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 :از است اي ترجمه كتاب اين

Tea and sympathy  
By: Robert Anderson 

 ١٣٩٢ زمستان: اول چاپ

 عزتي امير: جلد حطرا

 ادبيات باشگاه :ناشر

 است ادبيات باشگاه مخصوص و محفوظ اثر اين الكترونيكي نتشارا حقوق كلية

  :اينترنتي نشاني

https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/ 

http://bashgaheketab.blogspot.com 

  :الكترونيك پست

BashgaheKetab@groups.facebook.com 

amir.ezati@gmail.com  
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  .ناواخر بعد از ظهر يك روز در اوايل ماه ژوئ. 14 پسرانه در نيو اينگلندٔ خوابگاه يك مدرسه.  اولٔپرده

   شنبه شبٔ دوم، ساعت هشت و سي دقيقهٔصحنه. صحنه اول، دو روز بعد.  دومٔپرده

 بعد از ظهر روز بعد.  سومٔپرده
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   اولٔپرده

 كوچك و قديمي در نيو اينگلند به سبك دوران مستعمرات است كه اكنون از آن به جاي خوابگاه ٔصحنه، يك خانه
  .شود ي پسرانه استفاده ماي مدرسه

ي است كه به سمت چپ صحنه، راهرو و پلكان. شود  ديده ميها  معلمٔ، اتاق مطالعهكف روي صحنه، سمت راست  همٔ در طبقه
  .هاي پسران است  باال سمت چپ يكي از اتاقي در نيم طبقه. شود اتاق پسرها منتهي مي

شوند  ها روشن مي اما وقتي كه چراغ. نه قرار داردها اتاقي گرم و صميمي است كه در قسمت تاريك صح معلم ٔ اتاق مطالعه
شوند و ته صحنه، سمت راست،  هاي كتاب ديده مي قفسهدر ديوار عقبي يك بخاري و . گيرد  را فرا ميبخشي آن نور شادي

 ن خانه هشت پسرِ ساكن در ائ ركي براي استفادهاتاق مشت. شوند ميد كه به قسمت ديگري از خانه منتهي ندو در وجود دار
  .توانند زماني كه درِ اتاق مطالعه باز است بدون مزاحمت از آن استفاده كنند وجود ندارد، از اين رو پسرها مي

اي باشد   قرار بوده اتاق ساده.تحرير است خواب، يك صندلي و يك ميز اتاق خواب پسرها كوچك است و حاوي يك تخت
پوستي روي تخت  او يك ملحفه با طرح سرخ:  تر به نظر بيايد كه راحتاست اما ساكن فعلي آن، تغييراتي در آن ايجاد كرده 

ها ختم  اتاقي به اتاق نشيمنِ مشترك همدرِ اتاق خواب .  شيرواني گذاشته استٔپوستي جلوي پنجره هايي با طرح سرخ و پرده
ها به اتاق خواب برود، بايد ابتدا از   از پله بنابراين اگر كسي بخواهد.شود  ميشود و درِ اتاق نشيمن به انتهاي پلكان منتهي مي

  .اتاق نشيمن بگذرد

 هنوز چراغي روشن نشده است، از اين رو اتاق مطالعه. رود غروب يك روز در اوايل ماه ژوئن است هنگامي كه پرده باال مي
  .تاريك است نيمه

هاي  لذت «بال آواز غمگينِ د و آرام و فارغزن  باال داخل اتاق خودش روي تخت نشسته است و گيتار مئ در طبقهتام لي 
  .شود ده ساله ميتام به زودي هج...خواند را مي» عشق
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 رنگ و رو رفته، يك پيراهن سفيد يقه باز و يك جفت كفش سفيد  خاكيِاندام اما پرشور است و يك شلوارِ الغراو جواني
  . تنيس پوشيده است

ربا و حساس است كه بين بيست و پنج  لورا زني دل. دهند العه به آواز تام گوش مي اتاق مطيرز توي لي سي ورا رينولدز و ليل
سوز و مهربان است و يك پوليور كشمير و يك دامن پشمي به تن  او دل. خو است طبيعت او نرم. الي سي سال سن دارد

  .آيد ميلباس نمايش دهد مشغول دوختن چيزي است كه به نظر  طور كه به آواز تام گوش مي لورا همان. دارد

هايي به تن دارد كه نسبت به محيط اطراف   لورا، لباسگذارِهاي تأثير  چهل سال سن دارد و برخالف لباسلي حدوداً لي
بود اما نه در يك  يجا و مناسب مه پوشيد ب در خيابان  پنجاه و هفتم شرقي ميها را  اگر اين لباس... اند  زرق و برقزيادي پر

اي كه در دست  شنيدن آواز تام با ليوان مارتينيلي حينِ  لي. اي خز كت شيك و كاله و تكه.... اينگلنديوشهر كوچك در ن
  كند  بازي ميدارد

  )آواز مي خواند(: تام

  لذت عشق

  ست يه لحظه

  دردش اما

  هئ ابدي

  )كند گهگاه با آن زمزمه مينوازد و   ميدقت  از اتمام، مدتي همان آهنگ را بيتام پس(

  ه؟ئ تام لي )خواند هنگامي كه تام آواز مي( :لي لي

  آره: لورا

   مگه بعد از ظهر كالس نداره؟:لي لي

  .آموز خوابگاهه كه كالس نداره نه، اون تنها دانش: لورا

  كنه؟ دوني به چي فكر مي مي) پس از اتمام آواز تام(:لي لي

  ؟ئه  چيمنظورت) كند رده، به باال نگاه مينخي را با دندان پاره ك(: لورا
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و فصل بهار، بلكه هم نه فقط االن، ت اون. كنن هاي دبيرستان بهش  فكر مي  همون چيزي كه تمام بچه:لي لي
  )زند دهد و لبخند مي مĤبانه سري تكان مي عاقل. (سكس...هميشه

  .، تو فقط دوست داري كاري كني مردم يكّه بخورنلي لي: لورا

كه دور و برت تو با اين همه پسري ) شود بلند مي. حوصله بي.( لورااالن سنّشه،. ساله چهارصد تا پسرِ سيزده تا نوزده :لي لي
  شي؟ هست گاهي هوايي نمي

  .كنم  وقت از اين فكرها نميمن هيچ. معلومه كه نه: لورا

  .دونم كنن بعيد مي طور كه به تو نگاه مي ولي اين. ريزن كه آروم شن گه تو غذاشون شوره مي  هري مي:لي لي

  به من؟: رالو

ولي . كردم بتونم تحمل كنم جا فكر نمي ده سال پيش كه اومدم اين.  به هر زني كه ارزش نگاه كردنو داشته باشه:لي لي
  .شونو ببينم  كشيدنعذابدوست دارم نگاه كردن و . جام حاال عاشق اين

  !لي لي: لورا

  .فهمي  صبر كن مي.جايي، لورا ه كه اينئ  اين اولين بهاري:لي لي

  .ان ا يه مشت بچهاون: لورا

  ...گه از سيزده تا نوزده سالگي  قانون مي:لي لي

  !، بسه ديگهلي لي: لورا

  مگه چند سالته؟. زني انگار پات لب گوره  يه طور حرف مي:لي لي

  .تره از بيست و يه سال بيش) لبخندزنان(: لورا

بعد، چهار سال  تموم اطالعات غلط به خورد هم نن، دو جا هيچي راجع به زنا نمي  اينياي شون وقتي مي  همه:لي لي
  )لرزد دوباره به خود مي. (ان، خيلي هم حساسن  خيلي بامزه.دن مي

  .دن ترشون اهميتي به من نمي بيش: لورا
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. رتنشور و حراخيلي پر! اي تو چه ساده. ش رومئو رو بازي كننتوي اين سنّ بايد نق. زنن به اون راه  خودشونو مي:لي لي
  .شه هاشون همه به مرگ ختم مي موضوعگه  هري مي. اي جون بدن ها حاضرن واسه عشق يا هر چيز ديگه اين بچه

  .ان  طوريا اينپسر: لورا

  !ست فاجعه. از دست دادن معشوق، مرگ. رسوايي، مرگ.  شكست، مرگ:لي لي

  كني؟  طور فكر نميانگيز هم هست، تو اين ولي رقت: لورا

  گي من چي گفتم؟ هرت نمي تو كه به شو:لي لي

  .گم معلومه كه نمي: لورا

ا سر و سرّي ن من با تمام معلم گ مي. زنن ا پشت سر من حرف ميهمه پسر. كنه  هر چند كه برام فرقي هم نمي:لي لي
  .اشون كه متأهلنحتي با بعضي. دارم

  .اشون گوش بدمشايد بد نباشه به حرف) گذارد سر به سرش مي(: لورا

  .، خيالت راحتهر تو كه نبودمو با ش:لي لي

  .ممنون: لورا

ريزي واسه  ول جمع و جور كردن گروه و برنامههميشه مشغ. كرد  به من توجه نميكه تو رو ببينه  بيل حتي قبل از اين:لي لي
  .نوردي بود گردش اعضاي كلوپ كوه

  .ادي ا رو خوب بلده، خوشش ميبيل اين جور كار: لورا

كني، مگه نه؟ ولي مواظب باش امسال  شيني و تماشا مي مي). زند اندازد و لبخندي مي ه او مياهي بلورا نگ( تو چي؟ :لي لي
  .»15مين«هاشو نبره اقامتگاه   بچهتابستون

  )دارد  مسافرتي برمئچند پوشه(ش برنامه دارم  من واسه: لورا

   اه جداً؟ چي؟:لي لي

                                                            

15 Maine 

10 
 

www.takbook.com



  .سفرخوام تنهايي ببرمش  مي...»به كانادا بياييد«: لورا

  .م داري حق:لي لي

محشر . جا بهمون خيلي خوش گذشت تابستون گذشته اون. خواد برگردم ايتاليا خيلي دلم مي. معلومه) كند تأييد مي(: لورا
  .ديدي  بيلو ميبايد. بود

 معلمايي كه.  ببين عزيزم، اولندش تو پارسال وقتي بيل رفته بود خارج مرخصي تحصيلي باهاش ازدواج كردي:لي لي
  .شون همونه بهترين حالت.  دار زمان جنگن رن خارج مثل سربازاي يونيفورم شونو مي مرخصي

  .م به نظر من خوبهبيل االنش: لورا

  اي كه قبل از مرخصيش داديم چيزي بهت گفته؟ مهموني بيل راجع به :لي لي

 آن... با يك زنجير طال به گردن دارد16ورثيك حلقه الماس نسبتاً بزرگ فروشگاه وول(يه يادگاري هم ازش دارم . آره: لورا
  .)آورد را از زير پيراهنش بيرون مي

. كه بهش داده بوديم استفاده كنه» 17فايو اند دايم«اي   ازدواج فروشگاه زنجيرهٔوقت از اون حلقه كردم هيچ  فكر نمي:لي لي
  .كه خيلي سر به سرش گذاشتيم ولي انتظار نداشتيم متأهل برگرده با اين

  .اي شما مجبور شد زن بگيره به خاطر شوخيزني انگار طوري حرف مي: الور

  . نبود طورام هم آه نه عزيزم، اين:لي لي

  .)خندد لي مي ليلورا به .( طورا هم نبودنه، اين) دار معني(: لورا

دونستم  لي من ميو. اي خوبِ دور و برش ازدواج كنهتونست با هر كدوم از اين دختر بيل مي.  خب من ديگه بايد برم:لي لي
  .و اون چيز خاص تو بودي. يه چيز خاص الزم بود. تونه اونو وادار به ازدواج كنه  يه دختر خوب نميكه فقط و فقط

   خاص از چه نظر؟ منفي يا مثبت؟: لورا

  .جا نوشيدني خوردم موقع شام به هري نگو كه من اين. بابت نوشيدني ممنونم. مثبت: لي لي

                                                            

16 Woolworth 
17 Five‐and‐Dime 
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  .سه امشب يه شام مفصل تدارك ديدموا. ريم  غذاخوري نميامشب سالن: لورا

  گيرين؟ ئه؟ جشن مي  خبري:لي لي

  .طوري هوس كردم نه همين: لورا

  ! خب، به هر حال به هري نگو:لي لي

  .طوري حرف نزني تا بهش نگم بهتره ديگه اين: لورا

دل تونم باهاش درد و  ه من ميا كسي  هستي كتوي اين  مدرسه تو  تنه! قدر به من سخت نگير  ببين عزيزم، اين:لي لي
  !عوض نشو! كنم، پس عوض نشو جيگر

  .شم نمي: لورا

  .كشم اتر داشتي از زير زبونت بيرون مي كه توي تئيو يه روز باالخره تمام ماجراهاي جذّاب:لي لي

  .شه ات سرخ مي دختر گروه كُر هم از شنيدن حرف، پرروترينلي لي: لورا

   واقعاً؟)خشنود (:لي لي

  .آره: لورا

شود و چند لحظه بعد صداي بسته شدن  از در خارج مي(خداحافظ . ي بهم زدها ئه كه تازگي ترين حرفي  اين قشنگ:لي لي
  .)شنويم  را ميدر خروج

كه  تعطيالت در كانادا ٔشود و به كتابچه بعد بلند مي. دهد نشيند و به نواي غمگين سوت تام گوش مي اي مي لحظه (: لورا
) زند كند و رو به باالي پله صدا مي  را باز ميآنو اندازد و پس از ديدن ساعتش به سمت در رفته  هي ميروي ميز است نگا

  !آه، تام....تام

  )شود ها ظاهر مي رود و روي پله جهد و به سمت اتاق نشيمن مي به محض شنيدن اسمش از روي تخت ميتام (

  بله؟: تام
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شه بيا پايين يه فنجون چاي  اگه اشتهات واسه شام كور نمي) كالسي كند، مثل يك هم حبت ميبا او دوستانه ص(: لورا
  !بخور

طوري وارد اتاق . شود د و وارد اتاق مطالعه ميرو ها پايين مي سپس از پله. زند ميگردد و موهايش را شانه  تام به اتاق برمي(
  )ي لورا استجا محل زندگ آن. شود كه گويي جايي نادر و خاص است مي

تازه لباس نمايشتو ) ريزد  خامة بطري را در پارچ ميآيد و   در مياي به سوي لحظه. گر خانه رفته استبه سمت دي(: لورا
  .شو دقيق كنيم اندازهتونيم  حاال مي. تموم كردم

  درو ببندم يا باز بذارم؟. ئه عالي. باشه: تام

داند اين عشق  ياو سخت عاشق اين زن است، هر چند كه م. بندد  در را ميتام. (كنه فرقي نمي) شود دوباره دور مي(: لورا
ها با هم بسيار راحت و  آن. انگيز و پرشور رقتعشق او نوعي عشق نوجوانيِ ديرهنگام است و بسيار . فرجامي ندارد

شود و  رد ميبا سيني چاي والورا . كند در لفافه به او بفهماند كه دوستش دارد اند، هر چند كه تام هميشه سعي مي معمولي
هاي ديگه زودتر  باز بذاري تا اگه بچه  شايد بهتر باشه درو نيمه)گذارد لورا سيني را روي ميز مي. بندد بيند كه تام در را مي مي

  .از كالس تعطيل شدن بتونن بيان تو

  .بله حتماًآه ) نااميد شده است(: تام

او .  يك شكاف كوچك باز كندٔكند تا تام در را به اندازه  ابتدا صبر ميرود اما ها مي  بيسكوئيتبه سمت ظرف(: لورا
  !بفرما) گردد اي با يك بشقاب بيسكوئيت برمي پس از لحظه. استخوشحال 

  .)نشيند پس روي زمين نزديك صندلي لورا ميدارد و س يك بيسكوئيت برمي(ممنونم : تام

  .رو زود خاموش كردن، گمونم انتظار اين سرما رو نداشتن شوفاژابهار كافي گرمه؟ امسال ٔدازهها به ان اتاق بچه: لورا

  .)كند ضعيف بخاري اشاره مئبه شعله ( هم بد نيست ولي اين. ما راحتيم: تام

  .صداي آوازتو شنيدم) شود دوباره مشغول دوختن مي(: لورا

  .خوام اگه مزاحم شدم معذرت مي: تام

  .اتفاقاً خيلي هم قشنگ بود: لورا

  . بزنيد به رادياتورئه تون كرد كافي  اگه اذيت:تام
13 
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  .ئه ئه؟ آهنگ قشنگي اسم آهنگش چي: لورا

  )كند ترانه را دكلمه مي(هاي عشق  لذت... ئه  قديمي فرانسوئيه ترانه: تام

  لذت عشق

  ست يه لحظه

  دردش اما

  ئه ابدي

  !دوني خوندي انگار همه چيو راجع به درد عشق مي  طوري مي)اندازد هايش را باال مي تام شانه(حاال حقيقت داره؟ : لورا

  دونم؟ كنيد نمي و شما فكر مي: تام

  ...خب: لورا

  ..حق با شماست: تام

  فقط لذتشو؟: لورا

  .كدوم راستش هيچ: تام

  )آيد صداي سوت قوري از بيرونِ صحنه مي(

شود و سراغ چاي  بلند مي. (دوني يو ميكنه همه چ ده فكر مي آدم وقتي بهت گوش مي. پس تو يه عاشق جعلي هستي: لورا
  .هم از پسري مثل تو شه، اون رم نمير حال من كه باو هبه) رود اتاق ديگر ميدر 

  .درسته: تام

  ي؟لس رقص بعد از نمايش در نظر گرفت واسه مجكسي رو) خارج از صحنه(: لورا

  .آره: تام

  .خوبه: لورا

14 
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  .شما رو: تام

  من؟) شود  در ظاهر مئمراه قوري در آستانه هبه(: لورا

  شما قراره ميزبان باشيد، مگه نه؟. بله: تام

  ...طوره، ولي آره، همين: لورا

  ...كشي كردن تمام اعضا قرعه. كنم شما رو انتخاب ميمن به عنوان عضو كميته : تام

  و تو باختي؟: لورا

  .من بردم: تام

  .)نشيند اش مي دوباره روي صندلي(انتخاب كنه تونست منو  آه، شوهرم مي) معذب از اين موضوعاندكي (: لورا

  .ست نوردها آخر همين هفته يادتون رفته؟ آخرين جلسه گردشِ كلوب كوه. جا باشه اون قرار نيست اين: تام

  .يادم رفته بود. آه بله درسته: لورا

شم  رقص شما مي كه من هم از اينارم اميدو) يردگ لورا فضولي او را ناديده مي (، مگه نه؟ره اين جور گردشا اون زياد مي: تام
  .متأسف نباشيد

  .نه، باعث افتخار منه: لورا

  .ئه م لباسي كه قراره بپوشيد چه رنگيكه شما متوجه بشيد بفهم من بايد مؤدبانه، بدون اين: تام

  چرا؟: لورا

  .تون بفرسته تونو واسه لباس ٔتنهكميته قراره باال: تام

  .مو بپوشم م، گمونم لباس زرده زيادي ندارم انتخاب كنخب، من چيز!  آه چه خوب: لورا

براي همين هم من . كنه باالتنه بايد يه چيزي مثل نشان لباس عزا باشه هاست فكر مي پسري كه مسئول آوردن گل: تام
  .كنم  شخصاً مال شما رو انتخاب ميخودم
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  .متشكرم: لورا

  .دادن تون ميهاي زيادي به كرديد البد گل وقتي تئاتر كار مي: تام

  .هر از گاه، چيز خاصي نبود: لورا

خوام، يعني، من از اين  معذرت مي...كنهفهمم چطور يه نفر حاضره تئاترو كنار بذاره و بياد تو يه مدرسه زندگي  من نمي: تام
  ...موضوع خيلي هم خوشحالم، ولي خب

  . موفقي نبودمٔال، من اونقدرا هم هنرپيشهر حبه ه. شدي راي بيكارو داشتي شايد متوجه مياگه آمار بازيگ: لورا

  .تونم باور كنم نمي: تام

  !پس به حرف من اعتماد كن: لورا

تر  كند معمولي نشان دهد، اما در حقيقت عشقش به لورا بيش به آتش بخاري، سعي ميپس از يك لحظه، خيره (: تام
  ين؟اجرا كرد» 18شا«هاي  تا حاال از نمايش) شود نمودار مي

  .رهآ: لورا

  .رو انتخاب كردم» 19كانديدا«من . رو به انتخاب خودمون بخونيم» شا«هاي  نامه به ما گفتن يكي از نمايش: تام

  تر بود؟ كوتاهچون از همه : لورا

  ين؟ كانديدا بازي كرد حاال تويتا. تونستم دركش كنم  ميچون به نظرم از همه بهتر بود،نه، ) خندد مي(: تام

  .20روه تئاتري خيلي كوچيك، تو ورمونت شمالييه گ... توي يه: لورا

   رو دك كرد؟21به نظر شما اون كار خوبي كرد كه مارچ بنكس: تام

  كني؟  طور فكر نميتو اين. خواست نشون بده كه كار خوبي كرده مي» شا«خب، : لورا

                                                            

18 Bernard Shaw   نمايش نامه نويس ايرلندي 
19 Candida 
20 Northern Vermont 
21 Marchbanks 
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مثل من حتي اگه . كرد مارچ بنكس زياد از خودش تعريف مياين يارو ) كند راجع به خودش صحبت ميدر حقيقت (: تام
تونست حسابي تحقيرش  خواست مي دختره اگه مي. قدر از خودم تعريف كنم تونستم اين اون كسيو دوست داشتم باز نمي

  .كنه

با لباسي كه در دست دارد بلند لورا . (ست يا نه بذار ببينم اندازه! حاال بلند شو. كنم اون از اون زنا نبود خب من فكر مي: لورا
  .)شود مي

  .ره كنم  حسابي از كوره در مي  بفهمه باز نقش يه دخترو بازي مياگه بابام) خيزد برمي(: تام

 در 22بانو تيزل. تازه، نقش خيلي خوبي هم هست. دي ظرفيتي هستي كه اهميت نميكنم تو آدم با من فكر مي: لورا
  .»23يمكتبِ رسواي«

                                                           

شما هنوز نيومده بودين كه .  رو اجرا كردم24  وقتي كه نقش بانو مكبثاز پارسال شروع شد،) پوشد  لباس را مئباالتنه(: تام
  !تون خوش به حال. ببينين

  .گن خيلي خوب بوده مي: لورا

با لباس زنونه » 25التحصيالن فارغ «ٔا عكس منو توي روزنامهاون. خوندين اي رو كه بابام بهم نوشته بود مي بايد نامه: تام
  .اغ كرده بودبابام حسابي د. چاپ كرده بودن

  .دليلي نداشت عصباني بشه: لورا

جا و ديدينيش راجع به  اگه اومد اين. جا بياد اين» التحصيالن اموال فارغ«خواد امروز واسه كارِ  گه مي نامه نوشته و مي: تام
  !اين موضوع چيزي بهش نگيد

  )لباس زنانه را ببنددهاي  كند دكمه به تام كمك مي(مادرت چي؟ واسه نمايش نيومد؟...مگ نمي: لورا

  )زند هاي شلوارش را باال مي پاچه(دونستيد؟  مگه نمي. بينم من مادرمو نمي: تام

  .دونستم نه نمي: لورا

 

22 Lady Teazle 
23 The school for scandal 
24 Lady Macbeth 
25 Allumni  Bulletin 
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  .ناون و بابام از هم جدا شد: تام

  .متأسفم: لورا

. ه من به دنيا اومدمبود كطوري  اين. قرار بوده من اونا رو پيش هم نگه دارم. خودشون كه ناراحت نيستن. تأسف نداره: تام
  .شو خراب كنه دونيد، خيلي بده آدم اولين مأموريت زندگي مي. فايده بودم ولي بي

  بيني؟ و نميوقت مادرت يعني تو هيچ: لورا

تنها چيزي كه از مادرم . كردم، بعد پدرم منو با خودش برد تا پنج سالگي پيش اون زندگي مي. از پنج سالگي به بعد نه: تام
  .گفت برو بيرون و توپ بازي كن ه كه مييادمه اين

نقش شخصيتي رو كه اسمش . ياي هم بازي كرد قبل از بانو مكبث نقش ديگه) دهد دامن لباس را به او مي(: لورا
   كي بازي كردي؟.ه»26گريس«

  !م جاي شخصي به اسم گريس بازي نكردوقت من هيچ) زند خشكش مي(: تام

معذرت ) شود كه تام معذب است متوجه مي (...فكر كردم. »گريس«زنن  ها صدات مي ا بچهم بعضي وقتولي من شنيد: لورا
  خوام، چيز بدي گفتم؟ مي

  .نه: تام

  .خوام معذرت مي. چرا، گفتم: لورا

نمايش » 28يك شب عشق«تو » 27گريس مور«پارسال تو سينما اجراي جديدي از . داستانش مفصله. مهم نيست: تام
ولي اون . ها يف كردم، يا يه چيزي تو اين مايهگمونم زيادي ازش تعر.  از پخش فيلم ديده بودممن اجراي جديدو قبل. دادن

  .گمونم تقصير خودم بود. »گريس«ها صدام زدن   بچهخالصه، بعدش...العاده بود واقعاً فوق

ياد چرا، ولي يادمه كه  ييادم نم. »29لوبيا جون«زدن  يادمه يه زماني صدام مي. اين اسم گذاشتنا گاهي خيلي بده: لورا
ينه به قسمت س(بايد اينجاشو گشاد بگيريم ! مونطور ب يه كم ديگه همين) كند س را صاف مياندكي لبا. (شدم عصباني مي

  ش چقدر باشه؟ مي خواي اندازه). كند اشاره مي
                                                            

26 Grace 
27 Grace Moore 
28 One night of love 
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 لورا ٔگي نگاهي به سينهزد در اين حالت شرم. كشد، اما با ظاهري بشاش، نه به طرزي آشكار و مسخره خجالت مي(: تام
  .هر چي شما بگيد. دونم  نمي)گرداند اندازد و سريع نگاهش را برمي مي

ي كه بياد بازيتو ببينه و  دعوت كردحتم دارم يه دختر)  كوتاهي بايستدٔد روي چهارپايهفهماند كه باي با اشاره به او مي(: لورا
  .بعد ببريش مجلس رقص

  .ي نبود كه دعوتش كنمكس) رود روي چهارپايه مي(: تام

  ؟ئه چيمنظورت ) كند  لباس كار مئروي لبه(: لورا

  .شناسم راستش من هيچ دختريو نمي: تام

  ...تون هآه، حتماً توي محل: لورا

فرسته به كمپ و باقي سال  تابستونا بابام منو مي. مونه واقعي ٔده سال گذشته من خونه نرفتم، منظورم خونهتوي اين : تام
  .ام روزي ي مدرسه شبانههم كه تو

  تعطيالت كريسمس چي؟ يا عيد پاك؟: لورا

  .اه تماشاي اونفرست مو مي خره و من و عمه بابام يه مشت بليط تئاتر يا كنسرت مي: تام

  !طور كه اين: لورا

  .شناسم شناسم واقعاً نمي گم هيچ دختريو نمي پس وقتي مي: تام

  ت بده؟ واسخواي ترتيب يه قرارو چرا ازش نمي. شناسه يت اَل دخترهاي زيادي رو مياتاق هم: لورا

  .گم كه شنبه شب انتظار زيادي از من نداشته باشيد اينو مي. من حتي بلد نيستم برقصم...دونم نمي: تام

  .زنيم شينيم و با هم حرف مي مي: لورا

  .باشه: تام

  .س خيلي ساده. تونم بهت رقص ياد بدمشايد هم من ب: لورا
                                                                                                                                                                                                

29 Beany 
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  شما؟) چهدستپا(: تام

  !خب آره: لورا

  )آيد از چهارپايه پايين مي(د بره كالس رقصي چيزي، مگه نه؟ منظورم اينه كه آدم باي: تام

طوري بيار جلو و دست  پاي چپتو اين) گيرد حالت رقص به خود مي. (س دم چقدر ساده ببين، بذار، نشونت مي. الزاماً نه: لورا
پسري به اين سن و سال بلد . ذاري آه، داري سر به سرم مي) نگرد بيند كه تام به او مي يكند و م مكث مي (...راستتو بذار دورِ
  نباشه برقصه؟

  .ذارم سرتون نمي ولي من سربه: تام

  .)برد هايش را باال مي دست(دستتو بذار دور كمرم . ياد دادمبه شوهرم هم من ! خب پس بيا: لورا

!  بذاريمش واسه بعد)شود  منصرف ميسپس. سد به زني كه دوست دارد دست بزندتر كند و مي اي به او نگاه مي لحظه(: تام
  .شيم دار مي با اين دامنايي كه پوشيديم خنده

تو دختر خوشگلي ) زند دور او قدم مي... (بذار من اول يه نگاه بندازم! نه، يه لحظه صبر كن! خيلي خب، پس درش بيار: لورا
  .شي مي

  ...متشكرم، خانم: تام

 جوان و آقاي هريس، معلمي. خواهد لباسش را درآورد  و ميكند م كرده، به تمسخر اداي احترام مينند دختران زانو خما(
  )زند رسد در اتاق تام را مي روي پاگرد كه مي. رود شود و به سمت اتاق تام باال مي قيافه از راهرو وارد مي خوش

  ؟ئه يعني كي: لورا

  .ز ظهر كالس دارنها امروز بعد ا بقيه بچه: تام

  !بله؟ آه ديويد) اندازد ها نگاهي مي كند و به باالي پله در را بازتر مي(: لورا

  !آه سالم لُورا) كند ها نگاه مي گردد و به پايينِ پله برمي(: هريس

  . كه اومدهئه  كيخواستم ببينم مي: لورا

  )تام لباس نمايشش را در مي آورد(
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  .خوام تام لي رو ببينم مي: هريس

  .كنم دارم لباس نمايششو درست مي. يينهاين پا: لورا

  تونم يه لحظه ببينمش؟ مي: هريس

تونم برم تو   ما؟ من مئ تو اتاق مطالعهخواي بيايي ديويد، مي. و ببينهخواد تو ر تام، آقاي هريس مي. آره خب، معلومه: لورا
  .اتاق نشيمن

  .)شود كند و وارد اتاق مي در را باز مي(بگي بياد باال؟ شه  مي. مونم  ميمن  تو اتاقش منتظرش. نه، ممنون: هريس

خواد تو  تام، آقاي هريس مي) گردد عه برمياز اضطراب و  التهاب موجود در صدايش تعجب كرده است و به اتاق مطال(: لورا
  .جاست خودش االن اون. اتاق خودت ببيندت

  .داره خنده: تام

) دهد دامن لباس را به او مي....(ببين توش راحتي يا نه...وششنه بپجلوي آي! خودت ببراينم با ...يه دقيقه صبر كن: لورا
  .جا وقتي كار آقاي هريس تموم شد دوباره لباسو بيار اين

دارد  يت برمياند و يك بيسكوئم رود، سپس مي به سمت در مي(باشه، حتماً ) كار دارده نگران است كه هريس با او چ(: تام
  .به خاطر چاي ممنونم) اندازد آميز به لورا مي نگاهي محبتو 

  .كنم خواهش مي: لورا

سپس . كند ايستد و به پشت لورا نگاه مي مياي در درگاه  تام لحظه. گردد رود و لورا به سمت ميز برمي تام به سمت در مي(
هايش را  و با حالتي عصبي مشتهريس به اتاق خواب تام آمده است . رود  باال مئبندد و به طبقه گردد، در را مي برمي
  )كند فشارد و باز مي مي

  آقاي هريس؟) اش شريك است اي كه با هم اتاقي  احتماالً توي اتاق مطالعهخارج از صحنه،(: تام

  )رود دازد و سپس به قسمت ديگر خانه ميان  مي سفر به كانادا كه روي ميز است نگاهئ به كتابچهلورا(

  .جام من اين: هريس

  .آه سالم آقا) شود اندكي مردد وارد مي(: تام
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  .)بندد  كه در را مينگرد م نگران و عصبي او را ميتا. بندد هريس در اتاق خواب را مي(

  خب؟: هريس

  آقا؟) كند بنشيند ازد روي تخت  و به هريس تعارف مياند  از روي صندلي ميمقداري لباس(: تام

  به مدير چي گفتي؟: هريس

   آقاي هريس؟هئ منظورتون چي: تام

  به مدير چي گفتي؟: هريس

  آقا؟زنيد ي حرف ميكي؟ راجع به چ: تام

  مگه مدير صدات نكرد بري پيشش؟: هريس

   صدام كنه؟بايدنه، واسه چي : تام

   گذشته چيزي ازت نپرسيد؟ٔون احضارت نكرد و راجع به شنبهيعني ا: هريس

  !آخه واسه چي؟ من كه كار بدي نكردم: تام

  .كه با من بودي به اينراجع : هريس

  . من اجازه دارم همراه معلما از شهر برم بيرون: تام

  .يالبد يه چيزي گفت. كنم من حرفتو باور نمي: هريس

  راجع به چي؟: تام

  .اي و شنا كرديم اي ماسهه كه من و تو رفتيم كنار تپه راجع به اين: هريس

  چرا بايد اين موضوعو بهش بگم؟: تام

  اون گاله رو نبستي؟چرا در ) تهديدآميز(: هريس

  ؟ئه چيراجع به چي؟ محض رضاي خدا، موضوع : تام
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  من كه به تو دست نزدم، زدم؟: هريس

  !زنيد دونم راجع به چي حرف مي من نمي) ندگردا از هريس رو برمي(: تام

... دن نده بهم كالس نمياحتماالً سال آي. مدير تمام بعد از ظهر ازم بازخواست  كرد: زنم راجع به اين حرف مي: هريس
  !اي و باهات شنا كردم هاي ماسه كه شنبه تو رو بردم كنار تپه همش به خاطر اين

  تون كنه؟ چرا بايد واسه همچين كاري سرزنش: تام

  ؟!توني بزني البد حدس هم نمي: هريس

  ين؟مگه چي كار كرد: تام

  طوري بوده؟ آره؟ اين. م كار بدي كردگاركه تو طوري نشون داده باشي كه ان هيچي، مگه اين. هيچي: هريس

  .من كه بهتون گفتم، من مديرو نديدم: تام

گردد،   ايستد، برمي رود، مي به سمت در مي...(خب! زنك يه مشت فضول ِ خاله. كنه حتماً احضارت مي. بينيش مي: هريس
احتياط ...تر  بيشبايد. تقصير خودمه.  نبودهاحتماالً تقصير تو. خوام معذرت مي) آيد زده مي به سمت تام ِبهت. شود نرم مي

  !اميدوارم تو كار موسيقي موفق باشي! خداحافظ. كردم مي

يس قبل از خروج  به هر. فايده است اي كند، اما بي كند با دستش اشاره ي ميسع. داند چه بگويد نمي. تام متوجه نشده است(
ها كتاب در دست  آن. روند ها باال مي شوند و از پله هروي پايين وارد ميساله از در را سه پسر حدوداً هفده. رود اتاق ديگر مي

  )اند د يا چرمي پوشيدها فالنل و كفش ته الستيكيِ سفيرنگ ب همه كاپشن ورزشي، شلوار خاكي. نددار

  .شو هم باور نكردم من يه كلمه :اَل

  .ناي ديد هاي ماسه ا اونا رو كنار تپهه گفتم كه، بچه) زن است اندام، زورگو و الف او يك پسر درشت (:رالف

  خب كه چي؟)  استكار ورزشاَل . اتاق تام است او هم( :اَل

  . لخت و عور بودن:رالف

  خواي خانم رينولدز صداتو بشنوه؟ ميخفه شو،  :اَل
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در اتاقمو قفل  كنه ي اين خونه زندگي ميم تا وقتي كه تام تو منندازن بيرون و بيني، هريسو مي حاال مي.  خيلي خب:رالف
  .كنم مي

  !زر نزن :اَل

  .اتاقشي و عين خيالت هم نيست تو هم!  دست خوش بابا:رالف

  )شود رود و خارج مي ها پايين مي لهاز پ! (المس) رود ها مي شود و به سمت پله از در خارج مي(: هريس

  .سالم آقا :اَل

  .يكني؟ از من بشنو، ديگه امنيت ندار  حاال حرفمو باور مي:رالف

رو  30تونم بيام و خانم موريسون سالم ال، مي) شود از در جلويي وارد مي. شنوي دارد قد است و از رالف حرف كوتاه (:استيو
  ش ببينم؟  بچهموقع شير دادن به

  .دي باالخره لومون مي. ماي هستي كه تا حاال ديد زاده ترين حروم  تو وراج:رالف

  اَل؟گي  خب چي مي. هشت االن وق:استيو

  !بيا) ميلي با بي( :اَل

به در برسد استيو و رالف كه  رود كه در را چفت كند اما قبل از اين شوند و مي شنود كه نزديك مي ها را مي تام صداي آن(
 ٔ و از پنجرهكند رود و خودش را روي آن ولو مي سمت تخت مياستيو به . كند ها نگاه مي  در به آنٔاز آستانه. شوند وارد مي
  )نشيند رالف كنار او مي. كند ت به بيرون نگاه ميكنار تخ

  !هاي حشري زاده امان از اين حروم. سالم) هنگام ورود خطاب به تام( :اَل

  !اون دوربينو بيار ال، :استيو

  )رود ال به اتاق نشيمن مي(

  .زنه م مي هگيره و عيش ما رو به حروم فسقلي رو از شير مي  باالخره يه روز اون تخم:رالف

                                                            

30 Mrs. Morrison 
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  ... فكرشو بكن، توي پنجره بشيني و :تيواس

  ريد بيرون يا نه؟ جا مي از اين) كند با نگراني فزاينده اين منظره را تماشا مي (: تام

   گريس؟تو چه مرگته) ودش تازه متوجه تام مي (:رالف

  !جا اتاق منه ناسالمتي اين: تام

  .خواد با خودش خلوت كنه  دلش مي گريسي يهو:رالف

  ...يه....خواد يه مشت فضول هيز روي تختم بشينن و يه  نميمن دلم: تام

  خواي، مگه نه؟  همشو واسه خودت مي:استيو

  اد؟ي ا خوشت نمي يا نكنه از زن:رالف

د كه نگاه تام متوجه شو  سپس متوجه مي.كند از پنجره به بيرون نگاه مي! (خفه شو) گردد ي بازميبا يك دوربين شكار( :اَل
  !هاي حشري زاده امان از اين حروم)  زده خجالت. اوست

  !اكّه هي) كند نگاه مي (:استيو

  !اي بيسبالي كردم شنبه با ما مي فكر مي) شود ور مي قلدرمĤبانه به تام حمله (:رالف

  .دلم نخواست بازي كنم: تام

   پس دلت خواست چكار كني، ها؟:رالف

  شي يا نه؟ خفه مي :اَل

  )رود اَل از اتاق بيرون مي. گيرد  را از اَل ميدوربين! ( جارو  آهاي، اين:استيو

  ...آخرين بار بهتون گفتم كه! جا بريد گفتم از اين) كند پرده را بكشد رود و سعي مي از روي استيو و رالف باال مي(: تام

  .شه چي خراب مي  وقت همه گرنه مي بيندتمون، اونآروم باش بچه، و) كشد گيرد و پايين مي تام را مي (:رالف

  !برو بيرون!  حشرئزاده حروم: تام
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كه به او  نه براي اين. زند رد و چند بار به صورت او سيلي ميگي تر تام را مي محكم( حشري؟ ٔزاده  به كي گفتي حروم:رالف
 و زند، نه از روي شوخي، بلكه با حالتي كم استيو هم چند بار به تام ضربه مي. كه تحقيرش كند صدمه بزند بلكه براي اين

  )زند باز هم به او سيلي مي(ها، گريس؟ ...جدي كه نگفتي، بچه، ها؟) بيش جدي

جدا ! گهخيلي خب، بسه دي) كند ف و استيو را از روي تام بلند ميشود و رال يدن سر و صداي دعوا وارد اتاق ميبا شن( :اَل
  )ي تخت استتام هنوز رو. او حاال هر دويشان را بلند كرده است! (شيد، گورتونو گم كنيد

جا  شايد اگه جاي خانم موريسون، دكتر موريسون اون.  حشرئزاده بهم بگه حروم  حرومتخم من دوست ندارم اون :رالف
كند صورتش را جلوي تام بگيرد اما اَل او را عقب نگه   ميسعي(آهاي، مگه نه گريس؟ . يومد تر خوشش مي بود بيش

  )دارد مي

  !بريد، بريد واسه شام آماده شيد! ريدخب ديگه، دست از سرش بردا :اَل

شود و به سوي ميز   اتاق را ترك كردند تام بلند ميها كه آن پس از اين. كند ها را به بيرون هدايت مي در اين فاصله آن(
دارد تا  كشد و سرش را عقب نگه مي روي تخت دراز مي. آلود است دماغش خون. دارد رميرود و يك دستمال ب مي

  .)ش بند بيايدا ريزي خون

  تو حالت خوبه؟)  درٔدر آستانه( :اَل

  .آره: تام

شود و بيل  رودي پايين باز ميدر و. خوانند را مي» 31يك شب عشق«روند و با صداي بلند  ها باال مي رالف و استيو از پله(
ست و به خشونت  قوياندام و  او درشت.  بيل همسر لوراست.شود  وارد مي»32فيل«آموزي بنام   دانشمراه هرينولدز به

  )او حدوداً چهل سال سن دارد. دار به تن دارد كستري، كت پشمي و يك پيراهن دكمهاو شلوار فالنل خا. گرايش دارد

  ... خب پسر، ما منتظريم:بيل

  !رالف...آهاي رالف) زند ها و صدا مي م پلهرود روي خَ شنود و مي را مياو صداي آواز رالف (

  منو صدا زدين آقاي رينولدز؟) كند شود قطع مي  كه ديده نميجا ا در باال، آنآواز خواندنش ر (:رالف

  !قدر عربده نكشتر بخون، ان  آره، آروم:بيل
                                                            

31 One night of love 
32 Phil 
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  ؟م، آقاي رينولدزتون شد دونستم مزاحم ببخشيد، نمي.  آه چشم آقا:رالف

بذار ببينم، ما اول ژوئيه ...تو روزِ. نمتبي ميگاه  فيل،  توي اقامت) كند ها با فيل صحبت مي گردد و روي خم پله برمي (:بيل
  جا باشي و دو هفته بموني، باشه؟ ، مثالً، سوم ژوئيه اونريزي كن كنيم، پس طوري برنامه گاه رو باز مي  اقامتدرِ

  . قربانئه عالي: فيل

  .هئ معرفتي بات خوبه، مگه نه؟ بچه  تو كه باهاش رابطه. ياد  هم همون موقع مي33 فرانك هوكتور:بيل

  .آه بله: فيل

  توني با درست كردن اون خودتو مشغول كني، خب؟ تيكه شده، مي  ارابه تيكه:بيل

  )رود ها باال مي از پله! (خيلي ممنون آقاي رينولدز: فيل

  )اي  به گرفتن شمارهكند و شروع ميرود  به سمت تلفن مي! (بينمت  مي:بيل

  تام؟) خارج از صحنه(: لورا

  )گويد كند اما چيزي نمي ميبيل به سمت صدا نگاه (

  !زود اومدي...فكر كردم. كرد ايين بود، داشت لباسشو امتحان ميآه بيل، تام پ) آيد بيرون مي(: لورا

 به تلفن رود تا بيل او را ببوسد اما بيل حواسش لورا مي.(بزنمكه مدير بره خونه باهاش حرف  خوام قبل از اين  آره، مي:بيل
  مدير هنوز تو دفترشه؟. الو، منم رينولدز) بوسد  او را مئهاست و لورا در عوض، گون

  چي شده، بيل؟: لورا

) كند ميقطع . (ش زنم خونه مونم، بعد زنگ مي چند دقيقه مي. ؟  خيلي خب، ممنونآه؟ كي رفت.  چيز جالبي نيست:بيل
آورد رود و كتش را درمي به اتاق ديگر مي. (چ هريسو گرفتنخب، باالخره م(  

   مچشو گرفتن؟ئه چيمنظورت : لورا

                                                            

33 Frank Hoctor 
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اي  هاي ماسه ه گذشته اونو لخت و عور كنار تپهشنب...خب...رسيد دير يا زود خبرش به گوشت مي) حنهخارج ار ص(:بيل
  ..نديد

  خب اين كجاش ايراد داره؟) رود كه در راهرو را ببندد مي(: لورا

) آورده استاو كتش را در. كند اند، وارسي مي جا تلنبار شده نها را كه آ رود و نامه  به سمت بخاري ميشود و وارد مي (:بيل
  !تنها نبوده

  !آه: لورا

آدم از . آموزها هم پيشش لخت خوابيده بوده نشاي دراز كشيده بوده و يكي از دا هاي ماسه بين تپه لخت روي زمين :بيل
  .شه شنيدنش هم چندشش مي

  طور كه اين: لورا

  .اي نيست  قبول داري كه موضوع ساده:بيل

  .اي گرفت شه ازش نتيجه ولي الزاماً نمي: لورا

  ...پسري كه باهاش بوده) تفاوتي ا بيسپس ب. (شه  وقتي پاي آدمي مثل هريس در ميون باشه، چرا، مي:بيل

  .فكر نكنم بخوام بدونم) كند حرفش را قطع مي(: لورا

  .اون تام لي بوده. فهمي، لورا  باالخره دير يا زود مي:بيل

  )كند لورا به بيل خيره شده، اخم مي. درو ها باال مي دارد و از پله اي برمي شود، حوله ام از روي تخت بلند ميت(

بينه و براي يه  رو ميا هم اون35فين هدلي... كنن گيرشون مي  موقع گردش غافل34هاي كلوپ وارسيتي ا از بچه چند ت:بيل
  .گه ير ميندازه و به مدا بار هم كه شده، عقلشو به كار مي

                                                           

  خب؟: لورا

 

34 Varsity Club 
35 Fin Hadley 
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اج كنه، شايد تام رو هم اخر. اميدوارم اينكارو بكنه. گمونم اخراجش كنه.  مدير امروز از هريس بازخواست كرده:بيل
  !دونم نمي

  البد دو دو تا كردن و به اين نتيجه رسيدن؟: لورا

  . درسته لورا:بيل

  .البد خبرش توي مدرسه پخش شده: لورا

  .رهطو  متأسفانه همين:بيل

  .دونن ها مي تر بچه و بيش: لورا

  . آره:بيل

  اد؟ي حاال چه باليي سر تام مي: لورا

اد، لورا، ولي ممكنه اخراج ي دونم كه تو خوشت نمي مي) كند ميز ميدارد و ت پيپش را از روي رف باالي بخاري برمي (:بيل
  .اون بايد اخراج بشه. نيستا همونيم كه مدرسه جاي اين جور كاربه نظر من ما بايد به همه بف. بشه

  آخه واسه چي؟: لورا

كسي راجع به جزئيات . هئ همين مدرك كافي. نيومده بيرون، ديد مي» 36الي مارتين« ببين، يه بچه رو وقتي از اتاق :بيل
  .جا هم همينه اين. »الي« رن اتاق بازي كه نمي مردم واسه ورق. پرسه نمي

اي به  لحظه. كند مكث مي...(كني تام يعني تو كه فكر نمي...كني تو كه فكر نمي...بيلولي ) ور كندتواند تص مشكل مي( :لورا
  !آه، بيل) دهد ند، بيل  با سكوتش پاسخ او را ميك بيل نگاه مي

 كردم از وقتي من فوتبال بازي مي... داشتههرب لي هميشه به من لطف. مناراحت و شرمندتر به خاطر پدرش   من بيش:بيل
دونم كه وقتي  و مي...شگاه حقوق بود هوامو داشتوقتي من كالج بودم و اون دان... كمك كرد برم كالج...جا ينكالج اومد ا

  .)گيرد اي را مي شماره( كاري انجام بدم جا اميدوار بود من براش پسرشو گذاشت اين

  ي؟كني كه نااميدش كرد و حاال حس مي: لورا
                                                            

36 Ellie Martin 
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  )كند قطع مي. بوق مشغول(و بايد بگم با كمك ت) كند مكث مي( آره :بيل

  چطور؟: لورا

  .زنه ده و گيتار مي كنه و موسيقي گوش مي جا با تو صحبت مي اد ايني  آخه اون پسر هميشه مي:بيل

  .تقصير من نيست. بيل، هر اتفاقي بيفته من مقصر نيستم: لورا

) كند م كه روي ميزش است نگاه مي يك تيبه عكس كوچكي از! (ست  هرب فاجعهبراي) بدون توجه به پاسخ لورا (:بيل
خواست  ها بود و خيلي دلش مي اون هميشه مدير تيم. ها بود التحصيل ي من سال دوم بودم اون مدير فارغوقت. اون هربه

  .جا وسط اون عكس باشه پسرش اون

  خواي به مدير زنگ بزني؟ چرا مي: لورا

  .كار كردهه خوام بدونم چ  مي:بيل

  !طور نديده بودمت ت اينوق تا حاال هيچ: لورا

جا درس خوندم و بابام هم  من اين. اله ما زير سؤ، اعتبار همهاسم مدرسه، اعتبارش.  اين موضوع واسه من خيلي مهمه:بيل
خواد يه روز خودم مدير  جا درس بخونن و البته، دلم مي هامون هم اين دار بشيم اميدوارم بچه ه يه روز بچهطور و اگ همين
  .جا بشم اين

با مدركي كه داري همچين ادعايي وحشتناكه، ولي . گي درست باشه فرض كنيم اين چيزي كه راجع به هريس مي: لورا
  ...چه دليلي داره كه تام هم. گي فرض كنيم كه درست مي

  .دونستن همه مي.  تام دوستش بود:بيل

  .كرد ساز بزنه هريس تشويقش مي: لورا

  ! دست بردار، لورا:بيل

   و هيكلي ديگه با هريس بود، چي؟كار ورزش تام اَل يا يه پسر ئه اتاقي هماگه : لورا

  ! همچين چيزي محاله:بيل
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  گرفتي؟ اي مي اگه بود چي؟ باز هم همچين نتيجه: لورا

شايد اخراجش باعث بشه . و حاال تقريباً معلوم شده چرا. تام هميشه يه آدم منزوي بوده. كرد وقت قضيه فرق مي  اون:بيل
) كند هايش را نگاه مي بيل دوباره نامه. گرداند لورا رو برمي(شه  اگه هيچ كاري نكنيم اون عوض نميولي. قل بيادسر ع

  اد؟ي نقدر نگراني كه چه باليي سر تام ميبگذريم، تو چرا ا

  .اي تقصير منه ردي كه وضعيت فعلي تام تا اندازهتو هم اشاره ك. شناسم خب من اونو خوب مي: لورا

ره، يا  ببين چطور راه مي. اما حاال كه همه جا پخش شده بهتره مراقب باشي. زدم اين حرفو مينبايد من . يلي خب خ:بيل
  .مونه گاهي چطور مي

  !آه بيل: لورا

يك نامه را باز كرده . (فهمه بينه زود مي  مياَمردوولي يه مرد وقتي يه . شه ا نمين چيز خيلي خب، يه زن متوجه اي:بيل
  ؟ئه چياين ديگه . 37گل سرخ و خار...خواستيد دارد فروشي اكنون كتابي را كه مي كتاب) خواند است و مي

  .دونه اَمردو نمي... ٔتي معني كلمهبندم اون ح دوني بيل، من شرط مي مي. يه كتاب شعره: لورا

  ؟ئه  پس به نظر تو اون چي:بيل

  .دونه ين كلمه رو نميكنم اون يه پسر مهربون و حساسه كه معني ا من فكر مي: لورا

  !دونم  اون هجده سالشه، حدوداً، نمي:بيل

  دونستي؟ تو خودت وقتي هجده سالت بود چقدر مي: لورا

  ؟ئه چياين )  سفر به كانادا شده استٔاو حاال متوجه كتابچه( خيلي :بيل

  چي؟: لورا

   اين:بيل

  !آه، هيچي: لورا
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 را از سطل زباله بيرون آن(خب، انگار يه چيزي هست ) شود ه كتاب لورا مياندازد و بعد متوج  را به سطل زباله ميآن (:بيل
  )آورد مي

  .جا فكر كردم شايد امسال تابستون بتونيم يه سفر با ماشين بريم اون) شور و شوقش را از دست داده است(: لورا

م به دارو دعوت كرد هاي بورسيه همن چند تا از بچ. گفتي  كاش زودتر اين موضوعو بهم مي)گيرد دوباره شماره مي (:بيل
  .شون تونم بزنم تو ذوق نمي. كوهستانيگاه  اقامت

  .خب معلومه: لورا

  . كاش زودتر گفته بودي:بيل

  !تقصير منه: لورا

اي يا  استم بدونم امشب بعد از شام خونهخو  بيل رينولدز مي، منم38فيتس! الو ـ كس نيست، فقط  تقصير هيچ:بيل
خب نه، فكر كنم بهتر باشه ....تونم موقع شام راجع بهش حرف بزنم شام؟ خب معلومه كه مي... طوركه اين...آها...آها....نه

  .خداحافظ...بينمت جا مي باشه، پس اون...تنها بيام

 لورا. يم با او صحبت كندآيد تا آهسته و مال بيل به سمت لورا مي. رش پي ببردكند و سعي دارد به افكا لورا به او نگاه مي(
اش را در  در آغوش بگيرد اما بيل تنها چانهكند تا بيل او را  هايش را باز مي آيد، دست بيند كه بيل به سمتش مي وقتي مي
  )گيرد دست مي

بهت گفتم . گذره نازكي مثل تو سخت مي جا به زن دل  ببين لورا، وقتي پارسال آوردمت تو اين خونه بهت گفتم كه اين:بيل
و . اني خراش به نظر مي كني كه مشكل دارن، مشكالتي كه االن خيلي بزرگ و دل درشتي برخورد ميبا پسرهاي ريز و كه 

  تو به من قول دادي خودتو درگير اين مسائل نكني، يادته؟

  .آره: لورا

ها بعد از  شنبه يه. يه جايي نزديك زمين گلف هست.  داشتمو وقتي من هم توي اين مدرسه بچه بودم مشكالت خودم:بيل
ها صفحه گوش  كشيدم و ساعت خوابم دراز مي هم مثل تام روي تختمن . كردم جا و زارزار گريه مي رفتم اون ظهر مي

 به او لورا(از پسش بربيام من ياد گرفتم چطور . ا همه گذشتولي اين) زند ها كنار او زانو مي لورا متأثر از اين حرف (.دادم مي
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 معلما ٔهاي همه ن رئيس مدرسه اين قوريو بهت داد بهت همون چيزيو گفت كه به زنوقتي ز) شود كند و متأثر مي نگاه مي
  .مند باشي تو بايد يه ناظر عالقه. گه مي

  .دونم مي: لورا

  يادته؟. سوزي تحويل اين پسرها بدي طور كه زن مدير گفت تو فقط بايد هر از گاه يه چاي يه كم دل   همون:بيل

  ... كهموضوع اينه. آره يادمه: لورا

   چي؟:بيل

  ...اين سنّ، هفده هجده سالگي خيلي: لورا

  دونم  مي:بيل

  . ازدواج كردم همين سنّو داشت39وقتي با جان: لورا

  ... ببين لورا:بيل

  ...دوست نداري راجع به جان حرف بزنم، ولي: لورا

  ...لهسام.  موضوع اين نيست:بيل

وي دونم آدم ت من مي. مون بود هر دو هجده سال. دوداً هجده سالش بودا بود، حسنّ اين وقتي باهاش ازدواج كردم هم: لورا
  بيل؟ بيل؟...نه هنوز مرد شده...آدم نه پسره...آوره  عذابٔيه دوره. كشه اين سنّ چقدر رنج مي

 برم خودمو  مدير، پس بهترهٔقراره واسه شام برم خونه) برودافتد كه  يكند و سپس راه م اي معذب به او نگاه مي لحظه  (:بيل
  اشكالي كه نداره، داره؟. بشورم

  .شه ولي خراب نمي. من واسه شام غذا درست كرده بودم) صدا خيلي آهسته و بي(: لورا

بيل . »خير«دهد، يعني  لورا سري تكان مي.(گم كني، مگه نه؟ اين موضوعو مي ولي تو درك مي. متأسفم لورا) عذبم (:بيل
كند حرفي بزند اما دست   چند بار سعي مي.خور است كه لورا داليلش را نفهميده است ايستد و اندكي دل سرش ميباالي 
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خواي توي سالن  ه نميتو ك) زند شود و به آن دست مي  دور گردن لورا مي»اند دايمفايو  «ٔناگهان متوجه حلقه. دارد نگه مي
  غذاخوري اينو با خودت بياري؟ 

  چرا نيارم؟: لورا

  ...ا واسه تو مهم باشه، ولي واسه اونشايد. بود اين فقط يه شوخي :بيل

  واسه تو چي، بيل؟ واسه تو اهميتي داره؟) آميز اما آرام سرزنش(: لورا

  )د ادامه دهدهخوا كند و معلوم است نمي كان دادن دستش حرف خود را قطع ميبا ت...( خب اولش داشت ولي:بيل

اون . كه گذاشتي من ببينم تو به كمك احتياج داري از اين. شرم داريكنم تو از شبي كه اينو بهم دادي  من فكر مي: لورا
  ...شب توي ايتاليا تو به طرز مبهمي التماس كردي

 در اتاق مطالعه تق صداي تق. رود به سمت اتاق ديگر مي( كني؟  تو امروز چت شده؟ من التماس كردم كه كمكم:بيل
  )شود شنيده مي

   احتماالً تامه:بيل

  )رود  در ميلورا به سمت(

او مانند بازرگانان . داند اندام است كه خود را آدمي معاشرتي و اجتماعي مي او مردي ميان. رت لي پدر تام استاو هرب(: هرب
) دار و غيره پيراهن دكمه.  را داردهايش اندكي حال و هواي لباس دانشجوها  لباس پوشيده است اما لباس40اهلِ بوستون
  خانم رينولدز؟

  ه؟بل: لورا

  !بيا تو! هرب) گردد ايستد و برمي با شنيدن صدا مي (:بيل

  سالم بيل، حالت چطوره رفيق؟) شود وارد مي(: هرب

  .خوبم هرب) گيرد دستش را مي (:بيل
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  ...آه، اه) گردد به سمت لورا برمي(از ديدنت خوشحالم) فشارد  بيل را مئبا انگشتش سينه (:هرب

  .لورا، اين هرب لي پدر تامه. اين لورائه. هرب فكر كنم لورا رو ديده باشي،:بيل

  .سالم لورا) خواهد طرفش با او راحت باشد مي. گرم و صميمي(: هرب

  .ممن زياد تعريف شما رو شنيد: لورا

شود  لورا سرخ مي(ياد  ازش خيلي خوشم مي. اد، بيلي ازش خوشم مي) كند اي لورا را برانداز مي كه لحظه پس از اين(: هرب
مطمئنم ) گيرد دست بيل را مي(بدونم چطور تونستي وادارش كني؟ خوام   من فقط مي)به لورا. جا خورده استو كمي 
  !ابيل، خوب موندي...كني، بيل ش مي بيچاره

  !ي تو هم خوب موند:بيل

  )گيرد  كمربندش را ميقفل(

  .ديدي، لورا  اين بچه رو ميبايد.. .من چيزي نداشتم كه بخوام هيكلمو حفظ كنم ولي تو. نه، تو واقعاً سرحالي: هرب

  .معكساشو ديد: لورا

  .كنم، خم كردن آرنجمه تنها ورزشي كه من اين روزها مي: هرب

  خوريد براتون بيارم؟ يه نوشيدني؟ چيزي مي: لورا

  .زياد فرصت ندارم. نه ممنون: هرب

  جا با ماشين اومدي، هرب؟ اين بوستون تا از:بيل

  .جا ي بيل، گمونم همون قطار كهنه و قديمي بود كه من و تو باهاش اومديم ايندون مي. نه، با قطار: هرب

  . احتماالً خودشه:بيل

   .دم اين اتفاق نيفته جا بمونم و ترجيح مي  نَرَم بايد شبو اين ۵٤:٦ اگه با قطار ساعت: هرب

  .شيم امشب مهمون ما باشي  ما خوشحال مي:بيل
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معذب و ساكت (ئه  يام كافي همون يه شب كه مي. مونم تون مي ام، پيشي دهمايي مينه، چند هفته ديگه كه واسه گر: هرب
  .بعد از ظهر رفتم پيش مدير...اه...من) نشينند هر دو مي. مانند مي

  بهت زنگ زد؟!  آه:بيل

  دوني؟ تو موضوعو مي....و....ا حرف بزنمه التحصيل فارغرفته بودم راجع به امور مالي . نه بابا: هرب

  گي؟  موضوع تامو مي:بيل

  )كند به لورا نگاه مي. (آره: هرب

  )كند  و بعد دستش را دور كمرش حلقه ميكند تا او را به سمت خود بياورد دست دراز مي(دونه   لورا هم مي:بيل

 به نظرم. ش بشنومگفت بهتر بوده از زبون خود. كه راجع به امور مالي حرف زديم، موضوعو بهم گفت بعد از اين: هرب
  .تفاوت بود خيلي راحت و بي

  . ديگهئه وريج   خب فيتس اين:بيل

  خوام بدونم چرا بايد آدمي مثل هريس تو اين مدرسه باشه؟ من فقط مي: هرب

  . من سعي كردم بهشون بگم:بيل

  جا بوديم همچين آدمايي هم بودن، بيل؟ زماني كه ما اين: هرب

  . نه، حق با توئه:بيل

  جاست؟ تام اين. واستم دك و پوزشو با مشت له كنم، ولي رفته بودخ. دنبال يارو گشتم: هرب

  تو اتاقشه؟: لورا

  چطور با همچين آدمي رفيق شده؟: هرب

  .دونم، هرب  نمي:بيل

اگه باور كنم . دونم كه پسرم با اين يارو سر و سرّي نداشته البته مي.دونم خودم مي. نبايد از تو بپرسم. ونمد من مي: هرب
  كني؟ كني بيل، مي تو كه باور نمي. كردم دونم چي كار مي ب، نميخ... وقتاون
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  )كند به لورا نگاه مي...( خب:بيل

.  من نرمال نيستٔهچه اتفاقي افتاده، بيل؟ چرا بچ ولي بگو چي شده؟. كني معلومه كه نمي) كند حرفش را قطع مي(: هرب
 ٔها، مدرسه هر تابستون اردوي بچه.  بار بياده نرمالوجبي بوده همه چي در اختيارش بوده ك  يه بچه نيماز وقتي كه

  ، لورا؟ئه چينظر تو . روزي شبانه

  )شود از بيل جدا مي (والو نبايد از من بپرسيد آقاي ليمتأسفم، اين س: لورا

  رو نگرفته؟چرا خصلت اونا. ردا و پسرا بودهاون هميشه با م: هرب

  .هر چي كه هست...هكنم اون يه آدم نرمال ببينيد، من حس مي: لورا

  واقعاً؟: هرب

  . ورزشه، اون يه تنيسور ماهرهاگه مساله: لورا

هاي پرشي  بره، و سرويس به سمت تور هجوم نمي. كنه ل يه آدم نرمال هم تنيس بازي نميولي لورا، اون حتي مث: هرب
  .تونست با توپ كارهاي زيادي بكنه  مي.ارهي مياون فقط ادا در. زنه نمي

  مگه قهرمان كلوپ شهرتون نيست؟. اون قهرمان دبيرستانه. بره ميولي : لورا

  )شود نمايش و حوله وارد اتاق خوابش ميآيد و با دامن لباس  ها پايين مي تام از پله(

دوني اون قهرماني چقدر باعث خفت و  لورا، مي. ر من هم درست همين بودچون منظو. خوشحالم كه اينو گفتي: هرب
ها معطل  جا سر تمام حفره گلف بيام، ولي اون ٔقرار بود از يه مسابقه.  ببينمتونسته بودم اون مسابقه روخواري من شد؟ من ن

ايي كه زدن بدجوري حرف. زنن  تام حرف مئوقتي به رختكن رفتم ديدم دو نفر تو رختكن بغلي دارن راجع به مسابقه. شدم
. »هئ  آدم نرمالي41 ولي جان بتيئه درسته كه بازيكن خوبي. يو بردازحيف شد تام لي ب«شون گفت  يكي. منو آزار داد، لورا

  ند؟مو ديگه چه لذتي واسه من مي. بش بودجان بتي رقي

                                                           

  .گي فهمم چي مي  مي:بيل
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واسه همين وقتي از . لعنت بر شيطون، من اصالً واسه همين آوردمش پيش خودم. خوام بهش افتخار كنم من مي: هرب
هايي كه كلوپ دانشگاه به   تو از بورسيهگم خيلي بده، اما ببين، اين چيزي كه مي...زش گرفتم، وليمادرش جدا شدم اونو ا

  ...ده خبر داري هاي نيازمند مي بچه

   آره:بيل

من كم .  از يه يتيم... تحت پوشش خوشم اومدههاي  قضا از يكي از بچهكنم، و از خب من كمك زيادي بهشون مي: هرب
حاال ....ده ام گوش ميزنم و اون هم به حرف رم مدرسه بهش سر مي زنم، هر از گاه مي هاش حرف ميو بيش مثل يه پدر با

  .ادي ؟ اون داره بهتر از پسر خودم بار ميئه چيدوني  مي

ه شروع به نواختن حاال صفح.  باال يك صفحه روي گرامافون گذاشته استٔتام در طبقه. شود آوري حاكم مي سكوت عذاب(
  )كند مي

   مديرو ديدي، هرب؟:لبي

  .آره: هرب

   خب؟:بيل

گفت يكي . خواهي كرد حتي بابت اين اتفاق معذرت. گناهه دونه كه تام تو اين ماجرا بي گفت مي. شرايطو بهم گفت: هرب
. تره جا راحت كه اگه تامو ببرم يه مدرسه ديگه اوننزد ـ البته زياد راجع بهش حرف از اعضاي هيئت علمي پيشنهاد داده ـ 

كاره بشه و من هم ي خواد چ پرسن مي شريكام ازم مي. داشته ولي ببين آخرش چي شداي ن اون تا حاال جز راحتي چيز ديگه
  .آوازهاي فولكلور بشه ٔخواد خواننده ن عمراً حاضر نيستم بهشون بگم ميچو. گم هنوز تصميمشو نگرفته بهشون مي

  )دهد كشد و به موسيقي گوش مي تام روي تخت دراز مي(

  جا بمونه؟ خواي بذاري همين  پس مي:بيل

  .شه براش درس خوبي مي. بذار خودش يه كاريش كنه. خب معلومه: هرب

  تر از يه درس خوب باشه، آقاي لي؟ كنيد ممكنه بيش فكر نمي: لورا

. ب، كه يه مردهخ...تر تالش كنه تا بهشون ثابت كنه كه اون بايد يه كم بيش. ذارن آه، يه خورده سر به سرش مي: هرب
  .شايد چيزي كه اونو سر عقل بياره همين باشه
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  .اون خيلي تنهاست. ئه آقاي لي، تام پسر خيلي حساسي: لورا

  .روزي هاي شبانه تو اردوها، تو مدرسه...بقيه باشهم كه اون با يد تنها باشه؟ من هميشه كاري كردچرا با: هرب

  . هربئه  اون يه آدم منزوي:بيل

  .خب، بهتره ديگه من برم. بيادن بايد ياد بگيره كه از انزوا درخب، او. ئه منزوي. كه رو خوب اومدي، بيلن تياي: هرب

دونم پسرتون اصالً  ادبانه به نظر بياد، ولي من بعيد مي لوحانه و حتي كمي بي ي لي، شايد اين حرف من خيلي سادهآقا: لورا
  .ذارن سرش مي ها سربه چرا بچهاج شده، ، چرا آقاي هريس اخرئه چيبدونه موضوع 

  )كند درنگ مي...(منظورت اينه كه: هرب

كنم وقتي تام بفهمه  و فكر مي. صور غلطي از اطالعات اين جور پسرها داريماما گمونم ما ت. زنم من فقط حدس مي: لورا
  .هئ  روحئهفقط يه درس نيست، يه ضرب. شه  روحي بزرگي بهش وارد مئزنن ضربه بقيه راجع به چي حرف مي

  )رود به سمت در مي...(خب. كنم فكر نمي.  قدرها هم ساده باشهكنم اون اين من فكر نمي: هرب

اگه كارت با تام تموم . هرب، من قراره واسه شام برم پيش مدير) شوند گيرد و هر دو وارد راهرو مي بازوي هرب را مي (:بيل
  .آهن تا با هم پياده بريم ايستگاه راهجا  شد بيا اين

   بيل؟كني تو چطور با پسرا صحبت مي) ايستد ها مي ابتداي پله(باشه : هرب

  .كنم فقط باهاشون صحبت مي. دونم  نمي:بيل

بعد از شام يه روزِ . من با تام قبالً فقط يه بار صحبت كردم، يعني، يه بار واقعاً صحبت كردم. اي تو نيستناونا پسر: هرب
ولي اون دلش . ه وقتشه با هم تو يه اتاق بشينيم و راجع به چيزهاي مهم صحبت كنيميكشنبه بود و من تصميم گرفتم ك

كند و  آورد و به آن نگاه مي يك بسته پول از جيبش درمي! (خيال خب، بي...ارهذ آدم مي ٔاين تأثير بدي روي بچه.  گرفتدرد
  )رود ها باال مي سپس از پله

ه اون پسر خودشو نشناسه پس اگ. طوره طوره يا اون نبايد بهش بگي پسرش اينلورا، ) شود اش مي وارد اتاق مطالعه (:بيل
  شناسه؟ كي مي

  .خوام معذرت مي: لورا
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لورا روي . زند در مي. رود ها باال مي هرب از پله. رود آورد به قسمت ديگر خانه مي  كه كراوات خود را درميبيل در حالي(
  )شود يتن منشيند و دوباره مشغول دوخ اش مي صندلي

  !بيا تو) از داخل، با صداي بلند (:اَل

  )بندد شود و در را مي هرب وارد مي(

  !سالم) كشد كند و سرك مي در اتاق خواب تام را باز مي(: هرب

  ...سالم...آه) كند، متعجب از روي تخت به باال نگاه مي(: تام

  . مدير بودم، واسه همين دير شدٔخونه: هرب

دهد و با اين كار او را دور  اما هرب محكم با او دست مي. كند صورت پدرش را ببوسد سعي ميبرخاسته است و  (آه: تام
  )دارد نگه مي

  .ييا اوضاع چطوره؟ خسته به نظر مي: هرب

  .من حالم خوبه: تام

  مطمئني؟) نگرد از نزديك به او مي(: هرب

  .مطمئنِ مطمئن: تام

تخت من ) كند چراغ را روشن مي.(جا بودم  كه من اينئه تر از زماني چيكاين اتاق كو) كند اطراف اتاق را بررسي مي(: هرب
  همونه كه واسه كريسمس بهت دادم؟) رود به سمت گرامافون مي. (يومد تو ا بارون ميبعضي شب. جا بود اين

  .كنه خوب كار مي. آره: تام

 .نداختم ا  رادياتور يا يه جاي ديگه ميمن هميشه كُتمو پشت. تري  تو از من منظم)كند گرامافون را خاموش مي(: هرب
  ؟ئه اين چي) بيند  تام را مئقسمتي از لباس زنانه(

  .قراره نمايش بازي كنم.  كه خانم رينولدز برام دوختهئه لباسي) سپس. كند اي درنگ مي لحظه(: تام

  .ت ننوشته بودي چيزي راجع به اين توي نامه: هرب
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  .دونم مي: تام

  )دوزد به لباس چشم مي( كني؟ قراره چي بازي: هرب

  .قراره نقش بانو تيزل رو بازي كنم» مكتبِ رسوايي«خب،  تو : تام

  . قبل كه خواستيم با هم صحبت كنيم زياد خوب پيش نرفتٔدفعه. خوام باهات حرف بزنم تام، مي: هرب

  ؟ئه موضوع چي: تام

 دوست باشن، ولي من ذاره با هم ا هست كه نميو پسرگمونم يه چيزي بين پدرا .  تو باشمخوام دوست تام، من مي: هرب
  .كنم سعي خودمو مي

  )نشيند روي تخت مي(باشه بابا ) معذب(: تام

گفتم اول مطمئن شو كه دوستاي درست و . ا كنيواش برا خودت دوست پيد شجا بهت گفتم يوا وقتي اومدي اين: هرب
  اد اينو بهت گفتم؟ي يادت مي. نشناس آدمو از روي دوستايي كه دارن مي. اي هستن حسابي

  .آره: تام

بتوني وارد ولي اگه . از نظر من ايرادي نداره... ايي مثل فوتبال يا هاكيم اگه دوست نداري بري دنبال ورزشبهت گفت: هرب
  اد؟ي يادت مي. ا هستنهاي خوبي توي اين تيم معموالً آدم. كني ه درد بخوري پيدا مياي باين تيما شي دوست

  .رهآ: تام

  حرفمو قبول نداشتي؟: هرب

  .چرا، قبول داشتم: تام

  م اشكالي نداره، ولي ديدي آخرش چي شد؟اين. ل داشتي ولي راه خودتو رفتيخيلي خب، فرض كنيم حرفمو قبو: هرب

  چي شد؟: تام

  .ايي مثل اين يارو هريس دوست شدي كه قراره از مدرسه اخراج بشهبا آدم: هرب

  ه؟چرا قراره اخراج بش: تام
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  .ناي ديد هاي ماسه چون اونو با تو كنار تپه: هرب

  ...ببين، من: تام

  !بدون لباس: هرب

  كني؟  طور فكر ميتو هم اين: تام

  ؟زنم دوني راجع به چي حرف مي پس مي: هرب

  !دونم نه نمي: تام

اي كه پايين خيابونه  نهادمه بهت گفت مواظب سرايدار خوي. يه بار خواهرم بهت هشدار داده بود. دوني خوب هم مي: هرب
  .باش

  ؟...آقاي هريس) زده حيرت(: تام

 هم اخراجش واسه همين. اين اواخر كارهاي مشكوك زيادي انجام داده و اين دفعه مچش وا شدهظاهراً . بله: هرب
  .بازه جنس اون مخنّثه، هم. گم، تام  خيلي خب، رك و پوست كنده بهت مي.كنن مي

  كي گفته؟: تام

  ...امببين ت: هرب

  ...نبد چون ما رو با هم تو ساحل ديدال: تام

  آره: هرب

  ام؟ خب حاال من چي: تام

  .دونم تو مشكلي نداري من مي: هرب

  .ممنون: تام

  .بذار حرفمو بزنم: هرب
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  .كرديم ببين، ما فقط داشتيم شنا مي: تام

  .دونستي باشه، باشه، شايد تو نمي: هرب

  ؟»شايد «ئه چيمنظورت : تام

  .اما تو هم مقصري كه خريت كردي و باهاش دوست شدي. ست كه همچين آدمي رو استخدام كرده ير مدرسهتقص: هرب

  .ها اين بود پس منظور بچه: تام

تر  ات بيش بعد كه تموم شد توي انتخاب دوستكنن ولي تو بايد مرد باشي و تحمل كني و ها اذيتت مي يه مدت بچه: هرب
  .احتياط كني

رم  ببين، من مي...گم كه هيچي، هيچ اتفاقي كنن كه با من تو ساحل بوده، ولي من بهت مي   اخراج مياونو واسه اين: تام
  ...گم كه هريس هيچ كاري نكرده و پيش مدير و بهش مي

 همين. الزم نيست بري ازش دفاع كني و خودتو توي دردسر بندازي! ببين، احمق نباش) كند حرفش را قطع مي(: هرب
  .ردسر داريطوريش هم كلي د

  !ولي بابا: تام

خب، . تو بايد به فكر خودت باشي. شه هر چي بگي باز نظر كسي عوض نمي. كنن سال آينده ازش دعوت به كار نمي: هرب
قدر به  اين. ببين، واسه من هم آسون نيست) كند تام با انزجار به پدرش نگاه مي(قبل از هر چيزي بايد موهاتو كوتاه كني 

كه بايد اين  كني من از اين البد فكر مي) كند ا شنيدن اين حرف به باال نگاه ميتام ب(و بذار حرفمو بزنم ر خودت نباش فك
من بايد اين طرف و اون طرف برم و اين موضوع به من . برم  رو توي محلِ خودمون بشنوم و تحمل كنم، لذت ميمساله

. برو موهاتو كوتاه كن. خودت كمك كني ٔ تو هم بايد به نوبه.پس بايد هر دو با هم اين مشكلو حل كنيم. زنه هم لطمه مي
خوام بكني اينه كه به اين يارويي كه نمايشو راه انداخته زنگ بزني و بگي نقش اين زنه،  نه، اولين كاري كه مي...بعد
  .كني  بازي نميدونم كي، رو نمي

  .م كه بازيش كنمانتخاب شدهترين نقش نمايشه و من چرا نبايد اين نقشو بازي كنم؟ اين ب: تام

  !قدر عاقل باشي كه بفهمي چرا گمونم اين: هرب

  گي هستم؟ آره، بابا؟ هموني كه مي...كني كه من يعني، منظورت اينه كه، تو فكر مي....يه دقيقه صبر كن: تام
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  !گفتم كه، نه: هرب

  حتي خانم رينولدز؟...كاره كنن كه من اون ها فكر مي ولي بچه: تام

  .آره. ا مبارزه كنيتو بايد با اين طرز فكر اون. آره: هرب

  )شود كم متوجه عمق قضيه مي نشيند و كم تام روي تخت مي(

شب ببردت رقص؟ آهاي،  ي قراره شنبهآهاي گريس، ك) زند آورد و فرياد مي ها سرش را بيرون مي از باالي پله (:رالف
  )شود ها ناپديد مي دوباره باالي پله! (گريس

  ؟ئه چيرش منظو: هرب

  .دونم نمي: تام

رود  ها باال مي  اما اَل وارد راهرو شده، از پلهرا بگيرد رود تا جلوي آن شود و به سمت در مي لورا با شنيدن سر و صدا بلند مي(
  )گردد ه صندلي خود بازميكشد و لورا ب ها داد مي و سر بچه

  . برم۵٤:٦گه قرار باشه نمونم بايد با قطار خواي بمونم پيشت؟ ا  مي...خب) كند به ساعتش نگاه مي(: هرب

  بموني؟: تام

  ...م ولي اگه تو بخواي كه بمونمم نياوردمن لباس اضافي با خود. آره: هرب

  واسه چي بموني؟: تام

حاال بيا پايين تو اتاق بيل و به اين يارو كه نمايشو راه انداخته زنگ . خيلي خب)  از اين حرف اندكي آزرده شده(: هرب
  !اون لباس زنونه رو هم با خودت بيار. يخوام مطمئن شم كه دست به كار شد  مي!نبز

  .زنم فردا بهش زنگ مي: تام

اينم بگم، مدير گفت . رم بيرون من دارم با بيل مي. زود باش ديگه. تر بودم كردي من راحت اگه امشب اين كارو مي: هرب
اما فعالً هيچ كاري . كنه توني بري پيشش و اون واست يه كاري مي مي... دوني خودت كه مي...ها زياد اذيتت كنن اگه بچه

  ...بهتره كسي بهشون اعتنا نكنه. شن  خود به خود حل ميچون اين جور مشكالكنه،  نمي
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تام از اتاق . رود هاي فوق به سمت لباس زنانه مي افتند كه از اتاق خواب بيرون بروند، اما هرب طي صحبت هر دو راه مي(
  )كند به تلفني كه توي راهروست نگاه ميها  شود و از باالي پله  ميخارج

از پله پايين (خوب از پسرم مراقبت كن . خداحافظ اَل) آيد و رو به عقب، با صداي بلند از اتاق مطالعه بيرون مي(: هرب
  پول احتياج نداري؟) ايستد ناگهان مي. رود مي

  .نه: تام

مطمئني ) كند رنگ ميد( چيو خراب نكنه  اگه اين مساله همه.  اردو مشاور بشييگم بذارن تو امسال بهشون مي: هرب
  ؟ئه  كافيپولت واسه اومدن به  خونه

  )دارد وشي را برميگ! (جا به مسئول نمايش زنگ بزنم ببين بابا، بذار از اين. آره مطمئنم: تام

، اگه ببين) گذارد ميلي گوشي تلفن را سر جايش مي  با بيتام! (بيا. شه كني؟ ناراحت نمي چرا از تلفن بيل استفاده نمي: هرب
گه كه  كنم همون چيزيو بهت مي اون دوست قديمي منه، و من فكر مي. با آقاي رينولدزـ  مشكلي داري با بيل حرف بزن

  ست؟ بيل آماده) رود ميها  به اتاق مطالعه معلم (.گفتم اگه من بودم بهت مي

  وره؟لباسه چط. ادي االن مي: لورا

  ...فكر كنم خوب باشه، فقط: تام

قراره . خواد به اين يارويي كه مسئول نمايشه زنگ بزنه مي. واد از تلفن شما استفاده كنهخ اگه اجازه بدي تام مي: هرب
  .رلشو پس بده

  رلشو پس بده؟: لورا

  .كنه اين كارو واسه من مي. ازش خواستممن ...آره، من: هرب

  .تام واسه اين نقش براش افتخار بزرگي بودآقاي لي، انتخاب : لورا

ين يارو مسئول ا ٔبيل، شماره) شود نشين مي گذارد و وارد شاه لباس را در دست لورا مي! (بيل. فهمه بيل خوب مي: هرب
  .خواد بهش زنگ بزنه ئه؟ تام مي نمايش چي

كند اما تام يك گام به   لورا به سويش حركت مي.القي نكندكند نگاهش با نگاه او ت تام سعي مي. كند لورا به تام نگاه مي(
  )رود عقب مي

45 
 

www.takbook.com



  اي، هرب؟ آماده...سه ـ دو ـ شيش...42فرد ميبري) خارج از صحنه (:بيل

  اشكالي نداره تام از تلفنت استفاده كنه؟. آره) خارج از صحنه(: هرب

  ! نه، چه اشكالي داره:بيل

  ر هفته؟نورديِ آخ كي قراره بري كوه) شود وارد مي(: هرب

  .همين آخر هفته قراره بريم) شود وارد مي (:بيل

  .گفتم شايد تام هم بتونه باهاتون بياد: هرب

  .تونه بياد تام هر وقت بخواد مي. ولي اگه بخواد بياد قدمش روي چشم. رقص باشه ٔ گمونم تام توي كميته:بيل

كند تام  تي لورا با نگراني به او نگاه ميوق. كند  درنگ ميتام براي رفتن پاي تلفن(تام ) دارد گوشي را براي تام برمي(: هرب
  شيشدو ـ سه ـ ) خواهد از در فرار كند مي

  )نشيند گيرد و مي رود و گوشي را مي سوي صحنه مي سختي به آن تام آهسته و به(

  ي؟يا  لورا، تو با ما تا سالن غذاخوري نمي:بيل

  .نه، شام ميل ندارم، ممنون: لورا

  خب؟) گرداند  را از لورا به تام برمينگاهش (:بيل

  .اگه بخوام از قطار جا نمونم بايد ديگه راه بيفتم: هرب

  )گيرد تام شماره مي(

   لورا؟:بيل

  )دهد هم فشرده، سرش را تكان ميه هاي ب لورا با لب(

  .ادي من  هنوز هم ازت خوشم مي...خب پس، خداحافظ لورا: هرب

                                                            

42 Fred Mayberry 
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  مدير، بيل؟هنوز هم قصد داري بري پيش : لورا

  ي؟خواي تا سالن غذاخوري با ما بيا تو مطمئني نمي. گردم بعد از شام فوراً برمي.  آره:بيل

  )دهد لورا سرش را تكان مي(

  !مشغوله: تام

دهد، يعني  تام سري تكان مي(خواي؟  يچيزي نم. ما هواتو داريم! دوباره بگير) زند با دست آرام به بازوي پسرش مي(: هرب
اون موقع هم اين قضيه تموم تا ... بينمت تو گردهمايي مي) به لورا (!يادت باشه، اگه چيزي خواستي خبرم كنفقط ) »نه«

  )مي رود(شده 

  !لورا... لورا، كاش تو هم با ما:بيل

  )ردگذا شود و در را باز مي رج ميدنبال هرب خاه فايده است و ب بيند كه بي ولي مي. گير شده است بيل از برخورد لورا دل(

اف خود و دري كه به اطر( موقع خوردن شامه، آقاي ميبري دونم، بله مي...منم تام لي...آقاي ميبري! الو) پشت تلفن(: تام
خواستم بهتون   مي)گفتنش برايش دشوار است....(خواستم بهتون بگم  ولي من مي)بندد  را ميلورا آن. كند باز است نگاه مي
مطمئن نيست بتواند . نزديك است از حال برود. (تونم، همين خب، نمي...من....نه...بازي كنمش تونم تو نماي بگم كه من نمي

  .)صحبت كند

خب، . آره، باباي تام...فرِد، منم لورا! الو! بدش من) گيرد رود و گوشي را از دست تام مي سوي صحنه مي سريع به آن(: لورا
تو يه نفر ديگه واسه اون . اي آخر ترمش تمركز كنه و بايد روي امتحانس كنه تام خسته اون فكر مي... مي خواد كه تاماون

  .بينمت فردا مي. اين موضوع خيلي ناراحتهنقش در نظر داشتي، مگه نه؟ آره، خب معلومه كه تام  از 

ا ه و شايد آن....اش شنيده است  عاشقش است همه چيز را دربارهزني كه او. زده و سرافكنده است تام شرم. كند لورا  قطع مي(
شود و بدون  بعد تام بلند مي. نگرد سوزي پشت سرش را مي ايستد و با دل اي باالي سر او مي لورا لحظه....را باور كرده است

  )شوند رازير ميها س كرده از پله هاي رم رالف و استيو مثل حيوان. رود ه به لورا نگاه كند به سوي در ميك اين

  .شينم من كه نمي. توني كنارش بشيني خب، تو اگه بخواي ميخيلي )  رفتندر حال (:رالف

  من چرا بشينم؟...شيني  خب اگه تو نمي:استيو

  .شينه  باالخره يه آدم قزميت مي:رالف
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و حاال . بندد  سريع در را ميتام پس از شنيدن صداي رالف و استيو هنگام پايين آمدن،. بندند ها در ورودي را محكم مي آن(
  )دهد تاده است و گوش ميكنار در ايس

رود   پايين مي.شنود جوابي نمي! (تام....تام) زند كند، صدا مي د و در حالي كه كاپشنش را تنش ميآي  اتاقش بيرون مياز (:لاَ
  )شود  خارج ميو

  ...تام: لورا

  )كند درنگ مي...(كنه من م فكر ميحتم دارم بابا) كند در اتاق مطالعه را باز مي(: تام

خوام  مي. يخوام تو هم بيا  مي.جا  زنگ بزنم و بگم فردا واسه چاي بياد اين43خواستم به جون هريسون من مي! امت: لورا
  .ازش دعوت كني تو مجلس رقص باهات برقصه

  .ولي شما قرار بود با من برقصيد) سپس. شود شود و چند لحظه به لورا خيره مي ميبا اضطراب وارد اتاق (: تام

  ...وليدونم،  مي: لورا

  كنيد؟ مثل بقيه؟ مثل بابام؟  طور فكر ميشما هم راجع به من اين: تام

  !تام: لورا

  ؟»جون«دين سمت  واسه همينه كه منو هل مي: تام

  . رو حل كنيمجا كه اين مساله من اونو دعوت كردم اين) رود به سمت تام مي(: لورا

ها  كند و سپس به سرعت از پله ي با خشم و غصب به او نگاه ميا لحظه (؟كدوم مساله؟ كدوم مساله) شود براق مي(: تام
. ست كه در تله افتاده باشد كند مانند موشي تام حس مي. آيد بيند كه پايين مي  هنگام باال رفتن فيل را مي.رود باال مي

صورت خود . اش بگيرد ت گريهها پايين برود و دوست ندارد با لورا مواجه شود، زيرا هر آن ممكن اس خواهد دوباره از پله مي
  )رود ها باال مي  پلهٔخيز از گوشه پوشاند و نيم را با دست مي

  چت شده؟: فيل

                                                            

43 Joan Harrison 
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ها پايين   از پلهدهد و هايش را تكان مي فيل شانه. رسد اق مطالعه ميدهد و به در ات به راه خود ادامه مي. دهد تام جواب نمي(
 لورا به سمت درِ. دهد بندد و به تير عموديِ در تكيه مي ا ميشود، در ر ش مي تام وارد اتاق خواب.شود  خارج ميرود و مي
گردد و  كند و به داخل اتاق برمي رام كند اما احساساتش را مهار ميخواهد برود باال پيش تام و او را آ ابتدا مي. رود باز مي نيمه

گويي . زند دستش را دراز كرده به قوري دست مينشيند و  رود و روي آن مي اش مي ليبعد به سمت صند. بندد در را مي
مان با ز هاي تام را هم هق در طبقه باال صداي نخستين هق. ودش  ميلورا حيران و نگران. كند وازش ميناخودآگاه چيزي را ن

  .افتد  پرده ميدر اين هنگام. شنويم تاريك شدن صحنه مي
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   دومٔپرده

   يكمٔصحنه

فن عموميِ متصل بينيم كه پاي تل وقتي پرده باال مي رود اَل را مي. زمان ، دو روز بعد است. قبلي است ٔصحنهصحنه همان 
  .دهد كه حرف بزند، گوش مي تر از آن آيد بيش به نظر مي. كف است هم ٔبه ديوارِ طبقه

آره، ...م، فعالً نهنه، هنوز كاري نكرد...بابادونم،  مي.  بابابله،) شنود هاي طوالني مخاطبش را مي با حوصله گفته...(آره :اَل
دونم چي  مي...آره، باشه، بابا...مولي هنوز كاري انجام نداد... ارهم يه اتاق تو پانسيونش دگه واسه سال آيند آقاي هادسون مي

نه، تو ....اشه، باباخيلي خب، ب... گم نه من يه سال باهاش زندگي كردم، مي...خورم كه نه قسم مي) شود عصباني مي(...گي مي
كند   و سعي ميبرد هايش فرو مي هايش را درون جيب ايستد و دست مي. كند قطع مي(همين االن . زنم خودم مي! زنگ نزن

  .)موضوعي است كه او را ناراحت كرده است.  فكر كندبه آن مساله

  .سالم، اَل) رود ها مي شود و به سمت پله از در خانه وارد مي (:رالف

  له؟ب :اَل

  ؟خوان بدونن شده يا نه  مي44هاي پانسيون بتا  بچه:رالف

  چي شده يا نه؟ :اَل

   شده تام سراغ تو هم بياد يا نه؟:رالف

  !مزخرف نگو) كند كه او را بزند دستش را دراز مي( :اَل

                                                            

44 Beta house 
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  .مو بهت قرض بدم تونم كمربند پاكدامني  خيلي خب، خيلي خب، اگه بخواي مي:رالف

  .ي نيستله شوخااين مس :اَل

  .كنن شوخي باشه بال هم فكر نميهاي تيم بيس بچه. دونم نه نيست، مي) كند هايش را متوجه اَل مي كنايه (:رالف

  ؟ئه چيمنظورت  :اَل

  .اتاقه اره كاپيتانشون شه با يه امرد هم كسي كه قر:رالف

  !نگومزخرف ...آه) شود كند، سپس از فكر خود منصرف مي اي به او نگاه مي لحظه( :اَل

گه من بايد خودمو واسه دختري  بگذريم، مامانم مي) زند پوزخند زشتي مي(بيني  حاال مي...كني  پس حرفمو باور نمي:رالف
فقط يه شب يه . ه داشتمعزيزم، من خودمو واسه تو نگ«تونه به زنش بگه  آدم چطور مي! شور مرده. شه نگه دارم كه زنم مي
خواي كاپيتان  تو نمي. خيلي خب، خيلي خب) رساندكه بخواهد به او آسيبي ب گيرد، بدون اين مي رالف را ٔال، يقه(» پسره اومد

  .دم، اينو مطمئنم ده؟ من يكي كه نمي خب كي اهميت مي. تيم بيسبال بشي

  ري پِي كار خودت؟ ببين، چرا نمي :اَل

  .ده  چون حال نمي:رالف

  .هئ رالف، تام پسر خوبي :اَل

  .كنن ها از زير دوش فرار مي  بچهٔشه همه  هم وقتي وارد حموم ورزشگاه مي آره، واسه همين:رالف

  كي؟ :اَل

  ي؟يعني تو نشنيد. امروز... ديروز:رالف

  ؟ئه منظورشون از اين كار چي. نه :اَل

  ...خواد وقتي زير دوشن يه امرد بهشون نگاه كنه شون نمي  بابا، دل:رالف
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  »45مدل هاي هنري «ٔ مجلهاي هيزتو بدوز بهه پاشو برو باال و چشم! چرند نگو :اَل

  .اي لختو ببينم، نه مردها رو، مثل تاممن دوست دارم عكس زن. اشم نرمالم من هر چي ب:رالف

  ...تو كنم تويِ هكاري نكن كلّ!  لعنت بر شيطون :اَل

  ؟ردها رو توي كشوي پايينيش نديدياي مت يعني تو عكس ژس:رالف

ام هم مكاتبه كرده با كالس و اونا هم اين عكسا رو واسش خواد زيبايي اندام كار كنه،  ت ميباباش . شون چرا، ديدم :اَل
  از نظر تو اشكالي داره؟. نفرستاد

! خر كنن، عوضي كله  با يه چوب بيسبال برات خوردش مييه  روز! ش سينه سپر كنواس. ش سينه سپر كن باشه، واس:رالف
هش رد رالف را تا باال دنبال سپس نگا. اندازد  نگاهي ميرالف به تلفن. شود  ميارجرود و از صحنه خ ها باال مي از پله(

 .كند اين كار نيز او را خوشحال نمياما . رود  شنا ميكند و با كمك آن وي نرده رها ميخودش را ر. اَل ناراحت است.  كند مي
  )زند رود و در اتاق مطالعه را مي يها پايين م از پله

  !آه سالم اَل) كند آيد و در را باز مي خانه بيرون ميخل از دا(: لورا

  ست؟ آقاي رينولدز خونه :اَل

  اد؟ي ميكمكي از دست من بر. نه نيستش: لورا

  .هست بيامگمونم بهتر باشه وقتي خودش  :اَل

  .ولي فكر نكنم تا بعد از شام برگرده. باشه: لورا

 اين من سال آينده توي...خواد يه فكري به حالش كنه  اگه ميبدونه وخب، بهش بگيد كه ...خب) انديشد اي مي لحظه( :اَل
  .خواستم بدونه ئه و مي يامروز روزِ آخر جابجاي. گيرم خونه اتاق نمي

  .شه، ال دونم از شنيدن اين خبر ناراحت مي خب، مي.  طوركه اين) رود تا سيگار بياورد به داخل اتاق مي(: لورا

  .اون طرف خيابونهريسون،  ٔرم خونه مي :اَل

                                                            

45 Art Models 
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  ريد؟ تو و تام؟ هر دوتون مي: لورا

  !نه :اَل

  !آه: لورا

  .رم فقط من مي :اَل

  تام خبر داره؟. طور كه اين: لورا

  .مبهش نگفت. نه :اَل

  .ولي بايد بهش بگي، مگه نه؟ كه اون هم واسه خودش يه فكري كنه: لورا

  .آره به گمونم :اَل

) كند لورا به او سيگار تعارف مي. شيندن شود و مي د است، اما وارد ميال مرد( بياي بشيني؟ شه لطفاً يه دقيقه اَل،  مي: لورا
  سيگار؟

آهسته (االن فصل تمرينه . نه ممنون) رددا كند اما بعد دست نگه مي ها دراز مي ناخودآگاه دستش را براي يكي از آن( :اَل
  )گذارد  جيب شلوارش مي را درآورد و آن ك بسته سيگار از جيب پيراهنش  درميي

ل؟ دوست نداري به تام بگي، مگه نه اَ) زند اَل  به او لبخند مي(تونو تماشا كنم  يام مسابقه شنبه بعد از ظهر مي. درسته: لورا
هايش را باال  ال، شانه (اتاق بشي خواي سال آينده با اون هم زنم چرا نمي حدس مي) »نه«دهد، يعني  ل سرش را تكان مياَ(

اتاقي با  هم. اين موضوع خيلي بهش كمك كرده. اتاقي با تو چقدر براي تام مهم بوده امسال همدونستي   كاش مي)اندازد مي
  .اندام مدرسه بهش كلي اعتماد به نفس داده هاي درشت يكي از بچه

  ...آه) معذب( :اَل

  .كنم، ال تعجب مي. اي ئه مدرسه يهاي قو تو يكي از بچه. ا كردن چقدر مهمهتوني بفهمي دوست پيد تو نمي: لورا

. دونم  هريس و تام به گوشش رسيده، نميچطور موضوعِ. بابام تا حاال سه بار بهم زنگ زده) پرد هوا از دهانش مي بي( :اَل
خواد من  مي... »اتاقه؟ اي نيست كه پسرت باهاش هم اين همون بچه«بابايي هم بهش زنگ  زده و گفته يه . ولي فهميده

  .نده اتاقمو عوض كنمسال آي
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  تو به پدرت چي گفتي؟: لورا

  .من بهتره بمونم تا آقاي رينولدز بياد...ا هم بد نيست و بهش گفتم تام اونقدر :اَل

تا وقتي كه تام توي اين اگه اين كارو كني . شناسي اي اونو مي تو بهتر از هر كسِ ديگه. اَل، تو با تام زندگي كردي: لورا
  .مه، شايد هم حتي بعد از مدرسهست كارش تمو مدرسه

  ...اون. خب، اون رفتارش هم يه خورده عجيبه، خانم رينولدز) كنانتقريباً نجوا( :اَل

  ؟ئه چيمنظورت از عجيب . قبالً برات مهم نبود. زدي قبالً از اين حرفا نمي: لورا

گاهي يه طوري راه . ميد يا نهفه دونم منظورمو مي ره، نمي گن سبك راه مي ها مي  طور كه بچهخب، همون :اَل
  ..موهاي بلند، همش موسيقي...زنه ايي كه ميحرف...ره مي

  .زنه واسه همين هم راجع بهش حرف مي. خواد خواننده بشه اون مي. خيلي خب: لورا

  .كدوم از مجالس رقص دختر نياورده  اون توي هيچ :اَل

ها رو پيدا  اين بهونه...ئه بازي از روي لج...اين حرفا احمقانس. دارهگي داليل خوبي وجود  ايي كه ميال، براي تمام چيز: لورا
  .خوان واقعيتو پيدا كنن همه مي. ه يه چيز مشخصو ثابت كننكردن ك

  )رود به سمت در مي( با خود آقاي رينولدز صحبت كنم من بهتره :اَل

  )خواهد، بگويد يا نه چه را مي آنشود و مردد است  ش خيره ميمدتي به چشمان! (اَل، به من نگاه  كن: لورا

  بله؟ :اَل

  ها اَمردي، چي؟ به قول بچه...دا چو بندازم كه تواَل، اگه من فر) گيرد بگويد تصميم مي(: لورا

  .كنه كس باور نمي هيچ :اَل

  چرا نكنه؟: لورا

  ...خب، چون :اَل

  . يكي درجهٔ يه فوق ستارهگن؟ چي مي. يكار ورزشچون تو گنده و هيكلي و : لورا
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  .خب آره :اَل

 با همين قد و ـايي مثل تو م مردايي رو ديدم، مردمن اين چند صباحِ عمر. يه چيزهايي هست كه بايد ياد بگيري، ال: لورا
  .هاشون زن و بچه هم داشتن ـ كه مرد نبودن، بعضي هيكل

  .كنيد انم رينولدز، شما همچين كاري نميخ :اَل

تونم اين كارو بكنم و بعيد نيست اين كارو بكنم تا نشونت بدم كه چقدر  كنم، ولي مي  نمي احتماالً اين كارونه اَل،: لورا
صفات ...ني كه با چه سرعتيبي فمو باور كردن اون وقت با تعجب ميشه يه نفرو بدنام كرد و وقتي بقيه حر راحت مي

  .شه ت به حركات مشكوك تبديل مي مردونه

كند و سپس  هايش را رها مي ال دست. اندازد داري به حالت ايستادن او مي لورا نگاه معني. كمر ايستاده استدست به  ( :اَل
  . تيم بيسبال بشمٔئه كه من كاپيتانِ سال آينده خانم رينولدز، االن فرصتي) گيرد ها را پشت كمرش مي آن

كاري ... تونستي كنم كاش يه جوري مي ولي آرزو مي .من حق ندارم مجبورت كنم اين فرصتو از دست بدي. دونم مي: لورا
  .كني كه تام اذيت نشه

 از چند لحظه در اتاقش پس. طور عصباني حال است،  همين  افسرده و بي.رود ها باال مي شود و از پله تام وارد راهرو مي(
  )كند نشيند و به موضوعي فكر مي بندد، روي تختش مي شود، در را مي پديدار مي

  ...خب) شود وقتي تام وارد خانه مي( :اَل

واسه چاي . شناسم تونو مي هاي همه من صداي قدم) داند حيران است كه لورا از كجا مي. ردنگ ال به او مي(اون تامه : لورا
خواي كه به  هنوز هم مي) كند درماندگي و استيصال ميال حركتي از روي (خب اَل؟) خواهد به سمت در برود ل مياَ(اومده
  ري؟ جا مي ي رينولدز بگم سال آينده از اينآقا

  !نه) اي پس از لحظه( :اَل

  .خوبه: لورا

  .گم منظورم اينه كه، وقتي ديدمش خودم بهش مي :اَل

  !آه: لورا

  تونم بكنم؟ خب چي كار مي) گردد به سمت لورا برمي ( :اَل
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  !دونم نمي: لورا

باليي سر شما . شما فقط ناظرين. طوري حرف بزنين نه كه اينگم، ولي براي شما آسو خوام كه اينو مي معذرت مي :اَل
  .متأسفم .افته هيچ اتفاقي براي شما نميدر هر صورت . ادي نمي

  .طور كه گفتي، اين قضيه ربطي به من نداره همون...خوام كه ازت خواستم ال، معذرت مي. ئه جاييه انتقاد ب: لورا

يد كه تا حاال داري هست ترين زن پانسيون شما مهربون.  خانم رينولدزايد العاده قبه نظر من شما فو. خوام من معذرت مي :اَل
در را . يش را گم كرده استدست و پا...(موضوع اينه كه. ئه چيدونيد كه منظورم  مي...منظورم اينه كه...باهاش برخورد داشتم

  .متأسفم) كند باز مي

ماند و مردد است كه از در راهرو بيرون برود يا   در مئاي در آستانه  اَل لحظه.زند به اَل لبخند مي (.من هم متأسفم، اَل: لورا
اين «كند  كند و حتي با خودش تكرار مي هايي كه اَل زده است فكر مي  به حرف ولورا، ايستاده.  باال برودٔكه به طبقه اين

  )شود رود و خارج مي نشين مي سپس به شاه. »قضيه ربطي به من نداره

  .سالم) كند در را باز مي(تام؟ ) گيرد تام آهسته از در فاصله مي(تام؟ ) ب تامپشت درِ اتاق خوا( :اَل

  .خواب بودم: تام

  خواي تنها باشي؟ مي) گرداند تام رو برمي(سرِ پا؟ آره؟  :اَل

  )كند به پنجره اشاره مي! (خب نگاه كن. خواي نگاه كني تو مي. نه: تام

كراوات ) زند لبخند مي...كند درنگ مي...داند چطور شروع كند نمي. كند نگاه ميبه تام ...(من. مخوام نگاه كن نه، نمي :اَل
  .قشنگي داري

  ش؟يخواي مي. آره، بيا مال تو) كند كراواتش را باز مي(: تام

پس از مكثي، . كند  رها ميتام كراواتش را آويزان دور گردنش(زنم تونم ب تر كه نمي واسه چي؟ من يه كراوات بيش. نه :اَل
  ...اه...من) معذب

  .ئه چيگمونم نيازي نيست بپرسم موضوع : تام

  امروز روز سختي بود، آره؟ :اَل
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ترين دوستش  اما حاال نزديك...چيزي بروز ندهداو سعي كرده است . گرداند ميشديداً ناراحت است و رو بر(آره : تام
 موي او را ٔرود و شانه به سمت ميز تام مي. گويدداند چه ب اَل نمي! (نلعنت بر شيطو)  باز كند دلش رأخواهد كه او عقده مي

  كسي باهات حرف زده؟) كشد دارد و چند بار به موهاي خود مي برمي

  .زنن دونستي كه باهام حرف مي مي. خب آره :اَل

  گن؟ چي مي: تام

  !دونم چه مي) كند كشد و باز مي كراواتش را مي( :اَل

گفتن چون حاضر نشدم نقشمو تو نمايش بازي كنم . رقص نيستم ٔعضو كميتهديگه . رقص ٔ كميتهٔمن رفتم به جلسه: تام
  .گفتن دليلش اينه.  الزمو ندارمٔروحيه

  كني؟ پس چرا هيچ كاري نمي)  صداي بلندبا( :اَل

  راجع به چي؟) دهد با فرياد پاسخ مي(: تام

  !زنن ايي كه ميراجع به حرف :اَل

   بكنم؟تونم چي كار مي: تام

  !دونم نمي) تواند بكند افتد كه تام چه كار مي ناگهان به اين فكر مي...(توني  خب مياكّه هي، :اَل

 تنيس ٔدوني، امروز وقتي بعد از مسابقه خيالش شد؟ مي شه بي لعنت بر شيطون، مگه مي. شمب خيالش سعي كردم بي: تام
  .رفت بيرون...اه...جا بود يه حوله گرفت دستش و رفتم تو حموم هر كي اون

  )رود از اتاق بيرون مي(يه مشت عوضي احمق .  احمقنااون :اَل

يهو به فكر تمام ...دونم لعنتي، نمي...كه من يهو گندش بزنن،  از همه بدتر اين) شود به دنبال او وارد اتاق نشيمن مي(: تام
دوباره وارد اتاق (م كن همش به زمين نگاه مي...آوردنملباس پوشيدنم، لباس در. اتي افتادم كه اين مدت انجام دادمحرك

  !دونم چه مي...ترسم برام حرف درآرن يا  اگه به يه آدمِ لخت نگاه كنم ميحتيالمصب، ) شود خودش مي

چي ) ايستد ناگهان مي. آورد و غيره  را درميهاي پيراهنش را باز كرده آن  و دكمهدر اين اثنا دوباره وارد اتاق شده است( :اَل
  )كند بخندد سعي مي(وز دوش گرفتم من كه امر. كنم ار دارم ميك
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واي راجع به تو هم حرف درآرن، خ اق خودت لباس عوض كني؟ تو كه نميشه تو ات مي) نگرد  مياي به او لحظه(: تام
  خواي؟ مي

  )گويد اين جمله را با قاطعيت و جديت مي(خوام  نه نمي :اَل

به سختي . شود مدت زيادي به اَل خيره مي(خواي   كه نميمعلومه) كند اال نگاه ميدن لحن صداي اَل به ببا شني(: تام
  جا بري؟ خواي از اين مي...اه...تو) كند اين را بگويد جرأت مي

  ببين تام، اشكالي نداره من كمكت كنم؟) دوست ندارد جواب بدهد( :اَل

  چطور؟. نه! كمك: تام

 مردم ديدشون اين. ولي مسخره نيست. ادي دونم كه خيلي مسخره به نظر مي شي و مي دونم كه از حرفم دمغ مي مي :اَل
  .توني به خودت كمك كني  حرف زدن و ظاهرت مئتو با نحوه. طوريه

  منظورت اينه كه موهامو كوتاه كنم؟: تام

  اين يكيشه :اَل

  ... كه موهاشئه تر از آدمي ه موهاشو از ته زده ظاهرش مردونهكي گفته آدمي ك: تام

  ! ديگهئه  طورياين. دونم ا رو نميببين، من دليل اين چيز :اَل

پس از . (ياد نه به سرم نه به موهام مي. م من چند باري موهامو از ته زد)كند  ميز به خودش نگاه مئداخل آينه(: تام
  .خواي كمكم كني ممنونم كه مي. استم سرت داد بكشمخو خوام، نمي معذرت مي) اي لحظه

 را به سمت زند و دوباره آن تام لبخند مي. كند  را به سمت تام پرت ميكند و آن وپ بيسبال روي رادياتور پيدا ميتيك ( :اَل
  ...ري طور كه تو راه مي ببين تام، اين) اندازد ال مي

  !لعنت بر شيطون: تام

  .خوام بهت كمك كنم ببين، من فقط مي) عصباني( :اَل

  ! به راه رفتنِ من نداشتكس كاري   گذشته هيچٔتا شنبه: تام
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  )رود بيرون مي! (فراموشش كن. خيلي خب، خيلي خب) افتد كه برود راه مي( :اَل

شود و به  دنبال اَل از اتاق خوابش خارج ميايستد، سپس توپ بيسبال را روي تخت انداخته به  جا مي چند لحظه آن(: تام
  اَل؟) رود اتاق نشيمن مي

  بله؟) خارج از صحنه( :اَل

  !بگو چه جور راه برم: متا

  !راه برو ببينم) در اتاق نشيمن( :اَل

كند و راه رفتن تام را تماشا  اي پاك مي رود، صورت خود را با حوله اَل به دنبال او مي. گردد به اتاق خواب برمي(: تام
ده من  م نشون مياال انجام دادمام حركاتي كه تا حت. تونم راه برم حاال ديگه حتي نمي) دكي راه رفتنتام پس از ان. كند مي

  .يه مخنثم

  !ادامه بده :اَل

  !بهم بگو ديگه. رم حاال دارم راه مي. خيلي خب: تام

  .ري تو يه جورهايي سبك راه مي. دونم تام نمي :اَل

  )كند دارد و حركت خودش را تماشا مي يك گام برمي(سبك؟ : تام

  !آره :اَل

  !نشونم بده: تام

  .تونم نه، من نمي :اَل

ايستد، تا  جا مي اي آن اَل لحظه. (رفتنت دقت نكرده بودمتا حاال به راه . بذار من نگاهت كنم. خيلي خب، تو راه برو: تام
) رود باالخره راه مي. واند دشوار باشدكني چقدر مي ت د كه راه رفتن وقتي به آن فكر ميكنون به فكرش خطور نكرده بو

  !دوباره برو

  ...ها بگي به يكي از اين بچهي به حالت اگه وا :اَل
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ند مثل اَل مي ك سعي (كنم مثل تو راه برم سعي مي. ري خوب راه مي) رود اَل دوباره راه مي...(گم؟ كني من مي فكر مي: تام
  اي هم داشته باشه؟ كني فايده  فكر مي)تواند يك قدم مثل او بردارد راه برود اما حتي نمي

  دونم نمي :اَل

  .هر حال ممنونمه ب. كار گذشتهديگه كار از : تام

تو ...ببين، تام) كند گذارد و به اين موضوع فكر مي  تام مي ٔدستش را روي شانه. نشيند تخت ميآيد و كنارِ تام روي  مي( :اَل
رن سراغ  مي...مونن و كه برن خونه مي ها سر راه بوستون قبل از اين شنيدي كه بچه.  شركت كرديها اي بچهزياد داخل بحث

  ...دوني كه مي...دخترها

  خب كه چي؟. آره: تام

  ري مجلس رقص؟ مگه شنبه شب نمي :اَل

  !ديگه نه. نه: تام

  .خدمته فروشي پيش  نوشابهٔهمون دختره كه تو مغازه. شناسي الي مارتينو كه مي :اَل

  خب چشه؟. آره: تام

  .زنن ها راجع بهش حرف مي شنيدي كه بچه :اَل

  ؟ئه منظورت چي: تام

  خواي برات نقاشيش كنم؟ اي بابا، مي :اَل

  الي مارتين؟) زاري با بي(: تام

  ...دونم اون يه سگه ولي مي.  خيلي خب :اَل

  .كنن گه گير بيفتم از مدرسه اخراجم مياي داره؟ ا خب اين كار چه فايده: تام 

گه و  قدر مي الي اين. هاست ظورم بچهمن...مدير نه...شنون شنبه صبح همه خبرشو مييك. كس تا حاال گير نيفتاده  هيچ :اَل
  .شه پسر، مشكلت حل مي....كه گه تا اين گه و مي مي
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  شوخيت گرفته؟: تام

  نه :اَل

  !الي مارتين) زاري با بي(: تام

  ي؟تا حاال با يه زن بود...پست باشمببين، من زياد حرف زدم، ممكنه من هم يه آدم ) اي پس از وقفه( :اَل

  ي؟كن تو چي فكر مي :تام

  .كنم بوده باشي فكر نمي :اَل

  خب؟: تام

  خواي يه چيزيو بدوني؟ مي :اَل

  چيو؟: تام

  .كُشمت ها بگي مي ولي اگه به بچه. من هم نبودم :اَل

  ...گفتي پس اون داستانايي كه مي: تام

  كني كه بهت گفتم پشيمونم مي خيلي خب، از اين :اَل

  ي؟ري الي مارتينو ببين پس چرا شنبه شب نمي: تام

  واسه چي بايد برم؟ :اَل

  منظورت اينه كه تو نيازي نداري چيزيو ثابت كني؟: تام

  )خواهد بيرون برود مي (ئه  خودي فكر بي! خيال صالً بيا :اَل

  آره: تام

  ...راجع به سالِ) ماند مي( :اَل

  سال آينده؟ خب؟: تام
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به ...(خب...جان و هاي تيم هم اون خيلي از بچه. ره دارهنف جا يه اتاق تك اون.  ازم خواسته برم پانسيونش46هپ هادسن :اَل
  )كند تام نگاه نمي

  .فهمم مي: تام

دوش خود برداشته او از خودش متنفر است، اما ديگر حرفش را زده است و باري از . گيرد  سرش را باال ميباالخره( :اَل
  )افتد كه برود راه مي(بينمت  مي) است

  !بيا) آورد  تام كراواتش را از دور گردنش درمي.كند ماند و به عقب نگاه مي اَل مي....(اَل) درس وقتي اَل به در مي (: تام

  !نگهش دار. گفتم خودت بپوشش) معذب. نگرد به كراوات مي ( :اَل

  .مال توئه: تام

  !خداحافظ) شود  را بگيرد از در خارج ميكه آن كند، بعد بدون اين مدت درازي به كراوات نگاه مي( :اَل

 را با خشونت به سمت ميز كند و كراوات ه كار دارد ميشود كه چ زند، سپس متوجه مي واج كراوات را مرتب تا مي و تام هاج(
  )گذارد يك صفحه روي گرامافون مي. شود ردد و از پنجره به بيرون خيره ميگ كند و برمي پرت مي

وقتي در اتاق مطالعه را . آورد ك كتاب نازك همراه خود ميكفش و يشود و يك جفت  از راهرو وارد اتاق مطالعه مي (:بيل
بار خود  دهد و به ياد كودكي محنت ايستد و گوش مي  ميان درگاه مي.شنود اال مي بٔكند صداي موسيقي را از طبقه باز مي

  )اندازد ا را روي زمين نزديك چهارپايه ميه كفش! (لورا) بندد شود و در را مي سپس وارد مي. افتد مي

  بيل؟) زند خارج از صحنه، صدا مي(: لورا

  ؟ بله:بيل

  !بيا چاي بخور. كردم قبل از كالست برگردي فكر نمي) شود با ظروف چاي وارد مي(: لورا

  . كوچيكه رو تو بازي هندبال بردم47 هاروي:بيل

  .خوبه: لورا

                                                            

46 Hap Hudson 
47 Harvey 
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كتاب (خواست پوستمو بكنه  حانش داده بودم ميه به آخرين امت تكي كٔبه خاطر نمره. اي نبود البته كار ساده.  باالخره:بيل
  ؟خواستي اين كتاب شعرو مي...تو اينو) دهد لورا را به او مي

تو از كجا . خب آره) گردند ست، برمي مان كتاب كه روي صندليچشمانش فوراً به سوي ه. كند كتاب را نگاه مي(: لورا
  دونستي؟ مي

  .فروشي روي يادداشت كتاباز ) البداهه جواب دهد كند في سعي مي (:بيل

غذ كادو از رود كه او را ببوسد اما در اين لحظه بيل با برداشتن مقداري كا به سمت بيل مي(خيلي ممنونم، لطف كردي : لورا
  )شود  دوم مئروي مبل متوجه نسخه

  !تو كه اينو داشتي) اندكي عصباني (:بيل

بيل، نوشته را ( يعني، يه نفر اونو داده بهم )كند  را باز ميآن...دارد بيل كتاب را برمي(.... خب، من...من...آرهخب : لورا
  ....خوام و  من اين كتابو ميدونست تام مي) خواند مي

 را در آتش كند و آن سپس آهسته كتاب را دو نيم مي. ودش اش نمايان مي ناكي در چهرهشود، نگاه خوف به لورا خيره مي (:بيل
  !لعنتي) اندازد بخاري مي

كنه  فرقي ميبيل، چه ) شود هايش مي رود و روي آن نشسته، مشغول تعويض كفش بيل به سمت چهارپايه مي! (بيل: رالو
  .خوام دونست كه من اين كتابو مي م مي بهم داده باشه يا يكي ديگه؟ اوناون اين كتابو

  ...خوام يه كاري بكنم فقط هر وقت كه مي. دونم  نمي:بيل

  !طوري نيست اصالً هم اين. ني اين حرفو بزنيتو بيل، چطور مي: لورا

  ! هست:بيل

  !ئه داري  كتاب چيز خندهٔبيل، اين قضيه: لورا

  !دار باشه كنم خيلي هم خنده  من فكر نمي:بيل

متشكرم . بيل، من خيلي خوشحالم كه تو اين موضوعو فراموش نكردي) زند رود و كنارش زانو مي پشت سرش مي(: لورا
لورا پس از . (خوام ازت تشكر كنم بيل، روتو برنگردون، من مي) شود هايش مي گرداند و سرگرم كفش رميبيل از او رو ب(
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هاي بيل گذاشته  هايش را روي شانه دست(ئه اجازه بدي ازت تشكر كنن؟  كار سختي) شود شنود، بلند مي كه پاسخي نمي اين
كنم دارم تماسمو با تو از دست  همش حس مي. كنيم  لمس ميبيل، ما ديگه خيلي كم هموآه ) كند او را بغل كند مي سعي 
  كني؟  طور حس نميتو اين. دم مي

  ...لورا، من) كند ش نگاه ميبه ساعت (:بيل

دونم، ما ديگه همو  ولي موضوع همينه كه گفتم، نمي. يخواي بر دونم، مي مي) گيرد رود و از بيل فاصله مي عقب مي(: لورا
تر  تر و بيش اد بين ما تشنج بيشي به نظر مي. داري ست ولي تو انگار خودتو از من دور نگه مي قانهحرفم احم. كنيم لمس نمي

شان   وصف دقيق روابط(ئه  تقريباً يه چيز غيرارادي و غريزي...آميزه تخيلي خشون...كنيم همو لمس مي... هم وقتيبعد...شه مي
روي او خم شده، وي را كند و  هايش را دور گردن بيل حلقه مي ا دستلور. نشيند خاطر مي  پريشان.بيل را ناراحت كرده است

جذبِ شه؟ ديگه  كه شديد مي داري تا اين كني خودتو از من دور نگه مي  حس نميكني؟ حسش مي) كشد در آغوش مي
 زماني كه تو كنيم به هم نزديكيم، مثل گيريم، ديگه حس نمي دست همو نمي....  آسايش و فراغتينه...شيم ديگه نمي هم

بيني،  ، خودت ميآه بيل....هاي وحشيانه و خشن و  هاي درازمدته و بعد همين نزديك شدن  حاال ديگه جدايي.ايتاليا بوديم
هايش را از روي  لورا منزجر، دست. كند ايستد و به لورا نگاه مي كند، شق مي بيل ناگهان قد راست مي. (بيني خودت مي

  )دارد هاي او برمي شانه

هميشه كه قرار نيست ماه ) رود شود و به طرف ميزش مي بلند مي(زني، لورا؟   محض رضاي خدا، راجع به چي حرف مي:يلب
  !عسل باشه

  )رود ها باال مي شود و از پله و وارد راهرو ميون را خاموش كرده، از اتاق خارج  باال گرامافٔتام در اتاقش در طبقه(

  زنم؟ اين دارم حرف ميكني من راجع به  تو فكر مي: لورا

  ... همچين مسائلي انتخابٔ براي صحبت درباره رودونم تو چرا يه همچين وقتي  من نمي:بيل

گيرد و به داخل كتاب نگاه  فاصله مي...(استم بابت كتاب ازت تشكر كنمخو من فقط مي. دونم چرا  هم نميمن... :لورا
  توش چي نوشتي؟) كند مي

هيچي، چرا؟ بايد چيزي توش بنويسم؟ من فكر كردم تو فقط كتابو ) هاي امتحان  دادن به برگهكند به نمره شروع مي (:بيل
  !خواي مي

  ) شود روي ظروف مربوط به چاي خم مي(خواي؟   يه كم چاي نميمطمئني...خب آره: لورا
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  . آره:بيل

جون هريسون كوچولو قراره واسه چاي ) كند اوضاع را به حالت طبيعي برگرداند كند و دوباره سعي مي كمر راست مي(: لورا
  .جا بياد اين

به نظر من كار خوبي .  ديدمهمين االن پدرشو توي سالن ورزشي) كند گرانه به او نگاه مي لورا پرسش(د اي  نه نمي:بيل
  . لورانكردي

سراغ نداره كه ست ولي هيچ دختريو   اون عضو كميته.فكر كنم شايد تام بخواد شنبه با خودش ببردش مجلس رقص: لورا
  .با خودش ببره

  هايي، مگه نه؟ تو يكي از ميزبان. دونم اون ديگه عضو كميته نيست كه من مي  تا جايي:بيل

  آره: لورا

  .بيني كرده هواشناسي بارون پيش. ورديمو دارمن  كوهٔ من آخر هفته برنامه:بيل

) اي پس از لحظه!(چه بد) كند د احساساتش را مهار ميبع. كند صورتش را با دستانش پنهان مي. ندشك ناگهان فرو مي(: لورا
  بيل؟

   بله؟:بيل

  .بينه با مدير حرف بزنه كنم يه نفر بايد راجع به تام و آزار و اذيتي كه مي  فكر ميمن: لورا

 ؟»گريس«ديگه نبايد صداش كنيد تونه بكنه؟ از داخل دفترش اعالم كنه سر به سر تام نذاريد؟  ي كار مي مدير چ:بيل
  خواي اين كارو بكنه؟ مي

  !خوام نه، نمي: لورا

  ؟ره جا مي دوني كه اَل سال آينده به خاطر تام از اين  مي:بيل

  !دوني آه، پس مي: لورا

 ٔآخرين باري كه كاپيتان يه رشته. شه اَل احتماالً كاپيتان تيم بيسبال مي. گه قراره بره تو پانسيونش هادسن مي.  آره:بيل
  . بود هشت سال پيش بودمهم ورزشي پيش ما
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  .متأسفم. آره: لورا

  .ره جا مي  عوضش تام هم از اين:بيل

  !آه: لورا

  .نفره نداريم و اون بايد تكي اتاق بگيره جا اتاق تك ما اين. بله) شود  لورا مئ فزايندهٔمتوجه عالقه (:بيل

  .شنوم متأسفم كه اينو مي: لورا

    !شي دونستم ناراحت مي مي) گردد كه به او نگاه كند برمي (:بيل

  چرا بايد توجه من به اين پسر تو رو عصباني كنه؟: لورا

  ! من عصباني نيستم:بيل

  !كني ر، انگار بهش حسادت ميتو انگا. تو فقط عصباني نيستي: لورا

  ! آه دست بردار:بيل

  كني؟  ميت رو نسبت به اون توجيه جويانه انتقام...چطور حالت: لورا

من يه راست از ) رود به سمت در مي. هايش را برداشته است اكنون كتاب! (ره دوباره شروع كنيم؟ حسادتدا چه دليلي :بيل
  باشه؟. رم سالن غذاخوري كالس مي

  !باشه: لورا

  )كند درنگ مي...(كنم، لورا كنم، خواهش مي  خواهش مي:بيل

 .كنم سعي مي: لورا

و من هم براي همينه كه دوستت ...كه متفاوت باشي قط براي ايندونم تو دوست داري متفاوت باشي فقط و ف  من مي:بيل
  !تو بذار واسه يه جاي ديگه روحيه خوب و آزادمنشي! ولي اين دفعه رو كوتاه بيا... دارم

  .جايي كه واسه ما ضرري نداشته باشه: لورا
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  لورا؟. طوري فرض كني توني اين اشكالي نداره، مي.  خيلي خب:بيل

  بله؟: لورا

  ...تنها دعوتش كني بياد پايين واسه چاي...گه زياد تامو ببيني و  ا:بيل

  خب؟: لورا

جدي . گم به خاطر خودش مي... هاي ديگه هم باشن اونو دعوت كني بياد پايين كه بچه به نظر من تو بايد فقط زماني :بيل
گيرد و در  ا دستش را روي صورتش ميلور. رود يبيرون م. (سعي كن به موقع بياي. بينمت  خب، تو سالن غذاخوري مي.گفتم
و به شود  ها سرازير مي زند و از پله اَل كتاب به دست از در بيرون مي. كند ده است، گريه ميكه به صندلي تكيه دا حالي

  ري سر كالس، اَل؟ مي) رود سمت راهرو مي

  .رم كالس  بله، مي. سالم آقاي رينولدز :اَل

خواي سال آينده بري پانسيونِ اون سمت خيابون ناراحت  وقتي شنيدم مي.  هم بريمبيا با) در حال رفتن به همراه اَل (:بيل
  )اند اكنون از در خارج شده (شدم

 مدت،پس از تأملي بلند. دست گرفته استاو كتش را در . كند ست و حاال به تلفن راهرو نگاه مياها پايين آمده  از پله(: تام
اي   پارهلورا رفته است تا كتابِ(لطفاً با الي مارتين صحبت كنم؟ شه  الو، مي) گيرد اره ميگذارد و شم اي داخل تلفن مي سكه

اختيار   بي.شنود كند كه صداي تام را در راهرو مي  و مرتب ميرا صاف دارد آن. است برداردانداخته را كه شوهرش در آتش 
) شود اش پديدار مي  نگراني و اضطراب در چهره.دهد حركت مانده است و گوش مي بي. رسد هاي او به گوشش مي صحبت

ي طور گاهي اينها  آره، بچه....فروشيتون يام نوشابه من هميشه با دوستم اَل تامپسون مي. تام لي...الو، الي؟ منم تام لي
تو نم خواستم بدو رم مجلس رقص و مي ببين،  من شنبه نمي...خواستم بدونم مي. خوام گم چي مي بهت مي...كنن صدام مي

كه كارت تموم شد بيام  تونم شنبه بعد از اين خواستم بدونم مي فقط مي...م يه جور قرار گذاشتنهبيكاري يا نه؟ آره، گمونم اين
آه ممنون ) خواهد قطع كند تام مي. شود نشين خارج مي ها از طريق شاه لورا با شنيدن اين حرف (.باشه، ساعت نُه...سراغت؟

رود و  كند و به سمت در اتاق مطالعه مي انديشد، سپس كُتش را تنش مي ه كاري كه كرده است ميايستد و ب اي مي لحظه(
  )شود كند و وارد مي اي در را باز مي پس از لحظه. زند در مي

  .يت محبوبتو آوردمامروز بيسكوئ! جايي آه تو اين) آيد با ظرف بيسكوئيت از اتاق ديگر مي(: لورا

  ي داره اگه من امروز بعد از ظهر واسه چاي نيام؟خانم رينولدز اشكال: تام
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  )پرسد اين سوال را جدي مي(تو حالت خوبه؟ ...خواي اگه نمي...خب: لورا

  .آره خوبم: تام

  !خوبه: لورا

  !فقط چاي ميل ندارم، همين: تام

  .تونه بياد  هم امروز نمي»جون«...شايد، خوب شد: لورا

  .ست اون فقط يه بچه. اي نيست العاده دختر فوقخيلي هم . م نداشتم بيادانتظار ه: تام

  ..پزشك داشته، يا يه همچين چيزي انگار قرار دندون: لورا

  رم من به مجلس رقص نمي. اي نداشت يومد فايده اگر هم مي: تام

  !آه: لورا

  ..گيره  ديگه از اعضاي كميته جاي منو مييكي: تام

  كني؟  وقت تو چي كار مياون: لورا

  .كنم باالخره يه كاري مي. نمدو نمي: تام

  .م مجبور نيستم برم وقت ديگه مناون. تونم قيدشو بزنم اگه تو نياي منم راحت مي: لورا

  رم؟ كه من نمي فقط به خاطر اين: تام

اي ره شنبه شب بعد از شام يه سر بيريم چطو مون نمي كدوم حاال كه هيچ...ببين، تام) كه تام سراغ الي نرود براي اين(: لورا
  .كه فقط صحبت كنيم بازي كنيم يا اين تونيم چند تا صفحه گوش كنيم، ورق پايين؟ مي

  .بهتره روي من حساب باز نكنيد...من: تام

  !خواد حساب باز كنم ولي من دلم مي: لورا

  .اي داشته باشم  ديگهٔمن ممكنه برنامه....من...ادبي نباشه اگه بي. گم نه، جدي مي: تام
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  !آه: لورا

  ...ولي....خواد بيام من خيلي دلم مي. نم منو درك كنيدك خواهش مي. خواد بيام خيلي دلم مي: تام

  .اميدوارم حالت بهتر بشه) كند لورا دستش را دراز مي.(جام  من ايناگه يه زماني تصميم گرفتي بياي. ..خب اگه: لورا

  .متشكرم) گيرد مردد است، سپس دست او را مي(: تام

  .ت عوض شه مهشايد برنا: لورا

سپس از در خارج شده، به سمت . شود داند كه نمي ولي مي. شد اش عوض مي كند كاش برنامه نگرد و آرزو مي تام به او مي(
  ) شود رگاه ايستاده است به تدريج كم ميدر اين هنگام نور روي لورا كه ميان د. رود پايين راهرو مي
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  پردة دوم

   دومٔصحنه

   شب شنبه است٨: ٤۵ساعت 

لورا روي . آورد مي  را به صدا دررفتن پرده، ساعت شهر زنگ سه ربع  با باال. آتش نحيفي در اتاق مطالعه روشن است
لباسي زيبا اما . او منتظر تام است. درِ اتاق مطالعه كمي باز است. نوشد  قهوه مياش نشسته است و يك فنجان صندلي

او تازه صورتش را . دهد ر اتاقش به صداي زنگ ساعت گوش ميتام د.  به آن زده استمعمولي پوشيده است و يك گل
اين مقدمات لذتي . اش گرفته و نگران است چهره. مالد  محلولِ پس از اصالح به صورتش مياصالح كرده است و اكنون

لي  ليپس از اندكي، . آورد مي ش را درشود و هنگام خروج كمربند گردد و از اتاق خارج مي اي بعد برمي لحظه. براي او ندارد
  )زند آيد و در مي به سمت در اتاق مطالعه مي

   لورا؟:لي لي

  لي ليآه، : لورا

)  اوستٔبه تن دارد كه برازندهبازي   لباس شب يقه.است و يك باراني باالي سر خود گرفته استميان درگاه ايستاده  (:لي لي
  ي؟ آماده نشدهنوز لباس نپوشيدي؟ چرا واسه مجلس رقص

  !مفكر كردم بهت گفت. رم من نمي) اش همچنان روي صندلي(: لورا

آخه واسه چي؟ فقط ! پناه بر خدا) اي كه كنار در است ببيند رود كه خود را در آينه گذارد و مي فوراً باراني را زمين مي (:لي لي
  نوردي؟ آور رفته كوه هاي چندش وجبي كه بيل با اون نيم به خاطر اين

  ...خب: ورال
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  .شه، واسه همين هم هري قراره با ماشين ما رو ببره  و قطع ميادي بارون هي مي!  تو هم بيا:لي لي

  .نه ممنون: لورا

تو ) »نه«ني دهد، يع لورا سرش را تكان مي(دم  موني، قول مي تنها نمي. رقصه  اگه بياي هري تمامِ شب باهات مي:لي لي
  .ن رقص مسخره رو باهاش برقصهتونه او تنها كسي هستي كه مي

  .امي تو لطف داري، ولي نه نمي: لورا

  م خيلي بازه؟  به نظر تو يقه) ينهرو به آ (:لي لي

  .اي العاده به نظرم فوق: لورا

  .كنه  پسرها رو ديوونه مئگه اين گردن همه  هريس مي:لي لي

    !فكر نكنم: لورا

  .آميز نبود  اين حرفت زياد تمجيد خب:لي لي

  ...شون كنه كه ديوونه اد، اما ايني شون مي منظورم اينه كه، حتماً خوش: رالو

  .بدمام وظيفه و رقصيدن با منو بهشون خوام پاداشِ انج  هر چي باشه من مي:لي لي

  .م اين جور مجالس رقص ديدمن تو رو توي. لي ليا وظيفه نيست، من مطمئنم رقصيدن با تو براي اون: لورا

، من خيلي دوست دارم بدونم چي آه. اي من اينهموضوع حرف) كند هايش اشاره مي به سينه...( اين نيست منظور من:لي لي
  .ن به اين خوبي برقصنيان و كجا ياد گرفت خونن، از كجا مي مي

  .درخشيدي تر مي برق و  بايستي يه جاي پرزرق . يگُم شدت   پسرونهٔمدرسه، تو داخل لي لي) خندد مي(: لورا

  بازي معصومانه داشته باشه؟ تونه هر سال با سيصد پسر عشق كجا يه دختر مي. كنم من اونو با دنيا هم عوض نمي :لي لي

بازي  م اگه يكي از اين سيصد پسر وسوسه شده بود كه، خب، پا رو از يه عشقلي، من هميشه از خودم پرسيد لي: لورا
  كردي؟ ي كار ميمعصومانه فراتر بذاره، چ
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گه اگه  هري مي) كند خندد و خودش را در آينه تحسين مي مي (وجبي  جونور نيم...خوابوندم بيخ گوشش ي مي يه سيل:لي لي
  ..يالي رو كه ديد. شم مراقب نباشم آخرش مثل الي مارتين مي

  .امروز بعد از ظهر براي اولين بار ديدمش: لورا

   جداً؟ اولين بار؟:لي لي

  ...فروشي ابههمون نوش...رفتم محل كارش. رهآ: لورا

  ! تو:لي لي

  ل نيست، مگه نه؟زياد خوشگ) گويد اي با اندكي تأثر مي پس از لحظه(واسه يه بسته سيگار ...اه...آره: لورا

! احت نباشخب، عزيزم، اينقدر نار) گرداند  خود در آينه دست كشيده، رو برميبا شنيدن لحن صداي لورا از تحسين (:لي لي
  ه يا نه؟لچه اهميتي داره كه خوشگ

  .ا خيلي جوونناون...فقط به نظرم اونا. دونم نمي: لورا

به هر حال، پسرها . شونه رن سراغ الي مارتين پس هر باليي سرشون بياد حق قدر احمقن كه مي  حاال كه اين:لي لي
  !شون نباش واپس پس زياد دل.  تا چيز ديگهزنن حرف ميتر راجع به الي مارتين  بيش

 خوشگل شدي) ه مشغول آرايش خود استشود ك لي مي ليمتوجه . گذارد براي تام روبروي بخاري ميدلي را صن(: لورا
  .لي لي

به قسمت پايين لباس ( جا درست همين... رقص فرستاده بپوشمٔاي رو كه كميته د اصالً بهتر باشه همون باالتنه شاي:لي لي
ه كه ئ دوني، اين از اون چيزهايي مي. بود كمكم كنه ببرمش يا بهتره بگم هري قرار  ـخواستم ببرمش مي) كند اره مياش

  .ذارن مي» 49جنگ داخلي«هاي  روي ساختمون» 48روز تزيين«مردم 

  .مآره، من هم ديد: لورا

  اونو از كجا آوردي؟! سليقگي گن خوش به اين مي) كند  لورا به لباسش زده است اشاره ميبه گُلي كه(:لي لي

                                                            

48 Decoration Day 
49 Civil War 
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    .خودم خريدمش...اه: لورا

  !ا آه چه حرف:لي لي

  .فروشي ديدمش تو ويترين گل. ومدهي  خوشم ميهميشه از اين گال: لورا

  وقتي برگرديم بيداري؟) رود به سمت در مي(ره من برم پاپيونشو براش ببندم  خب، هري منتظ:لي لي

  .احتماالً نه) دهد  را به او ميلي ليباراني (: لورا

ماند تا  لورا پشت در بسته مي. رود مي! (شب خوش....گم چند تاشونو سيلي زدم بهت ميام ي ا روشن باشه مي اگه چراغ:لي لي
گيرد و  اش را در دست مي فنجان قهوه. كند  بعد در اتاقش را اندكي باز مي.شنود  را ميكه صداي بسته شدن درِ ورودي اين

  )دهد ايستد و گوش فرا مي برابر بخاري مي

ماند،  جا مي اي غرق در انديشه آن لحظه.  يك كت آبي رنگ به تن دارداو. گردد خودش برميلي به اتاق  ليبا رفتن (: تام
نوشد و  يك جرعه كوچك از آن مي. آورد ليتري ويسكي بيرون مي برد و يك بطري نيم سپس دستش را زير بالش مي

محاله از پسش ! المصب) گذارد  را دوباره زير بالش ميبندد و آن ا ميدرش ر. دهد احساس خفگي به او دست مي
د و سريع چراغ اتاقش را خاموش گرد گاه برمي آن. آورد برد و يك باراني بيرون مي دست به درون كُمد لباسش مي(!بربيام
اش   هنگامي كه باراني.بيند كه در اتاق لورا كمي باز است مي. شود ها ظاهر مي اي بعد روي پله لحظه. شود كند و خارج مي مي

  )كند ند با احتياط از جلوي در عبور ميك را تنش مي

 صداي او را .دهد تري گوش مي ماند و با دقت بيش حركت مي شنود بي صداي بسته شدن در اتاق تام را ميوقتي (: لورا
سمت در اتاق گذارد و به  هوه را زمين ميفنجان ق. رود  ميبه سمت در ورودي شود و اتاقش رد ميشنود كه از مقابل در  مي
  .منتظرت بودم) كند شود و لورا در را بازتر مي از چند لحظه تام جلوي در ظاهر ميپس (تام؟ ) زند لعه رفته، صدا ميمطا

  ...من....من: تام

  باالخره تصميم گرفتي بري مجلس رقص؟) كند در را كامالً باز مي(: لورا

باالخره ...(يا. از ساعت مقرر بيرون بودهبگيد بعد . دتونيد گزارشمو بدي يد ميخواي اگه مي. نه) رود  در مئبه آستانه(: تام
  اجازه دارم برم بيرون؟. تونيد بهم اجازه بديد برم كه مي يا اين) كند گيرد و به او نگاه مي سرش را باال مي

  .بهتره برات يه خورده قهوه بيارم) گويد رويي مي با خوش. شود وارد اتاق مي(: لورا
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چيزهاي گفتني . مبگيد كه من مشروب خورد...تونيد اينو هم بهشون بگيد مي) انهگر پشت سر او، پرخاش( :تام
  .البته غذا هم زياد نخوردم. زياد مشروب نخوردم) كند مكث مي....(زياده

  .بذار يه چيزي برات بيارم بخوري: لورا

  .تونم بمونم ينم. نه) گويي براي متقاعد كردن خود(: تام

  .روت حساب كرده بودم. يخوشحالم كه اومد. باشه: لورا

  ..همون موقع كه دعوتم كرديد. گفتم كه شايد نتونم بيام) غمگين و افسرده(: تام

هايش را پوشيده  بهترين لباس... انگيز است خراش و غم اي دل تام برايش منظره. كند اي به او نگاه مي لحظه(دونم مي: لورا
معصوميت و استيصال تام عميقاً او را تحت تأثير ...رود سوي الي ميمجلس رقص برود اما به خواهد به يك  گويي مياست، 

امشب شب ) اش مشهود است رود اين غم در چهره چرخد و به سمت در مي و وقتي كه پشت سر تام مي... استقرار داده
  ، مگه نه؟ئه بدي

  .آره: تام

بيند كه  گردد و مي ام با شنيدن صداي در برميت. بندد آهسته در را مي. (رم من هم خوشحالم كه به مجلس رقص نمي: لورا
  .جا كنار آتيش بموني خوبه همين) او چه كرده است

  .من قصد نداشتم بيام تو: تام

  ؟»واسه يه شب خوش«؟ ئه چيكارت واسه ...پس اين گُل و: لورا

  .فراموش كردم كنسلش كنم. واسه مجلس  رقص بود: تام

  .خوشحالم كه اين كارو نكردي: لورا

  )كند گيرد  و آن را متوجه لورا مي ها برمي نگاهش را از پرده(چرا؟ : متا

تام سرش را تكان ...(يه دليلش هم. ارم بهم گل بدنخب، يه دليلش اينه كه من دوست د) رود دوباره به ميان اتاق مي(: لورا
  .بذار يه كم قهوه برات درست كنم) دهد تا مستي از سرش بپرد مي

  .وبهنه، من حالم خ: تام
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اي كه به او تعارف  تام به قهوه. گيرد فنجان را باال مي(شو خوردم  من فقط يه جرعه...ي از اين بخوريتون كه مي يا اين: لورا
  )كند فنجان اشاره ميبه سمت ديگر (توني از اين سمت فنجون بخوري  مي) كند شده نگاه مي

كند و سپس آهسته فنجان را   تماس داشته است، نگاه ميا با آنهاي لور گيرد و به سمتي كه لب فنجان را مي(: تام
  ؟ئه ش چي دليل ديگه) نوشد ند و از قسمت ديگر آن يك جرعه ميچرخا مي

  ؟ئه چيمنظورت : لورا

  ...يه دليلش اينه كه دوست داريد بهتون گل بدن: تام

  .ش اينه كه آدم دوست داره سالگرد ازدواجش گل بگيره دليل ديگه: لورا

  گرد ازدواج؟سال: تام

  .آره: لورا

 ٔي رينولدز با بيست تا يارِ جوون، خيسِ عرق رفته قلهوقت آقا اون) خورد فنجان و نعلبكي در دستش تكان مي(: تام
  مگه يادش نبود؟...كوه

 توجه بيند لورا كه مي. كند تام متعجب به او نگاه مي(سالگرد اون ازدواج  نيست ) دهد فنجان و نعلبكي را نجات مي( :لورا
  !كُتتو بده من) رود ام را جلب كرده است به سمت او ميت

  ...تونم نمي) با قاطعيت(: تام

تام . دربياوردگذارد تا كتش را  هايش مي رود و دستش را روي شانه پشت سر او مي...(توني بموني، ولي نمي. ونمد مي: لورا
تا او را تماشا رود  لغزاند و سپس عقب مي  از تنش بيرون ميآهسته كت تام رالورا . تواند تماس دست او را تاب بياورد نمي
  !اي قيافه تو چه قدر خوش) كند

  .شم ها مي  وقت شبيه بچه يه كت آبي تنم كنيد، اونئه كافي) زند م مي هموها يا كراواتش را به(: تام

  ؟دونستي من اين گُلو دوست دارم ياز كجا م: لورا

  .خودتون گفته بوديد: تام

  .طور بود اون هم همين. شي و خيلي زود متوجه اين جور چيزها ميت: لورا
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  كي؟) اش گُل كرده است كاوي اي، كنج پس از لحظه(: تام

  .مونه امروز سالگرد ازدواج. شوهر اولم: لورا

  !دونستم من نمي: تام

اون، گمونم، سن تو رو . مآقاي رينولدز دوست نداره من راجع به شوهر اولم صحبت كن) نشيند اش مي روي صندلي (: لورا
  تو چند سالته تام؟. داشت

  .شه فردا هجده سالم مي...هجده سالمه: تام

  .پس بايد جشن بگيريم...فردا: لورا

  .اي نباشيد  هيچ برنامهبهتره فكرِ: تام

ممكن  غيربينم، به نظرم ولي حاال كه تو رو مي) كند ه او نگاه مياندكي متحير ب(سن تو بود  پس اون درست هم: لورا
  ...ادي مي

  هام؟ چرا؟ من شبيه بچه: تام

  !نه اصالً: لورا

  !سنّ من زن دارن مردهاي هم: تام

ش دور شده   تنها كه براي اولين بار از خونهيه پسر. تر بود اون شايد چند ماه از تو بزرگ. رهطو خب آره، همين: لورا
  .آره، اون كُشته شد) اندازد يجويانه به او م تام نگاهي پرسش(رفت  به جنگ مي...و...بود

  .ولي خوشحالم كه راجع بهش باهام حرف زديد...متأسفم: تام

  خوشحال؟: لورا

خوام  معذرت مي) كند مكث مي...(كرديد اونه نه اين  بايد باهاش ازدواج ميبه نظرم آدمي كه...دونم آره، نمي: تام
  )ماند كت ميسا...(اگه
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مجبور بود به همه نشون بده كه شجاعه، . همه نشون بده كشته شدكه شجاعتشو به  ناون براي اي) اي پس از لحظه(: لورا
اون ثابت كرد ...ترسيد بقيه فكر كنن كه ترسوئه ولي مي...دونم چي نمي...ردوي آموزشي پيش اومده بودچون موضوعي توي ا

  .كه نيست

  .خواست انجام داد لش مياون كاريو كه د: تام

  اشت كه كُشته بشه؟ولي ارزشِ اينو د: لورا

  .تونم اونو درك كنم ولي مي. دونم نمي: تام

  !آخه تو خيلي شبيه اوني. توني معلومه كه مي: لورا

  من؟: تام

اون هم ) نوشد آيد و از سمت خودش يك جرعه مي تام جلو مي! (تا تموش نكردم، بگير) گيرد فنجان قهوه را جلو مي(: لورا
حسش ...دونستيم دووم نمياره ما مي) گرداند زده رو برمي با شنيدن وصف حال خودش شرمتام (.آروم و مهربون و تنها بود

  »چرا معيار آزمايش هر چيزي بايد هميشه دوامش بشه؟«گفت  ولي اون هميشه مي...كرديم مي

  .متأسفم كه كُشته شد: تام

كه ثابت  براي اين. شون بده چقدر شجاعهكه ن واسه اين...طور كشته شد من متأسفم كه اون. طور آره، من هم همين: لورا
  .كنه كه مرده وقتي هنوز پسر بود مرد

  .عوضش خوشحال مرد: تام

  چرا؟ چون شجاعتشو ثابت كرد؟: لورا

) را روي پاهاي خود نگه داشته است رود كه لورا آن معذب به سمت كُتش مي.(كه شوهر شما بود و هم اين...هم اون: تام
  .من بايد برم

  !كنم تام، خواهش مي: لورا

  .بايد برم: تام

  .بايد قرار خيلي مهمي باشه: لورا
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  .طوره همين: تام

  .متو سر برد اجع به خودم زدم حوصلهايي كه همش ركنم با حرف  وقت من فكر مياگه االن بري اون: لورا

  !طور نيست اين: تام

  افتي؟ تو همچين شبايي ياد خاطراتت نمي. يه آتيش...ب بارونييه ش...طوري خوشم اومد همين. دادم  ادامه مينبايد: لورا

  چه خاطراتي؟: تام

اش را  باراني. كند ايستد و به گذشته فكر مي تام كنار در مي.(اطره خوبي از كسي يا چيزي داريحتماً خ...آه دست بردار: لورا
  خواي بگي؟ ئه؟ نمي كي. مگه نه؟ حتماً داري) شود  ميدر دست گرفته است اما همچنان روي زمين سابيده

  شه يه سيگار بهم بديد؟ مي) پس از سكوتي طوالني(: تام

كند و بعد سيگار  يك پاكت به تام تعارف مي(خب معلومه ) و را معطل كرده استاي ديگر ا كه لحظه خاطر از اين آسوده(: لورا
  )كند او را روشن مي

  .معلم كالس هفتمم: تام

  چي؟: لورا

  .از اون خاطره دارم: تام

  !آه: لورا

  ...50خانم ميدلتون: تام

  !چه جالب: لورا

  .وحشتناك بود. جالب نبود) رود اندازد و به سمت داخل اتاق مي اش را مي دوباره باراني(: تام

  !از خانم ميدلتون بگو...اون موقع خب آره: لورا

                                                            

50 Miss Middleton 
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پوشيد و با  گرد مي و يه كاپشن يقه...  داشترنگي  بلندقد و بور بود و موهاي عسلي...التحصيل شده بود تازه از كالج فارغ: تام
  ..اومد مدرسه يه ماشين رو باز مي

  .ادي جالب به نظر مي: لورا

  .پوشن گرد مي ام كه كاپشن يقه از اون موقع به بعد من عاشق دخترايي: تام

  .شو دارم من هم يكي) زند لبخند مي(: لورا

  )كند و نگاه ميبه ا(دونم  آره مي: تام

   چي شد؟بعدش: لورا

و دوست دارم من وقتي كسي. دونستن من عاشقشم گمونم همه مي.  همه كردمٔخودمو مسخرهخواستيد بشه؟  چي مي: تام
  .تونم قايم كنم نمي

  .ئه خصلت خوبياين : لورا

  .رفتم ها بره و مثالً كمكش چيزي بياره هميشه من مي  يكي از بچهخواست ميوقتي كار داشت يا : تام

  !اومده هم از تو خوشش ميپس اون : لورا

  !ئه اي مون موضوع مسخره موضوع صحبت: تام

  .اومده ميفهمم اون چرا از تو خوشش  من مي: لورا

  .اون موقع دوازده سالم بود. كردم اون عاشقمه فكر مي...كردم اون من فكر مي: تام

  !شايد هم بوده: لورا

 اون يه كار كنم؟ تو يه مدرسه به افتخاري نيد مجبورم كردن چدو مي. واج كردبه هر حال، كالس هشتم كه بودم ازد: تام
نقل ....(مجبور بودم يه شعر بنويسم...بختي كنم گردوني كنم و براش آرزوي خوش ناهار دادن و منو وادار كردن مجلس

  )كند مي

  روي تو، از پيش ما جانا اكنون كه مي«
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  بري ز شوهر عشق و فرمانقبل از قرار 

  »...ز، حرف دلم بگويمبگذار تا من  ني

  .تر شبيه يه شعر عاشقانه بود تا چيز ديگه جا به بعدش بيش از اين) دهد خندند و تام سرش را تكان مي هر دو مي(

  .كنه شق نوجووني گاهي دل آدمو كباب ميع) شود اش تمام مي كه خنده پس از اين(: لورا

من هميشه عاشق كسي ) بعد، پس از درنگي طوالني. شود مياش قطع  كند، خنده ميكه به او نگاه  به محض اين(: تام
  .شم كه نبايد بشم مي

  !طورن همه همين: لورا

  شما هم؟: تام

مونه  ش مي ه، اما خاطرات تلخ و شيريني واسهش خب معلومه، چيزي عايد آدم نمي. طور نبود كه مزه نداشت اگه اين: لورا
 چاك  عاشق سينهديگه) كند لبخند به لبانش بياورد كند و سعي مي وخي ميو شمثل يك دوست با ا. (تونه جالب باشه كه مي

  ؟كي بودي

  )خواهد برود مي(ديرم شده ...نزديك نُهه) كند سپس به ساعت خود نگاه مي. دهد جواب نمي (: تام

  . شده بوديمياغاخوب با هم ) »نه«دهد، يعني  تام سري تكان مي(تونم كاري كنم كه بموني؟  نمي) شود بلند مي(: لورا

  .ممنون: تام

  .مو بهت گفته بودم  تمام رازهاي عميق و تاريك زندگييه كم ديگه مونده بودي: لورا

  )دارد كتش را از روي زمين برمي(متأسفم : تام

  موني؟ حتي واسه يه رقص هم نمي)  او شودسخت در انديشه است تا راهي پيدا كند و  مانع از رفتن(: لورا

  !م برقصمبلد نيست: تام

  )دهد رود و دكمه را فشار مي به سمت گرامافون مي (خواستم يادت بدم مي: لورا

  ...باشه يه وقت ديگه) كند در را باز مي(: تام
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  )گردد برمي. (كنم، به خاطر من خواهش مي: لورا

  .يه چيزي رو به من بگيد) بندد اي درنگ در را مي پس از لحظه(: تام

  )كند و تا آخر اين پرده ادامه پيدا مينواز است  كند، آهنگي ماليم و دل  به نواختن ميفحه شروعص (چي رو؟ : لورا

  قدر با من مهربونيد؟ شما چرا اين: تام

  ...من...خب: لورا

  .طور نيستيد ها اين  بچهٔشما با بقيه: تام

  اشكالي داره من باهات مهربون باشم؟. دونم كه نيستم نه، مي: لورا

  ؟خواستم بدونم چرا فقط مي) »نه«دهد، يعني  سر تكان مي(: تام

  .ادي به خاطر اينه كه ازت خوشم مي...فكر كنم تام) پرده كامالً رك و بي(: لورا

  اد؟ي تون مي شما چرا خوش. ادي شون نمي بقيه ظاهراً از من خوش: تام

  ...من...دونم نمي: لورا

  زي؟سو اد؟ از روي دلي اي از من خوشش نمي چون كسِ ديگه: تام

دوني، سال  مي. خيلي مهربون بودي...ش اينه كه تو با من خيلي خوب بوديعلت...علتش، خب...نه، تام، معلومه كه نه: لورا
دونم، خالصه ما با هم خوب كنار  نمي. كردي تو انگار اين مساله رو درك مي.  تو يه مدرسهم سخت بود بيام اول واسه
  )زند به او لبخند مي (اومديم

  ؟ادي تون مي دونه كه شما از من خوش اي رينولدز مي آق: تام

  .ممن از كسي مخفي نكرد. ه به گمونمآر: لورا

  قدر از من متنفره؟ براي همينه كه اين: تام

  !كنم اون از تو متنفر باشه من فكر نمي: لورا
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  !گن اما بقيه نمي. رنجز شما همه از من متنفه جا ب كنم اين م؟ من فكر ميچرا دروغ بگي. چرا، ازم متنفره: تام

  !گن خب معلومه كه نمي: لورا

جا بابام منو توي  وقتي اومدم اين. دونم  ميمن تمام ماجرا رو. خواست نشدم  طوري كه مياون از من متنفره چون اون: تام
. هئ عصبانيحاال اون نتونسته اين كارو بكنه و . »ازش يه مرد بساز«شت و موقع رفتن به شوهرتون گفت اين پانسيون گذا

  .سوزي از روي دل...بعد شما اومديد و با من مهربون بوديد

  .سوزي دوست نداشته باشم من اونقدر زن خودخواهي هستم كه تو رو از روي دل. سوزي نيست نه تام، دل: لورا

  .فهمم يخيلي چيزها هست كه من نم... هستخيلي چيزها) از فرط احساسات، گيج و عصباني و درمانده شده است(: تام

  !تام، امشب نرو بيرون) زند كند و به بازوي تام مي  را دراز ميدستش(: لورا

  .بايد برم. چيزي كه مشخصه اينه. بايد برم: تام

  ذاري رقص يادت بدم؟ نمي) گيرد هايش را براي رقص باال مي دست(: لورا

گين و  بوسد و سپس شرم ا مي اشتياق و ناشيانه او ركند و پرشور و هايش را دور لورا حلقه مي اختيار دست ناگهان و بي(: تام
  !خدايا....آه خدايا) برد هاي او فرو مي خجول سرش را در شانه

ا تام ب...(نه، من...نه، تام)خواهد دوباره او را ببوسد كند و دلش مي گيرد و به لورا نگاه مي تام سرش را باال مي(...تام...تام: لورا
 تام!(تام... تام)زند لورا صدا مي. رود ها باال مي  پلهشود و به سرعت از اتاق خارج شده، تا وسط دا مياز او ج» نه«شنيدن اولين 

) كند ا به سمت دري كه باز است حركت ميلور. كند ها نگاه مي  پلهگردد و به پايينِ ايستد و برمي با شنيدن صداي لورا مي
  )شوند هاي خود وارد مي پشتي ل و پل به همراه كولهنوري، في اي گروه كوهه  دو تن از بچهشود و در ورودي باز مي...(تام، من

تو چت ) كند تام فقط به او نگاه مي(كني؟  معلوم هست چي كار داري مي) نده استها معلق ما با ديدن تام كه روي پله(: فيل
  )رود ها باال مي از پله(شده؟ 

  واسه چي برگشتيد؟: تام

  نوردي؟ كي حاضره توي اين هواي باروني بره كوه. ها برگشتن همه بچه: پل

82 
 

www.takbook.com



ن سمت خيابون يه چيزي بخوريد، راستي، وقتي لباس عوض كرديد اگه خواستيد بريد او) اش پشت در اتاق مطالعه (:بيل
! سالم) ردگذا شود و در را باز مي بيل وارد اتاق خودش مي. روند شوند و باال مي فيل و پل از كنار تام رد مي (تونيد بريد مي

  )گذارد دارد و روي زمين مي وسايلش را از پشتش برمي(

  !سالم) حركت ايستاده است  جايي كه تام رهايش كرده بود بيهمان(: لورا

 طوري باروني از هم اين نوردي اون يم بريم كوهيخوا سالي يه آخر هفته مي) بوسد اش را مي آيد و گونه به سمت او مي (:بيل
  .ها بدجوري خورد تو ذوق بچه) كند ها ميي وسايلش را رو زمين رباق. (ياد ميآب در

  !چه بد) كند به او توجهي نمي(: لورا

 گفتم .ولي من نخواستم. شون كنم يه چيزي بخورن خواست دعوت شون مي گمونم دل) رود نشين مي به سمت شاه (:بيل
  )كند از آن سو به لورا نگاه مي(خوبه؟ . بهتره تنها باشيم

شود و باراني  لورا خم مي. شود نشين خارج مي بيل از طريق شاه(معلومه ) از بيرون اتاق استمنتظر شنيدن صداي پا (: لورا
  )گذارد  كنار بخاري مئ را داخل گنجهدارد و آن تام را كه روي زمين جا گذاشته است برمي

دوباره ناپديد ! (زداعجب باروني ) شود هر مياي در درگاه ظا كند لحظه هايش را خشك مي كه با حوله دست در حالي (:بيل
فراغت از اين كار، به در تكيه پس از . بندد صدا مي  را آهسته و بيرود و آن ورا ناراحت و غمگين به سمت در ميل. شود مي
اي  لحظهبيند در بسته شده است  تام وقتي مي.  دهد  باال برود گوش فرا مئكه شايد تام به طبقه دهد و به اميد اين مي
هنگامي كه تام پايين راهرو است، خارج از . شود  خارج ميرود و ال برده، به پايين راهرو مي كتش را بأقهايستد، سپس ي مي

رسونديم و شبو  رفتيم خودمونو به كلبه مي يه ساعت ديگه راه مي.  گرفتيهو بارون. تا مرز جنگل هم نتونستيم بريم) صحنه
اميد از در اتاق لورا، نا. شود در پانسيون محكم بسته مي...(ين حرفا نبودشون بدهكار ا ها گوش بچهگذرونديم، ولي  جا مي اون

  چي بود؟) همچنان خارج از صحنه. گيرد فاصله مي

  !هيچي نبود...هيچي: لورا

شه آدم احساس  باعث مي. ولي همين بيرون رفتن هم خوب بود) دارد  بخاري برمئشود و پيپش را از روي لبه وارد مي(:بيل
اي كه براي تام  او روي صندلي(برم كه بخوان دوباره برگردن  ها رو نمي بچه. تنها.  هم برمٔ آيندهٔگمونم شنبه. ست كنه زنده

لورا . كند بيل دستش را به سوي لورا دراز مي. كند  زنگ مدرسه ساعت نُه را اعالم مي.در نظر گرفته شده بود نشسته است
شود  و پرده  در اين لحظه نور ضعيف مي. كند تماشا ميست و دست بيل را كه به سمت او دراز شده است كنار در ايستاده ا

  )افتد مي
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   سومٔپرده

او به . در اتاقش بسته و قفل شده است. هنگام باال رفتنِ پرده تام درون اتاق خودش است. اواخر بعد از ظهر روز بعد است
  )به سقف خيره شده استپشت روي تختش دراز كشيده است و 

خواستن  همه مي...آره....يام سراغت خواستم بدوني يه كم دير مي آره، مي...منم رالف....51الو، ماري) پاي تلفن است (:رالف
رقص چاي تو .... نيستنه، همون جاي ديشبي...جا واسه هشت نفر فقط يه دوش هست دوش بگيرن و اين

) گويد ن ميكناتقريباً نجوا...(باشه...گم ببين، وقتي ديدمت بهت مي) آيد  ميناگهان مضطرب به نظر. (ست»مسافرخونه«
د چيزي هخوا  تنش كرده است و مياش را او لباس پلوخوري. آيد دوان از بيرون مي  رالف، دوانٔاستيو، نوچه(دوستت دارم 

سالم ) داي بلند، طوري كه ماري بشنودبا ص(بارِ اول  نشنيدي چي گفتم؟ ....تونم دوباره بگم خب نمي. آره، ماري) بگويد
  !استيو

  .خوام يه چيزي بهت بگم مي!  زود باش ديگه، قطعش كن:استيو

قطع . (بينمت يلي خب، كمي بعد از ساعت چهار ميخب؟ خ. جا رسم اون ماري، اگه االن قطع كنم زودتر مي... ماري:رالف
  تو چه مرگته؟) كند مي

    تامو نديدي؟:استيو

  ! نه:رالف

  كار كرده؟ي دوني ديشب چ  مي:تيواس

  كار كرده؟ي  چ:رالف

                                                            

51 Mary 
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  ! رفته پيش الي:استيو

  ي؟ منو دست انداخت:رالف

  .االن همه خبر دارن.  گفته52الي تو آشپزخونه به جكسون. گم  نه جدي مي:استيو

   واسه چي رفته همچين كاري كرده؟:رالف

  !يهنوز نصف ماجرا رو هم نشنيد!  كن يه دقيقه صبر:استيو

  )رود ها باال مي از پله(اس عوض كنم  گوش كن، من بايد برم لب:الفر

گه، تام لباس شيك پوشيده، انگار كه بخواد بره مجلس رقص، و  طور كه الي مي اين) ها هنگام باال رفتن از پله  (:استيو
رود و  ها باال مي و به سرعت از پلهشود  اي بيل وارد راهرو مي پس از لحظه.  شوند ها ناپديد مي باالي پله... (جا و رفته اون
 در اتاق تام را فشار ٔشنويم كه دستگيره  بعد صدايش را مي.رود ستقيم به اتاق اصلي اَل و تام ميكه در بزند م بدون آن

  )كند تدافعي و اندوهگين به در نگاه ميتام با حالتي . دهد مي

  !بذار بيام تو. ، منم رينولدزتام) كوبد ره به در ميدوبا! (تام) زند  در ميمحكم (:بيل

  . ببينم رو خوام كسي نمي: تام

  .خوام اول  با تو حرف بزنم ساعت چهار با مدير صحبت كنم و ميبايد ! زود باش درو باز كن.  بايد منو ببيني:بيل

  .من حرفي براي گفتن ندارم: تام

تام پس از (ترسي منو ببيني؟  خواي بشكنمش؟ مي يم. درت بايد پول در تازه رو بدهوقت پ اون! اتونم درو بشكنم  مي:بيل
نشيند و  گردد و روي تخت مي تام برمي( خب )شود بيل فوراً وارد مي. كند  را باز ميرود و چفت آن اي به سمت در مي لحظه

  ...بينم خوام وقتي مديرو مي مي. تمام جزئياتشو. خوام تمام ماجرا رو برام تعريف كني حاال مي) كند به بيل نگاه نمي

  يد؟يخوا  چي از جون من مي.دونيد اجرا رو ميشما خودتون تمام م: تام

  !دونيم  ظاهراً ما تمام ماجرا رو نمي:بيل

                                                            

52 Jackson 
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  .اي مدرسه منو آوردن بهتون گفتن كه با الي مارتين بودمديشب وقتي پليس: تام

  !معلوم تو با اون نبودي از قرار.  موضوع همينه:بيل

  ؟ئه چيمنظورتون ) نگاي در پس از لحظه(: تام

  گم؟ فهمي چي  مي مي. تونستي با اون باشي نمي.  نبودي تو با اون:بيل

  كي گفته؟) كند از خودش دفاع كند سعي مي(: تام

و   برداشتيش و يه چاقو يدي تو آشپزخونهو بعد پر...يگه تو نتونست مي) گرداند تام رو برمي(دونه  اون كه مي. گه  الي مي:بيل
  .اي مدرسه رو جلب كردهوتو بگيره و همين هم توجه پليسم مجبور شده جلاون...تو بكشيخواستي خود

  كنه؟ چه فرقي مي: تام

خوام  ولي من مي...وش نيستشي، شكي ت  اتفاقي افتاده باشه تو اخراج ميهر. خوام حقيقت ماجرا رو بدونم  من فقط مي:بيل
  .حقيقتو بدونم

  تونستيد تحمل كنيد، مگه نه؟ س، نمي كردم كه نظرتون اشتبا بت مياگه ثا) گردد برميبه سوي او (: تام

  طوري با يه معلم حرف بزني؟ ي اين از كي تا حاال ياد گرفت:بيل

  .اومد كردم جونتون درمي ن داريد و اگه من خالفشو ثابت ميشما خيلي وقته كه اين نظرو راجع به م: تام

  .ندارهاي به حالت   صحبت كردن فايده اين جور:بيل

  .شيد شم و شما خوشحال مي من اخراج مي. اي به حالم نداره هيچي فايده: تام

  .شم به خاطر پدرت ناراحت مي...شم اتفاقاً خيلي هم ناراحت مي. شم  من خوشحال نمي:بيل

  ونيد؟تونيد منتظر بم چطور مي.  خبرشو همه جا پخش كنيدزود باشيد، بريد. دونيد  ميخيلي خب، حاال همه چيو: تام

  .جز مديره االبته ب...گم  نمي من به كسي چيزي:بيل

  ...و پدرم: تام
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  ... شايد:بيل

  .و خانم رينولدز) پس از مكثي طوالني(: تام

گذرد و روي  از اتاق نشيمن مي. شود گردد و از اتاق خارج مي برمي(گمونم اون هم بايد بدونه .  آره)كند به تام نگاه مي (:بيل
  )نشيند رود روي صندلي مي كند و مي بندد و قفل مي را ميتام در . زند را صدا مي» فرال«ها رفته  پله

به . پشمي به تن دارداو يك كت . شود  خودشان مئرود، لورا وارد اتاق مطالعه نگامي كه بيل باال پيش ِ رالف ميه(: لورا
آه، ) كند در را باز مي. شود يتق در شنيده م صداي تق. برد  را به سمت در ميآن .آورد مي رود و باراني تام را در سمت گنجه مي
  .سالم آقاي لي

  !سالم لورا) ادي شود و به دليل نامعلومي خوشحال به نظر مي وارد مي(: هرب

  .ش پيدا بشه كله و وز نيومده، اما هر لحظه ممكنه سربيل هن: لورا

  ...ديگه با مدير قرار داريم ٔمن و بيل تا چند لحظه. نمنو ببيترسيدم نتونم او مي. قطارم بيست دقيقه تأخير داشت: هرب

  !طور آه كه اين) سرد و مؤدب است(: لورا

دهد كه  اندازد و با حركت دست نشان مي هرب شانه باال مي...(احتت كرده؟ به نظر يه كمم كه نارمن كاري كرد: هرب
  )برخورد لورا سرد بوده است

  !رماييد بشينيدبف. خوام، منو ببخشيد معذرت مي: لورا

دوني، از يه نظر حق   خب، مي. سه بمونه تو ناراحت بوديخواستم بذارم تام توي مدر  گذشته كه مئياد هفته يادم مي: هرب
  .توني درك كني، چون زني  نميهر چند تو. با من بود

  !نه فكر نكنم درك كنم: لورا

  اسمش چي بود؟...اه...د از اون ماجرا با آقايخب ببين، اگه من تامو از مدرسه بيرون آورده بودم، بع: هرب

  .آقاي هريس: لورا

  .موند ا آخر عمر اين داغ ننگ همراهش مياگه از مدرسه درش آورده بودم ت. آره: هرب
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  .دونيد كه تام قراره اخراج بشه حتماً مي: لورا

  .هئ آره، ولي االن شرايطش كامالً طبيعي: هرب

م شما يه جورايي به كن ، مطمئن نيستم، ولي فكر ميكنم آقاي لي من فكر مي) د و سپسكن اي به او نگاه مي لحظه(: لورا
  .كنيد تام افخار مي

  ...خب: هرب

  ...كنيد، چون پليس مدرسه اونو خارج از محدوده با يه  عمرتون بهش افتخار مياحتماالً براي اولين بار تو: لورا

  .گم مه من چي ميفه ولي بيل مي.  ندارم شما درك كنيدانتظار: هرب

  )آيد يين ميها پا بيل از پله(

   .فهمه بيل احتماالً مي. آره: لورا

  )شود بيل وارد اتاق مي(

  !بيل: هرب

  ! سالم هرب:بيل

  )شود شان مي كند و متوجه سردي روابط هرب از لورا به بيل نگاه مي(

    . االن پيش تام بودم:بيل

  حالش چطوره؟.  مدير برم پيششخوام بعد از قرارمون با آره، من هم مي: هرب

  . خوبه:بيل

  .كنه ها تعريف مي  البد نشسته و واسه بچه)با اشتياق(: هرب

يند كه لورا دارد اتاق را ب مي ...( لورا.واسه مجلس رقص چاي» مسافرخونه«خوان برن  بقيه مي. تنها تو اتاق خودشه. نه :بيل
  .موندي آه لورا، كاش مي) كند ترك مي

  )گردد م به داخل اتاق برميلورا يك گا(
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يعني اخراج از مدرسه واسه يه . ا رو راجع به اين قضيه بهش بفهمونمخواستم ديدگاه مرد گفتم، مي  زنت ميداشتم به: هرب
 براي  كه يه نفرئه اي شده اين يكي از خطرات حساب. مهم نيستهمچين كاري، درسته كه خوشايند نيست، ولي زياد هم 

  )نشيند بخندي روي لبانش مي بيان خودش لبا شنيدن نحوه(جون بخرهمرد شدن بايد به 

  هرب؟) شود كه موضوع را به هرب بگويد آماده مي (:بيل

  تو كه راجع به اين موضوع با من موافقي، مگه نه؟. بله، بيل: هرب

دختره الي، واسه همون كار اين  ٔ تام رفته خونهآره،. طوري نيست كه پشت تلفن بهت گفتن ولي قضيه اون.  آره، هرب:بيل
  .طوري كه بايد باشه پيش نرفته ولي اون....ولي. هم رفته، مثل بقيه

  ه؟ئ منظورت چي: هرب

  . هيچ اتفاقي نيفتاده:بيل

  اون دختره تامو نخواسته؟... منظورت اينه كه الي : هرب

. گه دختره خودش مي. واقعيته) كند را نگاه ميبه لو(نتونسته . تا آخرش پيش نرفته....دونم نمي... منظورم اينه كه تام:بيل
ريزن  ي مدرسه مياشه و پليس بعد دختره باهاش درگير مي. سته با كارد آشپزخونه خودشو بكشهتونه خوا وقتي ديده نمي

 كه ينالبته هم. متأسفم هرب) افتد  آقاي لي هاج و واج روي صندلي مي.گرداند لورا متحير و متأثر رو برمي (.همين. جا اون
  . كه اخراجش كننئه  الي كافئرفته خونه

  دونه؟ كسي هم اين موضوعو مي: هرب

  .ده واسه تعريف كردن و اين موضوع هم جون مي...شه شرم و حيا سرش نمي. ئه لقي  خب، الي آدم دهن:بيل

  كنيد ماجراي پرهيجان و جالبي باشه؟ خب، هنوز هم فكر مي) به آقاي لي(: لورا

  ه؟ئ  منظورت چي:بيل

چين كاري كرده نياد، ولي حاال كه رفته و همونه كاري كنه صداش دركارو كرد؟ قبلش ممكن بود بت آه چرا اين: هرب
  .مونه ديگه شكي باقي نمي

  تو ذهنِ كي؟: لورا
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  .كنم  لورا، خواهش مي:بيل

  !خودت گفتي بمونم) عصباني(: لورا

  .توني بري ميديگه . خب حاال كه شنيدي) دهد خشمگين پاسخ مي (:بيل

  خواستي بشنوم؟ ميچرا ) داند نپرسيده جواب را مي(: لورا

  .تمام ماجرا رو. همين. خواستم واقعيتو بدوني مي) رود  ميبه سمت لورا (:بيل

  )ماند نشين مي لورا در شاه(

  .شايد بتونيم يه جوري جلوي دختره رو بگيريم كه خبرها رو پخش نكنه! بيل، بيل: هرب

  . ديگه خيلي دير شده متأسفانه:بيل

  كار كنم؟ي حاال چ. تونم بفهمم بعضي چيزها رو نمي. دونم نمي: هرب

  .كنم فقط اشتباه برداشت نكنيد آقاي لي، خواهش مي) شود دوباره وارد مي(: لورا

 ٔ عالوههب... ست كه ولي نظر بقيه. عمولي هم پيش بياداين اتفاق ممكنه براي يه پسر م. من هيچ  برداشتي نكردم: هرب
  .نظر مردمه كه مهمه. چيزي هم كه مهمه همينه. ماجراي هريس

  پس نظر تام مهم نيست؟: لورا

  ...مدير ٔ هرب، بهتره ما بريم خونه:بيل

  توي اتاقشه؟) كند  باال اشاره مئبه طبقه(: هرب

  . آره:بيل

  كنه؟ وسايلشو جمع مي: هرب

  . نه:بيل

  د؟اوم. بهش گفتم بياد با تو صحبت كنه: هرب
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  . نه:بيل

  حاال چي بهش بگم؟: هرب

  .ايم ساعت چهار قرار دار:بيل

دونست چكار كنه، چي  شايد اون مي. تم پيش مادرش بمونهذاش شايد بهتر بود مي...ولي بايد برم باال. دونم مي: هرب
  ؟ياي تو هم با من مي) رود بيرون مي....(بگه

  .باشه) رود به سمت راهرو مي (:بيل

  .خوام باهات حرف بزنم مي) جدي(: لورا

  .گردم  برمي:بيل

  )آورد  لورا هنگام خارج شدن كُتش را درمي.رود يبيل با هرب به پاگرد م(

  .اين كارو كنمشايد بهتر باشه تنها: هرب

  . احتماالً تو اتاقشه و درو قفل كرده:بيل

تام با شنيدن صداي در زدنِ پدرش خشكش  .اندم بيل توي راهرو مي. شود رود و وارد اتاق مطالعه مي ها باال مي  از پلههرب(
  )دهد  در را فشار مئهرب دستگيره. زند مي

تام، خوابي؟ ) ايستد  جا ميشود ولي همان تام بلند مي(منم بابات ....تام....تام) العهداخل اتاق مط. خارج از صحنه(: هرب
است كه پسرش حاضر نيست با او صحبت  رنجيده سخت از اين موضوع. شود د لحظه دوباره روي پاگرد ظاهر ميپس از چن(

  .گمونم خوابيده) كند

  ...امكان نداره) خواهد وارد اتاق بشود و تام را بياورد مي (:بيل

خواب  وقتي بچه بود به زور از رخت. اون هميشه خوابش  سنگين بوده. چرا، فكر كنم خوابيده) ايستد مي (: هرب
  .ورديمش بيرونآ مي

  .يد ببيندت ولي اون با:بيل

  )رود ها پايين مي منقلب و متعجب از پله(به هر حال اگه بعداً ببينمش بهتره : هرب
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هرب داخل . شود نشين خارج مي شوند و بيل از طريق شاه ه ميدوباره وارد اتاق مطالع(يام، هرب   من هم باهات مي:بيل
  )ماند ها مي اطاق مطالعه معلم

  بابا؟) زند كند و آهسته صدا مي اق خوابش را باز مييين است در اتوقتي پدرش پا (: تام

رالف، . گويد حتماً چيز ديگري  بوده است  صدايي شنيده است اما به خودش ميكند حس مي. كند هرب به باال نگاه مي(
حث و آيند و راجع به دخترهاي مجلس ب ها پايين مي  چاي و با سر و صداي زياد از پلهاستيو و فيل با لباس مجلس رقصِ

وقتي جوابي . »بابا«زند  كند و آهسته صدا مي ها در را باز مي پس از رفتن آن. بندد  اتاقش را ميتام درِ. كنند ياظهار و نظر م
  )كشد رود روي تخت دراز مي بندد و مي شنود در را مي نمي

نج هم قراره با رئيس مدرسه اسكواش ساعت پ.  مديرٔ بريم خونهيميخوا لورا، من و هرب االن مي) ودش دوباره وارد مي (:بيل
  .بينمت مدرسه ميپس ساعت شيش و نيم توي سالن غذاخوري . بازي كنم

  .جا اومدي اين كاش بعدش مي) شود پس از او وارد مي(: لورا

  .تونم  لورا، من نمي:بيل

  .اومدي بيل، كاش مي: لورا

  .امي خب؟ من االن ميهرب، تو برو، ) بيند كه لورا به طرز عجيبي مصمم است مي (:بيل

  .بينمت باز مي! خداحافظ لورا...باشه: هرب

  .بينيش  چند روز ديگه تو گردهمايي مي:بيل

به تام بگو . خداحافظ لورا. ييرم تا تو بيا من مي. دونم نمي. شايد هم بيام...دهمايي نياماين شرايط ممكنه واسه گربا : هرب
  )شود خارج مي(خواستم ببينمش  مي

  .؟ من بايد برم پيش مدير و راجع به اين موضوع باهاش صحبت كنمئه چيورا، موضوع  خب ل:بيل

ايي كه مردا و پسر... مجبورش كردن اين كارو كنهايي حرف بزنم كهخوام اول راجع به پسر ولي من مي. دونم آره، مي: لورا
  .مجبورش كردن

  ! كسي مجبورش نكرده كاري كنه:بيل
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شن؟ اگه خودشو كشته بود  شن؟ تنبيه نمي زنه سرزنش نميش كردن دست به اين كار ب سهپسرا و مردايي كه وسو: لورا
  وقت چي؟ چي؟ اون

  .ي تو نسبت به اين مساله پاك احساساتي شد:بيل

  كردي؟  كشته بود تو هيچ احساس گناه نمي الئاگه اون خودشو توي خونه: لورا

   من؟:بيل

  !آره، تو: لورا

  .شدي قدر احساساتي نمي گرفتي و اين  مي كاش واقعياتو در نظر:بيل

چون اين معلم يكي از معدود  با معلمي كه دوست داره،...ره شنا گناه با يه معلم مي يه پسر بي! واقعيات! واقعيات: لورا
لي ها در كمال خوشحا  بچهٔهو چون اون مثل بقيه نيست، تو و بقي...كنه ش نمي كنه، كه مسخره ه كه تشويقش ميئ هايي آدم

هر چيزي كه بهتون اجازه بده به كارتون ادامه بديد و يه پسرو كه از ...اريدي كنيد و يه جواب غلط به دست مي دو دو تا مي
  .كردي اي افتاده بود تو هيچ كاري نمي ين اتفاق براي اَل يا هر كس ديگهاگه ا. اد آزار بديدي تون نمي ريختش خوش

قدر  ا اينه چرا توي دادگاه. يت خودشاز شخص...تونه از ذات خودش فرار كنه  نميآدم. كرد  وقت موضوع فرق مي اون:بيل
  .تونسته مرتكبِ فالن يا فالن جرم بشه تونسته يا نمي شه؟ كه ثابت كنن اين آدم مي زمان صرف شواهد شخصيتي مي

اون از ما . گونه جنايتي بشهتونه مرتكبِ هر  اون شبيه من نيست، بنابراين مي. ا متنفرمداوري من از اين پيش: لورا
  . ما نيستٔلهعضو قبي...نيست

ولي تو هر كاري تونستي براش . ومدهي دونم باورِ اين موضوع برات سخته، چون تو از اين بچه خوشت مي  ببين لورا، مي:بيل
  ... كه مسئوليت تو فقط در اين حدهر چي باشه. تر از انتظار همه انجام دادي، بيش

خوام يه  خب، مي. شون بدم سوزي تحويل ها بعد از ظهر يه چاي و يه كم دل شنبه كه يك فقط در اين حد.دونم مي: لورا
  .گم ولي  بهت مي...ممكنه جا بخوري. چيزي  رو بهت بگم

  .شه  لورا، داره ديرم مي:بيل

  .شت صداشو شنيدمذا تي داشت پشت تلفن با الي قرار ميوق. كار كنهي خواد چ دونستم تام مي ديشب من مي: لورا
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  .يئپس مسئول اين اتفاق تو وقت تو جلوشو نگرفتي؟  اون:بيل

 اون توي من خواستم جلوشو بگيرم، اما نه با زندوني كردنِ. كني  طور كه تو فكر ميآره، من مسئولم، اما نه اون: لورا
ا بهش عالقه و نشونش بدم كه بعضيلوشو بگيرم سعي كردم با ابراز مهربوني و محبت ج. اي مدرسهاتاقش و خبر كردن پليس

 اون مجبور بود به .خواد اين كارو انجام بده و چرا مي...كار كنهي خواد چ دونستم اون مي من مي. آره، حتي عاشقشن...دارن
 ديشب، ديشب من آرزو كردم كاش اينو...خب. خواست اونو با الي مارتين ثابت كنه شما لندهورا ثابت كنه كه يه مرده،  و مي

  .كرد با من ثابت مي

  گي؟  معلوم هست چي داري مي:بيل

. كردم كار ميي  چدونم بايد مي.  وسط مسئولممن اين. ولي حق با توئه. كنم من خودمم تعجب مي. ، حيرت كرديآره: لورا
 من  و.مصيبتي كه باعث و بانيش شوهرم بود... زده رو داشت ر مصيبتقلبم آرزوي اين پس. دونستم اون موقع هم مي

  ...فرستادمش پيشِ...آخر گذاشتم بره ٔلحظه. ولي نتونستم...ان كمكش كنمخواستم مثل يه انس مي

  ؟ منظورت اينه كه باالخره تونستي ترحمِ بيش از حدتو مهار كني:بيل

تنهايي خودش و قلبم تو ... م، بيچاره و تنهاآره  من اين مدت تنها بود...خودشقلبم تو تنهايي . نه، فقط ترحم نبود: لورا
  .تونست به من هم بده اون ميو داشت كه  رهوسِ آرامشي...هوس اين پسرو داشت

  !گي  تو حاليت نيست چي داري مي:بيل

  و براي كي؟....خوب به چه معني؟ خوب نسبت به كي. ولي من يه زن خوب بودم: لورا

  ...كنيم زم باشه بعداً راجع بهش صحبت مي لورا، اگه ال:بيل

  .خوام ازت جدا شم من مي.  در كار نيست بعدنيبيل،: لورا

   به خاطر اين موضوع؟:بيل

  .مون  زندگي مشتركٔ اين موضوع و تمام مسائلِ ديگهآره، براي) اي درنگ پس از لحظه(: لورا

  زني؟  محض رضاي خدا، لورا، راجع به چي حرف مي:بيل

  .ييزا كه تو هنوز بويي ازشون نبردخيلي چراجع به . راجع به عشق و شرف و مردونگي و محبت و آزار: لورا
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  !دوني اين كار يعني چي خودت مي. اي بذاري بري ني سر يه همچين مسالهتو  لورا تو نمي:بيل

 يه آدم غيرنرمال بودم و كنيد كه من هم الً همه  سر اين موضوع موافقت ميوقتي برم احتما. زياد برام اهميتي نداره: لورا
  .بودم و همون بهتر كه شرّمو كم كردمتون ن و دسته عضو دار

  كني؟ اَمرد مي...به خاطرِ اين... و تو اين كارو به خاطرِ:بيل

  !تر از تو مرده اين پسر خيلي بيش....بيل، اين پسر) اي درنگ پس از لحظه(: لورا

  !توني از الي بپرسي مي.  معلومه:بيل

  !اون از تو مردتره. اون بايد عشقي در كار باشهچون واسه . شد به خاطر اين بود كه تام چندشش مي: لورا

  ! آره، حتماً:بيل

شما . هربوني هم هستمردونگي محبت و ماليمت و م. مردونگي فقط خودنمايي و فحش دادن و كوه رفتن نيست: لورا
  .دونه كه فقط يه زن اينو مي تونيد تصميم بگيريد كي مرَده و كي نيست، در حالي كنيد مي مردا فكر مي

  !از الي بپرس.  الي هم يه زنه:بيل

  !از كسي بپرسملزومي نداره : لورا

ا مادري خواي واسه پسر تو مي... ديگهٔباز يه پسر بيچاره...دواج كرديدوني؟ اول كه با اون پسره از ا چي مي  تو از مرد:بيل
چون من يه پسر نبودم . وست نداشتيوقت منو از ته دل د واسه همينه كه هيچ. كه يه مردو دوست داشته باشي كني، نه اين

  .كه تو بتوني مادرش باشي

تو همه جا  كه مردونگي اما نه براي اين. من دوستت داشتم. كني من دوستت نداشتم سخت در اشتباهي  مياگه فكر: لورا
عرضِ اين در  و هوا بهم فهموندي كه محتاج مني  تو يه لحظه بي...دادي، بلكه به خاطرِ احتياجي كه بهم داشتي نشون مي

چرا باهام ازدواج كردي، بيل؟ تو رو به . يه سالي كه زن و شوهر بوديم من همش سعي كردم اون لحظه رو دوباره پيدا كنم
  خدا، بگو چرا؟

  اي هم هست؟ مگه دليل ديگه.  چون دوستت داشتم:بيل
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كسي گولت زده بود ...يدواج كردي ازم متنفر بودباهام ازتقريباً از همون روزي كه ...يزار بود تو توي اين مدت ازم بي: لورا
ئه، بيل؟ اگه فقط با پسرا  اي  يا چيز ديگهخواد رئيس مدرسه بشه بايد حتماً متأهل باشه؟ و وادارت كرده بود؟ كسي كه مي

  ...تر از االن بودي بخت ت خيلي خوش كردي خونه  شون مي ه شام و ناهار و گپ زدن دعوترفتي گشت و گذار و واس مي

  ! معلم بودن اين چيزها رو هم داره:بيل

  !برن شون نمينيك هميشه دو تا پسر همرا رن سفر يا پيك اشون وقتي با هم ميديگه و زناي معلم: لورا

  .اي ندارن خوشي ا دل اون پسر:بيل

  .اي نداره خوشي من هم شدم زني كه دل: لورا

  )كند مكث مي...( تو شدي زني كه:بيل

  خب؟: لورا

  !و زن نشدي ت:بيل

  .بدجوري هم نااميدت كردم. دونم نااميدت كردم مي. دونم مي: لورا

  .اَمرد باشي تا زن من ٔتر دوست داشتي مادر اون پسره  تو بيش:بيل

  .ذاشتي تو نمي.  ذاشتي، بيل ولي تو نمي: لورا

  ذاشتم؟ ئه كه من نمي منظورت چي) گيرد هاي او را مي شانه (:بيل

 باالست، تا حاال به فكرت رسيده كه علت اذيت كردن تام، اون پسري كه طبقه) بيش هراسان از گفتن آنآرام، كم و (: لورا
لورا تقريباً دست روي حقيقتي . نگرد اي طوالني با نفرت به او مي بيل لحظه(ترسي؟  زي باشه كه تو خودت از داشتنش ميچي

 عقب د او را كتك بزند اما بعدهخوا ل مياي بي براي لحظه. ي  ببردداد به آن ِپ گذاشته است كه بيل هرگز به خود اجازه نمي
  !بيل) رود كشد و سپس به سمت در مي او آهسته عقب مي. دمان  خيره ميرود و همچنان به او مي

  .گردم اميدوارم رفته باشي وقتي از سرِ شام  برمي) نگاه كندكه به او  بدون اين (:بيل

ز در كه بيل ا وقتي(رحمي بود  بي...گفتم نبايد اينو مي. خوام آه بيل، معذرت مي) رود  بيل ميبه سمت..(رم مي) آهسته (:لورا
من هم ...ه نه؟تو به خاطر همين ضعفت بود كه به من پناه آوردي، مگ) كند  لورا دستش را به سوي او دراز ميشود، خارج مي
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مو  من سعي) كند گردد و به آن نگاه مي ه اتاق برميآهسته ب(من سعي خودمو كردم ) ل رفته استبي. (سعي خودمو كردم
 را سپس آهسته به سمت باراني تام رفته آن. ايستد  جا ميچند لحظه  حيران و خسته از فوران احساساتش همان(كردم 
تام (تام ) ندز رود و در مي ها مي  بچهٔبه سمت در اتاق مطالعه. رود ها مي شود و به پاگرد پله دارد و از اتاق خارج مي برمي

تونم بيام  مي. خوام  آه معذرت مي)شود  و وارد ميكند  اتاق تام را باز ميلورا درِ. دهد گرداند و گوش مي سرش را كمي برمي
 را روي آن. (ديشب اونو جا گذاشتي. بارونيتو آوردم) شود جوابش را بدهد، بنابراين وارد ميخواهد  مي بيند كه تام نمي(تو؟ 

راستش تا حاال اصالً اين قسمت از خونه نيومده ...نديده بودمش... چه اتاق خوبي) كند  به تام نگاه مي.نهد صندلي مي
گردد و او را  روي ديوار است كه تام آهسته برميلورا مشغول وارسي چيزي . دهد لورا ادامه مي. شنود هنوز پاسخي نمي(.بودم

بيند كه تام رويش  وقتي مي...(واقعاً خيلي. ئه جاي دنجي) گردد  برميكند كه صحبت مي لورا در حالي. كند از پشت تماشا مي
  !سالم) كند كند، مكث مي ت و به او نگاه ميرا برگردانده اس

  !سالم) شود به سختي صدايش شنيده مي (: تام

  جا باشم؟ اشكالي داره اين: لورا

  .جا باشيد شما نبايد اين: تام

  .تو برات بيارممي خواستم باروني...گردن ها هم برنميو حاال حاالن بيرون ولي همه رفت. دونم مي: لورا

  .يد منو ببينيديكردم ديگه بخوا فكر نمي) نشيند كي درنگ روي تخت پشت به لورا ميپس از اند(متشكرم : تام

  چرا نخوام؟: لورا

  .بابت اتفاقي كه ديشب تو اتاقِ شما افتاد متأسفم. بعد از ماجراي ديشب: تام

  !من كه نيستم) كند، سپس دتي به او نگاه ميم(: لورا

  .گمونم همه چيو شنيديد) شود متوجه نمي. كند به لورا نگاه مي(: تام

  .آره: لورا

  همه چيو؟: تام

  .همه چيو: لورا

  .دونستم شوهرتون مشتاقه زودتر جزئياتشو بهتون بگه مي: تام
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  )كند  تام نگاه ميايستد و از باال به  جا ميآرام همان( كارم كرد همين: لورا

  ؟دونيد پس شما هم مي: تام

  چيو؟: لورا

  ؟زدن حقيقت داره ايي كه راجع به من ميكه تمام حرف: تام

  !تام: لورا

  گم، غير از اينه؟ خب راست مي: تام

  !تام: لورا

  .دونم و حاال من هم مي. جز منه دونستن ب انگار همه مي. دونن همه مي. دونه ميالي اينو .من مرد نيستم: تام

  ...كني؟ نكنه  ميطور فكر چرا اين) گرداند تام از او رو برمي(عزيزم ...تام...تام) رود به سمت او مي(: لورا

  تونم فكر كنم؟ اي هم مي مگه طور ديگه: تام

  .همچين آزمايشيبه يه ...قادي به اين كار نداشتيتام، اگه نتونستي علتش اينه كه اعت) خيلي نرم و ماليم(: لورا

  !من بهش دست زدم، ولي هيچي نشد) به سختي (: متا

  !چون تو عاشق الي نيستي: لورا

  .خب اين موضوع نبايد اهميتي داشته باشه: تام

  !ولي داره: لورا

  .ذاشتن خودمو بكشم كاش مي: تام

  .تام، تو ديشب منو بوسيدي) دهد تام سري تكان مي! (تام، به من نگاه كن: لورا

  !اكّه هي: تام

  چرا ديشب منو بوسيدي؟: لورا
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  )گرداندمي دوباره از او رو بر(حالتون بد شد، مگه نه؟ مگه نه؟ ) گردد ناگهان برمي(: تام

  كني؟ طور فكر مي اينچرا : لورا

  .به هر حال امروز صبح كه اين خبرو شنيديد حتماً حالتون بد شده...شما...شما منو از خودتون رونديد: تام

هنوز هم حاضر نيست (تام؟ ) تام حاضر نيست برگردد(خوام يه چيزي رو بهت بگم  تام، مي) نشيند  تخت مئروي لبه(: لورا
 تام، من اومدم باهات )كند گردد و به او نگاه مي تام آرام برمي. (داد يه نفر بهم مي...اي بود كه اون بهترين بوسه) برگردد

دارم از بيل . بينمت و احتماالً ديگه نمي. ..رم من دارم مي) ودش دهد و به او خيره مي تام سرش را تكان مي(خداحافظي كنم 
كه  اما قبل از اين.  كه با تو كردئه يكيشون كاري...به داليل مختلفي) رود جويانه در هم مي  تام پرسشٔسگرمه(شم  جدا مي

روز با و يه . وده و خواهد بودخوام بدوني كه تو خيلي مردتر از چيزي هستي كه اون ب كه خيالت راحت بشه مي برم براي اين
  !تام، باور كن) گرداند  برميتام كه باور نكرده است رو. (شه شي و همه چي درست مي يه دختر آشنا مي

د از شب گذشته من كنيد بع  شما فكر مي!خدايا. دونه ته دلش مي...دونه ولي آدم خودش مي. تونستم كاش مي: تام
لورا مدتي . بندد هايش را مي چشم(خيلي ممنون ...  ولي ممنونم) زند ي به او لبخند ميا پس از لحظه. كند مكث مي...(ديگه

لورا پس از . ترحم و محبت بسياري كه او نسبت به اين پسر بيچاره دارد در صورتش نمايان است. كند يطوالني به او نگاه م
سپس دستش كند،   درنگ ميلختي. شود رو ظاهر مي راهچند لحظه بعد وسط درگاه. شود شود و از در خارج مي يمدتي بلند م

  )ماند  داخل اتاق ميبندد و كشد، در را مي را مي

سپس در كمال . بيند كه لورا از اتاقش رفته است مي. شود شنود چشمانش باز مي ام صداي بسته شدن در را ميوقتي ت(
  )گذارد  تخت مي پايينِكشد و سرش را  زخمي روي تخت دراز ميبدبختي و بيچارگي مانند جانوري

را هيكل نحيف تام . شود وارد ميماند و سپس   ميجا كمي آن. شود  درگاه اتاق خواب ظاهر مياز چند لحظه لورا وسطپس (
  )بندد در اتاق خواب را مي. بيند كه روي تخت دراز كشيده است مي

 پشت دراز گردد و به ازگشته است آهسته برمي ببيند كه او وقتي مي. كند شنود و به اطراف نگاه مي تام صداي در را مي(
  )كند كشد و حيران او را تماشا مي مي

 ٔاو با حركتي آهسته و ظريف دكمه. ايستد س دست به گردن، به تماشاي تام ميسپ. زند  را ميلورا با ديدن چفت در آن(
كه يك دستش همچنان به  رسد، در حالي وقتي روبروي تخت مي. رود كند و به سمت تام مي باالييِ پيراهنش را باز مي

  )كند و فقط به او چشم دوخته است نميتام هيچ حركتي . كند يراهنش است دست ديگرش را دراز ميپ

  )برد تام آهسته دستش را به سمت دست او مي. برد لورا دستش را كه دراز كرده است براي گرفتن دست تام كمي جلو مي(
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نشيند و از باال به تام   سپس مي.زند ستد و با مهرباني به او لبخند مياي جا مي گرفته است آنكه دست تام را  در حالي(: لورا
  هيچي؟...حاال چي؟) شود ي، با صدايي كه به سختي شنيده ميا پس از لحظه. كند مينگاه 

  )كند ، دست لورا را به لبانش نزديك ميرود و با هر دو دست دست ديگر تام باال مي(

كه ....كني ميوقتي راجع به اين موضوع صحبت ...هابعد) اي زند و پس از لحظه بت به اين حركت لبخند ميبا مح(: لورا
اندك ضعيف  برد و در اين هنگام، نور اندك تام را به سمت پيراهن باز خود ميآهسته دست (مهربون باش ...كني حتماً مي

  ....و...شود مي

  .افتد پرده مي
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 ٩فوت  - ، نيويورك ١٩١٧ آوريل ٢٨تولد  ( رابرت وودراف اندرسون
نمايشنامه نويس، فيلمنامه نويس و تهيه كننده تئاتر ) ٢٠٠٩ ةفوري

  .آمريكايي
 عاشق زني مسن تر آنجادر و سيتر تحصيل كرد در آكادمي فيليپ اكيو

 گاه دانشبهسپس . د شچاي و دلسوزي ة اتفاقي كه بعدها مبناي نمايشنامشد؛
  . گذرانددر آنجا  خود را سانسي لةدورتا پايان   رفت وهاروارد
اين نمايش .  استچاي و دلسوزي ة بيشتر مديون نمايشناماندرسونشهرت 
 مترو گلدن  كمپاني١٩۵٦در . ي روي صحنه رفت در برادو١٩۵٣ابتدا در 

 ة نسخ- دبرا كر و جان كر -  با شركت دو بازيگر اصلي نمايشماير
  .ي آن را توليد كردسينماي

 در ١٩٦٧ در سال -ي تك پرده اي كمدشيچهار نما- شنومي تورو نمي صداه آب بازري شيوقت ي دونيماثر بعدي او 
شب ساكت،   مي توان به در برادويي موفق و هايشنامهي نماگريداز . افتي شب ادامه ٧٠٠و ا درآمد اجرنيويورك به 

  . اشاره كرد) ١٩٦٨( پدرم آوازنخواندميهرگز برا و )١٩۵٩( خلوتبش
نامزد اسكار بهترين /داستان راهبه، )١٩۵٧(تا وقتي بادبان برافرازند. پرداخت همزمان به نوشتن فيلمنامه نيزاندرسون 
از ديگر كارهاي وي مي توان از نمايش . محصول همين دوران است)  ١٩٦٦( شني دانه ها و)١٩۵٩(فيلمنامه

  . نام برد) ١٩٧٨(بلند شدن و به خانه رفتنو ) ١٩٧٣( بعد، رمان هاي)١٩٩١( تكنوازي استرده آخرپتلويزيوني 
 ١٩۵٩سپس در .  دوام يافت١٩۵٦اين ازدواج تا زمان مرگ فيلس در . ل ازدواج كردو با فيليس است١٩٤٠اندرسون در 
  .  از هم جدا شدند١٩٧٨آن دو در سال . ازدواج كرد- بازيگر-با ترزا رايت 

 در خانه اش واقع در منهتن بر اثر ذات ٢٠٠٩ون كه در هفت سال پاياني زندگيش دچار آلزايمر شده بود، در سال اندرس
  . الريه درگذشت
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