




  شخصیت ها
  ِولش 

  ُکلَمن 
  َولین 

  ِگرلین 



اتاِق نشیمِن خانه ی روستايِی قديمی ای در لی نِیِن  )آشپزخانه/ 
َگلِوی. درِ ورودی انتهای سمِت راست، میز با دو صندلی سمِت 
راست جلو، شومینه ای قديمی وسِط ديوارِ عقب، صندلی های 
اتاِق ُکلَمن سمِت  راحتِی ژنده و پاره پوره راست و چپش. درِ 
چِپ ديوارِ عقبی است. درِ اتاِق َولین انتهای سمِت چپ. صفی 
چهره های  از  خاک گرفته  پالستیکِی  مجسمه های  از  طوالنی 
کاتولیک که روی هرکدام يک عالمِت مشکِی »و« خورده است، 
بر قفسه ای روی ديوارِ عقبی رديف شده اند، باالی شان تفنگی 
دولول، و باالی آن صلیبی بزرگ آويزان است. گنجه ی غذا سمِت 
چِپ ديوار، گنجه ای کشويی سمِت راست که رويش عکسی 
قاب شده از سگی سیاه است. وقتی نمايش شروع می شود روز 
است. ُکلَمن، سیاه پوش، که از مراسِم خاک سپاری می آيد، وارد 
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می شود و کراواتش را باز می کند. قوطِی بیسکوئیتی از داخل 
پاره  بسته،  را  قوطی  درپوِش  که  نوارچسبی  برمی دارد،  گنجه 
می کند و از داخلش يک بطرِی قاچاق بیرون می آوَرد که روی آن 
هم عالمت »و« خورده. بالفاصله پشت  سرش پدر وِلش، کشیشی 

سی وپنج ساله، وارد می شود.(
درو برا َولین باز می ذارم. ِولش: 

هر کاری دوست داری بکن. ُکلَمن: 

)ِولش پشِت میز می نشیند و ُکلَمن دوتا لیوان می ريزد.(
يه لبی با من تَر می کنی ديگه، نه؟

می کنم ُکلَمن. ِولش: 

)زيِرلبی( سؤاِل کوفتِی احمقانه ای بود. ُکلَمن: 

هان؟ ِولش: 

گفتم سؤاِل کوفتِی احمقانه ای بود. ُکلَمن: 

چرا خب؟ ِولش: 

)ُکلَمن بی آنکه جواب بدهد نوشیدنی را به ِولش می دهد و 
خودش هم پشِت میز می نشیند.(

از اين  همه روز، حاال يه امروزو فحش نده ُکلَمن.
من اگه دلم بخواد فحش بدم، فحش می دم. ُکلَمن: 

دارم می گـم همیـن اآلن کـه تازه از َسـِر خاِک بابات  ِولش: 

اومده يـم.
هاه آره، تو راست می گی، حتماً تو بهتر از همه می دونی  ُکلَمن: 

ديگه، هاه آره.
)مکث( حاال بد جمعیتی هم نیومد ها. ِولش: 
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يه ُمشت الشخور فقط اومده بودن فضولی. ُکلَمن: 

بس کن ديگه ُکلَمن. اومده بودن برا آخرين بار ادای  ِولش: 

احترام کنن.
عرق خورِی  پرسیدن  نیومدن  هفت تاشون  مگه  خب  ُکلَمن: 

بعِد مراسم کجا برگزار می شه؟ بعد هم مِری جانی که 
گفت »می شه پیراشکی بدين؟« تو اين خونه پیراشکی 
نداريم که اون ها خوششون بیاد. تا وقتی پول ها دسِت 
َولینه که نداريم. اگه پول ها دسِت من بود می گفتم آره، 
باشین،  بیاين، راحت  اگه الشخور هم هستین  حتی 

ولی پول ها دسِت من نیست. پول ها دسِت َولینه.
َولین يه کم خسیسه تو پول خرج کردن. ِولش: 

اين  می دزده.  ُگهشو  ببینه  هم  سوخته  خوِک  يه کم؟  ُکلَمن: 

راه  بیداد  و  داد  اومد  اگه  همین  برا  اونه،  بطرِی  هم 
انداخت حرف های نامربوط زد، بهش بگو کاًل تو از 
اينه که تو الزم داشتی.  من خواستی. بگو واقعیتش 

باور کردِن اين حرف سخت نیست ديگه.
تو بیشتِر وقت ها داری يه جوری با من حرف می زنی  ِولش: 

انگار الکلی اَم.
خب سـخت نیـست با تو اين جـور حـرف زدن. يه  ُکلَمن: 

بچه کوچولوی ُخل و ِچل هم که هنوز به حرف زدن 
نیفتاده می تونه با تو مثِل الکلی ها حرف بزنه. خیلی 

سعی کردن الزم نداره.
من تا قبِل اينکه بیام اين منطقه دستم هم به اين چیزها  ِولش: 
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نخورده بود. اين منطقه کاری می کنه آدم بیفته به الکل.
گمونم آره، فقط بعضی آدم ها به اندازه ی بقیه کاری  ُکلَمن: 

کردن نمی خوان. بعضی ها فقط يه ُهل کوچولو الزم 
دارن.

من الکلی نیستم ُکلَمن. فقط لب تَر کردن دوست دارم. ِولش: 

هاه آره، من هم فکر کنم دوست داری. )مکث( پیراشکی  ُکلَمن: 

َگنده بِک  ايرلندِی  موسفیِد  هر جايِی  کوفتی.  می خواد 
کوفتی. از ساِل هزار و نهصد و هفتاد و هفِت کوفتی 
پوِل يه لیواِن توی بارو بهم بدهکاره. هر وقت هرجايیو 
می بینی حرفش اينه که فردا. به هیچ جام نیست اگه واقعًا 
آلزايمر هم داره. پیراشکی داشتم که حواله می دادم بهش.
اين حرِف قشنگی نیست ها که آدم بزنه در موردِ يه... ِولش: 

به هیچ جام نیست که حرف قشنگی هست يا نیست. ُکلَمن: 

)مکث( اآلن که ديگه باباتون ُمرده، اين خونه براتون  ِولش: 

خیلی غمگین کننده نمی شه؟
نه. ُکلَمن: 

هوه، من که مطمئنم يه ذره غمگین کننده می شه. ِولش: 

اگه تو می گی يه ذره غمگین کننده می شه که شايد واقعًا  ُکلَمن: 

يه ذره غمگین کننده بشه. اگه  به زور می خوای تو حلقم 
بچپونی که باور می کنم؛ اصاًل مگه تو صاحب نظرِ جهانی 

در موردِ غمگینی نیستی؟
حاال که ديگه آزاد و راحتی، دختری نیست که بیاد  ِولش: 

تو زندگیت؟ هاه، شرط می بندم چندصدتا هست.
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فقط ماماِن تو. ُکلَمن: 

امروز حال و روزت خیلی قشنگه ها. )مکث( پس تو  ِولش: 

عمرت هیچ وقت عاشِق هیچ دختری نبوده ی ُکلَمن؟
بار عاشِق يه دختری بودم که هیچ جوره به  چرا، يه  ُکلَمن: 

آلیسون  بود.  دانشکده  تو  نداره.  ربطی  کوفتی  توی 
اُهولیَهن. يه موهای قرمِز خوشگلی داشت. ولی يه روز 
يه مداد رفت تهِ حلقومش. نُِک تیِز مداده رو داشته 
میک می زده. احتماالً يکی يه ُسُقلمه ای زده بود بهش. 

همون هم پاياِن ماجرای من و آلیسون اُهولیَهن بود.
دختره ُمرد ُکلَمن؟ ِولش: 

نه، نمرد. کاش می مرد. نه، با دکتِر نکبتی نامزد کرد  ُکلَمن: 

که مداده رو براش کِشید بیرون. هر َکسی می تونست 
اون کارو بکنه. دکتر نمی خواست. بخت با من نیست 

ديگه.
)مکث. ِولش مقدارِ ديگری از لیوانش می نوشد. َولین با کیسه ای 
داخل می شود و از داخل کیسه چند مجسمه ی جديد بیرون 

می آورد و آنها را روی قفسه می چیند. ُکلَمن تماشا می کند.(
فايبرگالس. َولین: 

فايبرگالِس کوفت. ُکلَمن: 

نه، توی کوفت، عوِض فايبرگالِس کوفت. َولین: 

نه، تو دوتا کوفت، عوِض فايبرگالِس کوفت... ُکلَمن: 

ِهی، بسه ديگه!! )مکث( يا مسیح! ِولش: 

اون شروع کرد. َولین: 
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)مکث( ديدم تام َهنلِن برگشته. سِر مراسِم خاک کردن  ِولش: 

باهاش حرف زدم. تام باباتونو می شناخت؟
يه کم بابا رو می شناخت. پنج شیش باری بابِت عربده  ُکلَمن: 

کِشیدن سِر راهبه ها دستگیرش کرد.
يادمه، شنیدم می گفتن. جرمِ عجیبیه ها. ِولش: 

اون قدرها هم عجیب نیست. ُکلَمن: 

اِه بس کن ديگه، هست. ِولش: 

اِه، اگه تو می گی هست ِولش، گمونم هست ديگه. ُکلَمن: 

از اون َهنلِن های کوفتی متنفرم واقعًا. َولین: 

چرا آخه َول؟ ِولش: 

چرا متنفرم؟ مگه مِرتینشون نبود که گوش های لَسِی  َولین: 

کوفتی  خوِن  مرگ  دمِ  تا  گذاشت  و  َکند  رو  بیچاره 
بريزه؟

لَسی  َکندِن گوش های  که  نداری  هیِچ هیچ مدرکی  ُکلَمن: 

کارِ مِرتین بوده.
مگه خودش نرفت پیِش بیلی پِنِدر کوره پُزشو داد؟ َولین: 

اين مدرک فقط بر اساِس شايعاته. نمی تونی اين مدرکو  ُکلَمن: 

به  هرحال  کنی.  َعَلم  قانونی  دادگاهِ  تو  ببَری  ورداری 
نمی شه که مدرکت يه پسربچه ی کور باشه.

انتظارشو داشتم تو باهام مخالفت کنی. کاماًل انتظارشو  َولین: 

داشتم.
به  هرحـال کـه اون سـگ هیـچ کاری نمی کـرد غیـِر  ُکلَمن: 

پارس کـردن.




