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 » ره، خاستگاهد، و ببيني كه نپس از نيايشِ دوم، ببيني كه قرصِ خورشيد بگستر

ْ  يِ خود به سويِ خاور بگرداني، بدان سو جاي باد، از آن بياويزد؛ و اگر چهره
  ».گيرد، و اگر چهره به سويِ باختر بگرداني، از پسِ تو بيايد

  
يِ كارل يونگ در آخرين   وسيله شده به نقل. ادوئيِ بزرگ پاريسيِ ميترا، بخشي از پاپيروسِ ج نامه نيايش(

  .)سي بي يِ او با بي  مصاحبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در ١٩٩٠ آوريلِ  پايان گرفت، در١٩٨٨نامه که نوشتنِ آن در پاييزِ  اين نمايش
  .ن به رويِ صحنه رفتليبر
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  .ها شخصيت

  
  .روبِرتو زوكو

  .مادرش
  

  .دختربچه
  .مادرش. پدرش. برادرش. خواهرش

  
  .آقايِ پير

  .پوش خانمِ خوش
  .مرد تنومند
  .قرار جاکشِ بي

  .سر يِ آسيمه جنده
  .بازرسِ ماليخوليايي

  .بازرس
  .رييسِ کالنتري

  .نگهبان دوم. نگهبان اول
  .پليسِ دوم. پليسِ اول

  .ها ها و نگهبان صدايِ زنداني. ها  جاکش. ها   جنده. ها زن. مردها

 ٤ 

  
  
  
  

  .فرار. ١
  
  

  .ها مسيرِ گشت يك زندان بر لبِ بام
  .هايِ زندان تا تارک آنها بام

 ماندن  ها، از شدت سكوت و خستگيِ ناشي از خيره ساعتي كه نگهبان
  .به تاريكي،گاهي قربانيِ توهم اند

  

  ــ تو چيزي شنيدي؟. نگهبان اول
  .ــ نه، اصالً هيچي. نگهبان دوم
  .شنوي وقت هيچي نمي ــ تو هيچ. نگهبان اول
  ــ يعني تو چيزي شنيدي؟. نگهبان دوم
  .کنم چيزي شنيدم ــ نه، ولي احساس مي. نگهبان اول
  ــ شنيدي يا نشنيدي؟. نگهبان دوم
  .فکرم رسيد که چيزي شنيده ام هام نشنيدم، ولي به  ــ با گوش. نگهبان اول
  ها؟ ــ فکر؟ بدون گوش. نگهبان دوم
او وقت  وقت فکري نداري، برايِ همين است كه هيچ ــ تو يکي که هيچ. لنگهبان

  .بيني شنوي نه چيزي مي نه چيزي مي
بينم  شنوم چون چيزي نيست بشنوم، هيچي هم نمي ــ من هيچي نمي. نگهبان دوم

ست، برايِ همين است  فايده ا حضورمان اينجا بي. چون چيزي نيست ببينم



 ٥ 

ها و آژيرها  فايده، کامالً؛ تفنگ بي. شويم دهن مي    به  كه هميشه آخرش دهن
هاشان  كه تويِ اين ساعت همه چشم هامان باز، درحالي ساکت، چشم

مان را زل بزنيم که هيچي  ها فايده است چشم به نظرم بي. ست بسته ا
هامان را تيز کنيم که هيچي نشنويم، درحالي كه تويِ اين   نبينيم، گوش
هامان  مان را بشنوند و چشم هياهويِ دنيايِ باطنيهامان بايد  ساعت گوش
  تو به دنيايِ باطني عقيده داري؟. مان را تماشا كنند مناظرِ باطني

فايده نيست اينجا باشيم، برايِ جلوگيري از  ــ من عقيده دارم که بي. نگهبان اول
  .فرارها

العاده   فوقزندان. غيرِ ممكن است. ــ آخر اينجا كه فرار نيست. نگهبان دوم
حتي . تواند در برود حتي يک زندانيِ خيلي کوچولو نمي. مدرن است

هايِ بزرگ رد بشود،  اگر هم از نرده. يک زنداني به کوچولوييِ موش
بايد . ترش تازه، شبيه الک كش، و ريز ترش هست، مثلِ آب بعدش باريک

ي كه خفه دستي هم كه خنجر زده، بازوي. مايع بود تا از الشان رد شد
برعكس، بايد سنگين و . توانند از مايع ساخته شده باشند كرده، نمي

تواند فكرِ خنجر  کني چطور يکي مي گمان مي. گير شده باشند پا و دست
زدن و خفه كردن را داشته باشد، اول فكرش را، بعدش هم وارد عمل 

  ش را؟ شدن
  .ــ شرارت محض. نگهبان اول
ها که نگاه  كه شش سال است نگهبان ام، هميشه به قاتلــ مني . نگهبان دوم

تواند باشد اين چيزي که از من  کرده ام، پِيِ اين گشته ام که ببينم کجا مي
کند، از منِ نگهبان زندان، كه نه قادر ام خنجر بزنم نه  شان مي متفاوت

فکر كردم، . خفه كنم، که حتي قادر نيستم چنين فكري داشته باشم

 ٦ 

اند كه  م گفته  شان كردم، چون به  گشتم، حتي زيرِ دوش نگاهش دنبال
ش را ديدم،  صد تا بيش از شش. يِ جنايت تويِ آلت فعل هست غريزه

ش  ش هست، كوچک شان؛ گُنده يِ مشترکي بين راستش، دريغ از نقطه
ش هست، گردش هست، تيزش هست،  ش هست، ريزه هست، باريك

  .شود گير نمي زي دستآساش هم هست، از اين چي غول
  بيني؟ چيزي نمي. ــ شرارت محض، گفتم که. نگهبان اول

  

  .روان بر تارک بام شود، راه زوكو پديدار مي
  

  .ــ نه، اصالً هيچي. نگهبان دوم
  .طور، ولي فكرِ ديدن چيزي را دارم ــ من هم همين. نگهبان اول
بايد از . رود  دارد رويِ بام راه ميبينم که ــ من يک يارويي را مي. نگهبان دوم

  .خوابيِ ما باشد اثرِ كم
گُداري  بايد گَه. کند؟ حق داري ــ آخر يارو رويِ بام چه كار مي. نگهبان اول

  .مان ببنديم ها را رو به دنيايِ دروني چشم
توانم بگويم انگاري روبِرتو زوكو، هماني كه امروز عصر  ــ حتي مي. نگهبان دوم

يک جانورِ خشمگين، حيوان . تلِ پدرش تحويلِ زندان داده شدسرِ ق
  .وحشي

  .ش نشنيده ام وقت چيزي درباره هيچ. ــ روبِرتو زوكو. نگهبان اول
  بينم؟ بيني، آنجا، يا فقط من ام كه مي ــ ببينم، تو هم چيزي مي. نگهبان دوم

  

  .آيد آسودگي رويِ بام پيش مي زوكو همچنان به
  

او ولي چي؟. بينم ــ فکرش را دارم که چيزي مي. لنگهبان  
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  .شود زوكو دارد پشت دودكشي ناپديد مي
  

  .رود ــ يک زنداني است كه دارد در مي. نگهبان دوم
  

  .زوكو ناپديد شده است
  

  .فرار است اين: ــ ناكس، حق داري. نگهبان اول
  

  .ها، آژيرها تيراندازي، نورافكن
  
  
  

  .قتلِ مادر. ٢
  
  

  .رِ زوكو، در لباسِ خواب، جلويِ درِ بستهماد
  

زنم به  دارم زنگ مي م رويِ تلفن است، گوشي را برمي ــ روبِرتو، دست. مادر
  .پليس

  .م  وا كُن  ــ در را رو. زوكو
  .ــ هرگز. مادر

  .داني، بالهت نکن افتد، خوب مي  به در بزنم، در مي ــ اگر يک ضربه. زوكو
 و چِل، همين كار را بكن  كار را بكن، مريض، خلــ باشد، پس همين . مادر

تويِ زندان بيشتر در اَمان بودي، چون اگر . ها را بيدار كن همسايه

 ٨ 

كند که يکي پدرِ   نمي اينجا كسي قبول: دهند ت را مي ببينندت، ترتيب
ت  چپ نگاه ها ديگر تويِ اين محلّه چپ حتي سگ. خودش را بكُشد

  . کنند مي
  

  .كوبد به در ميزوكو خود را 
  

  ــ چطور در رفتي؟ اين ديگر چه جور زندان است؟. مادر
. داشت شود بيشتر از چند ساعت من را تويِ زندان نگه  وقت نمي ــ هيچ. زوكو

 ١صدف يِ يک حلزون بي پس وا كُن؛ تو يکي، صبر و حوصله. وقت هيچ
  .كنم وا كُن، وگرنه اين آلونک را داغان مي. بري را هم سر مي

گرداند؟ من  ــ آمده اي اينجا چه كار؟ آخر چه احتياجي است که برت مي. مادر
تو ديگر پسرِ من . ت خواهم ببينم ت، ديگر نمي خواهم ببينم ديگر نمي

بيش از يک مگسِ رويِ گُه هم برايِ من به حساب . نيستي، تمام شد
  .آيي نمي

  

  .شکند زوكو در را مي
  

  .ك نشوــ روبِرتو، به من نزدي. مادر
  .م ــ آمده ام پيِ لباسِ چريکي. زوكو
  ــ چه چيزت؟. مادر

  .م رنگ و شلوارِ رزمي پيرهنِ خاکي: ــ لباسِ چريکي. زوكو

                                                 
با همين . فاحشه، سرباز: يِ آرگو کُند، شل؛ و در فرانسه: يِ خودماني در فرانسه    limaceـ ـ ـ ـ  ١

        .م.م. پيرهن: يِ خودماني ايِ ديگر، در فرانسه امال و تلفّظ، ولي از ريشه
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خواهي چه كار اين لباسِ نظاميِ كثافت را؟  مي. ــ اين لباسِ نظاميِ كثافت. مادر
م و فهميدي بايد اين را تويِ گهواره كه بودي مي. تو ديوانه اي، روبِرتو

  .داني ت تويِ آشغال انداختيم مي
  .م بيارش ــ جم بخور، تند باش، زود براي. زوكو
هر لباسي بخواهي برايِ . خواهي پول است كه مي. ت دهم به ــ پول مي. مادر

  .خري خودت مي
  .خواهم م است که مي لباسِ چريكي. خواهم ــ پول نمي. زوكو
  .زنم ها را صدا مي همسايه. خواهم خواهم، نمي ــ نمي. مادر

  .خواهم م را مي ــ لباسِ چريكي. زوكو
ها را بيدار  ترساني، داد نزن؛ همسايه ــ داد نزن روبِرتو، داد نزن، من را مي. مادر

چرک است، کثافت : ت بدهم، امكان ندارد خواهم آن را به نمي. كني مي
ش  ش، خشك م وقت بده بشورم به. ت كني جوري تن تواني اين است، نمي

  .كنم، اطوش كنم
  .يِ اُتوماتيك ش رختشورخانه برم مي. ش شورم ــ خودم مي. زوكو
  .پاك خلي. ي، بدبخت بيچاره ت را از دست داده ا ــ عقل. مادر

ها  آرام است، راحت است، زن. دهم ش مي جايِ دنيا ترجيح ــ به همه. زوكو
  .هستند آنجا

من . م نزديك نشو، روبِرتو به. ت بدهم هخواهم آن را ب نمي. ــ فدايِ سرم. مادر
  م، حاال نوبت من رسيده که من را بكُشي؟ هنوز عزادارِ پدرت

چرا بايد ازم . من هميشه با تو نرم و مهربان بوده ام. ــ از من نترس، مامان. زوكو
ش دارم، مامان،  م بدهي؟ الزم م را به بترسي؟ چرا نبايد لباسِ چريكي

  .ش دارم الزم
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خواهي فراموش كنم كه پدرت را  چطور مي.  ــ با من مهربان نباش، روبِرتو.مادر
طور که يک سيگار را پرت  ش کردي، همان كُشتي، که از پنجره پرت

خواهم يادم برود که پدرت را  نمي. کني کنند؟ حاال با من مهرباني مي مي
  .برد، روبِرتو نرميِ تو هم همه چيز را از يادم مي. کشتي

رنگ و  م بده، پيرهنِ خاکي م را به لباسِ چريكي. ـ فراموش كن، مامانـ. زوكو
روم،  بعدش مي. م شان به م را؛ حتي كثيف، حتي چروك، بده شلوارِ رزمي

  .خورم ت قسم مي براي
ت؟ از من است كه در آمده  ــ يعني اين من ام، روبِرتو، من ام كه زاييدم. مادر

ت در بيايي، اگر با  دم، اگر نديده بودماي؟ اگر تو را اينجا نزاييده بو
ت؛ اگر تويِ  چشم دنبال نکرده بودم تا اين که بگذارندت تويِ گهواره

ت ندوخته  م را به  كه چشم ازت بردارم، نگاه همان گهواره، بدون اين
ت نبودم تا حدي كه اصالً نديدم تغييري  ترين تغييرِ تن بودم و مراقبِ كم

بينم که هماني هستي كه رويِ اين  ينجا دارم ميصورت بگيرد و حاال ا
كردم كه اين پسرِ من باشد كه جلويِ من  تخت ازم در آمد، باور نمي

آورم،  جا مي ت را به طرحِ تن. آورم، روبِرتو جات مي با اين حال، به. است
هايِ  هات، اين دست هات، شكلِ دست قدت، رنگ موهات، رنگ چشم

ي نكردند جز نوازش کردن مادرت، جز بزرگ قوي كه هرگز كار
آخر برايِ چي اين بچه كه بيست . ش هايِ پدرت، جز كشتن فشردن دست

و چهار سال عاقل بود، يکهو ديوانه شد؟ چطور از خط خارج شدي، 
يِ درختي انداخت سرِ چنين راه راستي كه بيندازدت تويِ  روبِرتو؟ کي تنه

ا كه ته دره داغان شده ديگر تعمير دره؟ روبِرتو، روبِرتو، ماشيني ر
كنند قطاري را كه از خط خارج شده بگذارند رويِ  سعي نمي. كنند نمي



 ١١ 

كنم، روبِرتو،  ت مي فراموش. كنند ش مي كنند، فراموش ش مي ول. خط
  .ت كرده ام فراموش

  .م كجا است م بگو لباسِ چريكي م كني، به كه فراموش ــ پيش از اين. زوكو
زوكو لباسِ چريكي . (چرك و پاک چروك است. آنجا است، تويِ سبدــ . مادر

  .م خوردي ش را براي حاال ديگر برو گم شو، قَسم) .آورد را در مي
  .ش را خوردم ــ آره، قسم. زوكو

  

گيرد،  ش مي كند، در آغوش ش مي شود، نوازش زوکو به مادر نزديک مي
  .کند فشاردش؛ مادر ناله مي مي

  .افتد، خفه او ميكند و  رهاش مي
  .كند را به تن مي ش كَند، لباسِ چريكي هاش را مي زوكو لباس

  
  

  .زيرِ ميز. ٣  
  
  

  .در آشپزخانه
  .افتد اي كه تا زمين پايين مي ميزي پوشيده به روميزي

  .آيد تو خواهرِ دختربچه مي
  .كند رود، تا نيمه بازش مي به سويِ پنجره مي

  

هات را در بياور؛ بنشين اينجا و ساكت  ن، كفش نكُ ــ بيا تو، سروصدا. خواهر
 قرار، بايد تويِ اين وقت  پس، از اين) .پرد تو دختربچه از پنجره مي. (باش

 ١٢ 

يِ شهر را  برادرت دارد همه. شب تو را کزکرده پايِ يک ديوار پيدا كنم
ت بگويم كه وقتي پيدات كند،  توانم به زند و مي با ماشين گشت مي

مادرت .  خوري چون بدجوري نگران شده است كوني ميحسابي درِ
هايِ دنيا را از سر  يِ فكروخيال  كشيده و همه ها پايِ پنجره كشيك ساعت

گذرانده است، از تجاوزِ گروهيِ يک مشت الت گرفته تا تنِ تكّه تكّه 
اي كه تويِ  زده ها پيدا كنند، بگذريم از جنون  ت كه بعداً تويِ بيشه شده

پدرت هم درجا انقدر . يرت انداخته باشد، همه از سرش گذشتانبار گ
مست كرده رويِ کاناپه  بيند، كه سياه مطمئن است که ديگر تو را نمي

گردم تويِ محلّه  اما حاال من، مثل ديوانه مي. كند دارد خرخرِ نااميدي مي
كنم كه به همين سادگي فقط کز کرده اي پايِ  و آخرش اينجا پيدات مي

. مان را راحت كني كه كافي بود از حياط بگذري خيال درحالي. واردي
آيد اين است كه از برادرت درِ کوني  تنها چيزي كه حاال گيرت مي

ت خون  ت كه از كون بخوري، و واقعاً اميدوار ام انقدر بزند درِ کون
. بينم كه تصميم گرفته اي با من حرف نزني ولي مي) .مكث. (بريزد

 و برم همه  دور. سكوت. سكوت. اي سكوت عظما كنيتصميم گرفته 
بينيم  حاال مي. دوخته لب. مانم  جوش اند، ولي من خاموش مي  و در جنب

پس كي . مانند يا نه هات دوخته مي ت بزند، لب كه وقتي برادرت درِ كون
شب اجازه  كه تا نيمه م توضيح بدهي چرا، درحالي كني كه به دهن وا مي
 اين همه دير برگشته اي خانه؟ چون اگر تك وا نكُني، اآلن داشتي، چرا

گنجشك . است كه پريشان بشوم، اآلن است که من هم هر تصوري بكنم
كوچک من، با خواهرت حرف بزن، قُدرت شنيدن هر چيزي را دارم، 

ماجرايِ ) .مكث. (خورم جلويِ خشمِ برادرت ازت حمايت كنم قسم مي
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، ابله بوده  ت پيش آمده، به پسري برخورده اي اياي بر کوچک بچگانه
ت كرده؟ آشنام با اين چيزها  يِ پسرها، ناشي بوده، انگولک مثل همه

هايي بوده ام كه  يِ من، من هم دختربچه بوده ام، من هم تويِ جشن سهره
ت كنند، چه اهميتي  حتي اگر گذاشته باشي ماچ. هاش ابله اند پسرجوان

ت  ت کنند، چه دل ها ماچ گذاري احمق رِ ديگر هم ميدارد؟ هزار با
يِ من، چه  ت هم بزنند، بيچاره بخواهد چه نخواهد؛ دست به كون

چون پسرها ابله اند و تنها كاري كه بلد اند بکنند . بخواهي چه نخواهي
. عاشقِ اين كار اند. ها اين است كه دست بكشند به كون دختربچه

كنم كه هيچ لذّتي ازش  ، فكر مي برند؛ تازه يدانم چه لذّتي ازش م نمي
با بالهت ساخته . دست خودشان نيست. شان است تويِ سنت. برند نمي

اصل اين است كه . يِ اينها فاجعه بسازيم ولي الزم نکرده از همه. شده اند
. ش ازت دزديده بشود، بدزدند نگذاري چيزي را كه نبايد قبل از ساعت

وقت همه با هم  ت كه آن ماني منتظرِ ساعت يدانم كه تو م ولي مي
کنيم، همه ــ مادرت، پدرت، برادرت، خود من، تو هم تازه  ش مي انتخاب

خشونت رفتار کنند، كه اين هم  كه با تو به مگر اين. ش ــ كه به کي بدهي 
اي مثلِ تو، اين همه پاك، اين همه  ش را دارد، با دختربچه چه كسي جرئت

م بگو كه  م بگو، به به. خشونت رفتار نكرده اند و كه بات بهم بگ بكر؟ به
م جواب  به. فهمي که، كه نبايد ازت بدزدندش ازت ندزديده اندش، مي

قايم شو زود زيرِ ) . سروصدا. (شوم بده وگرنه عصباني مي م جواب  به. بده
  .كنم برادرت است كه برگشته فكر مي. ميز

  

  .دشو دختربچه زيرِ ميز مخفي مي
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آشپزخانه را طي كرده چند ثانيه . خواب آيد تو، پيژامه به تن، نيمه پدر مي
  .گردد شود، باز آشپزخانه را طي کرده به اتاقِ خودش برمي ناپديد مي

  

كوچولويِ  يِ كوچولو اي، باكره تو يک دختربچه اي، يک باكره
اكت س. م نگو اين چيزِ وحشتناك را به. خواهرت، برادرت و پدرومادرت

  .مان با تو از دست رفتيم از دست رفتي و همه. شوم دارم ديوانه مي. باش
  

  .شتابد خواهر به سويِ او مي. آيد تو برادر با هياهويِ بسيار مي
  

پيدا شده ولي اينجا . اينجا نيست ولي پيدا شده. ــ داد نزن، عصبي نشو. خواهر
ها را يکجا  ييِ بدبخت همه. شوم آرام باش، وگرنه ديوانه مي. نيست

  .كُشم خواهم، اگر داد بزني، خودم را مي نمي
  ــ كجا است؟ كجا است؟. برادر

ش است، تويِ  خوابد كه دوست يِ دختري مي خانه. يِ يک دوست ــ خانه. خواهر
ش بيفتد،  تواند براي ش، جايِ گرم، اَمن، هيچ اتفاقي نمي تخت دوست

كنم، چون،   داد نزن، تمنا مي.مان پيش آمده بدبختيِ بزرگي براي. هيچي
  .بعد، ممكن است از کارت پشيمان بشوي و چه بسا گريه كني

تواند من را به گريه بيندازد مگر بدبختيِ وحشتناكي كه  ــ هيچ چيزي نمي. برادر
ولي آخر من که اين همه . م پيش آمده باشد برايِ خواهرِ كوچک

ها كه  بعد از سال. فتم درر ه ام، فقط يک امشب از چنگ ش بود مواظب
بدبختي به زمان . م در رفت ه ام فقط چند ساعت از چنگ ش بود مراقب

  .بيشتري احتياج دارد كه خودش را هوار کند سرِ كسي
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آيد و تويِ يک لحظه  هر وقت بخواهد مي. خواهد ــ بدبختي زمان نمي. خواهر
هايِ  البهايي را كه آدم س چيزِ گران. کند شکلِ همه چيز را عوض مي

دارد و  چيزي برمي. (كند دارد، تويِ يک لحظه داغان مي سال نگه مي
حتي با فرياد . ها را به هم چسباند شود هم تكّه نمي) .اندازد زمين مي

  .ها را چسباند شود تکّه نمي
  

  .شود مثلِ بارِ اول آشپزخانه را طي کرده ناپديد مي. آيد تو پدر مي
  

من تابِ بدبختي . تر اي تو از من قوي. م كن هرم، كمكم كن، خوا ــ كُمك. برادر
  .ندارم

  .كس تابِ بدبختي ندارد ــ هيچ. خواهر
  .ــ سهيم شو با من. برادر

  .ــ خودم ازش لبريز ام. خواهر
  ).رود بيرون مي. (روم پِيكي بزنم ــ مي. برادر

  

  .گردد پدر برمي
  

خواهر پا . (كند ريه ميكني، دخترم؟ به نظرم شنيدم يکي گ ــ گريه مي. پدر
  ).شود مي

  ).رود بيرون مي. (كنم آوازي زمزمه مي. ــ نه. خواهر
  ).رود بيرون مي. (كند بدبختي را دور مي. ــ حق داري واقعاً. پدر

  

آيد بيرون، به پنجره نزديك  اي، دختربچه از زيرِ ميز مي پس از لحظه
  .آورد تو كند، زوكو را مي شود، الش را باز مي مي
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  ت چي است؟ اسم. هات را در بياور ــ كفش. دختربچه
  تو چي؟. ــ هرجور خواستي صدام كن. زوكو

مدام به اسمِ جانورهايِ كوچولو صدام . ــ من يکي ديگر اسم ندارم. دختربچه
ترجيح . ، گنجشك، چكاوك، سار، كفتر، بلبل زنند، جوجه، سهره مي
كارت چي است . خوك ي يا بچهكردند موش، مارِ زنگ دادم صدام مي مي

  تويِ زندگي؟
  ــ تويِ زندگي؟. زوكو

آوري،  جوري پول در مي ت، چه ت، شغل حرفه: ــ آره، تويِ زندگي. دختربچه
  کنند؟ يِ اين کارهايي كه همه مي خالصه همه

  .كنند كنم كه همه مي ــ من كاري نمي. زوكو
  .كني م بگو چه كار مي ــ خوب همين، به. دختربچه

  داني يعني چه، مأمورِ سري؟ مي. ــ مأمورِ سري ام. زوكو
  .دانم سر چي است ــ مي. دختربچه

گذارد،   دنيا را زيرِ پا مي. كند ش، سفر مي ــ مأمور، گذشته از سري بودن. زوكو
  .اسلحه دارد

  ــ تو اسلحه داري؟. دختربچه
  .ــ البته كه دارم. زوكو

  .م بده ــ نشان. دختربچه
  .ــ نه. زوكو

  .ــ پس، اسلحه نداري. دختربچه
  .)آورد چاقويي در مي. (ــ ببين. زوكو

  .ــ اسلحه نيست كه اين. دختربچه
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  .يِ ديگري تواني به همان خوبي بكُشي كه با هر اسلحه ــ با اين مي. زوكو
  كند؟ ــ گذشته از كُشتن، مأمورِ سري چه كار مي. دختربچه

  شناسي؟ آفريقا را مي. رود آفريقا د، ميكن ــ سفر مي. زوكو
  .ــ خيلي خوب. دختربچه

هايِ چنان بلند، كه  شناسم تويِ آفريقا، كوه ــ گوشه و كنارهايي مي. زوكو
داند كه تويِ آفريقا برف  كس نمي هيچ. بارد مي هميشه آنجاها برف 

 :دهم، همين است يِ دنيا ترجيح مي من، چيزي را كه تويِ همه. آيد مي
  .زده هايِ يخ ريزد رويِ درياچه برف آفريقا که مي

خواهد رويِ  م مي دل. خواهد بروم ببينم برف را تويِ آفريقا م مي ــ دل. دختربچه
  .زده پاتيناژ كنم هايِ يخ درياچه

  .شوند هايِ سفيد هم هستند كه تويِ برف از درياچه رد مي ــ كرگدن. زوكو
  .م بگو ت را به ت چي است؟ اسم ــ اسم. دختربچه

  .گويم م را نمي وقت اسم ــ هيچ. زوكو
  .ت را بدانم خواهم اسم ــ چرا؟ مي. دختربچه

  .ــ سري است. زوكو
  .ــ بلد ام سر نگه دارم. دختربچه

  .ش كرده ام ــ فراموش. زوكو
  .گو ــ دروغ. دختربچه

  .آ ــ آندره. زوكو
  .ــ نه. دختربچه

  .ــ آنجِلو. زوكو
ها نيست كدام از اين اسم هيچ. زنم م نينداز، وگرنه داد مي ــ دست. هدختربچ.  
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  داني؟ داني، چون تو كه نمي ــ از كجا مي. زوكو
  .آورم فوري به جاش مي. ــ محال است. دختربچه

  .توانم بگويم ــ نمي. زوكو
  . من بگو با اين حال تواني بگويي، به ــ حتي اگر نمي. دختربچه

  .آورد م بدبختي مي براي. حال استــ م. زوكو
  . من بگو با اين حال به. ــ عيبي ندارد. دختربچه

  .ميرم ت بگويم، مي ــ اگر به. زوكو
  . من بگو با اين حال ــ حتي اگر بايد بميري، به. دختربچه

  .ــ روبِرتو. زوكو
  ــ روبِرتو چي؟. دختربچه

  .ــ به همين راضي باش. زوكو
زنم برادرم كه خيلي عصباني  م نگويي، داد مي بِرتو چي؟ اگر بهــ رو. دختربچه

  .كُشدت است مي
  داني؟ واقعاً مي. داني سر چي است م گفتي كه مي ــ به. زوكو

م  ت را به م بگو، اسم ت را به اسم. دانم ــ تنها چيزي است كه كامالً مي. دختربچه
  .بگو

  .ــ زوكو. زوكو
قايم شو زير . کنم وقت اين اسم را فراموش نمي هيچ. ــ روبِرتو زوكو. دختربچه

  .آيد ميز؛ يکي دارد مي
  

  .آيد تو مادر مي
  

  زني، بلبلِ من؟ ــ تنهايي حرف مي. مادر
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  .كنم برايِ دور كردن بدبختي آوازي زمزمه مي. ــ نه. دختربچه
خيلي وقت بود . چه بهتر:) به ديدن شيِء شكسته . (ــ حق داري. مادر

  .استم از اين آشغال خالص بشومخو مي
  

  .رود بيرون مي
  .رود پيشِ زوكو كه مخفي شده است زيرِ ميز دختر مي

  

ش  م را ازم گرفتي، حاال هم ديگر نگه م، دخترگي ــ تو، جان. صدايِ دختربچه
تا آخرِ . کسِ ديگري نيست كه بتواند ازم بگيردش حاال، هيچ. داري مي

باشي  م كرده  ت حتي وقتي كه فراموش پيشماند  عمرت مالِ تو است، مي
من . خورد  و  يِ من اي مثلِ زخمِ بعد از زد خورده نشان. يا مرده باشي
ندارد يادم برود، چون ديگر ازش ندارم كه به كسي بدهم؛  يکي، احتمال 

  .ش داده شد و تو اي كه داري. تمام شد، تمام، تا آخرِ عمرم
  
 
  

  .ماليخوليايِ بازرس. ٤
  
  

  .يِ شيكاگويِ كوچك نشين در محلّه  يرشِ هتلي جندهپذ
  

دانم  م سخت گرفته و نمي کنم دل مي احساس . ــ غمگين ام، خانمِ مدير. بازرس
. لنگد بار يک چيزي هست كه مي من غالباً غمگين ام، ولي اين. چرا

گردم پيِ  يِ گريه يا مرگ، مي معموالً، چنين حسي که دارم، با انگيزه
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هر چه را که تويِ آن روز و تويِ آن شب و روزِ . ن حالتعلّت اي
اهميتي  يِ بي شوم حادثه هميشه هم موفّق مي. كنم ش رخ داده مرور مي پيش

م اثري نگذاشته، ولي مثلِ يک ميكروبِ ريزِ  پيدا كنم كه در لحظه روي
آن وقت، پيدا .  چِالند م النه كرده از هر وري آن را مي كثافت تويِ قلب

گيرد و  م مي داده، خنده م مي اهميتي اين همه رنج يِ بي كه کردم چه حادثه
. شود شود عينِ كَكي که با ناخن، و همه چيز رو به راه مي ميكروبه له مي

ولي امروز گشتم؛ تا سه روز به عقب برگشتم، يک بار از يک ور، يک 
از كجا است، كه بدانم درد  بار از ورِ ديگر، حاال هم برگشته ام بي اين

  .گرفته جور دل زده و همان جور غم همچنان همان
كنيد، جنابِ  ها انگولك مي ــ زيادي تويِ جسدها و قضايايِ جاکش. دار زن هتل

  .بازرس
. ، بله، حتي خيلي هم زياد هست ولي جاکش. ــ جسد انقدرها هم نيست. بازرس

  .بهترش، جسد بيشتر و جاکش كمتر است
دارند و  دهم؛ من را زنده نگه مي ها را ترجيح مي  ــ من جاکش. ردا زن هتل

  .خودشان هم زنده اند
  .اَلوِداع. ــ بايد بروم خانمِ مدير. بازرس

  

  .بندد آيد، درِ آن را با كليد مي زوكو از اتاقي بيرون مي
  

  .ــ هرگز نبايد گفت الوداع، جنابِ بازرس. دار زن هتل
  

  .ش كو هم پشترود بيرون، زو بازرس مي
  .آيد تو اي سراسيمه مي پس از چند لحظه جنده
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ــ خانم، خانم، نيروهايِ شيطاني همين اآلن از شيكاگويِ كوچك رد .  جنده
ها   كنند، جاکش ها ديگر كار نمي يِ محلّه مختل شده، جنده همه. شدند
چي  هچي راكد مانده، هم ها در رفته اند، همه واج مانده اند، مشتري  و  هاج

اين پسر كه . تان پناه داده ايد خانم، شيطان را تويِ خانه. سنگ شده
دهد،  ها جواب نمي  كند، كه به سؤالِ خانم ها آمده، كه دهن وا نمي تازگي

پرسد اصالً صدا دارد يا معامله؛ اين پسري  تا جايي كه آدم از خودش مي
وشگله؛ چه نشين است؛ همين پسر خ ش اين همه دل كه با اين حال نگاه

ش را زده ايم، ـــ خودش است كه  ها حرف تصادفي، كُلّي هم بين خانم
ش،  پاييم ها حسابي مي ما خانم. رود بيرون  دارد پشت سرِ بازرس مي

رود پشت سرِ  دارد راه مي. كنيم هايي مي خنديم برايِ خودمان فرض مي
ش پشت  بازرس كه به نظر تويِ فكرهايِ عميقي غرق است؛ مثلِ سايه

شود، به پشت   مثلِ موقعِ ظهر جمع مي رود؛ حاال سايه سرش راه مي
شود، يکهو چاقويِ بلندي از يک  تر مي يِ بازرس نزديك و نزديک خميده

بازرس وا . چاره کاردش تويِ پشت مرد يي آورد مي ش درمي جيبِ لباس
ر آن فكرِ ، جوري که انگا دهد ن مي آرام سر تكا. گردد برنمي. ماند مي

. عميقي كه توش غرق بوده، همين اآلن راه حلِّ خودش را پيدا كرده باشد
نه قاتل نه . رود خورد و رويِ زمين وا مي ش تلوتلو مي بعد تمامِ هيكل

هاش به  پسره چشم. اي به هم نگاه نكردند ش تويِ هيچ لحظه قرباني
گذاردش تويِ  ميدارد،  شود، برش مي تيرِ بازرس بود؛ دارد خم مي هفت

  كَس جم آخر هيچ. رود، آرام، با آرامشِ شيطان، خانم جيبِ خودش و مي
ديگر تويِ جمعيت . ش را تماشا كرده اند حركت، رفتن نخورده، همه، بي

  .داشتيد، خانم شيطان بود كه زيرِ سقف خودتان نگه مي. ناپديد شده
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  .ش داده است ازرس ترتيبــ اين پسره در هر حال با قتلِ يک ب. دار زن هتل
  
  
  
  
  

  .داداش. ٥
  
  

  .آشپزخانه
  .زده، چسبيده به ديوار دختر، وحشت

  
چرا فكر . خواهرت ابله است. رسانم ت نمي آسيبي به. ــ ازم نترس، جوجه. برادر

ت بزنم؟ تو حاال ديگر برايِ خودت زني  كند كه ممكن است كُتك مي
شان  ا را دوست دارم؛ ترجيحه  زن. هستي؛ من هرگز زني را كتك نزده ام

خواهركوچولو . زن خيلي بهتر از يک خواهركوچولو است. دهم مي
چي؟ . ش بود، پاييدش همش بايد مواظب. سر است  درد برايِ محافظت

يِ وقتي  ش؟ چند مدت بايد مراقبِ بكارت يک خواهر بود؟ همه بكارت
آيد از آن  م مي حيف.  شده است كه صرف مراقبت از تو كردم، وقت تلف

خورم كه تلف كردم  افسوسِ هر روز و هر ساعتي را مي. همه وقت
ها را همان وقتي که دختربچه اند  بايد بكارت دختربچه. م به تو باشد چشم

شود، ديگر چيزي  ها كشيده مي جوري شاخ از برادربزرگ برداشت، اين
را صرف چيزِ شان  توانند وقت ماند مراقبت كنند و مي شان نمي براي

من يکي، خيلي خوشحال ام گذاشتي يک يارويي جفت . ديگري بكنند
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روي، من  تو راه خودت را مي. بزند روت؛ چون من ديگر آرامش دارم
بيا . ت پشت خودم عينِ کُند و زنجير كشم هم مالِ خودم را، ديگر نمي

 را هات حاال بايد ياد بگيري كه ديگر چشم. ش گيالسي با من بزن عوض
ديگر . نيندازي زير، ديگر سرخ نشوي، جرئت کني به پسرها نگاه کني

سرت را بلند كن، نگاه كُن به مردها، . حيا باش بي. يِ اينها تمام شد همه
اي ندارد كه حتي يک  هيچ فايده. كنند از اين شان، كيف مي زل بزن به

م از م، آن ه ت را بکن، جان کيف. يِ ديگر هم محجوب بماني لحظه
يِ شيکاگويِ  ول بده خودت را بيرون، برو تويِ محلّه. همين حاال

آوري ديگر  پول و پله در مي: ها بپلک، جندگي کن كوچك با جنده
بازي  چه بسا من هم تويِ بارهايي كه خانم. شوي سربارِ كسي نمي

شويم داداش و  زنم، مي ت مي يِ کوچکي به ت بر بخورم، اشاره كنند به مي
. كند يِ بار؛ دردسرش كمتر است و آدم خيلي بيشتر حال مي همشيره

هات را بيندازي زير و پاهات را فشار  ت را تلف نكن كه چشم ديگر وقت
در هر صورت، . خورد بدهي به هم، جوجه، ديگر به درد هيچ چيزي نمي

ارزيد ازت مراقبت بشود برايِ  مي. حاال ديگر عروسي نفله شده است
رويي بيندازي  هات را با کم يد كه تا روزِ عروسي چشمارز عروسي، مي

با . زير، ولي حاال عروسي نفله شده است، باقيِ چيزها هم نفله شده است
عروسي، خانواده، پدرت، : يک بشكن، اين جور، همه چيز نفله شد

نوايي  پدرت از بي. م نيست ت؛ ولي من عينِ خيال مادرت، شاباجي
شان گريه  كند؛ بهتر است بگذاري گريه ميكشد، مادرت هم  خرناس مي

: تواني بچه درست کني مي. كنند و خرناس بكشند و خانه را ول كني
تواني هر  مي. ش ايم خيال تواني درست نکني، باز بي مي. ش ايم خيال بي
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ت باشم، تو هم  من ديگر خاتمه داده ام مراقب. كاري خواستي بكني
تواني پانزده يا  ت گذشته؛ مي گر از سندي. خاتمه داده اي دختربچه باشي

ديگر زن اي و عينِ خيالِ كسي . پنجاه سال داشته باشي، يكسان است
  .نيست

  
  
  

  .مترو. ٦
  
  

اي از زوكو در  چهره ، با تک»جو  و آگهيِ جست«: زيرِ اعالني با عنوان
مرکزِ آن، بدون اسم؛ آقايي پير و زوكو بر نيمكت يک ايستگاه، پس از 

  .اعت بسته شدن مترو،كنارِ هم نشسته اندس
  

کردم  خوشحالي مي. چه عاقالنه است تأخير كرده ام ــ پيرمرد ام و بيش از آن. آقا
که يکهو، سرِ چهار راهي از اين  که به آخرين مترو رسيده ام وقتي

ها، ايستگاه خودم را، که انقدر منظّم باش سر و  تويِ راهروها و پلّه هزار
ش، ديگر به جا  شناسم م مي  خوبيِ آشپزخانه کردم به م که فکر ميکار دار
خبر بودم که اين ايستگاه، پشت مسيرِ زاللي که  با اين حال بي. نياوردم

کنم، دنيايِ تاريکي از راهروها و مسيرهايِ ناشناخته قايم  هر روز طي مي
م   ابلهانهخبر بمانم ولي سر به هواييِ دادم ازش بي کرده که من ترجيح مي
ها خاموش  آن وقت است که يکهو چراغ. ش مجبورم کرد بشناسم

ماند که من حتي  مي هايِ سفيد باقي  شوند و فقط روشناييِ کورسوزنک مي
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رويِ خودم، تويِ  روم پس، راست روبه راه مي. خبر بودم از وجودشان بي
ني يک دنيايِ ناشناخته، با سرعت هرچه ممکن، که چيزِ زيادي مع

ناپذيرِ  هايِ تمامي برقي  و وقتي ته پلّه. دهد برايِ پيرمردي که من ام نمي
يِ عظيمي  ايِ ديده ام، دامب، نرده کنم که راه خروجي وامانده گمان مي

اين است که حاال اينجا ام، تويِ يک موقعييت . شود ش مي مانعِ رسيدن به
م و  سزايِ سر به هواييانگيز برايِ مردي به سنِّ من، به  واقعاً شگفت

خواهم هم چندان  دانم چي و نمي هام، به انتظارِ چندان نمي کُنديِ قدم
جور بدايع، راستش تويِ سنِّ من مشکل  بدانم چي؛ آخر قورت دادن اين

البد سحر، بله، البد همين است که منتظرش هستم تويِ اين . است
. ترساند  و حاال من را ميم آشنا بود م براي قدرِ آشپزخانه ايستگاهي که به

هايِ معمولي باز روشن بشوند و اولين  کشم که چراغ حتماً دارم انتظار مي
دانم که بعد از ماجرايي  ولي سخت مضطرب ام چون نمي. مترو رد بشود
بينم، اين ايستگاه  جوري باز روشناييِ روز را مي  و غريبي چه  به اين عجيب

توانم وجود   جلوه نخواهد کرد، ديگر نميم وقت مثلِ گذشته به ديگر هيچ
هايِ سفيد را، که در گذشته وجود نداشتند، ناديده  زنک اين کورسو

دانم چه جوري  وقت، نمي بيداري که نکرده ام هيچ بگيرم؛ و تازه، شب
ها  جا بشود، روزها و شب دهد، همه چيز بايد جابه زندگي را تغيير مي

در . افتاد به دنبالِ هم بيايند ه اتفاق ميديگر نبايد آن جوري که در گذشت
ولي شما، مرد جوان، که پاهاتان به . يِ اينها سخت دلواپس ام يِ همه باره

بينم  تان حسابي روشن، بله، خوب مي آيد و ذهن نظرم حسابي چاالک مي
تان را که مثلِ مالِ منِ پيرمرد کدر و ابلهانه نيست،  اون نگاه شفّاف

 باشيد تا بيفتيد به دامِ اين   که خودتان را ول کردهباورکردني نيست
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ايِ بسته؛ نه، جواني با ذهنِ روشن، مثلِ شما،  راهروها و درهايِ نرده
يِ آبي از تويِ  شود عينِ قطره ايِ بسته رد مي حتي از يک درِ نرده

م اطمينان  ها؟ از خودتان حرف بزنيد، به کنيد شب اينجا کار مي. کش آب
  .دهد خاطر مي

. هرگز توجه کسي را جلب نکرده ام. ــ من جوان عادي و عاقلي ام، آقا. زوکو
نشستم؟ هميشه فکر کرده ام  شديد اگر کنارتان نمي اصالً متوجه من مي

يِ راحت زندگي کردن اين است که آدم مثلِ شيشه  که بهترين شيوه
ديوار رد بشود، پرست رويِ سنگ، و بتواند از  شفّاف باشد، مثلِ آفتاب

هايِ  نه رنگ داشته باشد نه بو؛ که نگاه مردم ازتان رد بشود و بتوانند آدم
کارِ شاقّي است شفّاف . تان را ببينند جوري که انگار آنجا نيستيد پشت

بودن؛ يک حرفه است؛ يک رؤيايِ قديمي است نامرئي بودن، خيلي 
 قهرماني نيست که .ها جاني اند قهرمان. من يک قهرمان نيستم. قديمي
ش به خون آغشته نباشد؛ خون هم تنها چيزي است تويِ دنيا که  لباس
وقتي همه چيز نابود . ترين چيزِ دنيا است مرئي. شود ناديده بماند نمي

هايِ آغشته به خون  بشود، مه آخرِ زمان زمين را که بپوشاند، لباس
رده ام، شاگرد خوبي من، تحصيالت ک. ماند  مي ها همواره باقي قهرمان
گرد  يکي که عادت کرده باشد شاگرد خوبي باشد، عقب. بوده ام

هايِ سوربن  جايِ من رويِ نيمکت. نويسي کرده ام دانشگاه نام. کند نمي
 همحفوظ است، بينِ شاگردهايِ خوبِ ديگر که تويِ جمعِ آنها توج

گرد خوبي خورم که بايد شا تان قسم مي براي. کنم کسي را جلب نمي
از اين دانشگاهايِ تويِ . کار و نامرئي، تا تويِ سوربن بود بود، مالحظه

ها توش هستند و آنهايي که خودشان را به جايِ  حومه نيست که الت



 ٢٧ 

راهروهايِ دانشگاه من ساکت است و گذرگاه . گيرند ها مي قهرمان
 فردا همين. شود ست که حتي صدايِ پاهاشان شنيده نمي هايي ا سايه
فردا روزِ کالسِ . م را دنبال کنم شناسي هايِ زبان روم آنجا که کالس مي

ها،  سرِ کالس خواهم بود، نامرئي تويِ جمعِ نامرئي. ست شناسي ا زبان
تواند جريان  هيچ چيزي نمي. ساکت و دقيق تويِ مه غليظ زندگيِ عادي

زاري  مي از چمنآرا من مثلِ قطاري ام که به. امور را تغييربدهد، آقا
ايِ  به اسبِ آبي. ش کند تواند از خط خارج گذرد و هيچ چيزي نمي مي
والي و خيلي آهسته پيش برود، و هيچ  مانم که فرو رفته باشد تو گل مي

چيزي نتواند از راه به درش کند نه از روندي که خواسته در پيش بگيرد 
  .منصرف

دانم که هر  ن؛ بله، حاال ديگر ميشود از خط خارج شد، جوا ــ هميشه مي. آقا
مني که يک پيرمرد ام، مني . تواند هر وقتي از خط خارج بشود کسي مي

شناسم،  م مي کردم دنيا و زندگي را به خوبيِ آشپزخانه که گمان مي
بينم از دنيا بيرون ام، تويِ اين وقت بي وقت، زيرِ يک  دامب، يکهو مي

که  وقتي ب که چه پيش خواهد آمد آننورِ ناآشنا، خصوصاً با اين اضطرا
،  هايِ معمولي هايِ معمولي روشن بشوند، اولين مترو بگذرد، و آدم چراغ

شان بودم، يکهو بريزند تويِ اين ايستگاه؛ من هم، بعد از  که من هم يکي
يِ  بيداري، خالصه مجبور ام که بروم بيرون، از آن نرده اين اولين شب

هيچ . که شب را نديده ام ، روز را ببينم در حاليسرانجام بازشده رد بشوم
افتد، از طرزي که دنيا  دانم از اتفاقي که آن وقت مي چيزي هم اآلن نمي

چون آن وقت . بيند بيند يا نمي بينم و از طرزي که دنيا من را مي را مي
دانم چه کنم،  دانم روز چي است و شب چي، ديگر نمي ديگر نمي
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يِ  م پيِ اين که چه ساعتي است و همه  آشپزخانهچرخم آن وقت تويِ مي
  .ترساند، جوان اينها من را حسابي مي

  .ــ ترس هم دارد، واقعاً. زوکو
م اطمينان خاطر  به. آيد از اين م مي ــ لُکنت داريد، خيلي خفيف؛ خيلي خوش. آقا

م  کمک. کند  ها اينجا را پر مي م کنيد آن ساعتي که همهمه کمک. دهد مي
اي را که من ام، تا خروجي؛ بعد از  شده کنيد، همراهي کنيد پيرمرد گم

  .آن هم، احتماالً
  

  .شود هايِ ايستگاه روشن مي چراغ
  .کند کند که پا  شود، و او را همراهي مي زوکو به آقايِ پير کمک مي

  .گذرد اولين مترو مي
  
  
  

  .دو خواهر. ٧
  
  

  .در آشپزخانه
  .دختربچه، با يک ساک

  .آيد تو رش ميخواه
  

 .کنم بروي ــ قدغن مي. خواهر

من ديگر از تو هم پيرتر . م نداري   ــ حقِّ قدغن کردن هيچ چيزي را به. دختربچه
  .ام
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زني؟ تو گنجشک کوچولويي هستي که  ها چي است که مي ــ اين حرف. خواهر
  .اي نشسته، من هم خواهرِ بزرگ تو ام رويِ شاخه

داني، حسابي  يِ ترشيده اي، هيچي از زندگي نمي باکرهــ تو يک . دختربچه
من پير ام، . داري کرده اي مراقبِ خودت بوده اي، خوب از خودت نگه

  .گيرم هام را تنهايي مي رفته ام، تصميم   شده ام، ازدست  تجاوز
  کرد؟ هاش را با من مي يِ درددل ــ مگر تو خواهرکوچولوم نيستي که همه. خواهر

شناسد و بايد پيشِ  ــ مگر تو يک پيردختر نيستي که هر را از بِر نمي. دختربچه
  يِ من ساکت بماند؟ تجربه

يِ بدبختي به هيچ دردي  زني؟ تجربه مي اي حرف ــ از چه تجربه. خواهر
فقط . ش فقط همين است که هر چه زودتر فراموش بشود فايده. خورد نمي

هايِ خوبِ    شب. خورد  مييِ خوشبختي است که به درد کاري تجربه
ماند؛  آرام تويِ جمعِ پدرومادرت و برادرت و خواهرت هميشه يادت مي

اي که سرِ ما هوار شده،  در حالي که بدبختي. تا وقتي که پير بشوي
شود، سارِ من، زيرِ نگاه خواهرت، برادرت،   مي ت خيلي زود فراموش

  .پدرومادرت
کنم و از همين  شان مي اند که فراموش و خواهرم ــ پدرومادرم و برادر . دختربچه

  .م را نه کنم؛ ولي بدبختي شان مي حاال هم دارم فراموش
خواهد کرد، قرقيِ کوچک من؛ بيش از هر  ــ برادرت ازت پشتيباني . خواهر

ت داشته که   خواهد داشت، چون هميشه جوري دوست ت کسي دوست
يِ مردهايي خواهد  تنهايي همه  به. هيچ کس را آن جوري دوست نداشته

  .شان احتياج داري بود که تو به
  .م داشته باشند خواهم دوست ــ نمي. دختربچه
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  .فقط همين هست که به چيزي بيرزد تويِ اين زندگي. ــ اين را نگو. خواهر
. ي وقت هيچ مردي نداشته ا کني اين را بگويي؟ هيچ ــ چطور جرئت مي. دختربچه

ي،  ت را تنهايِ تنها مانده ا يِ زندگي همه. اشته اندت ند هرگز دوست
  .حسابي هم بدبخت بوده اي

  .ــ من هرگز بدبخت نبوده ام مگر از بدبختيِ تو يکي. خواهر
بارها غافلگيرت کرده ام . دانم که خيلي بدبخت بوده اي ــ چرا، مي. دختربچه

  .کردي داشتي پشت پرده گريه مي
پيشکي، حاال هم،  هايِ منظّم، پيش کنم، سرِ ساعت ميدليل گريه  ــ بي. خواهر

چرا . پيشکي گريه کرده ام بيني گريه کنم؛ زيادي پيش ديگر نمي
  خواهي بروي؟ مي

  .خواهم پيداش کنم ــ مي. دختربچه
  .کني ــ پيداش نمي. خواهر

  .کنم ــ پيداش مي. دختربچه
ها سعي   روزها و شبداني که برادرت خودت خوب مي. ــ امکان ندارد. خواهر

  .ت را بگيرد کرد، تا انتقام 
  .کنم خواهم انتقام بگيرم، بنا بر اين پيداش مي ــ ولي من، نمي. دختربچه

  کني، پيداش که کردي؟ ــ آن وقت چه کار مي. خواهر
  .گويم ش مي ــ چيزي به. دختربچه

  ــ چي؟. خواهر
  .ــ يک چيزي. دختربچه

   پيداش کني؟کني کجا ــ فکر مي. خواهر
  .ــ تويِ شيکاگويِ کوچک. دختربچه
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م نکن، تنها و  خواهي از دست بروي، کفترِ معصوم؟ نه، وِل ــ چرا مي. خواهر
. خواهم با برادرت و پدرومادرت تنها بمانم نمي. م نگذار کس بي

م ديگر ارزشي ندارد،  بي تو، زندگي. خواهم تويِ اين خانه تنها بمانم نمي
از برادرت . م نکن کنم، وِل م نکن، تمنا مي وِل. ني نداردديگر هيچي مع

ش دارم،  متنفّر ام، از پدرومادرت، از اين خانه؛ فقط تو هستي که دوست
  .م يِ زندگي کفتر، کفتر؛ جز تو کسي نيست تويِ همه

  

  .آيد تو، خشمگين پدر مي
  

ر که در گذشته جو ش بزنم همان روم کُتک مي. ــ مادرتان آبجو را قايم کرده. پدر
م ديگر خسته  بال  و  برايِ چي يک روزي گذاشتم کنار؟ دست. ش زدم مي

کردم،  آوردم، تمرين مي بايست به خودم فشار مي شده بود، ولي مي
هرروز : دادم بايست مثلِ سابق ادامه مي مي. دادم يکي ديگر بزندش مي

م  ، برايکردم و حاال همين ديگر، غفلت. هايِ منظّم کُتک، سرِ ساعت
زير ميز را . (دست ايد کند، حتم دارم که شما هم باش هم آبجو قايم مي

زنم  تان را کُتک مي پنج بار هرکدام. پنج بطرش مانده بود) .کند نگاه مي
  .اگر پيداشان نکنم

  

  .رود بيرون مي
  

بايد چقدر بدبخت باشي و چقدر ! ــ قُمريِ من تويِ شيکاگويِ کوچک. خواهر
  !يهم بدبخت بشو

  

  .آيد تو مادر مي
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اين چه کاري . آبجوها را پشت هم سرکشيده. ــ پدرتان باز مست است. مادر
کنيد؟ من  همه مدارا مي يِ پير اين کنيد، که با اين ديوانه است که شما مي

تان  عينِ خيال. مست دربيايم گذاريد پاک تنهايي جلويِ اين سياه را مي
دوتا احمقِ کوچولو ايد . کند با الکلمان  خراب گذاريد خانه نيست، مي

کنيد، به چيزي جز  کنيد، هي پرچانگي مي که هي پرچانگي مي
خور تنها  مشغول نيستيد، من را با اين عرق تان دل هايِ احمقانه داستان

  اين ساک ديگر چي است؟. گذاريد مي
  .ش، که شب را آنجا بگذراند يِ دوست رود خانه ــ اين مي. خواهر

اين دوست ديگر چي است؟ اين ديگر چه ... ش ش، دوست ــ دوست. مادر
ش  يِ دوست هايي است بينِ دخترها؟ چه الزم دارد شب را خانه حکايت

هاش بهتر از مالِ اينجا است؟ سياهيِ شب آنجا  سر کند؟ تختخواب
داد و زورِ من هم، دو  تان اجازه مي تر است تا اينجا؟ اگر هنوز سن سياه
  .زدم  را کُتک ميتان تايي

  

  .رود بيرون مي
  

  .خواهم بدبخت باشي ــ نمي. خواهر
خيلي درد کشيدم، ولي از چنين . ــ من بدبخت ام و خوشبخت ام. دختربچه

  .دردي خيلي لذّت بردم
  .م کني ميرم اگر وِل گذارم مي ــ من سر مي. خواهر

  

  .رود بيرون دارد و مي ش را برمي دختربچه ساک
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  .پيش از مردندرست . ٨
  
  

  .کابينِ تلفن.بارِ شبانه
  .شود يِ عظيمِ شکستنِ شيشه از پنجره پرتاب مي زوکو در سروصدا

  . فريادهايي در داخل، و ازدحامي دمِ در
  

 .زوکو

  بدين سان شدم آفريده چو يک پهلوان« 
  اَم اين زمان اَت کُند کامل    و خشمِ کالن

  ، يِ ايزدي ايهپ  ام برين تنديس  اَيا دريا، بزرگ
  . سايي اَم پا مي هم از بزرگيِ تو، که بيهوده

  ».اَم غرق در گردابِ مه  برهنه، تنومند، پيشاني
  .شود اين پسره ديگر مبتاليِ مرگ مي. کَند ــ سرما پوست مي.  يک جنده
ش  عرق کرده، البد از تو حسابي گرم. ــ خودت را دلواپسِ او نکن. يک مرد

  .است
 .زوکو

  تن از تگرگ و کف و همهمه پوشيدهب« 
  شب و باد، که درگير اند همه سخت با هم،

  ٢».فرازم اَم را به تاريکايِ آسمان برمي  دو دست
  .ــ اين يارو مست است. يک مرد

                                                 
  .م.م. شميِ جهان، بخشِ ش ، عجايبِ هفتگانهها  يِ سده افسانهويکتور هوگو،      ـ ـ ـ ـ٢
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  .چيزي نخورده. ــ محال است. يک مرد
  .ش گذاشت بايد راحت. زده است، همين ــ جنون.  يک جنده
گيرد و ما  ها است که دارد حالِ ما را مي ذاريم؟ ساعتش بگ ــ راحت. مرد تنومند

ش را داغان  ش بگذاريم؟ يک بارِ ديگر پا پِيِ من بشود کلّه بايد راحت
  .کنم مي
ــ ديگر نگَرد پيِ دعوا، ). .کُند  شود به زوکو تا بلندش نزديک مي(يک جنده 

اب ت ديگر حسابي خر يِ خوشگل قيافه. جوانک، ديگر نگرد پيِ دعوا
ت کنند؟ قيافه شکننده  خواهي دخترها ديگر برنگردند نگاه يعني مي. شده

ش است و يکهو،  کند تمامِ زندگي مالک آدم خيال مي. است، بچه جان
يِ خودش چيزي ندارد از  معرفتي که سرِ قيافه شود به دست بي خراب مي

ت  صورت.  بدهي، بچه جان تو خيلي چيزها داري از دست. دست بدهد
ست که انگاري  ت جوري داده ا يِ زندگي که له بشود، ترتيبِ همه

ش  ش به فکرش نيستي، ولي باور کن بعدش به قبل. گَزرت را بريده باشند
زنم زيرِ گريه؛ تو از نژاد  م نکن وگرنه مي جوري نگاه اين. کني فکر مي

  .اندازد شان آدم را به گريه مي  آنهايي هستي که فقط نگاه کردن به
  

  .زند شود و مشتي به او مي زوکو به مرد تنومند نزديک مي
  

  .ــ حاال باز از سر نگيرند.  يک جنده
  .ــ پا پيِ من نشو، کوچولو، پا پيِ من نشو. مرد تنومند

  

  .زند زوکو مشت ديگري به او مي
  .شوند گالويز مي. دهد ش را مي مرد تنومند جواب
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  .اآلن است که بکُشدش. نم، منک ــ پاسبان صدا مي.  يک جنده
  .ــ پاسبان بي پاسبان. يک مرد
  .ــ در هر حال، درجا پخشِ زمين است. يک مرد

  

به . شود رود پِيِ مرد تنومند که ديگر دارد دور مي شود و مي زوکو پا  مي
  .زند تويِ صورت او چسبد و مي او مي

  

ش هم ديگر سرِ پاش ش بگذار، همين حاال ش را نده، راحت ــ جواب.  يک جنده
  .بند نيست

  !خايه بخار، بي غيرت، بي  و پنجه نرم کن، بي  ــ دست. زوکو
  

  .کند تويِ هوا ش مي مرد تنومند پرت
  

  .کنم پارش مي   و  ــ از سر بگيرد، عينِ مگس لَت. مرد تنومند
  

  .شود و باز سرِ دعوا دارد زوکو باز پا  مي
  

  .ش نکن ش نزن، ضايع نزن، دست ش  تــ دس). به مرد تنومند(يک جنده 
  

  .آورد يِ مشتي زوکو را از پا  در مي ضربه مرد تنومند به
  

  .ش کرد، يارو ــ داغان. يک مرد
  .غيرت ايد حق دارد بگويد شماها بي. ــ کاري نداشت.  يک جنده
  .ــ مرد نبايد بگذارد يک سگ دو بار گازش بگيرد. مرد تنومند

  

  .شوند وارد بار مي
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  .رود شود، به سويِ کابين مي زوکو پا  مي
  .ماند گيرد، منتظر مي اي مي دارد، شماره گوشي را برمي

  

هوا زيادي گرم است تويِ اين . بايد فوري راه افتاد. خواهم بروم ــ مي. زوکو
حتماً بايد بروم چون اآلن . خواهم بروم آفريقا، تويِ برف مي. شهرِ لعنتي

. هيچ کس. ، کسي توجهي به کسي نداردهرجهت  به. است که بميرم
. ولي عشقي در ميان نيست. ها به مردها دارند و زن ها احتياج مردها به زن

خواهد دوباره  م مي دل. کنم ها از سرِ دلسوزي سيخ مي من يکي که با زن
گَرد؛  سگ خياباني، آشغال. سگ به دنيا بيايم، که کمتر بدبخت باشم

هزرد  م مي دل. شود  من هم نميحتماً کسي هم متوج خواهد يک سگ
. کشند توجه ازش کنار مي باشم که گَري خورده باشدش و البد همه بي

کنم که حرفي نيست،  فکر مي. گَرد باشم خواهد تا ابد آشغال م مي دل
بايد . ها را بايد متوقّف کرد تدريسِ کلمه. هيچي برايِ گفتن نيست

در هر حال، يک سال، . تر کرد ا را بزرگه ها را بست و قبرستان مدرسه
و اين، اين . سان است؛ زود يا دير، همه بايد بميريم، همه صد سال، يک
  .دارد ها را به خنده وا مي دارد، پرنده ها را به خواندن وا مي است که پرنده

با تلفني حرف . ست تان گفته بودم که اين ديوانه ا ــ به). دمِ درِ بار(يک جنده 
  .کند د که کار نميزن مي

  

  .دهد نشيند به کابين تکيه مي کند، مي زوکو گوشي را وِل مي
  .شود مرد تنومند به زوکو نزديک مي

  

  ــ تويِ چه فکري هستي، کوچولو؟. مرد تنومند
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 و سوسک ٤صدف  و حلزون بي٣مرگيِ خرچنگ و خيالِ بي   ــ تويِ خواب. زوکو
  . ام٥طاليي

ولي تو انقدر پا پيِ من شدي، . ي، من دوست ندارم دعوا کنمدان ــ مي. مرد تنومند
آخر برايِ چي انقدر پيِ . شد خورد و چيزي هم نگفت کوچولو، که نمي

  .خواهي بميري زدوخورد گَشتي؟ انگاري مي
  .ميرم مي. خواهم بميرم ــ نمي. زوکو

  .ــ مثلِ همه، کوچولو. مرد تنومند
  .شود ــ دليل نمي. زوکو

  .ــ شايد. ندمرد تنوم
بايد . کند ش مي خردش، فقط کرايه ــ مشکلِ آبجو اين است که آدم نمي. زوکو

  .بروم بشاشم
  .ــ برو تا دير نشده. مرد تنومند

  چپ نگاه خواهند کرد؟ م چپ ها به ــ راست است که حتي سگ. زوکو
ا ها تنه سگ. کنند چپ نگاه نمي وقت به کسي چپ ها هيچ ــ سگ. مرد تنومند

ت دارند، يا  يا دوست. شان اعتماد کني تواني به موجوداتي اند که مي
وقتي هم که همه . کنند ت نمي وقت قضاوت ت ندارند، ولي هيچ دوست

کنند، کوچولو، هميشه سگي هست که آنجاها ول بپلکد تا  ت مي وِل
  .کف پاهات را ليس بزند

                                                 
        .م.م. شق و يکدنده پيرمرد کلّه: يِ خودماني در فرانسه    crabeـ ـ ـ ـ  ٣

  .م.م. ٢يِ  ِ صحنه پانويس. ک. رــــ ٤
کسي يا :  جديد و خودمانييِ خيلي گيج؛ و در فرانسه:  قديميِ در فرانسه    hannetonـ ـ ـ ـ     ٥

        .م.م. کند يِ قدرت خود تجلّي مي و با همه» نگزيده«چيزي که اين حشره او را 
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  .زوکو
« Morte villana, di pietà nemica, 
di dolor madre antica, 
giudicio incontastabile gravoso, 

di te blasmar la lingua s’affatica. »
٦ 

  .ــ بايد بِروي بشاشي. مرد تنومند
  .ــ ديگر دير شده. زوکو

  

  .زند سپيده مي
  .رود زوکو خواب مي

  
  
  

  دليله. ٩
  
  

  .بازرس؛ رييسِ کالنتري. کالنتري
  .آيد تو، برادرش هم پِيِ او دختربچه مي

  .ماند برادر دمِ در مي

                                                 
/.../ گفتگويِ سخت،  داد بي/ مادرِ دردها،  کهن/ کار، دشمنِ رحم،  مرگ تبه] اي[« ــــ ٦

 اثر دانته اَليگيري؛ زندگيِ نو Vita Nuovaايِ از  تکّه( ».م در نکوهشِ تو خسته آيد زبان
   مصرعيِ اين برگردان جايِ دو سه نقطه. برگردان از ايتاليايي. شکوائيه بر مرگ بئاتريسِ زيبا
  .م.م.) است که کُلتس نياورده است



 ٣٩ 

ش  رود و با انگشت نشان يِ زوکو پيش مي چهره دختربچه به سويِ تک
  .دهد مي

  

  .ش شناسم ــ مي. دختربچه
  شناسي؟ ــ چي را مي. رييسِ کالنتري

  .ش شناسم خيلي خوب مي. ــ اين پسر. دختربچه
  ــ کي است؟. بازرس

  .يک دوست. ــ يک مأمورِ سري. ربچهدخت
  ــ اين يارو کي است، پشت تو؟. بازرس

م گفته بيايم شما را ببينم چون  او است که به. م کرده همراهي. ــ برادرم. دختربچه
  .جا آوردم اين عکس را تويِ خيابان به

  ش؟ گرديم پِي داني که مي ــ مي. بازرس
  .ش گردم پِي  ميطور، ــ بله؛ من هم همين. دختربچه

  گويي يک دوست است؟ ــ مي. بازرس
  .ــ يک دوست، بله، يک دوست. دختربچه

به اتهامِ شرکت در جرم و مخفي کردن اسلحه و . کُش ــ يک پاسبان. بازرس
  .شوي معرفي نکردن جنايتکار بازداشت مي

چيزي قايم . ش شناسم م گفت بيايم به شما بگويم مي ــ برادرم بود که به. دختربچه
  .ش، همين شناسم دهم، مي کنم، کسي را لو نمي نمي

  .ــ به برادرت بگو برود بيرون. بازرس
  .ــ نشنيدي؟ برو بيرون. رييسِ کالنتري

  

  .رود بيرون برادر مي

 ٤٠ 

  

  داني ازش؟ ــ چي مي. بازرس
  .چي ــ همه. دختربچه

  ــ فرانسوي؟ خارجي؟. بازرس
  .خيلي بانمک خارجي داشتيِ  ــ يک خرده لهجه. دختربچه

  ــ جِرمني؟. رييسِ کالنتري
  دانم جِرمني يعني چي؟ ــ نمي. دختربچه

. عجيب است. ت گفته بوده مأمورِ سري است ــ که اين طور، پس به. بازرس
  .االصول يک مأمورِ سري بايد سري بماند علي

  .پيش بيايددارم هر چي که  ش گفتم اين سر را نگه مي ــ به. دختربچه
شدند، کارِ ما آسان  اگر اسرار همه اين طور حفظ مي. ــ احسنت. رييسِ کالنتري

  .شد مي
ها،  بدهد، تويِ کوه هايي انجام  رود آفريقا مأموريت م گفت مي ــ به. دختربچه

  .آنجايي که مدام برف هست
  .ــ يک مأمورِ آلماني تويِ کنيا. بازرس

  .ر فرضيات پليس چندان هم غلط نبودــ دست آخ. رييسِ کالنتري
. ش حاال ديگر اسم:) به دختربچه. (ــ درست بود، جنابِ رييسِ کالنتري. بازرس

  .ت بود داني؟ بايد بداني چون دوست ش را مي اسم
  .دانم ــ بله، مي. دختربچه

  .ــ بگو. رييسِ کالنتري
  .دانم ــ خيلي خوب هم مي. دختربچه

  خواهي؟ کشيده مي. اندازي، بچه مان مي اري دستــ د. رييسِ کالنتري
  .آيم بگويم ش برنمي دانم ولي از پس ش را مي اسم. خواهم ــ کشيده نمي. دختربچه



 ٤١ 

  آيي بگويي؟ ش برنمي ــ مقصودت چي است که از پس. بازرس
  .م ــ اينجام است، رويِ نک زبان. دختربچه

خواهي با  مگر کشيده مي.  نک زبانــ رويِ نک زبان، رويِ. رييسِ کالنتري
هايِ مجهزي داريم اينجا  خواهي موهات را بکشيم؟ اتاق مشت، مي

  .داني مخصوصِ همين، مي
  .ــ نه، نه، اينجام است؛ اآلن است که در بيايد. دختربچه

اين که ديگر بايد يادت باشد، اين را که . ش ــ دست کم اسمِ کوچک. بازرس
  .هاش زده اي بيخِ گوشديگر حتماً ليس 

ت  کشم هر اسمي، وگرنه مي. ــ يک اسم، يک اسمِ کوچک. رييسِ کالنتري
  .تويِ اتاقِ شکنجه

  .آ ــ آندره. دختربچه
  مطمئن اي؟:) به دختربچه. (آ آندره: ــ يادداشت کنيد). به رييسِ کالنتري(بازرس 

  .ــ نه. دختربچه
  .ش ــ اآلن است که بکُشم. رييسِ کالنتري

زود . ت خوابانم تويِ پوزه ــ اين اسمِ کثافت را بِزا ديگر، وگرنه يکي مي. بازرس
  .کنم که يادت بماند باش، وگرنه کاري مي

  .ــ آنجِلو. دختربچه
  .ــ يک اسپانيايي. بازرس

حتي يک بِرليني : ــ يا ايتاليايي، برزيلي، پرتغالي، مکزيکي. رييسِ کالنتري
  .خوليو بودش  شناختم که اسم مي

  .شوم دارم عصبي مي:) به دختربچه. (دانيد، جنابِ رييس ــ چيزها مي. بازرس
  .کنم، رويِ نک زبان ش مي ــ حس. دختربچه

 ٤٢ 

  ت که درش بياورم؟ خواهي بزنم تويِ دهن ــ مي. رييسِ کالنتري
  .ها ــ آنجلو، آنجلو، دلچه، يا چيزي تويِ اين مايه. دختربچه

  چه؟ که يعني شيرين؟ــ دل. بازرس
ش  ش شبيه يک اسمِ خارجي است که معني م گفت اسم به. ــ شيرين، بله. دختربچه

  .خيلي شيرين بود، خيلي مهربان.) گريد مي. (ماليم است، يا شيرين
  .م کلّي کلمه هست که شيرين معني بدهد ــ به گمان. بازرس

  .د، گزوکرت، اُکوکْرزونيراتو، سوييتن ــ اَزوکارادو، زوکه. رييسِ کالنتري
  .يِ اينها را بلد ام، جنابِ رييس ــ همه. بازرس

  .روبِرتو زوکو. زوکو. ــ زوکو. دختربچه
  ــ مطمئن اي؟. بازرس

  .مطمئن ام. ــ مطمئن. دختربچه
  ــ زوکو؟ با زِ؟. رييسِ کالنتري

  .با زِ. روبِرتو. ــ با زِ، بله. دختربچه
  .ش ثبت بشود هادتــ بِبريدش ش. بازرس

  ــ برادرم چي؟. دختربچه
  .خواهي چي کار؟ ما هستيم ــ برادرت؟ کدام برادر؟ برادر مي. رييسِ کالنتري

  

  .روند بيرون مي
  
  
  
  



 ٤٣ 

  گروگان. ١٠
  
  

  .در باغِ ملّي، وسط روز
  .پوش رويِ نيمکتي نشسته است خانمي خوش

  .آيد تو زوکو مي
  

  م سر رفته؛ با هم صحبت حوصله. ف بزنيدبام حر. ــ بنشينيد کنارِ من. خانم
من ام که . آييد خجالتي به نظر مي. هايِ ملّي منزجرم از باغ. کنيم مي

  کنم؟ تان مي خجالتي
  .ــ خجالتي نيستم. زوکو
اي جلويِ اولين دخترِ  لرزند، مثلِ پسربچه هاتان مي ــ با اين حال، دست. خانم

ها را  زن. سرِ خوشگلي هستيدپ. بر و رويِ خوبي داريد. ش  زندگي
ْپسر  ها يک خرده زيادي خوشگل دوست داريد؟ برايِ دوست داشتنِ زن

  .ايد
  .ها را دوست دارم، خيلي ــ بله، زن. زوکو
  .ــ حتماً از اين قُماش دخترهايِ هيژده ساله را هم دوست داريد. خانم

  .ها را دوست دارم يِ زن ــ همه. زوکو
  هرگز خشن بوده ايد با يک زن؟. يلي ماه استــ اين ديگر خ. خانم

  .ــ هرگز. زوکو
ش را که حتماً تا به حال داشته ايد با يک زن خشن  ش چي؟ ميل ــ ميل. خانم

يِ مردها خالصه يک روزي داشته اند؛  باشيد، مگر نه؟ چنين ميلي را همه
  .همه

 ٤٤ 

  .جو ام من ماليم و صلح. ــ نه من. زوکو
  .ي هستيدــ آدمِ عجيب. خانم

  ــ با تاکسي آمده ايد؟. زوکو
  .هايِ تاکسي را ندارم تحملِ راننده. ــ اوه نه. خانم

  .ــ پس با ماشينِ شخصي آمده ايد. زوکو
  .کنم پياده که نيامده ام؛ آن سرِ شهر زندگي مي. ــ معلوم است. خانم

  ــ چه مارکي است، ماشين؟. زوکو
م؟ نه، يک ماشينِ کوچولويِ لَکَنته بيشتر ــ فکرکرده ايد شايد پورشه دار. خانم

  .شوهرم خسيس است. ندارم
  ــ چه مارکي؟. زوکو
  .ــ مرسدس. خانم

  ــ چه مدلي؟. زوکو
  .٢٨٠ SEــ . خانم

  .ــ يک ماشينِ کوچولويِ لکنته نيست. زوکو
  .ولي شوهرم با اين حال خسيس است. ــ شايد، نه. خانم

  .کند مش به شما نگاه ميــ اين يارو ديگر کي است ؟ ه. زوکو
  .ــ پسرم است. خانم

  .ــ پسر شما؟ بزرگ است. زوکو
  .عجوزه نيستم من. ــ چهارده سال، نه يک سال بيشتر. خانم

  کند؟ ورزش مي. آيد تر از اين به نظر مي ــ مسن. زوکو
دهم،  ش مي هايِ شهر را براي يِ باشگاه پولِ همه. کند ــ جز اين کاري نمي. خانم

افتد  ش مي جوري وسيله دست هايِ تنيس، هاکي و گُلف؛ اين  ميدانيِ همه



 ٤٥ 

يک مفنگيِ کوچولويِ . ش کنم ها همراهي که مجبورم کند سرِ تمرين
  .شق است کلّه

  .م تان را بدهيد به کليدهايِ ماشين. آيد ش به نظر قوي مي ــ برايِ سن. زوکو
  .خواهيد يالبد خود ماشين را هم م. ــ البته، البته. خانم

  .خواهم ــ آره، ماشين را مي. زوکو
  .ــ ورش داريد. خانم

  .م ــ کليدها را بدهيد به. زوکو
  .کنيد م مي ــ داريد اذيت. خانم

گذارد رويِ زانوهايِ  آورد، مي تير را در مي هفت. (م ــ کليدها را بدهيد به. زوکو
  ).خود

  .کند زي نميآدم با اين جور ابزارها با. ــ ديوانه ايد. خانم
  .ــ پسرتان را صدا کنيد. زوکو
  .ــ به هيچ وجه. خانم

  .ــ پسرتان را صدا کنيد). تير تهديدکنان  او را با هفت(زوکو 
تنهايي از . برگرد خانه. بزن به چاک:) با فرياد به پسرش. (ــ زده به سرتان. خانم

  .پسِ خودت بربيا
  

گذارد رويِ  لحه را ميشود، زوکو اس آيد، زن بلند مي پسر نزديک مي
  .گلوي او

  

دهم، فقط هم به اين دليل  تان نمي کليدها را به. ــ شلّيک کنيد پس، احمق. خانم
م  کند، پسرم ابله فرض م مي شوهرم ابله فرض. کنيد م مي که ابله فرض

توانيد شلّيک کنيد، يک ابله  کند ــ مي م مي م ابله فرض کند، کلفت مي

 ٤٦ 

تان بسوزد، چون ماشينِ ماهي  تا دل. دهم تان نمي بهولي کليدها را . کمتر
. تان بسوزد تا دل. ها چرمي و داشبورت گره چوبِ گردو است، صندلي

اآلن است که اين : نگاه کنيد. شنگه راه انداختن دست برداريد از اَلم
. ها نزديک بشوند، بنا کنند به اظهارِ نظر کردن، پليس را خبر کنند احمق

عاشقِ اين . ليسند شان را مي  و لوچه از همين حاال دارند لب: نگاه کنيد
. شلّيک کنيد پس. ها را ندارم تحملِ اظهارِ نظرهايِ اين جور آدم. کار اند

  .خواهم بشنوم نمي. خواهم صداشان را بشنوم نمي
  .ــ نزديک نشو).  به بچه(زوکو 

  .لرزد ــ ببينيد چه مي. يک مرد
  .دراز بکش زمين. ردارــ نزديک نشو، الک. زوکو

  .ترساند ــ بچه است که او را مي. يک زن
  .بيا جلو. ت ها چسبيده دو طرف تن ــ حاال دست. زوکو

  ش بخزد؟ هايِ چسبيده به تن خواهد که او با دست ــ آخر چه جوري مي. يک زن
  .چه بسا من خودم بتوانم. ش هست امکان. ش هست ــ امکان. يک مرد

بچه . ( حرکت ديگر بي. سرت را بلند نکن. ت ها پشت  دست.ــ آرام. زوکو
  .کُشم جم نخور اصالً، وگرنه مادرت را مي) .کند حرکتي مي

  .ــ چه بسا اين کار را بکند. يک مرد
  .يِ بيچاره بچه. اآلن است که اين کار را بکند. ــ البته. يک زن

  خوري تکان نخوري؟ ــ قسم مي. زوکو
  .ورمخ ــ قسم مي. بچه

. بچرخ آرام که سرت طرف ديگر باشد. ــ سرت را حسابي بگذار زمين. زوکو
  .خواهم بتواني ما را ببيني بچرخ، نمي



 ٤٧ 

بچه . توانم کاري بکنم ترسيد؟ من که نمي ــ ولي آخر برايِ چي از من مي. بچه
شما خيلي : دليلي ندارد کسي ازم بترسد. خواهم مادرم را بکُشند نمي. ام

  .تر ايد وياز من ق
  .تر ام ــ آره، من از تو قوي. زوکو

توانم بکنم من؟ من که  ترسيد؟ چه کارتان مي ــ خوب همين، پس چرا ازم مي. بچه
  .خيلي کوچک ام

  .ترسم قدرها هم کوچک نيستي، من هم نمي ــ آن. زوکو
  .لرزيد شنوم که داريد مي خوب مي. لرزيد لرزيد، مي ــ چرا، مي. بچه

  .ها ـ اين هم پاسبانـ. يک مرد
  .ــ اآلن ديگر دليل دارد که بلرزد. يک زن
  .خنديم آي مي. خنديم ــ آي مي. يک مرد
  .ها را ببند ــ چشم). به بچه(زوکو 

  .خدايِ من، بزدل ايد شما ها. بسته اند. ــ بسته اند. بچه
  .ت را هم ببند ــ دهن. زوکو

يک زن است که داري . و يک بزدل ايولي ت. بندم، باشد ــ همه چي را مي. بچه
  .کني تيرت تهديد مي يک زن است که داري با هفت.  ترساني مي

  ــ چه ماشيني است، ماشينِ مادرت؟. زوکو
  .ــ پورشه، البته شايد. بچه

  .جنازه شو. هات را هم ببند چشم. ت را ببند دهن. ت را ببند پوزه. ــ خفه. زوکو
  .شوند  جنازه ميدانم چه جوري ــ نمي. بچه

اآلن است که مادرت را بکُشم، آن وقت . ــ اآلن است که بفهمي. زوکو
  .فهمي جنازه شدن يعني چه مي

 ٤٨ 

  .يِ بيچاره ــ بچه. يک زن
  .شوم شوم، جنازه مي ــ جنازه مي. بچه

  .آيند ها جلو نمي ــ پاسبان. يک مرد
  .ــ زهره ترکانده اند. يک زن
وسايلي دارند . کنند دانند دارند چه کار مي مي. ژي استاسترات. ــ نخير. يک مرد

کنند، باورم  دانند دارند چه کار مي ولي مي. خبر ايم که ما ازشان بي
  .يارو کارش ساخته است. کنيد

  .طور، البد ــ مالِ زنه هم همين. يک مرد
  .ِمرغ نشکاند شود نيمرو درست کرد و تخمِ ــ نمي. يک مرد
  .چه کاري نداشته باشد، مخصوصاً بچه، خدايِ بزرگــ کاش به ب. يک زن

  

تير بر گردن زن او را هل  زوکو، در حالي که همچنان با گرفتنِ هفت
  .گذارد بعد، پا  رويِ سرِ بچه مي. شود دهد، به بچه نزديک مي مي

  

  .يِ ما بينند تويِ دوره ها چه چيزها که نمي ــ آه، خدايِ من، بچه. يک زن
  .ــ ما هم چيزها ديديم بچه که بوديم. يک مرد

  ــ يعني يک ديوانه شما را هم تهديد کرده؟. زن
  ــ جنگ چي، خانم، جنگ يادتان رفته؟. مرد
گذاشتند و مادرتان را تهديد  ها پا رويِ سرتان مي ــ عجب؟ يعني آلمان. زن

  کردند؟ مي
  .ــ از اين بدتر خانم، از اين بدتر. مرد

ل، فعالً که در قيد حيات ايد و پا به سن و حسابي هم ــ در هر حا. يک زن
  .چاقالو
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  .نزاکت ايد ــ خانم، خيلي بي. يک مرد
  .ــ من فقط به فکرِ بچه ام، فقط به فکر بچه ام. يک زن
  .زنه است که اسلحه رويِ گلوش است. تان ــ بس کنيد شما هم با بچه. يک مرد
  .کشد  زجر ميــ آره، ولي بچه است که بعدش. يک زن
گوييد تکنيک  ش مي ــ بگوييد ببينم آقا، اين است چيزي که شما به. يک زن

زهره . مانده اند آن سر. فرماييد، تکنيک ها؟ صحبت مي مخصوصِ پاسبان
  .ترکانده اند

  .ــ من گفتم يک جور استراتژي است. يک مرد
  !ــ استراتژيِ تخمي. يک مرد
  .تان را بيندازيد ــ اسلحه). از دور(ها  پاسبان

  .ــ احسنت. يک زن
  .ــ ديگر نجات پيدا کرديم. يک زن
  .ــ بنازم به اين استراتژي. يک مرد
  .اي اند گويم در تدارک ضربه ــ من که مي. يک مرد
  .بينم در تدارک ضربه باشد ــ من که فقط همين اين را مي. يک زن
  .اين وارد شدهش هم، ضربه در واقع عمالً پيش از  ــ تازه. يک مرد
  .يِ بيچاره ــ بچه. يک زن

زنم اگر يک بارِ ديگر از بچه حرف  تان مي ــ خانم، يک کشيده به. يک مرد
  .بزنيد

کنيد موقعِ مناسبي برايِ بگومگو باشد؟ کمي متانت  ــ واقعاً فکر مي. يک مرد
  .در مقابلِ مرگ ايم. ما شاهد يک فاجعه ايم. داشته باشيد
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. يد در محاصره ا. تان را بيندازيد دهيم اسلحه تان دستور مي ــ به). ز دورا(ها  پاسبان
  ).زند زير خنده جمعيت مي(

  .پورشه است. م ش بگوييد کليدهايِ ماشين را بدهد به ــ به. زوکو
  .ــ احمق. خانم

  .ش بدهيد کليد را به. ش بدهيد ــ کليد را به. يک زن
  .را بگيردبا خودش است که آن . ــ هرگز. خانم

  .کند، خانمِ عزيز زند دک و پوزتان را داغان مي ــ اآلن مي. يک مرد
  .چه بهتر. بينم آن وقت دک و پوز شماها را ديگر نمي. ــ چه بهتر. خانم

  .يِ مزخرف ــ زنکه. يک زن
  .رحم هست چقدر آدمِ بدجنس و بي. ــ بدجنس است. يک مرد
شود  يعني يک مرد اينجا پيدا نمي.  زور ازش بگيريد ــ کليدها را به. يک زن

  هاش را بگردد و کليدها را ور دارد؟ جيب
کشيديد بچه که بوديد، که  ــ هاي شما، آنجا، که آن همه سختي. يک زن

کردند، نشان  گذاشتند رويِ سرتان، مادرتان را تهديد مي ها پا مي آلمان
تان  ش براي کم يکي بدهيد پس که خايه داريد، نشان بدهيد پس که دست

  .ش مانده، حتي يک کوچولوش، حتي يک خشکيده
  .آورده ايد من مرد موقّري ام شانس . ــ خانم، سزاوار کشيده ايد شما. يک مرد

م  هاش کليدها را ور داريد، کشيده را آن وقت به ــ اول بگرديد تويِ جيب. زن
  .بزنيد

  

گردد،  يبِ زن ميکند، تويِ ج رود، دست دراز مي مي مرد لرزان پيش
  .کشد کليدها را بيرون مي
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  .ــ احمق. خانم
خانم . (ــ ديديد؟ ديديد؟ حاال اين پورشه را بياوريد تا اينجا). فاتحانه(مرد 

  ).خندد مي
آيد بخندد در حالي که پسرش اآلن است که  ش مي دل. خندد ــ مي. يک زن

  .بميرد
  .ــ انزجارآور است. يک زن
  .نه استــ زنه ديوا. يک مرد
دست کم اين يک کار را به عهده . ها ــ کليد را بدهيد به پاسبان. يک مرد

  .اميدوار ام دست کم بلد باشند ماشين برانند. بگيرند
  

  .گردد مرد دوان باز مي
  

  .مرسدس است. ــ پورشه نيست. يک مرد
  ــ چه مدلي؟. يک مرد
  .خيلي ماه. م گمان ، به٢٨٠ SEــ . يک مرد
  .ماشيني است ـ مرسدس خوبـ. يک مرد
  .کُشد اين اآلن همه را مي. ش هر چه باشد ــ پس بياوريدش ديگر، مارک. يک زن

  .م بيندازند خواهم دست نمي. خواهم ــ پورشه مي. زوکو
چون اين . بحث نکنيد. ها بخواهيد يک پورشه پيدا کنند ــ از پاسبان. يک زن

  .ش پيدا کرد بايد يک پورشه براي. ديوانه است، ديوانه
  .ها بلد اند انجام بدهند ــ اين يک کار را دست کم پاسبان. يک مرد
  .مانده اند کنار. کنيد  مي ــ خيال. يک مرد
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  .ها روند سمت پليس مي
  

  .تر ايم کنيد؛ ما از آنها شجاع ــ ما افراد مردم را نگاه . يک مرد
  دهد؟ ي آزارت نمياين پايِ لعنت. ــ کوچولوي بيچاره). به بچه(يک زن 

. ش را باز کند خواهم دهن نمي. خواهم باش حرف بزنيد نمي. ــ خفه شويد. زوکو
  .تکان نخور. هات را ببند چشم

  ــ شما چي خانم؟ حالِ شما چطور است؟. يک مرد
شد اگر  م خيلي بهتر مي ولي حال. ــ خوب است، مرسي، خوب است. خانم

رفتيد  هاتان، يا مي گشتيد به آشپزخانه يبستيد و برم هاتان را مي شماها دهن
  .کرديد هاتان را پاک مي کون بچه

  !ــ زن سختي است، زن سختي است ها. يک زن
آنجا . پورشه است. ــ اين هم کليدهايِ ماشين). از آن سوي ازدحام(يک پاسبان 
  .ش کليدها را رد کنيد به:) به مردم. (توانيد از اينجا ببينيدش مي. است

  . به شغلِ شما مربوط است  کُش آدم. ش بدهيد ــ خوب، خودتان به. مرديک 
  .ــ ما داليلِ خودمان را داريم. يک پاسبان

  .ــ داليلِ تخمي. يک زن
من پدرِ خانواده . کارِ من نيست. زنم ــ من که به اين کليدها دست نمي. يک مرد

  .ام
. يِ خودم کنم تويِ کلّه يدهم، يک گلوله هم خالي م ــ ترتيبِ زن را مي. زوکو

شش . م هم نيست خورم که به تخم قسم مي. م هم نيست م به تخم زندگي
کنم، بعدش هم ترتيبِ  پنج نفر را نفله مي. تا گلوله تويِ اين خشاب هست

  .دهم خودم را مي
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برويم . ــ اآلن است که اين کار را بکند، اآلن است که اين کار را بکند. يک زن
  .از اينجا

  .کنيد ش مي عصبي. ــ تکان نخوريد. يک پاسبان
  .کنيد ــ شما ايد که با هيچ کاري نکردن ما را عصبي مي. يک مرد
اي دارند، حتمي  نقشه. يِ خودشان عهده بگذاريد به. شان نشويد ــ مزاحم. يک مرد

  .است
 گذارد زمين و آن را با باتومي از کليدها را مي. (ــ تکان نخوريد. يک پاسبان

شود،  زوکو آرام خم مي. سراند تا پيشِ پايِ زوکو اليِ پاهايِ مردم مي
  ).گذارد ش مي دارد، تويِ جيب کليد را برمي

  .برويد کنار. برم ــ زن را با خودم مي. زوکو
  .شکر، خدايِ من. ــ بچه نجات پيدا کرد. يک زن
  آيد سرِ زنه؟ ــ پس زن چي؟ حاال چي مي. يک مرد

  .يد کنارــ برو. زوکو
  

تير را گرفته، خم  زوکو، که با يک دست هفت. روند همه کنار مي
اي  گيرد و گلوله شود، سرِ بچه را با چنگ انداختن تويِ موهايِ او مي مي

زوکو، در پارک تقريباً قُرق . ها، فرار جيغ. کند پشت گردن او خالي مي
به سويِ ماشين تير را رويِ گلويِ زن گرفته،  شده، در حالي که هفت

  .رود مي
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  معامله. ١١
  
  

  .پذيرشِ هتلِ شيکاگويِ کوچک
  .دارِ خود، و دختربچه که منتظر است دار بر صندليِ دسته زن هتل

  

  .ــ زشت ام. دختربچه
  .ــ مزخرف نگو، اُردک. دار زن هتل

هايِ  ــ چاق ام، غبغب دارم، دو تا شکم و دو تا پستان عينِ توپ. دختربچه
. بيندشان جوري آدم نمي مان اند، اين بال؛ لُمبرها هم، خوشبختانه پشتفوت

دارم  ولي حتم دارم شبيه دو تا ران خوک اند که با هر قدمي که ور مي
  .روند باال و پايين مي

  .يِ نفهم ــ بس کن ديگر، دختره. دار زن هتل
 که تويِ خيابان هايي را بينم سگ ــ مطمئن ام، مطمئن ام؛ خوب مي. دختربچه

. شان سرازير است کنند، با زبان آويزان و لعابي که از پوزه م مي تعقيب
شان بزنند که  حالِ خودشان بگذارم، همچين گازي به اگر آنها را به

  .انگاري بساط قصابي است
ها را، بوقلمون کوچولو؟ تو  آوري اين حرف ــ آخر از کجا در مي. دار زن هتل

ت مردها  به گمان. د اي، گوشتالو اي، قُمبل داريخوشگل اي، گر
ترسد تويِ  هايِ درخت خشکيده را دوست دارند که آدم مي شاخه
ها را دوست دارند، کوچولويِ  ش بگيرد که نکند بشکنند؟ قُمبل دست

  .هاشان را حسابي پر کند ها را دوست دارند که دست من، قُمبل
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يِ درخت خشکيده  خواهد شاخه م مي دل.  باشمخواهد الغر م مي ــ دل. دختربچه
  .ترسد بشکندش باشم که آدم مي

. تواني الغر باشي تازه، امروز قمبل اي، فردا مي. ــ من، راستش نه. دار زن هتل
مثلِ تو . الزم نکرده به فکرش باشد. ش شود تويِ زندگي زن عوض مي

ويِ ديد را بچه که بودم، الغر بودم، الغر، جوري که تقريباً جل
از پستان که اصالً . گرفتم، فقط يک خرده پوست و چند تا استخوان نمي

ها  وقت چون آن کرد، م مي انقدر عصبي. تخت، مثلِ پسرها. هيچ اثري
ديدم  ديدم، خواب مي خوابِ قمبل شدن مي. پسرها را دوست نداشتم

 خودم هايِ مقوايي گذاشتم که وقت، پستان آن. هايِ خوشگل دارم پستان
شان خبردار شده بود و هر بار  ولي پسرها شست. کردم شان مي درست

کردند که آنها را  م مي يِ سينه شدند يک آرنجي حواله که از جلوم رد مي
،  بعد از چند بار، يک سوزن گذاشتم تويِ پستان. کرد پاک داغان مي

رد به بيني که، همه چيز بنا ک بعدش هم، مي. دادشان رفت هوا، باورم کن
مطمئن باش، سارِ . گرد شدن و پر شدن، من هم حسابي خوشحال بودم

  .تواني الغر بشوي امروز گردي، فردا مي: من
  .امروزه را زشت و خيکي ام، بدبخت ام.  ــ چه فايده. دختربچه

  

  .آيد تو کنان مي برادر با جاکشي صحبت
  .اندازند حتي نگاهي هم به دختربچه نمي

  

  .ــ زيادي گران است). قرار بي(جاکش 
  .ــ قيمت ندارد. برادر

  .ــ هرچيزي قيمتي دارد، مالِ تو واقعاً زيادي باال است. جاکش
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ش اين است که ارزشِ  ــ وقتي بشود رويِ چيزي قيمت گذاشت، معني. برادر
 آورد قيمت  شود چانه زد، پايين ش اين است که مي معني. چنداني ندارد

مثلِ يک .  قيمت را انتزاعي گذاشتم چون که قيمت نداردمن. را، باال برد
تا به حال کسي را ديده اي بگويد زيادي گران : تابلويِ پيکاسو است

است؟ هرگز ديده اي فروشنده قيمت يک پيکاسو را بيارود پايين؟ قيمتي 
  .کنند، تويِ چنين مواردي، انتزاعي است مي که مشخص 

رود تويِ مالِ تو، و آن  ت که از جيبِ من ميــ اين وسط، انتزاع اس. جاکش
اي که آن وقت تويِ جيبِ من هست، به نظرم چندان هم انتزاعي  خالي
  .آيد نمي

کني، باورم کن، آن  خيلي زود پرش مي. شود ايِ پر مي ــ يک چنين خالي. برادر
شود، زودتر از اين زماني که  ت مي وقت قيمتي هم که پرداخته اي فراموش

يا ورش دار يا . کنم ولي من، بحث نمي. کني سرش بحث کني ميصرف 
نواييِ  يِ سال را انجام بده يا بمان تويِ بي يا بهترين معامله. کن ش ول

  .خودت
  .کنم دارم فکر مي. ــ عصبي نشو، عصبي نشو. جاکش

بايد خواهرم را برگردانم پيشِ . ــ فکر کن، فکر کن، ولي خيلي وقت نگير. برادر
  .مادرش

  .دارم ــ باشد، ورش مي. جاکش
بايد به فکرش باشي به . ت برق افتاده، جوجه ــ دماغ). به دختربچه (برادر 

خوب ) .کنند ش مي آنها نگاه. رود بيرون دختربچه مي. (خودت پودر بزني
  حاال چي، پيکاسويِ من؟

  .آيد ــ با اين حال به نظرم گران مي. جاکش
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  .ش يادت برود آورد اين دختر که قيمت ت مي ــ انقدر پول براي. برادر
  

پول  و رد ل کردندب.  
  

  رس است؟ ــ حاال کي در دست. جاکش
  .ــ عصبي نشو، عصبي نشو؛ کلّي وقت داريم. برادر

  .خواهم تو پول را داري، من دختره را مي. ــ نه، کلّي وقت نداريم. جاکش
  .ش که انگار داشتيش، عينِ اين است  ش، داري ــ داري. برادر

  ــ حاال که پوله را داري، پشيمان اي؟. جاکش
  .کنم دارم فکر مي. ــ پشيمان هيچ چيزي نيستم، هيچي. برادر

  ها، کي؟. کني؟ وقت فکرکردن نيست که ــ به چي فکر مي. جاکش
  .فردا ــ فردا، پس. برادر

  ــ چرا امروز نه؟. جاکش
  .رِ شبــ آره، چرا امروز نه؟ س. برادر

  ــ چرا همين اآلن نه؟. جاکش
صدايِ پاهايِ دختربچه . (شوي شوي، داري عصبي مي ــ داري عصبي مي. برادر

رود در اتاقي  کند و مي برادر فرار مي. (همين اآلن، قبول) .شود شنيده مي
  ).شود مخفي مي

  

  .آيد تو دختربچه مي
  

  ــ برادرم کو؟. دختربچه
  .ت برسم ــ مأمورم کرد به. جاکش

  .خواهم بدانم برادرم کجا است ــ مي. دختربچه
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  .ــ زود باش، بيا با من. جاکش
  .خواهم با تو بيايم ــ نمي. دختربچه
کنند سرِ  جر و بحث نمي. ــ فوري اطاعت کن، بوقلمون خيکّي. دار زن هتل

  .دستورات يک برادر
  

نشيند  آيد و مي يرون ميبرادر از اتاق ب. روند بيرون دختربچه و جاکش مي
  .دار رويِ زن هتل روبه

  

. خورم تان قسم مي مدير، براي ــ من نيستم که چنين چيزي خواسته ام، خانم. برادر
خودش اصرار کرد، خودش خواست بيايد تويِ اين محلّه و تن به اين کار 

مطمئن است که . خواهد پيداش کند دانم پِيِ کي است و مي نمي. بدهد
ش بوده ام که  من جوري مراقب. خواستم من نمي. کند پيداش مياينجا 

يِ  جوجه. وقت آن جور مواظبِ خواهرش نبوده هيچ برادرِ بزرگي هيچ
وقت جوري که او را دوست داشته ام  من، عزيزِ کوچولويِ من، هيچ

بدبختي هوار شده . از من کاري ساخته نيست. کسي را دوست نداشته ام
هرگز . ش شده ام ه خواسته، من فقط تسليمخودش است ک. سرِ ما

بداقبالي است که ما را . نتوانستم تسليمِ خواهرِ کوچولويِ خودم نشوم
  ).گريد مي. (کُن هم نيست نشان کرده و وِل

  .ــ يک پارچه آشغال اي تو. دار زن هتل
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  .ايستگاه. ١٢
  
  

  .آهن در يک ايستگاه راه
  

  .ــ روبِرتو زوکو. زوکو
  کنيد؟  چرا مدام اين اسم را تکرار ميــ. خانم

  .ش کنم ترسم فراموش ــ چون مي. زوکو
بايد آخرين چيزي باشد که آدم . کند ــ کسي اسمِ خودش را فراموش نمي. خانم

  .فراموش کند
، هر بار  ش تويِ مغزم نوشته شده بينم مي. کنم ــ نه، نه؛ من فراموش مي. زوکو

شود؛ بايد از   جوري که دارد پاک ميتر، تر، هر بار نامشخص ناجور
ترسم ببينم  مي. ش ش کنم تا موفّق بشوم بخوانم تر نگاه نزديک و نزديک

  .م را بدانم مانده ام بدون اين که اسم
  .يِ شما شوم حافظه مي. کنم ش نمي ــ من فراموش. خانم

  .شان دارم زيادي دوست. ها را دوست دارم ــ زن). پس از مکثي(زوکو 
  .ها را زيادي دوست ندارد ــ آدم هرگز زن. مخان

يِ کافي  زن به اندازه. شان را شان دارم، همه شان دارم، دوست ــ دوست. زوکو
  .نيست

  .م داريد ــ پس، دوست. خانم
  .ــ بله، البته، چون زن ايد. زوکو
  ــ چرا من را با خودتان آورديد اينجا؟. خانم

 . ر بشومخواهم سوارِ قطا ــ چون مي. زوکو
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  رويد؟ ــ پورشه چي؟ چرا با پورشه نمي. خانم
  .تويِ قطار کسي به کسي نيست. خواهم کسي متوجه من بشود ــ نمي. زوکو
  ــ من هم قرار است با شما سوارِ قطار بشوم؟. خانم

  .ــ نه. زوکو
ازتان بدم نيامد تا . ــ چرا نه؟ هيچ دليلي ندارم که با شما سوارش نشوم. خانم

وانگهي، شما هم همين را . شوم من هم با شما سوارش مي. تان مديد
  .کرديد م مي کُشتيد يا جايي ول خواهيد، وگرنه من را مي مي

مادرم . پول ندارم. م پول بدهيد ــ برايِ سوار شدن قطار، احتياج دارم به. زوکو
  .داد ولي يادش رفت م پول مي بايستي به

  خواهيد برويد؟ کجا مي. رود پول بدهند يــ مادرها هميشه يادشان م. خانم
  .ــ وِنيز. زوکو
  .ــ وِنيز؟ چه فکرِ عجيبي. خانم

  شناسيد؟ ــ وِنيز را مي. زوکو
  .شناسند وِنيز را همه مي. ــ البته. خانم

  .ــ آنجا است که به دنيا آمده ام. زوکو
آيد،  نميکردم که کسي تويِ وِنيز به دنيا  من هميشه فکر مي. ــ احسنت. خانم

  آلود و تارِ عنکبوت هايِ نوزاد حتماً خاک بچه. ميرند بلکه همه آنجا مي
. تان کرده در هر حال، فرانسه حسابي پاک. آيند آنجا گرفته به دنيا مي

. ايِ است يِ عالي کننده يِ پاک فرانسه ماده. بينم  و خل نمي اثري از خاک
  .احسنت

م  خواهم حبس نمي. خواهم بگيرندم نمي. برومبايد . ــ بايد بروم، قطعاً. زوکو
  .ها باشم يِ اين آدم ترس دارم بينِ همه. کنند
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تان درش  کافي است از جيب: اسلحه داريد. م ــ ترس؟ مرد باشيد جان. خانم
  .روند بياوريد، همه در مي

  . ــ چون که مرد ام ترس دارم. زوکو
يي که باعث شديد ببينم، ترس ندارم يِ اين چيزها با وجود همه. ــ من ندارم. خانم

  .و هرگز هم نداشته ام
  .ــ دقيقاً چون که مرد نيستيد. زوکو
  .ــ شما پيچيده ايد، پيچيده. خانم

. شوم م کنند، ديوانه مي اگر حبس. کنند م مي ــ اگر بگيرندم، حبس. زوکو
همه جا پاسبان هست، همه . شوم وانگهي، همين حاالش دارم ديوانه مي

شان نگاه  به. ها همين حاالش حبس شده ام بينِ اين آدم. آدم هستجا 
  .نکنيد، به هيچ کس نگاه نکنيد

توانستم  مي. آيد که قصد داشته باشم لوتان بدهم؟ ابله ــ اصالً به من مي. خانم
م را به هم  ها حال ولي اين کثافت. خيلي وقت پيش اين کار را بکنم

  .آيد م مي وششما نه، از شما حتي خ. زنند مي
. هايِ بدجنسي دارند ببينيد چه قيافه. ها را شان کنيد همه اين ديوانه ــ نگاه. زوکو

ترين  به کم. کُش نديده ام زمان اين همه آدم وقت هم هيچ. کُش اند آدم
از خودم . کنند همديگر را کُشتن شان، حتماً بنا مي عالمتي تويِ کلّه

. جا، همين اآلن شود، همين داده نميشان عالمت  پرسم چرا تويِ کلّه مي
هايِ  هايِ تويِ قفس عينِ موش. يِ کُشتن اند شان آماده آخر همه
هاشان پيدا است، از رفتارشان  ميلِ کُشتن دارند، از قيافه. ها اند آزمايشگاه

من، با . بينم هاشان مي شان را تويِ جيب شده هايِ گره پيدا است؛ مشت
. هاشان پرِ خون است آورم؛ لباس  را به جا ميکُش همان نگاه اول آدم
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هاشان  حرکت؛ نبايد تويِ چشم جا هستند، اينجا؛ بايد آرام ماند، بي همه
چون در غيرِ اين صورت، . نبايد ما را ببينند؛ بايد نامرئي بود. نگاه کرد

شان  هاشان نگاه کند، اگر متوجه بشوند که آدم به اگر آدم تويِ چشم
هاشان   اگر بنا کنند ما را نگاه کردن و ديدن، تويِ کلّهکند، نگاه مي

شان شروع  اگر فقط يکي. کُشند کُشند، مي شود و مي عالمت داده مي
همه فقط منتظرِ آن عالمت تويِ . کشند کند، همه اينجا همديگر را مي

  .هاشان اند کلّه
 دو تا بليت روم مي. تان را از سر نگيريد باز بحران عصبي. ــ بس کنيد. خانم

چرا :) پس از مکثي. (کنند ولي آرام باشيد، وگرنه پيدامان مي. بخرم
  کُشتيدش؟

  ــ کي را؟. زوکو
  .ــ پسرم را، احمق. خانم

  .شقي بود ــ چون مفنگيِ کلّه. زوکو
  تان گفته؟ ــ کي چنين چيزي به. خانم

فرض گفتيد شما را ابله . شقي است شما گفتيد مفنگيِ کلّه. ــ شما. زوکو
  .کند مي

شق را  هايِ کلّه م کنند چي؟ اگر مفنگي داشتم ابله فرض ــ حاال اگر دوست . خانم
شق را بيشتر از  هايِ کلّه دوست داشته باشم چي؟ اصالً اگر مفنگي

؟ اگر  هايِ گُنده هرکسي تويِ دنيا دوست داشته باشم چي، بيشتر از احمق
  وقت چي؟ شق، آن هايِ کلّه از همه متنفّر باشم جز از مفنگي

  .گفتيد ــ بايد مي. زوکو
  .ــ گفتم، احمق، گفتم. خانم
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. کرديد نبايد تحقيرم مي. کرديد م خودداري مي ــ نبايد از دادن کليدها به. زوکو
ش، ولي همه چيز خود به خود با هم ربط پيدا کرد سرِ  خواستم بکُشم نمي

  .يِ پورشه اين قضيه
من بودم که . چي عوضي شد  پيدا نکرد؛ همههيچي ربط. گو ــ دروغ. خانم

ش  يِ او را پاشانديد با خون برايِ چي کلّه. تان گرفته بوديدش زير اسلحه
   جا؟ همه

  . جا پاشيد همه ش مي ــ سرِ شما هم اگر بود، خون. زوکو
خون خود من به فدايِ . ش ديدم ش، احمق، نمي ديدم ــ ولي آن وقت نمي. خانم

ش تويِ  در حالي که مالِ پسرم، من ام که چپاندم. يستسرم، مالِ من ن
ش، کارِ من است، مالِ من بود، کسي حق ندارد چيزهايِ  هايِ داغان رگ

من را هر جوري ولو کند هر جا، تويِ يک باغِ ملّي، پيشِ پايِ يک دسته 
هر کس و ناکسي دارد راه . ديگر هيچي از خودم ندارم حاال. احمق

ش  ها همه فردا هم باغبان. چيزي که به من تعلّق داشترود رويِ تنها  مي
  م مانده؟ م مانده، حاال، چي براي چي براي. کنند را پاک مي

  

  .شود زوکو پا مي
  

  .روم ــ من دارم مي. زوکو
  .آيم ــ من هم باتان مي. خانم

  .ــ جم نخوريد. زوکو
م وقت نداده ايد   بهحتي. ــ شما حتي پولِ کافي نداريد سوارِ قطار بشويد. خانم

عينِ . تان کند دهيد کُمک کس وقت نمي به هيچ. تان بدهم ش را به پول
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گذاريدش تويِ  بنديدش مي گاه مي مانيد که گه دار مي چاقويِ ضامن
  .تان جيب

  .م کنند ــ احتياجي ندارم کمک. زوکو
  .ــ همه احتياج به کمک دارند. خانم

متنفّر . خواهد بزند زيرِ گريه  زني را داريد که مييِ قيافه. ــ نزنيد زيرِ گريه. زوکو
  .ام از اين

  .ها را؛ خود من را يِ زن ها را دوست داريد، همه م گفتيد زن ــ به. خانم
خواهند  گيرند که مي هايي را به خودشان مي يِ زن جز وقتي که قيافه ــ به. زوکو

  .بزنند زيرِ گريه
  . نکنمدهم گريه تان قول مي ــ به. خانم

  

  .شود زوکو دور مي. گريد مي
  

م بگوييدش؟ کي به جايِ  تان چي، احمق؟ اصالً قادر ايد حاال به ــ پس اسم. خانم
. ماند؟ همين حاالش هم يادتان رفته است، مطمئن ام شما آن را يادش مي

رويد، بدون  حاال ديگر مي. آورم حاال ديگر تنها من ام که به يادش مي
  .تان حافظه

  

  .کند ماند و قطارها را نگاه مي خانم نشسته مي. رود بيرون کو ميزو
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  .اوفلي. ١٣
  
  

  .جا؛ شب همان
  .شود ريزشِ باران شنيده مي. ايستگاه خلوت است

  .آيد تو خواهر مي
  

ــ کفترِ من کو؟ به کدام کثافتي کشانده اندش؟ تويِ کدام قفسِ . خواهر
اي دورش را  هايِ منحرف و هرزه ش کرده اند؟ چه حيوان آوري حبس ننگ

گردم تا از  ت مي خواهم پيدات کنم، قُمريِ من، انقدر پِي گرفته اند؟ مي
هايِ  يِ حيوان تر از همه نر مشمئزکننده) .مکث. (گَشتن بميرم

م را  دهند که حال نرها بويي مي. اي است که رويِ زمين اند مشمئزکننده
ها، بويِ     هايِ تويِ لجن ها، خوک هايِ تويِ فاضالب موش. زند به هم مي

نر کثيف است، مردها ) .مکث. (پوسند ها توش دارند مي مردابي که جنازه
يِ  گذارند کثافت و مايعات مشمئزکننده شورند، مي خودشان را نمي

، انگار که  ش زنند حتي به هاشان روشان تلنبار بشود، دست نمي ترشح
کنند  بينِ خودشان بويِ همديگر را حس نميمردها . داراييِ پرارزشي باشد

برايِ همين است که هميشه با هم . دهند شان بويِ مشابهي مي چون همه
نشر دارند، چون  ها حشر و  کنند و با جنده برخاست مي   و  نشست

من چقدر اين دخترک را . آورند خاطرِ پول، اين بو را تاب مي ها، به جنده
ش  ش کردم، پشت ش کردم و صبح حمام امچقدر پيش از شام حم. شستم

کشيدم، موهاش  هاش برس  هاش را با برس ساباندم، زيرِ ناخن را و دست
هاش را گرفتم، سر تا پاش را هرروز با آبِ گرم  را هر روز شستم، ناخن
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ش داشتم، عينِ قُمري پرهاش را  عينِ يک کفترِ سفيد نگه. و صابون شستم
ش داشتم  کردم و تويِ قفسِ هميشه تميز نگهازش حمايت . صاف کردم

هايِ اين دنيا آلوده نکند، به کثافت  که سفيديِ بکرش را به تماسِ کثافت
اين برادرش است، . نرها، که نگذارد از طاعون بويِ نرها بويِ گند بدهد

ش  ها، اين خوک بوگندو، اين نرِ فاسد است که کثيف موشي بينِ موش
دانيِ   و موهاش را گرفت کشيد تا تويِ آشغالکرد و به لجن کشاند

دادم، بايد جلوش را  ش، بايد زهر به خوردش مي کشتم بايد مي. خودش
م سيمِ  بايد دورِ قفسِ عشق. گرفتم تا دورِ قفسِ قُمريِ من نگردد مي

کردم و تويِ اُجاق  بايد اين موش را زيرِ پا له مي. کشيدم خاردار مي
يِ اين شهر  همه. همه چيز کثيف است، اينجا) .مکث. (ش سوزاندم مي

ببارد، باز باران بريزد، بشورد باران يک . کثيف است و از نر پر است
  .هايي که هست م را رويِ آن آشغال خرده قُمريِ کوچک

  
  
  

  .بازداشت. ١٤
  
  

  .يِ شيکاگويِ کوچک محلّه
  .ها و، بينِ آنها، دختربچه  جنده. دو پليس

  

  تو کسي ديدي؟ــ . پليسِ اول
  .نه، هيچ کس ــ. پليسِ دوم
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کاشته ماندن اينجا عينِ تابلوهايِ . مان ابلهانه است شغل. ــ ابلهانه است. پليسِ اول
  .همان بهتر آدم برگردد تويِ ترافيک. ايست

  .اينجا است که بازرس را کُشت. ــ عادي است. پليسِ دوم
  .گردد آنجا برنميتنها جايي هم هست که . ــ همين. پليسِ اول
  .ش گردد به محلِّ جنايت ــ قاتل هميشه برمي. پليسِ دوم
خواهي برگردد که چي؟ هيچي به جا  گردد اينجا؟ آخر مي ــ برمي. پليسِ اول

ما هم دو تا تابلويِ ايست . ديوانه که نيست. نگذاشته، نه باري، نه چيزي
  .ايم فايده  کامالً بي

  .گردد ــ برمي. پليسِ دوم
مديرِ هتل گيالسي زد، با  شود با خانم ــ تويِ اين مدت، مي. پليسِ اول

يِ  ها گپي زد و رفت يک جايِ ديگري گردش کرد، بينِ همه خانم دوشيزه
يِ شهر  ترين محلّه شيکاگويِ کوچک آرام. هايِ ساکت و آرام اين آدم

  .است
  .ــ آتشي زيرِ خاکستر هست. پليسِ دوم
بيني، تو؟ حتي دخترها ساکت و   کدام آتش؟ آتش کجا ميــ آتش؟. پليسِ اول

زنند انگاري تويِ باغِ  ها هم قدم مي ؛ مشتري هايِ بقّال اند عينِ زن آرام 
هايي که  زنند عينِ کتابفروش شان را دور مي ها هم ملک ملّي اند، جاکش

 ش را ها تويِ قفسه هست يا نکند يکي يِ کتاب کنند ببينند همه وارسي مي
گردد اينجا، بات  بيني، تو؟ اين يارو برنمي آتش کجا مي. دزديده باشند

  .مدير بندم، شرط يک گيالس پيشِ خانم شرط مي
  .ش واقعاً بعد از کشتنِ پدرش ــ برگشت خانه. پليسِ دوم
  .ــ کاري داشت آنجا حتماً. پليسِ اول
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  ــ مثالً چه کار داشت آنجا؟. پليسِ دوم
چون اينجا . اين کار را که کرد، ديگر برنگشت. رش را بکُشدــ ماد. پليسِ اول

کنم؛  احساسِ بالهت مي. گردد هم ديگر بازرسي نيست که بکُشد، برنمي
. آيد بال و پاهام دارد برگ و ريشه در مي  و  کنم رويِ دست احساس مي
بزن برويم يک گيالسي بزنيم . روم تويِ بتون کنم دارم فرو مي احساس مي

تو . زنند همه چيز ساکت است؛ همه آرام قدم مي. مدير يشِ خانمباال، پ
  يِ يک قاتل را داشته باشد؟ بيني که قيافه اصالً کسي مي

زند  رود آرام قدم مي قاتل هم مي. وقت يِ قاتل ندارد هيچ ــ قاتل قيافه. پليسِ دوم
  .يِ آنهايِ ديگر عينِ من و تو بين همه

  .شدــ بايد ديوانه با. پليسِ اول
  .ش ديوانه است ــ قاتل اصالً معني. پليسِ دوم
مواقعي هست که من هم تقريباً ميلِ کشتن . ــ يقين نيست، يقين نيست. پليسِ اول

  .دارم
  .ــ خوب، پس مواقعي هست که بايد تقريباً ديوانه باشي. پليسِ دوم
  .ش هست ش هست، احتمال ــ احتمال. پليسِ اول
  .مــ حتم دار. پليسِ دوم

  

  .آيد تو زوکو مي
  

وقت  کُش هم که باشم ـ هيچ وقت ـ ديوانه هم که باشم، آدم ــ ولي هيچ. پليسِ اول
  .م با خيالِ راحت قدم بزنم روم تويِ محلِّ جنايت نمي

  .ــ اين يارو را نگاه کن. پليسِ دوم
  .ــ کدام يکي را. پليسِ اول
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  .زند، آنجا  ميــ اويي که دارد با خيالِ راحت قدم. پليسِ دوم
شيکاگويِ کوچک شده است . زنند، اينجا ــ همه دارند راحت قدم مي. پليسِ اول

  .بازي کنند توانند توش توپ ها مي اي که حتي بچه باغِ ملّي
  .ش کرده ــ اويي که لباسِ نظاميِ رزمي تن. پليسِ دوم
  .ش بينم ــ آره، مي. پليسِ اول
  آورد؟ نميــ کسي را به يادت . پليسِ دوم
  .ش هست ش هست، احتمال ــ احتمال. پليسِ اول
  .ــ انگاري خود خودش است. پليسِ دوم
  .ــ ممکن نيست. پليسِ اول
  ).بوسدش شتابد و مي به طرف او مي. (ــ روبِرتو). به ديدن زوکو(دختربچه 
  .ــ خودش است. پليسِ دوم
  .ــ ديگر هيچ شکّي توش نيست. پليسِ اول
ت خيانت کرده ام، گريه  ت گشته ام، به ت گشته ام، روبِرتو، پِي ــ پِي. هدختربچ

يِ کوچکي شده ام وسط دريا و آخرين  کرده ام، گريه، تاجايي که جزيره
تواند  م مي انقدر رنج کشيده ام که رنج. کنند م مي ها دارند غرق موج
. سرريز کندها  يِ آتشفشان هايِ زمين را پر کند و از همه يِ دره همه
ت باشم،  خواهم مراقبِ هر ضربان قلب خواهم با تو بمانم، روبِرتو؛ مي مي

ترين  توانم کم ت چسبانده، مي ها به تن وقت، گوش ت؛ آن  هر دمِ سينه
شوم مثل مکانيکي  ت مي ت را بشنوم، مواظبِ تن هايِ تن دنده صدايِ چرخ

دارم، چمدان  گه مييِ رازهات را ن همه. شود ش مي که مواظبِ ماشين
مواظبِ . شوم کيفي که تو اسرارت را توش بچيني شوم؛ مي اَسرارت مي

 ٧٠ 

شوي مأمورِ من و سرِّ من،  مي. گذارم زنگ بزنند شوم، نمي هات مي اسلحه
  .شوم بارِ تو، باربرِ تو و عشقِ تو من هم، تويِ سفرهات، مي

  ؟ــ شما کي هستيد). .شود به زوکو نزديک مي(پليسِ اول 
من . ــ من قاتلِ پدرم ام، قاتلِ مادرم، قاتلِ يک بازرسِ پليس و يک بچه. زوکو

  .کُش ام يک آدم
  

  .کنند ش مي ها بازداشت پليسِ
  
  
  

  .زوکو در خورشيد. ١٥
  
  

  .هايِ زندان، در ظهر تارک بام
شود مگر زوکو، آنگاه که  يِ مدت صحنه، کسي ديده نمي در همه

  .ک بامخزد بر بااليِ تار مي
  .ها ها و زنداني يِ زندانبان آميخته هم صدايِ به

  

  .ــ روبِرتو زوکو در رفت. يک صدا
  .ــ باز هم. يک صدا
  ش بود؟ ــ آخر کي نگهبان. يک صدا
  ش بود؟ ــ کي مسؤل. يک صدا
  .ها را باش خل ــ ما کُس. يک صدا
  ).ها خنده. (ها را خل ــ آره، شما کُس. يک صدا
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  .اکتــ س. يک صدا
  .دست دارد ــ هم. يک صدا
شود در  دست ندارد هميشه موفّق مي ــ نه؛ درست به خاطرِ اين که هم. يک صدا

  .برود
  .ــ تنهايِ تنها. يک صدا
  .ها ــ تنهايِ تنها، مثلِ قهرمان. يک صدا
  .هايِ راهرو را گشت موشه   ــ بايد گوشه. يک صدا
  .ــ بايد يک جايي قايم شده باشد. يک صدا
  .لرزد ــ حتماً کزکرده تويِ يک پستو دارد مي. يک صدا
  .ش انداخته ايد ــ با اين حال شما نيستيد که به لرزه. يک صدا
  .خندد لرزد، دارد به ريشِ شما مي ــ زوکو نمي. يک صدا
  .خندد ــ زوکو به ريشِ همه مي. يک صدا
  .تواند جايِ دوري برود ــ نمي. يک صدا
  .شود ازش در رفت نمي. ن مدرن استــ اين زندا. يک صدا
  .ــ غيرِ ممکن است. يک صدا
  .کلّي غيرِ ممکن ــ به. يک صدا
  .ــ زوکو کارش تمام است. يک صدا
خزد رويِ بام و به  ــ شايد زوکو کارش تمام باشد، ولي فعالً دارد مي. يک صدا

  .خندد ريشِ شماها مي
  

  .رسد يزوکو، باالتنه و پاها برهنه، به تارک بام م
  

  کنيد آنجا؟ کار مي ــ چه. يک صدا
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  ).ها خنده. (ــ فوري بياييد پايين. يک صدا
  ).ها خنده. (ــ زوکو، کارتان زار است. يک صدا
کني که يک ساعت هم تويِ  مان بگو چه کار مي  ــ زوکو، زوکو، به. يک صدا

  زندان نماني؟
  کني؟ ــ راستي چه کار مي. يک صدا
  .ش را به ما هم بگو در رفتي؟ راهــ از کجا . يک صدا

نبايد در صدد رد شدن از ديوارها بود، چون، آن ورِ ديوارها . ــ از باال. زوکو
بايد از پشت بام در رفت، . ديوارهايِ ديگري هست، هنوز زندان هست

  .گذارند بينِ خورشيد و زمين هرگز ديوار نمي. رو به خورشيد
  ها چي؟ ــ نگهبان. يک صدا

در هر حال، . کافي است آدم آنها را نبيند. ها وجود ندارند ــ نگهبان. زوکو
  .دستي بگيرم با يک ضربه له کنم توانم پنج تاشان را يک مي

  آوري؟ آوري، زوکو، زورت را از کجا مي ــ زورت را از کجا مي. يک صدا
گاه نکرده شان ن که به بينم؛ نه اين تازم، موانع را نمي روم، مي ــ پيش که مي. زوکو

رو و پرزور ام من،  تک. شوند م برداشته مي ام، خود به خود از سرِ راه
  .کرگدن ام من

آدم نبايد به پدرومادرِ خودش . ــ ولي پدرت زوکو، مادرت. يک صدا
  .درازي بکند دست

  .ــ طبيعي است آدم پدرومادرش را بکُشد. زوکو
هاش را  آدم دشمن. شدکُ ــ بچه چي، زوکو؛ آدم يک بچه را نمي. يک صدا

ولي نه . توانند از خودشان دفاع کنند کشد که مي کُشد، آنهايي را مي مي
  .يک بچه را
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هايِ ديگر را از سرِ  من حيوان. کنم ــ من دشمن ندارم و حمله هم نمي. زوکو
شان  کنم، بلکه براي اين است که نديدم پار مي   و    بدجنسي نيست که لت

  .ه امو پا روشان گذاشت
  ــ پول داري؟ پولي که جايي مخفي کرده باشي؟. يک صدا

  .احتياجي به پول ندارم. ــ هيچ پولي ندارم، هيچ جا. زوکو
  .ــ تو يک قهرمان اي، زوکو. يک صدا
  .ــ گُليات است. يک صدا
  .ــ سامسون است. يک صدا
  ــ کي سامسون است؟. يک صدا
  .ــ يک تبهکارِ اهلِ مارسي. يک صدا
يِ ده نفر را  پوزه. يک حيوان واقعي. ــ تويِ زندان باش آشنا شدم. دايک ص

  .توانست يکجا خرد کند مي
  .گو ــ دروغ. يک صدا
  .هاش ــ فقط با مشت. يک صدا
  .اهلِ مارسي هم نبود. يِ يک خر ــ نه، با آرواره. يک صدا
  .ــ از يک زن رو دست خورد. يک صدا
  .وارد ام. مويِ  قضيه. ــ دليله. يک صدا
  .ــ هميشه زني هست که خيانت بکند. يک صدا
  .رسيم مان به آزادي مي ها همه ــ بدون زن. يک صدا

  

  .گيرد باد تندي وزيدن مي. آيد، درخشان، به غايت تابان خورشيد باال مي
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) .شود سکوت کامل بر محوطه مستقر مي. (ــ خورشيد را نگاه کنيد. زوکو
  جنبد؟ بينيد چه جوري از يک ور به ورِ ديگر مي ميبينيد؟ ن چيزي نمي

  .بينيم ــ چيزي نمي. يک صدا
  .کند مان مي خيره. دهد هامان را آزار مي ــ خورشيد چشم. يک صدا

آلت خورشيد . آيد ــ نگاه کنيد به اين چيزي که دارد از خورشيد در مي. زوکو
  .آيد است؛ از آنجا است که باد مي

  ؟ خورشيد آلت دارد؟ش ــ چي. يک صدا
  .هاتان را ــ ببنديد پوزه. يک صدا

  .جنبد بينيد که باتان مي مي: ــ سرتان را بجنبانيد. زوکو
  .بينم بجنبد جنبد؟ من که چيزي نمي ــ چي مي. يک صدا
خواهي چيزي بجنبد، آن باال؟ همه چي آنجا از  ــ آخر چه جوري مي. يک صدا

  .شده  ، حسابي پيچشده  ازليت ثابت است، حسابي ميخ
  .يِ بادها است ــ سرچشمه. زوکو

  .زيادي نور هست. شود چيزي ديد ــ ديگر نمي. يک صدا
جا؛ اگر  کند همان تان را بگردانيد رو به شرق، جاگيري مي ــ صورت. زوکو

  .تان آيد پِي تان را بگردانيد رو به غرب، مي صورت
  

  .زوکو در نوسان. خيزد بادي توفاني برمي
  

  .اآلن است که بيفتد. ــ ديوانه است. صدايک 
  .ت را داغان کني اآلن است که سروکلّه. کن، زوکو ــ بس. يک صدا
  .ــ ديوانه است. يک صدا
  .ــ اآلن است که بيفتد. يک صدا
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. شود همچون تابشِ بمبي اتمي آيد، و کورکننده مي خورشيد باال مي
  .توان چيزي ديد ديگر نمي

  

 .افتد ــ دارد مي). با فرياد(يک صدا 
 
 

  

 ٧٦ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éditions Siodo harf 

 
Édition originale : 

Bernard-Marie Koltès 
Roberto Zucco, Les Éditions de Minuit, 1990 

Traduit en persan par 
Mahmood Massoodi 

 
Bernard-Marie Koltès, Pièces de théâtre 1, Éditions Siodo harf, 2005 

 
 

 
2009 

http://mahmoodmassoodi.wordpress.com 
 
 

siodoharf@yahoo.com 
 
 

© Tous droits réservés. 

 

 

BERNARD-MARIE KOLTÈS 
 
 

Roberto Zucco 
 
 
 
 
 
 

Pièce de théâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduit en persan par 

Mahmood Massoodi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions siodo harf 


