خودشون تالش می دارن 
 
ها قربانیاِن خودشونو از بیِن اشخاص و بینیم که ا

نن که از بیِن ککنن. یعنی به همون نسبت از مالکین و صاحباِن صنایع انتخاب میطبقاِت مختلف انتخاب می
دم
 
چطوری؟ با خودم و براِی خودم کردم. اما ط برقرار میگرد! من باید با این سازمان ارتباهاِی عیاش و هرزها

درس و نحوهفرض کردم که می
 
ابراین دونستم بنِی برقرارِی ارتباط با سازمان رو نمیخوام کسی رو بکشم، اما ا

 بست رسیدم.به بن

 ش؟خوب نتیجه گرونیا:

خواستم کسی رو نمی شد. من که واقعاً در منطِق من ضعفی وجود داشت که از فرضم ناشی می هال:
اتفاق  عضِو کلوِپ ایالت« کابرن »ای که برای ِی ضعف به لطِف واقعهطولی نکشید که این نقطهبکشم. اما 

 از نظِر خوِد کابرن این واقعه یک نصادِف عجیب و غیِر منطقی بود.افتاد، از بین رفت. البته 

 مگه چی شده بود؟ گرونیا:



 …گذشتروز که اون پیاده از خیابوِن پنجم میقضیه از این قرار بود، یه  هال:

تی!)قطع می گرونیا:
 
 کند( پیاده؟ اونم از خیابوِن پنجم؟ چه جرا

کنه از رو توقف میکارگری کناِر پیاده گذشته یه موتورسوار با لباِس یه روز که از اونجا می …اوهوم! هال:
دشه، نزدیِک کابرن میموتور پیاده می

 
خواد خودشو از شِر کسی راحت کنه این کار به میگه اگه و بهش می ا

ِل پیس کنه اونو بگیره و تحویشنوه، سعی میپذیره. کابرن که این جمله رو میسرعت و با رازدارِی کامل امکان
ِی جالب اینجاست که کابرن اون روزها دچاِر مشکالِت بسیار شه که فرار کنه. نک تهبده اما ناشناس موفق می

 ه بود.ای شدعمده

 دونستن؟و اونا می گرونیا:

 شون بوده.ای براِی بازاریابیظاهرًا بله و احتمااًل اون کار، شیوه هال:

 عجب! گرونیا:

داری کرده ای کالهبر شریِک کابرن، یعنی ماتیسون، با سوءاستفاده از اعتمادش، مبلِغ قابِل مالحظه هال:
ا شک اون روزهده و با هم به اروپا فرار کرده بودن. بیبود، همینطور همسِر کابرن با اون همدست شده بو

 …ها این قضیه رو منعکس کرده بودنکابرن در پ ِی انتقام از ماتیسون بوده و مورِد دوم اینکه روزنامه

 …و اونام اینطوری رفتن سراغش گرونیا:

 بله. هال:

میل به کشتِن کسی رو در تونستی پس متوجه شدم. ضعِف فرِض تو همین جا بوده، چون نمی گرونیا:
این سازمان هم قادر نبوده از خواست و میلت باخبر بشه تا باهات کس کنی، عخودت، به محافِل عمومی من

 تماس بگیره!

 بینم که خودت هم جذِب موضوع شدی!دقیقًا! می هال:

 ِی تو شدم وینتر!هه! من در واقع جذِب سماجت و کارهاِی کنجکاوانه گرونیا:

خره فهمیدم چطور می)می هال:
 
 تونم تماس بگیرم.خندد( اما مورِد مهم اینه که من باال

 با اون سازمان؟ گرونیا:

هاِی از همون موقع که متوجِه این قضیه شدم، از تو شروع به تحقیقاِت دقیق، پیراموِن قتلبله! و  هال:
ثرکننده کردم و دیدم که تماِم قربانیان کم و بیش به یک شی

 
عد از ِی ثابت و مشخص، یعنی بوهمرموز و متا

رسن. قربانیانی هم که از بیِن صاحباِن صنایع انتخاب ِی تبلیغات به قتل مییک دوراِن رسوائی به وسیله
نها همیشه بر سِر زبانشدن، دیگه حسابشون روشن بود، چون ک ثافتکاری می

 
یاجی هاست و احتها و فساِد ا

 ها ندارن.به جنجاِل روزنامه



 اوهوم، مثِل هاوثورن! :گرونیا

فرین درست مثِل هاوثورن  هال:
 
که وقتی به طرِز مرموزی توِی کشتِی تفریحِی خودش مرد، سر و صداِی  ا

ها در جریان بود. خالصه با کشِف این روابط بود که ایمان پیدا کردم زیادی در مورِد درگیریش با کنسرسیوم
ارد گیره و بدوِن شک در اک ثِر مواسی و حتا الابالی تماس میهاِی تجاری، سیسازماِن جنایتکاران با شخصیت

ده. و به ندرت افرادی مثِل کابرن در برابِر پیشنهاِد اونها واکنِش منفی نشون می شه قراردادی عقد کنهموفق می
ا اینکه تکدوم یکی از اونها با این سازمان تماس گرفته،  از اون به بعد تو اطرافیانم دقیق شدم تا شاید بفهمم

 شانس بهم رو کرد.

 چطور؟ گرونیا:

 «پورتو دوموانی»و بارون « گالدی ورالک»ی در مورِد ازدواِج ی  یادت هست چند سال پیش سر و صدا هال:
 راه افتاد؟

ره گرونیا:
 
د.یه چیزائی یادم می …خوب ا

 
 ا

ون بارون یه وحشی به ها شکست خورد. اهاِی نامناسب با خارجیاون ازدواج هم مثِل اک ثِر ازدواج هال:
خر سر هم طالق« گالدی ورالک»تمام معنا بود. 

 
رسی پ»برادِر گالدی یعنی  داد. شرو به روِز سیاه نشاند و ا

از شنیدِن این وقایع بالفاصله دوستیم رو با دوسِت دوراِن کودکِی منه! ما با هم همکالس بودیم. بعد « ورالک
دیدیم انتظارم به سر رسید. ورالک به من که همدیگه رو زیاد می هاِی اخیراون از سر گرفتم و همین هفته

قِت هاِی سازمان رو با دگ فت که سازمان با اون تماس گرفته و اونم بر خالِف کابرن حاضر شده که تماِم حرف
 هاِی  پیامالنهرین رو در قسمِت ِی بینکامل بشنوه. رابط بهش گ فته بود که در صورِت تمایل کافیه که کلمه

 ِی هرالد به چاپ برسونه.خصوصِی روزنامه

ه گرونیا:
 
 ِی جالبی!چه شیوه …ا

 به حداقل! ،براِی رسوندِن احتماِل خطا هال:

خره چیکار کردی؟ گرونیا:
 
ره، همینطوره خوب باال

 
 ا

 زنی به راحتی تونستم اونو قانع کنم این فرصِت تماسو بده به من چونهمونطور که خودتم حدس می هال:
دمی نبود طبعاً 

 
 که بخواد مرتکِب جنایتی بشه، تا اینجوری از عامِل بدبختِی خواهرش انتقام بگیره. ورالک ا

 تو با اونا تماس گرفتی؟ …یعنی تو گرونیا:

چاپ کردیم و قرار شد من به « هرالد»ِی پیش اسِم رمز رو توِی کنی هفتهنه اونطوری که تو فکر می هال:
موراِن رده پاییِن سازمان تماس گرفته شد و  …ا سازمان وارِد مذاکره بشمِی ورالک بعنواِن نماینده

 
با یکی از ما

 بعد از ابراِز تمایل به مذاکره قرار شد که متعاقبًا وقِت مالقات و مذاکره از طرِف ورالک تعیین بشه.

 خوب؟ گرونیا:



 همین دیگه! …خوب هال:

 …یعنی تو …یعنی گرونیا:

وقتشه. عصر با ورالک تماس گرفتم و ازش خواستم که هماهنگِی الزمو به عمل امشب گرونیا! دیگه  هال:
ژانس یا هر چی که خودت اسمشو بذاری قراِر 

 
بیاره ساعت ده و نیِم شب، با رئیِس اون سازمان، مؤسسه، ا

 مالقات دارم.

ماجراجوی  ی و  تو دیگه داری شورِ  تو زده به سرت وینتر! …تو …اوه خداِی من … )منگ و مبهوت( گرونیا:
ری عملگرائی رو درمی
 
 …ا

 …کند( ولی گرونیا)قطع می هال:

لِب ری تو قای میکنم ساکت شو! تو داری سرخود، بدوِن هیچ پشتوانهحرف نزن وینتر خواهش می گرونیا:
دم
 
 ه؟این اصاًل برات معنی دار  …افتنکشن و گیر نمیکلفتو میهاِی مشهور و گردنسازمانی که به راحتی ا

رام هال:
 
 بخش( گرونیا!)ا

 کنم یه خورده جدی باش وینتر!خواهش می گرونیا:

 ِی زندگیم برام جدیه؟گی؟ منی که هر لحظههه! اینو به من می هال:

 کنی؟پس چرا جدیِت این خطر رو حس نمی گرونیا:

رم که کنی عزیزم. چون اصاًل خطری در کار نیست. من به دعوِت خودشون دارم میاشتباه می هال:
نه. شون روشباهاشون براِی عقِد یه قرارداد مذاکرده کنم و تا این لحظه موضوِع قرارداد از نظِر اونخا و رئیس

ه که کنقاعدتًا براِی سازمان صرف نمی «پورتو دوموانی»ِی ورالک، یعنی بارون کشتِن داماِد سابِق خانواده
محِل مالقات رو خودشون تعیین کردن که جاِی امنیه یک مضاف بر اینکه اونها مشترِی خودشو از بین ببره. 

 ازدحاِم جمعیت از نظِر من یعنی امنیت.رستوران وابسته به یک کلوِپ شبانه این یعنی ازدحاِم جمعیت! و 

 ری اونجا؟ِی قتِل بارون میتو واقعًا براِی مذاکره حاال …حاال گرونیا:

 !تونی بکنی گرونیاخندد( فکرشم نمی)می هال:

 برنت.صبرانه( اگه بفهمن کلکی تو کاره از بین می)بی گرونیا:

با اوصولشون و با تحقیقاِت من سازگار نیست، وانگهی پیش از اونکه بخوان اقدامی  …کنمفکر نمی هال:
 کند(ِی خود را تمام نمی)جمله …بکنن

 )کنجکاو و مشتاق( خوب؟ گرونیا:

 «!ور ماج»رم می …)با کمی شیطنت( خوب هال:



تو  …یعنی تو …مور؟ یعنیاج حال(خوش –شود مور؟ )ناگهان متوجِه موضوع می)با تعجب( اج گرونیا:
ی وینتر نه؟می
 
 ا

 شه دعوِت گرونیا رو رد کرد؟مگه می هال:

 گذره.شه! مطمئنم که خوش میخندد( خیلی خوب میزده میازت ممنونم )ذوق گرونیا:

 نهایت گرفتارم و گرفتارتر هم خواهم شد.تم و خودتم دیدی بیکه گ فاما کوتاه! همونطور  هال:

 )با نگرانِی ناگهانی( امیدوارم این قضیه برات خطری نداشته باشه! گرونیا:

 شه.همه چی درست مینگران نباش گرونیا!  هال:

خره نگ فتی به چه بهانه …ولی گرونیا:
 
 …شونری پیشای داری میولی باال

رام( هه! –خند لب –)مکث  هال:
 
ِی هاشو به یه نقطهرم که تاریِخ این سازمان و فعالیتمی امشب، …ا

ره نشو! با بهت به من خیزنم گرونیا! باید صبر کرد و دید! اینطوری از ریشه می …اگه بتونم …خاص برسونم
 گرونیا! فقط صبر کن!

 /موزیک/

 «دوم پایاِن قسمِت »

 «قسمِت سوم»

ر سِر ب –زمینه در پس« بلوز »ِی نسبِی حاضران و ترنِم مالیِم همهمه –وران فضاِی داخِل رست –هنگام /شب
 میِز دراگو میلوف و هال هستیم/

 )چند لحظه مکث( پس رئیِس این مؤسسه شما هستید.   هال:

 ِی کافی خشن نیستم؟به اندازه   دراگو:

 فرمودید اسمتون؟ …چرا؟ …خند( اوه)نیم   هال:

 میلوف. ایوان دراگو   دراگو:

 و بوِی روسها رو داره.اسمتون رنگ    هال:

 نقصی دارم.بنابراین اسِم بی   دراگو:

کنم کر میف نقصی! باید اعتراف کنم که دستیابی به شما خیلی مشکلهو همینطور رسِم بی  هال:
 …سازماِن شما از نظِر رازداری صالحیِت خودشو ثابت کرده

 ِی جمع و جور و محدوِد ماست.اِی مؤسسهِی زمختی بر واژه« سازمان» دراگو:



 خودتون پیشنهاِد خاصی دارید؟ هال:

ژانس دراگو:
 
 یا چیزی در این حدود. …بنگاه …ا

 شن؟نفسی محسوب نمیها شکستهای که بهم زدین، این واژهبا سابقه هال:

 هر چیزی تعریِف خودشو داره. …ابداً  دراگو:

ه … )مکث( هال:
 
 قرار انتخاب کردین. جاِی خوبی رو براِی  …ا

قا! دوست دارین کنم. میمنم همینطور فکر می دراگو:
 
ز چطور ا« پورتو دوموانیبارون »رم سِر اصِل مطلب ا

 بین بره؟

 زود نیست؟ هال:

 ! براِی همین کار اینجاییم.نه دراگو:

شنا بشم. هال:
 
 ولی من دوست دارم بیشتر با شما ا

 و بعدش؟ دراگو:

ه هال:
 
 شم.متوجه نمی …ا

شنا شدید، اونوقت چه اتفاقی می دراگو:
 
 افته؟بر فرض که ا

خرین نفری هستید که می …من تعجب کردم …خوب حقیقتش من هال:
 
نم توچون، شما در تماِم دنیا ا

ِس یک گروِه جنایتکار قرار گرفته باشه.
 
 تصور کنم در را

دمو ِن حال جسور! باید ِی تفاوت دارید! مؤدب و در عیهاِی دیگهشما هم با مشتری  دراگو:
 
اعتراف  کنم که ا

« مجری »شه از می« جنایتکار»تونو اصاًل نپسندیدم به جاِی ِی مورِد استفادهکنید، اما واژهمجذوب می
 استفاده کرد.

 کرد.البته این جابجائِی کلمات، از تعجِب من کم نمی هال:

گاه ِی کاِر مؤسسهبه هر حال شما از شیوه دراگو:
 
دونید که چقدر با وجداِن انسانی، نیستید و نمیِی من ا

میخته
 
 س.اصوِل اخالقی و عقیدتی ا

 رنگ( هه! وجداِن انسانی!)با تمسخری کم هال:

دم بنگاِه »دقیقًا! هر چقدر هم که براِی  دراگو:
 
  ما عجیب به نظر بیاد.»کشیا

 شه توجیهش کرد؟واقعًا چطور می هال:

قا! دراگو:
 
کنند و ما از قبوِل تونید تصور کنید که چقدر به ما مراجعه مینمیشما  به راحتِی تمام ا

 کنیم.هاشون امتناع میخواسته



خه براِی چی؟ هال:
 
 )متعجب( جدًا؟ ا

 گیره.چون قبوِل خواستشون در تضاِد کامل با اخالِق انسانی قرار می دراگو:

 گذارد/میدراگو میلوف گیالِس خود را روِی میز  –خندد /هال بلند می

قا، بنگاِه ما از نظِر اخالقی بسیار سختگیره.)کمی عصبی( خواهش می
 
ی و عدالت قوانیِن اجتماع کنم نخندید ا

 کنیم.مفاهیِم بزرگی هستند که ما براِی احیاِی اونها تالش می

 …پاچه شده است( اِ العمِل دراگو میلوف دستعکساز  –خورد اش را فرو می)خنده  هال:
 دن اینطور نیست؟ِی جنایت رو تغییر نمیواژه ها مفهوِم این سختگیری  …راستش

شه تو فرصِت بهتری  بحث کرد و به نتیجه رسید. شما طبِق تشریفاِت معمول اینجایید تا می دراگو:
 خواهید نابود بشه؟بگید، چطور می ستقاضاتونو بشنویم. پ

 …دِی یک فرد شدمگیریم که من اینجا به طوِر رسمی خواهاِن نابو هال:

 کنم فرِد مورِد بحِث ما کاماًل مشخصه!یک فرد؟ فکر می دراگو:

کنم، اگه شما تشخیص دادید که کشتِن اون از نظِر اخالقی قابِل من دارم کلی به مسئله اشاره می هال:
 قبول نیست چی؟

 هیئِت تحقیقات اینو باید تعیین کنه. دراگو:

 ت واجِد صالحیت نبودن چی؟اگه بعضی از اعضاِی اون هیئ هال:

 ولی هستن! دراگو:

 از نظِر من! هال:

 تونیم بیش از حد بهش بها بدیم. ما بهنظِر مشتری براِی ما محترمه، اما تنها نظِر موجود نیست. نمی دراگو:
 دارن. به کسانی که از هر حیث صالحیت خورند.کنیم. به سوگندهائی که افراد با روحشون میاخالق تکیه می

هر وقت خالِف این ثابت شده، خودمون اونا رو از بین بردیم تا درسی براِی سایرین بشن. و بقاِی مؤسسه 
 تضمین بشه.

 …خواید بگیدیعنی می هال:

ای نابودشون کردیم، دوستاِن خودمونو، و این الزم بود، اما به ندرت به چنین مرحله …بله دراگو:
 رسیم.می

موزشه هال:
 
 اِی شماست؟اخالق هم جزِو ا

موزِش ماست. دراگو:
 
 البته! صد درصد! اینن مهمترین قسمِت ا



نارشیست هستین! …)با عصبیِت فرو خورده( شما هال:
 
 شما ا

 ِی مناسبتریه!)با قاطعیت( فیلسوف واژه دراگو:

قا! خیالتونو راحت کنم. هر دو یکیهما باز داریم به جنِگ الفاظ می هال:
 
 .رسیم ا

نارشیستبا کمی تفا دراگو:
 
ه عمل کنم. من بها هدِف قابِل ستایشی دارن. اما من به هدف کمتر فکر میوت ا

 ِی عملی، بدوِن شکست و به سرعت!کنم، فلسفهتکیه می

 یعنی شما هرگز با شکست مواجه نشدین؟ هال:

شتن، از کمون و کنیم که شکست غیِرممکن بشه. فقط کافیه که برنامهریزی مینه ما طوری برنامه دراگو:
 نظِر اجتماعی برامون توجیه شده باشه.

رمان هستید. هال:
 
 )مکث( باید اعتراف کنم کهشما زیادی مقید به احالق و ا

 بله! همینطوره! دراگو:

 هاِی ثابتی، بسته به اهمیِت قربانی دارین!بدوِن شک شما قیمت …م …اِ  هال:

 بله! دراگو:

کنم که بهم فرصت نیستم. ازتون خواهش می« رتو دوموانیبارون پو »راستش من دنباِل نابودِی  هال:
 ای رو بکنم.بدید، از شما تقاضاِی نابودِی فرِد دیگه

 …ِی تحقیقاتحتا اگر این فرصت به شما داده بشه، کمیته دراگو:

تون، من باور کردم که وجدان و اخالق در کمیته مهم نیست، …دونممی …بله …کند( بلهمی )قطع هال:
 رسونه.م میبه خواسته منو

 )مکِث کوتاه( خوب؟ دراگو:

دِم متنفذیه که البته عنواِن اشرافیت نداره. مسئله بر سرِ  هال:
 
 ا

 جمهور؟)محتاط و فکور( رئیس دراگو:

 واقع یک فرِد معمولیه. نرِخ شما در چنین مواردی چقدره؟در  اصاًل پسِت دولتی نداره. …نه نه هال:

 هم کم خوب قیمِت مناسبی داریم. رشطس و خت سادهظاهرًا عملیا دراگو:

ترین ترین و مشکلرسه که این قرارداد یکی از خطرناککنید، به نظرم میالبته شاید اشتباه می هال:
 مورِد نظر ویژگیهاِی خاصی داره.بستید. فرِد  حالهقراردادهای  ی باشه که تا ب

بعد  ممکنه البته …ِن چنین فردی حدوِد نود هزار دالرهقیمِت از بین برد …پس در اینصورت …اووم دراگو:
 از بررسِی شرایِط فرد که هنوز براِی من ناشناسه، قیمت رو افزایش بدیم یا کم کنیم.



 که اینطور! هال:

 گذارد/کند و روِی میز میدسته اسکناسی را  خارج میاو  –/صداِی باز کردِن کیف توسِط هال 

 کنم حاال ضمانِت شما رو براِی اتماِم کار نیازطوِر نقد و یکجا. فکر میِد نظِر شما! به بفرمایید! اینهم پوِل مور 
 دارم.

 البته اگه تحقیقات نشون بده که کشتِن فرد مفید و مشروعه!   دراگو:

 حتا اگه این فرد پدِر من، پدِر شما و یا خودم باشم؟   هال:

 کنه!هیچ تفاوتی نمی   دراگو:

 ِی دیگه نظرم عوض شد چی؟فردا یا هفته و اگه من   هال:

سفم. امکاِن فسخ وجود نداره. این یکی از قوانیِن غیِر قابِل تغییِر ماست.  دراگو:
 
 متا

 پذیرم، اما مردی که باید کشته بشه من نیستم.. تماِم شرایِط شما رو میبسیارخوب هال:

 اون کیه؟ دراگو:

 )مکث( ایوان دراگو میلوف! هال:

 کند/تازی میشان یکهصداهاِی پیرامون –ای در میاِن بهِت دراگو میلوف لحظهند چ –/سکوت 

ه …باور کنید   دراگو:
 
 بینی نبود!اصاًل برام قابِل پیش …ا

 تون پیداست.از میزاِن تعجب   هال:

همدیگه رو هیچوقت دونم به چه دلیل خواهاِن مرِگ من هستین. ما ولی من نمی …ولی  دراگو:
 کننده ازائه بدید.ودیم. فراموش نکنید که باید دالیِل قانعندیده ب

 بینم.هیچ ایرادی نمی هال:

نها، مثِل همین من در برابِر تماِم کیفیات انعطاف داره حتا غیِرمنتظرهخوبه! سازماِن  دراگو:
 
تریِن ا
 درخواستی که شما دارید. خوب، ثابت کنید از بین بردِن من از نظِر اخالقی الزمه.

 این یکی از ده فرماِن ک تاِب مقدسه!« تو کسی رو نکش» ال:ه

 ما نیست. ِی بحِث بهتر نیست به زباِن خودمون حرف بزنیم؟ انجیل در حیطه دراگو:

 ولی قوانیِن اجتماعِی ما در این جامعه، از انجیل جدا نیست. هال:



ترسم از همین فق کنیم وگرنه میمون تواخوام، مثِل اینکه الزمه اول روِی اصوِل بحثمعذرت می دراگو:
کادمیک بشیم شما فقط بی

 
دیگه  منو ثابت کنید و اینکه سزاواِر مرگم. این هاِی عدالتیابتدا، درگیِر یک بحِث ا

 ِی ارزِش دالیِل شما قضاوت کنیم.ِی تحقیقه که دربارهِی من و کمیتهبه عهده

یا مسئوِل مرِگ باشه موافقم، متوجِه منظورتون شدم، پس به سئوا هال:
 
جان »ِل من جواب بدید ا

 شمائید؟« موسمان

 )محکم( بله! دراگو:

 …اون از دوستاِن من بود هال:

 کردید.ای کاش دوستاِن بهتری براِی معاشرت انتخاب می دراگو:

زار!)عصبی( اون درستکار بود و بی هال:
 
 ا

سمانبا نیم –سرد )خون دراگو:
 
خراِش فیدلیتی رو ساخت. از کجا خند( جان موسمان، هفت سال پیش ا

ورد؟ کسی که زمانی کارمنِد سادهسرمایه
 
 …اما بعد از مرگش …ِی بانک بودِی الزمو به دست ا

 ِی عظیم بود.خونهکرد، اما قبل از مرگش رئیِس یک کار اون اوایل توِی بانک کار می هال:

قاِی عزیز، اون پست رو یک دراگو:
 
وردا

 
 چرا؟ …شبه به دست ا

 …این سئوال اصالً  :هال

« ولینا استیلکار »کند( اگه خاطرتون باشه کمی بعد از اتماِم ساختمان فیدلیتی به رقابت با )قطع می دراگو:
خر سر هم اونو به ورشکستگی کشوند و بعد رئیِس شرکت کارولینا

 
تگی خاطِر همین ورشکسبه پرداخت و ا

 خودشو کشت.

 براِی اینکه به زندان نیفته. هال:

 هاِی موسمان خودشو کشت!خاطِر تقلباون فقط به اگو:در 

 شما مطمئنید؟ …یعنی …پاچه( ولیدست –)مکث  هال:

 تونم با مدارک دقیق ثابت کنم.بله می دراگو:

د، مدارک تونو ببینمبدم نمی هال:
 
دِم شرافتمندی که …ا

 
ت و ریاس اما یک مورد دیگه، جس و هاردمان دو ا

 غربی رو به عهده داشتن چی؟ راِن معدِن جنوِب ِی کارگمعاونِت اتحادیه

 شناختید؟شما اصاًل اونا رو می حوصله( کجاِی کشتِن اونها ایراد داره؟)بی دراگو:

 د.شِی بزرگی محسوب میدونم که نابودِی این دو رهبر براِی مبارزاِت سندیکائی ضایعهاینو می هال:



سالی که رهبری رو به عهده داشتند، اتحادیه، حتا یک  در مدِت ششابدًا اینطور نیست. اونها  دراگو:
میز شکست خورد. در موفقیت هم به دست نیاورد که هیچ در سه اعتصاِب بزرگ هم به صورتی فاجعه
 
ا

شون اتحادیه اعتصاِب عظیِم خودشو پیروزمندانه به پایان رسوند و از اون زمان صورتیکه شش ماه بعد از مرگ
ره.وزی به دست میتا حال مدام داره پیر 

 
 ا

 دم مدارک و اسناِد شما رم براِی یقیِن قطعی ببینم.پذیرم ولی ترجیح میهاِی شما رو میمن حرف هال:

ظیری ناگه موفق بشید باید بگم کاِر بی خواد توِی بحث هم منو متقاعد کنین.باشه. اما دلم می دراگو:
 کردید.

 شم.خواهید دید که می هال:

 منتظرم! دراگو:

هاِی منو بپذیرین. من اساسًا در ن تا حرفحقیقت و منطق؛ این چیزیه که باید باهاش مواجه بشی هال:
مشروعیت و موجه بودِن سازماِن شما بحث دارم، جامعه، مسئولیِت سالمتِی خودشو به عهده داره و دیگه 

تونید مینه سر اومده. شما دورانی که یک مرد با یک گروِه نخبه صاحب اختیاِر سرنوشِت یک جامعه باشه ب
گذار باشین، خودتون اجرا کنید، خودتون قضاوت کنید و محکوم کنید و خودتون هم به خودتون قانون
 بیشتر از اونکه درست باشه و به صالِح جامعه، یک نفکِر رادیکالیستِی محضه! این …مجازات برسونید

اِی تونه خودش راهگشمن مخالِف اینم که جامعه می، ولی پذیرم که این اسمش تکرویهمن کاماًل می دراگو:
 خودش باشه، ما به هر حال عامِل پیشرفت و هدایتش هستیم.

نید و تونید فکر کشما هر طوری که دوست دارید و میاین نظِر خودتونه باید دید قضاوِت تاریخ چیه  هال:
 …تصمیم بگیرید، اما

رد، در فروکش، ادامه و در واقع پایاِن بحث را بعد از چند ساعت گی/موزیِک کوتاه در میاِن کالِم هال اوج می
ِی توان جز صداهاِی پراکندهزمینه بسیار کاسته شده است، طوری که دیگر میداریم، همهمه و هیاهوِی پس

 گاه چیزی نشنید/گاه و بی

رام   هال:
 
 تر( خوب؟ چرا ساک تین؟)ا

ه)خسته و بی  دراگو:
 
رین ساعت سه صبح چه حالی داشته باشم. فکر انتظار دا …هه …رمق( ا

 هاِی این رستورانیم.کنم ما وفادارترین مشتری می

 حند()نیم 

 )با سماجت( من هنوز منتظرم! هال:

 رحمیه!که به شکسِت خودم اعتراف کنم؟ این بی …هوم دراگو:



 کنه.اما شجاعِت شما رو ثابت می هال:

رام( بعد از یازده سال فعال دراگو:
 
میز! هه! در واقع باید بگم که شکست نخوردم، حقیقت یِت موفقیت)ا

 
ا

 دونم چطور باید جوابتونو بدم همین.اینه که دیگه نمی

ها هم زمانی شکست خودشو گه توِی دادگاهاز نظِر من همین کافیه، علم و قانون هم همینو می هال:
 شه.گر متوقف میده که جریاِن کلماِت توجیهنشون می

ِی کافی به عامِل جامعه اهمیت ندادم، اما باز هم معتقدم که این من به اندازه …من …درسته  :دراگو
 جاست.کشتارها ذاتًا درست و به

 اما از نظِر اجتماعی مردودند. هال:

 بسیارخوب پذیرفتم کشتارهاِی من غیِر قابِل توجیهند، قبول! …بسیارخوب دراگو:

 و تمام. هال:

رین، نه؟نمی توِی بحث کم دراگو:
 
 ا

 ِی دیگرانه!قضاوت به عهده هال:

باید به  س امابسیارخوب، قرارداِد شما پذیرفته است، پولتونو گرفتم و قضیه از نظِر من تمام شده دراگو:
غاِز عملیات رو ابالغ 

 
مورینم دستوِر ا

 
من فرصِت چند روزه داده بشه که کارهامو سر و سامانی بدم و بعد به ما

 کنم.

فرزنِد شیطان؟ اصاًل الزم نیست تا این حد پیش  فکر کردین من کیم؟ …خداِی من …متعجب( ها؟) هال:
ی بشه، براِی تون متالشهمین که ماهیِت غلِط کشتارها رو پذیرفتید و طبیعتًا قبول کردید که سازمان …بریم

 من کافیه!

قا! من پایبنِد قراردادمون هستم، دلم نمی دراگو:
 
خاطِر اینکه بحث بر سِر د صرفًا بهخواتعهد، تعهده ا

ینده فرماِن هنوز سرسختانه به اصوِل خودم احترام می من …خودم بود، جا بزنم
 
ذارم. من در طِی چند روِز ا

 قتِل خودمو خواهم داد.

 خوام.ست من اینو نمی)بلند( این دیگه خیلی مسخره هال:

کنم کشتِن من، کاِر بسیار وجود داره. فکر می ِی کوچیکخواد اما یک مسئلهقرارداد اینو می دراگو:
 دشواری باشه، شما باید بیست و پنج هزار دالر دیگه بپردازین.

 ها؟ هال:



این رو به حساِب تعریف از خودم نگذارید اما باور کنید سعی خواهم کرد تا جائی که ممکن باشه  دراگو:
موریِت قتلم رو براِی اعضاِی سازمان مشکل کنم. طوری 

 
که بیش از صد و پانزده هزار دالر پرداختِی شما،  ما

ب بخوره.
 
 ا

 …تونو منحل کنیدولی گ فتم که اگه شما حاضر بشید سازمان …ولی هال:

پیش از اینکه عذرمونو توِی این خوب دیگه بحث از نظِر من تمام شد. بهتره کند( خیلی)قطع می دراگو:
 رستوران بخوان خودمون بریم.

 صداِی کشیده شدِن صندلی بر زمین/ –شود /بلند می

موریِت افراد ِی کارها به خودم مربوط میبقیه
 
شه. به هر حال مؤسسه، منحل خواهد شد به شرطی که ما

میز باشه. بنابر قوانیِن مؤسسه اگه تا مدِت یکموفقیت
 
ا سال نتونن منو از بین ببرن، پوِل پرداخت شده با

 شه.می ِی پنج درصد به شما برگردوندهبهره

وری کنم که ما، یعنی من و شما  هال:
 
قاِی دراگو میلوف من دوباره این نک ته رو یادا

 
 گوش کنید ا

 …ِی تماِم اصوِل اخالقی وِی پایهپذیرفتیم که خودگردانِی جامعه به مثابه

 هموارهرد ای از اصوِل اخالقی و نه تماِم اصول! فِی پارهخوام، فقط پایهکند( معذرت می)قطع می دراگو:
 فرده.

 کنید. پس مشکلی وجود نداره.تون مفیده ولی دیگه این فکر رو نمیکردین سازمانشما فکر می هال:

الشی که ِی تای که هست اینه که توِی بحث شکست خوردم. با همهکنم، تنها مسئلهمن این فکر می دراگو:
 کردم نتونستم به بعضی سئواالت جواب بدم.

 …ولی هال:

 )محکم( حرفتون تموم شد؟ گو:درا 

هی از سرِ  هال:
 
 استیصال( بله! )ا

ریزی بالم و حاضر نیستم براِی اولین بار از اصوِل سفت و سختی که براِی اون پایهم میمن به مؤسسه دراگو:
 تا جائی که بتونم تالش خواهم کرد که جوِن سالم به در ببرم.کردم تخطی کنم. البته 

 …نم چی باید بگمدومن دیگه نمی هال:

قامی دراگو:
 
 تونم به شما اعتماد کنم.دونم که میمی …از شما خوشم اومده …دونید ا

 در چه موردی؟ هال:

قاِی هال، من دختری دارم که مادرش فوت کرده، اگه مؤسسه موفق شد، اونو به شما خواهم  دراگو:
 
ا
. لی هنوز مجردهو …یِت اونو به عهده بگیرهالبته به سِن قانونی رسیده و احتیاجی نیست کسی قیمومسپرد. 



شناش کنم، براِی هیچکس  ذارم که محتاِج من براش ثروتی باقی می
 
خِر هفته با شما ا

 
نباشه. بعید نیست ا

 احتیاط.

 کنید؟چرا به من اعتماد می هال:

 خوردم.اگه شما طرفداِر پر و پا قرِص اصوِل اخالقی نبودید، من امروز شکس نمی دراگو:

شنا بشم؟ متشکرم …هه … ل:ها
 
 کجا باید با ایشون ا

 «!مور اج»زیاد دور نیست در  دراگو:

 خودم هم قراره تعطیلِی پایاِن هفته رو اونجا باشم. من …عجب هال:

 رید؟مور میعالیه کجاِی اج پس …خوب دراگو:

 شدم. رم. در واقع به اونجا دعوتدونم. این اولین باریه که اونجا میراستش نمی هال:

دو ساعتی با هم باشیم. پس هر ساعتی فرصت داشتید به من  تونیم یکیما کناِر هادسن هستیم. می دراگو:
درستونو بدید تا دنبالتون بیام شماره تلفنمو براتون می

 
 نویسم.زنگ بزنید و ا

ورد و شروع به نوشتن می/صداِی ورقی کاغذ که در می
 
 کند/ا

 بفرمایید.   

 خیر.شبتون ب …صداِی صندلی( ازتون ممنونم –شود ی)بلند م   هال:

 تون بخیر.هه بهتره بگین صبح   دراگو:

 شود/هاِی او که دور می/صداِی گام

قاِی دراگو میلوف!   هال:
 
 )بلند( ا

 ایستد//دراگو میلوف می

 )از دورتر( بله؟   دراگو:

 …خواد کهدلم میتون هستین؟ من بیشتر هم سِر تصمیم هنوز  …)بلند( یعنی  هال:

 صبح بخیر جوون! دراگو:

گیرد. در فروکِش موزیک داخِل اتوموبیل هستیم گرونیا موزیک اوج می …شودهاِی او که دور می/صداِی گام
 ِی ییالقِی دراگو میلوف/و هال در راِه خانه

 مسافرت با قطار چطور بود؟ …خوب   گرونیا:

 بار!کننده و کسالتخسته   هال:



تقصیِر خودته وینتر، اگه رضایت داده بودی که دیروز با من بیای، در طوِل راه یه   گرونیا:
 همصحبتی داشتی.

 ، ولی مجبور بودم.)مهربان( راستشو بخوای حق با توئه هال:

ثی البته من هنوز حتا اسمتو بهش نگ فتم. دائیم خیلی دوست داره تو رو ببینه. گرونیا:
 
ری رو که امیدوارم تا

 رو همدیگه بذارید. دوست دارم

 کنی؟منم امیدوارم. حاال چرا انقدر با سرعت رانندگی می هال:

شنا بشین.خوب معلومه می گرونیا:
 
 خوام هر چه زودتر با هم ا

 خندد( راجع به من با اون صحبتی نکردی؟)می هال:

 …کم و بیش …خوب …)با شرم( چرا گرونیا:

 شناسی؟مور رو میراستی گرونیا تو اهالِی اج هال:

 شناسن.اینجا جاِی بزرگی نیست. اک ثر مردم همدیگه رو می گرونیا:

 شناسی؟ ظاهرًا دختری هم داره!تو محِل سکونِت مردی به ناِم ایوان دراگو میلوف رو می هال:

دمی به این اسم در اجدراگو میلوف؟ تا به گرونیا:
 
. مور نیستحال چنین اسمی رو نشنیدم، مطمئنم که ا

چطور  شناختیمشتبار باشه، اگه چنین کسی بود حتمًا ما میطور که از اسمش پیداست باید روسیچون اون
 مگه؟

 خوب شاید تازه ساکِن اینجا شده باشه. هال:

 …یمرسدیگه داریم می دونم شاید. ما خودمون هم البته مدِت زیادی نیست که به اینجا اومدیمنمی گرونیا:
 …کم مونده

 راِه هال و گرونیا هستیم/هم –ما بیروِن در  –زنِگ در  سپس صداِی  …/موزیک

ثیِر الزمو داشته باشه!ظاهِر من چطوره؟ دلم می   هال:
 
 خواد تا

 مور؛ زِن خوبیه.کاِر ما در اجبینی، خدمتنترس همه چی مرتبه، تو االن گروسه رو می  گرونیا:

 شود//صداِی در که باز می

قا   گروسه:
 
 ، خوش اومدین، بفرمائین.سالم خانم، سالم ا

 متشکرم گروسه!   هال:

قاِی هال رو بردار، دائی سرژ کجاست؟   گرونیا:
 
 گروسه، چمدوِن ا



 ن خانم.تو ک تابخونه   گروسه:

 ها/تداوِم گام –بسته شدِن در  –شان های/صداِی گام

د، تو بشین توِی سالن وپس خودش تا چند دقیقه دیگه می …بسیارخوب  گرونیا:
 
گروسه  من و ینترا

ماده کنیم.می
 
 ریم که اتاِق تو رو ا

 شم.باشه، من منتظر می هال:

قا.با اجازه گروسه:
 
 تون ا

 کنم.خواهش می هال:

 )به شوخی( خوش بگذره وینتر! گرونیا:

ن دو که دور میصداِی گام –خندد /هال در جواب، تنها می
 
لحظه چند  –گردند شوند و خارج میهاِی ا

زمان صداِی باز و بسته شدِن در و وروِد دراگو هم –نشیند زند و روِی مبل میال چند قدمی میه –سکوت 
 زند/میلوف که در جا خشکش می

 )متعجب( وینتر هال؟   دراگو:

 کنید؟شما اینجا چیکار می …بسیار متعجب( خداِی من! –شود )بلند می  هال:

 ِی ییالقِی خودم دعوتش کردم.خونهپس شما همون جواِن خوبی هستین که به  دراگو:

خه …ولی هال:
 
 …ا

سفانه یا خوشبختانه ما مجبوریم به هم معرفی بشیم. دراگو:
 
 متا

 شود/اش که به هال نزدیک میهای/صداِی گام

قاِی هال!   
 
 سرژ کنستانتین! خوش اومدین ا

 ناخت.شپس به این دلیله که گرونیا محِل اقامِت دراگو میلوف رو نمی …پس  هال:

 من اینجا دائی سرژم نه دراگو میلوف! دراگو:

 خاطرتون هست؟ …زدینفهمم شما راجع به دخترتون با من حرف میولی نمی هال:

ِی منه، اما در واقع دخترمه، این داستاِن درازی داره، فرصِت بهتری کنه خواهرزادهگرونیا فکر می دراگو:
فاِق جالبی افتاده. من شما رو به عنواِن حامِی گرونیا انتخاب کردم خواد تا براتون تعریف کنم، هه! عجب اتمی

 شاید شما هم اونو، اینطور نیست؟و اینطور که پیداست اون شما رو دوست داره. و 

 دونم چی بگم.راستش نمی …گیج( من –)با صدائی لرزان  هال:



 کنم؟اشتباه نمی دراگو:

 …دونه که شمااون می …خوام بدونم که اونیم …ولی …منهم اونو دوست دارم …من …نه هال:

اهرًا ظ …مواظب باشین ابدًا! من فقط دائیش هستم، صاحِب یک شرکِت بزرِگ وارداتی پس بهتره دراگو:
د.داره می
 
 ا

 دهد/ِی کالم را تغییر میدراگو میلوف رشته –شود هاِی گرونیا که نزدیک می/صداِی گام

توی نیست، هیچوجه تحقیِر تولسدم. البته منظورم بهتولستوی ترجیح میمنهم تورگینف رو به  …بله …بله
ه گرونیا اومدی! …پسندم، اونهم از این زاویه کهِی اونو نمیفقط فلسفه

 
 ا

ِی خواستم شاهِد لحظههه، ظاهرًا شما خودتونو به هم معرفی کردین، منو ببین که می  گرونیا:
 دیدارتون باشم.

 گرونیا!دیگه دیر شده  دراگو:

 بینم، بهتره بریم سِر میِز شام.می دارم …بله گرونیا:

 راستش منم گرسنمه. …تون موافق باشن عالیه!اگه دائی …اگه هال:

 چرا که نه، بریم! دراگو:

میخته است رنِگ خندهشان که با تههای/صداِی گام
 
موزیک، در فروکِش موزیک، شب است و فضاِی  –ای ا

 اند/میلوف و هال در تنهائی مشغوِل صحبت دراگو –خارجِی خانه 

 اطالع است؟گرونیا از این مسائل بی واقعاً  …یعنی   هال:

بله! کاماًل! پدِر من از جنِگ روس و ترکیه سوِد زیادی برد. اون با ارتش قرارداد داشت و   دراگو:
بودم  ن رسید. زمانی که دانشجوها به مِی این پولانداز کنه همهتونست مبلِغ صد و پنجاه میلیون روبل پس

ِی جوان شدم. بارها به زندان افتادم. زنم در گری به من هم سرایت کرد و وارِد حزِب روسیهویروِس انقالبی
خرین عملیاِت «ایوان دراگو میلوف»همون دوران بر اثِر بیماری درگذشت و مدتی بعد هم برادرش 

 
 ؛ در ا

سونی فرار کردم و تبدیل شدم مون که ناموفق هم موند، گیر افتحزبی
 
ادم و به سیبری تبعید شدم. از اونجا به ا

موقع گرونیا شیرخواره بود. با گرونیا به اینجا اومدم اما یعنی برادر زِن مرحومم. اون « ایوان دراگو میلوف»به 
 یکاگوی  ی.ششهرونِد متنفِذ شم. یک ثروتم توسِط دولِت روسیه ضبط شد، حاال گرونیا بزرگ شده و من دائی

 …که اینطور  هال:

ن را روِی میز می/
 
 گذارد/صداِی پاک تی کاغذی که دراگو میلوف ا

منتظِر مردی هستم که باید فرماِن کشتِن خودمو بهش خوب بپردازیم به کاِر خودمون. من   دراگو:
نه و ء کاسناد رو امضاقانونًا گرونیا باید تماِم اوراق و  …ِی دستورات و مدارِک منهاین پاکت حاوِی همه …بدم



شما مشاور و قیِم اون خواهید بود. شما بعد از مرگ یا تا بازگشتم مسئوِل ثروتم خواهید بود اگه احیانًا 
. من مبلِغ هاِی توِی پاکت برام بفرستیدای خواستم با استفاده از دستورالعملتلگرافی از شما پول یا چیِز دیگه

 شون کنید!شون عمل کنن. شمام کمکختم که بتونن به وظیفهالزم رو به حساِب اعضاِی مؤسسه ری

 شون کنم که شما رو بکشن؟ پدِر دختری رو که دوست دارم؟خواین کمکشما می …شما هال:

 اینطور نیست؟ …د دادی)محکم و قاطع( دستوراِت منو انجام خواه دراگو:

 …… هال:

 خوام!من جواب می دراگو:

 ب!خو)عصبی( البته! خیلی هال:

 هاس، باید تا یکی دو دقیقه دیگه برسه. دراگو:

 همونی که قراره دستور بگیره؟ هال:

دِم باثبات و جّدیه، خودتون قضاوت خواهد کرد. دراگو:
 
 بله، ا

 شود/ایستد و خاموش میشود و می/صداِی اتوموبیلی که نزدیک می

 گ فتم که سِر وقت! شاید ندونه ما این بیرون نشستیم!   

 ده.ره بیرون پیشوازش االن راهو نشونش میگروسه داره می   هال:

شنا بشی. اون منو از روسیه میشاید با راننده، خدمت  دراگو:
 
 …شناسهکار و دوسِت قدیمِی منهم ا

 اسمش والدیمیره!

 ایستند/و می …شوندهاِی دو مرد که نزدیک می/صداِی گام

 )بلند( سالم رئیس!   هاس:

   والدیمیر:
 
 قا!سالم ا

قایون   دراگو:
 
شنا بشین، وینتر سالم هاس! سالم والدیمیر! ا

 
با دوست و مشترِی مهِم جدیدمون ا

 هال!

 خوشوقتم! هال:

 )با درنگ و تردید( مام همینطور! هاس:

قا؟ والدیمیر:
 
 خانِم گرونیا کجان ا



« گروسه»ار دارم خیلی خسته بود، تو بهتره بری بشینی تو سالن من با هاس ک …خوابه، والدیمیر دراگو:
 رسه.بهت می

قا می والدیمیر:
 
 رم.چشم ا

 شود/دری که باز و بسته میصداِی  –هاِی والدیمیر /صداِی قدم

موریِت خطرناکی می  دراگو:
 
شکستت معدود موارِد  زِو خوام بهت بدم که ممکنه جخوب هاس ما

 باشه.

 !گیرد( چه شروِع امیدبخشی! خوب ادامه بدین)به شوخی می هاس:

یید و تصویِب من قرار گرفت دراگو:
 
موریت مورِد تا

 
. دفتر ن. فرِد مورِد نظر باید نابود بشهکنندهه. دالیل قانعما

 یکصد و پانزده هزار دالر پول دریافت کرده که یک سومش باشد به تو پرداخت بشه، اینهم قسِط اولش!

 شود//صداِی پاکِت پول که روِی میز گذاشته می

 دار! برش   دراگو:

 دارد( دستمزدش که خوبه در واقع براِی من استثنائیه.)برمی   هاس:

دِم استثنائیه می  دراگو:
 
گیری. کمک ب« هریسون»و « شوارتز»تونی از کسی هم که باید بکشی یه ا

 ِی مؤسسه رو به خدمت بگیر!کلیه اگه در طوِل مدِت معینی ناکام موندی

 مرد کیه؟این  …مگه …بلند( اِ  –)متعجب  هاس:

قاِی هال به گرونیا چه خواهید گ فت؟ دراگو:
 
 )به هال( ا

شنائی با شما راجع بگ فتِن نیمی از حقایق کارها رو روبراه می …ای سکوت( )لحظه هال:
 
ه کنه. من پیش از ا

 ِی همون سازمان تهدید شدید.وسیلهتونم بهش بگم که شما بهتون با اون صحبت کردم میسازمان

 !خوبه دراگو:

 اینجا چه خبره؟ هاس:

قاِی وینتر هال، اداره دراگو:
 
گیرن. ایشون احتیاجاِت شما رو از هر نظر برطرف ِی امور رو به عهده میا

 خواهد کرد شما باید به طوِر مرتب ایشون رو در جریان بذارین!

قا کین، رئیس؟ هاس:
 
 مگه این ا

اشه باید با تماِم قواتون کوشش کنید، هم براِی باید یادت باشه هاس که شخِص مورِد نظر هر کی ب دراگو:
ِی ضعف نشون دادن چیه تماِم افراد سوگند نتیجهدونی که نابودِی اون و هم حفِظ جوِن خودتون، می

موِر متهم به ضعف رو نابود کنن.
 
 خوردن که ما



سپرن زودتر می دونم رئیس. این مرد کیه؟ من دوست دارم کاری رو که بهممن خودم همه چیز رو می هاس:
 تمومش کنم.

 دونستم هاس تو از بهترین افراِد من هستی، حاضری؟می دراگو:

 زده( بله رئیس!)هیجان هاس:

 اسِم مرِد مورِد نظر، ایوان دراگو میلوفه! دراگو:

 خوِد شما؟ …هه …یعنی …ڍ …یعنی…  هاس:

 بله هاِس عزیز! من! دراگو:

 …ولی هاس:

 س روشن و صریح!شنیدی که چی گ فتم ها دراگو:

 …در اینصورت هاس:

 در این صورت چی؟ دراگو:

 پس دیگه صبر کردن فایده نداره! … هاس:

هاِی نفسها و نفسصداِی ناله –گیرد زمان دراگو میلوف به سرعت دسِت او را میهم –کشد /هاس اسلحه می
ن دو در حیِن درگیری 

 
 /…ا

 تو بنداز!بشکنم اسلحه)در حاِل تقال( قبل از اینکه دستتو    دراگو:

 ره! …ندا …کان …ما   هاس:

میلوف  دراگو …رودکم، صداِی هاس رو به خاموشی میکم …یابدای ادامه می/صداِی درگیری چند لحظه
 شود/دراگو میلوف به هال نزدیک می …افتدکند، هاس روِی زمین میرهایش می

یت رو از فعال مغز از طریِق فشردگِی شریان کهحس کردن هاِل عزیز، شما شاهِد تکنیِک بی  دراگو:
د! بفرمائید مرد. اما حاال تا چند ثانیه دیگه به هوش میدادم میاندازه بودین. اگه یه خورده بیشتر ادامه میمی

 
ا

 خوره.داره تکون می

 خواست شما رو بکشه!اون واقعًا می …اون هال:

 ما با کسی شوخی نداریم. دراگو:

ید/اِی هاس که به هوش میه/صداِی ناله
 
 ا

ر باز هم همینطو ات با شکست مواجه شد. ممکنه سعیای نیست. اولین بهت گ فتم که کاِر ساده …هاس
 بشه.



 خواین بکشمتون؟پس چرا می …گیرین پسکند( شما که اینقدر سخت میای می)سرفه  هاس:

 بکنی، گلوت چطوره؟خواد بمیرم ولی تو باید کاِر خودتو من اصاًل دلم نمی دراگو:

ه هاس:
 
 خواین با من چیکار کنین؟ای دیگر( حاال میکنه )سرفهدرد می …ا

ِر کنم. اگر بذارمت اینجا، قبل از فرات میندازم و دور از اینجا، خارِج شهر پیادهتو رو تو اتوموبیلم می دراگو:
قاِی هال دستتو باز کنه. اسلحه

 
 و و با من بیا تو ماشین.بلند شت رو هم برداشتم. من ممکنه ا

 ای ندارم.ِی دیگهشود( مثِل اینکه چاره)بلند می هاس:

شه. براِی ماشیِن متفکری ِی ما شروع میهال موفق باشی. از این لحظه مبارزه خداحافظ …خوب دراگو:
 تنوعه!مثِل من، بد نیست، مدتی هم مستقیمًا درگیِر حادثه بشه! یه 

 خداحافظ! هال:

 هام و وظایفت فراموش نشه!حرف دراگو:

 کنم.سعِی خودمو می هال:

 مواظِب گرونیا باش! دراگو:

 مطمئن باشین! هال:

 زنم.مو برداشتم، تو ماشینه. ولی اگه چیزی رو فراموش کرده باشم تلگراف میوسایل دراگو:

 باشه. هال:

 شی!رنه دوباره بیهوش میکن والدیمیر رو صدا کنم. حرکِت بیهوده نکن هاس وگ صبر …بریم هاس دراگو:

 کند/در را باز می –رود هاِی دراگو میلوف که به طرِف در می/صداِی گام

 باید حرکت کنیم، عجله کن! …)بلند( والدیمیر   

هاِی عجوِل والدیمیر که وارِد فضاِی متعاقبًا صداِی گام –شود هاِی او که دوباره به ما نزدیک می/صداِی گام
 بندد/و در را میشود بیرونی می

ماده   دراگو:
 
 ای؟ا

قا بریم.  والدیمیر:
 
 بله ا

یم.ما می …تو جلوتر برو تو ماشین   دراگو:
 
 ا

قا  والدیمیر:
 
 …چشم ا

 شود/هاِی والدیمیر که دور میصداِی قدم/



قاِی دراگو میلوف!   هال:
 
 ا

 چیه هال؟   دراگو:

 نیا!خاطِر گرو شد دست بردارین! بهای کاش که می   هال:

 سکوت( مواظبش باش! خدا نگهدار! راه بیفت هاس! – )مکث   دراگو:

ن دو که دور می/صداِی گام
 
 /…گیرداوج میموزیک  –از دور روشن شدِن اتوموبیل  –شوند هاِی ا

 «پایاِن قسمِت سوم»

 «چهارمقسمِت »

 بار هال پشِت فرمان است/این  –/داخِل اتوموبیل 

 ریم شهر؟م چرا با این سرعت، اوِل صبح داریم میتونم ازت بپرسمی  گرونیا:

 ریم که با هم ازدواج کنیم.سرد( یکبار که بهت گ فتم گرونیا، داریم میاما خون –)کمی بلند  هال:

 )عصبی( یه خورده جی باش وینتر! گرونیا:

 تر ممکن نیست!از این جدی هال:

 )بلند( دائی سرژ کجاست؟ گرونیا:

هتره سر و کنم هر چه زودتر بقطاِر صبح پیش از رفتن رسمًا منو قیِم شما کرد و فکر می رفته گرونیا، با هال:
 مگه اینکه اعتراضی جدی داشته باشی! مون بدیم.سامونی به اوضاِع زندگی

ا تالبته که دارم وینتر! حاضر نیستم اینطوری ازدواج کنم، هرچقدر هم که دوستت داشته باشم.  گرونیا:
 کنم. دائی سرژ کجاست؟نجا چه خبره کاری نمیوقتی نفهمم ای

 /صداِی توقِف اتوموبیل/

 چرا وایستادی؟   گرونیا:

رام( ببین گرونیاِی عزیز، نمی  هال:
 
خوام بیهوده تشویقت کنم که شهامت داشته باشی. من )ا

ده، اصاًل گر یدونم دائیت کی برمها بیخوده، راستش نمیسازی دونم که اینجور زمینهشناسمت و میخوب می
دمبرمی

 
 کشی حرف زدم؟گرده یا نه؟ یادت هست برات از سازماِن ا

 )ترسیده( اوهوم. گرونیا:

ت براِی حفِظ جوِن خودش فرار کرده، تخاب کرده و دای  یی اننخوب اینبار دائِی تو رو به عنواِن قربا هال:
 همین!



 …این غیرممکن …هه …این …دائی سرژ؟ …دا …دا …چی گ فتی؟ …)گیج و ترسیده( چی گرونیا:
 غیرممکنه!

گم گرونیا! حرفمو باور کن! اون در واقع سرتاسِر بعد از ظهِر دیروز رو که توِی ک تابخونه راست می هال:
 کرد، چون ماجرا رو فهمیده بود.بود، داشت اسناد و مدارکشو فراهم می

 چرا از پلیس تقاضاِی کمک نکرد؟ …خوب … گرونیا:

دِم معمولی نیست. اصاًل نمیتو باید بهت هال:
 
یه دخالت ضقخواست پلیس توِی این ر بشناسیش، اون یه ا

 وانگهی از من قول گرفت که اصاًل تو کارهاش مداخله نکنم.کنه. 

 کنم.رم و پلیس رو خبر می)سریع( ولی من این قولو ندادم و همین االن می …ولی گرونیا:

میزه و باورنکردنی! اما واقعی، میچه نشو قضیه جنون)به سرعت و بلند( گوش کن گرونیا! ب هال:
 
فهمی؟ ا

دستوریه که خودش به من داده، اگه بر خالِف میل و اون مخالِف دخالِت پلیسه این خواسِت خودشه. این 
 دستورش عمل کنی مسئولش منم و این مسئولیت براِی من که بهش قول دادم سنگینه!

ره …این …این …باورنکردنیه …امکان نداره گرونیا:
 
 کنی!داری شوخی می تو …ا

رام هال:
 
ت دیشب چمدونشو بست و رفت. پیش از خداحافظی تو رو سپرد به من. مدارک و تر( دائی)ا

 اسناِد مهمی رو هم به من داد. یک کاغذ هم براِی تو، توِی پاکِت مدارک بود، بیا!

 دهد//صداِی کاغذی که به گرونیا می

 بخون! شناسی،خطشو که می   

 اینو دائی سرژ نوشته؟ …ها؟   گرونیا:

 خوام بشنوم!بخون! می   هال:

گهگاه شما را در جریان خواهم گذاشت. گرونیاِی عزیز، با ازدواِج شما موافقم. باقِی کار   گرونیا:
 مواظِب خودت باش! …بسته به میِل خوِد توست

 نظرت چیه؟ …خوب هال:

 …کنمباور نمی … گرونیا:

  هال:
 
ت ائیتونم بگم که اگه ظرِف یکسال دتونم همه چیز رو برات توضیح بدم. فقط اینو میسفانه نمیمتا

 …فقط پلیس نباید مطلع بشه …کشته نشد، براِی همیشه نجات پیدا خواهد کرد

 گی!پس من االن حاضر به ازدواج نیستم. بعد از همین یکسالی که می …خوب خیلی گرونیا:

 خوای چیکار کنی؟لته. االن میباشه، هرطور می هال:



 خودت چی؟ گرونیا:

 من باید به شیکاگو برم، براِی رسیدگی به کارهاِی دائی سرِژ تو! هال:

ه … گرونیا:
 
 …رم شهربه هر حال منم می …ا

 پس بریم. …خیلی خوب هال:

که در  اریمهاِی هاس را ددر فروکش صداِی گام …گیردموزیک اوج می –/صداِی حرکِت مجدِد اتوموبیل 
 شود/زند و وارد میای به در میرسد. چند ضربهبه دری می …زندروئی گام میراه

قاِی هال.   هاس:
 
 سالم ا

 )از کمی دورتر( سالم هاس بیا بشین!   هال:

قاِی هال،   هاس:
 
ره نیویورک. ردشو گرفتم. تا شیکاگو با ماشیِن خودش اومده و از رئیس داره میا

هم همراهشه. من نتونستم بهش برسم. منو تو بیابون ول قطاِر شب حرکت کردن. والدیمیر  اینجا به بعد با
 کردن.

 االن کی دنبالشه؟ هال:

م. تلگراف هم به مدیِر بخِش نیویورک زد هبه شوارتز تلگراف زدم تا با قطاِر بعدی تعقیبش کنه. ی هاس:
 شناسیدش؟می

 استار کینگ تون نیست؟ هال:

ومدم ابراش اوضاع رو تشریح کردم و تقاضا کردم دو نفر رو بفرسته دنباِل رئیس. حاال چرا خودشه.  هاس:
 ریم نیویورک.اینجا دنباِل هریسون. اگه استار کینگ تون موفق نشد در اولین فرصت می

قاِی دراگو میلوف سرپیچی کردی هال:
 
خودش به تو دستور داد که  اون …)تند( ولی ظاهرًا از دستوراِت ا

شوارتز و هریسون کمک بگیرید و وارِد عمل بشید و اگه موفق نشدین از سایرین کمک بگیرین،  فقط از
 …اونوقت

شنائی ندارین. هر وقت سوژه وارِد حوزهکند( فکر می)قطع می هاس:
 
ِی کنم شما هنوز با قوانیِن عملیاتِی ما ا

 کنیم، این استثنا نداره.ای بشه، از اعضاِی تیِم اونجا استفاده میِی دیگهعملیاتِی منطقه

 …گین بایدیعنی می هال:

 شود/خورد و هریسون وارد میای که به در میصداِی چند ضربه/

قاِی هال!  هریسون:
 
 ا

 بعله هریسون؟ چی شده؟   هال:



 «.وئیلسنت»ِی یک تلگراِف بلندباال، از استار کینگ تون و یک تلگراف از شاخه  هریسون:

 بخونش هریسون! هال:

هن دیدیم. سه دنده از رئیس را در راه» ریسون:ه
 
ز او بازوِی راسِت نورتون را شکست. یکی « دمپسی»ا

ِی زنم که رئیس به طرِف سانفرانسیسکو رفته باشد. به شاخهافراد هم کشته شد، او فرار کرد. حدس می
اِی احتمالی هلغی براِی خرج ستور دادم وارِد عمل بشود. ممکن است به پول احتیاج پیدا کنیم. مبلوئی دسنت

 تمام.« بفرستید

 ریم دنبالش.باید بریم نیویورک هریسون. خودمون می ما …خداِی من هاس:

 تلگراِف دومو بخون هریسون. هال:

من به وظایفم عمل خواهم کرد اما احساس » لوئیهسنتِی این یکی از طرِف مدیِر شاخه هریسون:
ض ِی خودش اعتراجکِع عمومی نیاز داریم. من به قضاوِت رئیس دربارهکنم براِی حِل مشکالت به یک کمی

ِر منتظِر دستوِر اکیِد دبیِر جدیِد مؤسسه هستم. قد …شدیمای براِی اینگونه موارد قائل میدارم. ما باید تبصره
 تمام.« مسلم او هنوز وارِد سانفرانسیسکو نشده.

ه … هال:
 
 که اینطور! …ا

 ره.کنن، اینجوری کار پیش نمیی میها دارن قاطبچه هاس:

 براِی منم هنوز حل نشده. چه جوری و چرا باید دنباِل کشتِن رئیس باشیم؟ هریسون:

 من خودشو دیدم هریسون، اصاًل شوخی نداره. هاس:

قاِی هال؟ هریسون:
 
 چیکار کنیم ا

 ها پایان بدم.بهتره شما برید نیویورک، من باید به این تشتت هال:

خه هاس:
 
 چطوری؟ ا

 …شایدزنم. این ها تلگراِف ثابتی مبنی بر ضرورِت اجراِی خواسِت رئیس میِی شاخهبه همه هال:

 دارد/هال گوشی را برمی …خشکاند/صداِی زنِگ تلفن کالم را در دهاِن هال می

 بله، بفرمائید!   هال:

 زنم.سالم من از طرِف استار کینگ تون زنگ می   صدا:

 اسمتون؟   هال:

 سینکلر!   دا:ص

 خوب درسته، موضوع چیه؟   هال:



است.  ظاهرًا رئیس هنوز تو نیویورکه. اون کارتی رو به قصِد کشت زده. اما کارتی هنوز زنده  صدا:
 کنیم.گه اونطوری که باید تالش نمیاون عصبانیه. می

 کی؟ هال:

کنه اون در کنه نوِع برخوردشو عوض میها ادامه پیدا انگاری رئیس، اون به کارتی گ فته اگه این سهل صدا:
 …واقع همه رو تهدید کرده

 اون واقعًا دیوانه شده! …)زیِر لب( خداِی من هال:

 چی گ فتین؟ صدا:

 ای نیست که بخواین اضافه کنین؟مورِد دیگه هال:

ه عمِل کینگ تون معتقده ممکنه اون دست بهیچوجه نباید از قوانین تخطی کنین. استار اون گ فته به صدا:
 به شدت عصبانیه! …ای بزنهتوجیه نشده

دوست داره قدرِت سازمان، خودشو بگو تا اونجائی که ممکنه هوشیار عمل کنن. اون  …خیلی خوب هال:
خواد به استار کینگ تون بگو در اولین ولی اگه اینطور میخواست بمیره، من دلم نمی …هم مرعوب کنه

 فرصت یه ضربه بهش بزنید.

 تونستیم.اگه  صدا:

 گ فتین نیویورکه نه؟ هال:

 دن.بله شواهد اینطور نشون می صدا:

مور  هریسون و هاس فورًا میان نیویورک. هال:
 
بهش بگو وینتر هال گ فت مبلِغ کمکی رو با این دو ما

 فرستم.می

قاِی هال. صدا:
 
 بسیارخوب ا

 لحظه سکوت/چند  –گذارد هال گوشی را می –شود /قطع می

قاِی هال؟حاال    هاس:
 
 چیکار کنیم ا

رکه. نیویو  لوئی تلگراف بزنید و بگید که دراگو میلوف ظاهرًا هنوز توِی سنتبه شاخه  هال:
خودتون هم سریع برید نیویورک مبلِغ درخواستِی استار کینگ تون رو از حسابداری بگیرید. مرتب با اینجا در 

 تماس باشین.

 …بریم هاس هریسون:

قا …بریم هاس:
 
 ِی هال؟)مکث( ا



 چیه؟ هال:

 که بمیره؟ …یعنی واقعًا دوست داره که هاس:

نش تونو برای کشتِی سعیخواد که شماها همهنه هیچ احمقی دوست نداره بمیره، اون فقط دلش می هال:
 …خواداون جدیت می …وقتو تلف نکنین …بکنین! همین اون به خودش مطمئنه )مکث( برین دیگه

 الساعه! …چشم هریسون:

ن دو داِی گام/ص
 
هی  –رود هال در تنهای  ِی خود، در صندلی فرو می –باز و بسته شدِن در  –هاِی ا

 
 د/کشمیا

 منو ببخش. …منو ببخش گرونیا   هال:

و گرونیا مشغوِل صحبت دوِر میِز شام هال  –ِی گرونیا هستیم در فروکش در خانه –گیرد /موزیک اوج می
 ر کرده است/موسیقِی مالیم فضا را پ –هستند 

 خوری وینتر؟چرا نمی   گرونیا:

 ولی اصاًل میل ندارم. …ایه)خسته( متشکرم گرونیا، شاِم خیلی خوشمزه  هال:

 چیزی شده؟ گرونیا:

 حال( هه!)بی هال:

 چیه؟ گرونیا:

 !کنهکنه و فرار میکشه، دفاع میس که چیزی شده، دائی سرِژ تو، داره با جدیِت تمام میسه هفته هال:

 جنایتکاراِی وحشی! اون …انتظار داری وایسته تا بکشنش گرونیا:

 هیچی فراموش کن. …تو …اوه گرونیا هال:

 خواستی بگی؟چی شده؟ تو چی می گرونیا:

 فراموش کن. …گ فتم که هال:

ها خسته شدم! جواِب منو بده وینتر چی شده؟ تو ناراحتی از کاری شود( از این مخفی)عصبی می گرونیا:
 نکه دائِی من زنده است؟ ها؟ای

روم باش گرونیا. این چه حرفیه که می هال:
 
 زنی؟ معلومه که خوشحالم.ا

 پس توضیح بده! گرونیا:

 …هت خواسته پنهان بموندونی تنها به این دلیله که خوِد دائیاگه این وسط چیزی هست که نمی هال:
 همین.



 ستم.لوئی هعرض کنم که من فردا صبح عازِم سنت هالباید خدمِت شما جناِب وینتر  …بسیارخوب گرونیا:

خه براِی چی؟ هال:
 
 چی؟ ا

خرین تلگرافش توِی می گرونیا:
 
خوام دائی سرژ رو پیدا کنم و اگه تونستم کمکش کنم. گ فتی که طبِق ا

 لوئیه نه؟سنت

ره …من …)متعجب( ها؟ هال:
 
 ، ولی هنوز دختِر بزرگی شدیدونم گرونیا! تو من نمی …احتماالً  …خوب ا

صد دونی چند در تو پیدا کنی؟ میلوئی که دائیها! می ری سنتمثِل اک ثِر زن  …کنیها فکر میمثِل بچه
دم که بتونی این کار رو بکنی. اگه انقد احتماِل موفقیت هست؟ راستشو بخوای نیم درصد هم احتمال نمی

 حال مرده بود گرونیا.راحت بود، تا به

 ه که اینجا بشینم و هر لحظه منتظِر این باشم که خبِر مرگشو بیارن.بهتر از این گرونیا:

 ری؟حاال منظورت چیه؟ می هال:

 من بلیِط قطار گرفتم وینتر براِی فردا صبح! گرونیا:

 …خداِی من! یعنی تو هال:

روم نمی …کنمکند( چیزی نگو وینتر، خواهش می)قطع می گرونیا:
 
من فقط دائی  …من …گیرهمن دلم ا

 تونی اینو بفهمی؟سرژ رو دارم، نمی

رام هال:
 
 دادم.وگرنه اصاًل اهمیتی نمی من نگرانتم، …فهمممی …جویانه( چرا عزیزمتر و دل)ا

 دونم، ممنونم.می گرونیا:

 کنی؟اگه نتونستی چیکار می هال:

 گردم.برمی …خوب گرونیا:

 …ده باشم که کجاستوقتی اونجائی مرتب با من تماس بگیر! ممکنه خبردار ش هال:

 کنم.باشه، همینکار رو می گرونیا:

 /موزیک/

صداِی باز و بسته شدِن در و  –شود هال وارِد اتاق می –دهِی سازمان را داریم /در فروکِش موزیک مقِر فرمان
 ها/گام

 …سالم قربان بفرمائید  لوکوویل:

 ای هست لوکوویل؟خبِر تازه   هال:



هاِی جدید حسابی میزتونو به هم بینید که تلگرافکاغذ( می یا)صداِی دسته  لوکوویل:
 ریختن.

ه هال:
 
 …هم خبرهاِی تکراری  باز …خدایا …ا

 خونین؟می لوکوویل:

 لطفًا تو برام بخونشون. هال:

یس هیچ کشته شد. پلکارتی باِر دیگر با رئیس مالقات کرد. او »این از طرِف استار کینگ تونه  :لوکوویل
بعد از ظهِر امروز در کاناِل فاضالب  شوارتز توسِط رئیس در ساعِت سه»این از طرِف هاسه:  «مظنونی ندارد

یه لوئاین از سنت« دم.خفه شد، او ناپدید شده. وضعیت بحرانی است. من با هریسون به کارم ادامه می
این از  «ِب او هستند.هاِی قطار کشته شد. رئیس شهر را ترک کرده. هاس و هریسون در تعقیبورگ زیِر چرخ »

دانیم کاِر ِی نیویورک به تِه دره سقوط کردن، هنوز نمیراستوناف و پیلیسورتی تنها اعضاِی بازمانده»بوستونه: 
 «جایگزین را بفرستیدِی نیویورک فعال نیست. نیروهاِی دراگو میلوف است یا نه ولی به هر حال شاخه

 اینهمه کشته دادیم. به نظرم دیگه کسی نمونده! هه! کدوم نیروهاِی جایگزین؟ تو این مدت هال:

 باشد. دو نفر« دانور »دهیم مقصِد بعدِی رئیس احتمال می»این از سانفرانسیسکو اومده:  لوکوویل:
 «منتظِر وروِد او هستند.

 بازم هست؟ هال:

 رگ ویدر!لوئی مو ِی سنتلوئی رسیده. از طرِف مدیِر شاخهفقط یک مورد دیگه از سنت لوکوویل:

 بخون! هال:

قاِی وینتر هال در جریان باشید که تنها دوازده عضو از مؤسسه لوکوویل:
 
اند. این شامِل ِی ما زندها

اند، این روند در مدِت کوتاهی به سقوِط ِی موجوِد مؤسسه مشغوِل فعالیتِی افرادی است که در شاخههمه
 انجامد. تماممطلِق ما می

 گه لوکوویل؟اون راست می …( چی؟ اون)با تعجِب بسیار هال:

 ظاهرًا که همینطوره. … لوکوویل:

 فقط دوازده تا! هال:

 تا زماِن ارساِل این تلگراف. شاید االن کمتر هم شده باشه. لوکوویل:

 این باورنکردنیه! هال:

 ولی حقیقت داره! لوکوویل:



 وحشتناکه! …این …باید کاری کرد سکوت( –)مکث  هال:

قا؟یم لوکوویل:
 
 خواین چیکار کنین ا

 دو بار/ –/صداِی زنِگ تلفن 

 دارد( بله؟البد زنگ زدن که بگن از دوازده تا دو تا مونده )گوشی را برمی …  هال:

 وینتر خودتی؟ …الو صداِی گرونیا:

 زنی؟از کجا زنگ می …گرونیا هال:

 …دونی چه عذابی کشیدم وینتراوه نمی …لوئیسنت صداِی گرونیا:

 چرا دو روِز گذشته رو باهام تماس نگرفتی؟ هال:

 راستش این شماره رو که بهم داده بودی گم کرده بودم. صداِی گرونیا:

وردی؟ هال:
 
 خبری ازش به دست ا

 هنوز نه، تو چطور؟ گرونیا:

 ِی شهره مخفی شده!لوئیه، ولی در حاِل حاضر یه جائی تو حومهنه ظاهرًا هنوز تو سنت هال:

 …به نظرت من چیکار کنم :صداِی گرونیا

م سنتاحتمااًل منم می …راستش گرونیا االن وضعیتی پیش اومده که احتماالً  …راستش هال:
 
 …یلوئا

 .عالیه …رسیمگی؟ دوتائی بهتر به نتیجه میراست می حال()خوش صداِی گرونیا:

م.دم ولی به احتماِل قوی میقول نمی هال:
 
 ا

 کنم؟ کی؟ من چطوری پیدات صداِی گرونیا:

تونم م کی میدونکند( ببین گرونیا، برو هتل فرمونت و اونجا اتاقی بگیر. من دقیقًا نمی)فکر می …تو هال:
شنا باشه. م

 
م هتل و پیدات مین میبرسم اونجا، بهتره که محِل اقامتت برام ا

 
 کنم.ا

 شم.منتظرت می …باشه وینتر عالیه صداِی گرونیا:

 مواظِب خودت باش! هال:

 هم همینطور!حتمًا! تو  صداِی گرونیا:

 زند/چند گامی فکورانه در سکوِت اتاق می –گذارد /هال گوشی را می

قاِی هال!  لوکوویل:
 
 ا



 بله لوکوویل؟   هال:

 لوئی؟خواین برین سنتمی  لوکوویل:

م ریلوئی جمع بشن. به مورگ ویدر هم بگو که همگی میها خبر بده سنتِی بچهبه همه  هال:
 شون کار دارم.اونجا. من با همه

 چه کاری؟ لوکوویل:

 شقی رو بذارین کنار، همین.باید تصمیِم جدیدی اتخاذ کنیم. فقط باید همه کله هال:

اونائی که رفتن دنباِل ها دسترسی نداریم. مخصوصًا ِی بچهاما ما در حاِل حاضر به همه لوکوویل:
 مثِل هاس و هریسون! …رئیس

 برامون بلیط تهیه کن! خوام. بگو مورگ ویدر محِل جلسه رو تعیین کنههاِی مهمو میمهرهحداقل  هال:
 سریع!

قا. لوکوویل:
 
 چشم ا

شب  –ِی شهر زاری در حومهدر فروکش فضاِی درخت …موزیک –باز و بسته شدِن در  –هاِی او /صداِی گام
 ها/اِم هریسون روِی علفصداِی چند گ …رسدها در فضا به گوش میاست و صداِی جیرجیرک

بود پاِی این )با خود کمی هراسیده( این هاِس لعنتی کجا غیبش زد؟ مگه قرار ن  هریسون:
 …ذار ببینم،ب …خودم اینجام! دیگه تمومه، ها؟ …خیلی خوب شد جناِب رئیس …درخِت بلند باشه؟

از ماشین پیاده شد؟ این کدومشونه که  …شههاِی بد مّصب کمکم کنه خوب میاگه این چشم …اهه
ره داره می انگار رئیسه، …والدیمیر یا رئیس؟ نه نه

 
ه …ای دارهحتمًا نقشه …ره طرِف رودخونها

 
االن  عنیی …ا

 …نباید فرصتو از دست داد …والدیمیر تو ماشین تنهاست؟

به  یدنبه محِض رس …رودها که به سرعت به طرِف ماشین پیش میهاِی هریسون بر روِی علفصداِی گام/
ن میاتوموبیل در را باز می

 
 نشیند/کند و با سرعت داخِل ا

 سالم پیرمرد!  هریسون:

قاِی  …اِ  …پاچه( اِ )ترسان و دست  والدیمیر:
 
قاِی هریسون؟ …ا

 
 ا

 تو این تاریکی خوب شناختی والدیمیر، اومدم که تنها نمونی شگون نداره.  هریسون:

قاِی رئیس …من …من والدیمیر:
 
 …ا

ریع یک تونم سبینی؟ ُپره، میاینو که می …خیلی خوب دیگه ساکت بذار حواسم جمع باشه هریسون:
 ساکت باش و خونسرد به سئواالِی من جواب بده! پس …کنهبکارم تو قلبت صداش هم کسی رو اذیت نمی

 چشم! والدیمیر:



 رئیس کجا رفت؟ هریسون:

قانمی والدیمیر:
 
 گردم.رمیبه من گ فت منتظر باش االن ب …دونم ا

 اسلحه داری؟  هریسون:

قا من اسلحه ندارم. …نه والدیمیر:
 
 نه ا

 ش؟بینینگاه کن ببین میکنم. بهت اعتماد می …خیلی خوب هریسون:

قاِی هریسون!نمی …نه …ها؟ والدیمیر:
 
 بینمش ا

 .بینمش چطوره این پارچه رو ببندی دوِر دهنت والدیمیرمنم نمی …خیلی خوب مهم نیست هریسون:

قا )می والدیمیر:
 
 بندد(گیرد و میهر چی شما بگین ا

فرین هریسون:
 
 حاال دستاتو بگیر جلو تا خودم ببندمشون. …ا

ید دستوِر او را عملی میای که پیداست از دهانی بسته بر می/والدیمیر با ناله
 
ستن کند. هریسون مشغوِل با

 شود/شود ناگهان در باز میمی

 اال هریسون!)بلند( دستا ب   دراگو:

 شمائین؟ …رئیس …اِ … خورد( )جا می  هریسون:

 کنم!فکر می   دراگو:

 از کدوم طرف اومدین؟ …همین االن نگاه کردم …ولی …ولی  هریسون:

 ای!ِی شرمندگِی مؤسسهواقعًا که به عنواِن یک عضِو رسمی، مایه   دراگو:

 …ولی گ فتم که  هریسون:

 ست توِی این چند سال، چه جوری اینهمه موفقیت کسب کردیم؟دیگه خفه شو! معلوم نی  دراگو:
مل کنم. )تندتر( پیِی معنِی واژهبا وجوِد افراِد ناالیقی مثِل تو، باید با ایماِن کامل درباره

 
اده ِی شانس کمی تا

 شو احمق.

 شود(خواین چیکار کنین رئیس؟ )پیاده میحاال می …حاال هریسون:

 ریسون! بندازش!تو بنداز هاسلحه دراگو:

 ها//صداِی افتادِن اسلحه روِی علف

 …ِی موضوع حرف زدتری دربارهشه با خیاِل راحتخوبه حاال می

 چه موضوعی؟  هریسون:



 گردنت قالبشون کن! پشِت  …گ فتم دستهاتو ببر باال   دراگو:

 من که دیگه اسلحه ندارم.  هریسون:

 ف نزن هریسون! انقد براِی مردن عجله نداشته باش!خندد( با من مثِل یه گوسفند حر )می  دراگو:

 در حاِل اسلحه کشیدن( براِی مردِن شما عجله دارم. –)به سرعت و تند  ون:هریس

نفس فسای به نمیلوف لحظهدراگو  –ای کوتاه افتادِن هریسون با ناله/بالفاصله صداِی شلیِک یک تیر و 
 افتاده است/

فرین …  دراگو:
 
فرین …ا

 
 …تونم رو شماها حساب کنمل بهم امیدواری دادی که هنوزم میحداق …ا

رام)
 
دِم بادقتی بودیا

 
ِِ گردنشو چک می …تر( معلوم شد که ا کردم. هه، خودم یادم رفته بود! یک باید پشِت

 این یه قانوِن قدیمیه پیرمرد! …کلِت کوچک در امتداِد ستوِن فقرات

 زند/ای به هریسون میچند ضربه …/صداِی چند گام

 انگار مرده!

 رسد/هاِی والدیمیر از داخِل ماشین به گوش می/صداِی ناله

 …اومدم …اومدم والدیمیر   

 شود/داخِل اتوموبیل می –/صداِی چند گام 

 سرتو بیار جلو! …کنم والدیمیراالن دهنتو باز می   

 کند/تابی میبی –ِی او وقفههاِی بی/صداِی ناله

هانکنم )باز می، بذار االن بازش میانقدر تقال نکن   
 
 بیا! …کند( ا

 کشد( مواظب باشین سرژ کنستانتین!)فریاد می  والدیمیر:

 کند/ای میدراگو میلوف به تقالی  ی کوتاه ناله –کند ای او را خاموش می/صداِی گلوله

روم رئیس تکون نخورین!   هاس:
 
 ا

هکند خون)سعی می  دراگو:
 
خرش …یِر بیچارهوالدیم …سرد باشد( ا

 
هم یاد نگرفت که منو به این  ا

 اسم صدا نکنه!

 کردم.ِی این اسم کنجکاوی میحیف که تو موقعیِت بدی هستیم وگرنه درباره هاس:

وره!ت خطا رفت هاس این برات شرمگلوله دراگو:
 
 ا

 ره.والدیمیر زیادی وفادار بود بعدی به خطا نمی …نه رئیس هاس:



 تنها گذاشته بودی احمق؟ چرا هریسونو دراگو:

 ترافیک رئیس! کمی دیر رسیدم. هاس:

 حاال باید چیکار بکنم؟ دراگو:

 تونو بندازین بیرون!اسلحه هاس:

 خوای خودم بیام پایین؟نمی دراگو:

روم و با حوصله. …ولی اول اسلحه! طوری که دستاتونو ببینم …چرا هاس:
 
 ا

 ستوِر قتِل منو نداری؟کنی احمق؟ مگه دبراِی چی شلیک نمی دراگو:

 اینهم پیشنهاِد خوبیه! هاس:

ِک یک شلیصداِی  –زمان صداِی استارِت اتوموبیل هم –ِی بلنِد دراگو میلوف ناله –/صداِی شلیِک یک تیر 
ا هاس ب –گردد شود و دور میاتوموبیل به سرعت جاکن می –ِی هاس و زمین خوردن ناله –ِی دیگر گلوله
 شود/بلند میوهن و تقال هن

زنم وسِط قلبت، مطمئن باش )بلند این دفعه می …شکنم خورد به شونهفکر می …لعنتی  هاس:
 کشد( چون من سالمم رئیس! سالم!فریاد می

 ِی نسبِی همهمه –کند وینتر هال شروع به صحبت می –لوئی سپس مجمِع مؤسسه در سنت –/موزیک 
 شود/حاضران قطع می

قایون خیل  هال:
 
قاِی ا

 
ی ازتون سپاسگزارم که به خواسِت من اینجا جمع شدید. و خیلی هم از، ا

 از نظِر من ضرورِت تشکیِل  …ِی قشنِگ خودشون ترتیب دادنمورگ ویدر متشکرم که این جلسه رو در خونه
 شیماین جلسه، هیچ نیازی به توضیح نداره. حقیقت اینه که ما داریم متالشی می

 
قاِی مورگ ویدر ا

 
ِی قا. ا

قاِی هانوور، و دیگر دوستاِن عزیز که شاید به اندازه
 
قاِی استار کینگ تون، ا

 
هاتون امِی کافی به نلوکوویل، ا

 مسلط نیستم که این طور صریح و سریع خطابتون کنم، باید کاری بکنید!

 ما اینجاییم که پیشنهاِد شما رو بشنویم. مورگ ویدر:

قایون! بکشید گم رسبسیارخوب، صریحًا بهتون می هال:
 
، دور کنار، بریدمًا دست از فعالیت بردارید ا

 شید دیگه اینجا و توِی سازمان به عنواِن یک عضو فعال نمونید، تمام.

قاِی هال خیلی دارین تند می استار کینگ تون:
 
رین توجه داشته باشین که اگه االن اینجایین و صبر کنید ا

قاِی دراگو میلوف اینطور خواسته بنابراین ه این دلیلهای مشتاِق شنیدِن نظراِت شمان، فقط بعده
 
 رئیِس ما ا

 حدوِد خودتونو رعایت کنین.



قاِی استار کینگ تون! به خاطِر ختِم این کشتارها می هال:
 
بِق گم. طمن با صداقِت کامل نظرمو گ فتم ا

خرین خبری که تا عصِر امروز به دستمون رسیده، تنها یازده نفر از اعضاِی سازما
 
م دو ان. هریسون هن زندها

 ِی شهر به قتل رسیده.شِب پیش در حومه

قاِی هال!ما هم ظاهرًا زخمی هانوور:
 
 ش کردیم ا

قاِی هانوور. ظاهرًا  هال:
 
قاِی دراگو میلوف االن زخمیه ولی زخمی که برداشته طوری بوده که درسته ا

 
ا

موِر دیگه تونسته در عرِض چند ثانیه با اتوموبیلی فرار کنه و به طرِف 
 
قاِی هاس تیراندازی کنهما

 
 !مون ا

د که بینی کر شه پیشِی زخم خوردن بوده، نمیدرسته! ولی این وضعیتش درست در لحظه مورگ ویدر:
 …سه ساعت بعدش حالش چطور باشه

قاِی مورگ ویدر هال:
 
گم، سازمان رو رسمًا متالشی کنید، در در یک کالم دوباره می اما …اینهم درسته ا

 …شید اونو بکشیدکنه بکشه و نه شما مجبور میتون کسی رو پیدا مینصورت نه رئیساو

سفانه مجبورم بگم که شما دارین بر خالِف وعده مورگ ویدر:
 
قاِی هال.هاتون عمل میمتا

 
 کنید ا

 این خیانته! هانوور:

قا. استفادهءاز اعتماِد رئیس سو استار کینگ تون:
 
 نکنید ا

قاِی  من …نیدصبر ک …صبر کنید هال:
 
مسئوِل تغییِر تفکِر رئیِس شما هستم. ایشان در حضوِر خوِد من ا

موِر قتِل خودش
 
کرد. اینکه چرا رئیس منو براِی رهبری و دبیرِی سازمان انتخاب کرد، دو دلیِل  هاس رو ما

شه می وببینم، ولی دومی که در واقع دلیِل اصلی محسساده داره، اولی خانوادگیه و نیازی به طرحش نمی
بنِد اصوِل اخالقی هستم و قادر نخواهم بود قولمو زیِر پا بگذارم. اینه که اون فهمید که منم مثِل شماها پای
خودمو براِی انجاِم درسِت وظایفم کردم. و از این به بعد هم اگه خودتون شاهدین که من هم نهایِت سعِی 

یا …رمالزم باشه خواهم کرد. من شما جمع کردم که جواب بگی
 
باز هم ادامه بدیم یا همینجا با همین مقدار  ا

ی به تداوِم برنامه بدینتونید بگید نه، میتلفات تمومش کنیم؟ شما می
 
این  …رفتمن خواهم پذی …تونید را

قاِی دراگو میلوف
 
کنم قبل از اینکه جواب بدید فکر کنید. اون ولی خواهش می …و شماست قوِل من به ا

ر ضمن اینو هم بگم که دالعاده دشواره. در از بین بردِن اون فوق پیداست که …فق بشهتونه باز هم مومی
قایانها از مرِز منطقِی خودش گذشته. دیگه تصمیمحاِل حاضر هزینه

 
تظِر من من …گیری با خوِد شماست ا

 شم.جوابتون می

کند سکوت را دوباره برقرار یویدر تالش ممورگ  –ای به همین منوال چند لحظه …ِی حاضران/صداِی همهمه
 کند/

قایان  ویدر:مورگ 
 
قایان خواهش می …ا

 
ِی  …کنم اجازه بدینا

 
 قاطع وسکوت کنید تا بتونم را

قاِی هال برسونم
 
 …مشترکمونو به عرِض ا

 /…شوندجمعیت ساکت می/



قاِی هال، تماِم اعضا  
 
م که  هء به اتفاق تصمیم بر تداوِم کار گرفتند. ما از طرِف چند نفری ا

رمانی و اساسنامهحاضر نیستند با اطمیناِن کامل جواب می
 
 ِی دیم. ما حاضر نیستیم اصوِل اخالقی و ا

ای نیست. کشتِن اون ضروریه چون ما ی دیگهما باید رئیسو بکشیم. چاره پا بذاریم. مونو زیرِ مؤسسه
س رو وبرو هستیم. چون تا به حال هر کدونیم که با وضعی استثنائی ر اینو می البته …خوایم زنده بمونیممی

ئیس تسهیل کرده. ولی ر  که خواستیم از بین ببریم از قصِد ما و مرِگ خودش اطالعی نداشت و این نابودیشو
گاهی داره و به عالوه خودش هم قصِد نابود کردِن ما رو داره. با این حساب این اولین باریه که 

 
از خواسِت ما ا

شناست و همیید قرار گرفتیم و ناگ فته نماند که رئیس با تکنیکما خودمون در موقعیِت ص
 
ن هاِی ما هم ا

له باز یک نک ته
 
خرین نفس سعِی خودمونو میره. ولی ِی منفی براِی ما به شمار میمسا

 
کنیم و به هر حال ما تا ا

خِر حتون درست عمل کنین. این خواین که یک خائن محسوب بشین، باید به وظیفهشما هم اگه نمی
 
رِف ا

 ست. تمام.اعضاِی مؤسسه

ییِد جمع//صداِی همهمه
 
 ِی تا

ِی کار براِی ادامه ذارم.من به خواسِت این جمع احترام می …)بلند و متین( بسیارخوب  هال:
 ریزی کنید. متشکرم!برنامه

 گیرد/موزیک اوج می –هاِی او /صداِی گام

 «ِت چهارمپایاِن قسم»

 «قسمِت پنجم»

عات به اطال –زمینه ِی نسبی با موزیک در پسهمهمه –هاِی وینتر هال در سالن صداِی گام –نت /هتل فرمو
 ایستد/رسد، میمی

قا، خسته نباشید. سالم   هال:
 
 ا

 تونم کمکی بکنم؟سالم قربان می  متصدی:

باشن  دهکنم باید، چهار شب پیش خانمی اینجا اتاق رزرو کر ئه، فکر میاسِم من مینتر هال  هال:
 …که

 وینتر هال، نه؟ فرمودین، …بله …بله …بله متصدی:

 همینطوره! هال:

کردن که از شما خبری شده یا نه؟ مدام از ما سئوال می …ایشون خیلی منتظِر شما بودن متصدی:
وردین قربان

 
 …خوشحالم که تشریف ا

 …خوب من حاال چیکار هال:



 کنم االن تشریف دارن!، فکر می318اتاِق  …سوم ِی طبقه …کند( بفرمائید باال)قطع می متصدی:

قا.از دقت هال:
 
 تون ممنونم ا

 مونه قربان.وظیفه متصدی:

سانسور می –هاِی هال /صداِی گام
 
 ایستد/می –رود به طرِف ا

سانسور از طبقه)بی  هال:
 
هحوصله( حاال چقدر باید صبر کنم تا ا

 
ها از پله رهبهت …ِی نهم برگرده؟ ا

 …برم

 شود/هاِی گرونیا که به سرعت به او نزدیک میصداِی گام/

شفته به نظر می)از کمی دورتر( وینتر! وینتر! )صدای   گرونیا:
 
 رسد(اش ا

ه   هال:
 
 گرونیا! …ا

را چ …من خیلی منتظرت بودم …خوشحالم که اومدیشود( سالم وینتر! خیلی )نزدیک می  گرونیا:
 انقدر دیر؟

سفانه نتونستم زودتر ب ام،لوئیسنت ن االن سی و دو ساعته که توِی م …راستش گرونیا هال:
 
یام ولی متا

 پیشت!

شفته گرونیا:
 
 …کنمتر( کمکم کن وینتر خواهش می)ا

شفته هال:
 
 ای؟)نگران( چی شده گرونیا؟ چرا ا

 دائی سرژ دیوانه شده وینتر دیوونه! گرونیا:

 تو دیدیش؟ هال:

ره گرونیا:
 
 امروز صبح. …ا

 یعنی دیشب که ما جلسه داشتیم اون توِی شهر بوده؟ …عنیی :هال

 به من دستور داده که براِی یه مسافرِت طوالنی چمدونامو ببندم! گرونیا:

 چی؟ به تو؟ هال:

ره وینتر، اصاًل از حالش و کارش سر در نیاوردم. گرونیا:
 
 ا

 از کجا تو رو پیدا کرده؟ هال:

 دونم.نمی گرونیا:

 ؟حالش چطور بود هال:



 فقط دیوونه شده بود. …دونمنمی …خوب بود … گرونیا:

 خوب بود؟ یعنی هیچ زخمی چیزی نداشت؟ هال:

 رسیدم چش شده، ولی جوابمو نداد.پ …داددسِت چپشم تکون نمی …شو بسته بودشونه …ها؟ چرا گرونیا:

 ف کن.بریم تو سالن برام تعری …گوش کن گرونیا، بهتره اینجا نایستیم …که اینطور  هال:

شه ا نمیاینج …خوام قدم بزنم تا بتونم فکر کنموینتر تو هتل نه! بریم بیرون! می نه …نه …اوه گرونیا:
 من به هواِی تازه احتیاج دارم. …من

روم باش …بریم …هر چی تو بگی …خیلی خوب گرونیا هال:
 
روم. …فقط ا

 
 ا

ن/صداِی گام
 
است و سروصداِی جی را داریم. شب در فروکِش موزیک فضاِی خار  –موزیک  –دو هاِی ا
هال و  …دهد که در شلوغی نیستیمگاِه اتوموبیل نشان میگذرانی چند با عبوِر گاه و بیضعیف و دوِر ره

 گرونیا سرگرِم بحث در حاِل گام زدن/

بینم، چنین چیزای  ی امکان ش تو فکرم، انگار خواب میترکه وینتر، همهداره می سرم …  گرونیا:
ائی گم نکنه اصاًل جگاهی به خودم می …دائی سرژ ذهِن مغشوشی پیدا کرده امکان نداره، …دونیمی …نداره

دم
 
خه مگه ها زاییدهِی این حرفکشی وجود نداره و همهو چیزی به اسِم بنگاِه ا

 
ِی تخیالِت تو و دائی سرژه! ا

 چنین توحشی امکان هم داره، اونهم در قرِن بیستم؟

بینم با وجوِد بودن و تالش در کارهاِی اجتماعی و سیاسی هنوز هم وشحالم که میخندد( خ)می هال:
 …تو خفظ کردیگانهسادگِی بچه

ز کنم که دور و برم پر اداره! من حتا احساس مینباید ممکن باشه! این خنده …به من نخند وینتر گرونیا:
 پرستاره و دک تره، دچاِر کابوس شدم، خسته شدم.

ی هنوز ول زنیس که داری حرف میتد( گرونیا! انقدر به خودت فشار نیار، تو االن ده دقیقهایس)می هال:
روم باش!

 
 نگ فتی چی شده من منتظرم ا

لود( انگار دارم خواب می)بغض گرونیا:
 
 …بینما

همراِه من تو خیابوِن پاول قدم  بیداری و داری  و …تو بیداری گرونیا …بینیخواب نمی …نه نه هال:
 حاال همه چیز رو بگو. …نیز می

دمنفِس عمیقی می –)مکث  گرونیا:
 
یا واقعًا سازمانی از ا

 
 ها وجود داره؟کشکشد( ا

 بله! هال:

یا دیوونگِی دائی سرژ به تو سرایت نکرده؟از کجا می گرونیا:
 
 دونی؟ این فقط یه حدس نیست؟ ا



شنائی با دائی سرژ مدارِک کافی ولی حیف که خودم پیش ا …خواست همینطور باشه عزیزمدلم می هال:
 
ز ا

 براِی باورش داشتم.

خه … گرونیا:
 
خه …ا

 
 چطور اینهمه اطمینان داری؟ ا

 دبیِر موقِت اون هستم! …اطمینان دارم، چون خودم هال:

ه تو عضِو بانِد جنایتکارانی هستی ک …تو …گیرد( خداِی من تو)با جیغی خفه، چند قدم فاصله می گرونیا:
 سرژ رو بکشن؟ خوان دائیمی

رام  هال:
 
 …دائی …فقط مدیریِت موقِت اونو به عهده دارممن عضِو باند نیستم. من  …سرد( نهخون –)ا

 دائِی تو، راجع به مؤسسه با تو صحبت کرده؟

ه گرونیا:
 
کرد خودش اونو به حتا فکر می …حتا …گ فتاون یه ریز داشت در این مورد پرت و پال می …ا

ورده
 
 ای از سِر استیصال( مسخره نیست؟)خنده …وجود ا

سفانه حقیقت قبول دارم که مسخره است و قبول دارم که کاِر دائی هال:
 
ت یک دیوانگِی محضه، ولی متا

 داره.

 و پانزده هزار دالر دادی تا اون کشته بشه. صد …تو …و حتمًا قبول داری که …و …و … گرونیا:

 پرداختم. …بله هال:

خه چط گرونیا:
 
 ها؟ چطور؟ …ور تونستی همچین کاری بکنی؟)فریاد( ا

روم باش گرونیا هال:
 
دونی. وقتی من پولو پرداخت کردم تو هنوز همه چیز رو نمی …بیننمردم دارن می …ا

م ر یادت هست بهت گ فتم که می …دونستم که رئیِس سازمان با تو نسبت دارهو قرارداد بستم نمی
 مور ماجرا رو فهمیدم.در واقع توِی اج ییعن …سراغشون؟ من بعدًا به طوِر اتفاقی

 ش!نه خواهرزاده دخترشم …اون به من گ فت که من …اون … گرونیا:

 گ فت؟ بعد از اینهمه سال؟ …)متعجب( ها؟ هال:

 گه.من فکر کردن داره هذیان می …دونستی؟ منیعنی تو هم می گرونیا:

خاطِر به شاید …شت که رازش مخفی بمونهچون خیلی اصرار دا …دونم چرا گ فتهنمی …نه گرونیا هال:
ردم دونستم پدِر توئه. ولی وقتی فهمیدم سعی کاون موقع نمی من …اینکه تا چند قدمِی مرگ رفته و برگشته

باید  گ فت قراردادازش خواهش کردم به متالشی کردِن سازمانش بسنده کنه، ولی مدام می …منصرفش کنم
 من نتونستم کاری بکنم. …اجرا بشه

 شم.دارم دیوونه می …شم)با خود( دارم دیوونه می گرونیا:

 …شیتو داری اذیت می …بیا رو اون نیمکت بشینیم عزیزم هال:



 نشینند/می –/صداِی چند گام 

 …شممن باید یه چیزائی به تو بگم وینتر، چون دارم دیوونه می …من …  گرونیا:

 شنوم.من می …بگو گرونیا هال:

 براِی اینکه بتونم کمکش …مثِل اینکه اجاره کرده بود …ون منو با خودش برد به یه خونها …اون گرونیا:
ماده بشیم. یه خونهکنم تا براِی این سفری که می

 
 …«هیلرینک تون»ِی مبله تو خیابوِن فرعی و پرِت گه ا

قتا ا شنیدم و بعضی ومن از مواِد منفجره به جز یه مشت تصوراِت ذهنی که اینجا و اونجا خوندم ی …دونیمی
اون  …گذاری کردهِی خونه رو میناما به نظرم رسید که همه …اما …دونمها دیدم، هیچی نمیتوِی این فیلم

صل ِی اینا به هم وو ظاهرًا همه …زمینو سوراخ کرده، تو دیوارهاِی سالن بزرگه هم مواد منفجره جاسازی کرده
 تونه به راحتی بره رو هوا.لی اینو فهمیدم که اونجا میدونم دقیقًا چیکار کرده ونمی …من …شدن

 خداِی من! … هال:

چون دائی سرژ گ فته امشب دیروقت و یا فردا صبِح زود حرکت  …امشب قراره یه اتفاقی بیفته گرونیا:
 …کنیممی

د جلوشو یخواد همه رو بکشه ما بااون می« هیلرینک تون»)با عجله( بلند شو! همین االن باید بریم  هال:
 …بگیریم

 ش نشه، اون جنایتکارا ک ثافتن!به شرطی که خودش هم چیزی  … گرونیا:

دممثِل دائی …هاِی عجیب و غریبی دارن اینطور نیست اونها اخالق …نه عزیزم هال:
 
هاِی جالب و ت ا

وِن هم خکنن، اما تا همین جاش تونی بفهمی اونا دارن چیکار میشاید هنوز نمی …داشتنیکمی هم دوست
 رسه! بسه!این تعصبات و تفکراِت اونها داره به مرِز جنون می …دیگه بسه …زیادی ریخته شده

 خوان پدِر منو بکشن! اینطور نیست؟به هر حال اونا می گرونیا:

ِی دم اون همه رو تواحتمال می …خواد اونا رو بکشه عجله کن گرونیافراموش نکن که پدِر تو هم می هال:
 )بلند( تاکسی! …عجله کن …شونو نجات بدیمشاید بتونیم همه …کرده باشه خونه جمع

سپس صداِی  –موزیک  –دو هِا عجوِل اینصداِی گام –ایستد شود و می/صداِی اتوموبیلی که نزدیک می
 شوند/هاِی محتاِط هال و گرونیا را داریم که به خانه نزدیک میگام

 هاش روشنه!بینی؟ چراغس میوار( همون خونه)زمزمه   گرونیا:

 وار( ساعت چنده گرونیا؟)زمزمه   هال:

 حدودًا یازده!   گرونیا:

د.ور! ممکنه دیده بشیم. ساکت باش یکی داره میبیا این   هال:
 
 ا



 شود/گذرد و دورتر میها، میهای  ی که از دور، با فاصله از این/صداِی گام

 مون خونه.ره به هاون هاسه داره می …ها اون   

 کنه که با مرگ قراِر مالقات داره.حتا فکرشم نمی …بیچاره   گرونیا:

سون نیست.منم اگه جاِی اون بودم چنین فکری نمی هال:
 
دمی مثِل هاس زیاد هم ا

 
 کردم. کشتِن ا

 …دائی سرژ  گرونیا:

 کند( پدرت!)قطع می هال:

ه گرونیا:
 
دِم بسیار محتاطیه! هرگز ندیدم اشتبا …ا

 
قاِی هاِس شما از پدرم ا

 
هی مرتکب بشه. شاید وقتی ا

ستانه
 
 …ِی در رد بشه،ا

 گرده که از پشت وارِد خونه بشه.بینی؟ دنباِل یه راهی میهیس اون از در وارد نخواهد شد می هال:

ِی شه دوباره برگرده و از جلو بره تو و یا اینکه بیفته تو تلهولی پشِت خونه پرتگاهه، اون مجبور می گرونیا:
 پدر!

 تله؟ هال:

گاِه خوب براِی یه نفر ولی یه ها گود کرده. یک مخفیاوهوم پدرم اونطرف، یه جائی رو زیِر بوته گرونیا:
 …ستله

 یعنی اونجام به سیستِم انفجاری وصله. …یعنی هال:

 کنم.ولی اینطور فکر می …از من نپرس وینتر گرونیا:

ه هال:
 
 هائی که گ فتی.همون بوته هاس رفت زیرِ  …نگاه کن گرونیا …ا

 خوای وایسی وینتر؟ باید یه کاری بکنیم.تا کی می …دیگه تموم شد اون تو تله افتاد گرونیا:

شکار بریم تو. اگه پدرت توِی  …رسه اینه که بریم توِی خونهتنها راهی که به نظرم می هال:
 
 باید کاماًل ا

 باید ببینه که مام وارِد خونه شدیم، بیا!اون  …خونه نباشه، قطعًا اینجا رو زیِر نظر داره

 بریم. …باشه گرونیا:

ن/صداِی گام
 
 روند/ِی چوبی باال میاز چند پله –شوند ها که به خانه نزدیک میهاِی ا

 من کلید دارم، نیازی به در زدن نیست. …صبر کن   گرونیا:

 با احتیاط گرونیا.   هال:

 مواظبم.   گرونیا:



 –شوند وارد می –رسد اند به گوش میِی اعضاِی سازمان که داخِل خانهصداِی همهمه –د کنن/در را باز می
 رسد/جان گری از سالن به گوش میصداِی  –بندند در را می

قایون مسئله اصاًل پیچیده نیست. شما   گری:
 
لیسِم دارین یک ایده)از دور( زیبائی یه امِر مطلقه ا

 
ا

 کنید. متافیزیکی مربوط به پیش از توفاِن نوح، در صورتی کهرو دوباره زنده می« برکلی»اعتباِر قدیمی و بی
ی کنه و معتقده شعوری که شئِی جدید همان طور که خوِد شمام اطالع دارید روِی ذاِت اشیاء تکیه میفلسفه

تید یسین هسای انجام نداده، بله این شمائید که متافیزِی ساده کاِر دیگهکنه جز یک واقعهرا درک می
 لوکوویِل عزیز، نه من!

یید/زمزمه –ِی چند نفر /صداِی ک ف زدِن پراکنده
 
 هاِی رد و تا

 اگه تئاترِ  شنوی عزیزم؟ این صداِی جان گری یکی از اعضاِی جواِن سازمانه.)به نجوا( می  هال:
تونست ، میمتفکِر تئاتر ِی امروزی اینه همه به ابتذال کشیده نشده بود، این مرد به عنواِن یک تحصیلکرده

دمکش
 
مریکا رو دگرگون کنه. هنوز هم قبول نداری که اینها بیشتر از اونکه ا

 
رحم باشن هاِی بیتاریِخ تئاتِر ا
 ان؟های  ی دیوانهفیلسوف

تونم فراموش کنم که هدفشون نابودِی ِی زیبائی حرف بزنن باز هم من نمیاونها هر چقدر هم درباره گرونیا:
 یعنی پدرمه. …اِ  …هدائی سرژ 

 …بیا بریم تو سالن هال:

صداِی  –ایستند هال و گرونیا می –شود تر میِی جمعیت نزدیکصداِی همهمه –شان های/صداِی گام
نهمهمه

 
 شود/ها قطع میها با دیدِن ا

قایون شبتون بخیر.   
 
 سالم ا

قاِی هال استار کینگ تون:
 
 ِی دیگه!. اونهم با یک غریبهمن مطمئنم که شما اینجا دعوت ندارید …ا

قایان؟از کی تا حاال انقدر مرموز رفتار می هال:
 
 ما با هم قول و قراری داشتیم. …کنید ا

قا! اون  مورگ ویدر:
 
ما رو اینجا جمع کرده و طبِق دستوِر خوِد ایشون، ما این جلسه این دستوِر رئیسه ا

 رو از شما مخفی کردیم.

 هه …ذارین وبینم با هم قرار میحاال می …ها دو قطِب متضاِد جنگینکردم شماجالبه فکر می هال:
 خواین از ما دعوت کنین که بنشینیم؟نمی

کنم همونطور که براِی اومدن به اینجا نیازی به دعوت نداشتین براِی نشستن هم نباید نیازی فکر می گری:
 داشته باشین.

قایون اعضاِی ف هال:
 
دمعال و البته بازماندگاِن مؤسسه)بلند( خانِم کنستانتین، ا

 
قایون،  -انکشیِی ا

 
ا

 ایشون خانِم کنستانتین هستن.



قاِی هال!شما ما رو با این خیانت هانوور:
 
یوس کردین ا

 
 تون ما

قاِی هانوور؟ هال:
 
 کدوم خیانت ا

 کنید؟وجوِد یک غریبه رو اینجا چطور توجیه می هانوور:

قا هال:
 
ئیس ِی خوِد خانِم کنستانتینه، در غیاِب ر یون اینجا به نوعی خونهغریبه؟ هه شما متوجه نیستید ا

 شما مهموِن ایشونید.

قاِی دراگو میلوفه.کردیم اینجا خونهولی ما فکر می …ولی لوکوویل:
 
 ِی ا

ل از کرد که قباز اسمی صحبت میکنم متوجِه قضیه شدم. هاس صبر کن لوکوویل فکر می استار کینگ تون:
 والدیمیِر پیر شنیده بود سرژ کنستانتین!مرگ از زباِن 

قاِی استار کینگ تون! خانِم کنستانتین، گرونیا کنستانتین دختِر ایوان  هال:
 
 میلوفه. دراگودرسته ا

ای رو از طرِف اعضاِی مؤسسه مراتِب احتراِم صمیمانه دونم، الزم میخانِم کنستانتین مورگ ویدر:
 تون ابراز کنم.خدمت

 طوِر مشترک دارین پیداست.تون از قصدی که بهصمیمانه احتراِم  گرونیا:

 کنن.لطفی نکنید خانم. پدرتون ما رو درک میکم گری:

شنائی براِی ما بفرمائید بشینید خانم، ما هرگز نمی استار کینگ تون:
 
دونستیم رئیس دختری هم داره. این ا

 باعِث افتخاره.

 تر از مرگ و زندگیمونه.و دوستِی ما بسیار پرارزشباور کنین خانم ما با هم دوستیم،  لوکوویل:

تیم گیره چی هسمون میِی شطرنجی که نکامِل اجتماعی، به بازی هاِی سادهما روِی زمین به جز مهره گری:
 خانم؟

 تک شما رو، فقط به این شرط که قول بدید پدرمو نکشید.تک گرونیا

ز مرگ ترسید؟ مرگ چه اهمیتی داره خانم! شما به حوصله( چرا باید اینقدر اکشتن! کشتن! )بی گری 
 شدی! اگه مرگرحمی تمام و حتی سرسوزنی گرفتار عذاب وجدان نمیکشید! با بیراحتی یه مگس رو می
اماًل ددمنشانه باره و کبرانگیزشون به یکها فکر کنید، که در حین پرواز زیبا و تحسینتراژدیه پس به مگس

رگانیزم نرم و مناسبی بیاندیشید که هیچ خلبانی تا به حال نتونسته به استادی اون پرواز شن. به این انابود می
ه. مگس هم در ارز کنه. شما زندگی مگس رو مطالعه نکردید خانم کنستانتین نه؟ مطالعه کنید به زحمتش می

 انگیزی انسان.ای به همان اعجابقلمرو موجودات زنده صاحب جایگاهیه و پدیده

فقط با یک تفاوت که مگس بعد از مرگش تمام شده است ولی انسان همیشه چیزی داره که  یدرمورگ و
 از خودش باقی بذاره و این فخر ماست.



 خواین بکشیدش؟س پدرم کجاست؟ شما چرا میاینا همه سفسطه گرونیا

 دوستان بهتره بریم سر اصل مطلب، رئیس کجاست؟ چرا دعوتشو پذیرفتین؟ برای کشتنش؟ هال

قای هال قصدمون همینه. اما حضور خانم کنستانتین مانع کارمون محسوب می هانوور
 
شه و راستش ا

 ن.یترسیم مجبور بشیم از ایشون تقاضا کنیم که اینجا رو ترک کنمی

قا. من همین جا می گرونیا
 
 مونم و شما هم پدر منو نخواهید کشت همین.)معترض( شما خیلی گستاخید ا

 اینجا نیست؟پس چرا خودش  هال

س یازده و ربع توی سالن  استارکینگ تون
 
چون هنوز وقتش نشده، او خودش تلفنی به ما اطالع داد که را

 خواهد بود.

 شاید نیاد! هال

 اون قول داده! لوکوویل

 ولی یه نگاهی به ساعتتون بندازید! یازده و ربعه. هال

 ایستد/شود و میهای دراگومیلوف که وارد می/صدای گام

 سالم دوستان عزیز، شبتون بخیر، همگی غیر از هاس اینجایید پس اون کجاست؟ اگودر 

 دونیم.یعنی دقیقًا نمی… دونیمنمی… ما… ما مورگ ویدر

ها نزدیک در ورودی توی یک گودال کمین دونم. هاس هم اومده. اون حاال زیر بوتهولی من می دراگو
 جا!بیکرده، شما دو تا نباید اینجا بودید، دخالت 

 …خواین کهولی پدر شما می… ولی دای  ی سرژ  گرونیا

 گرونیا رو ساکت کن هال، قبل از این که بیشتر کار رو خراب کنه! دراگو

 خوب رئیس بعد از این همه تالش و مبارزه ما منتظریم. استارکینگ تون

 منتظر چی؟ دراگو

 ما رو برای چی اینجا جمع کردین؟ مورگ ویدر

 خندد()می…  دراگو

 های  ی داشتین؟بگین رئیس چه نقشه هانوور

جای دخترم و دبیر موقت های من به خاطر دخالت بیدوستان عزیز، در حال حاضر تمام نقشه دراگو
ب شدن.

 
 سازمان که امیدوارم روزی دامادم بشه، بر ا



 …با این حال بد نیست به ما هم بگین گری 

یده بودم. و تونو کشی نابودیتونم داشته باشم، نقشهکنین با شما چیکار میخوب طبیعیه فکر می دراگو
 نقشه شما؟

 رنگ جمع//خنده کم

 نابودی شما رئیس! استارکینگ تون

 خوبه! ظاهرًا به قصد مشترکی اینجا جمع شدیم. دراگو

سفیم. اونما باالخره شما رو می گری 
 
قای هال متا

 
ها کشیم رئیس. ما هم از حضور خانم کنستانتین و ا

 وت اومدن و بدون شک هم مجبورن پای خودشونو بکشن کنار و از اینجا برن.بدون دع

 مونیم تا با اون بمیریم.اگه الزم باشه همینجا می… کنم. اون پدر منهکار رو نمیهرگز این گرونیا

 گر( گرونیا!)نکوهش دراگو

 ضیه سهمی ندارین.شما تو این ق… خریدای رو به جون میولی خانم شما دارین مرگ بیهوده هانوور

 فهمین؟نمی… اون پدر منه گرونیا

 ای نداره.ساکت باش گرونیا! با اونا بحث نکن چون فایده هال

 ای بیفته برید!که اتفاق ناراحت کنندهخانم از اینجا برید! قبل از این لوکوویل

 سریع/… کشد/دراگومیلوف اسلحه می

زنه، تک تیر انداز ماهرمون که حتی یک کلمه هم حرف نمی)بلند( قبل از این که شلیک کنم به این  دراگو
 تر )سکوت( زود باش مورگ ویدر!ی زیر میز برداره. سریعبگو دستشو از ماشه

لسورتی! بذارش کنار! مورگ ویدر
 
 ا

 همیشه باید افراد ساکت رو زیر نظر داشت. اون مرد عمله نه؟ دراگو

 به هر حال جلوشو گرفتین رئیس! مورگ ویدر

 های مشابهی در انتظارمه! باید حواسمو بیشتر جمع کنم.دونم که موقعیتولی می اگودر 

 طوره رئیس!همین گری 

مادهکند( طبیعیه! باید همین)چند گامی حرکت می دراگو
 
ن ی کشتطور باشه. خوب پس هر کدوم شما ا

 کنه!دوست داره این کار رو بمنید نه؟ هاس هم اگه بتونه از گودالی که براش کندم سالم بیاد بیرون خیلی 

 خندد(ده نفر اومدین، خوبه )می یتیر به مبارزهکنه. ظاهرًا با یک هفتو باالخره هم این کار رو می گری 



ها هم نباشه گری، تو هنوز جوونی، سعی کن انقدر راحت نخندی. هال، شاید قضیه به این سادگی دراگو
 تر!سریع… گرونیا رو از اینجا ببر بیرون

قای دراگومیلوف! هال
 
 ولی ا

 که دیر بشه!)فریاد( گ فتم ببرش بیرون! قبل از این دراگو

 رم.تا وقتی شما اینجایین نمی… رم بیرون پدرمن از اینجا نمی گرونیا

بشین!  .گانه نکنینتون مسلطم، پس فکرای بچه)تهدیدگر و بلند( بشین هانوور! هنوز به همه دراگو
 !دستاتوو بذارین رو میز

سون گرفتین رئیس. کلت شما فوقش در یک زمان دو  استارکینگ تون
 
اجازه بدین بگم که شما هم زیادی ا

 کشه. چهارمی شما رو خواهد زد، نه؟الی سه نفر از ما رو می

 ت شک داری استارکینگ تون!بینم خودت به گ فتهخوشحالم که می دراگو

 من همچین چیزی گ فتم؟ استارکینگ تون

رام میپس چرا ه دراگو
 
د( خندنوز دست به کار نشدین؟ اگه اطمینان دارین چرا دست به کار نشدین؟ )ا

بینین که من با اصرار دستمو روی این ک تاب روی میز نگهداشتم. درسته، کلید چون می… گمحاال بهت می
بوم، هه!  .گم بکنید، چون کافیه من دستمو از روی ک تاب بردارمماجرا روی میزه، پس بهتره هر کاری که می

زنش! به کشد( اگه الزمه بکنی هال؟ برو بیرون )فریاد می)با تغییر لحن ناگهانی( چرا وایسادی منو نگاه می
 زور ببرش بیرون! یاال!

قاِی دراگو میلوف! گرونیا …چشم …پاچه و گنگ( ها؟)دست هال
 
 …چشم ا

 …ولی پدر گرونیا:

 بل از اینکه همه پشیمون بشیم!گ فتم از اینجا برو بیرون دختِر احمق! ق دراگو:

 )با عجله( بیا گرونیا! بیا! هال:

ن/صداِی گام
 
ن –ها که به طرِف در می روند هاِی ا

 
 /…شودها دور میمیکروفون با ا

 )بلند( پدر!   گرونیا:

 تونی از خونه دورش کن هال.)از دورتر( برو گرونیا! تا اونجائی که می  دراگو میلوف:

 عجله کن! بیا گرونیا! هال:

ن ،…ها وشود، صداِی بیرون، جیرجیرک/صداِی در که باز و بسته می
 
نو ما به هم -هاا

 
ج از خانه خار  -هاراِه ا

نصداِی گام …ایمشده
 
 ها هنوز تداوم دارد/هاِی ا



م هال!من نمی …)به گریه افتاده است( من   گرونیا:
 
 ا

 دو! این خواسِت پدرته!)عصبی( دیگه کافیه گرونیا! بدو! همینطور ب  هال:

ن –کند /گرونیا گریان اطاعت می
 
 شوند/ها دور و دورتر میا

 …گرونیا گ فتینفس افتاده است( تو درست میوایستا )به نفس …کنم دیگه کافیهفکر می  هال:
 ِی خونه رو مواد منفجره کار گذاشته بود.اون همه

 …گوداِل بیروِن خونه رو خورد( و احتمااًل اون اش را فرومی)گریه گرونیا:

 …درسته هال:

 …خواد کهیعنی واقعًا پدر می …یعنی گرونیا:

 /…افتندهال و گرونیا با فریادی به زمین می –صداِی مهیِب انفجاری از نه چندان دور /

 )فریاد( پدر! …خداِی من   گرونیا:

 …شه! خونه منفجر شد یعنیمن باورم نمی …من   هال:

 کند(شدت گریه می پدر )به   گرونیا:

صداِی  –یک باِر دیگر  –صداِی زنِگ در  –ِی وینتر هال هستیم سپس در خانه –گیرد /موزیک اوج می
 صداِی باز کردِن در/ –شود کار که به در نزدیک میهاِی خدمتگام

 بله؟  کار:خدمت

قاِی وینتر هال؟  چی:پست
 
 منزِل ا

 ام.هکاِر خونبفرمائید! من خدمت  کار:خدمت

 خودشون نیستن؟  چی:پست

 شود/نزدیک می -و ما -هاِی گرونیا که به در/صداِی گام

 )در حاِل نزدیک شدن( کیه هاسکا؟   گرونیا:

 مثِل اینکه نامه دارین. …چی خانمپست  کار:خدمت

 شما خانِم هال هستین؟  چی:پست

 …بله   گرونیا:

قاِی هال.  چی:پست
 
 نامه براِی شما و ا



قا.)می   یا:گرون
 
 گیرد( متشکرم ا

 تون.کنم خانم، با اجازهخواهش می  چی:پست

ون راِه میکروفهاِی گرونیا که در حاِل وارسی و باز کردِن نامه، به همصداِی گام –صداِی بستِن در  –رود /می
 شود/وارِد سالن می

 کی بود عزیزم؟   هال:

 چی. یه نامه براِی ما!پست   گرونیا:

 ما؟   هال:

 …هردومون بذار ببینم از طرِف کیه …اوهوم   گرونیا:

 افتد//گرونیا ناگهان با جیغی خفه روِی مبل می

 چی شد؟)نگران( گرونیا! گرونیا    هال:

 پدر! …پ …پ …   گرونیا:

 بدش من ببینم! …ها؟   هال:

 خواند/هال نامه را می –/صداِی کاغذ 

 …بلند …بلند بخون وینتر …   گرونیا:

ام. اینکه شما را در مدِت این دو دانم که کاِر خوبی نکرده)با اکراه( فرزنداِن عزیزم سالم، می  هال:
 کافی ِی ام و اینکه خودخواسته در جشِن عروسِی شما شرکت نکردم به اندازهخبر گذاشتهماِه گذشته بی

 رحمانه است، اما توضیح خواهم داد.بی

 پوشاند/هال را می کم صداِی دراگو میلوف صداِی /کم

نها را بترسانم کِی ک تاب به عنواِن ضامِن انفجار در روِز واقعه، کلکی بیشتر نبود، میقضیه
 
ه ظاهرًا خواستم ا

موفق هم شده بودم. من بعد از رفتِن شما از خانه، ضامِن انفجار را در جائی دیگر و فرصتی مناسب براِی 
دماِم بازماندگاِن مؤسسهچنانچه دیدید تمخودم به کار انداختم. 

 
ن شب کشته شدند. و من از ِی ا

 
کشِی من در ا

ِی ای همهِی مسئلهکمک شبههپناهی که زیِر سالِن مجمع مهیا کرده بودم نجات پیدا کردم. اما کمطریِق جان
دممن به عنواِن رئیِس دقیقترین مؤسسه …وجودم را گرفت

 
سته ب کشی که تاریخ به خود دیده، قراردادیِی ا

ن احترام می
 
گذاشتم. این قانوِن بالتغییِر ماست که همواره دسِت دیگری، مشعِل به زمین بودم و باید به ا

کنم  کردم تا تماِم اعضا را نابودافتاده را بردارد، من به عنواِن رقیب و قربانِی مؤسسه، باید تالِش خودم را می
نها و موفقیتم، احس

 
ن مؤسسه بایداس کردم حال به عنواِن تنها بازماندهتا زنده بمانم. با نابودِی ا

 
مشعل  ِی ا

 را بردارم.



سفی وظیفهمن بدوِن کوچک
 
 ِی من است کهوظیفهِی خطیِر خودم را به انجام خواهم رساند. حال ترین تا

فرین است. دالیِل نوشتِن این نامه، ابراام غرورسعی در نابودِی خودم بکنم. این براِی من و مؤسسه
 
 عشِق زِ ا

رزوِی خوشبختِی روزافزون
 
د و این باشدر زندگِی مشترک تان و خداحافظی از شما عزیزانم می فراوانم به شما، ا

خره به تعهدم عمل کردم. دوست داشتم بدانید که براِی چه موردی از بین رفتم. 
 
دلیِل مهم که بدانید من باال

 برم. هرگز دوست نداشتم تصور کنید کهخودم را از بین میام ام و انجاِم تعهِد مؤسسهمن براِی عمل به وظیفه
ن حادثه و مثِل یک قربانی از بین رفتم. می

 
است،  دانم که این براِی شما باعِث ناراحتِی مجددمن در ا

خاطِر تماِم بیست و شش سالی که با یک دروغ زندگی کرده امیدوارم مرا ببخشید. و امیدوارم گرونیاِی عزیزم به
ار و ام. همیشه یدانم که قدِر مسلم تماِم وظایِف پدرِی خودم را در قباِل او به انجام رساندهاما می خشد.مرا بب

 یاوِر هم باشید.

 خدا نگهدارتان سرژ کنستانتین     

رام در خود  …نفس افتاده استاو به نفس –شود /صداِی کاغذی که در دستاِن هال دوباره تا می
 
گرونیا ا

نموز  …گریدمی
 
 /…گیرددو اوج مییک در میاِن بهت و غِم ا

 «پایاِن قسمِت پنجم»

 


