




دربارۀ نمایشنامه نویس

کارگرداِن تئاتر و سـینما، در سـال 1950  جان پاتریک شـنلی، نمایشـنامه نویس و 
در خانـواده ای ایرلندی االصـل در آمریـکا به دنیـا آمـد. او در سـال 1977 در رشـتۀ 
گروه تئاتر آنسـامبل  غ التحصیـل شـد و بعـد از آن به  تئاتـر از دانشـگاه نیویـورک فار
استودیو پیوست و در سال 1982 یکی از نخستین نمایشنامه های خود، به ماه 

گـروه در آف برادوی بـه روی صحنه برد.  خـوش آمدیـد، را بـا ایـن 
در سال 2004، نمایشنامۀ  شک: یک حکایت، به عنوان بهترین نمایشنامۀ 
بهتریـن  جمـع  بـه  شـنلی  و  کـرد  خـود  آِن  از  را  تونـی1  و  پولیتـزر  جوایـز  سـال، 
نمایشنامه نویسـان معاصـر آمریکایـی پیوسـت. ایـن نمایشـنامه را محمـد منعـم 
)نیـال، 1389( و آزاده شـاهمیری )قطـره، 1392( بـه فارسـی برگردانده انـد. پیـش 
از آن هـم، نمایشـنامۀ دیگـری از شـنلی بـا نـام بیـا بریـم تـو دِل شـِب ُپـر سـتاره بـا 

ترجمـۀ بهرنـگ رجبـی )نیـال، 1388( منتشـر شـده بـود. 
بیـرون از مولینـگار در ژانویـۀ 2014 در بـرادوی بـه روی صحنـه رفـت و متـن آن 
در تابسـتان همـان سـال منتشـر شـد. روزنامـۀ نیویـورک تایمـز  ایـن نمایشـنامه را 

1. American Theatre Wing
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بهترین اثر شنلی بعد از شک دانست و متن شاعرانه و رمانتیسیسم لذت بخش 
آن را سـتود. ایـن اثـر نامـزد بهتریـن نمایشـنامۀ سـال 2014 از طـرف تونی، مجمع 
کنون  ج از نیویورک2 شد. هم ا منتقدین تئاتر نیویورک1، و مجمع منتقدین خار

فیلمـی از ایـن اثـر به کارگردانِی نمایشـنامه نویس در حال تهیه اسـت. 

حمید احیاء

دی 1393

1. Drama Desk Award
2. Outer Critics Circle Award



    شخصیت ها
 تونی رایلی، هفتاد و پنج ساله، یا چیزی در آن حدود 

 آنتونی رایلی، پسر تونی، چهل و دو ساله
 ایفا1 ُمولدون، همسایۀ آن ها، هفتاد ساله

 ُرزمری ُمولدون، دختر ایفا، سی و شش ساله

    صحنه

کیلومترِی شهر دوبلین در  کیلوکان ]در نزدیکی شهرک مولینگار و شصت  دهکدۀ 
جمهوری ایرلند[ در سال های 2008 و 2009 و 2013

1. Aoife 



آشــپزخانه   بــاد.  و  کبوتــر  و  گاو  صــدای  اســت.   ۲008 )دســامبر 

در  گوســفند  و  گاو  مزرعــۀ  یــک  در  خانــه ای  کوچــک  نشــیمن  و 

بــاالی  در  قفســه ای  ی  رو قدیمــی  تلویزیونــی  کیلــوکان.  دهکــدۀ 

کهنــه ای زمیــن را پوشــانده و یــک  کف پــوش  ظرفشــویی قــرار دارد. 

کوچــک، انباشــته از  گوشــه ای قــرار دارد. میــزی  بخــارِی زغالــی  در 

کنــار پنجــره اســت. مبــِل یک نفــرۀ چرم نمایــی  کثیــف  ظرف هــای 

کــه دل و روده اش بیــرون زده  در فضــای زیــِر پله هاســت. صــدای  نیــز 

می رســد.  به گــوش  بیــرون  از  یــک(  )دِر  دری  باز و بسته شــدن 

کــه بــه آشــپزخانه راه دارد، بــاز شــده و  ســپس در دیگــری )دِر دو( 

کت و شــلوار مشــکِی  بــا  تونــی رایلــی، پیرمــرِد ایرلنــدِی بدُعنقــی 

او،  دنبــال  بــه  و  می شــود  وارد  ماهیگیــری  کاله  و  رنگ و رو رفتــه 

پســرش آنتونــی رایلــی. تونــی هفتــاد و پنــج ســاله به نظــر می آیــد و 

نــگاه زیرکانــه ای دارد. آنتونــی چهــل و دو ســاله اســت و چشــمان 

یاپــرداز را دارد.( آدمــی رؤ
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گرفته؛ شــده مثــل یه تکه  خدایــا، عجب صحنــه ای! دلم  آنتونی: 

سنگ. تماِم بدنم این طوری شده. 
کردی؟ نه، واقعًا می خوام بدونم!  چرا اون  کارو  تونی: 

نصف بدنم، از شونه  تا پایین، داره تکه پاره می شه. خب  آنتونی: 

آدم ناراحت می شه دیگه.
به خاطر تو نبود اآلن خالص شده بودیم. تونی: 

خالص از چی؟ آنتونی: 

فکر می کنی چی؟ وظیفه مون! وظیفۀ اجتماعی مون! تونی: 

وظیفه مون؟ چه وظیفه ای؟ آنتونی: 

کالم می گفتـی »شـب بخیـر و می بخشـین زحمـت  فقـط یـه  تونی: 

دادیـم«، همیـن! امـا نـه، آقا حتمـًا باید می گفتن که »تشـریف 
بیاریـن منـزل مـا.«

این قدر ُچس دماغی بابا؟ آنتونی: 

مزاحم نمی خوام. تونی: 

جدی نمی گی. آنتونی: 

عیِن یه ضعیفه ای! بهتره بری ظرف ها رو بشوری. تونی: 

یه مشت  ما  فکر می کنن  کن، جل الخالق!  نگاه  آره.  وای،  آنتونی: 

وحشی ایم!
مامانت اگه وضِع این خونه رو می دید، در جا سکته می کرد. تونی: 

)آنتونی پیشبند می بندد و شروع به شستن ظرف ها می کند.( 

دیگــه این قــدر از ُمــردن حــرف نــزن. تمــام روز ُزل زدیــم بــه  آنتونی: 

کریستفر مولدون. جنازۀ اون بدبخت 
که ُمرد بودم.  همه اش تو فکِر دفعۀ اولی  تونی: 

که چی؟ دفعۀ اولی  آنتونی: 
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که ُمرد. کریس مولدون. اولین باری  تونی: 

کسی از خنده  روده ُبر نشد. گه فکر می کنی بانمکی، بگم  ا آنتونی: 

کجاست؟ پیپم  تونی: 

باالست. دست بهش نمی زنی. آنتونی: 

ُمرد. بار  یه  قبالً ها هم  مولدون  می دارم.  َبرش  بخوام،  گه  ا تونی: 

بسه دیگه!  آنتونی: 

اون وقت ها تو جمِع ما خیلی باحال بود. هیچ آخر هفته ای  تونی: 

نبود که نیاد پاتوق. تا اون شب که پسرش به دنیا اومد. 
اون ها هیچ وقت پسر نداشتن. آنتونی: 

داشــتن. خیلــی وقــت پیــش. یــه پســر داشــتن، امــا طفلــک  تونی: 

ناقص الخلقــه بــه دنیــا اومــد و چنــد هفتــه بعــدش هــم ُمــرد. 
چطور من نمی دونستم؟ آنتونی: 

کسی حرفشو نمی زد. تونی: 

کسی می مونه؟ کیلوکان مگه حرْف تو دهن  تو این  آنتونی: 

خودشون صداشو درنیاوردن، چون بچه هه نصِف یه نوزاد  تونی: 

کوچک تر می شده.  بوده و روز به روزم 
آب می رفته؟ آنتونی: 

کریستفر، رو روش  مثل لنگه جوراب تو لگن. اسِم باباش،  تونی: 

کنن ُمرد.  گذاشتن، ولی قبل از اینکه تعمیدش 
نه! آنتونی: 

کرده!۱  گیر  آره، طفلک اآلن تو برزخ  تونی: 

که میان چیزی راجع به این قضیه نگی. اینجا  آنتونی: 

خ خواهند ماند. م. که غسل تعمید نشده اند تا قیامت در برز کسانی  که  1. باور این است 
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خالصــه، تــو روزنامــه نوشــتن که کریســتفر مولــدون ُمــرده. رفقا  تونی: 

تــو پاتــوق فکــر کــردن دوستشــون ُمــرده. همه رفتن مراســم احیا 
ســر جنــازه اش، امــا ســخت پکــر شــدن وقتــی دیــدن چیــزی 
اونجــا نیســت جــز یــه تابــوت ســفید یــه وجبــی. یکــی  داد 
کریســتفر مولــدوِن بدبخــت  می زنــه: »ای خــدا! نــگاه! از ایــن 

فقــط همیــن مونــده؟«
)تونی حسابی می خندد.( 

کریس مولدونه؟ کردن  فکر  آنتونی: 

خب آره، آخه هم بود هم نبود. تونی: 

کریس مولدون یه پسر داشته. آنتونی: 

کــرد. یــه  آره، بــرای یــه دقیقــه. بعــد از اون هــم دیگــه قاطــی  تونی: 

گرفــت و رفــت بــه جنــگ پرنده هــا. تفنــگ 
کالغ بزنه. دوست داشت  آنتونی: 

شانس آوردیم اقاًل چندتایی باقی موندن تو ایرلند. با اون  تونی: 

کرده بود عینهو آبکش. تفنگش آسمون رو 
وارد  سیاه پوشـیده  ایفـا  می خنـدد.  تونـی  می شـوید.  ظـرف  )آنتونـی 

به نظـر نمی رسـد.  و چنـدان سـالم  اسـت  او هفتـاد سـاله  می شـود. 

نفس تنگـی دارد و بـا عصـا راه مـی رود و حـاال هـم عـزادار و سـخت 

اسـت.(  پریشـان 

چیه می خندی؟ ایفا: 

)آنتونی پیشبندش را باز می کند.(

حالت خوبه ایفا؟ آنتونی: 

کن. داغونم. در رو ببند. خوب؟ نگام  ایفا: 

ایفا، بیا پیش خودم بشین. تونی: 
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داشتین می خندیدین؟  ایفا: 

آره. تونی: 

نه، نمی خندیدیم. آنتونی: 

موضوع چی بود؟ ایفا: 

چای بیارم؟ آنتونی: 

خوردم. ایفا: 

نوشابه چی؟ آنتونی: 

بطری یا قوطی؟ ایفا: 

بطری. آنتونی: 

نه، دستت درد نکنه. بطری مزۀ  شیشه می ده. ایفا: 

مگه شیشه هم مزه داره؟ آنتونی: 

شیشه مزۀ دندون می ده. ایفا: 

آره، مزۀ شیشه، می دونم چی می گی. مزۀ آیینه می ده. تونی: 

تازه فکر نمی کنم که من شیشه رو مزه می کنم، شیشه است  ایفا: 

که دارم  که منو مزه می کنه. َفّک و دندون می بینم و خودمو 
کریسی.  جویده می شم، مثل طفلک 

پــس بی خیال نوشــابه. باشــه، چایــی درســت می کنم. یه  آنتونی: 

که می تونی بخوری.  استکان دیگه 
پیر شدن بدبختِی محضه. تونی: 

آره، می دونم، سِر خودم اومده. ایفا: 

که هنوز یه دوشیزه ای. تو؟ تو  آنتونی: 

صبحی بودم، ولی حاال پیر شده ام. ایفا: 

آره، شـوهر که می ره، زن هم دنبالشـه، واقعیت داره. تا سـاِل  تونی: 

دیگـه تـو هـم رفتی.




