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 Irvin  اروین 
Cutler  کاتلر 
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)چـراغهایاسـتودیوروشـنمیشـودوارویندرحـالیکـه
میکروفونیدردستدارد،واردمیشود.اومردیقدبلندوفربه
استکهمدعیاستسیاههاراخوبمیشناسدومیداندباآنها
چطوررفتارکندوازاینبابتهمسختبهخودمینازد.میکروفون
رارویپایهمیگذاردودرآنفوتمیکندوتلنگریمیزندو...
بعدازآن،سراغپیانومیرود،درشرابازمیکندوباانگشتهایش
چندکلیدرالمسمیکند.استردی وِنت1دراتاقنگهبانیدیده
میشود.سرگرمشمردنپولهایشاست.اوابداًکششیبهموسیقی
اینجورچیزها ندارد،خودشرادرگیر سیاهانوعالیقشان
نمیکند.هدفونیرابرمیداردورویگوشهایشمیگذارد.(
)ازداخلبلندگو(اِروی...میخواییهمشتومالیبه استردی ونت: 

۱. یک نام خانوادگی انگلیسی است که حرف »واو« در این اسم نزدیک به حرف »میم« و گاهی 
»ف« تلفظ می شود. عده ای از استردی ونت های انگلیسی در قرن هفدهم به آمریکا مهاجرت 
کردند که ظاهراً شخصیت نمایشنامۀ ما هم یکی از نوادگان آن هاست و اروین اغلب او را به 

نام کوچکش )ِمل( صدا می زند. م.

پردۀ اول
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اینمیکروفونهبدیم؟ها؟بیایهچکبکنیم.
)اروینسراغمیکروفونمیرودودرآنحرفمیزند.(

آزمایشمیشه...یک...دو...سه)اکویصداخیلیبلند اروین: 

استواستردیونتهمالکیبادکمههاورمیرود(آزمایش
میشه...یک...دو...سه...آزمایشمیشه.صداشچطوره
مِل؟)استردیونتجوابنمیدهد(آزمایشمیشه...یک...دو
)استردیونتهدفونهاراازگوششدرمیآورد(خب،این استردی ونت: 

همازآزمایش.صداشخوبه.)مکث(.ارویتواون
لیستروداری؟

آرهدارمش.اینقدرالکیجوشنزن. اروین: 

ببین،اروی...حّدشوبهشنشونمیدی.باشه؟من استردی ونت: 

تورومسئولاینکارایاونمیدونم.اگهبازشروع
کنهمسخرهبازیدربیاره...

حاالچراازپشتاینبلندگویلعنتی؟!میخوایبامن اروین: 

حرفبزنی...درخدمتم!فقطمنازپشتاینبلندگوی
مسیح! یاحضرت ندارم... تو با حرفی هیچ لعنتی
گوش نمیره. من َکت تو المشنگهای هیچ ببین... استردی ونت: 

میکنیاروی؟)اروینسراغپیانومیرودوبیآنکهحواسش
که بگم فقط میکند.( چک را پیانو کلیدهای باشد جمع
تحملشوندارم.ازتمیخوامحّدشوبهشنشونبدی.
اروی؟)استردیونتازاتاقکنترلبیرونمیآید.(گوشکن

اروی!تومدیربرنامهشی.مسئولیتشباتوئه...
باشه،باشهمل.بذارمنخودماوضاعروجمعوجور اروین: 

میکنم.
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مسئولیتاینزنیکهباتوئه.ایناِسمایدهنپرکِنصدمن استردی ونت: 

یهغازهمتوَکِتمننمیره...چهمیدونمملکۀبلوزو
اینچرندیات!

مادرِبلوز.مل!مادرِبلوز. اروین: 

منکاریندارمچهاسمیروخودشگذاشته.اینچیزا استردی ونت: 

توَکِتمننمیره.فقطمیخوامبیارمشاینجا...اون
آهنگایتولیستروضبطکنم...بعدهمبندازمش

بیرون.دقیق!مثلکارساعت.افتاد؟
مثلکارساعت.فقطتوسرتتوکارخودتباشه، اروین: 

بذارمنخودمهمهچیروحّلشمیکنم.
آره...آره...تودفعۀقبلهمهمهچیروخودتحل استردی ونت: 

انگار اینجاجولونمیدادکه یادته؟همچین کردی.
اینخرابشدهارثباباشه.باآهنگاییکهماانتخاب
میکردیمحالنمیکرد،میگفتگلوشخشکشده...

عشقشنمیکشیدبیشترکارکنه...
میدونم،باشه.خودماونجابودم.همهچیرومیدونم. اروین: 

هـیغرمیزدهواسـرده...پاشگیرمیکـردبهسـیم استردی ونت: 

میکروفونبعدمنوتهدیدمیکردمیرهشکایتمیکنه...
فکرمیکنیاینمعنیاشاینهکهتوداشتیهمهچیرو

راستوریستمیکردی؟
ایندفعههمهچیزوردیفکردم.دیشبزنگزدم اروین: 

بهش،گلوشهیچمشکلینداشت...آهنگاروباهم
مرورکردیم...همهچیزوردیفکردممِل.

اروی،اونشیپورزنه...همونکهاونآهنگاروبهم استردی ونت: 
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داد...اونمامروزمیآددیگه؟خوبه!منمیخواماون
جورصداهاروبیشتربشنوم.زمونهدارهعوضمیشه.
حاالدیگهاینتجارتکلیچالهچولهداره.مابایدیه
دستیبهسروگوششبکشیمونونوارشکنیم...یه
کارتازهایروکنیم.میدونی،یهجورهنروحشی...
پرضرب.)سکوت(میدونیدیشبچیروگذاشتیم
بیروناروی؟آشغاالروگذاشتیمبیرون.آشغالبودن
دیگه.خودمهمنمیدونمچراهنوزدارمزحمتاین

جورکاراروبهخودممیدم.
ملدفعۀقبلتوکارِتروخوبانجامدادی.البتهبه اروین: 

خوبیدفعههایقبلترنبود،ولیخوببود.
میدونیچندتانوارتونیویورکفروختیم؟برگههارو استردی ونت: 

بیارمکهآمارشوببینی؟تازه،میدونینیویورکچی
دارهاروی؟هارلم1!محلۀهارلمتونیویورکه.

باشهماتونیویورکچیزینفروختیم.ولیببین!ممفیس.. اروین: 

بیرمنگام...آتالنتا...یامسیح!پولیبهجیبزدیا!
مسئلهپولشنیستاروی.میدونیدیشبنتونستم استردی ونت: 

چشمبههمبذارم؟اینتجارترواعصابمنه.زنم
هیبهپروپاممیپیچهکهیهمدتولکنموبرمتوفاز
استراحت.فقطدوسالدیگه...بعدشمیکشمکنار.
میزنمتویهکارآبرومند.منسوجاتمثاًل!کارآبرومند
یعنیهمین.میدونیبایهکشتیپُرِمنسوجاتایرلندی

چیکارمیشهکرد؟

Harlem .۱: نام محله ای فقیرنشین در نیویورک که بیشتر ساکنان آن سیاه پوست هستند.م.
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)صدایزنگازخارجصحنهشنیدهمیشود(
چطورهبریباالکهمناینجابهکارمبرسممل؟ اروین: 

فقطیادتباشه...مسئولیتاینزنیکهباتوئه. استردی ونت: 

)استردیونتبهاتاقکنترلبرمیگرددواروینمیروددرراباز
کند.کاتلر،اسلودَِرگوتولیدوباهمواردمیشوند.کاتلردرست
مثلبقیۀتازهوارداندرمیانۀپنجاهسالگیاست،اونوازندۀگیتار
وترومبونودرضمنسرپرستگروهاست،احتماالًبرایاینکه
ازبقیهشانمعقولتراست.اجرایشخشکاستوکارشهیچ
آواافزایینداردوهمۀادراکاوازموسیقیتنهامنحصربههمان
تارصوتیاستکهدرلحظۀنواختنباآندرگیراست.تمام
ویژگیهایانسانیگوشهگیروانزواطلبرادارد،ااّلخوداندیشی.
اِسلودَِرگ،نوازندۀبیس،احتماالًدلزدهتریناینمردهااززندگی
است.اوشبیهکاتلراستبیآنکهانرژیاوراداشتهباشد.بهشکل
فریبندهایباهوشاست،باوجوداین،همانطورکهاسمشکنایه
میزند1،ُکندوخمودهبهنظرمیرسد.مردنسبتاًدرشتاندامی
موروثی و اصیل ضرب یک نبض شریر. لبخندی با است
آفریقاییدرنوازندگیاشمیزند.اجرایآسودهاشدراینزمانه
سختتکاندهندهبهنظرمیرسد.تولیدونوازندۀپیانوست.وقتی
کهپایقبضهکردنسازشدرمیاناستخوبمیفهمدکههر
محدودیتیدرسازشبهمعنایگسترشوانعطافخوداودر
برابراینمحدودیتاست.اوتنهاعضواینگروهاستکهسواد
خواندندارد.آدمیخودآموختهوبیاستاداست،امادرفهمو

۱. اسم او Slow Drag به معنای تحت اللفظی »رقص آهسته« است، که هم به نوعی موسیقی »رگتایم 
جاز آمریکایی« اطالق می شود که برای رقص نوشته شده و هم به رقص مربوط به آن. م.
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بهکارگیریدانششدچارسوءتفاهمهاییاست.بااینهمهاو
بهسرعتمیتواندبهقلبموقعیترخنهکندوبینشاوهمواره
محرکادراکاوست.همۀمردهابهشکلیلباسپوشیدهاندکه

برازندۀیکگروهموسیقیبرجستۀآنعصراست.(
احوالبروبچهها؟بیاتوکاتلر)سکوت(»ما«1کجاست اروین: 

پَس؟باشمانیست؟
نمیدونمآقایاروین.گفتساعتیکاینجاست. کاتلر: 

فقطهمینقدرمیدونم.
شیپورزنتونچی؟اونهمبا»ما«میآد؟ اروین: 

قراربودلوویهمبامنوبچههاسریهساعتاینجا کاتلر: 

باشه.فکرکنماآلناپیداشبشه،ولیمطمئننیستم.
بدم. نشون بهتون رو اتاقگروه بیاید بیاید... باشه، اروین: 

اینجامیتونیدمستقرشیدوتمرینکنید.گرسنهتون
نیست؟بذاریدزنگبزنمبهاینساندویچییهبگم
چندتاساندویچبفرسته.تاغذاتونوبخوریدمیتونید
برایکارهمآمادهبشید.کاتلر...اینلیستآهنگاست.

)ازبلندگو(اروی!چیشده؟»ما«کجاست؟ استردی ونت: 

همهچیتحتکنترله.حواسمبههمهچیهست. اروین: 

»ما«کجاست؟چیشدهکهبابچههایگروهنیومده؟ استردی ونت: 

چنددقیقۀدیگهپیداشمیشه.حاالبذاربچههارو اروین: 

ببرماتاقگروه.باشه؟)آنهاازاستودیوخارجمیشوند
وچراغهایاستودیوخاموشوچراغهایاتاقگروهروشن

۱. اسم کوچک مارینی یا »ما« همه جا در گیومه آورده شده است تا از ضمیر جمع متکلم فارسی 
متمایز شود. م.
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میشود.اروینازسرراهشانکنارمیرودتاردشوند.(خب
بچههاشمابریدسرتمرین.منهمهروقتمارینی

اومدخبرتونمیکنم.
)اروینخارجمیشودوکاتلرلیستآهنگهارابهتولیدومیدهد.(
)برگهرامیخواند(خبچیزاییکهاینجاداریم...»بهمن تولیدو: 

ثابتکن«...»باتوحرفمیزنم،صدایمرابشنو«...
»ریشۀسیاهمارینی«...و»بلوزنورماه«.

آقایاروینکجارفت؟ایناکهاونینیستکه»ما« کاتلر: 

بهمنگفت.
کاتلرمناگهجایتوبودمخودموواســهاینچیزاِجر اسلو درگ: 

نمیدادم.ایناخودشونحّلشمیکنن،»ما«میآدحّلش
میکنه.

منفقطنمیخواستمبامبولیازشدربیاد،همین.»ما« کاتلر: 

آهنگایایناروبهمننگفتهبود.یهچیزدیگهگفتهبود.
چیبهتگفتهبود؟ اسلو درگ: 

این»بلوزنورماه«توشنبود.اینیکیازآهنگایبِسییه. کاتلر: 

اسلودرگراستمیگه.منهمبودمسراینچیزا تولیدو: 

مغزموفِرنمیدادم...بذارخودشونراستوریستش
میکنن.

لوویمیدونهساعتچندبایدبیاد؟ کاتلر: 

لــوویرفتهاونچهاردالرتوروبــهبادبده.امروز اسلو درگ: 

صبــحازهتلزدبیرونگفتدارهمیرهکفشبخره.
انگاراولینبارهکهبااینچاچولبازیاتورومیاندازه

توهچل!
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میدونهچهساعتیبایداینجاباشه؟اآلنفقطهمین کاتلر: 

رومیخوامبدونم.فکرماآلنپیشهیچچهاردالری
نیست.

شکنکنفکرلوویپیششهست.اونچهاردالر اسلو درگ: 

تاقرونآخرشدودمیشهمیرههوا.
هرچی!قراربودرأسساعتیکاینجاباشه.رأس کاتلر: 

همونساعتیکه»ما«گفته.بعداینکاکاسیاهباچهار
دالرزدهتوخیابون،گموگورشده!توبایددیشب
توکالبمیدیدیشتولیدو.داشتسعیمیکردسر
صحبتروبااوندخترهکهدوسِت»ما«بودبازکنه.

الزمنیستایناروبهمنبگی.خودمایناخالقای تولیدو: 

لوویدستمه.
)صدایزنگازخارجصحنهبهگوشمیرسد.(

لوویداشتسعیمیکردسرصحبتروبااوندختره اسلو درگ: 

بازکنهولیحالشگرفتهشد.دخترهمحلسگبهش
میخواد اگه گفت لووی به هم بعدش نمیذاشت.

باهاشاختالطکنهبایدقبلشبرهپولشوسبزکنه.1
اوندخترهبههمهرومیدهکهمگهچیزدندونگیری کاتلر: 

گیرشبیاد.همههممیدونن.

1. She told levee he`d have to turn his money green. 
در حال حاضر پول سبز “green money” در زبان انگلیسی یک اصطالح اقتصادی است   
که غالباً به پول حاصل از درآمد تجارت اسالمی)بانک های اسالمی( اطالق می شود، ولی 
 I will turn your money“ .در سال های ۱۹30 در آمریکا به دالرآمریکایی اطالق می شد
green” یا »من پولت را نقد می کنم« اسم یک ترانۀ معروف سبک بلوز آمریکایی بود که فری 
لوییس در ۱۹۲8 اجرا کرد. در آن زمان سیاه پوستان غالباً برای نقد کردن چک ها و اوراق 
مالی شان دردسر داشتند و معموالً فروشنده ها فقط پول نقد را از آن ها قبول می کردند. م.




