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اول »
« قسمت ّ
( موسیقی تیتراژ) .
( لنگرگااااهی در نیویاااور  .شاااب اسااات .باااه ن ااار دریاااا
ناآرام است .صدای نامن م و نسبتا ً دور ِ اماوا ..میکروفوون باا
داچ شووتتس اسات هاه بار هرشاه ی یاایری بازرگ باا موتاوری
روشااان ایساااتادو اسااات و سااایگارمی هشاااد .صااادای دور ِ ناااد
اتومبیل هه نزدیک شدو می ایستند) .

شوتتس

( زیرلب پس از پکی همیا ) ..آوردنِاش .خوباه ( بلناد خاااب باه مخوابیی نوامولو ) .

دوم میان و همدیگه رو
بهشون هالمت بدین ما حرهت می هنیم .اونها با یایّ .
رو هشتی می بینیم...
( او .گیری ِ موسیقی) .
( در فاااروهش ِ موسووویقی ناااام اثووور متووورج تنظوووی گووور
نویسنده و سردبیر) .
( موسیقی) .
( در فاااروهش ِ موسووویقی میکوووی بوووو واینیووور

را ُهااال-

می دهد .صدای گامهای نامرتب ِ شان) .

میکی

یاال تنه لش ِ ژیگول

واینیر

( آرام و سنگین با ته ناله ای سکندری می خورد و مکث می هند ) .مودّب باش

میکی

( بااا خناادو ) .باارار ببیاانم پاایش آیااای ش اولتس هاام ماای تااونی از ایاان حرفهااا بزناای.
( به بیلی ) .بیلی هجله هن مگه هالمتشون رو ندیدی؟

بیلی

( دور ) .اومدم.

میکی

آیای شولتس خواستن تو پیش این َمرد

باشی .بیا باهاش سوار یای .شو

( صدای گامهای هجول ِِ بیلی هه نزدیک می شود) .
( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی نام بازیگران) .
( موسیقی) .
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( در فروهش ِ موسیقی همچنان هنار اسکله ایم .در ِ یکای
از اتومبیل ها بازمی شود .تووال باه هماراو َماردی ایروینو

]

از اتومبیل پیادو می شود .میکی به آنها نزدیک می شود) .

میکی

( درحال ِِ نزدیک شدن ) .ایروینگ خانم رو ببر پیش آیای شولتس گفته باهاش
بد رفتاری نشه.

ایروین

خیلی خب میکی ( به توال ) .شنیدی هه خانم پس مجبورم نکن

میکی

( با خندو ای آرام ) .به امپراطوری شولتس خوش اومدی دختر

توال

بو هجاست؟ هجا بردینش؟

ایروین

خفه راو بیفت

شوتتس

بنشونِش روی صندلی ایروینگ

( صدای گامها .صدای اموا) ..
( او .گیری ِ موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی نام کارگردان) .
( موسیقی) .
( در فاااروهش ِ موسووویقی داخااال هشاااتی هساااتیم .صااادای
جیرجیاار ِِ متناااوب وبهااا و گامهااای نااامن می هااه باار هاا
وبی ِ اتاق ِ هشتی راو می روند) .

ِ

ایروین

َ شم آیای شولتس ( خشن ) .بشین َمرد
( بو واینیر

با ناله ای روی صندلی وبی می افتد) .

واینیر

( زیرلب ) .لعنتی ها

شوتتس

( خونسرد پکی به سیگار می زند ) .می تونی پنجرو رو باز هنی بچه

بیلی

َ شم
( صااادای بااااز هاااردن پنجااارو .صااادای اماااوا .وا ااا تااار
می شود) .

3

شوتتس

شب ِ سیاهیه نه؟

واینیر

( هصبی و ترسیدو ) .از من ی می خواین؟
( موسیقی بار ِِ دیگر او .می گیرد) .
( در فروهش ِ موسیقی نام گوینده) .
( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی همان فضای یبلی) .

شوتتس
ایروین

پاهاش رو تو تشت ِ بتون برار ایروینگ بچه ها آمادو ش هردو ن...
َ شاام یربااان ( صاادای هشاایدو شاادن ِ تشاات ِ پُاار باارروی ِ ه ا  ) .پاهااار رو باارار تااو
تشت بو

واینیر

...

شوتتس

ساردش شادو
می بینی بیلی؟ بو واینبرگ ِِ هزیزمون دارو مای لارزو نکناه َ
( به بو واینیر  ) .می خوای پنجرو رو ببندو بو؟

واینیر
شوتتس

...
ردر طول می هشه سفت شه ایروینگ؟

ایروین

( آرام ) .فرط یه هم دیگه.

شوتتس

شنیدی بو؟ فرط یه هم دیگه ( می خندد) .

( بار ِِ دیگر موسیقی او .می گیرد) .
( در فروهش ِ موسیقی نام افِکتور) .
( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی بار ِِ دیگر همان فضا) .

واینیر

( ناگهان؛ بلند و هصبی ) .تو یه هثافت آشغالی شولتس می شنوی؟

شوتتس

( خونسرد ) .به شفافی ِ تمام بو

واینیر

سر ِ دخترو بردار ( ناگهاان؛ بلناد ) .مان ارا فکرمای هاردم
( ملتمسانه ) .دست از َ
تو یه آدم حسابی هستی؟  ...احم ِ .هثافت

شوتتس

( بلند ) .دخترو رو بیارین اینجا
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واینیر

َمرد اگه َمرد باشه حرمت ِ گرشته رو نگه می دارو .جواب محبت دیگاران رو
می دو .تو حتی هارهایی رو هه برار افتخار آورد هارهایی رو هه من هاردم
فراموش هردی ...تو یه نمک نشناسی هه همیشه ّ
حا ِ .مان رو خاوردی .بارهاا
جونِت رو نجار دادم شولتس .حاال اینه جواب ِِ تو؟ رذل ِ بی همه یز

شوتتس

( پکی به سیگار می زند و می خندد... ) .
( بار ِِ دیگر موسیقی او .می گیرد) .
( در فروهش ِ موسیقی نام صدابردار) .
( موسیقی) .
( در فااااروهش ِ موسوووویقی همااااان فضااااا .توووووال وارد اتاااااق
می شود .در بسته می شود) .

توال

بو بو

شوتتس

آروم باش خانم آرامش ِ این بو ی جراب ِ ما رو به هم نازن منت ارو بتاون ِ
پاهاش سفت بشه .هیس

واینیر

می بینی ایروینگ؟ می بینی برای هی داری هارمی هنای؟ فاردا ممکناه هماین
سر ِ تو بیارو .من وینس هال (  ) Vince Collرو هات بساته تحاویلش
بال رو َ
دادم؛ جک دایموناد (  ) Jack Diamondرو از گوشاهاش گارفتم تاا آیاا بتوناه
تااو دهاانش شاالیک هنااه اونویاات جلااوی نااامزدم ماان رو از رسااتوران ماای هشااه
بیرون و پاهام رو می هنه تو بتون و با افتخار نشونش می دو ت

شوتتس

با ایروینگ حرف نزن باو باا مان حارف بازن ( باه بیلوی ) .بیلای بارای خاانم
نوشیدنی بریز

بیلی

َ شم آیا ( می ریزد ) .بفرمایید ( نزدیک می شود) .

شوتتس

بگیر خانم این نوشیدنی حا ِلت رو جا می آرو ( .مکث ) .ند ویته با هم اید؟

توال

( به جای جواب می نوشد... ) .

واینیر

لوال مجبور نیستی باهاش حرف بزنی...

شوتتس

( می خنادد ) .مای بیانم هاه لاوال صادار مای زناه ولای ...مان شاک دارم اسام تاو
لوال باشه .من دخترهاای زیاادی مای شناسام هاه اسمشاون لاوالسات .هیچکادوم
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شبیه تو نیستن ...خانم ایروینگ من و خانم ِِ لوال می ریم تو اتاق هو یکاه.
باهاش یه خردو حرف دارم .بریم ...لوال
( صدای گامهایشان .در بازمی شود) .

واینیر

( بلند ) .داچ شولتس وایستا  ...صبر هن شولتس حرومزادو هثافت
( در بسته می شاود .آنهاا رفتاه اناد .بوو واینیور

باه گریاه-

می افتد) .

بیلی

( در خود؛ با طنین ) .خدایا هی باورش مای شاه باو واینبارگ باه گریاه بیفتاه؟...
تااو ...تااو اینجااا یکااارمی هناای بیلاای باات گیاات؟ اینجااا یاارارو یکاای رو بکشاان؟
تااا ِهاای؟ ...اای تااو رو اینجااا هشااوندو؟ هااه  ...همااه ش از اون خیااابون ِ پااار -
باارانکس شااروش شااد ...از اون تردسااتی ِ احمرانااه بااا ساانگ و تااو و پرترااال و
شیشه نوشابه رو خط ّ آهن ِ محله...
( بار دیگر موسیقی او .می گیرد) .
( در فروهش ِ موسیقی نام تهیه کننده) .
( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی در فضااای نساابتا ً شاالول ِ محلااه ی

پااار

باارانکس هسااتیم .بچااه هااا روی ریاال ِ راو آهاان هسااتند.

صدای اتومبیلی هه دورتر می ایستد) .

پسر 1

هی بیلی فکر هنم خودشه .پایین رو نگاو نکن ماشین ِ شولتس نیست؟

پسر 2

شروش هن بیلی راست می گه ...می بینین بچه ها؟

پسر 1

یاال بیلی سیبهار رو از اِدی بگیار شاروش هان ببیانم مای تاونی صاد دالری
رو ازش بگیری...

پسر 2

بیا برو جلو دَم ِ پل یه هار هن ببیندِر

بیلی

خیلی خب خیلی خب هولم نکنین
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( از دورتاار صاادای باااز و بسااته هااردن ِ درهااای اتومبیاال
همراو با صدای گنگ ِ گفتگوی شوتتس با دو نفور دیگار .بیلوی
نااد گااامی از بچااه هااا فاصااله ماای گیاارد و شااروش ماای هنااد بااه
رخاندن ِ سیبها در هوا) .

پسر 1

( با فاصله .آرام ) .حوا ِست رو جمع هن پسر نندازی ش
( لح ااااتی ناااد باااه هماااین مناااوال .صااادای گفتگاااو یااااع-
می شود .انگار هه متوجه ِِ حرهار ِ بیلی شدو باشند) .

پسر 2

( با فاصله .آرام ) .دارو نگاهت می هنه بیلی دارو نگاهت می هنه.
( ناگهااان از دور صاادای ه ا

زدن هااای ساانگین و هنااد ِِ

شوتتس به گوش می رسد) .

شوتتس

( بسیار دور ) .یه پسر ِ یابل آفرین بیا پایین بچه بیاا یاه صاد دالری پایش ِِ
من داری

پسر 1

( به بیلی نزدیک می شود ) .یاال بیلی

ارا خشا ِکت زدو؟ نرشاه ر گرفات پسار

دارو صدار می زنه
پسر 2

( به بیلی نزدیک می شود ) .صد دالر هاسب شدی برو

بیلی

( ذوق زدو ) .باشه...

پسر 2

( بلند ) .نا َمردی اگه با ما یسمت نکنی...

( بیلی دوان دوان دورمی شود) .

( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی شب است و خیابان خلاور .بیلوی
از پله های بیرون ساختمانی باال می رود .می ایستد) .
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بیلی

( بااا خااود ) .فکاار هاانم پنجاارو ی اتاااق ِ ربکااا اینااه ...آرو .امیاادوارم ایاان ساانگ
بیدارش هنه...
( صدای دور و خفه ی خوردن ِ ریزو سنگی به پنجرو) .

بیلی

یه بار دیگه

بیلی

( با نیم خند .نجواگونه ) .ربکا منم

ربکا

( دور .نجواگونه .محتاط ) .می دونم .یواش همه ی یتیم خونه رو بیدار هردی

بیلی

( هصاابی و برآشاافته ا ّمااا همچنااان آرام ) .صااد دفعااه بهاات گفااتم اینجااا رو یتاایم خونااه

( دوباااارو صااادای دور و خفاااه ی خاااوردن ِ ریااازو سااانگی
به پنجرو .با ند لح ه تأخیر پنجرو به آرامی بازمی شود) .

صدا نزن
ربکا

( به تمسخر ) .خیلی خب همه ی هتل رو بیدار هردی هه مسخرو یتایم خوناه
اسمش یتیم خونه است دیگه
ِ

بیلی

جر و بحث نکن بیا بریم رو پشت بوم
باز با من ّ

ربکا

من اآلن حوصله ش رو ندارم.

بیلی

با یه یه دالری اوری؟

ربکا

( مکث .از همان فاصله ) .یه دالر؟

بیلی

اوهوم

ربکا

بانک زدی؟

بیلی

بیا باال

بیلی

دهن ِ هم اتایی ر یرصه؟

ربکا

( درحال ِ نزدیک شدن ) .آرو بابا

( صاادای گامهااای ربکووا هااه از پنجاارو بیاارون آماادو روی
پلااه هااای آهناای ماای رود .صاادای آرام بسااته شاادن پنجاارو .ربکووا
به طرف بیلی می آید) .
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بیلی

( اسکناسی درمی آورد ) .بیا این هم یه دالر نرد ِ نرد

ربکا

( می گیرد ) .بریم

بیلی

می خوام هین ِ اون بشم.

ربکا

( می خندد ) .دیوونه شدی بیلی؟

بیلی

جااااااادّی مااااااای گااااااام رب کاااااااا ویتااااااای پساااااااربچه باااااااودو آرتاااااااور ف ِلنهاااااااایمر

( از پله ها باال می روند) .
( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی روی پشت بام نشسته اند) .

(  ) Arthur Flegnheimerصداش می زدن .یاه بچاه دماا وی احما .ولای
حاال هماه ی دنیاا مای شناسانِش .اون هام باا اسامی هاه خاودش دلاش مای خاواد:

داچ شولتس
ربکا
بیلی

ه جوری می خوای هین ِ اون بشی؟
راهش رو پیدا می هنم ( .مکث ) .امروز ویتی ازش پول رو گرفتم دویدم رفاتم
تااو خشکشااویی پاایش مااادرم .بااا یااه ییافااه ی اخمااو و خسااته داشاات تااو بخااار
دست و پا می زد و اتو می هشید .یهو دید پاونزدو دالر گراشاتم رو میاز اتاوش.
شمهاش از هاسه داشت درمی اومد

ربکا

پونزدو تا؟ تو به من فرط یه دالر دادی اونویت...

بیلی

نارا ی هستی؟

ربکا

( هرب می نشیند ) .نه ولی...

بیلی

فعالً یه دالر رو داشته باش تا بعد

ربکا

...

بیلی

وارد ِِ دار و دسته ش می شم .به هر ییمتی شدو اهتمادش رو جلب می هنم.
( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی بااه زمااان ِ حااال بااازمی گااردیم.
میکروفووون داخاال اتومبیاال داچ شوووتت

اساات هااه هنااار توووال

نشساااته؛ اتومبیااال درحاااال ِ حرهااات اسااات و بیااارون باااه شااادّر
بارانی) .
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شوتتس

خوشحالم هه دختر هایلی هستی و با همه یز راحت هنار می آی لوال

توال

...

شوتتس

یااادر ناارو ااه سفارشااهایی بهاات هااردم .هافیااه یکاای  ...فرااط یکاای از اونهااا رو
ندیدو بگیری تا حسابی هالهمون برو تو هم .همینجاست نه؟

توال

اوهوم

شوتتس

( ند ربه روی شیشه می زند ) .نگه دار
( اتومبیاال ماای ایسااتد .شوووتتس در را بااازمی هنااد .باااران.
پیادو می شود .اتومبیلی دیگر به او نزدیک شدو می ایستد) .

شوتتس

( بلند ) .بیلی

بیلی

بله آیای شولتس؟

شوتتس

خوبی بچه؟

بیلی

ممنونم یربان

شوتتس

خاانم رو ببار باه آپارتماانِش همینجاا تاو ایان هت ِلاه .باه هاید دلیلای نبایاد باا تلفان

( در ِ اتومبیاااال بااااازمی شااااود .بیلووووی پااااایین ماااای پاااارد و
نزدیک می شود) .

حرف بزنه گر ه فکرنمی هانم همچاین خیاالی داشاته باشاه .خارر و پرتهااش
رو جمع می هناه .تاو هام پیشِاش مای ماونی تاا برگاردم .طاولی نمای هشاه .فراط
پیشِش بمون تاا تلفنای خبارر هانن هاه بیااریش پاایین .بارو ( باه داخال اتومبیال) .
پیااادو شااو و بااا بیلاای باارو ( صاادای در ِ اتومبیاال هااه باااز شاادو؛ توووال پیااادو ماای شااود.

در بسته می شود ) .من رفتم بیلی حواست رو خوب جمع هن
بیلی
شوتتس

َ شم آیا
بینمااات لاااوالی هزیاااز ( در بااااز و بساااته مااای شاااود و شووووتتس داخااال اتومبیااال
مااای ِ

می نشیند .عی  .از داخل اتومبیل ) .این اسم اصالً بهت نمی آد
( اتومبیل ها حرهت می هنند و دورمی شوند) .
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بیلی

( تری باز می هند ) .بیاین زیر تر خانم

توال

من هاش .بارونم ( می دود) .

بیلی

صبر هنین خانم

هاروی

بله؟

توال

( با فاصله ) .سالم هاروی

هاروی

( با تعجب « ) .درو » تو هجا بودی؟

بیلی

( محتاط ) .سالم

هاروی

این دیگه هیه؟

توال

می رم دستشویی هاروی باید دوش بگیرم .هین ِ موش ِ آب هشیدو شدم.

( توال خندان دورمی شود .بیلی نیز به دنبالش) .
( موسیقی) .
( در فاااااروهش ِ موسووووویقی داخااااال اتااااااق تووووووال هساااااتیم.
میکروفون با هاروی است.

ربه ای به در می خورد) .

( در بااااای معالااااای باااااازمی شاااااود و بیلوووووی و تووووووال وارد-
می شوند) .

( توال دور شدو وارد ح ّمام می شود .باز و بسته شدن ِ در.
پس از ند لح ه صدای دوش ِ آب به گوش می رسد) .

هاروی

تو هی هستی پسر؟

بیلی

اگه ...الزم بود خانم بهتون می گفتن

هاروی

از اون ناتوهایی آرو؟

بیلی

...

هاروی

می دونی من هی ام؟

بیلی

برام مهم نیست آیا
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هاروی

( مکااث .بلنااد .هصاابی .بااه توووال ) .ماااجرا رو بگااو هزیاازم هجااا رفتاای؟ یکارهااا
هردی؟ این پسرو هیه هه نمی دوناه از  1925تاا حااال واساه خاودم هسای ام؟
می فهمی؟ دو ساله

بیلی

با ...خانم بودی یا با من؟

هاروی

( سعی می هند خونسرد باشد ) .با جفتِتون هزیزم

بیلی

پس امیدوارم شنیدو باشه

هاروی

( از بیلی فاصله می گیرد و به طرف توال می رود ) .ه دوش ِ سریعی

توال

( هم هم نزدیک می شود ) .ناراحتی هه طو ِلش ندادم؟

هاروی

پیداست هه هجله داری

توال

اوهوم

هاروی

با بو واینبرگ به هم زدی؟

توال

نه ا ّما دیگه تو زندگی م نیست

هاروی

یعنی ی؟ مگه دیوونه ر نکردو بود؟ همه ی یادِر رفت؟

توال

خوب اگه انردر هالیه داری بدونی باید بگم ُمرد

هاروی

 ...ی؟

توال

اوهوم رفت زیر آب با یه تشت بتون

هاروی

یعنی...

توال

بُرس ِ من جلوی آینه بود .هجا گراشتی اش؟

هاروی

تو ...تو هشوئه

توال

سوال دیگه ای هم داری؟

هاروی

تو زیادی افسارگسیخته شدی خانم

توال

هجا؟

هاروی

معلومه مهمونی ِ دویل (  .) Doyleفردا شب.

( در ِ ح ّمام بازمی شود و توال وارد می شود) .

( توال هشو را باز هردو برداشته می بندد) .
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را با من نمی آی بریم؟

توال

نه

هاروی

می دونی دوستهام ی فکرمی هنن؟

توال

جار و بحثهاا
من برای ن ر دوستهای شما ترو هم خرد نمی هانم ایان حرفهاا و ّ
دارو ِهساالم ماای هنااه ( .بااه بیلووی ) .هاای پساار

ماادون ماان رو از زیاار ِ اون تخاات

می دی؟
بیلی

( با فاصله ) .البته
( بیلووووی ماااادان را بیاااارون هشاااایدو ماااای آورد و زمااااین
می گرارد) .

هاروی

مدون؟ تو ...هجا می خوای بری؟

بیلی

( با خود .با بنین ) .فکر هنم یولهای خیلی محکمی به شولتس دادو.

توال

درو ای هه دلم خواست برم .به تو ه؟
من می تونم به تنهایی هر جهنم ّ

هاروی

( آ مز و تسلیم ) .من ...من دارم از ن م حرف مای زنام ...از یاه ناوش ن ام ...هاه
هماااه بهاااش احتیاااا .دارن ...مااای فهمااای؟ تاااو ...داری هماااه ماااون رو رساااوا-
سرر بیاد انت ار داری بیام و نجاتِت بدم
می هنی ...تازو اگه بالیی َ

توال

تو هم هرهاری دوست داری بکن ( مشغول بستن مدان می شود) .

هاروی

ولی ...الایل بهم بگو برنامه ار یه

توال

اصالً مهم نیست

هاروی

ولی برای من مه ّمه

توال

نباشه

هاروی

تو ...تو باهوشی درو این رو می دونم ولی...

بیلی

اسمش درو ئه
( با خود .با بنین ) .پس ِ

توال

ولی بی ولی ( به بیلی ) .آهای پسر

بیلی

بله؟

توال

من هارم تموم شد .می ریم پایین تو سالن منت ر تلفن اربابت می شیم.

هاروی

ارباب؟ ...هدوم ارباب؟

بیلی

َ شم خانم

توال

مدون رو تو می آری؟
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بیلی

البته ( مدان را بلند می هند) .

توال

خداحافظ هاروی

هاروی

درو

بیلی

خدانگهدار آیا
( صدای گامهایشان .باز و بسته شدن ِ در) .
( موسیقی) .

اول »
« پایان قسمت ّ
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دو »
« قسمت ّ
( ساااالن هتااال .تووووال و بیلوووی منت ااار نشساااته اناااد .صااادای
همهمااه ی هاام حجاام حا ااران در سااالن در پااس زمینااه شاانیدو-
می شود) .

توال

به مسؤول پریرش گفتی هه منت ر ِِ تلفنیم؟

بیلی

اوهوم هر تلفنی به اتاق شما بشه ّاول با ما ک می هنه بعد وصل می هنه.

توال

( مکث ) .خوبه

بیلی

...

توال

اسمت همینه دیگه نه؟
بیلی
ِ

بیلی

بله

توال

از اینکااه تااو دار و دسااته ی یااه آدم گااردن هلفتاای هااه همااه ی دنیااا ماای شناسانِش
ه احساسی داری؟

بیلی

( با خندو ای آرام .همی شرم زدو ) .ه فریی می هنه؟

توال

( با سماجت هودهانه ) .می خوام بدونم.

بیلی

خب ...بد نیست...

توال

رور؟

بیلی

ها؟

توال

احساس رور می هنی؟

بیلی

نمی دونم ...شاید ...یعنی ...اآلن حالم خوب نیست...

توال

را؟

بیلی

بخا ...بخاطر بو

توال

( مکث ) .تو دیدی؟

بیلی

اوهوم

توال

هامل؟

بیلی

( به جای جواب نفسی می هشد... ) .

توال

 ...انداختنِش ...تو ...دریا ...نه؟

بیلی

...
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توال

با اون تشت بتون ...هه ...سفت شدو بود...

بیلی

و دستهای بسته...

توال

...

بیلی

...

توال

برام تعری

بیلی

 ...شاید ...یه ویت دیگه خانم...

توال

( ناگهان رنگی از هصبیّتی یرمنت رو از توال بیرون می زند .بلند ) .گفتم تعری

بیلی

( دستپا ه ) .هی هی هی ...آروم ...اینجوری جلب ِ توجه می هنیم...

توال

پس خودر بگو

بیلی

خب ...من ...یعنی آیای شولتس من رو یبالً دیدو بود...

توال

( سریع ) .هجا؟

( تااداوم ِ سااکوتی ساانگین .پااس از نااد لح ااه توووال خااود
سعی می هند فضا را بشکند) .

بیلی

تااو پااار

هن ببینم ه جوری وارد این دسته شدی

هن بیلی تعری

هن

باارانکس؛ ماان ...ماان بااراش از هارهااای هجیااب ریباای هااه شااعبدو-

بازها می هنن هردو بودم ( ...با تاه رناگ ِ خنادو ) .اون هام خو ِشاش اومادو باود...
تشویرم هردو بود و بهم انعام دادو بود...
توال

خوب؟

بیلی

تصمیم گرفتم به هر ییمتی شدو وارد دسته ش بشم و اهتمادش رو جلب هنم.

توال
بیلی

ه جوری این هار رو هردی؟
ماان خیلاای سااریع ماای دوم .یااه روز ماشااینش رو تعریااب هااردم تااا بفهماام محاال ِ
هارش هجاست .البته اآلن می دونم هه محال ِ هاار ِ ثاابتی نادارو ولای اون مویاع
تنها راهی بود هه به ذهنم می رسید.

توال

و پیداش هردی نه؟

بیلی

آرو و ع جالبی باود؛ نزدیاک رهار باود .رو آسافالت دال ِ دال باود .جلاو در ِ
اونجایی هه ردّش رو زدو بودم دو نفر با هت و شلوار و هالو وایساتادو باودن.
هرازگاااهی یکاای هااین ِ خودشااون پی ادا ماای شااد و ماای رفاات طاارف ِ در .ا ّمااا...
جالااب اینجاااش بااود هااه همااه شااون پاهتهااای یهااوو ای رنگاای دستشااون بااود؛
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می رفتن تو و دسات خاالی برمای گشاتن .دو دالر از انعاامی هاه بهام دادو باود
ته ِ جیبم باود .تصامیم گارفتم بارم یاه پاهات اینجاوری پیادا هانم پُارش هانم و از
اون دَر برم داخل
توال

( می خندد ) .با ی؟

بیلی

ها؟

توال

با ی پُرش هردی؟ ...تو هه نمی دونستی اونها ی می برن تو

بیلی

آرو ...درسته ...نمی دونستم .واسه همین هم یاه خاردو هیاک شاکالتی خریادم و
تو همون پاهتها ریختم و رفتم طرفِشون .فرستادنم تو ...یه خاردو بهام مشاکو
بودن ولی پاهت رو هه دیدن راو رو برام باز هردن.

توال

( می خندد ) .خب؟

بیلی

از پلااه هااا باااال رفااتم .یااه در ِ دیگااه بااود هااه آهناای بااود و یااه دریچااه ی هو ولااو
داشااات .در زدم و باااه نگهباااان ِ اونجاااا پاهااات رو از تاااو دریچاااه نشاااون دادم.
در باااز شااد .اونجااا دیگااه تااه ِ خااط بااود ...ناادتا از اونهااایی هااه بااا پاهاات رفتااه-
بااودن تااو جلااوی یااه پیشااخون وایسااتادو بااودن و َماارد هبوساای پاهتهاشااون رو
بازمی هرد و می ریخت رو پیشخون .همه ی پاهتها پُر از پول بودن

توال

( می خندد... ) .

بیلی

و ااع خیلاای خااراب بااود ...حسااابی ترساایدو بااودم و در ِ پشاات ِ ساارم هاام بسااته
بااود .دور و ب ار

نااد نفاار پشاات میزهااایی نشسااته بااودن و باادون اینکااه بااا هاام

حرف بزنن هارمی هردن .هار ِ بریاه تماوم شاد .هماون َمارد یاه نگااو باه مان و
یه نگاو به پاهتم هرد و صدام زد...
( موسیقی هوتاو) .
( بازگشااات باااه گرشاااته .در فضاااای هاااار ِ افاااراد ِ شووووتتس
ساار و صاادای ِ هام حجاام در پااس زمینااه .میکروفووون بااا
هسااتیمَ .
بر َمن است) .

برمن

بیا جلو پسر

بیلی

( با فاصله ) .من؟

برمن

معلومه برارش رو پیشخون
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( بیلوووووی نزدیاااااک مااااای شاااااود .پاهااااات را روی پیشاااااخوان
ماای گاارارد .بوور َمن مشااغول ِ باااز هااردن ِ آن ماای شااود .پاهاات را
روی پیشااااخوان خااااالی ماااای هنااااد .هیااااک هااااا روی پیشااااخوان
می ریزند .ند لح ه ای سکور) .

برمن

اینها دیگه یَن؟

بیلی

 ...هیک های ...شکالتی...

برمن

هیک های شکالتی؟

بیلی

( ترسیدو .محتاط .با لبخند ) .بله ...یربان

برمن

تو ...یه پاهت هیک ِ...

شوتتس

( دور؛ درحااال ِ نزدیااک شاادن .بااه هناادی نزدیااک ماای شااود .هصاابی ) .لعنتاای معلومااه

( ناگهااان صاادای شوووتتس هااه وارد فضااا ماای شااود هااالم ِ
بر َمن را یاع می هند .شوتتس آرام آرام درحال بحث با هسی
نزدیک می شود) .

باارای اای بااه تااو پااول ماای دم؟ فرااط یااه هااار هو ولااو ازر خواسااتم اینکااه
یه معامله رو برام جوش بدی ...هار ِ به ایان ساادگی اونویات تاو گناد زدی باه
همه یز
میکی

ولی آیای شولتس  ...تمام اون حرفی هه...

شوتتس

( دوبااارو یاااع ماای هنااد ) .تااو اص االً ماای تااونی وریفااه ر رو درساات انجااام باادی؟
نکنه تویع داری همه یز رو خودم راست و ریست هنم؟

میکی

 .....شـ ...شما ح .دارین آیای شولتس ولی...

شوتتس

یااه نگاااو بااه دور و باارر بنااداز اینجااا پشاات ِ ایاان میزهااا نااد نفاار ماای بیناای؟
دو نفر  ...می فهمای؟ دو تاا هیجادو ماهاه تاوی ایان هثاافتم و ویتای جنابعاالی باا
اون وهیاال خرفاات ِ ماان ماای شااینی تااو دفتاار ِ دادسااتان

ااایی هوفاات ماای هناای

اینور دارن دار و ندار ِ من رو َ پو می هنن
َ
میکی

ولی تو این و عیت یرباان بارگ ِ برنادو دسات ماا نیسات .اینهاا فادرالی ان و
نمی شه توشون نفاوذ هارد .مان ...مان خیلای متأسافم ولای بایاد صابور باشاین و
حوصله هنین...
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( آن دو نزدیک و نزدیک تر می شوند) .

شوتتس

( بلنااد تاار ) .حوصااله هاانم؟ ...حوصااله هاانم؟ ( هااامالً نزدیااک ) .ماان حوصااله هاانم؟
هه خدای بزرگ می گه حوصله هن بر َمن می شنوی؟

برمن

اِ ...بله جناب ِ...

شوتتس

اینها دیگه ی ان؟

بیلی

( به سختی ولی با لبخند ) .هیک شکالتی

شوتتس

( برمااای دارد و گاااازی مااای زناااد .زیرلاااب ) .حوصاااله هااانم ...هاااه ( ...همااای بلنااادتر) .

خوشمزو ست
بیلی

( خندو ای هوتاو .ذوق زدو... ) .

شوتتس

( دوباااارو همااای فاصاااله مااای گیااارد ) .اگاااه مااان از ایااان حوصاااله هاااا داشاااتم اآلن
داچ شااولتس ِ هبیاار نبااودم خرفاات اگااه آدم ِ باحوصااله ای بااودم مام ا ن باااش
سرشون به تنشون بیارزو دورم رو گرفتاه باودن
آدمهایی هه بیشتر از شماها َ
مای فهماای میکای؟ ( بااه طارف بیلووی برمای گااردد .باا فاصااله ) .های پساار اینهااا رو
تو آوردی؟

بیلی

بله یربان

شوتتس

پس یهوو ر هو؟

بیلی

 ...اِ...

میکی

( با فاصله ) .آیای شولتس برارین یه یزی رو براتون روشن هنم...

شوتتس

( بلنااد .هصاابی ) .نماای خااوام تااو هیچاای رو باارای ماان روش ان هناای هر اای هااه
ارادو می هنم باید اتفاق بیفته  ...دادستان رو بخر ( دور شادو خاار .مای شاود) .

...
میکی

( شوتتس را برای خرو .همراهی می هند ) .آخه ه جوری؟

شوتتس

هرجااور هااه بلاادی  ...بااه اون وهیاال هااودن ِ ماان بگااو شاامارو حساااب ِ ماان رو
حفظ هنه و دوبارو برو سرال دادستان...
( آن دو خار .شدو اند .ند لح ه ای سکور میاان بیلوی و
بر َمن) .
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بیلی

 ...شما ...آبادابا بر َمن هستین؟

برمن

...

بیلی

من ...اسم شما رو شنیدم ...هه  ...مغز ایتصادی دسته ی شولتس

برمن

آقای شوتتس پسر

بیلی

آقای شوتتس یربان

برمن

اون یارو رو می بینی هه اون گوشه افتادو و شمهاش رو بسته؟

بیلی

اوم

برمن

دروایع تو باید اون رو می دیدی .ولی اآلن مسموم شدو .من باه جاای اون دارم
پاهتها رو می گیرم.

بیلی
برمن

می فهمم.
را این هار رو هردی؟

بیلی

( دستپا ه ) .ه هاری؟

برمن

هارر ...برای ی اومدی تو؟
 ...با این ِ

بیلی

آیای شولتس من رو می شناسن .می خوام وارد دسته ش بشم.

برمن

( بلند و مویر می خندد... ) .

بیلی

ازشاااون بپرساااین  ...مااان رو مااای شناسااان .مااان براشاااون یاااه نماااایش جالاااب
اجرا هردم و انعام خوبی هم گرفتم .من رو تحسین هردن.

برمن

 ( ...مکث .سکور ... ) .پس ...می خوای وارد دسته ی داچ شولتس بشی...

بیلی

بله  ...آیای برمن ...

برمن

مگه نشنیدی آیاای شاولتس ای گفات؟ فعاالً پسار براماون یهاوو بگیار تاا مان
باهاش دربارو ر حرف بزنم ( .اسکناسی به او می دهد ) .این هم پو ِلش

بیلی

( هیجان زدو ) .یهوو؟ َ شم

ه جاور ...یهاوو ای؟ ...سایاو سایاو باا ِشاکر خاماه

یا...
برمن

برار رو ها ر می نویسم.
( موسیقی) .
( بازگشااات باااه زماااان ِ حاااال .بیلوووی بااارای تووووال تعریااا -
می هند) .
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بیلی

مااان وارد دار و دساااته ی شاااولتس شااادو باااودم و از خوشاااحالی داشاااتم دیووناااه
ماای شاادم .جااارو ماای زدم .ن افاات ماای هااردم .باارای شااروش بااد نبااود .یکاای دو
هفته بعد یه جور هار ا اراری پیش اومد .آیای برمن یه ریاز هارهاایی باه
محاول مای هارد .فکار هاردم ممکناه آدم
افراد دفتر یاا آدمهاای اون طارف ِ خاط
ّ
هم بیارو .خودم رو هاشتم جلوی دیادش .هماون طاور هام شاد .یاه اشاارو باه مان
هارد و یازی رو یااه تیکاه ها اار نوشات .محلااه ای تاو خیااابون صاد و بیساات و
پنجم بود و شخصی به اسم ِ جور....

توال

تو یکار باید می هردی؟

بیلی

نماای دونسااتم .فرااط فکاار هااردم بایااد باارم پیااداش هاانم و بگاام ماان رو شااولتس
فرستادو .همین هار رو هم هردم .باه هار جاون هنادنی باود پیاداش هاردم .وارد
مغااازو شاادم و یکاای رو دیاادم هااه بااا شاام ِ پُ ا

هااردو و هتااک خااوردو پشاات ِ

پیشخون وایستادو و یه هیسه یخ گرفته زیر شمش...
توال

زدو بودنِش؟

بیلی

مسلمه شیشه های مغازو هم شکسته بود .جور .یه پاهات پاول بهام داد و گفات
هه بهشون بگم دیگه برای اونها هارنمی هناه .پاول رو گارفتم و برگشاتم ...مان
هااارم رو درساات انجااام دادو بااودم .اص االً باارام مهاام نبااود هااه خباار خااوبی دارم
می برم یا بد ...من هاری رو هه بهم سپردو بودن درست انجام دادو باودم و از
این بابت خیلی خوشحال بودم ...حتی ...یه باار ...یاه باار هاه اتااق ِ شاولتس رو
جارو می هردم ...باهام درد ِ دل هرد...

توال

شولتس؟  ...با تو؟

بیلی

آرو

شوتتس

هی پسر تو باید رشد هنی

بیلی

( دست از جارو زدن می هشد .همی با فاصله ) .ی گفتین یربان؟

( موسیقی هوتاو .بازگشت به گذشته .اتااق ِ شووتتس .بیلوی
جاااارو مااای هشاااد .میکروفوووون باااا شووووتتس اسااات هاااه سااایگار-
می هشد) .
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شوتتس

تو ...باید رشد هنی ( پکای باه سایگار مای زناد ) .باه مسای یسام هر ای دارم از
خاودم دارم هیشاکی دساتم رو نگرفات .باارای هار پنای ش جاون هنادم .بعضاای
ویتهااا هاام هو اای رفااتم ولاای خااب همااین طااوری ماای شااه یاازی یاااد گرفاات
بیا بشین بعدا ً جارو می هنی ( بیلی نزدیک تر شدو می نشایند ) .هیچویات گاررر
به دارالتأدیب افتادو؟

بیلی

نه آیا

شوتتس

جای مزخرفیه ( پُکی دیگر ) .تو هید دار و دسته ای بودی؟

بیلی

نخیر آیا

شوتتس

پاااس ااااور مااای خاااوای باااه جاااایی برسااای؟ جاااای تریااای و یاااز یااااد گااارفتن
دار و دساااته س .اسااام دار و دساااته ی فاااراگ هاااالو (  ) Frog Hollowباااه
گو ِشت خوردو؟

بیلی

نه یربان

شوتتس

یااا هیساای مساای

معااروف تاارین دار و دسااته ی باارانکس بااود .بچااه هااای ایاان

اول باااود
نسااال اااه مر ِگشاااون شااادو؟ فاااراگ هاااالو دساااته ی داچ شاااولتس ِ ّ
مااای فهمااای؟ سرساااخت تااارین مباااارز خیاااابونی هاااه آمریکاااا باااه خاااودش دیااادو.
دما ت رو با دندون می هند ویتی از دارالتأدیب اومادم بیارون دار و دساته م
اساام ِ اون رو گراشااتن روم .یااه لرااب افتخاااری بااود .نشااون ماای داد ساارد و گاارم
شاایدو م و شاادو م یااه حروماازادو ی بااه تمااام معناای ایاان اساام روم مونااد .شاادم
دا َمن (  ( ) Dutchmanمی خندد ) .تو باید رشاد هنای  ...از دیادن بچاه هاای
توسری خور حالم به هم می خورو
بیلی

من ...توسری خور نیستم  ...یربان

شوتتس

( مکث ند لح ه ای ) .فردا می ری تو تراطع خیابونهای نهم و هفتم وای میستی
و جفت شمهار رو باز می هنی و مای دوزی باه آرایشاگاهی هاه روباه رور
می بینی ( .هکسی را از جیب درمی آورد و به بیلی نشان می دهاد ) .ویتی ...این یارو
رفت تو آرایشگاو به من یا آیای بر َمن خبر می دی شیرفهم شد؟

بیلی

بله

شوتتس

اگه اومدن و رفتنِش رو متوجه نشی وای به حا ِلت

بیلی

حواسم رو جمع می هنم یربان نگران نباشین

شوتتس

( با خندو ) .خوبه تو پیشرفت می هنی پسر
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( شوتتس بلند می شود و می رود) .
( موسیقی هوتاو .بازگشت به حال) .

بیلی

فاارداش همااین هااار رو هاام هااردم .طاارف رفاات تااو مغااازو .بااه اونهاا خباار دادم.
تو مغازو ُجز اون هاید مشاتری ای نباود .خاود شاولتس رفات تاو مغاازو و دَر
رو یفل هرد .بر َمن هم من رو از اونجا دور هارد .بعاد تاو روزناماه خونادم هاه
سر ِ طرف رو تو آرایشگاو بریدن
َ
شولتس این هار رو هردو بود؟

توال

هیسی مسی

بیلی

نماای دوناام ...ماان هااید ویاات اصاارار نکااردم معناای هارهااا و حرفهاشااون رو
بفهمم ...یعنی برام مهم نبود...

توال

( مکث ) .من رو یبالً هم دیدو بودی؟

بیلی

اوهااوم تااو باشااگاو اِمبساای (  ) Embsiباشااگاو آیااای شااولتس .یااه م ادّر هاام
اونجااا هااار هااردم .بااار َمنی و گارسااونی ماای هااردم؛ ویتاای هاام فرصاات پاایش-
می اومد به صدای خوانندو گوش می هردم .آیای برمن هام صابحها

هاار تاا

سااری ماای زد و حساااب و هتاااب ِ روز یباال رو
هااار و ناایم ماای اومااد و یااه َ

بررساای ماای هاارد و دسااتوراتی ماای داد و ماای رفاات .شااما رو بااا بااو واینباارگ
اونجا دیدم .یرار بود ویتی بو رو می بیانم باه اونهاا خبار بادم .هماین هاار رو
هم هردم.
توال

سر ِ بو بالیی بیارن نه؟
(زیرلب ) .از ّاول می خواستن َ

بیلی

گفااتم هااه سااوال و جااوابی در هااار نبااود .ماان گفااتم بااو اوماادو .ازم پرسااایدن
همراو هاش هی ان؟ یعنی دروایع اونی هه با بو نزدیک ِ در مای شاینه هیاه؟
اون ...یه زن بلوند و زیبا بود.

توال

( با خندو ای فروخوردو ) .من؟

بیلی

اوهوم اون شب ویتی از اونجا می رفتین بو بهم انعام خوبی داد.

توال

( رق در خود و حزن آلود ) .من ...خاطرار خیلی خوبی از اون باشگاو دارم.

بیلی

ولی من ...زیاد نه حتی ویتی به بعضی یزها هه اونجا دیادم فکار مای هانم
ازش بدم می آد.

توال

مثالً ی؟
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بیلی

یه بار یه بازرس ِ آتاش نشاانی اوماد اونجاا .آیاای شاولتش تاو باشاگاو باود .رو
پیست ِ ریص یاه میاز گراشاته باودن و باا ناد نفار داشات حارف مای زد .بارای
همین هام باشاگاو رو تعایال هاردو باودن .ا ّماا بازرساه اهتناایی باه بساته باودن ِ
باشااگاو نکاارد .تااابلوی « تعایاال اساات » .رو زد هنااار و اومااد تااو .هااار داشاات.
صب خیلی زود بود .آیای شولتس ساهت نگاهش می هرد...
( موسیقی هوتاو) .
( داخل باشگاو هساتیم .فضاا سااهت اسات .صادای گامهاای ِ
بااااطنین ِ بوووازرس آتووو
همراهان

بازرس

نشوووانی هاااه باااه هنااادی باااه شووووتتس و

نزدیک می شود) .

( درحااال ِ پاایش رفااتن ) .نشاانیدین اای بهتااون گفااتم یربااان؟ تمااام ِ ایاان مااوارد بایااد
ااک بشاان .در

اامن امضااای ماادیر باشااگاو رو هاام ماای خااوایم .ماادیر اینجااا

شمایین؟
شوتتس
بازرس

...
را سا ِهتین؟ ( می ایستد) .

ایروین

برن بعدا ً بیان؟
( هجوالنه نزدیک می شود ) .آیای شولتس می خواین بگم َ

بازرس

برای ی بعداً؟

ایروین

( ترسیدو و سریع ) .آیا تو می دونی با هی داری حرف می زنی؟

شوتتس

( بلنااد ماای شااود ) .هافیااه ایروینااگ باارار ببیاانم ایاان دوس اتِمون اای ماای خااواد
( به طرف بازرس آت نشانی مای رود ) .بیاین اینجا هناار ایان ساتون .مان نگااهی
به ها رهاتون می اندازم.

بازرس

هالیه ( صدای ها ر .هر دو می ایستند) .

شوتتس

تو َمرد جسوری هستی
سار ِ بوازرس آتو
( ناگهان شووتتس َ

نشوانی را محکام باه

سار مای دهاد .شووتتس باا
ستون می هوبد .بازرس ناله ای بلناد َ
ناساازاهایی زیرلااب و نفااس نفااس زنااان ایاان حرهاات را ُماادام
تکاارار ماای هنااد .نالااه هااای بووازرس یاااع ماای شااود .شوووتتس
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رها َیش می هند .جسد ِ بازرس روی زماین مای افتاد .شووتتس
درجا نفس نفس می زند) .

شوتتس

( بلنااد ) .بیلاای ایروینااگ تاان ِ لااش ِ ایاان مگااس ماازاحم رو از اینجااا بااردارین
گم و گورش هنین ( آرام تر ) .هثافت ِ مادرزاد

ایروین

( ملتهب ) .مگه نشنیدی بیلی؟ ارا ماتِات بُاردو؟ بیاا هاتِش رو بگیار  ...یااال ...
( بلند ) .بیلی با تو ام

بیلی

( درحاااال ِ نزدیاااک شااادن ) .خااادای مااان  ...پیسااات رو ...خاااون ِ ایااان ...یاااارو...
پوشوندو...

ایروین

( بلناااد ) .بیااااین اینجاااا رو تمیاااز هناااین ( باااه بیلوووی ) .بگیااارش بیلااای تاااا گنااادش
ببریمش بیرون  ...زود باش ...
در نیومدو بلندش هن
ِ
( موسیقی) .

دو »
« پایان قسمت ّ
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سو »
« قسمت ّ
( سالن هتل .توال و بیلی منت ر نشسته اند و همچناان گارم ِ
صاااحبت و مااارور ِ خاااااطرار .همهماااه ی نسااابی ِ حا ااااران ِ
در سالن در پس زمینه شنیدو می شود) .

بیلی

 ...وحشتنا

بود ...جلاوی شام ِ مان هلاه ی َماردو رو انرادر باه ساتونه هوبیاد

هااه دیگااه نماای شااد صااورتش رو تشااخیص داد ...ماااتم بُااردو بااود ...زبااونم بنااد-
اومدو بود...
توال

...

بیلی

من مام نم بارای خاودش انرادرها ناراحات هننادو نباود .از ن ار اون هاید یاز
مهیبی در هار نبود .ایان رو ویتای فهمیادم هاه درباارو ی یتال آرایشاگاو حارف-
می زد .روزنامه ها رو دید هه اوری دربارو ی یضیه داساتان بافتاه باودن
اونویاات بهاام گفاات « :همااه ش مزخرفااه ایاان روزنامااه هااای لعنتاای نماای ذارن
نفاااس بکشااای اون فراااط یاااه هاااار ِ حرفاااه ای و تمیاااز باااود .مااان رهشاااه هاااای
ساارهندو بااود...
جااون دادن ِ باای پاادر رو دیاادم .هااین ِ تکااون هااای آخاار ِ ماارل َ
تابه حاال دیادی اه جاوری پرپار مای زناه؟ مان تاو دهاار دیادم » بعاد هام زد
زیر ِ خندو

توال

تو ...تو هه گفتی هار ِ اون نبودو...

بیلی

گفتم نمای دونام ...تاو دساته ی شاولتس هیچای بعیاد نیسات .شااید خاود سالمونی
این هار رو هردو و آیای شولتس هم وایستادو به تماشا

توال

مام نم هار خودش بودو

بیلی

راستش خانم ...به ن ر من فریی هم نمی هنه...
( مکث .ند لح ه ای سکور میان ِ آن دو) .

توال

بیلی

بیلی

بله خانم؟

توال

تو ...هیچویت به هسی هالیه مند شدی؟
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بیلی

من ورتون رو نمی فهمم

توال

وا حه  ...یعنای انرادر باه هسای هالیاه پیادا هاردی هاه سرنوشاتِش بارار مهام
بشه؟

بیلی
توال

خب ...آرو ...مادرم...
یر از اون ی؟

بیلی

اِ ...م...

توال

راحت باش

بیلی

( شرمگین خندو ای می هند ) .ربکا

توال

ه اسم ِ یشنگی

بیلی

سیزدو سا ِلشه

توال

پس ...هنوز بچه س ( به شوخی و با خندو ) .هین ِ خودر

بیلی

سالمه
من؟ ...من هفدو ِ

توال

( می خندد... ) .

بیلی

برای ی می خندین خانم؟

توال

( خناادو اش هاام هاام فااروهش ماای هنااد ) .هرهاای زیااادی دلبسااته ی هساای بشااه خاارو
می فهمی؟ ...اونویت نمی شه زندگی هرد ...نمی شه معامله هرد...

بیلی

معامله؟

توال

اوهوم زندگی همه ش یه معامله ست.
( ناگهاااان صااادای در ِ ساااالن ِ هتااال هاااه بااااز مااای شاااود و
ایروین

وارد می شود) .

بیلی

اون ایروین ِگه

توال

مگه یرار نبود زنگ بزنن؟

بیلی

گفتم هه تو این دسته هیچی یابل پیش بینی نیست

ایروین

( درحال ِ نزدیک شدن ) .بیلی خانم  ...بریم

بیلی

هجا می ریم ایروینگ؟
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ایروین

( نزدیااک ) .آیااای شااولتس طبرااه ی آخاار ِ هتاال اونونااداگا (  ) Onondagaرو
هامااال اجاااارو هاااردو .هرهااادوم اونجاااا یاااه اتااااق داریااام .خاااانم هااام همینااااور.
وسایلتون همینه؟

توال

اوهوم

ایروین

من بر می دارم .سریعتر بیاین
ماادان را برداشااته راو ماای افتااد .بیلووی و توووال

( ایروینو

نیز به دنبال او می روند) .
( موسیقی) .
( سپس

یافت شاام ِ آقوای شووتتس در هتال .صادای دور

و گنگ ِ موسیقی ِ  Bluesبا صدای خندو ی جمعیتی نه نادان
پُرشمار درهم آمیخته است .میکروفون با بیلی است هه وارد ِ
سالن شدو به جمعیت نزدیک می شود) .

بیلی

( همی بلند ) .سالم ایروینگ

ایروین

( درحال ِ نزدیک شدن ) .هجا بودی تا حاال؟

بیلی

تو اتایم.

ایروین

ریاایس گفاات شااام رو ِساارو هاانن بیااا ...بیااا بااریم طاارف ِ میااز ویتاای باارای
ریصیدن نداری ( می خندد .راو می افتند) .

بیلی

واسه ی این هار پایی هم ندارم

ایروین

( با خندو ) .اگه زودتر می اومدی خاودم باهاار مای ریصایدم ( ...ناگهاان متوجاه ِ

بیلوی ماای شاود هااه ایسااتادو اسات .خووود نیااز مای ایسااتد ) .هاای پسار

تااه؟

اارا ما ِتاات

بُرد؟ ها؟
بیلی

و ...ا ...ی

ایروین

( متوجه ِ مو وش مای شاود .مای خنادد ) .هاه مای بینای؟ هلای بهاش رسایدو دختارو
هین ِ پرنسس ها شدو از اون شب هه اومادیم تاو هتال اینهاا رو ندیادیم اصاالً
آفتابی نشدن شولتس بدجوری هالیه مندش شدو

بیلی

( زیرلب ) .هیسی مسی

ایروین

خیلااای خاااب دیگاااه پسااار باااا ایااان نگاهااات اآلن گنااادش رو درمااای آری بیاااا
سر ِ میز
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شوتتس

( بلنااد .بااا فاصااله ) .آیایااان بفرماییااد هر اای هااه دوساات داریاان و هر راادر هااه
دوست دارین بخورین این به افتخار ِ درو یا همون لوال ی خودمونه
( صاادای خناادو ی جمعیاات .ایروین و

و بیلووی نیااز بااه آنهااا

نزدیک می شوند .مای نشاینند .صادای بشاراب یاشا.

نگاال

لیوان و ...و ولع ِ یک جمعیت ِ هم شمار )

ایروین

تااو اای ماای خااوای بخااوری بیلاای؟ ( مکااث ) .هاای پساار ماای شااه شاامهای
لعنتی ر رو از رو اون دوتا برداری؟

بیلی

هااا؟ ...خیلاای خااب  ...حتم اا ً  ...ماان ...ماان همااه اای ماای خااورم هر راادر هااه
بتونم
( شوتتس به بیلی نزدیک می شود) .

شوتتس

( درحااال ِ نزدیااک شاادن ) .هاای

اااوری پساار؟ بشااین  ...بشااین و بااه میمناات ِ

از بین رفتن ِ یکی از دشمنها بخور
( شووووتتس مااای خنااادد و باااه هماااراو ِ میکروفوووون از آنهوووا
فاصله می گیرد و نزدیک ِ توال می رسد) .

می شم هزیزم ( می نشیند) .

شوتتس

( بشرابی بر می دارد ) .من هه دارم از گشنگی تل

توال

ولی من اوناورها هم گشنه م نیست

شوتتس

دو روز و دو شااب ِ گرشااته ویتاای باارای ااراخوردن نداشااتم ( مکااث ) .تااو هااه
این رو بهتر می دونی ( می خندد .شروش به خوردن می هند) .

توال

اوهوم
( صااادای اااراخوردن ِ باااه دور از آداب ِ جماااع فضاااا را
انباشته است .خود ِ شوتتس نیز باا ولاع مشاغول خاوردن اسات.
توال ساهت نشساته اسات .پاس از لح ااتی شووتتس متوجاه ِ او
می شود) .
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شوتتس

( با دهان ِ پُر .بلند ) .را نمی خوری درو؟
( ناگهااان انگااار هااه جمویووت هاام متوجااه ی مویعیاات شاادو
باشند نگاهشان متوجه ِ آن دو می شود .سکوتی نسبی بر فضا
حاهم می شود) .

توال

( شاامردو .آن گونااه هااه بخواهااد همااه را متوجااه هنااد ) .اارا ماای خااورم هزیاازم اون
دستمال رو لافا ً بدو به من

شوتتس

( به زحمت لرمه ی دهانش را فرو می دهد ... ) .دستمال؟

توال

اوهوم دستمال برای راخوردن

شوتتس

اوو ...البته ...اِ ...بیا ( دستمال را به او می دهد) .

توال

من نگال ندارم هزیزم  ...نگال هم الزمه
( مکث .سکور) .

شوتتس

اوو ...البته ...

توال

( سریع ) .لافا ً یبل از اینکه به نگال دست بزنی دستِت رو تمیز هن داچ

شوتتس

من ...می خواستم همین هار رو بکنم

توال

هالیه ( لبخندی می زند) .

شوتتس

راسااتش رو بخااوای هزیاازم ...فکاار هاانم مااا همااه مااون بااه یااه نگااال احتیااا-.
داشته باشیم

توال

راهرا ً اینجا برای همه هست

شوتتس

( بلند .با خندو ) .حتی بیشتر
( جمع می خندد .صدای تأیید ِ گنگ و گاو و بی گاو ِ جموی
هه هر یک نگالی بر می دارند) .

توال

سرهشاایدن
( بلنااد ) .نگااال دساات ِ ااق یاشاا .دساات ِ راساات نااه صاادای ِ َ
نه جویدن و نه یورر دادن هموناوری هه همه مون بلدیم

شوتتس

( تحسین آمیز ) .دییرا ً درو تو یک خانم ِ تمام هیاری
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توال

( آرام می خندد ) .حاال با هم شام می خوریم
( موسیقی) .
( ساااپس بیااارون ِ هتااال .میکروفوووون باااا بیلوووی اسااات هاااه
به سرهت به طرف ِ اتومبیل ِ شوتتس می رود) .

برمن

( با فاصله ) .یاال بچه بپر تو ماشین

بیلی

( بلند َ ) .شم

بیلی

سالم آیای شولتس

شوتتس

سالم پسر

بیلی

حال ِ شما خوبه خانم؟

توال

خوبم بیلی

بیلی

مرصد هجاست آیای بر َمن؟

برمن

بانک ِ ملی ِ اونونداگا.

میکی

( گویی هه ادامه ی حرفش را پی می گیرد ... ) .خب شما می شناختینِش یربان؟

شوتتس

ها؟ ...آو ...همون یارو آلوین...

میکی

( هامل می هند ) .پینکاس بله

شوتتس

آلوین پینکاس رو؟ نه ...راستش یادم نمی آد میکی

میکی

تو باز هردن ِ صندوق لنگه نداشت وایعا ً بی رییب بود

شوتتس

خب ...حاال هجاست؟

میکی

 ...اوم ...یه ند ویتی رو دور بودن ...اآلن دیگه ...نیستن

شوتتس

( مرتاادر ) .مغاازر رو هااار بنااداز میکاای رفااتن دنبااال ِ پااولی هااه هاازار جااور

( گامهاااای ساااریع بیلوووی هاااه باااه اتومبیااال ِ درحاااال ِ هاااار ِ
شوتتس می رسد .باز و بسته شدن ِ دَر .اتومبیل راو می افتد) .

فاات و بساات دارو ازش مرایباات ماای هنااه هااار احمرهاساات ایتصاااد و تریاای
حتی تو دار و دسته ها یه داستان ِ دیگه دارو...
میکی

من هم موافرم یربان
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شوتتس

خوبه

برمن

رسیدیم یربان

شوتتس

خااب بیلاای همااین اآلن ماای پااری تااو بانااک و بااه ریاایس ِ خاارفتِش ماای گاای

( اتومبیل متوی

و خاموش می شود) .

داچ شااولتس اینجاساات و ماای خااواد بااه اناادازو ی شااش براباار ِ هاال ِ موجااودی ِ
بانااک ِ تااو پااول باارارو اینجااا پاانو هاازار دالر تااو حساااب ِ جاااری و بریااه اش
تااو صااندوق ِ امانااار اگااه از ذوق سااکته نکاارد بهااش بگااو مراادمار ِ هااار رو
آمادو هنه دوست ندارم هید جا زیاد معال بشم روشن شد؟
بیلی

البته یربان

شوتتس

سریع

توال

( با فاصله .از اتومبیل ) .بیلی

بیلی

( می ایستد .بلند ) .بله خانم؟

توال

یه لح ه صبر هن

( بیلووی دَر را باااز ماای هنااد و همااراو ِ میکروفووون پیااادو-
شدو به طرف ِ دَر ِ بانک می رود .توال صدایش می هند) .

( صاادای ِ باااز و بسااته شاادن ِ دَر ِ اتومبیاال بااا فاصااله .توووال
پیاااادو مااای شاااود و باااه طااارف ِ بیلوووی مااای آیاااد .مااای رساااد و
می ایستد) .

بیلی

ی شدو؟

توال

( نزدیک ) .برار هراوا ِتت رو درست هنم...

بیلی

اِ ...م...

توال

تکون نخور آهان هه خوش ییافه شدی

بیلی

...
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توال

ویتااای از آدم تعریااا

مااای هااانن اخااام نمااای هناااه ( مکاااث ) .حااااال دیگاااه بااارو

موف .باشی
( بیلی از تووال دور مای شاود .تووال مکثای مای هناد .نفسای-
ماای هشااد و بااه طاارف ِ اتومبیاال باار ماای گااردد .صاادای باااز و
بسااته شاادن ِ دَر ِ اتومبیاال .توووال دوبااارو داخاال ِ اتومبیاال نشسااته-
است) .

شوتتس

فرط رفتی هه هراواتِش رو سفت هنی؟

توال

اوهوم

شوتتس

وایعاً؟

توال

آرو اون نماینادو ی توئاه هاه دارو مای رو تااو باناک نمای خاوای باه ن اار آدم ِ
باشخصیتی بیاد؟

شوتتس
توال

...
یه هزیزم؟

شوتتس

درست می گی

توال

خوشحالم هه متوجه شدی

شوتتس

اون َمرد خوبیه

توال

بیلی؟

شوتتس

اوهوم

توال

آرو ...بچه ی خوبیه

شوتتس

البتااه بااه زودی باازرگ ماای شااه ...هااه ...شاااید هاام شاادو ...اون پاایش ِ ماان خیلاای
یزها یاد گرفته

برمن

دارو می آد یربان
( صدای گامهای سریع ِ بیلی هه نزدیک مای شاود .صادای
باز و بسته شدن ِ دَر .بیلی داخل اتومبیل می نشیند) .

شوتتس

خب

ی شد پسر؟
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بیلی

ریاایس خیلاای ذوق زدو شااد گفاات بگااین تشااری

بیااارن همااه اای در اَساارش ِ

ویت حل می شه...
برمن
شوتتس
بیلی

خوبه
ندتا باجه باز بود؟
یکی .هسی تو بانک نیست .تحویلادار هماون پشات ِ باجاه هام داشات روزناماه
می خوند

شوتتس

همینااه هااه ماای دوناای ذخیاارو ی ایاان یااارو ریاایس بانکااه یااه؟ گرویاای هااای
یه ُمشت هشاورز بدبخت تمام ِ روزش به این می گررو هه این گرویای هاا رو
مساادود هنااه و تمااام ِ زمینهااای اونونااداگا رو دالری دَو ِساانت

ااوب ِ حاارا-.

بزنااه ( نفساای ماای هشااد ) .بهتااون یااول ماای دم امشااب از فکاار اینهمااه پااول هااه تااو
صندوق ِ امانت می ذارو خواب باه شامش حاروم مای شاه تاا یاک هفتاه بعاد
هم بهم زنگ می زنه...
توال

سررشته ی هارها رو به دست می گیری...
اونویته هه دیگه تو َ

شوتتس

دییرا ً هزیزم و من می شم یک ولی نعمت ِ بندو نواز
( همه به نرمی می خندند) .

شوتتس

بچه ها از این هار هه خالص بشم می ذارم پشت ِ هار ِ هنگرو

برمن

یربان اونها منت رن بریم؟

شوتتس

برار منت ر باشن بر َمن دنیا باید منت ر ِ هسی باشه هه پول دستِشِه

برمن

هرجور شما بخواین

شوتتس

میکی

میکی

بله یربان؟

شوتتس

بااا رانناادو هماهنااگ هاان فااردا یکشاانبه ساات ّاول ِ صااب

ماان و درو ماای ریاام

هلیسای هاتولیک ِ بارنابای یدّیس...
میکی

هلیسا؟

شوتتس

گاهی اویار باید اونجاهاا هام دیادو شاد تاو ِهای مای خاوای متوجاه ِ ایان یزهاا
بشی؟

میکی

بله یربان البته
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شوتتس

خب بریم

شوتتس

( درحال ِ شنا .صدای آب ) .ی شدو آبادابا؟ اتفایی افتادو؟

برمن

( با فاصله ) .می خواستم باهار حرف بزنم آرتور

شوتتس

( بلند ) .االن؟

برمن

اگه ممکنه

شوتتس

لعناات بااه تااو ماان ماای خااوام شاانا هاانم ( مکااث ) .خیلاای خااب ...بشااین رو اون

( شوتت

و دیگران از اتومبیل پیادو می شوند) .

( موسیقی) .
( در فاااااروهش ِ موسووووویقی شووووووتتس در اساااااتخر ِ هتااااال
مشغول ِ شناست .تنها صدای گامهای بورمن هاه باه شووتتس و
لبه ی استخر نزدیک می شود .میکروفون با شوتتس است) .

صندلی اومدم...
( شوتتس شناهنان خود را به لبه می رساند .از آب خار-.
می شود و به برمن نزدیک می شود) .

شوتتس

اون حوله رو بدو به من

برمن

بیا

شوتتس

( می نشیند ) .خیلی خب ...ی شدو؟

برمن

( نفسای مای هشاد ) .آرتااور  ...مای دونای هاه ایاان بچاه هاا بخاااطر تاو هاوو رو هاام

( شوتتس حوله را گرفته می پوشد) .

جابه جا می هنن...
شوتتس

الزم نکردو نمی خوام هید لای بکانن هماین هاه شامهای هارزو شاون رو
همه جاا مای دوونان و باه خادمتکارهای هتال مای پَارن و زور مای گان هافیاه
ماان بهشااون پااول ماای دم نماای دم؟ ایاان تعااایالر ِ گنااد و پُرخرجیااه دیگااه
ه َمر ِگشونِه؟
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برمن

هیچکااادوم یااازی نگفاااتن .ایااان حااارف ِ خاااود ِ مناااه تو ااایحش ساااخته ولااای
این هارها خسته شون هردو .سی هیلومتری ِ اینجا یه جایی هست هاه مای تاونن
حسابی تفری هنن .اگه تو مواف .باشی...

شوتتس

سرشاخ بشن
تو وایعا ً نمی فهمی؟ فکر نمی هنی اگه این وسط با یکی َ

ی به

سرمون می آد؟ پلیس دنبال ِ بهانه ست
َ
برمن

ایروینگ مواربه...

شوتتس

نه پای آیندو ی من هم در میونه

برمن

( مکث .سکور .نفسی می هشد ) .باشه آرتور هرطور تو بخوای...
( مکث .سکور) .

شوتتس

یه؟ انگار حرف دیگه ای هم هست نه؟

برمن

...

شوتتس

حرف بزن

برمن

 ...اِ ...م...

شوتتس

دربارو ی این دخترو ست نه؟ درو پرستون درست نمی گم؟

برمن

اسم ِ هام ِلش رو نمی دونستم

شوتتس

این ه صدایی بود؟

برمن

نمی دونم  ( ...بلند ) .هسی اونجاست؟

شوتتس

( بلند می شود و پیش می رود ) .هی اونجاست؟ آهای بیا بیرون

( مکث .ناگهان صدایی بافاصله به گوش می رسد) .

( شوووتتس از بوور َمن فاصااله ماای گیاارد و بااه صاادای پنهااان ِ
نفسااااهای ترساااایدو ی بیلووووی نزدیااااک ماااای شااااود .ماااای ایسااااتد.
با فاصله ی همی نفسهای ترسیدو ی بیلی را می شنویم) .

برمن

( با فاصله ) .یزی پیدا هردی؟

36

شوتتس

ناااه ( درحاااال ِ دور شااادن از بیلوووی و نزدیاااک شااادن باااه بووور َمن .بلناااد و هصااابانی ) .بااارار
خیا ِلاات رو راحاات هاانم ...اون دختاارو هااید خرجاای رو دساات ِ ماان نماای ذارو.
فهمیدی؟

بیلی

( نزدیک ) .پوف ...به خیر گرشت آخ ( ...ساهت می شود) .

شوتتس

( بااا فاصااله ) .اسااکناس بَااراش ها اارو ایاان یکاای یااه خااردو فاارق دارو آبادابااا
دختاار ِ باهالساایه خااودم ماای دوناام یااه هاام روش زیااادو ولاای ماای شااه تااودهنی
بهش زد مسأله حل می شه

برمن

( با فاصله ) .بچه ها یضیه ی بو یادشون نرفته آرتور

بیلی

( زیرلب ) .من هم یادم نرفته...

شوتتس

( بااا فاصااله ) .یعناای اای؟ مگااه ماان یااادم رفتااه؟ ماان هاام خوشااحال نیسااتم حااالم
گرفته س ولی باید داد بزنم؟
( مکثی می شود .سکور) .

بیلی

( زیرلب .با خود ) .بهترو زودتر از اینجا برم تا گندش در نیومدو

برمن

( بلناااد مااای شاااود و ناااد گاااامی مااای زناااد ) .فراااط ...فراااط هاشااا .نشاااو آرتاااور ازر
خواهش می هنم...

بیلی

اآلن می آد این طرف ...بهترو برم...
( بیلی محتاط و آرام فاصله گرفته دور می شود) .
( موسیقی) .

سو »
« پایان قسمت ّ

37

« قسمت چهار »
( فضااااای باااااز ِ تماااارین ِ تیراناااادازی در خااااار .از شااااهر.
بااا فاصااله صاادای پاای در پاای ِ تیراناادازی بااه گااوش ماای رسااد.
صدای گامهای بر َمن هه به بیلی نزدیک می شود) .

برمن

( درحال ِ نزدیک شدن ) .یه بیلی؟ نتونستی اونجا وایستی؟

بیلی

ساارم دارو
همااه ی اونهااا گااوش بنااد دارن .باادون گااوش بنااد حااس ماای هااردم َ
منفجر می شه

برمن

( نزدیک .سیگاری آتش می زند ) .به ن رر هی تیراندازی ش از همه بهترو؟

بیلی

ایروینگ

برمن

مام نی؟

بیلی

اوهوم خیلی خوبه خیلی تمیز بدون اینکه یزی تل

برمن

( پُکی به سیگار ) .ایروینگ تاحاال آدم نکشته...

بیلی

وایعاً؟

برمن

اوهوم

بیلی

من اصالً دوست ندارم آدم بکشم ولی ...اگه یه روز مجبور بشم دلم مای خاواد

بشه...

مثل ِ اون هدف گیری هنم .بی نرص
برمن

سیگار می هشی؟

بیلی

ممنونم ( بر می دارد و روشن می هند .سرفه ای می هند) .

برمن

اگه تو مخمصه بیفتی مام نم دوست داری یکای مثال ِ میکای یاا لولاو هناارر
باشه یکای هاه خشاابش رو رو تان ِ هادف خاالی هناه یبال از اینکاه دیار بشاه
همچااین ویتهااایی حساااب حساااب ِ ثانیااه س مااا از گلاادوزی خانمهااا حاارف-
نمی زنیم بچه؛ تمیز یعنی ی؟ ( مکث .سکور .یکه تازی ِ صدای مداوم ِ گلولاه هاا

با فاصله ) .امیادوارم او ااش هاوش بشاه امیادوارم یاه روزی برساه هاه ماردُم
هارهاشااون رو بااا آرامااش تمااوم هاانن و تااو خیابونهااا انراادر آتاایش بااازی راو-
نندازن اونویت شااید دیگاه مجباور نشای آدم بکشای ( ...مکاث ) .فکار مای هنای
اون روز می رسه؟
بیلی

 ...وایعاً ...نمی دونم ی بگم ...ولی ...گمون نکنم
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برمن

( می خندد ) .به هرحال آیندو هر ای باشاه بایاد اصاول رو یااد بگیاری تحات ِ
هاار شاارایای بایااد راو ِ محاف اات از خااودر رو بلااد باشاای یاابالً ایروینااگ رو
در جریان گراشتم .هار رو هه شروش هنن نوبت ِ تو هم می رسه .بگیر
( برمن اسلحه ای به طرف بیلی می گیرد) .

بیلی
برمن

ی؟ ...من...
بگیاار بهتاارو اساالحه داشااته باشاای ا ّمااا اگااه خواسااتی مخفاای ش هناای یااه جااایی
بهتر از ِهشو و زیر ِ لباسهار پیدا هن

بیلی

( اسلحه را می گیرد ) .یعنی ...من ...باید شلیک هنم؟

برمن

به ویتِش بچه به ویتِش

شوتتس

( بلند ) .شماها فکر می هنین آسونه؟ آرو؟ من هم دارم صن

( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی در هتال هساتیم و جماع ِ شووتتس
بر َمن میکی و بیلی) .

ِ شیشه شاورها رو

ادارو می هنم هم رساتورانها رو؛ هام تجاارر ِ آبجاو مای هانم هام بایاد گاردن ِ
دشاامنها و همااین هااردو هااا رو بشااکونم؛ تااازو حواساام بایااد بااه پلاایس فاادرال هاام
نرو خر ِ من ی فکر هردو؟
باشه این وهیل ِ ّ
میکی

ولی آیای شولتس ما باید فکری به حال ِ اونها هم بکنیم...

شوتتس

خفه شو میکی تو فرط فکری رو بکن هه من می گم

برمن

آیای شولتس اگه با ررافت به این یضیه نزدیاک نشایم ماما ن باشاین لاماه-
می بینیم...

شوتتس

( همچنان بلند ) .اآلن هجوم ِ پلیس فدرال به دفتار ِ خیاابون ِ صاد و هال و نهام
سر درست هردو ...تا ویتای مساائل ِ اونجاا رو
به اندازو ی هافی واسه مون درد َ
حل نکنم نمی تونم .برام نوشیدنی بریز بچه

بیلی
برمن

َ شم ( پیش می رود .می ریزد .به شوتتس می دهد ) .بفرمایین یربان
آروم باشین اینجوری نتیجه ی بهتری می گیریم...
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( صدای گامهای توال هه به آنها نزدیک می شود) .

شوتتس

نتیجه ...نتیجه ...تا زمانی هه من دور و بَرم یه مشات آدم ِ باه درد نخاور دارم
از نتیجه خبری نیست فکر ِ همه ی رو باید خودم بکنم احمرانه ست

توال

سالم آیایون

برمن

سالم خانم

شوتتس

( بی رم ) ..سالم هزیزم

میکی

صب بخیر

بیلی

سالم

شوتتس

( بلنااد ماای شااود و نااد گااامی ماای زنااد ) .فکاار هاانم همااه اای تمومااه خااودم ماای رم
ساارال ِ وهیلااه .یااا تااا تااه ِ ایاان خااط ماای رو یااا یااه پار ااه ماای تپااونم تااو دهاانش و
یه گلوله می هارم وسط ِ حلرش

برمن

( محتاط و زیرلب ) .آروم باش آرتور

شوتتس

آمادو شین بریم ماشین رو آمادو هن میکی

میکی
شوتتس

َ شم یربان ( دور می شود) .

سارخونه باهااش هاار هان
تو بیلی پیش خانم مای ماونی درو هاین ِ یاه معلام َ
آدم شه هزیزم

توال

باشه

شوتتس

بریم

توال

شنیدی هه ی گفت بیلی؟

بیلی

بله خانم

توال

( ماای خناادد ) .نتاارس فرااط یااه ناادتا اارخش ِ ییچاای و اصااالن ِ مااو؛ بعاادش ماان

( صدای گامهایشان هه دور شدو خار .می شوند) .

می شم یه معلم نمونه و می ریم هواخوری موافری؟
بیلی

( ذوق زدو ) .همین هه درس خوندن تو هار نباشه فوق العادو ست

توال

پس بریم
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( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی توووال و بیلووی باااالی صااخرو هااای
هنار ِ یک آبشاار نشساته اناد .صادای پُررنو

ِِ آب و طبیعات ِ

زندو ی پیرامونِشان شنیدنی است) .

بیلی

( درحال ِ خوردن ) .شما دیگه ساندوید نمی خورین خانم؟

توال

...

بیلی

من هه حسابی گشنه م شدو بود .می دونین ند هیلومتر پیادو اومدیم؟ ( ته رناگ ِ

خناادو ) .بااا ایاان هااوا و من اارو ی دیاادنی ِ آبشااار ِ اونونااداگا حااس هااردم ماای تااونم
یه گاو رو درسته یورر بدم باز هم هست نمی خواین؟
توال

...

بیلی

( مکث .دست از خاوردن مای هشاد ) .خاانم ِِ درو

ای شادو؟ ارا جاوابم رو نمای

دین؟
توال

...

بیلی

( محتاط ) .می شه خواهش هنم من رو نگاو هنین و...

توال

( بغض آلود ) .بس هن بیلی

بیلی

شما گریه می هنین؟

توال

...

بیلی

آخه برای ی؟

توال

( به ه .ه .می افتد .نه ندان بلند ) .بیلی برام تعری

بیلی

( مستأصل ... ) .ی رو ...خانم؟

توال

بگو بو واینبرگ رو ه طوری هشتن

بیلی

...

توال

( ملتمس .گریه اش را فرو می خورد ) .خواهش می هنم...

بیلی

ولی ...ه فایدو ای دارو؟

توال

 ...حرف بزن

بیلی

بو ...واینبرگ ...راستش ویتی شما و آیای شاولتس رفتاین تاو اتااق هو یکاه ی

هن

پایین  ...ایروینگ هم ما رو تنها گراشت .من موندم و بو...
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( موسیقی ِ هوتاو) .
( بازگشت به گذشته .داخل هشاتی .بوو و بیلوی تنهاا هساتند.
از بیرون صدای اموا .هم و بیش به گوش می رسد) .

واینیر

هی بچه

بیلی

( با فاصله ) .با ...منین؟

واینیر

( ناگهان؛ هصبی و بلند ) .مگه اینجا هس ِ دیگه ای هم هست؟

بیلی

( همی دستپا ه ) .بله ...یه؟

واینیر

( آرام تر ) .بیا جلوتر  ...بیا اینجا و با بو ی ههنه هار گق بزن
( صاااادای گامهااااای بیلووووی هااااه جلااااوتر ماااای آیااااد و محتاااااط
می ایستد) .

واینیر

( مکث ) .تجربه ی من می گاه آدمهاای هو یاک خاوب آدم مای هشان؛ هارشاون
باال می گیرو؛ می فهمی؟

بیلی

...

واینیر

( تلخ می خندد ) .آخرش هم اگه زرنگ باشی ناخنهاار رو ماانیکور مای هانن و
یه مامانی هر روز تمیزشون می هنه یدّ ِ من صد و هشتاد و یکاه ا ّماا همیشاه
تمیز آدم هشتم شکنجه ندادم خاا نکردم طرف باید برو؟ خیلای خاب َبناگ
را هاااش رو خاااموش هااردم « فرااط بگااو یااارو هیااه داچ » و بعااد َبنااگ
تفریحشاونه خوشام نیومادو همینااور
هیچویت از آدمهایی هه هشاتن اساباب ِ
ِ
از آدمهااای آب زیاار هاااو ( آرام تاار ) .از بااو ی ههنااه هااار هباارر بگیاار ایاان
مرتیکااه شااولتس رو ماای گاام زیاااد دووم نماای آرو هارهاااش رو ببااین خیلاای
احساساااتیه؛ یااه نسااناس ِ خااود باازرگ بااین ِ یریاباال ِ اهتماااد هااه احساسااار ِ
ساار ِ سااوزنی بااه حساااب نماای آرو ایاان بااو رو هااه ماای بیناای
دیگاارون رو َ
هااارش تمومااه ولاای اگااه زرنااگ باشاای حرفهااام رو بااه گااوش ماای گیااری و
هالهت رو سفت می سبی .اگه تو شمهام خیرو بشای تاا زنادو ای ایان درس
یادر می مونه و تا پای مرگ به هیچی اهتماد نمی هنای شانیدی ای گفاتم؟...
شنیدی؟

بیلی

( نزدیک ) .بله
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( بو ساهت می شود و زیرلاب ناوایی را زمزماه مای هناد.
بیلی ساهت ایستادو است) .

واینیر

می دونی هال رو ه جوری هشتم؟

بیلی

نه آیا

واینیر

ساارو هااردم .یااه پنجاارو باااال باااز هااردم
هااار ِ اون بچااه هااش رو بااا ااایو یااه َ
یِاارچ و یااه پنجاارو هاام پااایین هااه تااو باجااه ی تلفاان خااون و اار

( مکااث) .

اینها همه ش حریرته بچه؛ ا ّما فکر هنم تو نمی فهمای یعنای ای مگاه ناه؟ مان

ساالواتورو مارانتساانو (  ) Salvatore Maranzanoرو هشاتم؛ ویانس هاال
رو هشتم؛ جک دایموند رو هشتم؛ بنای دوپای (  ) Benny Dopeyرو هشاتم؛
هااری شااوئنهاوس (  ) Harry Schoenhausرو هاام همیناااور ...ماان همااه-
شااون رو ...هشااتم ...خیلاای تاار و تمیااز و حرفااه ای بچااه ( لح اااتی سااکور) .

بیلی
بیلی

بله آیا؟

واینیر

( آرام و بی رم ) ..می خوام یولی بهم بدی...

بیلی

ه یولی؟

واینیر

یه یول ِ مردونه تمیز و حرفه ای

بیلی

اگه بتونم...

واینیر

سار ِ اون
می تونی از دخترو  ...نامزد ِ من  ...مرایبت هان نارار ایان باال رو َ
خالصش هن اونها ...حتمااً ...مای خاوان اریم هانن ...باا ...باا ایان
هم بیارن
ِ
تشاات ِ بتااون ماای فرسااتنم تااه ِ آب اینجاساات هااه ماای فهماای ماارگ راادر خوبااه
( هصاابی ماای خناادد ) .بااو واینباارگ تااا ناد ساااهت دیگااه نااه گرمااا ماای فهمااه نااه
سرما دیگه راحت مای شاه ( مکاث مای هناد ) .اون دختارو ...نبایاد اذیات بشاه...
مواربش باش بیلی ( فریاد ) .یول بدو

بیلی

( ترسیدو و دستپا ه ) .یول می دم آیا  ...یول ...یول می دم  ...مام ن باشین

واینیر

خوبااه  ...خوبااه  ...اینجااوری بهتاارو  ...خاادایا  ...فکاار هاانم خااود ِ داچ ُهلاام باادو
تو آب ...نه؟ ...ن ر تو یه بیلی؟
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( ماای خناادد .هصاابی .ماارز ِ میااان ِ خناادو و گریااه اش گاام
است) .
( موسیقی ِ هوتاو) .
( در فااروهش ِ موسوویقی بااه زمااان ِ حووال باار ماای گااردیم.
همان فضای هنار ِ آبشار) .

بیلی

تحماال ِ اون حااا ِلش رو نداشااتم ...آروم و باای صاادا اوماادم پااایین ...دیاادم آیااای
شااولتس جلااوی شاامهای شااما

ااق و راساات ماای رو و ماای گااه « تااو هااه بااه

ُمردو ها اهمیتای نمای دی ...اون دیگاه ُماردو » بعاد یاه فریااد زد و بالفاصاله
صدای شما رو شنیدم هه گفتاین « ناه نمای دم » ( ...تووال بای هاید هالمای بلناد-
شاادو و دور ماای شااود ) .خااانم ِ درو خااانم ِ درو ...هجااا داریاان ماای ریاان؟ ( بیلووی

بلند شدو با هجله به دنبال ِ او می رود ) .خانم ِ درو ( مضارب تار ) .ی؟ ...نکنه...
نکنااه ماای خااواین ...نااه نااه ( ...سااریع تاار ماای دود ) .نااه خااانم ِ درو خارناهااه
ممکنه بخورین به صخرو ها ( فریاد ) .نپَرین خواهش می هنم
( توووال پااایین ماای َپاارد .بیلووی از ا اااراب هااامالً ساااهت
شاادو .لح اااتی بعااد صاادای برخااورد ِ توووال بااا آب بااا فاصااله
شنیدو می شود) .

بیلی

( بااا خااود ) .خاادای ماان  ...ایاان دیوونااه ساات اگااه یاازی ش بشااه پوساات از
هله ی من می هنن باید ...باید بارم پاایین ( صادای گامهاای بیلوی و نفاس نفاس هاای

نامرتبَش درحال ِ پایین رفتن از صخرو ها ) .خدایا  ...هیسی مسی ...
( موسیقی ِ هوتاو) .
( در فااروهش ِ موسوویقی بیلووی هنااار ِ توووال نشسااته اساات.
صدای آب بسیار شفاف تر و نزدیک تر به گوش می رسد) .

توال

( َسرد ) .را اومدی دنبالم؟

بیلی

خب...

توال

از ترس ِ داچ؟ بخاطر ِ یولی هه به بو دادی؟ یا بخاطر خودر؟
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بیلی

...

توال

( بلند می شود ) .راست می گی هه خواست مواربَم باشی؟

بیلی

آرو

توال

هجیبه

بیلی

...

توال

پس احتماالً فکر نمی هرد بتونم موارب ِ خودم باشم...

بیلی

...

توال

و تو یول دادی هه این هار رو بکنی نه؟

بیلی

...بَـ ...بله خانم ( بلند می شود) .

توال

تو هم برای خودر َمرد جرابی هستی...

بیلی

ممنونم خانم

توال

ربکا باید دختر خوشبختی باشه...

بیلی

...

توال

بهترو برگردیم بیلی

بیلی

هرطور ...شما بخواین

توال

( روی اسب ) .سریع تر بیلی وزن ِ بدنِت رو بنداز رو اسب

بیلی

( با فاصله .روی اسبی دیگر ) .وایستین وایستین

توال

برای ی؟

بیلی

خواهش می هنم

( صدای گامهایشان) .
( موسیقی) .
( در فروهش صدای تاخت ِ اسبهای بیلی و توال) .

( توال اسب را متوی

توال

ی شد؟ دیگه نمی تونی؟
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می هند .بیلی نیز) .

بیلی

خدایا  ...داشتم از دست می رفتم فکار هانم تاو اساب ساواری شااگرد ِ هاودنی
باشم نه؟

توال

اآلن نماای شااه گفاات؛ تااازو ّاو ِلشااه ( مکااث ) .راو بیفاات نماای خااواد بتااازی ا ّمااا
بریم...

بیلی

سار ِ میاز ِ صابحانه
باشه ( ...اسبها به آرامی حرهات مای هنناد ) .ارا انرادر زود از َ
بلند شدین؟

توال
بیلی
توال

اگه بیشتر می موندم حالم به هم می خورد
را؟
از نحوو ی حرف زدن ِ داچ با هشیش هصابی شادو باودم یاه طاوری رفتاار-
می هرد انگار یه مسیحی ِ دوآتیشه ست همه ش بازیه

بیلی
توال

...
یه ساهتی؟ نکنه نباید دربارو ی رییس ِ شما از این حرفها بزنیم؟

بیلی

فکر هنم ...شما بهش نزدیک تر باشین...

توال

درساااته ا ّماااا دوتاااا برناماااه ی مهااام در پیشاااه بیلااای تغییااار ِ مااارهب ِ داچ باااه
هاتولیک و محاهمه ش تاو دادگااو .ایان باهاث مای شاه هام ازش دور بشام هام
حالم از هارهاش به هم بخورو اون یه خالفکار ِ درو گوئه

بیلی

...

توال

صاب داری؟ ایاان اه ییافاه ی دَ َمغیاه گرفتاای؟
یعنای بااورم بشاه هااه ایان هماه تع ّ
خیلی خب داچ فوق العادو ست هید اشکالی هم ندارو

بیلی

ماان ...بااا اون هاااری ناادارم ولاای ...ماان هاام ...خالفکااار ...محسااوب ماای شاام.
راهرا ً شما با خالفکارها مشکل دارین

توال

تو خالفکاری؟

بیلی

خب ...می شه ایناور گفت...

توال

بخاااطر ِ اینکااه هنااار ِ داچ شولتساای ایاان رو ماای گاای؟ در ایاان صااورر خااود ِ
من هم...

بیلی
توال

( یاع می هند ) .نه من پدرم هم خالفکار بود...
ه جور خالفهایی می هرد؟

بیلی

خالفهای هو یک ولی به هر حال خالف

توال

وایستا حیوون
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بیلی

ُ ...هش  ...وایستا

توال

پیادو شو افسار ِ اسبت رو بگیر دستِت یه خردو پیادو می ریم

( اسبها متوی

می شوند .توال پیادو می شود) .

( بیلووی هااام پیاااادو مااای شاااود .بااه راو مااای افتناااد .اسااابها هااام
به دنبا ِلشان) .

بیلی
توال

ی شد یهو؟ شما هه نمی خواستین وایستیم...
رو اسب نمی تونم راحات حارف بازنم .مخصوصاا ً اگاه باه ن ار بیااد دارو گال-
می اندازو حرفهامون رو می گم ( می خندد) .

بیلی

( نیز می خندد... ) .

توال

پدرر اآلن هجاست؟

بیلی

اون مدتها پیش ناپدید شد .محل ِ زندگی م هم مرهز ِ خالفه

توال

هجاست؟

بیلی

بااین ِ خیابااان ِ سا ّاوم و خیابااان ِ باات گیاات تااو باارانکس .آیااای شااولتس هام مااال ِ
اون مناره ست.

توال

من هیچویت تو برانکس نبودو م...

بیلی

روشنه ما تاو آلونکهاای جمعای زنادگی مای هنایم .از اون آلونکهاایی هاه لگان ِ
حمومش تو آشپزخونه س

توال

ما یعنی هی؟

بیلی

من و مادرم .مادرم تاو رختشاورخونه هاار مای هناه .زن ِ جرابیاه یاا بهتارو بگام
می تونست باشه اگه به خودش می رسید

را دارم ایان حرفهاا رو مای زنام؟

تا به حال با هید هس دربارو ی مادرم حرف نزدو بودم.
توال

راحت باش

بیلی

( مکث ) .مادرم هاش ِ .منه...

توال

باید هم ایناور باشه
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بیلی

ا ّمااا اشااتباو هاام زیاااد دارو بااه خااودش نماای رسااه؛ ر باات ناادارو دوسااتی داشااته-
باشه به دَر و همسایه هم اهمیتی نمی دو مردُم فکر می هنن خال و اعه ولای
ایناوری نیست

توال

فکر هنم زندگی سختی داشته...

بیلی

اوهوم ( ند لح ه ای سکور .پیش می روند ) .خانم ِ درو؟

توال

یه؟

بیلی

می خوام یه سوال بپرسم؛ امیدوارم راستش رو بهم بگین

توال

بپرس

بیلی

تا به حال آیای شولتس از من هم براتون حرف زدو؟

توال

اوهوم ازر تعری

می هنه...

بیلی

تعری ؟

توال

اصاالحش خوشم نمی آد
آرو؛ این هه خیلی زرنگی و جیگر داری از این
ِ

بیلی

به هرحال هرهی یه جور حرف می زنه

توال

درسته پسر درسته ولی من از اینجور حرف زدنش بیزارم

بیلی

شاید بعد از هاتولیک شدن اصالن شد

توال

( مکث .می خندد ) .فکر نمی هنم اصالً

بیلی

برای ی اصرار می هنن هه مرهبشون رو تغییر بدن؟

توال

بخاااطر ِ اینکااه بتونااه تااو دادگاااو هیااأر منصاافه رو داشااته باشااه بااد فکااری هاام
نیسااات حااادّایل تاااا پایاااان ِ دادگااااهِش بهتااارو هاتولیاااک باشاااه ( مکاااث ) .ااارا
اینجوری نگاهم می هنی؟

بیلی

صی ...ندارم
من ور خا ّ

توال

خب من ...فکر می هنم بهترو دوبارو سوار شیم و بتازیم .ن رر یه؟

بیلی

من ...اِ ...هر ی شما بگین...

توال

وایستا حیوون  ...آروم
( توووال سااوار ِ اسااب ماای شااود .متعایااب ِ او بیلووی .هووردو
می تازند) .
( موسیقی) .

« پایان قسمت چهار »
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« قسمت پنج »
( صدای گامهای تووال هاه باه سارهت از پلاه هاا بااال رفتاه
بااه راهاارو رساایدو پاایش ماای رود .بیلووی از دور دوان بااه او
نزدیک می شود) .

توال

( زیرلب ) .لعنت...

بیلی

( با فاصله .درحال ِ نزدیک شدن ) .وایستین خانم  ...خانم  ...خانم ِ درو

توال

( می ایستد ) .ی می خوای بیلی؟

بیلی

شما هار ِ خوبی نکردین این رو خودتون هم خوب می دونین

توال

ایناور نیست

بیلی

هارتون خو ِشش نیومدو...
من مام نم آیای شولتس از این ِ

توال

مگااه ماان مجبااورم هنااار ِ هاار هو اای هااه بااه دیاادن ِ داچ ماای آد بشااینم و شااام-
بخورم؟

بیلی

نااه ولاای ...باای مردمااه ...یهااو پااا شاادین و میااز رو تاار

هااردین ...ماان ...ماان...

ورم داشاات ...نااد لح ااه همااه ساااهت شاادن و شااما رو
اارتون تاارس َ
از ایاان ها ِ
هااه داشااتین از سااالن خااار .ماای شاادین نگاااو هااردن ...تنهااا یاازی هااه بااه ذهاانم
رسید این بود هه بیام دنبا ِلتون شاید بتونم بَرتون گردونم
توال

من اونجا بر نمی گردم

بیلی

مااااان مام ااااانم خاااااود ِ آیاااااای شاااااولتس هااااام از ایااااان یاااااارو جاااااولی ماااااارتین
(  ) Julie Martinخو ِشااش نماای آد .نماای دیاادین ااه جااوری باهاااش حاارف-
ماای زد؟ وهاای ِلش اون رو آوردو تااا بااا شااولتس حاارف بزنااه .دو روز بیشااتر تااا
محاهمه نموندو...

توال

( مکاث ) .یه احم ِ .اق و هثیا

هاه باه خیاال ِ خاودش خیلای شایک هاردو ولای

هین ِ گوریل می مونه تمام مدر ِ شام زل زدو بود به من...
بیلی

اون رییس ِ اتحادیه ی رستوران داراناه خاانم آیاای شاولتس مجباورو باهااش
حرف ب زنه بیاین برگردیم .می تاونین بگاین رفتاین دستشاویی یاا ...یاا یاه تلفان
روری بودو هه...

توال

بیلی بس می هنی یا نه؟
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بیلی

...

توال

من هرهاری هه دلم بخواد می هنم شنیدی؟
( ناگهااان صاادای آسانسااور بااه گااوش ماای رسااد هااه باااال-
می آید) .

بیلی

( مکااث ) .فکاار هاانم خودشااون باشاان دارن ماای آن باااال هااه با َارن تااو اتاااق ِ آیااای
شولتس...

توال

سر ِ میز ِ شام باشی بیلی
پس دیگه الزم نیست هه به فکر ِ برگشتن َ

بیلی

اینجا ببیننِمون بدترو برین اون پشت تا بیان رد شن شما وایعاً...
( صدای گامهایشان) .

توال

من ی؟

بیلی

هیس

شوتتس

( با فاصله ) .یادتون نرو آیاای ریایس اینجاا نیویاور

( سااااهت درجاااا مااای ایساااتند .دَر ِ هشاااویی ِ ناااردو مانناااد ِ
آسانسااور باااز ماای شااود و داچ شوووتتس و همراهووان درحااال ِ
صحبت با فاصله دور می شوند) .

نیسات اختیاارار ِ شاما

و امثال ِ شما در خار .از حوزو ی فعالیتِتون محدود و یابل ِ بررسیه .مان هام
برای خودم هم آدمی نیستم
( صدای دور ِ باز شدن ِ دَری .آنها وارد ِ اتاق می شاوند و
صدایشان یاع می شود) .

بیلی

رفتن تو اتاق .می تونین بیاین بیرون...

توال

تن ِ لش دیدی ش؟
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بیلی

از این تن ِ لاش هاا دور و بار ِ خاود ِ آیاای شاولتس هام باه انادازو ی هاافی پیادا-
می شه...

توال

ولی افسار ِ همه شون دست ِ دا َمن ئه

بیلی

البته باید دید ویتی...

بیلی

خدای من

توال

ی شد؟

( ناگهاااان صااادای شااالیک ِ گلولاااه ای از داخااال ِ اتااااق باااه-
گوش می رسد) .

بیلی

برین تو اتایِتون ...من می رم اونجا .صدا از تو اتااق ِ آیاای شاولتس باود .فاردا
صب هم از هسی در این بارو سوالی نکنین...

توال

به ن رر...

بیلی

احتماالً طرف رو هشتن برین برین
( بیلووی دوان بااه طاارف ِ اتااااق ماای رود .ماای ایساااتد .دَر-
می زند) .

ایروین

( از پشت ِ دَر ) .هی هستی؟

بیلی

بیلی بت گیت

شوتتس

( از پشت ِ دَر ) .بیا تو بچه
( صااادای بااااز شااادن ِ دَر .بیلوووی وارد ِ اتااااق مااای شاااود .دَر
بساته ماای شااود .فضاا ملتهااب اساات .بیلوی بااه شوووتتس نزدیااک-
می شود .شوتتس نفس نفس ِ خفیفی دارد) .

بیلی

صدای ...گلوله ...شنیدم و...

شوتتس

( نفااس نفااس زنااان ) .تااو شاامهای تیاازی داری بچااه هااید هاادوم از مااا نتونسااتیم
پوهه رو پیدا هنیم .برام پیداش هن

بیلی

حاال جسد ِ سنگین ِ این َمرد رو ه جوری...
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ایروین

( یاع می هند ) .هاری رو هه بهت گفتن بکن

میکی

این طرف رو من دیدم؛ یزی نیست

شوتتس

برار همه جا رو دوبارو بگردو میکی

میکی
برمن
بیلی

َ شم یربان
شروش هن بیلی
َ شم آیای بر َمن
( بیلی فاصله می گیرد و مشغول می شاود .صادای خفیا

ِ

جابه جایی ِ برخی یزها در اتاق) .

شوتتس

( زیرلااب ) .هثافاات ِ منحااوس احماا ِ .باای خاصاایت صاادتا مثاال ِ اینهااا رو هااین ِ
بادهنک می فرستم هوا

برمن

( آرام ) .آروم باش آرتور هید هس یازی نشانیدو .ا لاب ِ سااهنین هتال اآلن
خاااوابن .رفاااع و رجاااوهش مااای هنااایم ( ...همااای بلناااد ) .یاااادتون باشاااه بچاااه هاااا
جااولی مااارتین بالفاصااله بعااد از شااام اونونااداگا رو تاار

هاارد .میکاای بااا

اتومبیل رسوندش .ما شاهد داریم.
میکی

رسوندمش
بله من
ِ

برمن

شیرفهم شد؟

ایروین

البته

شوتتس

این حرفها برای یه آبادابا؟

برمن

رارف ِ ناد سااهت همااه ی وهاالی فادرال از نیویاور

ماای آن تاو ایان هتاال.

دو روز دیگه محاهمه ی تاو شاروش مای شاه .ماا نمای تاونیم باا هیچای شاوخی-
هنیم ( مکث ) .باید یه فکری به حال ِ این تکه ی خون آلود ِ یالی بکنیم...
شوتتس

یالی؟

میکی

آرو این خودش مدرهه

بیلی

( ناگهان بلند شدو نزدیک می شود ) .بفرمایین آیای شولتس پیداش هردم

شوتتس

آفرین بچه بگیر بر َمن
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( صااادای گامهاااای هوتااااو ِ شووووتتس هاااه باااه طااارف ِ تلفااان
می رود .گوشی را بر می دارد .شمارو می گیرد) .

شوتتس

الو مان داچ شاولتس هساتم .تاو هتال اونوناداگا حادثاه ای رخ دادو ماا احتیاا.
به پزشک داریم .هر ه زودتر متشکرم ( گوشی را مای گارارد و دوباارو نزدیاک-
می شود) .

ایروین

یکار هردین یربان؟

برمن

ه نرشه ای داری؟

شوتتس

بیا اینجا پسر

بیلی

هجا یربان؟

شوتتس

اینجا همینجا هنار ِ میاز ِ یهاوو وایساتا ( صادای گامهاا ) .آ...هاان خاب ...حااال
سا ِارر رو بیااار جلااوتر ماای خااوام دییراا ً باااالی ایاان تکااه ی خااونی ِ یااالی یاارار-
َ
بگیرو...

بیلی

اینجوری؟

شوتتس

آفرین پسر همیشه گفتم تو خیلی جیگر داری ...
( ناگهااان شوووتتس بااا ُمشاات بااه صااورر ِ بیلووی ماای هوبااد.
بیلی فریاد می هشد) .

شوتتس

( سااریع ) .تکااون نخااور بچااه همینجااوری وایسااتا ماای خااوام خااون ِ دما ِ اات
بریزو همونجا شنیدی؟

بیلی

آخ  ...آخ ...

شوتتس

( بلنااد ) .انراادر نالااه نکاان ( آرام تاار ) .زانااو باازن و خااون ِ دما ِ اات رو بریااز رو
فارش ( بیلوی زانااو مای زنااد .نالاه هاای خفیفاای دارد ) .میکای ایروینااگ شاماها ایاان
جسد رو مالفه پیچش هنین و تن ِ لشِش رو از اینجا ببارین بیارون اآلن دهتار
برای معالجه ی دمال ِ این بیلی ِ ما پیداش می شه...

میکی

َ شم آیا بیا ایروینگ
( صدای تکاپو و ترالی آن دو با فاصله) .

53

شوتتس

( به بیلی ) .حا ِلت خوبه بچه؟

بیلی

 ...آ ...خ...
ربه ی بدی نبود نه؟ من یاه زماانی ُمشات زن باودم فراط امیادوارم دما ِ ات

شوتتس

نشکسته باشه ( می خندد ) .بعضی ویتها پیش می آد بچه این هم جزو ِ هارو
( موسیقی) .
( در فاااروهش صااادای ناااد

اااربه باااه دَر ِ اتااااق ِ بیلوووی

دَر هتل) .

بیلی

بفرمایین
( دَر باز می شود .بر َمن وارد می شود و دَر را می بندد) .

برمن

اوری پسر؟

بیلی

( دَمغ ) .یزی شدو آیای بر َمن؟

برمن

داریم جا باه جاا مای شایم .فراط خاود ِ آیاای شاولتس و وهاال تاو هتال مای ماونن.
مویع محاهمه هسی نباید اینجا باشه .خبرنگارها امان ِ همه رو می بُرن

بیلی
برمن

خبرنگارها؟
سار
ی فکر می هنی بچه؟ خبرنگارها به هر ساوراخ سانبه ای َ

مای هشان

اگاااه اون آرتاااور ف ِلنهاااای ِمر باااود باااراش تااارو هااام خااارد نمااای هاااردن ا ّماااا داچ
شااولتس

سرفصاال ِ روزنامااه هاشااون ( مکااث) .
اساامیه هااه جااون ماای دو باارای َ

ببینم صورتِت رو
بیلی

...

برمن

خیلی هم بد نیست یه

بیلی

...

برمن

فشارن باید در
یرار نبود بینی ر بشکنه ولی ...خب همه تو
َ

بیلی

...

ربه وجهه ی تو رو باال می برو  ...درد هم می هنه؟
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هنی

برمن

هاال ِ یضاایه یااه باادبیاری بااود دیگااه تمااوم شاادو بااه زودی حااال ِ تااو هاام خااوب
می شه آیای شولتس از این باه بعاد خیلای درگیار مای شاه مای ذارنِاش زیار ِ
ذرو بین
ّ

بیلی
برمن

ه تو دادگاو

ه بیرون ِ دادگاو .باید موارب ِ همه یز بود...

این ...محاهمه بخاطر ِ یه؟
ه فریی مای هناه؟ آدمهاایی مثال ِ داچ شاولتس همیشاه باا پلایس فادرال مشاکل
دارن و نااد ویاات یااه بااار از ایاان دورو هااا هاام تااو زناادگی شااون پاایش ماای آد.
ساار ِ یااه یااا بخاااطر ِ اای مهاام اینااه هااه بشااه ازش بااه سااالمت
اهمیتاای ناادارو َ
بیرون اومد این خانم هم باید این رو بفهمه

بیلی

خانم ِ ...درو؟

برمن

بله این یه هار ِ جدّیه؛ فرصت ِ اشتباو هم وجود ندارو .تنها خاواهش ِ مان ایناه

هاااه ناااد روز بااارای خاااودش زنااادگی هناااه بااارو سااااراتوگا ( ) Saratoga
مسابرار رو ببینه؛ این انت ار ِ زیادیه؟
بیلی

مگه...

برمن

می خواد شاهد ِ محاهماه باشاه هاه مای دونای اگاه پااش باه دادگااو برساه

اه

اتفایی می افتاه؟ هکسِاش مای رو تاو روزناماه هاا « :زن ِ اسارارآمیز ِ زنادگی ِ
داچ شولتس » .می دونی این یعنی ی؟
بیلی

نه آیای بر َمن

برمن

( مکااث ) .ماای دوناام هااه تااو بیشااتر از ماان و بریااه ی بچااه هااا بااا خااانم ِ پرسااتون
بودی ...از همون شب ِ ّاول؛ درسته؟

بیلی

خب ...بله ...

برمن

می خوام باهاش حرف بزنی براش تو ی بدو هاه اگاه صاالن ِ آیاای شاولتس
رو می خواد باید یه مدّر از ان ار ِ همومی دور باشه...

بیلی
برمن

را خود ِ آیای شولتس باهاش حرف نمی زنه؟
اون تصمیم رو گراشاته باه ههادو ی خاود ِ خاانم ِ درو نمای فهمام ایان زن اه
جادویی دارو هه نمی ذارو داچ جلوی زیاادو روی هااش رو بگیارو مای خاوام
را ای ش هنای هاه بااا هام بارین سااراتوگا مسااابرار ِ اساب دوانای رو ببینااین
( مکااث ) .بریااه ش بااا خااودر پساار ( مرااداری پااول از جیااب در ماای آورد ) .بگیاار

ایاان هاام پااول ویتاای رفتاای ساااراتوگا

شاام ازش باار نماای داری دساات رو

هر ی گراشت پو ِلش رو بدو این زن افکار ِ هجیاب ریبای تاو هلاه ش دارو
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هه ممکنه درد َسرساز بشه .اونجا یه باشگاو باه اسام ِ بارو

(  ) Brookهسات

هه مال ِ خودمونه .اگه به اشکال برخوردی با َمردی هاه اونجاسات در میاون-
برار فهمیدی؟
بیلی

بله  ...ولی نمی خواین صبر هنین ببینین من ...موف .می شم یا نه؟

برمن

بایاااد بشااای ( مکاااث .لح ااااتی ساااکور ) .در ااامن ایااان پولهاااا بااارای مصااارف ِ
شخصی ر نیست اگه یازی واساه خاودر خواساتی صابحها هاه بهام زناگ-
می زنی بگو فهمیدی؟

بیلی

...

برمن

با توام

بیلی

آرو  ...یعنی ...بله

برمن

( مکث ) .خوبه بریه ش با خودر
( بر َمن از اتاق خار .می شاود .صادای بااز و بساته شادن ِ
دَر) .

بیلی

( با خود ) .پس جواب ِ این دمال ِ شکسته ی من رو هی مای دو؟ هاید هاس حتای
فکر نمی هنه هه معررر خواهی هم الزمه...
( موسیقی) .
( سپس بیلی و توال در خیابانهای ساراتوگا یدم زناان پایش-
می روند .همهمه ی جمعیت و صدای رفات و آماد ِ اتومبیال هاا
در زمینه) .

توال

هی  ...تو ته بیلی؟ را مرتب از من فاصله می گیری؟

بیلی

خیلی مهم نیست

توال

( می ایستد ) .خسته شدی؟

بیلی

( نیز می ایستد ) .نه

توال

پس یضیه یه؟ صب هه تو جنگال پیاادو روی مای هاردیم حا ِلات هاامالً خاوب
بود؛ حاال اینجوری تا نگی ه مر ِگته همینجا وا می ایستیم

بیلی

بس هنین خانم
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توال

( همی هصبی ) .انردر خشک و رسمی حرف نزن بیلی

بیلی

آروم تر می خوای ن ر ِ همه رو جلب هنی؟

توال

( همی را ی تر ) .حاال بهتر شد خب می شنوم ...

بیلی

من فکر می هنم بهترو حوا ِسمون به مویعیت باشه شا ّم ِ حرفاه ای ِ مان مای گاه
ما رو تعریب می هنن

توال

( مکث .سپس می خندد ) .ش ّم ِ حرفه ای خدای من تو ...بیلی...

بیلی

من جدّی می گم

توال

( خندو اش را فرو می خورد ) .خیلی خاب هاو؟ مان هاه هسای رو نمای بیانم شااید
من ورر اون آس و پاسه ...یا این پیرزن شااید هام اون بچاه ای هاه پساتونک
ومش بیلی؟ تو وایعا ً فکر می هنی ما انردر مهم ایم هه بخاوان
دهنِشِه خب هد ِ
تعریبمون هنن؟

بیلی

فرط حرفم رو یباول هان ایان هاه شاما رو ...یعنای تاو رو فراط باا مان فرساتادن
ساراتوگا به ن رر هادّیه؟

توال

درسته هه خودشون خواستن ولی آیای شولتس به این ساادگی هاا آدمهاای مهام ِ
زندگی ش رو ول نمی هنه به اَمون ِ یه ( ...مکث می هند) .

توال

یه ی؟ بچه؟ نوجوون؟ جوون؟ پسر؟ مأمور؟

بیلی

می شه خواهش هنم راو بیفتیم و تو راو حرف بزنیم؟

توال

( مکث .تسلیم ) .خیلی خب

بیلی

ما هجا داریم می ریم؟

توال

از من می پرسی؟

بیلی

برمت
مگه تو نگفتی هصر می ِ

ی می خواستی بگی؟

( راو می افتند) .

توال

یزی نشونِت بدم؟ خب هجا؟

ه فریی می هنه؟

بیلی

پلیس های ِ این شهر ویتی خودی نباشی خیلی هم یابل ِ اهتماد نیستن

توال

در ه موردی؟

بیلی

در مااااورد ِ حمایاااات از شااااهروندان ِ وفااااادار بااااه یااااانون هااااه مااااا اَداشااااون رو
در می آریم
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توال

حمایت در برابر ِ هی؟

بیلی

امثال ِ خودمون جنایتکارها

توال

یعنی من هم جنایتکارم؟

بیلی

تا حدّی

توال
بیلی

ه جالب
اوهااوم ( سااکور .پاایش ماای رونااد ) .شااولتس تااو ایاان شااهر هلاای آدم دارو .ویتاای
جلوی شمش نباشی به تو مشکو

می شه این رو مام نم

توال

خب برای همین هم تو همراو ِ منی؛ هه تنها نباشم...

بیلی

به هرحال به این سادگی ها نیست

توال

شولتس یه َمرد ِ هامالً معمولیه.

بیلی

همه ی اونهایی هه اآلن زیر ِ خاهن فکر می هردن اون معمولیه آخاری ش
جولی مارتین اون هم فرط بخاطر ِ اینکه با شولتس نسااخت ( مکاث ) .دماا م
رو می بینی؟ خود ِ شولتس شکست با ُمشت هنوز هم درد دارو

توال

پس گفتی هه ...یول دادی ...موار َبم باشی...

بیلی

...

توال

را ساهت شدی؟

بیلی

من تحت ِ هر شرایای به یولم همل می هنم .هر ردر هه از ههادو م بار بیااد...

توال

نمی تونم معجزو هنم این َمرد بی مهابا آدم می هشه
فعااالً بهتاارو بااه هیچاای فکاار نکناای ُجااز اساابهای مسااابره دوساات دارم مویااع ِ
تماشاشااااون تمرهااااز داشااااته باشاااام بیلاااای باااارای تمرهااااز الزمااااه ّاول رفااااع ِ
گرسانگی هنایم امیادوارم جاساوس ِ دا َماان هام گشانه ش شادو باشاه اینجااوری

مااای تاااونیم هماهناااگ همااال هنااایم ( مااای خنااادد ) .بهتااارو باااریم باشاااگاو ِ بااارو
برای شام
بیلی

فکر می هنی هایالنه باشه؟

توال

مااا طباا ِ .برنامااه هماال ماای هناایم گشاانه مونااه و ماای ریاام جااایی هااه خودشااون
بهمون گفتن این هجاش یرهایالنه ست؟ هجله هن پسر
( موسیقی) .
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( در فااااروهش بیلووووی شاااامارو ماااای گیاااارد .در اطاااارافش
همهمه ای نسبی و هم حجم بریرار است) .

بیلی

الو؟ آیای برمن

صدای برمن

تویی بیلی؟ بگو می شنوم

بیلی

طباا ِ .یرارمااون باارای خباار دادن زنااگ زدم آیااای باارمن مااااب ِ .برنامااه

وارد ِ شاهر شادیم بااه محا ّل ِ فااروش ِ اسابها رفتاایم؛ شاام رو تااو باشاگاو ِ باارو
ورا.
خوردیم .خانم ِ پرستون هم با ندتا رفراش مالیار داشته .یه ُمشات آدم ِ ّ
همین من بهش هین ِ حریرت رو گفتم ون حس می هردم خودش باه انادازو ی
هافی ازش خبر دارو
صدای برمن

آفاارین بچااه اسااب ِ شاامارو ی  3رو در هفتمااین دور بااه خاااطر داشااته باااش و
روی اون شااارط ببناااد هر رااادر گیااارر اوماااد نگاااه دار و باااا خاااودر بیاااار

نیویور
بیلی

هجا؟

صدای برمن

نیویور

بیلی

پس ...خانم ِ پرستون ی؟

صدای برمن

یادر باشه بچه تو تلفن هاید اسامی رو باه زباون نیاار از ایان باه بعاد دیگاه

ما باید بریم اونجا می تونی با یاار بیای.

ترهر نمی دم تنبیهت می هنم
بیلی

معررر می خوام

صدای برمن

اآلن گوجه فرنگی هجاست؟

بیلی

رفته صبحونه بخورو

صدای برمن

برنامااه رو بهاات ماای رسااونم .اگااه بااا مااا دائاام در تماااس باشاای جااای نگراناای
نیست موارب ِ خودر باش بیلی
( بر َمن یاع می هند .بیلی گوشی را می گرارد) .
( موسیقی) .

« پایان قسمت پنج »
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« قسمت شش »
( جایگاو ِ مسابرار اسب ساواری .صادای هیااهوی جمعیات
در زمینااه حکایاات از شاالو ی و ازدحااام ِ ماارد ُم دارد .بیلووی و
تووووووال در جایگااااااو ِ تماشاااااا یان نشساااااته و منت ااااار ِ شاااااروش ِ
مسابره اند) .

توال

را انردر ساهتی بیلی؟
ی بگم؟

بیلی

ها؟ ...ساهت؟ ...نه ( ...خندو ای هم رنگ ) .خب

توال

هر یزی؛ ه فریی می هنه؟ اینجوری ویتی نگاهت می هنم افسردو می شم

بیلی

من ...من فرط داشاتم فکار مای هاردم هاه ...رو هادوم اساب شارط بنادی هانم هاه
حتما ً ببَرم...

توال

( می خندد ) .اگه نتیجه گرفتی خبرم هن من هم رو همون شرط می بندم...

بیلی

( مکاااث ) .اِ ...مااای تاااونم ...اون ...دوربینِااات رو یااارش بگیااارم؟ ...مااای خاااوام
یه نگاهی به اسبها بندازم...

توال

آرو بگیر تا ویتی مسابره شروش نشدو به دردم نمی خورو

بیلی

( می گیرد ) .متشکرم

توال

مان هاه فکاار مای هاانم شامارو ی  7خیلای یبااراق و االهاه هفاات هادد ِ مااورد ِ
هالیه ی منه ( می خندد) .

بیلی

( باااا خاااود .باااا طناااین « ) .آهاااان  ...اوناهااااش  ...اومااادن ...هردوشاااون ...ایااان از
میکاای ایاان هاام از ...ایروینااگ ...البااد منت ا َارن ...بایااد باارم  ...حاااال بااه ایاان
ی بگم؟ »

توال

هی بیلی اسبها رو نگاو می هنی یا تماشا ی ها رو؟

بیلی

( همی دستپا ه ) .ها؟ ( ...مای خنادد؛ هام رناگ ) .راساتش فریای هام باا هام نادارن
بیا این هم دوربینِت متشکرم

توال

( مکث .در حال ِ بیلی دیی .می شود ) .تو امروز ته؟
را مرتب این رو...

بیلی

هیچی هه هیچی

توال

( یاع می هند ) .خیلی خب ...بهترو دربارو ش حرف نزنیم

بیلی

هالیه موافرم
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اورو؟

توال
بیلی

را شروش نمی هنن؟
همین جا بشین تا برگردم خاواهش مای هانم جاار رو هاوش نکان مای ترسام
نتونم پیدار هنم...

توال

هجا داری می ری؟

بیلی

تا مسابره شروش بشه بر می گردم .خیلی طول نمی هشه...

توال

هدوممون می گه
زود برگرد می خوام ببینم شانس ِ
ِ
( بیلی بلند می شود و فاصله می گیرد) .

توال

( همی دور ) .راستی نگفتی می خوای رو هدوم اسب شرط ببندی

بیلی

رو اسب شمارو ی  .3اآلن می رم یاعی ش می هنم.

توال

( دورتر ) .ولی هاش رو  7شرط می بستی

بیلی

نماای دوناام شاااید همااین هااار رو هاام هااردم فع االً ( از البااه الی جمعیاات پاایش-
می رود .زیرلب .با خود ) .لعنت به من لعنات باه مان  ( ...باه ن ار مای رساد مساابره
شاااروش شااادو .جمعیااات ناگهاااان بلناااد هاااورا مااای هشاااد .بیلوووی باااه ساااختی پااایش مااای رود) .

اجازو بدین  ...ببخشین  ...معررر می خوام ...
میکی

( از دور ) .بیلی  ...بیلی بَت گیت

بیلی

( بلند ) .دارم می آم دارم می آم
( صدای گامهای بیلی هه به آنها نزدیک می شود) .

ایروین

اوری پسر؟

بیلی

( دمغ و خسته ) .ممنون

میکی

او اش روبه راو س؟

بیلی

فکر هنم

ایروین

هجاست؟

بیلی

اوناها تو اون جایگاو نشسته...

میکی

خودر به هاروی زنگ زدی دیگه نه؟

بیلی

 ...اوهوم
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میکی

یعنی می آد؟

بیلی

فکر هنم بیاد .خودش ایناور گفت.

ایروین

بلکه شوهرش ما رو از دستِش خالص هنه

میکی

خودش هم می دونه؟

بیلی

نه  ...یعنی من هه بهش یزی نگفته م.

میکی

جایگاهش رو هم به هاروی پرستون گفتی؟

بیلی

اوهوم می تونم با دوربینِتون یه نگاهی بهش بندازم؟

ایروین

اوهوم

بیلی

متشکرم ( دوربین را می گیرد .با دوربین مشغول است .با خود .باا بنوین « ) .هجاا رو
داری نگاو می هنی درو؟ ...دنبال ِ من مای گاردی؟ ...هاه  ...متأسافم  ...دیگاه

نمی تونیم همدیگه رو ببینایم ...ایان هام از هااروی ِ

هزیاز » ( باه میکوی .بادون ِ

طنین ) .یارو پیداش شد .دارو می رو طرف ِ خانم ِ درو...
ایروین

جدّی؟

میکی

بدو ببینم

بیلی

بفرمایین

میکی

( می گیرد ... ) .آرو ( ...می خندد ) .دخترو از تعجب دارو پس می افته

بیلی

( با خود .با بنین « ) .خداحافظ درو »

ایروین

شرش هم شد...
پس دیگه ّ

میکی

فکر هنم همیناور باشه هوم خبرهای خوبی برای آیای بر َمن داریم...

بیلی

آیای شولتس ی؟

ایروین

آیای بر َمن را ی ش هردو .ارو ای نیست؛ باید بسوزو و بسازو
( میکی و ایروین

میکی

می خندند) .

اونجااا رو دارو بااا هاااروی ماای رو .ااه ییافااه ی مضااحکی دارو ایاان َماارد
دسااتمال گااردنِش رو  ...خاادایا فکاار هاانم همااون دسااتمال ِ ابریشاامی باشااه هااه
دفعه ی یبل هم دور ِ گردنش دیدم

ایروین

آرو من هم دیدم

میکی

ببینم بیلی از آیای شولتس حرفی نزد تو این مدّر؟
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بیلی

مثالً ه حرفی؟

میکی

فریی نمی هنه  ...هر ی هه نشون بدو ازش دلخورو...

بیلی

نه

میکی

ازش دلخور نیست؟

بیلی

برای ی باید باشه؟

میکی
بیلی

ه می دونم؟
ناااه فکااار نمااای هااانم اون مثااال ِ بریاااه ی زنهاااا نیسااات .ترساااو یاااا حساااود یاااا
آب زیر ِ هاو نیست .هرهاری د ِلش بخواد می هنه بعد خسته می شه مای رو
سرال ِ یه هار ِ دیگه .آدم ِ هجیب ریبیه

میکی

امیدوارم همیناور باشه

بیلی

اون خاری برای ما ندارو .مام ن باشین

میکی

خوبه دیگه بهترو بریم باید برگردیم تو حا ری ایروینگ؟

ایروین

بعله

میکی

راو ِ درازی در پیش داریم پسر هجله هن
( به راو می افتند .هیاهوی جمعیت او .گرفته است) .
( موسیقی) .
( در فاااروهش ِ موسووویقی

اااربه ای باااه در مااای خاااورد.

در اتاق ِ بیلی هستیم) .

بیلی

بفرمایین

برمن

( با فاصله ) .بیلی بیا بیرون

بیلی

( به بر َمن نزدیک می شود ) .ی شدو آیای بر َمن؟

برمن

بیا برو تو اتاق ِ آیای شولتس

بیلی

اتفایی افتادو؟

( در باز می شود و بر َمن در آستانه ی در می ایستد) .
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برمن

نه حا ِلش خوش نیست .دنبال ِ دوتا گاوش مای گاردو هاه حساابی حارف بزناه و
د ِلش رو خالی هنه بعدش هم بیا پیش ِ خودم

بیلی

( در ِ اتاق را می بندد َ ) .شم آیای بر َمن

برمن

هجله هن تا دادِش در نیومدو
( بیلووی بااه طاارف ِ در ِ اتاااق ِ آقووای شوووتتس پاایش ماای رود.
ند

شوتتس

ربه به در می زند) .

( از داخل ِ اتاق ) .بیا تو بیلی
( بیلووووی در را باااااز ماااای هنااااد وارد ماااای شاااااود و در را
می بندد) .

بیلی

سالم یربان

شوتتس

( با فاصله ) .بیا تو بچه بیا نزدیک تر بشین
( صااادای گامهاااای بیلوووی هاااه پااایش مااای رود و مااای نشااایند.
جابه جایی ِ یک صندلی روی ه

ِ وبی) .

شوتتس

خوش می گررونی یا نه؟

بیلی

بله آیا

شوتتس

مهم ایناه هاه از هاوای تمیاز ِ ایان روساتا اساتفادو هنای ...و هشا .و هاشاری رو
سا ِارر بیاارون هناای ( ...نفساای ماای هشااد ) .ایناااوری او اااش اماان ماای شااه...
از َ
یزی هم به تو گفت؟

بیلی

هی؟

شوتتس

...

بیلی

خانم ِ پرستون؟

شوتتس

اوهوم

بیلی

می گفت ...اِ ...خیلی به شما هالیه دارو...
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شوتتس

هااه جادّاً؟ ( مکااث .سااکور ) .اگااه دنیااا جااای بهتااری بااود از طاارز ِ فکاار ِ زنهااا
ب ادَم نماای اومااد دوساات دارم همااه جااا باشاان و ماان اونهااا رو مثاال ِ صاادف از
ساحل بردارم؛ صدفهای صورتی ِ هو ولو و صدفهای حلزونی ...صدای دریاا
شاه ( مکاث) .
رو می شه از اونها شنید ...ا ّما مشاکل ایان دنیاا و و اعیت ِ گن ِد ِ

ماای دوناای بیلاای آدم فرااط یااک بااار گرفتااار ِ ایاان حرفهااا ماای شااه .ویتاای هااه
پسااربچه س .مثاال ِ تااو یعناای ویتاای هااه پشاات و روی دنیااا رو نماای شناسااه
س ِارش و هاار تموماه اونویات هماه ی همار باا توئاه و تاا
فکرش مای افتاه تاو َ
زندو ای به هر طرف می رخی اون رو مای بینای ...هماه ی زنهاای دیگاه
دارن ا ّمااا ویتاای د ااار ِ یکاای ش ماای شاای هااه از دنیااا هیچاای
همااون لبخنااد رو َ
نمی دونی ( ...مکث ) .می فهمی؟
بیلی

بله یربان

شوتتس

لعنتاای دختاار ِ هاااملی بااود اصااالً معمااولی نبااود هیچویاات حااا ِلش بااد نبااود.
مااای دونااای از اینکاااه زنهاااا دورو ی خوشااای و ناخوشااای دارن حاااالم باااه هااام
سام باه
می خورو اون همیشاه خاوش باود ( .مای خنادد؛ تلاخ ) .ولای مان بایاد حوا َ
هارم باشه وگرنه گند می زنم نه؟
َ

بیلی

درسته یربان

شوتتس

سر و هار داشتم؟ می تاونی در
می دونی با هی ها َ

هنای ایان روزهاا ارزش ِ

ندارن یه روز با یه دساته گال
آدمهای یابل ِ اهتماد ردر باالست؟ ون وجود َ
بارم
می رم خیابون ِ ب َت گیات هاه ماادرم رو ببیانم .دوسات نادارم آدمهاام دور و َ
ساارم رو باارارم روی پااای مااادرم و یااه ُ اارر هااین
باشاان ااون ممکنااه بخااوام َ
بچگی هاا بازنم ( .بای تعاادل مای خنادد ) .اونویات یهاو متوجاه مای شام هاه یکای
یااه ریبااه دارو ماای آد طاارفم .شاایرجه ماای زناام پشاات ِ دهااه ی میااوو .فشاانگ هااا
سرم پرواز مای هانن و پرتراال هاا مای رن هاوا هلوهاا و خربازو هاا مثال ِ
باال َ
سر پریشون می شن و من پشت ِ جعباه هاا سانگر گرفتاه م و گلهاایی هاه
مغز ِ َ
خریاادو م زیاار ِ دساات و پااا ِلااه شاادو ن

نااد لح ااه بعااد هااه یااارو دَر ماای رو

بلناد مای شام و ماای بیانم یکای از فشاانگ هاا خاوردو باه یااه بچاه تاو هالسااکه ش.
سرش دارو
مادرش باال َ

ّجه می زنه .اونویات یکای باا دسات نشاونم مای دو

و بلنااد بلنااد نفاارینم ماای هنااه ...نا ااار فاارار ماای هنم...انگااار ماان هشااته م اش...
دارن فریااد مای هشان .هماون ویات مای فهمام هاه
همه ی مردُم هم پشت ِ َ
سرم َ
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باید دخل ِ ویانس هاال ِ پدرساگ رو بیاارم حتای اگاه باه ییمات ِ زنادگی م تماوم-
بشه .اونویت مابوهار من رو سرزنش می هنن بخااطر اینکاه ارا باه جاای
اون بچه هشته نشدو م هید هس نمی پرسه هی هار رو لط پیش بُردو هی باه
خودم و هامیون ها و انبارهام حمله هردو اگه وینس هال رو نابود نمی هردم
هید ن م ِ اخالیی رو زمین بایی نمی موند ( مکث .رفته رفته شوتتس لخت تر و

سنگین تر هالم می گوید ) .می دونی اوری این هار رو هردم؟
بیلی
شوتتس

نه یربان
ه اهمیتی دارو؟  ...مهام ایناه هاه دخال ِ اون هو ای رو آوردم بهاش درسای
ساار ِ یااول و
دادم هااه اون دنیااا از نتااایجش بهاارو منااد ماای شااه ...ماای دوناای اگااه َ
یاارارر نباشاای ج اار یعاار ِ جهنمااه ویاانس هااال جاااش اونجاساات ایاان رو
مام نم ( مکث ) .ببینم بیلی گفتی درو پرستون به من هالیه داشت نه؟

بیلی

اوهوم

شوتتس

این رو خودش گفت؟

بیلی

گفتم هه...

شوتتس

راست می گی گفتی ( مکث ) .برو بیلی ممنونم هه اومدی ...برو

بیلی

با ...با اجازو یربان

برمن

( از دور ) .اومدی بیلی؟

بیلی

( بلند ) .بله آیای بر َمن

( صااادای گامهاااای هناااد ِ بیلوووی هاااه بلناااد شااادو از شووووتتس
فاصله می گیرد .مکثی می هند .در را باز و بساته مای هناد .از
اتاق خار .شدو است .به طرف ِ آقای بر َمن می رود) .

( به بر َمن می رسد .می ایستد) .

برمن
بیلی

ی می گفت؟
بیشتر درد ِ دل بود...

66

برمن

ایان بسااط تاا ویتای دختارو رو فرامااوش هناه اداماه دارو فراماوش هان بیلاای
ببین ی دارم بهت می گم ( سایگاری آتاش مای زناد ) .باا هشایش ِ ارشاد نمای شاه
اادوممون ویاات نمااای دو؛ حتااای باااه
تلفناای حااارف زد .حضاااوری هاام باااه هاااید ها ِ
شارطش ایناه
دیویس درنتیجه تو تنها هسی هستی هه باید باری سارا ِ ش .ا ّماا
ِ
هااه یشاانگ لباااس بپوشاای .صااورتِت رو بشااور و یااه پیاارهن ِ تمیااز تنِاات هاان

یرارو رابط ِ ما باشی .می ری پیش ِ هاینس
بیلی

این ...همون هاینسئه؟ رهبر ِ مرهبی ِ ناحیه ی تام ِمنی؟

برمن

( درحال ِ نوشتن ِ آدرسی روی ها ر ) .تا یکشنبه صابر مای هنای یکشانبه هاا ماردُم
رو می پریرو .اگه بَرامون خبری داشت مای تاونی محا ّل ِماون رو بهاش بگای.
گمش نکنی
آدر ِسش رو رو این ها ر نوشتم؛ موارب باش ِ

بیلی

َ شم اتفایا ً خود ِ من هم یه هار ِ شخصی باهاش دارم.

برمن

بعد از اینکه هار ِ آیای شولتس رو انجام دادی به هار ِ خودر فکر هن

بیلی

حتما ً

برمن

( دسته اسکناسای از جیاب دَر مای آورد ) .دَو هازار دالرو .ایان پولهاا رو بایاد باراری
تو پاهت ِ سفید؛ هاش ِ .پاهتهای سفید ِ تمیزو

بیلی

َ شم آیای بر َمن ( می گیرد) .

برمن

( مکثی هوتاو ) .هار ِ شخصی ر یه؟ مشکلی داری؟

بیلی

رفته بودم دیدن ِ مادرم .از ساراتوگا مستریم رفتم اونجا...

برمن

خب؟

بیلی

مریضه .گیو شدو م نمی دونم یکار هنم...

برمن

ناراحتی ش یه؟

بیلی

مشا ِهرش خوب هار نمی هنه؛ رفتارش طبیعی نیست...

برمن

مثالً یکار می هنه؟

بیلی

هارهای احمرانه

برمن

موهاش رو شونه می زنه؟

بیلی
برمن

ی؟
گفتم موهاش رو شونه مای زناه یاا ناه تاا ویتای زنای موهااش رو شاونه بزناه
جای نگرانی نیست

بیلی

 ...فکر هنم ...بزنه ...آرو
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برمن

اارر
پااس و ا ِعش انراادرها هاام بااد نیساات ( ماای خناادد ) .باارو پساار باارو بااه ها ِ
برس اگه مشکلی پیش اومد تماس بگیر
( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی صاادای گامهااای بیلووی بااا طنااین
شااانیدو مااای شاااود هاااه در راهرویااای پااایش مااای رود .صااادای
پس زمیناه صادای هام حجام ِ حضاـّاری اسات هاه بارای دیادن ِ
هاینس آمدو اند .بیلی به دَر ِ اتایی می رسد .ناد

اربه باه دَر

می زند .صدای هاینس از داخل ِ اتاق شنیدو می شود) .

بیلی

( نفسی می هشد و منت ر می ماند... ) .

هاینس

( از داخل ِ اتاق ) .بیا تو

بیلی

( دَر را باز می هند و وارد می شود .دَر بسته می شود ) .سالم جناب ِ هاینس

هاینس

( با فاصله ) .بیا پسرم بیا بشین
( بیلی نزدیک می شود و روی صندلی می نشیند) .

بیلی

با اجازو

هاینس

منشاای ماان گفاات پیغااام دادی هااه تااو و مااادرر همیشااه بااه دمااوهرار هااا رأی-
دادین...

بیلی

بله آیا

هاینس

من تحسی ِنت می هنم پسرم اسم ِ مادرر یه؟

بیلی

ِمااری هتاارین باای یاان .از ویتاای پاادرم مااا رو گراشاات و رفاات روزگااار سااختی
داشااتیم .مااادرم تااو یااه رختشااورخونه هااار ماای هنااه ا ّمااا خیلاای مریضااه .دیگااه
توان ِ هار هردن ندارو...

هاینس

سالیان ِ سال پیش یک زن ِ شری

ِ ایرلندی تو خاناه ی خادا خادمت مای هارد

هااه همااین اساام رو داشاات .همساان و سااال ِ دختاار ِ هااو کم بااود .هجااا زناادگی-
می هنید؟
بیلی

تو بخش ِ ِهلرمونت ِ برانکس.
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هاینس

هجااب  ...شاااید خااودش باشااه ببیاانم اون رذلاای هااه ِمااری باای یاان رو تاار -
هردو هیه؟

بیلی

...

هاینس

اسم ِ پدرر یه پسر؟

بیلی

( شرمگین .به سختی ... ) .نمی دونم آیا

هاینس

ماادرر تاو رو دارو .باه ن ار مای آد پساری
می فهمام  ...متأسافم ( مکاث ) .ا ّماا
ِ
توانا و جسور بار آوردو...

بیلی

فکر هنم همیناور باشه آیا

هاینس

( آرام می خندد ) .حاال تو یاصد ِ داچ شولتسی یا مادرر؟

بیلی

از طرف ِ شولتس اومدم ا ّما مشکل ِ خودم رو هم بهتون گفتم.

هاینس

هنوز همونردر مکارو حرومزادو یه پسربچه ی معصوم رو واساه می هناه
از هجا تو رو پیدا هردو؟

بیلی

...

هاینس

تاو پسار ِ باهوشای هساتی شاااید همای رلمات ِ ماردُم ِ ایرلنااد تاو خونِات باشاه یااا
رلمت ِ یوم ِ یهود؛ و شاید همین دلیل ِ راباه ر با این آدمها باشه...

بیلی

( پاهاات را از جیااب دَر ماای آورد و روی میااز ماای گاارارد ) .ایاان هدیااه ای از طاارف ِ
داچ شولتسئه...

هاینس

( مکااث .سااکور ) .بااه تااو اطمینااان ماای دم هااه دوساات دارم ایاان پاهاات ِ پااول رو
یبول هنم ا ّما ایان هاار رو نمای هانم مای خاوام َباراش تو ای بادی هاه جیماز-
جی .هاینس معجازو نمای هناه دیگاه اون روزهاا ُمارد اآلن جمهاوری خاواو ِ
ساسایت و هاطفاه باویی بُاردو باشاه...
سبیلویای اون بااال نشساته بای آنکاه از ح ّ
َبردار

بیلی

( بَر می دارد َ ) .شم

هاینس

پسر ِ بی ین رو از هجا پیدا هردو؟ خیابون؟

بیلی

بله آیا

هاینس

متأساافم باارای تااو زناادگی سااعادتمندانه ای آرزو ماای هاانم ا ّمااا داچ شااولتس
وجااودش هااین ِ شا ّارو بهااش بگااو راو ِ مااا ازهاام جداساات همااه یااز تمااام شاادو.
این رو بهش می گی؟

بیلی

حتما ً
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هاینس

مای دوناام ایاان دوساات ِ مااا هیچویاات اهتراادی بااه اخااالق نداشااته ...ا ّمااا دِیاانش بااه
آیای بو واینبرگ بیش از اینهاا باود .باا اینهماه های مای دوناه؟ شااید ایان یاک
آ از باشه شاید روزی هه تو رو پیدا هرد روز ِ آ از بودو...

بیلی

روز ِ آ از ِ ی؟

هاینس

یلباای تاارین سااالم ِ ماان رو بااه مااادر ِ هزیاازر برسااون و بهااش بگااو هااه جویااای
حا ِلش شدم .ازش بخواو هه به دیدنم بیاد .شاید بتونم هاری بَراش بکنم...

بیلی

َ شم آیا
( بیلوووی بلناااد شااادو از هووواینس فاصاااله مااای گیااارد .باااه دَر
می رسد) .

هاینس

( با فاصله ) .پسرم

بیلی

( می ایستد ) .بله آیا؟

هاینس

( نزدیک می شود ) .روز رو بیشتر دوست داری یا شب رو؟

بیلی

هیچویت بهش فکر نکردو م...

هاینس

بااه روشاانایی فکاار هاان بااه خورشااید و درخشااش ِ بهشاات از آدمهااای ناپااا
فاصله بگیر پیش از اونکه دیر بشه...

بیلی

( مکث ) .بهش فکر می هنم آیا با اجازو
( باز و بسته شدن ِ دَر) .
( موسیقی) .

« پایان قسمت شش »
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« قسمت هفت »
( اتاق ِ شوتتس .بر َمن نیز درهنار ِ اوست) .

برمن

تصاور نکان بخااطر ِ
سر و سامون می دیم آرتور.
ّ
ما او اش رو خیلی سریع َ
اینکه...
( صاااادای

ااااربه ای بااااه دَر هااااالم را دَر دهااااان ِ بوووور َمن

می خشکاند) .

شوتتس

( بلند ) .بیا تو

بیلی

( با فاصله ) .سالم یربان اجازو هست؟

شوتتس

بیا بچه بیا اینجا ببینم...

شوتتس

بشین

بیلی

متشکرم

برمن

خب تعری

بیلی

می گه از پس ِ این هادو َبر نمی آد هدیه رو هم پس فرستاد؛ بفرمایین

( دَر باز و بسته شدو و بیلی وارد می شود) .

( بیلی نزدیک می شود) .

( می نشیند .جابه جایی ِ صندلی ِ وبی) .

هن بیلی

ی شد؟ هاینس رو دیدی؟

( پاهت ِ پول را روی میز می گرارد) .

شوتتس

ی؟ هاینس  ...اون دندون گرد ِ هو ی پول رو پس فرستادو؟
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بیلی

می گه یه سبیلو اون باال نشسته؛ اون رو سرزنش هنید

برمن

هدوم سبیلو؟

بیلی

یه سبیلوی جمهوری خواو

شوتتس

دیویی رو می گه آبادابا؟ مسؤول ِ پیگرد؟

برمن

فکر می هنم خودش باشه...

شوتتس

حروم لرمه حاال دیگه واسه من دیویی ِ دبنگ رو هلم می هناه هاه پاول رو
نمی گیرو؟ بعد ِ اینهماه ساال خورونادن باه آیاا یهاو پاول ِ داچ شاولتس مای شاه
وادارر مااای هااانم
هثافااات و نجاااس پاااول رو الی دنااادون هاااار مااای پاااونم
ِ
بخوری ش دل و رودو ر رو با این ها رها پُر می هنم

برمن

خواهش می هنم آیای شولتس خونسرد باشین همه ی درست می شه...
( لح اتی سکور .شوتتس با رولنادی ناامفهوم زیرلاب
بلند شدو و بیخودانه ند گامی در اتاق می زند) .

شوتتس

خااوب گااوش هاان بچااه یااه هثافاات ِ باای پاادر و مااادری هساات بااه اساام ِ توماااس-
دیویی بگیر این هک ِسشِه .می خوام ییافه ش یادر بمونه

بیلی

( هکس را می گیرد ) .بله آیا

شوتتس

تااو خیااابون ِ پاانجم زناادگی ماای هنااه .یکاای از اون خونااه هااای روبااروی پااار .
شمارو ش رو هم بهت می دم .می خوام ویتی صب از خوناه مای زناه بیارون
اونجا باشی و ببینی هجا می رو

ه ساهتی می رو همراهِش هیاه و دییراا ً ِهای

باار ماای گااردو خونااه .فرااط مرایااب ِ رفاات و آماادش باااش ایاان

یزیااه هااه دلاام

می خواد مام ن بشم از پَسِش بر می آی...
بیلی

مام ن باشین

شوتتس

خوبه

برمن

( آرام و محتاط ) .این درست نیست آرتور

شوتتس

خفااه آبادابااا ماان دارم ِلااه ماای شاام حا اار نیسااتم تااو ایاان شاارایط درساات و
لااط یاااد بگیاار م البااد فکاار ماای هناای بهتاارین راو اینااه هااه آویاازون بمااونم و
به امید ِ ایبال بشینم نه؟

برمن

برار شور هنیم؛ برار و ع رو بررسی هنیم...
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شوتتس

( بلناادتر ) .ماان خااودم دارم شخص اا ً بررساای ماای هاانم و تصاامیم گاارفتم هااار رو
تموم هنم

برمن

ما با این جماهت پیمان داریم.

شوتتس

لعنت به همه شون

برمن

همین آدم صدها هیلومتر راو اومد هه تو هلیسا مداف ِعت باشه.

شوتتس

فرط اومد اون گاله ش رو باز نکرد می فهمی؟ اوماد حااال هام فکار مای هناه
سر ِ ایشون و شخص ِ پا ئه
همه یز از صدیه َ

برمن

به هرحال بودنِش موثر بود.

شوتتس

اون مردیکه دارو با من یایم باشک بازی می هنه من هم هلام ِ یاب نادارم هاه
آیناادو ی رفتارشااون رو از ناصاایه ی نااورانی شااون بخااونم حااالی ر هساات؟
فکر می هنی هی فدرالی ها رو سرال ِ من فرستاد؟ هی؟

برمن

ساساایت ِ خاصاای نشااون ماای دن ااون
بایااد یبااول هناای هااه بااه مسااأله ی مااا ح ّ
مسأله ی اونها هم هست .اونهاا مای دونان اگاه اماروز دا َمان رو زماین بازنن
فردا نوبت ِ خودِشاونِه دسات ِهام نگیرشاون آرتاور اونهاا دستِشاون تاو هاارو.
اونها هم مثل ِ تو خوب می دونن هه تو این شرایط اگاه باه یاه پلایس ِ شپشاو هام
حمله بشه شهر می ریزو باه هام؛ اه برساه باه ایان یکای هاه مساؤول ِ پیگارد ِ
ویا و هاام هساات .صااب و شااب اسا ِامش تااو روزنامااه هاساات .یهرمااان ِ مردُمااه.
یادر نرو؛ همیشه می شه نبرد رو بُرد ا ّما جنگ ِ وایعی رو باخت

شوتتس

من یزی رو هه باه دسات آوردم باا ناگ و دنادون نگاه مای دارم فهمیادی؟
باارار ایاان مسااؤول ِ گندگرفتااه ی پیگاارد هاام هاار لااای از دس ا ِتش باار ماای آد
بکنه الزم باشه یه شهر رو می فرستم هوا شنیدی؟ ( فریاد ) .شنیدی؟

برمن

( دستپا ه ) .بله  ...بله آیای شولتس  ...شنیدم.
( شوتتس مای نشایند .نفاس نفاس مای زناد .لح ااتی بور َمن
و بیلی در سکور ِ هامل منت ر می مانند) .

شوتتس

( آرام .سانگین ) .تمااام ِ دنیااا هلیاه ِ ماان هااار مای هنااه تمااام ِ دنیاا همااه ماای خااوان
زیر ِ پام رو خالی هنن ( مکث ) .پسر

بیلی

باَ ...منین یربان؟
73

شوتتس

هاااری رو هااه بهاات گفااتم بکاان از ایاان بااه بعااد حرویِاات دویساات و پنجاااو تااا
در هفته ست.

بیلی

اِ ...من ...متشکرم  ...حتماً ...یربان
سر ِ هالفگی نفسی می هشد) .
( بر َمن از َ
( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی باااالی پشاات ِ بااام ِ یتاایم خانااه ی
مح ّل ِ سکونت ِ ربکا هساتیم .شاب اسات .ربکوا و بیلوی درحاال ِ
صحبت هستند) .

ربکا

من ورر رو نمی فهمم بیلی

بیلی

در وایاااع از ویتااای مااان وارد ِ گاااروهِش شااادم او ااااش بااااب ِ مااایلش پااایش-
نماای رفاات .همااه ش دارو از خااودش دفاااش ماای هنااه .یااادم نماای آد آروم دیاادو-
باشمش .هماه ماون در تماام ِ ایان مادر جاون مای هنادیم هاه شاولتس و یادرتِش
ِ
حفااظ بشاان حتاای دمااال ِ ماان باارای موناادن ِ شااولتس شکساات آوردن و بااردن ِ
درو پرساتون ...دَ

هاردنِش ...مخفای هاردن ِ هازار و یاک یاز ِ دیگاه هاه تاو

نمی دونی فرط برای این بودو هه شولتس بمونه و ِعش خوب نیست.
ربکا

هارر رو از دست می دی؟ تازو حرویِت رفته باال
یعنی تو ِ

بیلی

...

ربکا

تو اآلن یکار می هنی؟

بیلی

هااین ِ سااایه دنبااال ِ یکاای بااه اساام ِ توماااس دیااویی هسااتم هااه مسااؤول ِ پیگاارد ِ
وی و ست .هازم هاردو دماار از روزگاار ِ گنگساترها در بیاارو اآلن یاه هفتاه-

پامش می دونی ربکاا ...ایان روزهاا خاودم رو خیلای باه آیاای
ست دارم می ِ
شااولتس نزدیااک احساااس ماای هاانم .در هماال تنهااا هساای ام هااه بااا تمااام ِ وجااود
ااورش هاام تااو هاادفهای ایاان َماارد
در
اختیارشاام .نزدیااک تاارین ه ِسااش؛ یعناای مشا ِ
ِ
تردید هردو .احساس می هنم تنهاا هسای ام هاه باهااش ارتبااط ِ یلبای دارم .اون
نثارم هردو هتکم زدو دما م رو شاکوندو ولای ...هر ای فکار مای هانم
فحش َ
می بینم یلبا ً دوس ِتش دارم .دلم می خواد اون هم من رو دوست داشته باشه
ربکا

بهش حسودی م می شه
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بیلی

( دلجویانه ) .بس هن بکی شوخی می هنی مگه نه؟

ربکا

( می خندد ) .شاید

بیلی

( َسررشته ی هالم را هوش می هند ) .باز هم مخفیانه اومدی؟

ربکا

هااه نااه بااه خااانم ِ دوباار َمن گفااتم « :خااانم ماان دارم ماای رم رو پشاات ِ بااوم
بیلی بت گیت رو ببینم » .اون هام گفات « :هالیاه ساالم ِ مان رو بهاش برساون
و بخاطر ِ ا افه حرویِش بهش تبریک بگاو » ( ...هوردو مای خندناد ) .بعضای-
ویتها تو هم فکرهای رندی می هنی ها نه؟

بیلی

 ...فراموش هن بهتارو تاا گنادِش در نیومادو باری تاو تختِات مان هام مای رم.
باید باز هم برم جلوی در ِ خونه ی ایان یاارو .تاا نایم سااهت پایش هاه مهماون-
هاش داشتن می اومدن .بعید می دونم تا حاال رفته باشن.

ربکا
بیلی
ربکا

بیلی؟
یه بکی؟
موارب ِ خودر باش ممکنه؟
را این رو گفتی؟

بیلی

هستم

ربکا

ویتاای اینجااوری دربااارو ی شااولتس حاارف ماای زناای ماای ترساام اگااه یاادرتِش
هم شدو یا اگه تِلن ِگش در رفته شااید نتوناه درسات و حساابی مواراب ِ افارادش
باشه...

بیلی

...

ربکا

مواربی دیگه  ...نه؟

بیلی

 ...آرو ربکا هستم برو شب به خیر

ربکا

شب به خیر

شوتتس

ِهی؟

( صدای گامهای ربکا هه به تنادی دور مای شاود .بیلوی در
تنهایی ِ خود نفسی می هشد) .
( موسیقی) .
( در فااااروهش ِِ موسووووویقی باااااار ِ دیگااااار در اتااااااق ِ داچ
شوتتس هستیم) .
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بیلی

هر روز صب

سار ِ سااهت ِ دو دییراه باه هشات .یاه ماشاین اونجاسات .دو نفار
َ

با لباس ِ یر ِ رسامی پیاادو مای شان و باه طارف ِ دَر مای َرن بعاد هماراو ش
راو ماای افااتن و ماشااین همینجااوری دنبا ِلشااون حرهاات ماای هنااه .تااا خیااابون ِ

دوم با هم حرف می زنن و اونجا می َرن تو مغاازو ای باه اسام ِ هلاریو
هفتاد و ّ
(  .) Claridgeاونویت دیویی از باجه ی تلفن زنگ می زنه.
شوتتس

هر روز؟

بیلی

هر روز .محافظ ها ویتی این مشغول ِ زنگ زدنه همه جا رو می پان...

شوتتس

خب از داخل ِ مغازو بگو

بیلی

وارد هاه مای شاای سامت ِ راسات جاانس هاا رو یادو ن .صاابحانه رو مای شااه
پشت ِ پیشخون خورد .باجه ی تلفن سمت ِ په.

شوتتس

شلو ه؟

بیلی

تو اون ساهت یکی دو نفر بیشتر اونجا نیستن...

شوتتس

خب ...بعد یکار می هنه؟

بیلی

از باجه می آد بیرون برای فروشندو دستی تکون می دو و خار .می شه.

شوتتس

روی هم رفته ردر اونجا می مونه؟

بیلی

حدّ اهثر سه یا هار دییره .به دفترش تلفن می هنه.

شوتتس

می دونی یا حدس می زنی؟

بیلی

شاانیدم رفااتم تااو هااه نگاااهی بااه مجااالر بناادازم .دسااتورهای الزم رو ماای دو
یعناای تصاامیماتی رو هااه در طااول ِ شااب گرفتااه .دفتر ااه یادداشااتی دارو هااه از
روش می خونه .ندتا سوال هم می هنه...

شوتتس

را از خونه ش تلفن نمی هنه؟

بیلی

نمی دونم

شوتتس

راجع به برگشتِش بگو

بیلی

تا دیرویت هار می هنه .ویت ِ مشخصی ندارو .گاهی تا دَو طول می هشه...

شوتتس

هارر خوب بود بهشون حاالی مای هنایم هاه تاا هجاا
خیلی خب ...آفرین پسر ِ
ماای شااه پاایش رفاات حااالی ماای هناایم هجااا بایااد هشااید هنااار ماان تمااام مادّر تااو
جرسی می مونم هه همه خیال هنن با ایان َمارد اصاالً دشامنی نادارم؛ ااورو؟

( نفساای ماای هشااد و آرام ماای خناادد ) .از ماان ممنااون ماای شاان آخاار َساار از دا َماان
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بخاطر حواس جمعی ش ممنون می شان بهشاون مای فهماونم اه جاوری بایاد
و عیت رو دوبارو متعادل هرد
( موسیقی) .
( در فااروهش ِ موسوویقی در سااالن ِ هتاال هسااتیم .شوووتتس
بوور َمن میکووی ایروین و

و بیلووی جمعنااد .دیرویاات ِ شااب اساات

و سالن هامالً خلور) .

برمن

میکاای ایروینااگ هرهاادوم بااه تعااداد ِ آدمهااا صااداخفه هاان باارای اساالحه هااا
بردارین

ایروین

برداشتم

میکی

اآلن جمع می هنم...

شوتتس

سرو تو یا نه؟
هسی دَم ِ دَر وایستادو نرارو هر ننه یمری ب ُ

برمن

بله نگران نباشین

شوتتس

سار ِ یکای
معلومه هه نگرانم اینجا هت ِله .من هم حوصاله ی ایان رو نادارم هاه َ
دیگه رو دَو دییره بکوبم به این دیوار تا جونِش دَر برو

برمن

مام ن باشین یربان

شوتتس

سعی می هنم

برمن

تو حا ری بیلی؟

بیلی

بله آیای بر َمن

برمن

خیلی خب ...حساب هتاب های من هه تموم بشه حرهت می هنیم...

بیلی

پس ...من اآلن بر می گردم...

شوتتس

هجا؟

بیلی

دستشویی یربان

شوتتس

ب ُجنب

بیلی

َ شم
( صااادای گامهاااای بیلوووی هاااه باااه سااارهت دور مااای شاااود.
به همراو ِ میکروفون از فضای یبل فاصله می گیرد .از پله ها
بااااال مااای رود .وارد ِ دستشاااویی مااای شاااود .همزماااان صااادای
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مسلسل وار ِ شلیک ِ تیرها با فاصله به گوش می رسد .نالاه هاا
و تیرهاُ ...مدام و بال انرااش .بیلی به شدّر ترسایدو؛ نفاس نفاس
می زند) .

بیلی

خدای من  ...خدای من  ...خدای من ...
( صدای مداوم ِ تیرانادازی یااع مای شاود .ساکور ِ هامال ِ
مرگباری بر فضا حاهم می شود .بیلوی تاالش مای هناد بار خوود
مسلط شود) .

بیلی

برم اونجا...
برم اونجا ...با ...ید َ
باید ...با ...ید َ
( صااادای گامهاااای ُمحتااااط و هناااد ِ او هاااه پااایش مااای رود.
از پله ها پایین می رود .به فضای یبل مای رساد .هاید صادایی
نیست) .

بیلی

( مبهور و پریشان ) .هیسی مسی

سر ِ اجسااد مای رسااند) .
( به سرهت خود را باالی َ

آیااای باار َمن  ...آیااای باار َمن  ...صاادای ماان رو ماای شاانوین؟ ( ...صاادای گامهااا) .
ایروینگ ایروینگ ( به مارز ِ گریاه مای رساد ... ) .میکای  ...میکای  ( ...بلناد) .

میکااای ( گامهاااا .مااای ایساااتد ) .اون بیااارون هااام ...هماااه رو هشاااتن ...خااادایا ...
آیااای شااولتس ( گامهااا .بااه شوووتتس ماای رسااد .ماای ایسااتد .گریااان ) .آیااای ش اولتس
خواهش مای هانم ...یکای جاواب ِ مان رو بادو های ایان هاار رو هاردو؟ های؟...
من ...من اآلن یکار باید بکنم؟ ( ناگهان ناله ای گنگ از شوتتس شنیدو مای شاود) .

خدای من شما زندو این؟ ...آیای شولتس
شوتتس

اِ ...بـ ...سـ...

بیلی

( گریااان ) .نماای فهماام اای ماای گااین ...خیلاای خااب آروم تاار ...آروم تاار بگااین
سعی می هنم متوجه بشم ...می خواین آمبوالنس خبر هنم؟

شوتتس

صنـ ...صندوق ِ ...اتاق َِ ...مـ ...من...

بیلی

صندوق؟ صندوق ِ تو اتایِتون؟ گاوصندوق رو می گین؟
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شوتتس

او...م ...راسااـ ...راساات ...سااه سااـ ...ـه  ...ااق

ااق  ...راسااـ ...راساات

راست ...دو ...یـ ...یـ ...یک...
( شوتتس نفسی می هشد و تمام می هند) .

بیلی

آیای شولتس آیای شولتس  ...داچ ( بلند ) .داچ
( بیلی به شدّر می گرید) .
( موسیقی) .
( در فروهش ِ موسیقی بیلی با مشاایعت ِ گامهاایی ناا آشانا
پااایش مااای رود .در فضاااایی هاااه صااادا بنوووین دارد .باااه شااادّر
می نشانندَش .گامها دور می شوند .باز و بسته شدن ِ دَری با
فاصله .لح اتی سکوت) .

بیلی

 ...آهای  ...هسی اینجاست؟

مرد  /رئیس

اگه ناراحت نمی شی آرو پسر

بیلی

من رو را آوردین اینجا؟

مرد  /رئیس

سیگار؟

بیلی

...

مرد  /رئیس

دست به شم بندِر نزن همه ی روبه راهِه

بیلی

با ...با من یکار دارین؟

مرد  /رئیس

یبال از هر یااز دلاام ماای خاواد باادونی بخاااطر ِ اتفااایی هاه باارای دا َماان افتاااد
هیچکدوم خوشحال نیستیم بیلی

بیلی

شما من رو می شناسین؟

مرد  /رئیس

( می خنادد .آرام ) .خیلی خاوب ...اآلن ساه هفتاه س هاه دنبا ِلات مای گاردیم؛ دییراا ً
از شب ِ حادثه تا حاال

بیلی

خب؟

مرد  /رئیس

بچااه هااای شااولتس من ااورم اونهااایی اَن هااه هااید جااوری نماای شااد باهاشااون
هنار اومد همه شون ُمردو ن .بعضی ها هم تاو دساته ی مانن .ماا آدمهاای بادی
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نیسااتیم .ایاان اتفاااق هاام اتفاااق ِ پیچیاادو ای نیساات .جاازو ِ یواهااد ِ بازیااه .شاااید یااه
سر ِ من هم بیاد هه
روزی َ
بیلی

من ...نمی خوام دیگه تو هید دسته ای باشم...

مرد  /رئیس

هالیه یه شهروند ِ خوب خوشحالم با این هار یه جوون رو به راو آوردم

بیلی

من جدّی می گم آیا

مرد  /رئیس

هسی فکر نکرد شوخی می هنی ولی این وسط یه مشکل هست بیلی

بیلی

...

مرد  /رئیس

شنیدو م دا َمن تو رو خیلی دوست داشته...

بیلی

بله آیا

مرد  /رئیس

گیرر اومد؟
یزی هم ِ

بیلی

ه فریی به حال ِ شما می هنه؟

مرد  /رئیس

فرط هنجکاویه بیلی

بیلی

بخاااطر ِ مریضاای مااادرم حرااوق ِ سااه ماااهم رو پاایش پاایش دادو بااود .همااین
اگه دوست دارین بایی موندو ش رو می دم به شما

مرد  /رئیس

هااه مااا پو ِلاات رو نماای خااوایم پساار جااون ماای خواسااتم هم ِکمااون هناای تااا
دارایاای شااون رو باارآورد هناایم .ااون یااه یاازی بااا هراال جااور دَر نماای آد...
به ن ار مای رساه مرادار ِ هنگفتای از دارایای ِ دا َمان مفراود شادو .خیلای زیااد
طوری هه نمی شه ازش صرف ِن ر هرد...

بیلی

( مااای خنااادد ) .شاااما از یاااه پوووادو تاااو دار و دساااته تویاااع داریااان جاااای اماااوال و
دارایی های رئیسِش رو بدوناه؟ یعنای ماثالً اونهاایی هاه مان رو آوردن اینجاا
تمام ِ جزئیار ِ اموال ِ شما رو می دونن؟

مرد  /رئیس

ه دسته ی هجیب ریبی

( مکاث .سوکوت طاوالنی ) .پسار تاو از اینجاا ماای ری اون نمای خاوای تاو هااید

دسته ای باشی .بدون اگه یه روز بفهمم با یه دسته ی دیگه هرهجای آمریکا
ساار ِ جداشاادو ی مااادرر رو نشااونِت ماای دم بعااد
داری هااار ماای هناای ّاول َ
دخاال ِ خااودر رو ماای آرم همیناااور اگااه بفهماام اینجااا و ایاان لح ااه درو اای
به من گفتی ...روشن شد؟
بیلی

( مکث ... ) .بله ...آیا

مرد  /رئیس

خوبه گم شو

بیلی

از مالیاتِتون خوشحال شدم آیا
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مرد  /رئیس

( بلنااد .بااه کسووی ) .بگااو ایاان رو ببا َارن هموجااایی ول هاانن هااه خف اتِش رو گاارفتن
سریع تر
( صاادای گامهااا .بیلووی را بلنااد ماای هننااد .باای هااید هالماای
پیش می روند) .

بیلی

( با خود .باا بنوین « ) .مای دونام داچ  ...یاه باار بهام گفتای جاای تریای و یاز-
یاد گرفتن دار و دسته ست ...ولی من انردر تو دار و دسته یز یااد گارفتم هاه
دلاام نماای خااواد پااا تااو هااید دسااته ای باارارم ماان رو باابخش  ...شاااید تااه ِ دل ِ
خاودتم هماین باودو ...وگرناه اینهماه ثارور رو باه مان نمای بخشایدی ...خاودر
گفتاای مشااکل ایاان دنیااا و و ااعیت گن ِد ِشااه ...یا ِدتِااه؟ هر نااد ...تااو دیگااه یاارار-
نیست یزی رو به یاد بیاری من باید یادم باشه داچ شولتس ِ هبیر »
( صدای باز و بسته شدن ِ دَری با بنین) .
( موسیقی) .
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