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و توسط سندیکای هنرمندان  «فستیوال تئاتر انقالب»و در کتاب/مجّلۀ  9531این نمایشنامه برای اّولین بار در بهمن ماه  1

گاهی طبقاتی در دسترس قرار می  گیرد.و کارکنان تئاتر منتشر شده که با تایِپ مجّدد و ویراستاری جدید و با هدِف اعتالی آ
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 مزارع انگورچین   ان  و در یکی از شهرهای آمریکا کارگر  5691در سال 

های انگور این شهر و در اّولین ماه اعتصاب، اعتصاب کردند. در باغ

صاحبان مؤسسات سعی کردند کارگران اعتصابی را با ترساندن به سر  کار 

خته های ُپر آمیآور آنان که با تفنگالعمل اختناقخودشان برگردانند. عکس

های ارتشی خود وادار به ا مقاومت کارگران روبرو شد و با ماشینبود ب

 هاینشینی شدند. نیروی ارتش را در اختیار خود درآوردند و با زوزهعقب

عی ها سآور شروع به جنگیدن با کارگران اعتصابی کردند. آنآسا و رعبغول

نند. هم شک ها را درکارگران تنفس انقالبی  آن کردند با قطع مواد غذایی  می

ای از این کارگران از پشتیبانی  یاران اعتصابی شد که عدهفراوان باعث  فقر  

خود َسر باز بزنند. بیشتر انقالبیون شهر را ترک کردند و به دنبال کار در 

دیگر رفتند. بیشتر اعتصابیون در انتظار کارهای پاییزی  انگورچینی   مزارع  

ان کار خود برگشتند و صاحب نشستند و بقیه با شکستن  اعتصاب به سر  

امالک و سرمایه برای استخدام کارگران جوان به تگزاس و مکزیک پناه 

 ترس  کارگران  
ً
بردند. برای تجزیه و تحلیل این موقعیت استثنایی، خصوصا

که دفتر کارفرما بود به وجود آمد و سعی  ی ااعتصابی، این صحنه ُپشت  خانه

 ی کارفرما را به نمایش بگذاریم.ما در این بود که دو چهره

 نسوی به دست آمده(   ا)متن حاضر از سه زبان  ایتالیایی، انگلیسی و فر 
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 تواندتئاتر می  

 مشعلی فراراه  مبارزات  ضّدامپریالیستی  مردم باشد 

 

 

 

 

 

 

بانی در دستتتتر دارد وارد   باغ یک قیچِی  که  کارگر 

 زندمیشود و رو به تماشاگران حرف صحنه می

لک  خصالالوصالالی  کارفرمای  منه. من برای  کارگر سالالالم. اینجا م 

َهَرس کردن  باغ انگور  کارفرما به اینجا اومدم. رئیس منو 

از مکزیک به اینجا آورد. به اینجا، یعنی شهری که آفتاب 

نظیره و از همین راه پول  زیادی به های انگورش بیو باغ

ول  کار بشم. چون دست میاره. ُخب حاال بهتره که مشغ

با  رئیس خیلی خوشالالالش نمیاد منو در حال  حرد زدن 

)صتتدای وحشتتتنا  یک ماشتتی  که ها ببینه. غریبه

بله... خودشه... با ماشین  زند( نزدیک شده و ترمز می

  آساش رسید. ترجیح میدم که مشغول  کار بشم.غول
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ما وارد می  به چهره دارد  کارفر ماستتتچی  شتتتود  و 

ای  و در حاِل ورود ه خرِس قهوهماستتتچی شتتتبیه ب

 آوردصدای هواپیما، ماشی  و مگس را در می

 سالم کارگر  شجاع  من کارفرما

 دارد(سالم رئیس )و کاله از سر برمی کارگر

 کار سنگینه، نه؟ خیلی طوالنیه...  کارفرما

بله آقا. خیلی مشکله. کار  سنگینیه... )و با انرژی به کار   کارگر

 دهد(یخود ادامه م

ها انرژی  کار کردن داری پسالالالرم. ولی تو بیشالالالتر از این کارفرما

کارگر ستتتری خیلی بیشالالالتر از این  کار می)و  ند(تر   ک

)کتتارگر بتتا تمتتاِژ انر ی کتتار هااا خیلی بیشالالالتر از این

 باز هم بیشتر از این. با سرعت  بیشتر... کند(می

کار می  نایِی خود  ماِژ توا با ت هان کارگر  ناگ ند و  ک

 ماندخسته بر جا می

 نه... این کار خیلی مشکل و سنگینه رئیس... کارگر

گیرد تا آفتاب )با دسالالالتش که بر روی پیشالالالانی قرار می کارفرما

کند. سالالرش را بلند اذیتش نکند باغ  انگور را تماشالالا می

کار می مام  نیرو مشالالالغول   با ت له  فاصالالال کارگر بال ند و  ک
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اغبونی شالالالا  و شالالالود( تو... چیوری با این قی ی  بمی

 ُبری؟می رو های اضافه از درختای انگوربرگ

اندازد  انر ی برایش زده شتتانه بام میکارگر وحشتتر 

 نمانده

گاه کن... می کارفرما بدم. ن ت نشالالالون  ه  یک چیزی رو ب  خوام 

با انگشالالالالت نشالالالالان می خت  انگوری را  هد( این )در د

ُبر شاخه شاخی اینجا رو ب   ه)و کارگر به صورِت فرضی 

)و کالالارگر انجالالام  این یکی رو هم همینیورُبرد( را می

 رو... اینو...دهد( حاال این یکیمی

و کارگر نزدیک استتر که انگشتتِر کارفرما را با قیچی  

ما داد می کارفر ند   یده و قط  ک کارگر ترستتت ند   ز

 کشدناگهان عقب می

 خوام... ببخشید...معذرت می کارگر

از من ترسیدی، نه؟ پسر  شجاع و دلیر  من... ترسیدی؟  کارفرما

تدیید می با مهربانی ادامه )کارگر با سالالالر  کند/ کارفرما 

دهد( چیور؟ تو نباید از من ترسالالالی داشالالالته باشالالالی می

پسالالر. من کارگرهای دهاتی رو دوسالالت دارم و تو یکی از 

 اونهایی... خب، اهل  کجایی؟ 

 اهل  دهات قربان کارگر
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سبز و گاهرو توی این گردشسواری کامیونتو  کارفرما سر های 

 قشنگ دوست داری، مگه نه؟

 گوید نه(دهد و می)با سر عالمت  منفی می کارگر

 چی؟ کارفرما

 من خیلی دوست داشتم آقا کارگر

تمام  کارگرهای دهاتی  من گردش با کامیون رو دوسالالالت  کارفرما

ندازه به ا َحت تویدارن. هیچ چیزی  یا یر و سالالال  ی سالالال 

ها کنه. دستها رو خوشحال نمیهای طوالنی اونجاده

شده های لبهروی کاله شان  صیری، موهای اف بلند و ح

شبخت، بی سرفراز، خو دغدغه مثل  یک نوزاد... در باد، 

های خوب  من، ها رو دوساااا دارد. دهاتیبله، من این

 کارگران  مطمئن ...

ساس آرامش و راحتی می کارگر ست)اح یش را روی هاکند و د

 گذارد( اوه... ارباب...ی کارفرما میشانه

مه که من دوستتون دارم، ولی از فاصله کارفرما
ّ
ی سه متری ُمَسل

ی زده دسالالالتش را از شالالالانه)و کارگر خجالت پسالالالرجان.

به کارفرما برمی دارد( توی تمام  این مناطق کارفرمایی 

کارگرا ها  ما کارفر عّده از  یک  نداره.  ی خوبی  من وجود 

ها ها هم افغانیکنن. بعضالالیفیلیپینی رو اسالالتخدام می

هاتی های خودمون رو ترجیح رو. ولی من... ولی من د
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میدم. برای همینه که اینجا میام و شالالالماها رو مالقات 

کنم. من یک شخصّیت مهّم کنم. حّتی کمکتون میمی

هالالای صالالالالادرات، مملکتی هسالالالتم. متوّجهی؟ بالالانالالک

گاه مایشالالال گاهآز یا، هاها، فروشالالال کالیفرن گاه   ، دانشالالال

دسالالالت   یها توی اینفروشالالالی... همههای اغذیهمغازه

کند( هایش اشالالالاره میمنه. ولی نگاه کن... )به کفش

 هاست که واکس نخوردههای من مّدتحّتی کفش

های شالالالما رو واکس اوه... ارباب... من حاضالالالرم کفش کارگر

 شود(های کارفرما میبزنم )و مشغول  تمیز کردن  کفش

ت. بلند شالالو پسالالر  کارفرما اوه نه... مهم نیسالالت. برگرد سالالر  کار 

)و کارگر همچنان مشتتتِوِل جان. گفتم بلند شالالالو... 

ه ( های کارفرماتمیز کردِن کفش ه بلند شالالالو. بسالالالّ
ّ

ل یا

تدیگه، نمی  خواد، برگرد سر  کار 

شتتتود چارلی م ِی یک صتتتدای کارفرما که ب ند می 

مهمیمون وارد می با چچ به  هایشتتتود و  یدگر  هد ت

 رودطرِف کارگر می

چارلی...  کارفرما نه  چارلی...  چارلی(  به  بان و رو  باره مهر )دو

به مه چی رو هاتی  ه کارگرای د هه پسالالالر. این یکی از  را

 های منو واکس بزنهخواد کفشخوب  منه که می

 میمئّنید سرور  من؟ چارلی
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اوضالالالاع  میمئّنم چارلی. برگرد و مشالالالغول  به هم ریختن   کارفرما

 گرا باش.اعتصاب

 شود(بله سرور  من )و چارلی مثل  یک میمون خارج می چارلی

 ای خیره شدهزده به گوشهکارگر ترسیده و وحشر 

باز هم ترسالالالیدی؟ من که بهت گفتم... تو نباید از اون  کارفرما

کنی. بترسالالالی. تو زمالالان زیالالادیالاله کالاله برای من کالالار می

خدام کرد چارلی رو اسالالالت یدی؟ من  یه  فهم م برای تنب

سالالتا . تو که اون کارگرها رو می
ُ
شالالناسالالی، کارگرهای گ

 ها صحبت کردی، مگه نه؟درسته؟ تو با اون

 اوه... بله ارباب... کارگر

 شود( چی گفتی؟هایش تیز می)گوش کارفرما

ها )حرفش را اصالالالالی می کارگر نه رئیس... اون ند(  بال  ک دن

ایه. مسالالخرهاعتصالالابن رئیس. اعتصالالاب از نظر  من چیز  

فکری هسالالتن رئیس. اعتصالالاب به های بیها احمقاون

ها دست از کار کشیدن چون خوره، اونهیچ دردی نمی

 کون  کار کردن ندارن رئیس

ه بار دیگسااا. تارار کن. فر ا رو یکالعادهعالیه. فوق کارفرما

 دد  گوش من تارار کن

شادای الشی  زیر  فیرتا، کونشرفا، پستبی کارگر
ُ
 رو کار َدر گ
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 آفرین کارگر  شجاع  من. کارگر  دهاتی و وفادار  من کارفرما

فتد  دستتر به ستتینه میکارگر به زانو می 
ُ
زند، م ِی ا

یتتک خرگوِش مطی   و کتتارفرمتتا ستتترش را نوازش 

کشتتد و کارگر جای کند  کارفرما خود را عقب میمی

ای افتخارآمیز او بوستتد  کارفرما با چهرهپای او را می

 کندرا ب ند می

 خب کارگر  خوب و کوچولوی من... عالی شد. کارفرما

 رئیس... ارباب... کارگر

گذره، خب شالالالییون، بگو ببینم، اینجا بهت خوش می کارفرما

 نه؟

 خوش؟! کارگر

در آینده برام دردسالالر و نگرانی  مبرای اینکه میمئن بشالال کارفرما

ت میدرسالالالت نمی ی کنم. به بیمهکنی از مالیات معاف 

کنم. تو دیگه نباید به این مسالالالائل ت میکارگران معّرفی

سئله شغول کنه. فکر کنی. م ن نباید فکرت رو م
َ
سک ی َم

یدم همین جازه م ی من بخوابی. جا توی مزرعهبه تو ا

 پرداخت  بون  زیبای ُمفتی، رایگان و مّجانی. بدون  سالالالایه

 اجاره. تنّفس در هوای آزاد، هووم؟ چیوره؟

 موش... موش  صحرایی... ،اربابولی  کارگر
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 فهمم، منظورت چیه؟نمی کارفرما

صحرایی تموم  لباسرئیس، دیروز موش کارگر هام رو پاره های 

رگ تا صبح خواب به چشمم نرفتکردن. از زوزه
ُ
 ی گ

ه دیگه. همیشالاله اوایل یه کمی مشالالکله. ولی عادت  کارفرما بسالالّ

که من توی کوهمی ئل موقعی  برای ها کنی. این مسالالالا

شالالکار میرم هم پیش میاد. اونجا هم مثل  اینجاسالالت. تو 

کنی، مثل  من که توی کوه اینجا توی باغ اسالالتراحت می

 کنم.موقع شکار استراحت می

 استراحت؟ کارگر

 بله... استراحت  مّجانی... کارفرما

 متشکرم کارگر
ً
 خیلی ممنون رئیس. واقعا

به من اجاره تو چقدر  ...کنم پسالالالرم. ببینمخواهش می کارفرما

 میدی؟

 هیّ ی کارگر

یه کارفرما ی آفرین، هیّ ی. این عالی نیسالالالت؟ حاال چقدر کرا

 رفت و آمد میدی؟ ها؟

  هیّ ی کارگر
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هیّ ی. چرا؟ چون من تو رو ُمفت و مّجانی سوار  کامیون   کارفرما

کنم. چالاله موقع رفتن سالالالر  کالالار، چالاله موقع خودم می

 برگشتن. درسته؟

 بله رئیس کارگر

کنی، مثل  جای پس چیزی بابت  کرایه هم پرداخت نمی رماکارف

 خوابت. درسته؟

 بله. هیّ ی کارگر

 خوری پسرم؟حاال خوراک. تو چی می کارفرما

 زمینینون، پنیر، سیب کارگر

رزه؟ پنیر  سالالالفیالالد، زمینی چقالالدر میپنیر و سالالالیالالب کارفرما
َ
ا

 زمینی  زرد  تازه. بابت  اینا پول میدی؟سیب

 یسنه رئ کارگر

عالی نیسالالت؟ با این حسالالاب اصالالاًل فکر و خیالی برات  کارفرما

 مونه؟می

 نه رئیس کارگر

گاه کن. اون کارفرما به من ن حاال   .
ً
قا های دقی کارگر ها، اون 

ستم، که من خیلی  صی ه احمق میگن که من آدم  حری

خوام یک چیزی بهت پولدارم. ولی خوب گوش کن. می
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ی مّجانی و . نه خونههای زیادی دارمبگم. من گرفتاری

بدون  هزینه و اجاره، نه غذای مفتی، نه ماشالالالین  ُمفت و 

مّجانی، نه هیچ چیز دیگه. من هر چی دارم باید بابتش 

ی پول بالالدم. این مالالاشالالالین بینی؟ مثاًل این هالالا رو میه 

رزه؟ ها؟کادیالک به نظر  تو چند می
َ
 ا

 دونمنمی کارگر

ونی تصالالالّور کنی؟ ها؟ یک تچهارصالالالد هزار دالر.... می کارفرما

صّور کنی.  سعی کن ت ک به مبلغ چهارصد هزار دالر.  چ 

 یک چمدون  گنده ُپر از اسکناس، اسکناس  درشت.

 کردنش خیلی مشکله رئیس رتصوّ  کارگر

تازه این همه پول برای چی؟ فقط برای یک ماشین. این  کارفرما

 بدبختی نیست؟

 چرا رئیس. خیلی بدبختیه. کارگر

 یا اون خونه. فکرشو بکن... کارفرما

که خدا می کارگر نه  نهدو قدر درآوردن  پول  هم ین خو ای چ

 کار  سختیه

دونم. چون خودم ساختمش. یک دونه، منم میخدا می کارفرما

های اطراد. خونه باالی اون تّپه، ُمشالالالرد به تموم  باغ
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حاال خوب فکر کن، به نظرت یک هم ین قصری چقدر 

رزه؟می
َ
 ا

 ده پونزده تا کارگر

 ده پونزده تا چی؟ کارفرما

 ده پونزده تا چمدون ُپر از پول کارگر

کجای کاری پسر  ساده دل  دهاتی. دو میلیون دالر فقط  کارفرما

 خرج  دکور شده

 )متعّجب( پس دکور هم داره کارگر

ش هم خدا میگم دکورش فقط دو میلیون شالالالده. باقی کارفرما

 دونهمی

 یندونشما هم می کارگر

خب خیلی یادم نیسالالالت، شالالالاید بیسالالالت میلیون دالر یا  کارفرما

شاید یه کمی بیشتر، چهل میلیون، درست یادم نیست، 

 تونی تصّور کنی؟می

 تونم تصّور کنم.نه رئیس، نمی کارگر

می کارفرما قط  ف من.  یز   عز ینبلالاله  گم کالاله ا ب بهالالت  نم  هالالا تو

ماشالالالین  دردآوره. یک  به  یاجی  خه چرا؟ من احت ولی آ

 خواد بندازمش دورچنینی ندارم؟ دلم میاین
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  نه رئیس. اگه خواستین بندازینش دور بدینش به من کارگر

تو... کارفرما ُبر زبون   )با اخم( ب 

 کمی سچوت 

)دوباره با همان حالت قبل جایی را با دسالالالت نشالالالان  کارفرما

دهد( اونجا رو نگاه کن... اون کسالالالی که االن اومد می

بیکینی و موهالالای بلونالالد، داره میره بیرون رو ببین. بالالا 

 طرد  استخر

 خیلی قشنگه کارگر

قل برای من می کارفرما حدا خانم  گه. اون  دونم. خیلی قشالالالن

نه پنج یا به هزار دالر خرج برمیماه داره. هر تعییلی 

ندن، نیویورک. این دردآوره.  پاریس، ل مسالالالافرت میره، 

ری. حاال ها ندااین زن آفت  پوله. ولی تو از این گرفتاری

شبختمی تری؟ منم و این چیزایی فهمی چرا از من خو

که برات شالالمردم. اون زن، اون ماشالالین، اون قصالالر. این 

شالالالود( بعد اون مزرعه، اون بانک... )احسالالالاسالالالاتی می

دونم کار چیه. میگن کارگرهای احمق میگن که من نمی

های درختکنم. ولی به این ها رو اسالالالتثمار میمن اون

ها رو کاشالالالته؟ کی َهَرسالالالشالالالون کن. کی اونانگور نگاه 

کرده؟ دسالالت  مخفی  ابرها در سالالپیده دم  زمسالالتان، فرو 

خه ناُخنکردن  شالالالا با  خاک  سالالالرد  های های انگور در 
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شندهخونین، کار  طاقت ستان یا فرسا در گرمای ُک ی تاب

ه و برد و بوران  در سرمای زمستان، گرد و خاک، ابر و م 

 ی این کارها رو کردین...شما رئیس. شما همه کارگر

پدربزرگ  من. اون خودش رو ا)خیلی ع کارفرما نه،  نه. من  ّدی( 

با حرارت  هر چه بیشتر فرسوده کرد، ولی من وارث تموم  

 اینجا شدم.

 ولی میمئّنم که شما هم زحمت  زیادی کشیدین رئیس کارگر

 همینیوره کارفرما
ً
 قیعا

 بله رئیس. شما خیلی زحمت کشیدین. کارگر

ها، وقتی خوام یک رازی رو بهت بگم... بعضالالی وقتمی کارفرما

گم کاش من یک کنم با خودم میتوی دفترم خلوت می

 ی باغ  انگور بودمکارگر  ساده

 شما؟! کارگر

مه کارفرما ثل  ه ثل  تو، م ثل  تو. م له، م ها. آ  اون ب کارگر ی 

گردش  با کامیون، با موهای افشالان شالده در باد، تنّفس 

آزاد، کالار  ُپردرآمالد توی قلالب  مزارع  انگور. آواز  دسالالالتاله 

جمعی. دود کردن  سالالیگار. دسالالت زدن تو هوای ُخَنک، 

ذرنده. تماشالالالای 
ُ
زیر  آسالالالمون  آبی، تماشالالالای ابرهای گ

 .هاکوهستان. گوش کردن  آواز پرنده
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 حق دارین رئیس کارگر
ً
  شما با این همه مشکالت واقعا

ت بردن از این اونوقت این کارگره کارفرما
ّ

ای احمق به جای لذ

همه چیزای خوب و مّجانی دنبال  درست کردن  سندیکا 

 گردنمی

 بله رئیس کارگر

 خوای چه کار کنی پسرم؟تو سندیکا رو می ارفرماک

  من نخواستم رئیس.  کارگر

ت می کارفرما  پول  زیاد به چه درد 
ً
 خوره؟واقعا

پول  زیادی رو دوست خواستم رئیس. من این یکی رو می کارگر

 دارم رئیس

تاری کارفرما ت رو. تو گرف ن  ند ده های من رو دوسالالالت داری بب

هالا رو دوسالالالالت داری؟ بعالد از احمق؟ تو این بالدبختی

ی توضالالیحاتی که بهت دادم، ها؟ گوش کن پسالالر! همه

که...  قدرت داشالالالتم  گه من  قدرت داشالالالتم، ا گه من  ا

ه ککند( یک لحظه صالالالبر کن ببینم. من )کمی فکر می

چرخد و او را این قدرت رو دارم، )یک دور دور  کارگر می

ترسد( بله... من این قدرت رو کند/ کارگر میبرانداز می

 دارم

 خیایی که از من سر نزده رئیس کارگر
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کنه. این تو رو خوشالالالحال این کار تو رو خوشالالالحال می کارفرما

 جای من باشی؟ ها؟کنه که یک روز، فقط یک روز می

 تونم.ه... ولی، نه رئیس، من نمیبل کارگر

 ها رو دهنت رو ببند. بده به من این کارفرما

 گیردکاله، دستچش و قیچِی کارگر را می 

)نگران( نالاله رئیس... منو ببخشالالالیالالد، رئیس خواهش  کارگر

 کنممی

 اینیوری بهتر شد کارفرما

 رئیس کارگر

سینه  سر را از  ی خود جدا کرده و به کارفرما آرِژ ریا

چستتتباند  کارگر آن را نگاه ی کارگر میروی ستتتینه

 کندمی

ی لبت. )و کارگر سیگار خب... این سیگار رو بذار گوشه کارفرما

گذارد( حاال کبریت )سالالالیگار را برای ی لب میرا گوشالالاله

شن می کند( و حاال نفس  عمیق بکش... هوای کارگر رو

کشالالالد( االن آزاد پسالالالرم، اینیوری )و نفس  عمیقی می

 گه تو رئیسیدی

 زند(بله رئیس ) و ُپک  عمیقی به سیگار می کارگر
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کند( سالالر خب شالالروع کنیم )و روی ژسالالت  کارگر کار می کارفرما

نفس  عمیق... حاال تو به عنوان  مدیر  باال، چونه به جلو، 

ُکل وارد دفتر  ریاست میشی و اینجوری سهمی در دولت  

یدا می کا پ به تو آمری که هر کنی و این حق رو  یدن  م

 کسی رو ُپشت  در نگه داری

)با حالتی بسالالالیار محکم و با قدرتی غیر منتظره( و حاال  کارگر

 شود(من رئیسم )ناخودآگاه ترسناک می

سالالت. ولی هنوز کافی نیسالالت. العادهآفرین، عالیه. فوق کارفرما

ت  بیا پالتوی منو بنداز روی دوش 

 نه رئیس، این کار  خوبی نیست کند()امتناع می کارگر

 بگیرش کارفرما

 نه رئیس. ممکنه پالتوی شما رو کثیف کنم کارگر

 گفتم بگیرش کارفرما

گیرد چشم رئیس )و پالتو را هم ون شنلی در دست می کارگر

 ایستد(و مثل  یک گاوباز دست به کمر می

 آه... عالیه پسر. کارفرما

گاوبازی را دارد که چرخد و حالِر کارگر دور خود می 

 در حاِل جنگ اسر



 

 
19 

 دو چهرۀ کارفرما

آفرین... عالی شالالالد. حاال بهم نشالالالون بده که چه حالی  کارفرما

 داری

 گیردپوشد و  سر میکارگر پالتو را می 

نه... نه، باز هم یک چیزی کم داری. تو به یک چیز مهم  کارفرما

 احتیاج داری که کامل بشی

 شاید یک شلوار  تمیز و نو کارگر

 رسد( یک لحظه صبر کنفکری به نظرش می) کارفرما

 داردکارفرما ماسک را از چهره برمی 

نه رئیس... اونو دیگه نه. )کارگر صالالالورتش را با دسالالالت  کارگر

ختی را دیده باشالالالد می
ُ
پوشالالالاند، مثل  کسالالالی که آدم  ل

شالالالتالالانش رئیس را نگالالاه می
ُ
کنالالد و پنهالالانی از الی انگ

ی چهرهخندد( شما هم که مثل من هستین رئیس، می

 شما مثل  منه

 خوای بگی که من هم شبیه به یک مکزیکی هستم؟می کارفرما

 بله رئیس  کارگر

کند و ماستتِک حام کارگر به تماشتتتاچیان ُپشتتتر می 

 گذاردکارفرما را روی صورتش می
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مالد( خب. حاال من هایش را به هم می)خوشحال دست کارفرما

 یکی از کارگرهای خودم هستم

سچی بر کارگر که   شاچیان بود حام با ما شر به تما ُپ

می بر هره  میچ بر تی  ق گر یتتک گردد  و ی گردد د

 کارفرمای واقعی شده   

ترسالالد ولی به بازی )با دیدن  کارگر در هیبت  خودش می کارفرما

 دهد( اووووه... وحشتناکه... ولی عالیهادامه می

شن( در  گاله رو ببند.)بزرگ کارگر شانه، ناگهانی و خ ع سری من

ت  برو سر  کار 

 ستالعادهزده( حاال دیگه نقص نداره. فوق)هیجان کارفرما

یک  کارگر ت )و خیلی محکم  کار  هت گفتم سالالالریع برو سالالالر   ب

 زند(سیلی زیر  گوش  کارفرما می

 خورد( چی؟ چرا این کارو کردی؟)جا می کارفرما

سرم؟ من تبرای اینکه ناراح کارگر شنیدی پ سرم. حرفم رو  م پ

ید اسالالالم  تو رو دوسالالالت دارم پسالالالرم. فکر می با که  کنم 

الالالَسالالالَرم...  همیشه تو رو به همین اسم صدا بزنم، پ 

 خیلی خوب یاد گرفتی کارفرما
ً
 ولی تو واقعا

 بهت گفتم در  گاله رو ببند کارگر
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ی ای... )رو به تماشالالالاچیان( هنرپیشالالالهچه هنرپیشالالاله کارفرما

 کنهخوبیه. خیلی خوب بازی می

 دنبال  من بیا پسر کارگر

کند( بله رئیس. در خدمتم گوید عمل می)هر چه او می کارفرما

 کنم رئیس...رئیس. من فقط به شما فکر می

به تو پول  کارگر که فکر کنی، من  خدام نکردم  من تو رو اسالالالت

 میدم که برام کار کنی. فهمیدی؟

کند نخندد تا اش گرفته اّما سالالالعی میبله رئیس )خنده کارفرما

 بازی را خراب نکند(

 اون ماشین رو ببین پسرم. او ماشین مال  منه کارگر

ماشالالالین  کادیالک  چهارصالالالدهزار دالری  منو میگی؟ تو  کارفرما

 کنی؟داری جّدی بازی می

ی اون قصالالالر، با اون اسالالالتایل  با شالالالکوه، بر فراز  اون تّپه کارگر

 بینیش؟ اون هم مال  منه...بلند... می

 کند( قصر هم همینیور؟احساس  نگرانی میکم )کم کارفرما

 ش مال  منههمه کارگر

کند( چه نمایش  )لحظه به لحظه احسالالالاس  ناراحتی می کارفرما

 ای و تلخیهافسانه
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حاال صبر کن... خبردار وایستا پسرم. )کاله  کارفرما را از  کارگر

صورتش میسرش برمی زند، و بعد به دارد و محکم توی 

بینی؟ اون دختر  کند( اونجا... اونو میمیسمتی اشاره 

ستخر اومد بیرون و  زیبای بلوندی که با بیکینی از توی ا

 داره میره به سمت  قصر  من؟ ها؟ اون هم مال  منه...

 )معترض( ولی اون زن  منه کارفرما

بینی؟ با تمام  خفه شالالالو... دهنتو ببند. اون زمین رو می کارگر

 مه مال  منهها ههای انگور، اونباغ

وحشی  احمق. تمومش کن این بازی رو. زمین، ماشین،  کارفرما

ستن. تو دیوانه  صر، اون دختر  زیبا، همه امالک  من ه ق

 شدی؟ پس من چه جوری زندگی کنم؟

من انبار  خیلی خوبی دارم، انباشالالته از هوای آزاد، بدون   کارگر

که مجبور باشالالی پرداخت کنی، بدون  کوچکترین اجاره

ی دغدغهخوابی، خوشالالالبخت و بیالیات، تو اونجا میم

که  حالی  کامیون میشالالالینی و در  خاطر. و ُپشالالالت  اون 

ت می
ّ

سیر لذ شده از م شان  سر  موهات در باد اف بری و 

 کار میری

تونم توی اون طویله زندگی کنم، تو مریضی. من که نمی کارفرما

جا ُپر از موش له. این اون های صالالالحرایی و عقرب و ُرتی

خوای منو کامیون هیچ اطمینانی بهش نیسالالالت. تو می

 
ُ
 شی؟بک
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 تونی برای خودت یک ماشین بخریتو می کارگر

 با کدوم پول؟ مگه تو چقدر به من پول میدی؟ کارفرما

 ساعتی هشتاد و پنج سنت، خوبه، نه؟ کارگر

 دادم.ولی من به تو یک دالر و بیست و پنج سنت می کارفرما

تاری کارگر مههای من گرف یادی دارم پسالالالرم. برو از بی های ز

 اجتماعی و خیریه کمک بگیر.

یاده کارفرما گه داری ز نه... تو دی کنی. خیلی توی روی مینه، 

به من  کار  که توی این  نقشالالالالت فرو رفتی. تو قرار بود 

به کمک کنی )کالهش را از سالالالر برمی با قی ی  دارد و 

مه میزمین می یان ادا ماشالالالالاچ به ت ندازد و رو  ها د( د

ره اکنه، دطلبی میکم فرصالالتبینین که این داره کممی

تونیم سالالاعتی کمتر از دو کنه. ما نمیاسالالتفاده میسالالو 

ه کنم که بازی دیگدالر پول بگیریم. خب پسالرم، فکر می

 بّسه، ماسک  منو َپس بده

 گشادخاصیت  کوندهن  کثیفتو ببند خوک  بی کارگر

بازی رو کارفرما به اندازهقیعش کن دیگه این  به من .  ی کافی 

 ی خودت سگ  کثیفاحترامی کردی.  برو تو لونهبی

کند که ماسِک خود را از کارگر پس کارفرما سعی می 

 بگیرد
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 زند( چارلی... چارلی بیا اینجا)صدا می کارگر

شان وارد میچارلی مانند یک گرِگ هار نعره  شود  ِک

 کند با او حرف بزندکارفرما سعی می

 گوش کن چارلی... من، من... رماکارف

کنار  ( برو گمشالالالوراند)کارفرما را با خشالالالونت عقب می چارلی

هاتی  احمق  کثیف. )می کارگر د نار  با احترام ک رود و 

 ایستد( در خدمتم قربانمی

 می کارفرما
ّ

نان تقال چارلی این سالالالالگ  کثیف منو )هم  ند(  ک

تک زد. اون می بدزده، قصالالالر  ک ماشالالالین  منو  منو خواد 

باغ مهبدزده، امالک  من،  ی های من... حّتی زنم. ه

 ها رو شوخی شوخی صاحب شدهاون

کند( سالالگ  کشالالد و به کارفرما حمله می)دوباره نعره می چارلی

 خوای زن  رئیس رو صاحب بشی؟کثیف  دهاتی، تو می

 شناسی؟چارلی  احمق... این منم. رئیست، منو نمی کارفرما

غالالال  دهالالاتی. )ومحکم زیر  گوشالالالش دهنتو ببنالالد آشالالال چارلی

 خواباند(می

 )با گریه( منم چارلی... رئیست کارفرما

 کند(درس  خوبی بهت میدم )شروع به زدن  کارفرما می چارلی
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)از نفس و از پا افتاده( نه چارلی... این منم. رئیسالالالت.  کارفرما

نگ مک... تف های ک جان؟ آ نا ک با مک... نگه هاتونو ک

 کشه نو میبیارین. این داره م

را از صتتتحنتته ختتار   زنتتان کتتارفرمتتاچتتارلی کتتتکو  

ندمی ظهک عد برمی  و لح با ای ب کارگر  ناِر  گردد و ک

 ایستد آرامش می

دارد و با تماشتتتاگران کارگر ماستتتک را از چهره برمی 

 زندحرف می

ش. خالب... این از رئیس. خوناله کارگر لک  ی اون مالال  مناله. م 

هالالا رو زمینش. همالاله چیزش. ولی هیچ کالالدوم از این

ی دارم. بقیهخوام. فعاًل فقط سالالالیگارشالالالو نگه مینمی

ی . فردا همهما کارگرابه دسالالالت میاریم.  «ما»چیزا رو 

. شالالالما چی ماِل ما کارگرامیشالالاله.  مای ها مال  همهاین

 کنین؟فکر می

 

 پایان  


