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ماری  و  بوگارت  همفری  صدای  ما  و  می شود  کم  سالن  )نور 
استوِر فیلم شاهین مالت را می شنویم. از صحنه های آخر فیلم 
که همفری بوگارت بنا دارد ماری استور را تحویل بدهد  است 
باور  را  این  ماری  اما  اوست،  عاشق  که  حقیقت  این  علی رغِم 
را  فیلیکس  آلن  و  می روند  باال  پرده ها  حین،  همین  در  ندارد. 
می بینیم، مشغول تماشای همین فیلم از تلویزیون اتاق پذیرایِی 
ششم  و  پنجم  خیابان های  ما بین  دهم،  خیابان  در  آپارتمانش 
نیویورک. پذیرایی یکی از سه اتاق است و از دو اتاق دیگر، یکی 
اتاق خوابی کوچک اما تروتمیز و دیگری آشپزخانه ای کوچک اما 
تروتمیز است که هر دو بیرون از صحنه و در دو جهت مخالفند. 
در اصلِی ورود به آپارتمان وسِط عقب صحنه است و به پذیرایی 
طراحِی  و  است  جادار  نسبتًا  اتاقی  پذیرایی  خوِد  می شود.  باز 

   پردۀ یکم   
    صحنۀ یکم    
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داخلی اش به آِن ساختمان های سنگ قهوه اِی ُالد ویلج می ماند، 
دلچسب با پنجره هایی زیبا و نسبتًا بزرگ که از طبقۀ دوم، نمایی 
و  دارد  چوب سوز  شومینۀ  اتاْق  می دهد.  ردیفی  درخت های  از 
کتاب و  که حالی جوانانه داشته باشد با  چنان مبله شده است 
صفحه های گرامافون، عکسی بزرگ از بوگارت، صندلِی راحتی و 
که ماهی 165 دالر  اجاره  کاناپه ای وسوسه انگیز. آپارتمانی است 
آن  در  را  گذشته  ساِل  دو  و  مبله  را  آن  فیلیکس  خانوادۀ  شده. 

زندگی کرده اند؛ زوجی جوان و تازه ازدواج کرده.
نه ساله ای  بیست و هشت  عینکِی  جوان  فیلیکس  آلن 
یکاتور های جولز فایفر بیرون  کار که انگاری همین االن از  است 
و  مقاله  نوشتن  از  را  خود  یشِی  درو زندگِی  هزینۀ  است.  آمده 
کثرًا  ا و  ادبیات  ٮݭݓعضًا   ِ در موردݫ نوشته هایش  و  درمی آورد  نقد 
سینماست و برای یک مجلۀ سینمایِی روشنفکری. آرزو دارد 
یاد  کار بزرگی در ادبیات یا سینما انجام دهد. آلن ز که روزی 
یاده فعالی  ز تودۀ  ی  حاو ذهنش  در واقع،  می کند؛  یاپردازی  رؤ
می شود  سبب  که  است  احمقانه  روان نژندانۀ  تناقضات  از 
و  خجالتی  عصبی،  او  بگیرد.  سخت  یاده  ز اندکی  را  دنیا 
بی اعتمادبه نفس است و سال ها تحت درماِن هرازگاهِی روانی 
ی صندلِی  که باال می رود، آلن تنهاست، نشسته رو بوده. پرده 
که  کوچکی  گردان، مشغول تماشای شاهین مالت از تلویزیون 
در سمت راسِت جلوی صحنه قرار دارد. آخرهای فیلم است و 
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که بوگارت به ماری استور می گوید می خواهد تحویلش  جایی 
باال رفتن  و  آخر  جملۀ  یکی دو  با  هماهنگ  موسیقْی  بدهد. 
از باال رفتِن پرده ها به  تا اندکی پس  او  پرده ها شروع می شود و 
تلویزیون  به سمت  می کشد،  آهی  بعد  و  می دهد  ادامه  تماشا 

می رود و آن را خاموش می کند.(
که  کار رو می کنه؟ ِسّرش چیه؟ فیلم هان  چطوری این  آلن: 

حالم  می خوردم،  دیگه  آسپریِن  دو تا  اگه  شاید  ِسّرن. 
شاید  چهار تا؟  یا  خوردم  آسپرین  دو تا  می شد.  بهتر 
قهوه خوری  میز   روی  از  را  آسپرین  خالِی  )قوطِی  شش تا.  هم 
چند  می شم،  معتاد  آسپرین  به  دارم  کم کم  برمی دارد.( 
وقت دیگه می شنویم چوب پنبٔه بطری رو هم جوشونده م 
شده؟  مرگم  چه  بره.  هدر  مبادا  گرفتم  رو  آسپرینش  و 
چرا نمی   تونم آروم باشم؟ هیچ وقت نباید اون برگه ها رو 
گردان می نشیند.( بذار  امضا می کردم. )روی پامبلِی صندلِی 
بکشوندم به دادگاه... دو سال ازدواج از بین رفت... به 
که بهم می گفت باورم  همین راحتی... دو هفته پیش 

نشد. مثل غریبه ها بود، نه مثل زنم، عین غریبه ها.
با  نانسی  و  کار می افتد  اتاق  رؤیا روی  )نوِر خاّص صحنه های 
ُربدوشامبر  از  سمت راسِت عقِب صحنه وارد می شود. موهایش 
را دارد با حوله خشک می کند و به سمت راسِت جلوی صحنه، 

یعنی به انتهای بخش نرده طوِر باال آمدۀ جلوی صحنه می رود.(
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من نفقه و پول و اینها نمی  خوام، همه چی رو می تونی  نانسی: 

نگه داری، من فقط می خوام برم.
کنار بیایم؟ نمی شه حرف بزنیم و  آلن: 

ما پنجاه بار حرف زده یم. فایده نداره. نانسی: 

چرا؟ آلن: 

تـو دیگـه خـوش  بـا  نمی دونـم. تحمـل ازدواج رو نـدارم.  نانسی: 

نمی گـذره. حـس می کنـم داری خفـه م می کنـی. دیگـه 
حسی بهت ندارم، از هیکلت هم دیگه خوشم نمی آد.
تو رو خـدا، فکـر نکنـی قضیـه شـخصیه! )از سـمت راسـت 

جلـوی صحنـه خـارج می شـود و نـور رؤیایـی مـی رود.( 
نـه، اصـًا  )بلنـد می شـود و قـدم می زنـد بـه چپ و راسـت( اوه،  آلن: 

فکـر نمی  کنـم قضیه شـخصیه، فقـط خودم رو می کشـم، 
کوفتِی من داره  همین. اگه فقط می دونسـتم این روانکاِو 
گـوری می گذرونـه... اینهـا شـهریور  کـدوم  تـش رو  تعطیا
کجـا مـی رن؟ از شـهر مـی رن. هـر تابسـتون،  کـه می شـه 
نیویـورک تـا خوِد روِز کارگر، ُپره از آدم های دیوونه. خب 
کـردم چـی؟ بـدون اهمیـت بـه  گـه پیـداش  کـه چـی؟ ا
اینکـه مـن چـی می گـم، می گـه رابطه تـون مشـکل داره. 
مشـکل  می تونـه  چطـوری  اینهـا  نیسـت؟  احمقانـه 
نداشـته یم.  هـم  رابطـه  باهـم  حتـی  مـا  باشـه؟  رابطـه 
و  بنشـینیم  کـه  بـود  ایـن  رابطه مـون  کل  درواقـع  خـب، 
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اون کانال هـا رو همین طـور بـا کنتـرل عـوض کنـه. )روی 
گـردان می نشـیند.( چـه مرگـم شـده؟ چـرا  پامبلـِی صندلـِی 

نمی تونـم آروم باشـم؟ ِسـّرش چیـه؟
)نور رؤیایی روی سمت چِپ عقِب صحنه. بوگارِت بارانی به تن 

وارد نور می شود.(
سّری وجود نداره، بچه! زن ها ساده ن. تا حاال هیچکدومشون  بوگارت: 

رو  ندیده م تودهنی یا گلولۀ 45میلی متری حالیش نشه.
من هیچ وقت نمی  تونستم نانسی رو بزنم. رابطه مون از  آلن: 

اون مدل هاش نبود.
)به سمت چِپ جلوی صحنه می آید.( رابطه؟ این کلمه ها  بوگارت: 

رو از کی یاد می گیری؟ از اون روانکاوهای پارک َاِونیو؟
من مثل تو نیستم. آخر کازابانکا، وقتی انگرید برگمن  آلن: 

رو ترک می کنی، شکست عشقی نمی  خوری؟
هیچ چی  می رود.(  صحنه  عقِب  چِپ  به سمت  پله ها  )از  بوگارت: 

نیست یه نم مشروب ردیفش نکنه.
ببین، من مشروب نمی  خورم. بدنم تحمل الکل رو  نداره. آلن: 

این نصیحت رو از من داشته باش و این پرت و پاهای  بوگارت: 

کاری  رابطه مابطه رو هم بریز دور. دنیا ُپر از زنه، تنها 
که چشم بگردونی. که باید بکنی اینه 

نور  و  می شود  خارج  صحنه  عقِب  راسِت  سمت  از  )بوگارت 
رؤیایی می رود.(




