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صحنه ی یکم

)اتاِق اصلِی نسبتاً ساده و بی تجمِل يک کلبه، در بخِش روستايی نشیِن 
َگلِوی. درِ ورودی سمِت چِپ صحنه است. میزی با دو صندلی 
و گنجه ای سمِت راست، شومینه ای روشن میانه ی ديوارِ عقِب 
صحنه که در هر طرف آن، يک صندلِی راحتی است. به ديوارِ 
عقبی يک صلیب و درست پايین آن، مجموعه ای ابزارآالت و 
داس های دسته کوتاه، دسته بلند، کلنگ و ديگر ابزار قديمی آويزان 
است. در آغازِ نمايش، میک داد، مردِ پنجاه وچندساله ی صاحِب 
مِری  که  نشسته  سمت چِپ صحنه  راحتِی  صندلِی  روی  کلبه 
توپُر، درشت هیکل و  رافِرتی، زِن همسايه ی هفتادوچندساله ی 

سفیدمو، در می زند و از درِ ورودی داخل می شود.(
میک. ِمری: 

مِری جانی. میک: 



جمجه ای در کانه مارا  10   

سرده. ِمری: 
گمونم سرده. میک: 

سرده، آره. فصل داره عوض می شه. ِمری: 
فصل داره عوض می شه؟ میک: 

االن فصل داره عوض می شه ديگه میک. تابستون داره  ِمری: 
می ره.

هنوز که نرفته، يا رفته؟ میک: 

تابستون داره می ره میک. ِمری: 
چه ماهی ايم االن؟ میک: 

سپتامبريم؟ ِمری: 
)فکر می کند( سپتامبريم، می دونستی تو؟ میک: 

تابستون داره می ره. ِمری: 
عجب تابستونی داشتیم. میک: 

عجب تابستونی داشتیم. اصاًل تابستون نداشتیم. ِمری: 
بشین اين جا راحت باش مِری. میک: 

)می نشیند( بارون، بارون، بارون، بارون، بارون داشتیم.  ِمری: 
حاال هم که سرما. االن ديگه هوا زودتر تاريک می شه. 
تا چند هفته ی ديگه برگ ها هم رنگ عوض می کنن و 

ديگه تمومه.
من واقعاً حتا نمی دونستم سپتامبره، قبول دارم حرفتو. میک: 

نمی دونستی میک؟ فکر می کردی چه ماهیه؟ ِمری: 
فکر می کردم اوتی چیزيه. میک: 

اوت؟ )می خندد( اوت گذشته. ِمری: 
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االن ديگه می دونم. میک: 

اوت گذشت. ِمری: 
می دونم گذشت. میک: 

اوت ماهِ پیش بود. ِمری: 
)اندکی آزرده( االن ديگه می دونم ماهِ پیش بود مِری.  میک: 

الزم نیست همین جور ِهی بگی.
)مکث( مگه پسر دخترها برنگشته ن مدرسه و دست  ِمری: 

برنداشته ن از باال پايین کردِن خیابون، عیِن...
هاه چرا، برگشته ن. من معموالً متوجهِ اين قضیه نمی شم  میک: 

که به خودم بگم »پسر دخترها برگشته ن مدرسه، پس 
تابستون ديگه قطعاً تموم شده.«

عیِن يه ُمشت هرجايی. ِمری: 
)مکث( کی ها عیِن يه ُمشت هرجايی اَن؟ میک: 

اون بچه مدرسه ای ها که خیابونو باال پايین می کنن. ِمری: 
من بودم بهشون يه ُمشت هرجايی نمی گفتم. میک: 

لب می گیرن. ِمری: 
چه ضرری می زنه به کسی؟ میک: 

فحش می دن. ِمری: 
مِری، تو ديگه زيادی اُّملی، بیش از حد. اين روزها  میک: 

کی فحش نمی ده.
من نمی دم. ِمری: 

»تو نمی دی.« میک: 

)مکث( ايُمن اَندروز نمی داد. ِمری: 
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خب همه ی ماها که نمی تونیم قدرِ تو يا ايُمن اَندروز  میک: 

خوب باشیم؛ تازه من حتم دارم ايُمن اَندروز هم اگه 
می خورد زمین يا می ِشست رو میخ، فحش می داد.

نمی داد. ِمری: 
تو کاًل فقط تو تلويزيون می ديديش. خونه که می رفته  میک: 

احتماالً کلی فحش می داده. احتماالً هیچ کارِ ديگه ای 
نمی کرده غیِر فحش دادن.

هاه، اين ديگه دروغه... ِمری: 
می گم خونه که می رفته. میک: 

يه َکِس ديگه ايو بهت بگم که فحش نمی ده. )اشاره  ِمری: 
می کند به صلیب( اين آدم فحش نمی ده.

خـب همه ی ماها که نمی تونیـم قدرِ عیسـا مسـیح  میک: 

خوب باشیم. ايُمن اَندروز به کنار. اين جوونک ها سِر 
تعطیالت شون می آن بیرون يه ُخرده تفريح کنن فقط، 

هیچ هم نمی خوان ضرری به کسی بزنن.
اين جوريه  واقعًا  کسی،  به  نمی زنن  ضرری  هیچ  ِمری:  
حیاِط  تو  داشتن  که  گرفتم  سه تاشونو  ُمِچ  میک؟ 
کلیسا می شاشیدن. وقتی بهشون گفتم به پدر کافِرتی 
ُکلَفت خپله ی  خوبه؟  باشن  گفته  بهم  چی  می گم 

پیری!
می دونم گفتن و نبايد می گفتن... میک: 

خودم خوب می دونم نبايد می گفتن! ِمری: 
بیست وهفت  ماِل  اين قضیه  مِری،  تو رو خدا آخه  میک: 
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سال پیش بوده.
چه ماِل بیست وهفت سال پیش بوده باشه چه نباشه! ِمری: 

گذشته ها گذشته. میک: 

گذشته، آره؟ نه، من نمی ذارم گذشته ها بگذره. بهت  ِمری: 
می گم کِی می ذارم گذشته ها بگذره. وقتی ببینم دارن 
گذشته ها  می ذارم  ديگه  می سوزن،  جهنم  آتیِش  تو 

بگذره، قبلش نه!
آتیِش جهنم ديگه خیلی زياده َرويه برا شاشید ن. حتمًا  میک: 

فقط هم پنج سال شون بوده. خدا عاقبت شونو به خیر 
کنه.

تو زمیِن متبرک میک. ِمری: 
چـه تو زمیـِن متبرک چه جـای ديگه، حتماً داشـته ن  میک: 

می ترکیـده ن ديگـه. تـازه مگـه اصـاًل زمیـِن متبـرک 
چیـه غیـِر يـه زمیـِن قديمـی ای کـه يـه چیکـه آِب 

مقـدس روش گرفتـه ن؟
خب، میک داد، تو اون َمردی ای که من انتظارشو داشتم  ِمری: 
اين حرفو بزنی، با اون کارِ کثافتی که هر سال وقِت پايیز 

مشغولش می شی...
)حرِف مِری را قطع می کند( نمی خواد اين حرف ها رو بزنی. میک: 

حاال ديگه نمی خواد اين حرف ها رو بزنم؟ ِمری: 
)میک بلند می شود، دو لیوان می ريزد، يکی را به مِری می دهد 
و خودش در حالی که لیوان ديگری را دست گرفته می نشیند.(
اگه اين قدر که می گی کارِ کثافتیه، پس چرا استانداری  میک: 
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پولشو می ده؟ مگه کشیش نصِف اون مدتو وانستاده 
باالسِر من و باهام گپ نمی زنه و برام فنجون فنجون 

چايی نمی آره؟ هان؟
)مکث( فکر کنم چرا. )جرعه ی مختصری می خوَرد( حاال  ِمری: 
نه که اون جوونِک رو اعصاب يه ذره هم برام مهم 

باشه ها.
کدوم جوونِک رو اعصاب؟ میک: 

پدر ِولش، والش، ِولش. ِمری: 
پدر ِولش که مهم نیست. میک: 

قضیه کاًل مهم نیست، فقط اين که من خیلی خوشم  ِمری: 
نمی آد برم پیِش يه پسربچه ی دوساله اعتراف کنم.

اصاًل تو چه گناه های کوفتی ای داری که بخوای هر  میک: 

هفته بری پیِش اون اعتراف کنی؟
گناه هايی که آدم اعتراف می کنه، بیش تر به خودش  ِمری: 

مربوطه.
)شیطنت آمیز( حاال چی هست؟ فکر و خیال های کثیف  میک: 

نیسـت؟ هاه نـه. پس حتماً فرمـاِن کتاب مقدسـه کـه 
»دزدی نکن«.

چرا »دزدی نکن«؟ ِمری: 
هاه، يه پوند تیغیدِن امريکايی ها بابِت اين که نقشه هايیو  میک: 

بود  گفته  بهت  جهانگردی  اداره ی  که  بدی  بهشون 
مجانی بذار کِف دست شون. بهشون می گفتی خونه ت 
تو لیام همون جايیه که فیلِم »مردِ آرام« رو فیلمبرداری 
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کرده ن؛ مگه درستش صدوشصت کیلومتر اون ورتر از 
مام کراس يا همچین جايی نبود؟

صدوشصت کیلومتره؟ مام کراس خیلی جابه جا شده  ِمری: 
پونزده  کردم  نگاه  من  که  باری  آخرين  چون  ها، 

کیلومتر بود.
عکس های جان ِوين، دونه ای دو پوند. مورين اُهارا  میک: 

پنج تايی.  اسکناِس  يه  استفاده می کرد،  لیوانه  اين  از 
پسر، بهت بگم ها، هان؟ اين امريکايی های احمق.

چند  می خواد  دل شون  احمق  امريکايی های  اگه  ِمری: 
پیری کمک کنن،  يه خانومِ  به درآمِد  پول  شیلینگ 

من قطعًا جلوشونو نمی گیرم.
پس اگه اعترافت تیغیدِن اون گردن کُلفت ها نیست،  میک: 

حتمًا اينه که با ده تا کارت بینگو بازی می کنی.
)لبخند می زند( من با ده تا کارت بینگو بازی نمی کنم. ِمری: 

که  کنه  جمع  شاهد  صدتا  می تونه  استانداری  هاه،  میک: 

چیِز ديگه ای می گن، چون ديگه بیست سال می شه 
کارِت همینه.

شايد هرازگاهی واقعًا حواسم نباشه يادم بره چندتا  ِمری: 
کارت برداشته م...

يادت بره، آره؟ میک: 

)اندکی آزرده( قضیه اينه که يادم می ره میک. من واقعًا  ِمری: 
می خوام چهار تا بردارم و اون وقت دوتا کارت به هم 
چسبیده ن و اين جوری می شه که قبِل اين که بفهمم 
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چی به چیه، نشسته مو بعد می بینم چندتا کارت دستم 
دارم...

مِری رافِرتی، تو از زمانی که والِرا دوازده سالش بود،  میک: 

تو تاالرِ کلیسا ده کارته بازی کرده ی و تازه اگه بختت 
بگه رو ده کارت می مونی، چون مگه وقتی نزديِک 
تعدادشون  پول ها جمع شده ن،  کريسمس می شه و 
نمی رسه به پونزده تا، و مگه رکوردِ گینسی که داری، 
يه بار بیست ودوتا کارت نیست، و تازه تعداد باالتر 
نمی رفت اگه اون شب هیجده بار برنده نشده بودی 
و به نظرت رسید ممکنه ديگه کم کم مشکوک بشن؟

)مِری عصبانی به میک ُزل می زند.(
خب حاال در موردِ قضیه ی اعتراف میک داد، از آخرين  ِمری: 
رفته ی چه قدر گذشته؟  پیِش کشیش  تو  که  دفعه ای 

هفت سال و نیم، درسته میک؟
هان؟ میک: 

هفت سال و نیم... ِمری: 
)عصبانی( ديگه بسه مزخرف گفتن مِری. میک: 

زنت اونا نبود که قديم ها هر هفته تو رو می کِشید  ِمری: 
می بُرد اون جا...؟

)عصبانی بلند می شود( گفتم مزخرف گفتن ديگه بسه!  میک: 

وگرنه راه تو بکش برو بیرون!
برای  نوشیدنِی ديگری  بی هدف قدم می زند و  اندکی  )میک 

خودش می ريزد.(




