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  دربارۀ بی ثباتی امور انسان

  

  :پلی 

  واسته ام بيش از اندازه بوده؟آيا آن چه را که من خ

  يک بار، پيش از آن که بميرم،

  مردی را دوست داشته باشم، و به او تعلق داشته باشم،

  آيا رؤيای حقير من خيلی ناممکن است؟

  :)  با کتاب مقدس به دست ( پيچوم 

  اين حق ھر انسانی ست که روی زمين

  .در گذرگاه زندگی، خوشبخت باشد

  شادی ھا سھمی ببردزير آسمان از تمام 

  نانی برای خوردن داشته باشد و نه سنگ و

  .اين حق مسلم ھر انسانی روی زمين است

   اين ھرگز در اين پائين ديده نشده است با وجود

  که فرد آدمی بازشناسی حق خود را ديده باشد

  چه کسی از وعده ھای داده شده شادمان نخواھد شد؟

  .ولی شرايط چنين نمی خواھد

  :پيچوم خانم 

  خيلی دوست داشتم نيکوکار می بودم

  ،»بگير، آن را به تو می دھم«: و می توانستم بگويم 

  !که تو از زندگی بھره ببری

  چه کسی اين را نمی خواھد؟

  :پيچوم 

  نيکوکار بودن، چه کسی نمی خواھد نيکوکار باشد؟

  ، چرا که نه؟ءتقسيم کردن مال و اموال بين فقرا

  .ند، بھشت آنان تحقق می يافتاگر ھمه نيکوکار بود

  چه کسی نمی خواھد روی پاھای خودش راه برود؟

  چه کسی نمی خواھد نيکوکار باشد؟

  ولی روی سيارۀ غمگين،

  .ثروت و امکانات محدود، و انسان پست و خشونت بار است

  چه کسی نمی خواھد شرافتمندانه زندگی کند؟

  .ولی شرايط برای چنين منشی مناسب نيست

  :خانم پيچوم پلی و 

  .جھان فقير و انسان نابکار است: ند  اافسوس، داليل بسيار
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  :پيچوم 

  : البته، من داليل بسياری در چنته دارم 

  .جھان فقير و انسان نابکار است

  چه کسی بھشت زمينی خودش را روی زمين آرزو نمی کند؟

  ولی آيا شرايط اجازۀ چنين کاری را می دھد؟

  .ری را نمی دھدًنه مشخصا اجازۀ چنين کا

  برادری که ترا دوست دارد، و تو به او اعتماد داری

  اگر گوشت بريان به اندازۀ کافی نباشد

  .آن را با خونسردی تمام از تو خواھد ربود

  چه کسی نمی خواھد وفادار نباشد؟

  با وجود اين، زنی که دوستش داريد،

  اگر جذبه ھايت را در نگاه او از دست بدھی

  . خواھد کردترا قطعه قطعه

  چه کسی دلش نمی خواھد از او قدر دانی شود؟

  با وجود اين، کودکی که ترا دوست می داشته

  اگر در روزھای پيری برايش دست و پا گير باشی

  .ِبا نفرت ترا له می کند

  انسان بودن، چه کسی نمی خواھد انسان باشد؟

  :پلی و خانم پيچوم 

  دنيای رقت باری ست

  ريمو سرنوشت حقيری دا

  جھان فقير و انسان خبيث است

  .افسوس، حق با اوست

  :پيچوم 

  :البته که خيلی حق با من است 

  .جھان حقير و انسان خبيث است

  ما ھمگی می خواستيم نيکو کار باشيم

  .ولی اگر شرايط مناسبی وجود می داشت

  :ھمگی با ھم 

  ھرگز از عھده بر نخواھيم آمد،

  .جھان بی ارزش است

  :پيچوم 

   حقير و انسان خبيث استجھان

  .بدبختانه حق با من است
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  : ھمگی با ھم

  دنيای رقت بار

  سرنوشت حقير

  ھرگز از عھده بر نخواھيم آمد

  .جھان بی ارزش است

  

  ّپردۀ دوم

۴  

 به مرداب ھای ھايگيت ، چاقوکش ھمسرش را ترک می کند و از ترس انتقام پدر زنش–مکی . پنجشنبه بعد از ظھر(

  . )می گريزد

  .اسطبل

  ! مک، مک، نترس:)  با شتاب وارد می شود ( پلی

  ! چه اتفاقی افتاده؟ چرا اين ھمه ملتھبی:)  روی تخت دراز کشيده است ( مکيت

براون سعی . من پيش براون بودم، پدرم ھم با او مالقات کرده، و ھر دو با ھم برای بازداشت تو موافقت کرده اند: پلی 

لی سرانجام در مقابل تھديدات پدرم تسليم شد، حاال تا مدتی بايد ناپديد شوی، مک عجله کن بايد کرد از تو دفاع کند و

  .چمدانت را ببندی

  .چمدانم را ببندم؟ مگه ديوونه شدی؟ پلی بيا اينجا، دلم می خواد با تو به کار ضروری تری بپردازم: مک 

  .از اعدام حرف می زدنداونا فقط . خيلی می ترسم. نه، نه، حاال نمی تونيم: پلی 

از من ھيچ پرونده ای در اسکاتلنديارد وجود . من اصال دوست ندارم که از اين توھمات به سرت راه بدھی: مکيت 

  .ندارد

من کپی اعالميۀ پی گرد را آورده ام، فھرست بلند باالئی ... تو. ديروز، شايد، ولی امروز خيلی چيزھا وجود دارد: پلی 

ر را کشته ای، بيش از سی دزدی، بيست سه مورد اعمال خشونت مسلحانه، ايجاد آتش سوزی عمدی، تو دو تاج...دارد

ھمۀ اين اتھامات . قتل با نقشۀ قبلی، اوراق تقلبی و استفاده از تقلب، اھانت به مقامات عالی قضائی به دفعات بی شمار

و در وينچستر، تو دو خواھر نابالغ .  ای مکتو مرد مخوف معرفی شده. فقط به يک سال و نيم گذشته مربوط می شود

  .را فريب داده ای

  ولی براون چه جوابی داد؟. آنھا به من گفته بودند که بيش از بيست سال دارند: مکيت 

  . )از جايش برمی خيزد، و در طول جلوی صحنه سوت زنان عبور می کند و به سمت راست می رود( 

 راھرو جلويم را گرفت تا به من بگويد که از اين پس ھيچ کاری برای تو از وقتی داشتم می آمدم بيرون، در: پلی 

  . )پلی او را در آغوش می گيرد! ( دستش ساخته نيست، مک

  .در اين صورت اگر من بايد بروم، اين تو ھستی که بايد ھدايت امور تجاری را به عھده بگيری: مکيت 

پلی بيچاره ات را يک بار ديگر . واھم در اين مورد حرف بزنیحاال از امور تجاری حرف نزن، مک، نمی خ: پلی 

  ...ببوس و قول بده، قوب بده که ھرگز

  . )مکيت با شتاب حرف او را قطع می کند و او را سر ميز می برد و با زور او را روی صندلی می نشاند( 
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اينجا ژاکوب پنجه )  می خواند  (.اين ليست کارمندان است. به من خوب گوش کن. اين کتاب حسابداری است: مکيت 

يک، دو، سه، چھار، پنج ساعت طال، چيز زيادی : کج است، يک سال و نيم خدمت، ببينيم چه کار کرده و چه آورده 

بعد، والتر بيد مجنون است، يعنی پرنده . روی پايم ننشين، االن حوصلۀ اين جور کارھا را ندارم. نيست، ولی کار تميزيه

تنھا . سه ھفته مھلت، و بعد بايد اخراج شود. برای حساب شخصی اش کار می کند. روی آن حساب کردای که نمی شود 

  .کاری که بايد بکنی اين است که او را به براون لو بدھی

  . فقط بايد او را به براون لو بدھم:)  بين دوھق ھق گريه ( پلی

به او می توانی چيزی پيش . دارد ولی نا اھل است، يکی از مشتری ھای نا اھل است، رابطۀ خوبی ٢جيمی : مکيت 

  .پرداخت کنی

  .به او پيش پرداخت خواھم کرد: پلی 

روبرت اره، خبرۀ اشياء عتيقه است، ھيچ استعداد خاصی ندارد، به پای دار نخواھد رفت ولی ھيچ چيزی ھم : مکيت 

  .برای وارثان خود باقی نخواھد گذاشت

  ...ھيچی چيزی برای وارثان: پلی 

ًبرای بقيۀ امور، کامال مثل گذشته عمل کن، ساعت ھفت از خواب بيدار شو، توالت کن، گاھی گداری حمام کن : مکيت 

  .و غيره

آن چه متعلق به تو ست، به من نيز تعلق . حق با تو ست، بايد دندان روی جگر بگذارم و به امور رسيدگی کنم: پلی 

ھائی را که تو در شھر اجاره کرده ای مرتب کنم، مک؟ فکر نمی کنی که بھتر دارد، اينطور نيست مکی؟ آيا بايد اتاق 

  !است آنھا را تحويل دھم؟ چون که ھزينۀ بيھوده ای خواھد بود

  .نه، من به آنھا احتياج دارم: مکيت 

  !ولی برای چی؟ خرج بر می دارد: پلی 

  .تو انگار فکر می کنی که من ھرگز بر نمی گردم: مکيت 

به لب ھايت نگاه می کنم . مک، ديگر تحمل ندارم...مک!  باز ھم اتاق برای اجاره ھست١ ولی وقتی برگردیچی؟: پلی 

  آيا به من وفادار باقی خواھی ماند، مک ؟. و حرف ھايت را نمی شنوم

 ترا تو فکر می کنی که. حساب درست موجب خوشبختی زوج ھا خواھد شد: البته، من به تو وفادار خواھم بود : مکيت 

  .دوست ندارم؟ من از آن چه تو می بينی دورتر را می بينم، فقط ھمين

  ...به فکر من ھستی در حالی که ديگران مثل گله سگ شکاری در پی تو ھستند. چقدر از تو ممنونم مک: پلی 

ی روی کلمۀ سگ شکاری، مکيت رنگش می پرد، به سمت راست می رود، کتش را در می آورد و دست ھايش را م( 

  . )شويد

بين خودمان بگويم که موضوع بر سر چند . ً درآمدھا را دائما به بانک جک پول در منچستر بفرست:)  با شتاب ( مکيت

تا پانزده روز ديگر، کل پول بايد از اين معامله . ًھفته است، و من ھمۀ معامالتم را کامال به بخش بانکی منتقل می کنم

در چھار ھفته .  تحويل دھیپوليسروی پيش براون و فھرست اسامی کارمندان را به بيرون کشيده شود، بعد تو بايد ب

  .ناپديد خواھد شد» اولد بايلی«حداکثر، تمام اين رسوبات بشريت در پشت در زندان ھای 

                                                 
  ۶فراز شمارۀ . ھمانجا 1
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چطوری می تونی در چشم آنھا نگاه کنی، در حالی که از زندگی محرومشان می کنی و در ذھنت از ! ولی، مک: پلی 

  ن حاال انگار ھمگی شان اعدام شده اند؟ چطوری می تونی با آنھا دست بدھی؟ھمي

گروه تبھکاران ( با کی؟ با روبرت اره؟ با متياس پول تقلبی، با ژاکوب پنجه کج؟ اين شکارھای تير اعدام؟ : مکيت 

  .بينم آقايان خيلی خوشوقتم که شما را در اينجا می)  وارد می شوند

  .انخير آقايه روز ب: پلی 

بايد بگويم که ما  روزھای سخت و پر کاری را در . کاپيتان، سرانجام برنامۀ جشن تاجگذاری را دريافت کردم: متياس 

  .تا نيم ساعت ديگر اسقف اعظم کانتربری وارد خواھد شد. پيش رويمان داريم

  در چه ساعتی؟: مکيت 

  .ًما فورا بايد برويم، کاپيتان. ساعت پنج و نيم: متياس 

  .ًبله، حاال شما بايد فورا برويد: ت مکي

  ؟»شما«يعنی چی : روبرت 

  .بله البته ، ولی متأسفانه من مجبورم به مسافرت کوتاھی بروم: مکيت 

  ًخدای من، مطمئنا شما را به زندان نمی اندازند؟: روبرت 

  .ثل سوپ بی نمک استتاجگذاری بی شما م. ًو دقيقا در روزھائی که ما تاجگذاری را آماده می کنيم: متياس 

  !پلی. ًبه ھمين علت ھدايت امور را موقتا به ھمسرم واگذار کرده ام! خفه شو: مکيت 

  . )مکيت پلی را به جلوی صحنه ھول می دھد، و سپس فاصله می گيرد و او را از دور تماشا می کند( 

کارھا روی غلتک خواھد افتاد، . رت برود، من مطمئن ھستم که کاپيتان ما می تواند با خيال راحت به مسافءرفقا: پلی 

  ؟ءاين طور نيست رفقا

  !منظورم شما نيستيد، خانم... به من ارتباطی ندارد، ولی با اين وضعيتی که االن وجود دارد، نمی دانم يک زن: متياس 

  پلی، تو چه جوابی برايش داری؟: مکيت  

اگر غير از اين بود، تا حاال ! ًتا، منظور شما من نبودمطبيع)  فرياد می زند! ( تو خوب شروع کردی پست فطرت: پلی 

  اين آقايان شلوارت را از پايت در می آوردند و آن جايت را با ترکه ادب می کردند، اينطور نيست آقايان؟

  .)سکوت کوتاھی برقرار می شود، بعد ھمه دست می زنند(

  .البته، در اين مورد می توانی باور کنی: ژاکوب 

  !زنده باد پلی! مثل کتاب حرف می زند، خانم کاپيتان! رينآف: والتر 

  !زنده باد پلی: ھمگی با ھم 

فرصت درجۀ يکی ست و صد در . نفرت انگيز تر از ھمه اين است که نمی توانم برای تاجگذاری اين جا باشم: مکيت 

در ضمن، تو . ا پر تھمانده استًروزی که آپارتمان ھا کامال خالی از سکنه و شب نيز زير ميزھ. صد آن درآمد است

ھفتۀ گذشته گفته بودی که آتش سوزی در بيمارستان کودکان در گرينويچ کار تو بوده و . خوری متياس مشروب زياد می

  آتش سوزی بيمارستان کودکان کار کی بوده؟. اگر چنين مواردی تکرار شود، تو اخراج خواھی شد

  .البته کار من بوده: متياس 

   آتش سوزی کار کی بوده؟:)  يگرانبه د ( مکيت

   کار شما بوده، آقای مکيت:ديگران 

  در نتيجه، کی بوده؟: مکيت 
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در اين شرايط ھيچ يک از ما ھرگز به جائی نخواھيم .  کار شما بوده، آقای مکيت :) خالف ميل باطنی اش ( متياس

  !رسيد

ۀ کافی باال خواھی رفت، اگر در ذھنت فرو کنی که بايد  تو به انداز:)  ی يخۀ فردی را گرفتهئدر حرکتی که گو ( مکيت

تا حاال ھرگز ديده ايد که يک استاد آکسفورد به دستيارانش اجازه بده که زير تصحيحات . رقابت با منو فراموش کنی

  . می کندء کنند؟ او خودش امضاءعلمی روی اوراق دانشجويان را امضا

ا فرمان بدھيد، در تمام پنجشنبه ھا حساب ھا را خدمت شما تحويل خانم گرامی، طی غيبت شوھرتان به م: روبرت 

  .خواھيم داد، خانم گرامی

  .ءپنجشنبه ھا، رفقا: پلی 

  ) باندی که وارد شده بود ھمگی خارج می شوند( 

و حاال، خداحافظ عشق من، خيلی خوب مواظب خودش باش و فراموش نکن که ھر روز خودت را آرايش : مکيت 

  .اين موضوع خيلی مھمه پلی. مثل اين که من اين جا ھستمًکنی، دقيقا 

ًو تو، مک، به من قول بده که فورا راه می افتی و سراغ زن ديگه ای نمی ری، باشه؟ پلی کوچولوی تو از روی : پلی 

  .حسادت حرف نمی زنه، چون که اين موضوع ھم خيلی مھمه، باور کن مک

 به مالقات اين تابلوھای قديمی می رم؟ خيلی خوب می دونی که من فقط ترا ولی، پلی، چرا فکر می کنی که من: مکيت 

به محض اين که ھوا تاريک بشه، اسبم را در اولين اسطبل سوار خواھم شد و پيش از اين که ماه روی . دوست دارم

  .پنجره ات بدرخشد، من در پشت مرداب ھای ھايگيت خواھم بود

  .ا من بمون و با ھم خوشبخت باشيمب. آه، مک، دلم را آزار نده: پلی 

  . و حاال من بايد دل بکنم، چون که بايد بروم و ھيچ کس نمی داند چه وقتی بر  می گردم:مکيت 

  .مک، چقدر ھمه چيز زود گذشت: پلی 

  .ولی ھنوز تمام نشده: مکيت 

ه ای را شنيدم، به روی پنجه خم از پنجره نگاه می کردم و از خيابان صدای انفجار خند. آه، مک، من خواب ديدم: پلی 

  .در شھرھای بيگانه فراموشم نکن مک. شدم، ماه را ديدم، قرص ماه خيلی باريک بود مثل سکۀ يک پنی کھنه

  .فراموشت نمی کنم پلی، مرا ببوس پلی: مکيت 

  .خداحافظ مک: پلی 

  .خداحافظ پلی: مکيت 

  :) او آواز خوانان می رود ( 

  ی يابدعشق ادامه می يابد يا نم

  .اين جا يا آن جا

  .ً مطمئنا باز نمی گردد :) تنھا (  پلی

  :) آواز می خواند ( 

  ھمه چيز خوبه تا وقتی که ھست

  .بعد بايد رفت

  !خداحافظی ولی سخت است

  .و زاری کردن بيھوده
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  مريم مقدس دعای مرا بشنو

  ) ھجو منولوگ مارگريت در فاست( مادرم پيشبينی کرده بود 

  ) ه صدا در می آيندناقوس ھا ب( 

  .حاال ملکه وارد شھر لندن می شود

  روز تاجگذاری ما کجا خواھيم بود؟

  

  ميان پرده

  )خانم پيچوم و جينی خوشگله جلوی صحنه ھستند(

 اطالع دھيد و من ده شلينگ به شما دست خوش پوليسً اگر دراين روزھا مکی چاقو کش را ديديد، فورا به :خانم پيچوم 

  .خواھم داد

اگر شکار او را سازماندھی کرده باشند، او ھرگز .  ھا در پی او ھستند، مگه می شه که ما او را ببينيمپوليساگر : جينی 

  .وقتش را برای ديدن ما تلف نخواھد کرد

من به تو می گويم، جينی، مکی مردی نيست که بتونه از عادتھای قديميش دست برداره، حتی اگر تمام : خانم پيچوم 

  .دنبالش باشنلندن 

  ) به آواز می خواند( 

  

  غزل بردگی احساسات

١  

  و اين يک ديو واقعی ست،

  !و ديگران گوسفند. او، سالخ

  بزرگترين روسپی باز، بی پروا ترين تبھکار،

  شکست ناپذير، چه کسی بر او چيره خواھد شد؟ عادت قديمی

  .به آنجا خواھد رفت، ھر چه فکر کند

  .اين است، بردۀ احساسات

  او کتاب مقدس و قانون را به مضحکه می گيرد

  فکر می کند از ھمه زرنگتر است

  وقتی به زنی می رسد، کارش تمام است

  اين را می داند، تمام روز از آنھا می گريزد

  .فرار از سرنوشت: ولی چه فايده 

  .پيش از آن که شب فرا رسد، او در خانۀ روسپيان خواھد بود

  

٢  

  درآمده اندخيلی از مردان از پا 

  !خيلی از مردان بزرگ نزد روسپی ھا خود را گم کردند
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  و شما، که خوب روضه می خوانيد،

  .چه کسانی شما را به خاک خواھند سپرد؟ روسپيان

  مقاومت شما به چه کار می آيد؟

  .اين است بردگی احساسات

  کتاب آسمانی را به دست می گيريم، به اصالحات قوانين می پردازيم،

  . مد آنارشيست يا مسيحی می شويمبر اساس

  وقت ظھر سعی می کنيم ادويه جات نخوريم

  بعد از ظھر با ھوس ھايمان می جنگيم،

  ،»احساس بدی دارم«: يم ئخودمان می گوه و وقتی غروب فرا می رسد ب

  .و پيش از آن که شب فرا رسد، در خانۀ ماری خوشگله ھستيم

  

۵  

روسپی !  که مکی چاقو کش سر از خانۀ روسپی ھا در تورنبريدج در آوردھنوز صدای ناقوس ھای خاموش نشده بود( 

  ) .پنجشنبه شب است. ھا به او خيانت می کنند

  

   ).يک روسپی خانه در تورنبريدج( 

ژاکوب پنجه . ٢صحنۀ آرام ساده و بورژوا : روسپی ھا مالفه ھا را اتو می کشند، آرايش می کنند : بعد از ظھر ھفته ( 

  . )ی او در اين جا فردی زيادی استئه می خواند، بی آن که کسی به او کمترين توجھی داشته باشد، گوکج روزنام

  

  .امروز او نخواھد آمد: ژاکوب 

  آه؟: يکی از روسپی ھا 

  . و حتی فکر می کنم که او ھرگز نخواھد آمد:ژاکوب 

  !جای تأسف خواھد داشت: روسپی 

اين .  که من او را می شناسم، در اين ساعت، او بايد شھر را ترک کرده باشداينطور فکر می کنيد؟ تا جائی: ژاکوب 

  !دفعه، موضوع بر سر فرار است و آن ھم با شتاب

  . )يزان می کند و روی کاناپه پشت يک ميز می نشيندومکيت وارد می شود، کالھش را به يک ميخ آ( 

  !قھوه برای من: مکيت 

  »!قھوه برای من «:)   می کندبا لحنی تحسين آميز تکرار ( ويکسن

   چطور ممکنه که تو ھنوز به ھايگيت نرفته باشی؟:)  شگفت زده ( ژاکوب

اعالميۀ پيگرد . ( برای اين چرت و پرت ھا نمی توانم از عادات ھميشگی ام بگذرم. امروز، پنجشنبۀ من است: مکيت 

  .عالوه بر اين، باران می آيد. ) را به زمين پرتاب می کند

  »...به نام شاه، کاپيتان مکيت متھم است به سه فقره « :) اعالميه را از زمين برمی دارد و می خواند ( جينی
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   آيا از من حرفی زده شده؟ :) اعالميه را از دست او می قاپد ( ژاکوب

  .البته، از تمام کارمندان: مکيت 

  .ک دستت را بده ببينم، م)سکوت ! (  اعالميۀ پيگرد را ببين:)  به يک فاحشۀ ديگر ( جينی

  )مکيت دستش را به او می دھد ( 

  !اوه، آره جينی، خطوط دستش را بخوان، تو اين کار را خيلی خوب بلدی: دالی 

  ).يک چراغ نفتی می آورد و صحنه را روشن می کند ( 

  آيا ثروت ارثی زيادی انتظارم را می کشد؟: مکيت 

  . نه، خبری از ثروت ارثی نيست:جينی 

  جينی تو چرا طوری نگاه می کنی که پشت آدم را به لرزه می اندازد؟ :بتی 

  آيا سفری در پيش دارم؟: مکيت 

  !نه، سفر بزرگی در پيش نيست: جينی 

   پس بگو چی می بينی؟:ويکسن 

  ! فقط از وقايع خوب بگو، بقيه اش را ول کن:مکيت 

اين جا حرف خ را می بينم که معنای آن خيانت يک زن و در .  آه، در اين جا معبر تنگ و تاريکی را می بينم:جينی 

  ...بعد در اين جا می بينم . است

ًدربارۀ معبر تنگ و تاريک و خيانت، می خواھم بيشتر بدانم، مثال نام آن زنی که به من خيانت ! صبر کن : مکيت 

  .خواھد کرد

 اين است که نام او با حرف ج شروع می  در اين مورد خطوط سکوت می کنند، ولی تنھا چيزی که می بينم،: جينی

  .شود

  .با حرف پ شروع می شود. پس صحيح نيست: مکيت 

  !مک، وقتی ناقوس ھای تاجگذاری شروع به دينگ دانگ کنند، تو ربع ساعت بدی را خواھی گذراند: جينی 

ز پشت سر او از روی شانه به ژاکوب نزديک می شود و ا( چی شده ؟ )  ژاکوب می زند زير خنده! ( ادامه بده: مکيت 

  .اشتباه است، فقط سه فقره بوده)  ھايش برگ اعالميه را می خواند

  !ًدقيقا : )  می خندد ( ژاکوب

  . لباس ھای زير زيبائی داريد:مکيت 

  !از گھواره تا گور، لباس زير پيش از لباس رو: يکی از روسپی ھا 

اده نمی کنم، چون که در غير اين صورت فکر می کنند مريض من ھيچ وقت از پارچۀ ابريشمی استف: يک فاحشۀ پير 

  .ھستم

  . )جينی بی سر و صدا به طرف در می رود( 

   کجا می روی جينی؟:)  به جينی ( روسپی دومی

  )خارج می شود (  خواھيد ديد :جينی 

  .لواری که با دست دوخته شده باشد، خوب جلوه نمی کندشولی : مولی 

  .ال لباس ھای زيری که با دست دوخته شده، برای من نتايج خوبی داشتهبا اين ح: فاحشۀ پير 

  .ًبله، اين آقايان خودشان را فورا در فضای خانوادگی احساس می کنند: ويکسن 
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  . تو ھميشه از بند جوراب سياه استفاده می کنی:)  به بتی ( مکيت

  .آره ھميشه بند جوراب سياه: بتی 

  ری می پوشی؟و تو، چه نوع لباس زي: مکيت 

نمی توانم ھيچ کس را به اتاقم ببرم، اينقدر که خاله ام ديوانۀ مردھا ست، . اوه، من کمی خجالت می کشم: فاحشۀ دومی 

  .ًو زير طاق در ورودی، می دونيد، من اصال لباس زير نمی پوشم

  ) ژاکوب می خندد( 

  تمام کردی؟: مکيت 

  .نه، تازه رسيدم به بخش تجاوزجنسی: ژاکوب 

  ...پس جينی کجا رفته؟ خانم ھا، خيلی پيش از آن که ستارۀ من در اين شھر طلوع کند: ) روی کاناپه می نشيند  ( مکيت

  »...خيلی پيش از آن که ستارۀ من در اين شھر طلوع کند «:ويکسن 

چاقو کش ارتقاء و اگر من به مکی . در وضعيت خيلی حقيرانه ای با يکی از شما خانم ھا زندگی می کردم...: مکيت 

ًپيدا کردم، و به وضعيت موفقيت آميزی دست پيدا کردم، دوستان و ھمراھان روزھای تاريک زندگی ام و خصوصا 

  !حاال گوش کنيد. جينی را فراموش نکردم که سوگلی من بين ھمۀ دخترھای ديگر بود

خانم پيچوم به . اسميت عالمت می دھددر حالی که مکيت آواز می خواند، جينی زير پنجرۀ سمت  راست به کارآگاه ( 

  ) .ھر سه نفر صحنۀ خانه را تماشا می کنند. آنھا می پيوند

  

  آواز دالل محبت

١  

  : مکيت 

 در آن روزھا، خيلی وقت پيش از اينھا،

  .من و او به ھمان اندازه از رانھايش که از تيز ھوشی من، با ھم زندگی می کرديم

  .شتيبانش بودماو به من نان می داد و من نيز پ

  وقتی مشتری می آمد، از روی تخت به بيرون می خزيدم

  :می رفتم به کافه ھا تا جرعه ای بنوشم، خيلی مؤدب بودم 

  .آقای محترم اگر دلتان می خواھد، خودتان را محروم نکنيد«: وقتی پول می پرداختند، به آنھا می گفتم 

  . زندگی کرديمچنين بود که شش ماه طالئی را در اين روسپی خانه

  . )جينی در چار چوب در ظاھر می شود، کارگاه اسميت پشت سر او ايستاده( 

  

٢  

  :جينی 

  در آن روزھا، خيلی وقت پيش از اينھا،

  وقتی دست خالی برمی گشتم، برای اثبات عشقش

  .مرا به باد کتک می گرفت، بد جنس می شد

  ».لباس ھايت را حراج می کنم«: به من می گفت 
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  .ھايم را می توانستم نديده بگيرملباس 

  !ولی می دانيد، بعضی وقت ھا به حالت عصيان می رسيدم

  ».ديگر طاقت ندارم! تو مرگ مرا می خواھی«: فرياد می زدم 

  !بعد بی ھيچ نرمشی، کارش را با من تمام می کرد و ھميشه مرا به حالت مصيبت زده ای تنھا می گذاشت و می رفت

  

٣  

   :)، و پی در پی ھر دو با ھم( 

   ٣در آن روزھا، خيلی وقت پيش از اينھا

  :مکيت 

  .خيلی بيش از امروز خوشبخت بوديم

  :جينی 

  حتا اگر فقط گاھی گداری با ھم عشق بازی می کرديم

  :مکيت 

  .چون تمام شب ھا مشغول کار بود

  !بيشتر شب ھا ولی روزھا ھم مشغول کار بود

  : جينی 

  .مله شدمو بعد، روزی از روزھا، حا

  :مکيت 

  .بايد راه حلی پيدا می کرديم

  :جينی 

  .برای جلوگيری از حاملگی

  :مکيت 

  .به اين ترتيب در روسپی خانه ماه ھا و روزھايمان گذشت. تا اين که سقط جنين کرد

گيرد، به رقص  مکيت عصای شمشيری اش را به دست دارد، کالھش را به سمت جينی می . ھر دو با ھم می رقصند( 

  . )ادامه می دھند و کارگاه اسميت نزديک می شود و دستش را می گذارد روی شانۀ مکيت

  !بسيار خوب حاال می توانيم برويم: اسميت 

  اين آلونک کثيف ھميشه يک در خروجی بيشتر نداشته؟: مکيت 

جلوی پنجره . پرد میمکيت در يک حرکت سريع او را ھل می دھد و از پنجره . اسميت می خواھد به او دستبند بزند( 

  . ) ھای ديگر ايستاده اندپوليسخانم پيچوم و 

  . با تمام احترامات خانم گرامی:. ) کالھش را به ادای احترام برمی دارد. متوجه می شود که گير افتاده ( مکيت

ين چنينی آقای مکيت گرامی، شوھرم ھميشه می گويد که قھرمانان بزرگ تاريخ جلوی در خانه ھای ا: خانم پيچوم 

  .سقوط می کنند
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  می توانم حال شوھرتان را بپرسم؟: مکيت 

 پوليسخير ه روز ب. حالش خوب است، متأسفانه حاال شما بايد اين خانم ھای دوست داشتنی را ترک کنيد: خانم پيچوم 

: ) ند می گويد خانم پيچوم به سوی پنجره با صدای بل. مکيت را می برند . (او را خانۀ جديدش ھدايت کنيد! ھای لندن

خانمھا، از اين پس اگر می خواھيد با او مالقات کنيد، او را ھميشه در منزلگاھش خواھيد يافت، از امروز اين آقا پشت 

من صورت حساب را . می دانستم که به مالقات روسپی ھايش خواھد آمد. ميله ھای اولد بيلی اقامت خواھد داشت

  .خانم ھاخداحافظ . برايتان پرداخت خواھم کرد

  ). خانم پيچوم خارج می شود( 

  .ژاکوب، بگو، مثل اين که اين جا اتفاقی افتاده: جينی 

  پس مک کجاست؟: ) سرگرم خواندن روزنامه و چيزی نديده  ( ژاکوب

  . ھا آمدندپوليس: جينی 

  !ای داد بيداد... خدای من خدای من، و من که بی خيال در حال خواندن ھستم:ژاکوب 

  )  شودخارج می( 

  

۶  

  مکيت که روسپی ھا به او خيانت کرده بودند، به واسطۀ عشق يک زن آزاد می شود

  

  .قفس زندان با ميله ھای ضخيم. زندان اولد بيلی

  براون وارد می شود

خدای مھربان، اميدوارم که حاال در آن سوی مرداب ھای ! به اين شرط که مأموران من او را پيدا نکنند: براون 

اگر او را . ولی بی احتياط است، مثل ھمۀ مردان بزرگ. ار نعل بتازد، و به رفيق ديرينه اش جکی فکر کندھايگيگ چھ

خدا را شکر، ماه در . بازداشت کنند و دست بسته به اين جا بياورند، تحمل نگاه کردن به چشمانش را نخواھم داشت

)  سر و صدايی شنيده می شود . (گم نخواھد کردآسمان می درخشد، و او چھار نعل در آن سوی مرداب ھا راھش را 

  !او را آورده اند. چه خبر است؟ خدای من

 بله قربان :) ، در حالتی در خود فرو رفته وارد می شود پوليسدست بسته با کابل ھای ضخيم، با شش محافظ  ( مکيت

  !گو، خدا را شکر، دوباره به اقامتگاه سابق خودمان برگشتيم

  . ) می کند، که خود را در دورترين نقطۀ سلول پنھان می کندبه براون نگاه( 

ھر کاری از دستم برمی آمد ... آه، مک، من نبودم:)  پس از سکوتی طوالنی، زير نگاه غضب آميز مکيت ( براون

أموران به يکی از م.( سکوت تو دھشتناک است...نمی تونم اينو تحمل کنم...اينطوری به من نگاه نکن، مک...انجام دادم 

يک . يک چيزی بگو مک!...بسه ديگه، اجباری به مته گذاشتن روی خشخاش نداری، الدنگ: )  فرياد می زند پوليس

سرش را روی ... ( يک کلمه بگو فقط يک کلمه برای پشتيبانی از من در اين سياھی ...چيزی به جکی بيچاره ات بگو

  ). خارج می شود. ( يستۀ يک کلمه ھم ندانستاو مرا حتا شا. ) ديوار تکيه می دھد و گريه می کند

خوشحالم که ناسزا بارش . شد  ارشد ھم میپوليسو شايسته بود که رئيس . نادم باطنی! اين براون بيچاره: مکيت 

خيلی . درست تشخيص دادم. ولی به خودم گفتم يک نگاه انباشته از سرزنش تأثير بيشتری روی او خواھد داشت. نکردم

اسميت وارد می . ( اين چيزی است که از کتاب مقدس آموخته ام. يق نگاھش کردم، و او به تلخی گريه کردساده ولی عم
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ًآقای نگھبان مطمئنا اين محکمترين ھائی است که در اختيار داشتيد؟ با اجازۀ )  شود و دستبند زندانی با خود دارد

دسته چک خود را بيرون می . ( ری می داشتممرحمت آميز شما اگر ممکن است دلم می خواست دستبندھای راحتت

  ). آورد 

ھمه چيز به سرمايه گذاری شما بستگی . البته کاپيتان برای تمام بورس ھا انواع مختلفی را عرضه می کنيم: اسميت 

  .از ده گينه شروع می شود. دارد

  و برای نداشتن دستبند؟: مکيت 

   پنجاه:اسميت  

ولی مھمتر از ھمه، اين داستان لوسی است که اگر بر مال شود، اگر براون بفھمد که  :)  يک چک آماده می کند ( مکيت

  .ًمن پشت سر او با دخترش روابطی داشته ام، فورا به ببری درنده تبديل خواھد شد

  .البته، از قديم گفته اند، ھمانطور خوب می خوابی که تخت خوابت را مرتب می کنی: اسميت 

ًبا او حتما بھترين قطعات نمايش را تا پای تير دار خواھيم . ين دخترک پشت در منتظر ايستاده مطمئن ھستم که ا: مکيت

  !ديد

  آقايان خودتان قضاوت کنيد، آيا اين زندگی ست؟

  .من ديگر ھيچ عالقه ای به اين چرنديات ندارم

  .شکلی که دوست دارد زندگی کندبھترين ثروت انسان اين است که به : از توی گھواره ھميشه در گوشم تکرار کرده اند 

سه چراغ از باال به پائين می آيد و در انتھای ميله روی يک تابلو . ُارگ روشن می شود. نور طالئی: نور برای آواز (  

  ) شعری برای زندگی خوب: نوشته شده 

  ادامه دارد

  


