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میادداشتمترج  
اش را  اولین نمایشنامه او. در بروکلین به دنیا آمد ۹۱۹۱در سال لین ناتج 

مدرک  ناتج. ثیر از زنان محیط اطرافش نوشتأسالگی و به ت ۴در سن 
 مشغول به تدریساکنون   و کسب کردیل نویسی را از دانشگاه ی نمایشنامه
 وی. در دانشگاه کلمبیاست این رشته

س  ال بین این .  ت افسر مطبوعاتی ملی را برم  ملل، 
نویس محبوب آمریکایی تنها زنی است که موفق به کسب دو  نامهشنمای

امه شده است؛ یک جایزه برای ننمایش در بخش ی پولیتزر جایزه
( 02۹۵)  عرقی  و دیگری برای نمایشنامه( 022۱)  شدهتباهی  نمایشنامه

از دیگر جوایز او . سی برگردانده استکه آقای حسین رحمانی آن را به فار
حلقهجایزهتوان به  می نیویورکی تئاتر منتقدان جایزه ی فرانچسکا، ی

استاینبرگجایزهو  پریموس کرد ی اشاره در ادبیات آمریکا، ناتج را .
، تورنتون  نویسان سرشناسی چون تنسی ویلیامز ردیف نمایشنامهمه

 ،آثار این نویسنده ی عمدهموضوع  .ننددا می  و آگوست ویلسون  وایلدر
 .است( ویژه زنان به)شده  بنشین و سرکو مردم حاشیه

                                                             
1 Ruined  
2 Sweat  
3 New York Drama Critics Circle Award 
4 Francesca Primus Prize 
5 Steinberg Award 
6 Tennessee Williams  
7 Thornton Wilder 
8 August Wilson  

به مدت چهار سال در سازمان عفو

عهــده داشــت
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که دهند  مثلثی را شکل می شدهتباهی  نمایشنامهدر زن، زمین و جنگ 
میدان جنگ در . برد می خود را پیش روایتبه این مثلث  اتکانویسنده با 

ی دموکراتیک کنگو ای واقع در شمال شرق جمهور ایتوری است؛ منطقه
ندو ی ه   که در آن نزاع بین دو قبیله( کشوری در آفریقای مرکزی) ما و ل 

دار و هردو خواهان  است و دیگری گله یک قبیله کشاورز. وجود دارد
با تجاوز کشورهای همسایه به کنگو،  ۹۱۴۴ در سال . تصاحب زمین

به اوج خصومت و جنگ بر سر منابع طبیعی شود و  تر می وخیماوضاع 
 ها سال اش طبیعیی بلژیک بوده و منابع  مستعمره کنگو قبلا  .رسد میخود 

بعدها  اما شدهمستقل  ۹۱۹2در سال  .شد  توسط این کشور غارت می
در سال   شود و با وجود توافق و صلح یهای داخلی زیادی م درگیر جنگ

ه های دولتی در شرق این کشور ادام ، جنگ بین شورشیان و گروه022۹
گیرد،  منابع طبیعی مهمی که جنگ بر سر آن اوج میجمله از  .کند پیدا می

 گیرد های کنگو را دربر می درصد زمین ۹۱است؛ سنگی قیمتی که   کلتان
و از پودر آن  برای تنظیم جریان الکتریکی در کامپیوتر و موبایل استفاده 

 .شود می

جاوز سربازان دولتی مورد ت زنان مدام ،۹۱۹۹آغاز جنگ در سال  از همان
ان وارد ینشکه برای آزادی سرزم ای ؛ سربازان شورشیقرار گرفتند یو شورش

انی به نام سالیما ، یکی از زنان قربنمایشنامهدر جایی از  .میدان شده بودند
زار،  بردن بوته و ر من! م بردن خونهاز  ور    »: گوید می

                                                             
1 *Coltan 

،

حال من ولـی با این
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ی  این زنه واسه»: یکیشون گفت! نتیابلیسای لع! دزدای مهاجم وحشی
بستن به یه  و  ر پاهام« .خورن ه همه قبل  شام میس، مث یه سوپیه ک همه

براشون ! اومدن سراغم خواست، می درخت و هرموقع سوپ دلشون می
شون گوش  های مسخره کردم، به ترانه کردم، غذا درست می آتیش روشن می

... وشستم  و می ر روی لباساشون کردم، خون جا می هدادم، گلوله جاب می
که خونی  جاییکردن تا  قدر بهم حمله می کشیدم، اونا اون جا دراز می اون

ا واسه آزادی ما این مرد! پنج ماه مثل یه بز زنجیرم کرده بودن! بشم
 «جنگیدن؟ می

تجاوز . شود سلح جنگی در نظر گرفته می مثابه جا گویی بدن زن به در این
که زندان  بدون این گرفت، ها صورت می ی آن جلوی خانوادهبه زنان اغلب 

ی این  درباره در مستندی .زان باشدیا هرگونه مجازاتی در انتظار سربا
 ا عنوانب موضوع ما داردصدای  اهمیت ز سربازان شورشی یکی ا،

و  کند مان را کم می وز و دزدی استرسگفت که تجا رهبر ما می» :گوید می
به این کار عادت کرده . مان را بهتر کند نیاز داشتیم ه حالما هم به کاری ک

سرنیزه . به بیش از پنجاه زن تجاوز کردم» :گفت سرباز دیگری می« .بودیم
بدن  .«زدم کتکشان می سیم برق با یا گذاشتم ا اسلحه الی پاهایشان میی

 زن در این کشور به استحاله و بیگانگی کشیده شده و زنان هیچ اختیاری بر
ی دوئل بین دولت و سربازان شورشی شده و هر چه  آن ندارند؛ بازیچه
 . آید می زنان گیرند همان بل سر بدن مردان تصمیم می

                                                             
1 Our Voices Matter  

ی
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تواند  بدن میاذعان دارد،   گونه که لوبرتون آنجوامع فردگرا و مدرن، در 
تواند خودمختارانه  عامل گسست انسان باشد چرا که از طریق آن فرد می

اجتماعی است و از طریق آن است که فرد تعریف، پذیرفته و یا طرد 
ای نیست که فرد بتواند از خلل آن  بدن در این جوامع مقوله. شود می

در  این معضل طبیعتا برای زن که همیشه. متفاوت بیندیشد و عمل کند
محملی  ،بدن در این گونه جوامع. دوچندان خواهد بود مرد بوده ی سایه

 . عمال تبعیض و تدابیر سیاست و فرهنگ حاکماست برای ا  

؛ بدنی که در صورت شود گونه برخورد می ی کنگو هم با بدن این در جامعه
از  نمایشنامهشخصیتی مثل سوفی در . شود ناهماهنگی با گروه طرد می

کار  دقیقاا ( میخانه)بارارش که در کزنان همشود و حتی  گروه زنان طرد می
دهند و برای لذت و سرگرمی سربازان و رهبران خدمت  او را انجام می

یکی . شده است گیرند چرا که یک دختر تباه کنند، هم او را به سخره می می
وگویی  جنسی است، اما لین ناتج در گفت یربانفرد ق  شده از معانی تباه

مشان با چاقو،  ین اثردر ا دهد که شرح می ح  به زنانی اشاره دارد که ر 
شود و این زنان برای همیشه  کار می اسلحه یا سرنیزه توسط سربازان، نابه

 . که عمل جراحی انجام دهند شوند مگر این ممکن است نازا 

                                                             
1 David Le Berton(1953) _ شناس فرانسوی شناس و انسان جامعه   
2 Ruined 

ً

 

عمل کند، در حـالی

 

که درجوامع سنتی و درحـال توسعه، بدن عامل پیوند
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و بهتر است خواننده با خود  بینم نمی کلم ی اطاله بهبیش از این نیازی 
 .تر مواجه شود ای بیشه فرض متن بدون پیش پایان، از دوستان در

هر کدام به  کهحافظ احمدی، مریم رفیع و احسام سلطانی  قدرم گران
 .        در این مسیر مرا همراهی کردند بسیار ممنونم نوعی

 فاطمه سواعدی

 ۹۹۱۱تابستان 
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 نویسندهیادداشت
 

انیه خیاطرات خیود را بیا کیه دلیرصمیمانه از زنان بیی نظییر کنگیو تشکر 
اسییت بییه  میین ادای احترامییی ی نمایشیینامه. مییا بییه اشییتراک گذاشییتند

شییابارو  :از جملییهزنییان کنگییویی  کنم از تشییکر مییی. شییان مقاومت
بریگیت، جیین کیاویرا، نییا کیاکوهیرو، سیینجه توکوکیو اسیتر، الیماسیی 

موزیمییا سییالیما، مامییا نییادی زابیبییو، آبییامبو مولمییازا، پییولین تییاموه، 
 ، کییاتونگوتموسیییموا امیلییین، بیسییوازا ماریییانا ،جیوزفین، سییوفی سییومانا

بییرای مییا  هییای خییود را کییه روایت ویامبییا رز و برنییت بییویرا اسییتراید
 . تعریف کردند

، «شییده بییاهت»نظیییر یییژه از گییروه بییازیگری وتییدارکات بیییسییپاس و
اب فییالز، روش شییالفر، تانیییا پییالمر، وریسییکی، تییونی گربییر، بیی کیییت

ن، لیین میدو، بیری گیروو، اسیتیو اسیکات، مانیدی گرینفیلید، سالیو دان
نانسییییی پیکییییون، پیتییییر هاگییییان، جییییری پییییچ، لیییییزا مکنییییالتی، 

بیینم  تر البرینیث، جسییکا نیوویرت، تاینیاکیلرک، شیرکت ت یا جوسیلین
اسییتون بییرای  بلیییک ی الیین موسسییه و ایکییوولیتی نییاو، جییین سییاکس و

ارلز دیکنییز الییم، موکاسییا، چیی العییات زنییان در هنییر ورسییانه، دیویییدمط
 ی اداره) الملییل اوبومبییا و سییازمان عفییو بینبنیییاد گوگنهییایم، جیمییی 

 . واهابو، آسیموه دبورا و جری گربر روری بریکر، کایوندو ،(کامپاال
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یداستانهاشخصیت


 ساله چهل، کاسب، ی جّذاب بانو ماما نادی
 کند میکه برای ماما کار  ساله دختری بیست  نیجوزف

  کند میکه برای ماما کار  ساله دختری هجده  سوفی
 کند میکه برای ماما کار  ساله دختری نوزده  سالیما

 ساله چهل، ارسیّ  ی فروشنده  کریستین
 ساله لبنانی، چهل ،تاجر الماس آقای حراری

 رهبر شورشی هکیزمبوم جر
 کنونی دولترهبر نظامی در  اوزمبنگا فرمانده

 سالیما ، شوهریسرباز دولت  ونفورچ
 ون، پسرعموی فورچیلتسرباز دو  سیمون
 اوزمبنگا همکار، یسرباز دولت    لورنت 

 سربازان شورشی
 یسربازان دولت

 امدادگر
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 .جمهوری دموکراتیک کنگو. نیشهر کوچک معد: مکان
 

اولیپرده
 

 اولیصحنه
 

. بییارانی ایتییوری جنگییل   صییداهای. یشییهر کوچییک معییدن )
 .نگودموکراتیک ک جمهوری

سیرزنده بیرای . بیلییارد ی کهنیه و ییک مییزبار  مبلمان مندرس  
 .اسییتتییلش بسیییاری شییده  بییار نشییان دادن محیییط قییدیمی  

. افتیاده اسیت یا در گوشیهپلسیتیکی  شیویی   لبیاس های تشت
بییه کییار سیسییتم صییوتی را  ، نییور ویییک بییاتری ماشییین قییدیمی

 خانییهی  در گوشییهوضییوح  بهیییک قفییس سرپوشیییده  .انییدازد می
 .شود دیده می

 شییاهانه متکبرانییه و کییه سییاله، زنییی جییذاب مامییا نییادی چهییل
 ار  سیییّ  ی فروشیینده سییاله و کریسییتین چهییلبییه  زنیید، قییدم می

. سرکشییدن فانتاسیت کنید کیه درحیال   نگاه میی اشبّش  همیشه
او را از  دنییگذرا هییا مییی هدر جییادّ کریسییتین زنییدگی سییختی کییه 

 ارد احتمییاالا لباسییی کییه بییر تیین د ؛وکییول انداختییه اسییت کییت
ا ایین اّمی ،اسیت هآمید حسیاب میی شییک به هکه نیو بیود موقعی

 حیییال بسییییار در عیییینو  اند سیییاله هیییا اکنیییون ده لبیییاس
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تکانید  را از لباسیش می سیفر کریسیتین خیاک .داشیتنی دوست
 (.کشد اش را سرمی نوشابهو 

 
 یتییییوتنهییییا فانتییییای خنییییک  !چییییه خنییییک ،آه کریستین

مامییا ) !ای داره همییّز ی چییه ونیید نمییی ؛کیلییومتری 01
 زنیید و بعیید بییرای خییودش میییای  گرانییهعشییوهگییرم و لبخنیید 

 .(ریزد پریموس می جوی آب
  !کدوم گوری بودی؟  ماما

 !ای نبود کار ساده جا اینرسیدن به   کریستین
! طییور کاسییبی کیینم؟ هچیی ؛ممنتظییر تییوا   س سییه هفتییه ماما

سیوخت  لیتیر نییمی نیه حّتی، صابونی، نه سییگاری نه
 !وربرای ژنرات

اوضییاع میین اییین  !دعییوا داری؟ چییرا بییا میین سییر   کریستین
کیس  بهیت بگیم کیه هییچ !شوربا رو راه ننیداختم شلم

اصییلی عبییور  ی هتونسییت از جییادّ  کس نمییی هیییچ و
ی پسییییر ی سییییروکله کیلییییومتر دوهییییر  کنییییه
 !شیید پیییدا مییی بییا جیبییای خیالیدسییت  به یکفنکلشی

کیردن  واسیه خیالیهرکیدوم  ؛جریمه، مالیات، تعرفیه
  !تراشید ای می ت یه بهونهر  با

 !د؟آ از پسش برمی همیشهپس چرا آقای حراری  ماما

:
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 !ره؟آ مییی ؛آره مایحتییاج تییو رو نمییی آقییای حییراری کریستین
بییه امنیییت جییونش  کییه ی دارهمنییافعآقییای حییراری 

 یییه خییوام میمیین هنییوزم ولییی  ؛ده مییی شییون تییرجیح
 (.خندد از ته دل می) !زن و بچه داشته باشمروزی  

 !من چی شد؟ ماتیک  امام
 !خواسته بودی؟ ماتیک زما !تو؟ ماتیک  کریستین

 !خرهبودم  همعلومه که خواست  ماما
طور  چییه ؛حییرز زدنییت بییا میین بییاش عزیییزم مراقییب کریستین

سییالم  صیحیح وبایید خوشیحال باشییی کیه  !؟ممکنیه
را از جییبش  ماتییکدد ییک عیکیه  درحیالی) .جا این رسیدم
وگرنییه  ،سییت رفتییار کییندربییا میین  (آورد مییی بیییرون

ور جیی هاون خییوب بلییده چیی دمییش بییه جییوزفین؛ مییی
 !تشکر کنه

 اوناز  تیر بیشکمیی  هیی بیا جیوزفین همیشها تو امّ  ،آره ماما
امیییدوارم  ؛بییری خونییه میییای وخیی کییه مییی  چیییزی 

  !بلد باشی و ر تکار  
 !شه؟ حسودیت می (خندد میکه  درحالیکریستین ) کریستین

اعتنیایی  بیا بیی)! ای بینیی پییش  قابیلتیو زییادی  ؛ولم کن ماما
 (.گیرد میروی از او 

 !کنییی؟ مییی کییار چییداری  ،هییی هییی !ری؟ کجیا مییی کریستین
از مییین خواسیییتی  دونم مییییعزییییزکم،  (موذیانیییه)
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 ،تییونی سییر میین داد بزنییی پییس مییی ؛...فرامییوش کیینم
 ماتییکبیا یسیتین کر) !ده ت نمییبهیت لیّذ دفعیه   ا اینامّ 

 .(زند لبخند نمیما ما ؛اندازد او را دست می
 کییه درحییالی) !خییون بگیییر و ردش کیین بیییاد خفییه ،اوه ماما

 !مرسی کریستین (ردگی میرا از او  ماتیک
 !؟نشنیدم کریستین

 !بهتییره کییه قرمییز باشییه کییه این لگید بییه بختییت نییزن و ماما
 معیییوج و مییییز کیییجشکسیییته از پشیییت  ی ای آینیییه تکیییه)

  (.زند ظرافت رژ لب می  کشد و با می بیرون
 !خواد دونم دلت شوهر می می ؛بگیو  ر نباید این کریستین

 !همین خیال باش به  ماما
 این عشق چیست؟ (خواند می)  کریستین

 بادی غیرمنتظره،
 نوسان،

 ،رویارویی با توفانی که در راه است
خییییاردار بادگسیییییخته و  ی هگشییییودن یییییک بوتیییی

 !دورانداخته
 یییکای کیه بییه مین نییدادی  عیوض بوسییه ،یییزمعزبییا 

 (.خندد گرمی می کریستین به) !شعر تقدیمت کردم
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ی آشییییتی  نشییییانه کییییه یییییک کاسییییه آجیییییل به درحالی) ماما
کنیار واسیت  زمینیی مومقیداری بیاد ؛بیا (آورد میی بیرون
 !پروفسور تم آقایگذاش

 !ش همین؟ ههم  کریستین
 ،خوبی باش ی بچه (ترساند با نگاهش او را میکه  حالی در) ماما

  !بیرونندازمت  وگرنه می
 !آری؟ چرا ادا مادربزرگا رو درمی ،اوه اوه  کریستین

خندد و  میماما . ردگی میسخره   کریستین حالت او را به)
 .(آورد خود را پایین می یجو آب

  ؟خوای نمیجو  نی آبمطم   ماما
سیاله لیب  چهیار؛ عزییزم اسییشن میبهتیر  ور  تو مین کریستین

 !به مشروب نزدم
 !ها  کهخن (موذیانه)  ماما

 !پوز  کریستین
و  کند می بازی بازی ها آنبا  شکند؛ زمینی می تعداد کمی بادام)

 .(شود میصدای طوطی بلند . گذارد میخود در دهان 
 ؟ هقفس اون یتو ؟جاس چی اون

 ،باتونگییا، پاپییای پیییر ؛اوه، یییک طییوطی خاکسییتری ماما
 . فوت شده

 ی؟ک    کریستین
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 ی اییین پرنییده یشییکهی. پیییش ی هفتییهی  شیینبه پیینج ماما
 !کنه ناله می زیادی ؛خواست مین و ر لعنتی

 ؟گه میاوهوم، مگه چی  (متحیر)  کریستین
دقت   ارا بآن  ی و زیر پرده رود میقفس  سمت  کریستین )

 .(کند می نگاه
صیحبت  *پیگمیی بیه زبیون دونیه ایین پرنیده کیی میی ماما

اییین قبیلییه  ی پاپییای پیییر آخییرین بازمونییده ؛کنییه می
احمییق تنهییا چیییزی بییود کییه پاپییا  ی اون پرنییده ؛بییود
  !تونست باهاش صحبت کنه می

  !ی؟اآهااا (رو به پرنده)  کریستین
کلمییات مییردم  کییه  قیییده داشییت تییا زمییانیاون ع ماما

 .موندن می، ارواح زنده شد مینشین ادا  جنگل
 !؟واقعاا   کریستین

بخشییی  جییا اینراسییتش وقتییی اییین پرنییده بمیییره،  ؛رهآ ماما
  !ده میدست از و ر داستانش از

خییوای باهییاش  مییی (بییرد میقفییس  سییویانگشییتش را ) یستینکر
 کنی؟کار چی

 !ده می یگند یبو ؛شخوام مین .بفروشمش  ماما
  !آهاااای (زند میدست به طوطی  چنانهم)  تینکریس
  !اون پرنده رو انگولک نکن ،هی هی  ماما

                                                             
* Pygmy (های استوایی آفریقا زبان ساکنان بومی جنگل )  
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ازم  ،خییب مامییا !آد میییاز میین خوشییش  ،نگییاه کیین تینکریس
بییرو  .موردا  ای بییرات  هدیگیینپرسیییدی چییه چیییزای 

 ،اوه( کشییید میسیییرعت انگشیییتش را بییییرون   بیییه)! ببیییین
  !گازم گرفت! یلعنت

 (.خندد می)! یرفت میورباهاش  نبایدخب   ماما
 !لعنتی ،اوه  کریستین

 ،...خییب !وردی؟ا  چییی بییرام  ؛بچییه نشییو( صییبرانه بییی) ماما
  !حدس بزنم؟ هی خوای می

برو یه نگیاهی بیه کیامیون بنیداز و نگیو کیه  (نشیند می) کریستین
  !به فکرت نبودم

 !تا؟ چند (با لبخند)  ماما
 .سه تا  کریستین

؛ رو نگییه دارمسییه تییا  تییونم نمیا االن اّمیی !سییه تییا؟ ماما
 .دونی میخودت 

ارزون  بیرداری ور  شیون و اگیه همیه تیونی میالبته کیه  کریستین
  !کنم برات حساب می

هیا  میلیی بیه سیفارش بییو بیا  رود میی در سیمت   کیه حالیدر) ماما
دررفتیییه و  ربیییه نظیییر زهوا دونم نمیییی (کنییید مینگیییاه 

 !شده میان استفاده
خییودت گفتییی  ،دقیییق نگییاه کیین ؛کوتییاه بیییا مامییا کریستین

  !راهه اوضاع کاروکاسبی روبه
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از )! اون جلییویی ،یکییی ...باشییه( رود میییبییه فکییر فرو) ماما
 (کند میاشاره دور 

  !ار رو دستم بمونن نذیاال! سه تا  کریستین
 ؟آد میقدر در هچ !فقط یکی  ماما

 !قییدر سییخت بییود؟ هچیی جییا اینمییدن بییه وا دونییی می کریستین
  !جاده داغون بود

ی قضیییه رو گنییده خییود بی ؛خییب هخیلیی خییب هخیلیی ماما
 !؟شه میفقط بهم بگو قیمت هرکدوم چند  ؛نکن

 ؛تیییا  پنج و سیییتبی ی علوه قیمیییت همیشیییگی بیییه کریستین
 جییا اینبییه  مناومیید میفه میت خییود...چییون...چییون
 !ساده نبود با این باراونم 

 . دم میپونزده تا بهت   ماما
؛ چییییزی نیسیییت کیییه ایننیییه  !پیییونزده تیییا؟ !چیییی؟ کریستین

 !یاال د   ؛تا  وپنج بیست
 !دم میبیست تا بهت ن تر   بیش  ماما

 (موافق نبود ؛کند می کریستین فکر)
ا اّمیی ،خییب هلیخییب خی خیلییه !لعنیت !قبولییه قبولیه ،اوم کریستین

دفعیییه از اون   ایییین ؛خیییوام میه دیگیییییییه فانتیییای 
  !اشآخری

ای  ماما لبخند پیروزمندانه. شود میخارج  ،مغلوبکریستین )
دوباره  ؛آورد میری بیرون دیگبطری مشروب  کن و از سرد زند می
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با دو کریستین  .اردشم میسپس پول خود را  ؛زند می ماتیک
ند لحظه بعد چ. شود میی متکبرانه وارد اوگانداین سیگار کارت

دختر ، سوفی: شوند میدرنگ وارد بار   اب س ژندهدو خانم با لبا
اندام که  روستایی درشتزن ، سالیمااعتنا و  بسیار زیبای بی

ر را دیگ دست یک ها آن ؛زند میاش رنج وخستگی را فریاد  چهره
 .(کند میبررسی  دقت نم را بهماما دو خا. اند گرفته

بییییه سییییوفی  کییییه حییییالی در) .!..میییین گفییییتم یکییییی ماما
 . ...یکی  اون ...(کند می اشاره

و ر  دوشیون ته بیرای مین خیوب بیود و مین هیراین هف کریستین
 !چرا که نه؟ ،دم میبهت قیمت یک نفر به 

 شیین می ؛خییوام مین خییور نونتییا  میین دو !نییه !کییری؟ ماما
 !عذابم ی مایه

 (کند میدو خانم را وارسی  چنانهم ماما)
 !بهشیون بیدهو هیم نیون ییک نفیر ؛بردار ور  تاشون دو کریستین

جییویی تییو  میین واسییه صییرفه !مامییا کنم میییخییواهش 
  !کنم ترک  هم وسیگارحاضرم  ها هزینه

  !دم میو ر  نفر هی ی ا من فقط هزینهامّ   ماما
ه چیرا بحیث دیگی ؛بیا هیم طیی کیردیم ،خب معلومه کریستین

 !؟کنی می
 ییینا! جییوزفین! جییوزفین( زنیید می فریییادکییه  حییالیدر) ماما

 !احمق کجاس؟ ی زنیکه
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غربی و کفش سبک  ژوب مینیجوزفین، زنی جذاب با )
وارد را با  های تازه خانم ؛شود ظاهر می ی در در آستانه بلند پاشنه

 (کند مینگاه آشکار  یتحقیر
 .دهبهشون ب رو ببر بشور و لباس مناسب تا این دو

میلیی  بیا بیی هیا آنو  کنید ه دو خانم اشیاره مییب). یاال. بیایید ینجوزف
 ( دکنن می او را همراهی

 ،سیییوفی چسیییبیده اسیییت کیییه بیییه سیییالیمابیییه ) .وایسیییا ماما
 .جا تو بیا این (کند می اشاره

  !بیا (خشکش زده است سالیما)
مامییا  سییمت  آرام  و سییپس آرام چسییبد میبییه سییوفی  سییالیما)

 (رود می
 ت چیه؟اسم

 .سالیما( کنان زمزمه)  سالیما
 چی؟   ماما

 .سالیما  سالیما
 !زمخیییت( کنییید میدسیییتان زمخیییت سیییالیما را وارسیییی ) ماما

یید ییه فکیری بیرای با !ارحّفی هییای عین دست( تحقیر با)
 .این قضیه بکنیم

جسییورانه را ا اییین حرکییت مامیی ؛کشیید میدسییتش را  سییالیما)
 (دبین می

 . بیاتو هم ( خطاب به سوفی)  



21 تباه شده/ لین ناتج
 21 لینناتج/شدهتباه

 

 !چیییه دختیییر قشییینگی (رود میماما  سمت  سوفی )
 اسمت چیه؟

 .سوفی (آرامی به)  سوفی
 بلدی لبخند بزنی؟  ماما

 .بله  سوفی
 ؟ببینم  ماما

 (زند میلبخند خشکی سوفی )
 .و بشور ر برو خودت ،خوبه

 (مکث)
 !یاال بجنب( زند میداد )  جوزفین

جییوزفین  دنبییال بییه هییر دو. کنیید میبییه سییوفی نگییاه  سییالیما)
 (رود میسختی و با درد راه  سوفی به. روند می

 اقل بهشون گفتی؟دفعه ال  این  ماما
 .مدنوا و به خواست خودشون جریانن در ،آره کریستین

 ؟...و  ماما
 !جییا درواقییع هیییچ ؛اهییل روسییتای کوچیکیییه سییالیما کریستین

 ؛افتییاده بییود «مییایی مییایی»ای شورشییی دسییت سییرباز
 !شون بود خوابه هم زار تهبو بدبخت پنج ماه تو

 فامیلش چی؟ و فک  ماما
 دونم میییکییه  جییاییشییوهرش کشییاورزه و تا گییه می کریستین

 ،...چییون ؛بییا برگشییتنش مخییالفن مییردم روستاشییون
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 حسییابی و درستسییواد  ،ایییه پیله هشیییل ر بیییا دختییاّمیی
  !نگرانش نیستم ؛نداره

 چی؟ اون یکی  ماما
  !...سوفی !سوفی  کریستین

 !ی چی؟سوف  ماما
 .!.. هشد هتبا... سوفی  کریستین

 (مکث)
 !برام؟وردی ا    تباهدختر  یرفتتو  (خشمگین) ماما

 !ضرری برای تو نداره  کریستین
 اون یکییی ؛اون یکیییمیین بابییت سییوفی پییول دادم نییه  ماما

 خییوام مین ؛ی دختییر عییین اون دارمکّلیی !مییالی نیسییت
  !ای داشته باشم هدیگ نابلد   خور   نونیه 

سییوفی دختییر  !قییاطی نکیین ؛خییب ؛ خیلییهدونم مییی ینکریست
 !دردسری برای تو نداره ؛خوبیه

 !ن شم؟طوری مطم  هچ  ماما
 ،گم میییخییودم دارم بهییت چییون  (دفییاعیبییا حالییت ) کریستین

  !ای خیلی بدی داشتهروز اون
 !چرا من باید نگرانش باشم؟ !خب؟  ماما

دختیر  چیه بینیی میبعید  ،فقط برای ییه میاه ؛برش دار کریستین
  !یه دختر کاری ؛خوبیه

 (کند میخود اشاره  ماما به بدن)
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 !؟گم می، درست آسیب دیدهولی   ماما
رو داغییون  هبّچیی بصییی المنظامیییا ببییین، شییبه ،...آره کریستین

یزه بییردنش و بهییش رحییم یییه سییرن...  بییا،  کییردن
  ...و اون  !نکردن

 !تموم شد؟ ؛بشنوم خوام مین( زند میفریاد )  ماما
تییو  ؛هییم ریختییه مامییا  هچییی بیی همییه (بییا تنییدخویی) تینکریس

مییز کییه از اییین خییاک قربییه  مییردم راجییع مسیییر کییل  
 هرکیییدومو ه ییییه !نکیییرد میپیییره صیییحبت  *کلتیییان

 ؛کیینن حقییوق و حیقعییای ن ادّ خواسیت میدسییت  بیه بیل
  ومنییالش مالچاخییان  پیگمییی ی مرتیکییهکییه اون چرا

 تییا سییپتامبر، دم میییتضییمین  !پیییدا کییرده جییا اینو ر
اون  دونییی میو خییودت  شیین میبرابییر  دو چیییا معییدن

 بییذارپییس بییرش دار و  ؛مییونن هییا تشیینه می زاده حروم
  !برات کار کنه

 !؟خورم میمن به دردش  کنی میو تو چرا فکر  ماما
 فرشیتهو مثیل ییه  سیابه میپیزه،  دختیره میی( ملتمسیانه) کریستین

 کیییه کامییییل    میییوقعی اوناز ... و تیییو .خونیییه میآواز 
موزیییک قشیینگی  جییا این ،ل ایییدز گرفییتخوشییگ
  !نداشتی

                                                             
*Coltan پودر این سنگ  . شود وفور یافت می ای که در جمهوری دموکراتیک کنگو به سنگ معدنی)

.( شود برای تنظیم جریان الکتریکی استفاده می  
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نگهیش  تیونم نمی ؛شیگونه بید دختری مثل سیوفی ،نه ماما
 !جوزفین! جوزفین ؛دارم

ا از چی معییدن !مامییا، اون دختییر خوشییگلیه کییه اینو  کریستین
  !این خط اینم نشون ؛کنن میدیدنش کیف 

صیدای  ؛زنیی میر قیدر و   هچی !گفتم کیه نیه ؛هدیگبسه  ماما
  !هدیگر ب  و ب  ر  نحست

 (.شود میجوزفین کلفه وارد )
 .بله ماما  جوزفین

 . و بیار ر سوفی  ماما
 . یه دقیقه صبر کن ،جوزفین ؛وایسا  کریستین

 .(ستدیا میجوزفین )
اییین  خییوام میببیین میین ازت  !مامییا کنم میییخیواهش 

 سییال میین تییو اییین چنیید ؛م بکنیییو در حّقییر  لطییف
عیوض چییزای زییادی ای زییادی بیرات کیردم و درکار

 جیایی هییچطفلیی  ،کنم مییخیواهش  !ازت نخواستم
  !و نداره بره ر

 !م کاسیبیه نیه کیار خییرکیار جیا اینولی من  ،ببخشید ماما
براشییون  بییذار ؛ببییرش بونیییا پیییش خییواهرای مسیییحی

 جیییا اونجیییوزفین چیییرا عیییین احمقیییا  !سیییبد ببافیییه
 !دختره رو ببر... وایسادی

 !صبرکن  کریستین
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 حاال برم یا بمونم؟ (شمگینخ)  جوزفین
 ب  ( زند میفریاد )  ماما

  !رشب 
 .(شود میو خارج  کند میقروچه  دندانجوزفین )

 .و یادم اومدچیز ماتیک و همه! وای (خشمگین) کریستین
و بییاز  ر م ی خونییهارمیین د   ؛ی نگییام نکیینجییور این ماما

پیییر از  پناهنیییدگی   کمییی    شیییم میو فیییردا  ارمذ میییی
، همییه شییروع شییدلعنتییی  نییگاز وقتییی ج !بییدبختی
؛ و بکینم ایین کیار تیونم نمیمین  ؛چیز شیدن گدا و بی

کیه نصیف  حیالیدر ،دم مییو  ر نون هشت تیا زندارم 
بییه یییه  راجییع پییس کشیین؛ ت دارن گرسیینگی میییمّلیی
 !خور اضافه با من بحث نکن نون

 ؛میین بییردار از کییامیون خییواد میهرچییی دلییت ببییین  کریستین
ار شیکلت بلژیکیی ییه مقید...من ییه مقیدار !هرچی

 .دارم
سینگ اییین  قییدر اینچیرا  ؛کین نیسییتی ول کییه اینمثیل  ماما

 !ها؟ زنی میدختره رو به سینه 
  !کنم میخواهش  ؛هدیگقبول کن   کریستین

ازت شییکلت خواسییتم و تییو  همیشییهمیین  !شییکلت ماما
همییین  !شیدنخیراب ی تیو گرمیا گفتی می همیشیههیم 

بییرات  حتمییاا  ااّمیی !هییا؟ وردیا  دفعییه نییه   امسییال چنیید
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باهییاش  خییوای می ؛معلومییه ،هیییچ اهمیتییی نییداره
 !قضیه چیه؟ !بخوابی؟

 (مکث)
  !توجهی؟م ؛خواهرزادمهدونه   هاون ی  کریستین

و اییین ... کنم مییجیا پیییدا م گفییتم بیراش  نیوادهوبیه خ
  !اسمشن میتنها جای امنیه که 

 (.کشد میی خود را سر نوشابهو  کند میسکوت )
  روسیتا جیای خیوبی واسیه ،دونیی میکه  طور و همون

حیثیییت  و واسییه آبییرو ؛نیسییت  نییاق  یییه دختییر
 !نواده خوب نیستوخ

! هییا؟ مونییدن خوبییه بییراش جییا اینا اّمیی( بییا طعنییه) ماما
مین واسیه دختییر ؛ آد میییکیاری از دسیتم برن ؛سیفممتأ

  !جا ندارم ناق 
  !خوره میاون کم غذا بابا   کریستین

 (.شود میسوفی وارد )
 !امماد  سوفی
بیه سیوفی خیییره )! نییه میادام ،مادمیازل (دفیاعیبیا حالیت ) ماما

 . جا اینبیا  (شود می
 (.رود میسمت ماما  سوفی به)

 چند سالته؟
 (کند میسوفی به چشمان ماما نگاه )
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  .هجده  سوفی
 !پسر داری؟ دوست !ی؟جّد   ماما

 . نه  سوفی
 ؟خونی میدرس ( خورد میر او جا از تکبّ )  ماما

 . م رفته بودمتا کنکور بله  سوفی
 ؟گم میدرست  ؛نحتمی درسات خوب بود  ماما

 . بله  سوفی
 !کوچولو هبالقّو  ه بوروکراتی  ماما

اشییک از  ؛بییدنش درد دارد ؛گییردد برمی بییا نییاراحتیسییوفی )
مامییا بییا دامیینش چشییمان سییوفی  ؛شییود میچشییمانش جییاری 

 .(کند میرا پاک 
 !بدجور اذیتت کردن؟

 .بله....(کنان  زمزمه)  سوفی
 !طور بوده نم همینمطم   ماما

سیپس تصییمیم  کنیید میفکیر  ؛کنید میمامیا سیوفی را برانییداز )
  (.ردگی می

 . و بیار ر کریستین برو شکلت
 ؟...که ایناین یعنی   کریستین

 همیشیهچیون  ؛کنم مییتیو  خیاطر   هو فقط بیر این کار ماما
ولیی  (گویید در گیوش کریسیتین میی) ! خوب بیودی باهام
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 ؛آری میییبییرام  کییوفتیبییاره کییه جیینس   ن آخییریناییی
 !خوره به درد کاسبی نمی؟ !یمیدفه

 !دمت گرم ؛دم میقول  ؛بارهآخرین  ؛ممنون  کریستین
 ؟خونی میتو آواز  (رو به سوفی)  ماما

 .بله( آرامی به)  سوفی
 بلدی؟  محلی ایآهنگ  ماما

 . کمی هی ،بله  سوفی
 !بلندتر حرز بزن  کریستین

 (.شود میخارج  کریستین)
 .زلدماما... (آید به خود می)...بله، ماد  سوفی

 ها؟  یه چی تو این مایه یا ؟آری میرد ریاضی سر ماما
 . بله ماما  سوفی

 . خوبه  ماما
بییا  ؛بییرد میسییوفی را بییا انگشییتانش بییاال  ی مامییا چانییه)

 .(کند میصورتش را وارسی  حسادت
رات قییدر بیی هچیی دونم مییی ؛تییو خیلییی خوشییگلی ،آره

  !جور جاییه؟ هچ جا این دونی می !ساز بودهسردرد
 . دونم می ؛بله ماما  سوفی

 . خوبه  ماما
قرمییز بییه لییب سییوفی  ماتیییکاحتیییا    بییاکییه  درحییالیمامییا )

 .(زند می
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رفتییار و  م توقییع دارم خییوشامیین از دختییر !هپییس حّلیی
خیواب و  براشیون غیذا، رخیت !همیین ،تروتمیز باشن

 راه باشیه همیه هچیی روبی همیه اگیه .کنم میه لباس تهیّ 
اگییه نییه کییه اول مامییا  ،رسیین میامکانییات اییین بییه 
  !روشنه؟ ،خوره می

 .(دده میتکان  سوفی سر)
 ...ئهقرمز رنگ تو ...خوبه

 .(دده میپاسخ ن سوفی)
 !ممنونم ماما

 . ممنونم ماما  سوفی
و آن را  زدریی میی خیود بیرامحلیی سیاز  ماما مشیروب دسیت)

 .(ردگی میدر دست 
 دونم مییی !بییره می و شییوره میییو  ر غییم ودرداییین  ؛بیییا امام

 ؛ده مییی گندیییده گوشییتچییون بییوی  ،کنییه اذیییت می
  !خوب بشورپس 

 .(خورد میآرامی مشروب را  و به دارد میسوفی لیوان را بر)
 و اصییلا  کنییه میولنگییارت  ؛خیلیی بهییش معتییاد نشیو

  !روشنه؟ ،و ندارم ر ل ولنگاریتحّم 
وارد رفتیه ولیی پیر از شیکلت  رو و  رنیگی  کریستین بیا جعبیه)

 .(شود می
امییییدوارم  ؛خیلیییی خوبیییه ؛وارداتیییی ،سیییاز دسیییت کریستین

بلژیکیی تیوی بونییا اونیا  دار   یه مغیازه !باشیکرده  حظ
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ی وقیییت کّلییی !خیلیییی خاصییین ؛رو سیییفارش داد
ولیی  !ای لعنتییگذاشتم واسه پییدا کیردن ایین شیکلت

بیسییت  رفییت و میین مونییدم و هدار بعییدش اون مغییازه
 رابینییز  خواسییتم بندازمشییون بییه  !جعبییه شییکلت

  !رژیمه ظاهراا ولی  ،کشیش
 ؛کنیید میهییا را برانییداز  و شییکلت کنیید می مامییا جعبییه را بییاز)

ای  تکییه ؛بییرد میسییر  بییه ها نااز خوشییحالی گویییا در آسییم
روییی آن را  سیوفی بیا کیم ؛کنید میشکلت به سیوفی تعیارز 

 (.دارد میبر 
 . مرسی  سوفی

 !ممما   (زند میشکلت را گاز که  درحالی) ماما
خییوب تییوی  اییین همییون طعییم زنییدگی   !خوشییحالی؟ کریستین

  !هبلژیک
رامیل خیلیی وقتیه کا !مین خیدای( کنید میمیزه )کارامل  ماما

از مییین مخفیییی  اونیییا رو حرومیییزاده تیییو   ؛نخیییوردم
و یییاد مییادرم ر  میین عطییراییین  !ممییما   !یکییرد می

  نگانیابییه کیسیی ور  مااون میین و بییرادر ؛نییدازه مییی
ارامییل عییالی ون یییه کیسیه کو واسییه هرکیدومم بیرد می

 سییفت پیچونییده شییده پلسییتیک  تییو خرییید کییه  مییی
بییه  کییه بییه پییدربزرگمون راجییع! چییرا؟ دونییی می بییود؛

                                                             
1 Kisangani شهری در جمهوری دموکراتیک کنگو 
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چییزی  ددیی میبیزر   شیهر کیه تیو عموهیایی ی  همه
کییه  مییوقعی ؛بییرد میمامییان مییا رو لییب سیاحل  !نگییم

بییرد  لییب رود میرو مییا  ،ذاشییت قییرار می عموهییابییا 
 شییییده آب و کارامییییل یمکییییرد میرو نگییییاه  اقایقیییی

 هیم بییخییورد میو تییا وقتییی کییه شیییرینی یم خییورد می
 !گفتیم پیر هیچی نمی یپاپا

بییرای اولییین بییار لبخنیید  ؛خییورد میسییوفی شییکلت خییود را )
ا مامییا اّمیی ،رود میییهییا  شییکلت طییرز   کریسییتین بییه. زنیید می

 .(زند میسریع دستش را کنار 
 !پس من چی؟  کریستین

 تو چی؟  ماما
  !بردارم؟ شه نمییه دونه هم   کریستین

 .نه  ماما
 .(زند میلبخند  ؛شود میزده  سوفی شگفت)

 ؛شانسییی هسییتی دختییر خییوشتییو ؟ خنییدی میچییرا  کریستین
همچییین دایییی  داشییتن یییه خییاطر   شانسییی بییه خییوش
میون کیرده بیودن بیه ا    ول ای زییادی تیو رودمر !خوبی

 !خدا
 .(شود میفی محو لبخند سو)

ا رو بیییار جنسیی ی بییرو بقیییه( رو بییه کریسییتین) .خیییال بی ماما
  !بدزدنش خورا الش که ینا از قبل
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مامییا رو  ؛تییو دختییر خییوبی بییاش...تییو...میین !سییوفی کریستین
  !عصبی نکن

 !دایی کنم مین  سوفی
در وجنیییاتش  عیییذرخواهی ؛شیییود میکریسیییتین خیییارج )

فی ، سییوشییود صییحنه تاریییک مییی کییه درحییالی. پیداسییت
 ( .مکد انگشتان شکلتی خود را می

 
 

یصحنه مدو 
 

. انییدازد جییوزفین ژنراتییور را راه مییی. بییار. یییک مییاه بعیید)
ژنراتییور . هییای رنگارنییگ کریسییمس سوسییوی نییور چییرا 

را  بخشییی فضییای شییادی ،موسیییقی و نییور. شییود میروشیین 
. بییار قییرار دارد یپشییت قسییمت قفییس در. دکننیی میایجییاد 

 . ...دهد میهنجاری سر ه صدای نابهگاهی پرند گاه
جییوی خییود را  آب سییربازان شورشییی مسییت و ژولیییده در بییار

طلیییی  ی تنییه نیییم سییالیما. دخندنیی میبلنیید ندو بل کشییند میسر
 بلنید پاشینه وش سینتی رنگیی و کفیشروپیبیا  دارد تین اق بربّر 

هییای  کییه نگییاه کنیید میاش را  تمییام سییعی ؛نامتناسییب زرد
 . سربازان را نادیده بگیرد بیگاه   و گاه شهوانی  

نظییامی بییر تیین  لبییاسکییه  ای جییروم کیزمبییه، رهبییر شورشییی
هیا را پیر از آجییل  مامیا کیه کاسیه. دکن میگرم دارد، مجلس را 

رمییز دسییتمال قهییای رهبییر شورشیی،  ه احتیرام رنگبیی، دکنی می
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رقییی  کثییییف  .انداختیییه اسیییتروشییین دور گیییردن خیییود 
مییرد شیییک و  وجییوزفین بییرای آقییای حییراری، تییاجر المییاس 

یی ای کننییده خیرهفرد و  منحصییربه لبییاس کییه ،لبنییانیمسییت  ت س 
سییوفی آهنییگ رقیی  پرطرفییدار را . کییرده و پابرهنییه اسییت

 (.دخوان میهمراه با گیتار و درامز 
 ( دخوان می)  سوفی

 ذاره پا می جا به این آروم آروم روشن شب  
 ذاره ای وا می و مثل پرده ر خستگی پوستش

  یرهگ اوج می امونروح
 شه می شل مونازبون 

 هبخششیه  جا دنبال این تن و روح خسته
 کنیباومدی فراموش  جا این 

  دور بریزی حسرتا رو
 به خودت گوش بکنی

 تهشهکه انگار  جوری و برق ت
 ...ته جنگ

 شه میبسته  اسنگین روز در  
 ،درنگ بی

 ...ذاره می ش جاسر پشتو ورشیدخ تلخیای
 ،موسیقی جنگل یتو

 ذاره پا میتاریکی 
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  آد رق  می به تو تن  
 توی هوار عین یه پ  

 
بیییه او انعیییام  هیییا آن ؛رقصییید جیییوزفین بیییرای میییردان میییی)

 .(ندده می
 کنیباومدی فراموش  جا این

 دور بریزی حسرتا رو 
 خودت گوش بکنی به

 تو برق  جوری که انگار تهشه
 ...ته جنگ
 ؟بخشنده باشه تونه میموسیقی 

 به بیرون بپاشه؟ تو هغص ور  غمدرد و  اشک و
 از بین ببره؟ و  ر اندوهت تونه ترانه می

 ؟یاد ببره همه درداتو ازفردا  که جوری
ن را جلیییب رادیگیییه و توّجییی سیییتدیا مییییسیییرباز شورشیییی )

 .(کند می
 !هی ،یکی دیگه     ۹سرباز شورشی

 . ومشن می ومشن می  ماما
 !هدیگیکی  ؛بجنب     ۹سرباز شورشی

 ؛کوبید محکیم می خیوان پیشری را روی بطی احتییاطی یبا بی )
 !هی هی ،تو هی (.کند میبه سوفی اشاره 
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سیوفی ؛ زنید میری بیرای سیوفی سیوت دیگیسرباز شورشیی )
 ه خیود را بیه مامیاتوّجی :۹ورشییسیرباز ش. ردگی میاو را نادیده 

 .(کند میمعطوز 
 !حرز بزنه؟باهام  آد میچرا ن ،اون یکی

و سیت رفتیار کین در ؟باهیاش حیرز بزنیی خوای می ماما
 !و ببینم ر پوالت بذار

صیییدای خنیییده پرافیییاده  ، رهبیییر شورشیییی کیزمبیییهجیییروم )
 .(دهد میسر

 ؛خیلیی گرونیه ؛کیرد و خیالی ر جیبیام کیوفتیجوی  آب   ۹سرباز شورشی
  !خطایی مادربهتو یه دزد 

! بیاش مزدنیت مراقیب حیرز ؛هدیگیپس برو ییه جیای  ماما
 (.رود می)

ماما، نگاه  ؛هبزنحرز  مبا خوام می ؛وایسا وایسا !هی   ۹سرباز شورشی
از  که پر دهد میای را نشان  پارچهافتخار   با)! و دارم ر این ،کن
 .(های سنگ معدن است تکه

 وردیش؟ا  از کجا  !کلتان؟ !این چیه ها؟  ماما
 !چی معدناز یه  (با مباهات)    ۹سرباز شورشی

 !دادش به تو؟اونم   ماما
ی( پوزخنید بیا)    ۹سرباز شورشیی جنگیل  آشیغال شیکارچی   ؛م دادشآره، ب 

 شبید !کیردیمبییرون و  ر شیون ههمی ؛زد بیل مییما رو 
اونیییم چیییه  ؛گانگسیییتری انداختیمشیییون بییییرونو 
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اونیییا رو ول کیییردیم واسیییه الشیییخورای ! انیییداختنی
  !لعنتی

. ردگییی میهییاپ  هییی « گانگسییتریژسییت » سییرباز شورشییی)
 ازتفییاوت  بییی حییراری آقییای. دخندنیی میسییربازان  ی بقیییه

 .(خندد میماما . دگذر میمکالمه 
 !کییه هیچییی نیسییت ، ایییناوه ؛بییده ببییینم !کلتییان؟ ماما

 تییونی میا االن ناّمی ،ییه میاه پییش آره !ه رفییقارزشی بی
زییادی چییا  معیدن !باهاش یه پیرس غیذا هیم بگییری

 از سیطلییه  آد میی جیا اینکیه   معدنهر  ؛نجا این
موقیع  نواوردی ا   بیرام گیرم طیل هروقیت ییه ؛ینیا دارها

  !زنیم و می ر حرفامون
یی تیو شیهر بیابتش کّلی! گیو درو  !منظیورت چییه؟   ۹سرباز شورشیی م ب 

  !دن میپول 
  !آره سرباز؟ ت،شهر نیس جا این  ماما

 .(دهد میمچ مادر را فشار  تهاجمیسرباز شورشی  )
! آره؟ ،جییای قشیینگی بییرای مشییروب خوردنییه جییا این

ییه مییرد  مثییلاگیه  ؛نیسییتم زار بوتیهن قییوانی بنید   مین پییا
اگییه ولییی  !، مثییل یییه مییرد بخییورخییوای میمشییروب 

 همییون بییرو تییو ،کنیمثییل یییه گوریییل رفتییار خییوای می
  !زار بوته

سییرباز شورشییی دسییت مامییا را رهییا . دخندنیی میسییربازان )
 .(کند می

اي چی
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 !؟طیور نییس ؛ اینباارزشیهایین خیلیی  ؛ماما کوتاه بیا      ۹سرباز شورشی
 .(کند به سوفی با تخاصم شدید اشاره می دوباره)

 !؟زنه مین م حرزچرا با !خطا مادربه
فیرو فکیر  در ؛گیذارد میپارچیه را در جییب خیود  یدمییا با نا)

 کنید میصدا سیوفی را تماشیا  و بی رود می
(رود میسییوفی  سیویمسییت  و کنید میناگهییان خیود را جمییع  
 !هبذارم احترام ب  ! بدم شیه درس حسابی ب   

ر او را تحریییک دیگیسییربازی . کوبید اش مییی دسیت بییر سیینه)
 (.شود میموسیقی قطع . ستدیا می محکمسوفی . کند می

، موسیییقی سییتدیا مییی هییا آن وسییطسییرعت  بییه کییه درحییالی) ماما
کییه کلتییان تنهییا چیزیییه  حیاال ...ولییی (شییود متوقیف می

حییاال بییرو  ؛نمک میییقبییول  دفعییه  اییین، تییو داری کییه
  !بشین لطفاا  ؛شینب

ه، ام حیرز بزنیبی دخیوا میدلیم حیاال  !آره؟( زده هیجان)    ۹سرباز شورشی
 !؟کنه میو ر این کار

  !بشین ؛خب خیله خب خیله  ماما
هییای  آرامی تکییه بییه ؛آورد میییدوبییاره پارچییه را بیییرون  سییرباز)

 .(دارد میزیادی بر ی کانه
 !و ببینم ر شون ههم دهب ،ها   ؛خسیس نباش

 .( دهد میرفته را به ماما  ورو رنگ ی میلی پارچه بیبا )
 !بیا !سالیما! سالیما( خندان)

رقصد که با موسیقی می
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میلییی  بییا بی؛ شییود میبییا شیینیدن اسییم خییود منزجییر  سییالیما)
را بییه سییرباز نشییان  سییالیمامامییا . رود میییسییرباز  سییمت  

 .(دهد می
  (.کند سوفی اشاره می به)! چی؟ اون یکیپس       ۹سرباز شورشی

 (رقصیید عشییوه مییی بییا سییالیما) !رقییاص بهتریییه سییالیما ماما
  !هدیگهمه خوشن  ؛خب ،باش مطم ن

 !همه خوشن ،سرباز  کیزمبه
 خیییب( کنییید کیییه اوضیییاع سیییرباز را بررسیییی می درحالی)  سالیما

 !باهام برقصید؟ نخوای می «اوباش»
اشییتیاق بییه  بییا سییرباز. گییذارد میدسییتان خییود را دور کمییر )

. کشید میرا نزدییک خیود  اسیالیمسیپس  ؛کنید مینگیاه سوفی 
 .(رود می تهاجمی پیش

 !آروم
 !سوفی  ماما

و  سییالیما. ردگییی میسییر ازرا  آوازآرامییش دوبییاره  سییوفی بییا)
 .(رقصند سرباز شورشی می

 ( دخوان می)  سوفی
 رفیق یه لیوان مشروب دیگه بخور

 رفیق بخوابون و ر ت آتیش ترس
 ست و نادون باشحاال م

 خرتآ خیال بیتو لحظه باش، 
 رفیق دیگه مشروبآره، یه 
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 و پاک کن، رفیق ر ای خشماشک
 حاال مست و نادون باش

 آخرت خیال بی ،تو لحظه باش
 تا فراموش کنی جا اینمدی وا

 ذارو کنار ب ر افسوس
 و جوری برق  که انگار آخرشه

 آخر جنگ
  آخر جنگ

مامیا کیه . دهید میانعیام آقای حراری آرام بیه سیوفی . تشویق)
را از خییود  گاوصییندوق ،را خییاموش کییرده اسییت معرکییه آتییش

هییا را در آن  و کانییه آورد میییدر خییوان پیشجییای مخفییی زیییر 
 .(گذارد می

 !خوشگله اون یکی، اون یکی آقای حراری
 .(کند میبه سوفی اشاره )

دختیییرا ی  همیییه ؛معیوبیییه اون !سیییوفی؟ (تحقییییر  بیییا) جوزفین
  !که بدشگونه گن می

 ؛کنیید میمیییز هییدایت  سییمت  جییوزفین آقییای حییراری را )
 .(ندننشی می

ون پیرهنییی کییه میین بییرات خریییدم چییی پوشیییدی؟ ا آقای حراری
 !؟کجاس

  !پوشیدمش دونستم قراره بیای، می اگه می  جوزفین
  !ل چی هستی عزیزم؟خب االن معّط   آقای حراری
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خییود  گاوصیندوقمامیا . شیود میسیرعت خییارج  جیوزفین بیه)
قییای حییراری ملحییق ، بییر سییرمیز بییه آکنیید کییه جمییع میرا 

 .(شود می
 ! چی به سر کفشات اومده آقای حراری؟ ماما

ی مسییتی کییه نقییش سییرباز  هبّچیی !کشییور لعنتییی شییما آقای حراری
وپییار  و لییتر  ، کفییش میینکییرد میو بییازی ر  شورشییی

باییید یییه جفییت کفییش  جییا اینهرموقییع بیییام  !کییرد
  !بخرم

 .(میز بیلیارد سویخنده از)
وردی کییه فقییط کشییانس  ماما  !و داغییون کییرد ر فشییاتا 

 ! سلمتی هب
چرخیی  سیالیما ؛شیود صیمیمی میی سیالیماسرباز خیلیی بیا )

 .(دفتا میو روی میز بیلیارد  زند می
 !هی      ۹سرباز شورشی

  !کنم میبازی  جا ایندارم  !؟حواست کجاس ،ا   ا   کیزمبه
آقیای حیراری . گیذارد میرا روی پاهیای خیود  سیالیماسرباز )

 .(کند می وضعیت را بررسی
 ؛رفتیییتییو کلتییان اون مییرد بیچییاره رو گ( بییه مامییا رو) آقای حراری

و  ر اون زن چییی خییاطر   شییاید ندونییه بییه !خجالییت داره
و  ر ( ۹ خطییاب بییه سییرباز) !دسییت دادهاز

 دادی  ؛ببییر
خـوب حــالش

زیـادي عـوارض تونـل به ورود ي واسه 
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 م کیه تیودونی مییدوی میا  هیر( خطیاب بیه مامیا)! رفییق
 !خوره میب قدر آ هبازار چ

پییش ییه مشیت خیاک  ش میاه  یشی !آره، خب که چی؟ ماما
همیییه در  ایننمییی فهمیییم چییرا میییردم  ؛سیییاه بیییود

  !زنن کله میو موردش با هم سر
ییه ایین  موباییللعنتیی  ی ایین زمونیهخب عزیزم، تیو  قای حراریآ

دلیلییی  و بییه هییر !نییه؟ ،شییه می رزش حسییاب
بیییه کشیییور  ور  باشیییه خیییدا ایییین نعمیییت کیییه
ایین میرد جیوون سیرا   حیاال اگیه !ت داده مونده عقب

کیه بتونیه  دادم مییبهیش پیول قدری  ، اوناومد میمن 
 !رو ی دختییرای تییوحّتیی بخییره؛ دختییرواسییه یییه مییاه 

تییو یییا  !تریییه؟ دزد بزر  یکیتییون  ، حییاال کییدومخییب
 !اون؟

پیس ایین  ؛و بهیم داد ر ت دیدی کیه خیودش اونخود ماما
  !ترم؟ از تو باهوشن دزدم یا که م که اینیعنی 

 تییو تییویعزیییزم،  (خنییدد میکییه  درحییالی آقییای حییراری) آقای حراری
  !ره نگانی کارت خوب پیش میاکیس

ره و تیییوی  کیییارم خیییوب پییییش میییی جیییا اینمییین  ماما
شییهر کثیفیییه پییر از  ؛شییم میزده  نگانی غربییتاکیسیی

 !بوروکرات و دزد

ا با ي کانه
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خوش  خیلی بهت جا اونم کرد میمن فکر  !چه جالب آقای حراری
 !...تعارز پای به ذارم میو ر  و این گذره می

 یقه وقت داری؟قیه د  ماما
 .البته آقای حراری

 ! سرباز! سرباز  کیزمبه
 !بله رییس     0سرباز شورشی

 !؟مگه چلقی ،بجنب ؛و برام بیارر  موبایلم  کیزمبه
ای  روی پارچییهبییرکیییف حییاوی سیینگ را کییه  درحییالیمامییا )

  (.کند می روی میز خالی
 !؟؟ هانظرت چیه  ماما

بگییم کییه تییونم  می بییا یییه نگییاه (هییا بییه المییاس نگییاهبییا ) آقای حراری
  !متاسفم ؛نارزش بیشون تر بیش

و بیییر روی مییییز  آورد میییین ری بییییرودیگیییمامیییا سییینگ )
 چی؟ اون یکی (گذارد می

آقیای حیراری المیاس . کنید میاشیاره  زمخیتماما به سینگ )
 بییین را بییر دقییت ذره  اسییپس بیی ؛کنیید میروی میییز را بررسییی 

 (.کند شروع به وارسی میو  گذارد میچشمانش 
از کجیییا  ؛ممیییم ایییین ییییه المیییاس خامیییها   (زمزمییه) قای حراریآ

 !وردیش؟ا  
  !نگهش داشتم کسیواسه  ؛نگران نباش  ماما

رو  جییا اونخوبییه، ( کنیید میالمییاس را بررسییی  چنییانهم) آقای حراری
  !ده عبور میو ر خوب نورخیلی ؟ بینی می
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 ا ارزشی داره؟امّ  ،آره آره  ماما
 ...خب آقای حراری

 ؟خب  ماما
 ...سنگ خامه و بازار( خندد ماما می)! بستگی داره آقای حراری

 !هییا؟ مزنی میی حییرزبییه چیی  دارییم راجعا اّمی ،رهآ آره ماما
 !ژنراتور جدید یا یه قطعه زمین؟

 میین ؛آروم بییاش( خنییدد میبییا دهییان بسییته کییه  درحییالی) آقای حراری
ولییی  ،ییه قیمیت خییوبی بهیت پیشینهاد بیدم تیونم می

بیییا مسیییتقلم ییییه آدم مییین  ؛عزییییزم منطقیییی بیییاش
 !دونه نمیو ر  سخت کار کردنم قدر   کهای  خونواده

 !میونی پیای پییر مییتیو مثیل پا( ردگیی میالماس را پیس ) ماما
چییزای  همیشیه ؛کیرد میزییاد کیار  ،اونم مثل تو بیود

و فرامیییوش  ر و اسیییتراحت خواسیییت میی تیییر بیش
اش فاسیید قحطییی بییود، مییوز کییه مییوقعی ؛کییرد می
 کنیه میتیا وقتیی کیه جنگیل رشید » :گفت می !شد می

  «!میره نمیآدمیزاد از گرسنگی 
 هنوزم مزرعه داره؟  آقای حراری

تیو بهتیر از مین درجرییانی آقییای  (خنیدد میخیودش  بیا) ماما
عییین آب و چیز همییه ؛نگییو هسییتیتییو تییوی ک !حییراری

وقتییی یییازده سییالم  !نییه؟ ،مدی میییت دسیی ازخییوردن 
بود، این میرد سفیدپوسیت بیا پوسیتی بیه رنیگ تیوت 
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تیوش  ؛ش پییدا شید کلیه و وحشی با یه تیکه کاغذ سیر
رو  انوادگی میاکیه حیق تصیاحب زمیین خی بود نوشته

! راحتیییی بیییردنشمیییین ه بیییه (روییییی تیییرش بیییا)! داره
بییه چییاره پاپییای پیییر بی !جییک بشیینوی؟ خییوای می

فکرکییرد کییه یییه  ؛جییادو کنییهواسییش سییپرد دوسییتش 
! بهییش برگردونییه و ر زمییینش تونییه میمشییت پییودر 

 از همییه حییرز( کنیید میالمییاس را بررسییی کییه  درحییالی)
 میین یییه تیکییه کاغییذ... ا مییناّمیی ،زنن مییی  المییاس

کیییه بگیییه حیییق دارم  خیییوام میوحسیییابی  درسیییت
یییو قطیییع کییینم و چیییال ب   ر درختیییای جنگیییل م و ن  ک 
دلییم  وقییت هیچ !کیینمانتخییاب  ؛سییاختمون بسییازم

و ازم  ر زنییدگیمو   خونییه بیییاد در بییاز کسییی خییواد مین
طیور ییه خیانومی مثیل مین ییه  ها تو بگیو چیامّ  ؛بگیره

 کییوفتییییه تفنییگ  کییه اینقطعییه زمییین بخییره بییدون 
 !بگیره دستش؟

 (کنیید میا  سییربازان شورشییی را نگییاه احتییی بییا کییه درحییالی) آقای حراری
ییه ونم تی تونستم بت بگم امیا مین حتیی نمی کاش می

مییدام ا اییین کودنیی. و بچسییبم ر جفییت کفییش لعنتییی
و  ر اوراق !کنن میییو برامییون عییوض ر  کییوفتیقییوانین 

 !رهگییی میدفتییر آتیییش  ،بعیید روز و کنییی میبایگییانی 
یس ییه خونیه خیری و روز بعید پسیر رئی تو زمیین میی
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خیودش ه چیرا کسیی بایید بی دونم نمی !سازه میروش 
بییه )! نگاشییون کیین! هدیییوونگی محضیی ؛زحمییت بییده

پیگمییی گشیینه یییه یییه ( کنیید میسییربازان شورشییی اشییاره 
یییک   میچیییال تیییوی جنگیییل  هو هرکیییدوم از  هو یییی هن 

م بییه کلیییدای جهیینّ  دردنخییور سییر   های بیینظامی شییبه
  !افتن میجون هم 

جییو  بهشییون آب باشییه ا یکییی باییداّمیی ،درسیته عزیییزم ماما
  !و پرت کنهر  حواسشونو بده 

و در  کنید میرا جمیع  هیا گمامیا سین. خنیدد میآقای حراری )
 (.دارد بین را برمی آقای حراری ذره .گذارد می گاوصندوق

فیاقی بیرات بیفتیه مین کجیا اگیه اتّ  ؛ظب باشفقط موا آقای حراری
 ( بوسد میماما را ) !مشروب بخورم؟

 !عالیه چی همه نگران من نباش؛  ماما
 (دشییو تکّبییر بییا لبییاس سیینتی شیییک وارد می  کییه بییا درحالی) جوزفین

 نظرت چیه؟
 .(کند که نگاهش را به جوزفین معطوز می درحالی) آقای حراری

 !خوشگل نشده؟ !چه قشنگ
 . جا اینبیا  !خیلی ،آره  ماما

 .تو رو با خودم ببرم خونه شاید آقای حراری
 !قول؟ (زده هیجان)  جوزفین

 .قول آقای حراری
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و روی پییای آقییای حییراری  بنییدد میجییوزفین پیییراهن خییود را )
 .(بوسد میاو را  ؛نشیند یم

 !ماما! ماما (زند میفریاد )  کیزمبه
 !خب رییس خیله خب لهخی  ماما

شیده  مامیا چیرا تیو ایین خیراب! هدیگی پریمیوس  تا  دو کیزمبه
  !؟ده میموبایل آنتن ن

بگییو  ؛تییو آدم مهمییی هسییتی !؟گییی میمیین ه چییرا بیی ماما
 !درستش کنن

 اون کیه؟ آقای حراری
 ینظامیییییا یزمبییییه، رهبییییر شییییبهجییییروم ک اون؟ جوزفین

ره کییه بییراش یییه جییادوگری دا! س گنده هکلّ ،شورشییی
تیییر بهییش  ذاره نمییی کییه کنییه میجییادویی درسییت 

 

!شهبای که بخواد  هدیگ   
 .(کند میآقای حراری کیزمبه را وارسی )

  !ش نروف  ک  یادی تو ز آقای حراری
 .بوسیید میو او را  ردگییی میجییوزفین صییورت آقییای حییراری را )

سییرباز . دارد میییجییو را از میییز کیزمبییه بر هییای آب بطییریمامییا 
 .(ردگی میو گردنش را گاز  کشد می سالیمادست به بدن 

  !عوضیمرد  ،اوه  سالیما

 

چیز هر و کشیش مـدار،سیاست

خیلی پـردل و بخـوره!

 

جـراته! اون می

 

،تونـه رییس
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در  سییویو  کنیید میرهییا خییود را از دسییت سییرباز  سییالیما)
فشیار و محکیم دسیتش را  رود مییاو  نبیال  د مامیا بیه ؛شتابد می
 .(دهد می

 !ه؟چه مرگت  ماما
 !کرد؟ کار چیدیدی   سالیما

  !حاال برو برگرد پیشش !خودخواه  یهدختر  ماما
 هیا آنسیوفی کیه . دهید میسیرباز هیل  سیمت  را  سیالیماماما )

 .(دود می سالیما سمت   کند میرا نگاه 
 راهی؟ هب رو! سالیما  سوفی

 گییردم نمیه بردیگیی( زمزمییه) !ن وحشییی گییازم گرفییتاو سالیما
 !پیشش

 !بکنی ور ولی باید این کار  سوفی
 ...یه مردی مثل اون هست که !اون یه آشغاله سالیما
  !پاد ماما داره ما رو می ؛بس کن  سوفی

چییی بهییم  دونییی می( زنیید میاشییک در چشییمانش حلقییه ) سالیما
 !گفت؟

 گن میی هرچییزی مییه خیانو دل اونا واسیه نیرم کیردن سوفی
 !کثییفییه مشیت درو   ،دروغیه شتیر بیشکه نصف 

و ر  ای ترانییه میینم ؛بییه حرفییاش گییوش نییده ؛برگییرد
 !دوست داریتو خونم که  می

غضیب مامیا را   بیا سیالیما. بوسید میرا  سیالیما ی سوفی گونیه)
مسییت  سییرباز   میییلش پیییش   بییرخلزا اّمیی ،کنیید مینگییاه 
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رقیی  و  دهیید میسییر ری را دیگیی ی سییوفی ترانییه. گییردد برمی
 (...ای حراریکثیف جوزفین برای آق

 رفیق یه لیوان مشروب دیگه بخور
 رفیق و بخوابون ر ت ترس آتیش  

 حاال مست و نادون باش،
 آخرت رفیق خیال بیتو لحظه باش،  

 رفیق دیگه مشروبآره، یه 
 رفیق ،و پاک کن ر ای خشماشک

 حاال مست و نادون باش
 رتآخ خیال بیتو لحظه باش، 

 ...تا فراموش کنی جا اینمدی او که اینواسه 
 (ردگی میموسیقی اوج )

 بذارو کنار ر  افسوس
 و جوری برق  که انگار آخرشه

 آخر جنگ
 ...آخر جنگ

 .(اریکیت. کند میرا نگاه  سالیما ماما تیزبینانه)
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سومیصحنه
 

 ی کهنییههییای  خییواب تخییت. بییار پشییت   گییاه اقامت. صییبح)
محبیییییوب  ی سیییییتری از سیییییتارهپو. حصییییییرچیییییوب و 

 تخییت جییوزفین مریکییایی موسیییقی پییاپ بییاالیآ یییی یقیاییآفر
میید قییدیمی را  ی کییه مجلییه سییوفی درحییالی. اسییت آویییزان

 سییالیما. زنیید میرا الک سییالیما هییای  نییاخن، کنیید میمطالعییه 
 (.کند میجایش را عوض  آشفتگی با

از  قبییل ؛جنییببیییاال  ؛سییوفی، بجنییب( بییی قییراری ابیی) سالیما
  !برگرده تموم کن که این

اون بییا  !از جییات تکییون نخییور ؛وایسییا ؛تکییون نخییور سوفی
 .آقای حراریه

 !کنه میم  تیکه اگه بفهمه از الکش زدم تیکه  سالیما
بییاالخره تییو یکییی از همییین روزا  ،دسییت بییردار بابییا سوفی

 !فهمه می
 !پس عجله کن ،امروزا نه امّ   سالیما

دسیتش  سیالیما ؛کنید میرا خیراب  سیالیماهیای  ناخنسوفی )
 (.کشد میعقب  یرا تند

 !احمق کردی دختر کار چیببین  !ای وای  سالیما
 !تو چته؟  سوفی

بعییید و  سیییتدیا مییییخسیییته )! هیچیییی؛ خیییوبم یهیچییی سالیما
 .(رود می
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دارم  ؛نییرو !حیاال لحنییت بیا مین تنیده صیبح تیا !ررهآر سوفی
 !زنم میباهات حرز 

سییربازا  «!بییزن قشیینگ حییرز ؛لبخنیید بییزن، سییالیما» سالیما
چییییا  معییدن ؛ل نیسییتنواسییه هیچییی احتییرام قائیی

ولییی سییربازا ! همییین ،همییراهو یییه  خییوان میمشییروب 
 ...و خوان میی از تو تر بیشچیزای 

 !یتت کرد؟اذ واون یار  سوفی
 ایمیردتیا از  کیه پیونزدهگفیتش  !چی گفت؟ دونی می سالیما

معدنشییون دفیین  چییال   کشییته شییدن و تییومییا اهییل ه  
یی عالمییه یییه ؛ تییوشییدن  رحمییی ا بیبییل کییه اونییا رو گ 

و ر  ردی کلتیانمی هکیه یی فیتگ می !کشید داخل زمیین
و ر  تشاحاصییل زحمییتییا سییربازا  ذاره میییتییو دهیینش 

 !کیییردنپیییاره  هقّمیی بیییا و ر و اونیییا شییکمش نییدزدن
بهییییش  ای بابییییت دزدی درس حسییییابی فییییتگ می

 کییه انگییار باییید بالییید بییه خییودش میجییوری  !دن مییی
 ؛بعدشیییم اومییید سیییراغم !مگفت مییییبهیییش تبرییییک 

رو زمیین نشسیت و شیروع  ،و کیه تمیوم کیرد ر کارش
کییه بغلییش  خواسییت میازم  ؛کییرد بییه گریییه کییردن

  !و آرومش کنم بگیرم
 و کردی؟ر تو این کار  سوفی
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 تونسیت یکیی از اون میردا میی م؛میاه   خیودممین  ،نه سالیما
 !برادر من باشه

 !حرفشم نزن  سوفی
دلیم واسیه مین ... مین (شیود میسالیما مغلوب موقعییت ) سالیما

 ...م بچه ،شوهرم ،م تنگ شده هخونواد
  !نزنیمو  ر قرار بود حرفش ؛بس کن  سوفی
قیدر  هم کیه چیکیرد می یس فکیرب یاتربیه  صبح داشیتم سالیما

لییه  و بییا انگشییتام بییراشمییوز ؛شییتوسییت دامییوز د
صیییورت  ؛کیییهم  ب   دادم مییییو  ر م و انگشیییتامکیییرد می

 بییا) !داد میییکیفییی  چییه ؛شیید میه کوچولییوش بییامّز 
 !چه کیفی !کیفی چه( احساس

  !و بیار پایین ر صدات ،هیس  سوفی
  !ب اتریس! و بیارمر  م اسم بچه بذارخدا  رو تو  سالیما
 !هیس  سوفی
 !برم خونه خواد میدلم   سالیما
رو تییرک کنییی، کجییا رو  جییا ایناگییه  ،ببییین ور  میین سوفی

 !ابی؟بخییو زار بوتییهتییو  خییوای می !؟هییابییری داری 
 !دنبال غذا بگردی؟ ده میگاه که بوی گند  توی پناه

 ...خواد میولی دلم   سالیما
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 !گیییر بیفتییی؟ جییا اونکییه بییاز  !؟خییواد میچییی  دلییت سوفی
 !شییییوهرت؟پیییییش  !؟کجییییا رو داری بییییری هییییا

 !ت کردن؟در حّق  ای چه خوبی !روستاتون؟
  !زنی؟ یو مر  چرا این حرز( خاطر آزرده)  سالیما
 یتیو !حرفیام درسیته دونیی میودت ولیی خی ،مسفمتأ سوفی

 ؛ییه زن تنهیا وجیود نیداره  این جنگ جای امنی واسیه
 .جا بمونی بهتره این !دونی میخودتم 

 قییدر اینگییاهی وقتییا  !بمییونی تییو، تییو نباییید بییا اونییا سالیما
یی  کییه نزدیییک شییدن شییه میغضییب  ر  وجودشییون پ 

 خونییدنت آوازموقییع  امشییب. س بهشییون آزار دهنییده
جیورایی شیاد بیه نظیر  هم و تیو ییکیرد میت گاداشتم ن

کییه بییری  ای کییه مییوقعی مثییل یییه پرنییده ؛یاومیید می
  !کنه میپرواز  بهش دست بزنیو  سمتش

خیونم  کیه آواز میی میوقعی !؟کنیی میی فکیر جیور این سوفی
ا کیاری کیه اّمی ،بیین بیره  وغصیه از که غیم کنم میدعا 

 !ا باهام کیردن تیو اعمیاق وجیودم رخنیه کیردهاون مرد
تییو وجییودم احساسشییون  دارم میییقییدمی کییه بر هییر

و  ر زنییدگیم و کییل دن میییو عییذاب ر  میین ،کنم مییی
  !گذرونم می جوری همین

میین  (کشیید میکییه بییه صییورت سییوفی دسییت  درحییالی) سالیما
 !م حامله
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 !چی؟  سوفی
اشیک در چشییمانش ) !بیه مامییا بگیم تیونم نمی ؛م حاملیه سالیما

 .(زند میحلقه 
 .(کند میرا بغل  لیماسا که درحالی سوفی)

 . باشه ؛خب خیله !هیس هیس  سوفی
  !بیرون کنه میجا پرتم  ینا از  سالیما

و در سییبدی دنبییال کتییابی  رود مییی سییالیمااز پیییش سییوفی )
 ( .گردد  می

 !؟کنی می کار چی
الی  هپیییول را از البییی) !نگیییاه کییین ،نگیییاه کییین هییییس، سوفی

 .(ذاردگ میروی تخت آن را و  دارد میصفحات کتاب بر
 !سوفی؟  سالیما
 جییا اینمییا تییا ابیید  ؛تامونییه دو اییین واسییه هییر! هیییس سوفی

 !خب؟ ؛موندنی نیستیم
 وردی؟رو از کجا ا   این پوال  سالیما
 ،م کیارش درسیت باشیهرقید هماما هرچی ؛نگران نباش سوفی

  پوالمییون بییه هروقییت !تکتییابش خییوب نیسیی حسییاب
ا اّمی ،مد مییقیول  بونییا؛ رییم میی ،کافی رسید ی اندازه

 ؛ی بیه جیوزفینحّتی ،تیو نبایید بیه کسیی چییزی بگیی
 !خب؟

 ...ا اگه ماما بفهمه که توامّ   سالیما
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 !فهمه نمی ،هیس  سوفی
و خیییود را روی  شیییود میشیییلخته وارد  جیییوزفین چیییرک و)

پییچ  پییچ دارییینتییا چییی  شییما دو (انییدازد میتخییت 
 !؟نکنی می

 (.کند میالک وکتاب را زیر تشک قایم ) !هیچی  سوفی
 و شییییم میدارم از گرسیییینگی هییییلک  !وای خییییدا جوزفین

خیییال  ؛واسییه خییوردن نییداریم هیچییی وقییت هیچ
  !دارین مینگه  *واسم یه مقدار فوفوم کرد می

یییه پارچییه  چییه تییوروی طاق کییردم؛ ور همییین کییار سوفی
 .نگهش داشتم

جونور  ؛ش داشتهر  احمق باز ب   بندم اون میمون   شر  می سالیما
 !مزاحم

اون  ؛هلینییم  ه چرکییوی ا  کییار بّچیی ؛تنیسییونییه ممی کییار جوزفین
، بیودمین  ی هاگیه بّچی !زدههیم   هو بیر  بّچه آرامشیمون

  !مکرد میو کبود ر  بدنش
 ،دور شییکمش زخییم سیییاه ؛آورد میییجییوزفین پیییراهنش را در)

آن را پنهییان  کنیید میسییعی  ؛شییود میدیییده  بییدریختیبییزر  و 
 (.شود میزخم معطوز  سویکند؛ نگاه سوفی 

                                                             
هنگام ورود به کارائیب با خود   غذای اساسی در غرب و مرکز آفریقا که بردگان غرب آفریقا به *

 . بردند
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مم زدی، ا اگه تیویی کیه دسیت بیه شیاامّ ( سالیمابه  ور)
تنهییا میین نیسییتم کییه ! شییم میخیییال نکیین متوجییه ن

 ،شییی میتییر  چییاق تیر و هییی داری چییاق متوجیه شییدم
بیه  رو)! مخیوری میغیذا  انیدازه  بیه ییهمون  ههم که اینبا

پیییراهنش را ) !؟کنییی میداری بییه چییی نگییاه ( سییوفی
و آویییزون کیین ر  پیییرهنم (کنیید میاب سییوفی پرتیی سییمت  

 !نومااخا
آوییییزان لباسیییی  چیییوبسیییوفی پییییراهن جیییوزفین را روی )

 .(کند می
 ( کند میزیر لب زمزمه )! پوز  سالیما

 !؟تو چته  جوزفین
 !هیچی  سالیما

بعید لبیاس  ؛کشید مییفضیا را بیو  مشیکوکی طیور   جوزفین به)
. گییذرد لحظییه مییی چنیید. پوشیید نتی خییود را میییرنگییی سیی

کییه  شییود میجییوزفین متوجییه . ندنشییی میروی تخییت  سییالیما
 ی هچییرا مجّلیی ،ختییرهییی د (اش روی تخییت اسییت مجلییه

 !؟ها سجا اینمد من 
 !من فقط یه نگاه بهش انداختم  سالیما

سییواد خونییدن  تییو اصییلا  !؟آد میییبییه چییه کییارت  جوزفین
 !داری؟

  !به عکسا نگاه کنم خواد میدلم  ؛و ببند ر دهنت سالیما
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؛ اون عکسییا رو دیییدی دفعییه تییو صید !دختییر خییال بی جوزفین
  !دیدی ان که دیروز همون عکسایی

خییب نگییاه کییردن میین بییه عکسییا چییی ازت کییم  سالیما
 !؟کنه می

 همییون بییاز ؛ببینییتش جییوزفین بییذار !بسییه دختییر سوفی
 . نکنیم ور  همیشگی جروبحث  

  !جا اونگفتم   جوزفین
 !دختر خراب( کند میزمزمه )  سالیما

 !چی گفتی؟  جوزفین
  !ممنون  سالیما

  !شنیدم ور  گمونم منم همینآره،   جوزفین
 (کند میپرتاب  سالیماجوزفین مجله را سمت )

م بیا  مجلیهبیا  ور رفیتن خیاطر   رو بیه من بایید تیو ببین
 (.کند می قروچه دندان)! تنبیه کنماون دستای کثیفت 

  !اون حالش خوب نیست ؛امون بده ،اوه سوفی
 !نه بابا؟  جوزفین
تمیییام  ه،انگشییتانش از مجّلیی جییای   پییاک کییردن   حییین   رد) سالیما

تنهیا دلیییل  (کییه جیوزفین را نادییده بگیییرد کنید میسیعیش را 
سوادی مین اینیه کیه خواهرکیوچیکم رفیت مدرسیه  بی

 !شوهر ی و من رفتم خونه
 !؟خب پس االن شوهرت کجاس  جوزفین
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جییوزفین رادیییوی سیییار کییه . دهیید میبییه او محییل ن سییالیما)
 (.کند مییزان است را روشن باالی تخت آو

گییروه  کییه اینبییر  مبنیییدریافییت کییردیم  یایگزارشیی ی رادیو گوینده
مییا، بییرای کنتییرل نییدو و گییروه رقیییب آن، ه  مسییلح ل  

 . دکنن میمبارزه هم  باشهر 
 ؟گه میچی   سالیما
  .جنگن می با هم ما طرفای بونیاندو و ه  ل    سوفی

هیاپ  موزییک هیی . نیدک میمیوج رادییو را عیوض  سرعت به) جوزفین
 ؛دارد میییبر چنیید گییام پرغمییزه. شییود می
  (.کند میسپس سیگاری روشن 

میاه ! حیدس بیزن !حیدس بیزن چیی شیده؟ ،هی هی
  !نگانیاکیس رم میآینده دارم 

 !چی؟  سوفی
بیاش داشیته  ؛جیا اونببیره  رو آقای حیراری قیراره مین جوزفین

سیاختمون  اون تصمیم گرفتیه ییه خونیه تیو ییه !عزیزم
 چیییزای  همییه !هییا  حسییودیت نشییه ؛بلنیید بییرام بگیییره

 !خوب توی شهره
 !؟اا جد  سوفی

 !؟گم میفکر کردی دارم بهت درو   !؟چیه  جوزفین
 تا حاالرفتی؟ !شهر بزر  ؛خیلی عالیه ،نه نه سوفی

کنـگویی پخـش
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کیه تیو هیم  دونم مییو ( سیالیمارو بیه ) !نیهنیه  !؟...من جوزفین
  !نرفتی

برنامیه ریختیه بیودم کیه سیال  !؟هیا یدونی میاز کجا  سالیما
 ...شوهرم ه برم؛دیگ

  ش زمینییی سیییب و  گوجییه هخواسییت می چیییه( نییهطع  بییا) جوزفین
  !بفروشه؟ جا اونو ر

  !نیارو ر  م  نوادهواسم خ لطفاا   سالیما
 !و اگه بیارم؟  جوزفین
 !گم میدفعه دارم با زبون خوش بهت   این  سالیما

ادامییه  چنییانهمولییی  ،شییود می یشهییا حرزمتوجییه سیینگینی ) جوزفین
 !بشیینوم ت هوادبییه خونیی راجییع حوصییله نییدارم (دهیید می

 (.کند میفوت  سالیما سمت  دود سیگار را )
 پیدرت قسیمو بییاری بیه خیدا ر  اسمشیون هدیگیه بار  سالیما

  !آرم میو در ر
 !آره؟  جوزفین
 !زنی میبه چی حرز  داری راجع دونی میتو ن ،آره سالیما

 تییو ؛دونم نمیییمیین احمقییم  ؛خییب خیلییه !؟دونم مییین جوزفین
ی جییور این !آره؟ !هتییر بیشمییا  ی کیییوت از همییه آی

  !؟ها کنی میفکر 
ت کییه بگییی وقتییی مییی بخشییم وایسییا دختییر؛ !احمییق

 «!جوزفین حق با تو بود»
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 !و ببندر  دهنت  سوفی
 !کنم میه دعوا رو تمومش دیگخب   جوزفین

بییا  سییالیما ؛فرسییتد یمبییرای سییالیما بوسییه  جییوزفین از دور)
 .(رود میدر سمت  عصبانیت 

 ! سالیما! سالیما  سوفی
 .(رود می سالیما)

 .(کشد میخنده روی تخت دراز  با ) !سالیما (ترسناک) جوزفین
 !رده؟ت کیدر حّقی ای چیه بیدی سیالیمامگه  !تو چته؟ سوفی

 .(کند میرادیو را خاموش ) !زنی میم هب و ر حالم
 .(فرستد می ا حرکات نمایشی بوسهب) !هی، خوشگله جوزفین

 !باهام حرز نزن  سوفی
چیییین همکیییی  !باهیییات حیییرز بیییزنم؟ تیییونم نمی جوزفین

بیال  بیال جیا اینواسیه  !بهیت داد؟و ر  موقعیت خیوبی
و فقییط ر  کییه انگییار خییدا نعمییتش جییوری ،یزد مییی

انگییار فرامییوش کییردی کییه ! بییود نصیییب تییو کییرده
 !عزیزکم س خونه فاحشه جا این

  !ولی من فاحشه نیستم ،آره  سوفی
چیییزی یییه  بییذارولییی  !سییفممتأ ؛سرنوشییته از بییدی   جوزفین

تیو از فاحشیه هیم  ،میون ازش خبیرداریم هبگم که همی
 قیییدر اینرو میییردای زییییادی تیییو  بنیییابراین ؛بیییدتری

  !شدی ارزش بیه دیگمالی کردن که االن  دست
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سییوفی کییه رنجیییده اسییت بییدون هیییچ حرفییی  .مکییث)
 .(رود می

 !؟گم میاشتباه 
  !آره  سوفی

 !؟گم میاشتباه   جوزفین
  !هرآ  سوفی

 !بود افسرپدر من   جوزفین
 .(ستدای میروی او  به جوزفین رو .سوفی دم در است)

تیییرین میییرد روسیییتا و  گنیییده هکلّ ! بیییود افسیییرپیییدرم 
ن حملییه کییردن، کییی بهییم بهمییو ا کییه سییرباز یموقع

اون » حتییی زن دومشیم رحییم نکییرد، !؟رحیم کییرد هیا
و ر  میینکییه   احمقییایییا  «!هفسییرا دختییر

 تیویی ونیا پا کیدوم از و هییچ اسنشن مین
 !نییه !کدومشیون اومیید بیه کمکیم؟ هییچ و بپوشیونه ر

  !نیستی خاصکه تو  بینی میپس 
 ( .شود صحنه تاریک می)  
 
 
 
 

چهارمیصحنه

وانمود میکردن

من که نیاورد

.

کردن می وانمود
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بییار  همییه در. کنید میز زو  ژنراتییور و  . ومییش اسییت هیوا گییر )
هییا و سییربازان  ها، موزیسییین ، فاحشییهچیییا معییدن. اند ولمشییغ
سییالیما و جییوزفین بییا دو سییرباز دولتییی روی . خنییده. یدولتیی

 (.خواند میآواز سوفی . نشینند میز می
 ( دخوان می)  سوفی

 نشسته ای اخهش رو یابی  کم ی پرنده
 تر کسی شنیده که کمخونه  میو  ر  آوازی

 صبور و سرد  ی شنوندهچندتا 
 دن میگوش  ور  شز شیرینآوا

 پیچه،  تو جنگل میصدایی که 
 ، گه می و ر داستانیفریادی که 

 فراموش شده   اامّ  آهنگ خوش
 همحکوم شدن معادل دیده شدن
 ه دام بیفت نباید توی

 شه تا شنیده  خونه میپرنده آواز  حال اینو با
 شه تا شنیده  زنه میپرنده فریاد  حال اینو با
 شه تا شنیده  زنه مینده فریاد پر حال اینو با

  (.دهد میبه طوطی غذا  ؛شود میوارد ماما )
 گشنته؟ آره؟ ،باهام حرز بزن !ماسلا  ماما

 (.شود میوارد کریستین )
 !ماما  کریستین

صحنه ی چهارم
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گلییش  از  گییل ،شییود میت زده مامییا از دیییدن کریسییتین شییگف)
  (.شکفد می

 !پروفسور ،آه  ماما
جعبیییه  کریسیییتین ییییک. کنییید میبیییاز  دو قیییوطی نوشیییابه)

 خییوان پیشهییای متعییددی از سیییگار را روی  شییکلت و جعبییه
بییا حییرارت و کریسییتین  شییود موسیییقی متوقییف می ،گییذارد می

 (.خواند شعری می
 مدی جزرورق     کریستین

 جنگی  زنندهخستگی فشار و 
 توز دو شریک کینه

یییه شییعر بییرات  ؛ببخشییید . ... و شییب و روزجنییگ 
 !سیفانه از ذهیینم پریییدأا متاّمیی ،دمتیازه آمییاده کیرده بییو

برسیه کیه بیا ییه موزییک باهیام  روزی هنوزم امیدوارم
 !برقصی

 ی نوشیابهبیه کریسیتین ) !ای مسیخرهمیرد تیو ییه ( با تحقیر) ماما
 هبوسیییدر هیییوا بیییرای سیییوفی کریسیییتین  .دهییید میخنکیییی 

 .(فرستد می
  !خواستم میاین همونیه که  ؛یزمدمت گرم عز کریستین

میدت  نیکیه بعید از راننیدگی طیوالای   میردی اتو تنهی ماما
  !کنی میجوی سرد طلب ن یه آب

ی زیییادی از سییاالم خییورد میکییه مشییروب  قییبلا آخییه  کریستین
  !و تلف کردمر  زندگیم
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 (.دهد میماما لیستی به او )
 این چیه؟

یییادت رفتییه بییرام  دونم میییکییه  هلیسییت از چیزایییییییه  ماما
  !بیاری

یی! چییی؟ (دکنیی یملیسییت را چییک ) کریستین ی تییا حییاال سییواد ک 
 !رفته باال؟ قدر ایننوشتنت 

 ؛نوشیییییتشبیییییرام سیییییوفی  !و ببنییییید ر دهنیییییت ماما
 .ده میکمکم  همیشه ؛باهوشیه دختر

 اون( خنییدد می) !؟رفییت  پیییشچییی خییوب  دیییدی همییه کریستین
 ...بندازیش بیرون خواستی میتو  وقت 

 تموم شد؟  ماما
 .(خندند سربازان دولتی بلندبلند می)

. اه. خیییوان اون سییربازا غییذای مفصییل و مفییت می
 .( خندند سربازان با لوندی می)

 !چی شد؟ ،من جمعه منتظرت بودم
بیییه  رسیییوندم میبایییید  وپیییرت خرت ییییه سیییری کریستین

دو روزه  کشیییش رابینییز  کییه  شیینیدی. تبلیغییی تهی یی
 !غیبش زده؟

 (.خندند سوفی و سرباز می)
آب  یییه سروگوشیییبهش  بهشییون گفییتم کییه راجییع

  . دم می
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خیلیییی بییرام جیییای تعجیییب  واعییظ سفیدپوسیییت؟ ماما
همییون بهتییر کییه  !لقییه  عوضییی دهییناون یییه  ؛نییداره

تنهییا کییاری کییه اون پیرمییرد  ؛بییدون اون باشییه هی ییت
 آدمییا دم مییر   کییه  هاییین بییود ،هکییرد میزاده  حییروم

 !برسونه ه پنیسلین بهشونیورق آسپیرین و  یه
بازای شورشییی سییر کشیییشخییب، شییایعه شییده کییه  کریستین

  !هکرد میو دوادرمون ر  مجروح
 !واقعا؟( مضطرب)  ماما

داره ی اوضییاع جییور همییین ؛نفتمشیی طییور این میین کییه کریستین
  !شه می ناجور

 ؟شروع شد یاز ک    ماما
نظامیییا واسییه کنتییرل  شییبه .ی پیییش هفتییه از تقریبییاا  کریستین

  !این کار نشدنیه ؛جنگن میمنطقه 
رو  چیییا معییدن  مرافعییه دعییوا و؟ یاکایاکییا چییی معییدن   ماما

 !ترسونده؟
  !ترسونه می و ر ولی من ،دونم نمیرو  اونا  کریستین

 (.دخندن می چی معدن و سالیما)
 جییا اونش مییاه پیییش کییه یشیی ؛طرفییای یاکایاکییا بییودم

ا اّمی ،سروصیداهیای پر پرنیده از ییه بیشیه بیود پیربودم 
 و ر زمییین اون ای از های گنییده لقمییهحییاال انگییار خییدا 
 ی نییادونی  زاده کییرده و هییر حییروم بییین همییه تقسیییم
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 اوضیاعمسی له اینیه کیه ! ش کنیه میزه زنه و می ر زورش
  !ولی نه تا این حد ،جا همیشه بد بوده عزیزم این

 !هدیگبس کن   ماما
بییه  ؛بییروز دهییدترسییش را  خواهیید ترسیییده امییا نمیمامییا )

ی  پرنییده) بنوازنیید شییادیآهنییگ  کنیید میهییا اشییاره  موزیسییین
جییوزفین  .شییود میآرامییی نواختییه  موسیییقی بییه ؛(یییاب کم

 (.کند سربازان را به قسمت پشتی هدایت می
  !بوده وبکش و بزن  جنگتا بوده  ندیما از قدیم

 ی مثیلهیای کثیفی هچالی خیاطر   همن خیودم خیدا رو بی
 کنم میییم سییعی  تییوی خونییه .کنم مییییاکایاکییا شییکر 
  !دارم همه رو شاد نگه

 !ر خودت شیره نمالسخود  بی  کریستین
 !تو نگران منی؟ !هی پروفسور هی   ماما

 مین قلبیاا ، البتیه عزییزم (ردگیی میآرامیی دسیت مامیا را  به) کریستین
م تیونی میهیم  میا بیا !عزییزم یه عاشیق ؛م  مرد خونواده
 مین تیوی کامپیاال، بامیاکو و .بنیدازیم راه کاروکاسبی

  !یه عالمه رفیق دارم ،حتی پاریس که شهر عشقه
سییرعت دسییتش را از دسییت کریسییتین بیییرون  بییه ؛خنییدد می) ماما

... تییو (کنیید میاو را آشییفته محبییت کریسییتین  ؛کشیید می
رو  جیا این !احمقیی کیه بلیده زبیون برییزه... مرد... یه

و  ر دارم و اون و ر خییودم میین کاروکاسییبی ،نگییاه کیین
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 تونیه میسیپرم کیه حتیی ن نمیی یخیر هکلّ دست یه آدم 
  !هم واسه خودش بخره شلوار نو و کتیه 

انگییاری از دمییا  . و خودخییواهی شییق هتییو خیلییی کّلیی کریستین
وشیلوارم  کیت !دونیی میی ور  ایینخیودتم  .فیل افتادی
اگیه هیم کهنیه باشیه چیی  !خیلییم شییکه !مگه چشه؟

افتخییار  آخرسییر دونم مییی ؛نیییا خوشییگلم ااد !؟شییه می
  !دی می ور  رقصیدن با من

  مقیدار از حماقتیت ییه کیهبل ،جوی خنیک بیزن یه آب ماما
  !بشوره ببره ور

کییه میین واسییه  تمشییروب یییاری نیسیی! آخ آخ خییانوم کریستین
  !رق  بخوامش

در آن  .دهیید میم اانجییکریسییتین حرکییات رقیی  فریبنییده )
، مانیید میمغییرور  طییاووس ، کییه بییهاوزمبنگییا فرمانییده هنگییام

 و یییک تپانچییه طییل و لبییاس ورزشییی بییا عینییک دودی، زنجیییر
همیراه  نظیامیبیا لبیاس سیرباز دولتیی ییک  ؛شیود میوارد بار 

 .(دهد می سر تکان احترام کریستین با. اوست
 .جناب

همییه سییاکت . تییا شییناخته شییود سییتدیا میییاوزمبنگییا راسییت )
 .(شوند می

 !خیر  هعصر ب( عشوه و با ناز)  ماما
 . وقتشه  اوزمبنگا

او بار دیگر مکان را نگاهی می اندازد .( )
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 .در خدمتم  ماما
تیازه  ؛بسیته سییگارییه  سیرد بیرام بییار بیایه پریموس  وزمبنگاا

 !باشه
سییپس بییه سییمت سییردکن  آورد صییندلی میییاوزمبنگییا بییرای ) ماما

جنییاب، خییواهش  (جییو بیییاورد آب شرود تییا بییرای مییی
وگرنیه  ،نبییرون کنیی هیا رو از تفنگتیون گلولیه کنم می

 !داخل شین نتونی مین
 !و نکنم چی؟ر کار اگه این  اوزمبنگا

ازتیییون پیییذیرایی  وقیییت  اون( دسیییت جیییو خنیییک به آب) ماما
 !روشنه؟ ؛من دنبال شر نیستم !شه نمی

سییلط ، بییا تسرسییختی آن زن شییدهکییه مجییذوب  درحییالی ) اوزمبنگا
اسییت، منصییب  مییردان صییاحبکییه الیییق طور آنو کامییل 

 !من کیم؟ دونی میهیچ ( خندد می
که  موقعی !هکن میا برام فرقی نامّ  ،ببخشید و ر من واقعاا  ماما

قوانین منه که باید اجرا ، این نشی میمن  ی وارد خونه
  !بشه

و   ر مین ؛مامیا خیب خیلیه (خنیدد میکه بیا خیود  درحالی) اوزمبنگا
 ار هییا آنو  کنیید میهییا را از تفنییگ خییارج  گلولییه) !بییبخش
 .(گذارد میروی میز 

 !؟ذارم میکی گفته که من به قوانین احترام ن
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سیییرباز دولتیییی  .شیییود وارد می تپشیییاز خنیییدانجیییوزفین )
 .(آید به دنبالش می ،با شلواری بازمست و 

 . خوام می، عذر فرمانده :۹یسرباز دولت
مییا االن . سییخت نگیییر ،سییخت نگیییر مییرد جییوون اوزمبنگا

 !خیییال بی ؛ماموریییت مامییا هسییتیم نییه سییر ی خونییه
سییگار را  مامیا پاکیت. کنید میژاکیت خیود را بیاز . نشیند می)

 (.دهد میو آن را به اوزمبنگا  کند میباز 
 !نباشی اومده جا این قبلا  آد میجناب، یادم ن  ماما

 .نه  اوزمبنگا
چیی شید  (.کنید میکیه سییگار اوزمبنگیا را روشین  درحالی) ماما

 ؟ناومدی جا اینکه 
تیا  کنید میبیه مامیا نگیاه )! جروم کیزمبیه، رهبیر شورشیی اوزمبنگا

 (.واکنش او را ببیند
 !شسیاشن می حتماا 

روزی  ؛مدونی میییمییون  ههمیی ؛دونم میییبهییش  راجییع ماما
ش   آوازه ؛آرن میییی جیییا اینو  ر دفعیییه اسیییمش صییید

  !پیچیده جا همه
  !شاسیشن میپس  ،خب  اوزمبنگا

از . دونم میییبهییش  گفییتم راجییع کییهجور همون ،نییه ماما
تییو  جییا اینشییمال  گرفتییه تییا و جنگییل شییرق ی جییاده

 !مشت آدماشه



69 تباه شده/ لین ناتج
 69 لینناتج/شدهتباه

 

 !؟یاسجور این (.کند میظن همه را نگاه  ءسودقت و  اب) اوزمبنگا
 . و بدونید ر شما باید این ولی ،بله  ماما

همییه را خطییاب قییرار مسییلما ا اّمیی ،زنیید میحییرز  مییابییا ما) اوزمبنگا
شیما اون  ؛خطرناکییهاین جیروم کیزمبیه میرد ( دهید می

تییوی روسییتای خودتییون قییایم  و ر و گییروه خییائنش
کیییه  نگی مییییو  ندی مییییغیییذا  شیییونب ؛کیییردین

چیییه  ؛نکنی مییییو حماییییت  ر خودتیییون خیییواه   آزادی
اییین  !؟بییه مییردم چییی بییدهاون قییراره  !خییواهی؟ آزادی

داده  تیواون چیی بیه  ،بیدونم خیوام میچیزیه کیه مین 
 !آرامش؟ !غذا؟ !جدید؟ ی خونه !؟هاماما 

 !من به هیچ مردی محتاج نیستم  ماما
اون  ولییی کیزمبییه یییه هییدز داره و !و نخنییدون ر میین اوزمبنگا

! و ثروتمنید کنیه ر خیودشو نیه ک  از شما پیول ب  اینه که 
موسیییقی قطییع . رود میییی و صییدایش بلنییدتر لحیینش جییّد )

 (.شود میبار حاکم  فضای . دشو می
رامییش و صییلح و آشییتی محصییوالت آ اسییم    بییهاون 

دزده و  و مییییر  اتونزنییی ،زنیییه میشیییما رو آتییییش 
و بییاور  ر حرفییاش !رهگییی میو بییه بردگییی  ر اتییونمرد

 یامییینظا اون و جمییاعتی مثییل اون، اییین شییبه! ننکنییی
هرجییا بییرن  ؛کمپییین شیییطانی راه انییداختن ،بییالیا  ال

باشیه کیه خیاطرتون  کشیونن و رو بیه گنید میی جا اون

 ً

سکوت و تشنج بر
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ملیییه،  ی ذخیییره ،و داره ر زمینییی کییه ادعییای مییالکیتش
 گیه میبیه شیما  همیه اینبیا !زمین مردمه، زمین میاس

 کیه میا درحیالی ،رو تصیاحب کیرده جا همهدولت  که
روی دموکراسیییی بیییاز   بیییه راه رو دارییییم درواقیییع

 !مکنی می
و بهییش ر  ا دولییت باییید ایییناّمیی ،دونم میییو  ر اییین ماما

رو بییرای اولییین بییار  ا شییما، میین شییمااّمیی ،بفهمونییه
  !ومشن میبه کیزمبه  راجع مداما امّ  ،بینم می

از تییرس  ،گییااوزمبنفرمانییده  ،و بشیینور  پییس اسییمم اوزمبنگا
  !بمیر

هییای اوزمبنگییا فکییر  بییه حرزمامییا  .چنیید لحظییه سییکوت)
طییوری کریسییتین  .دآییی میشییده تحقیر نظییر واقعییاا بییه کنیید؛  می

 .(خواهد ناپدید شود که گویی می رود میبه عقب 
  !ویشن میو ر  اسمم تر بیشبعد   به از این

 کییه ایناز  خییوام می اوزمبنگییا، عییذر فرمانییدهجنییاب  ماما
باعییث  ن؛خییوش اومییدی !دونسییتم نمی و ر اسییمتون

! همهمییی تییو جمعمونیی شییخ افتخییاره کییه همچییین 
  تییرین ویسییکیمون یییه لیییوان از مرغییوب اجییازه بییدین

  !یه ویسکی آمریکایی؛ براتون بریزمو ر
  !لطفاا  لیوان تمیز .ممنونم  اوزمبنگا
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بیه اوزمبنگیا یییک لییوان ویسییکی  )! ، خیوش اومییدینالبتیه ماما
کیه لییوان کیدر را  دهید مینشیان کیات نمایشیی با حر ؛دهد می

بیرایش  خیوب ییک لییوان ویسیکیکیه  درحیالی ؛کنید میتمیز 
 (.گذارد میو بطری را جلوی او  زدری می

میییا هیییوای ! خیلیییی خیییوش اومیییدین( عشیییوهبیییا )
و داریییییم و خییییوب همراهیشییییون ر  امونمشییییتری

 !جاهییا  یییک همراهییی سییالم نییه مثییل بقیییه ؛مکنی مییی
، اگییه چیییزی احتیییاج دارییین ؛نیدر امییان جییا اینشییما 

 ...که مادامی ،هرچیزی
 قییدر عییاقلی کییه اون دونم مییی ؛عییاقلی هسییتیتییو زن  اوزمبنگا

 !صییفتای شورشییی ببنییدی سییگروی  ها رو بییردبتییونی 
او از  ؛ردگییی میرامییی دسییت مامییا را آ بییه) !؟گم میییدرسییت 

و  تحقیییر  کریسییتین بییا .کنیید میاییین صییمیمیت اسییتقبال 
 (.کند مینگاه  حسادت

 !البته  ماما
 (.شود میوارد  لیبا لباس گ   چی معدنیک  )

سییطل بیرونییی  و تییور  پییات و دسییت! رفیییق ،هییی هییی
 . بشور

 (دشو از بار خارج می آزرده چی معدن)
ل لعنتییی واسییه هیچییی احتییرام قائیی چیییای معییدناییین 

  !زد کنم و گوش ر باید بهشون این دفعه هر ؛نیستن
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او را زیییر نظییر  نگییااوزمب ؛دگییرد بییر میغضییب  کریسییتین بییا)
 (ردگی می

 (متملقانه)
 !شه میبرآورده  بخواین هرچی

 !مونه میخاطرم  و ر این  نگااوزمب
بییه . کشید محترمانیه دسیتش را از دسیت اوزمبنگیا بییرون می)  ماما

میییز بییه اوزمبنگییا  کییه سییر کنیید میاشییاره  سییالیماجییوزفین و 
 !اخانوم (دزنن میفریاد  یسربازان دولت. ملحق شوند

 .(گذارد میدستش را روی ران اوزمبنگا ) !فرمانده جوزفین
کییه  دسییت مامییا را درحییالیکریسییتین .)بییا اجییازتون فعییلا  ماما

 .(ردگی می ،رود می
  !یکی باشه  اونحواست به ( آرام)  کریستین

آدم رفیییق داشییته  حکومییتخوبییه تییو اییین  !؟هچییی ماما
 !نه؟ ،باشه

دوبییاره وارد  چیی عیدنم. کشید میهیا را دسییتمال  مامیا بطیری)
 .(نشیند میدر بار  ؛شود می

 (اسییت از خییود رانییدهجییوزفین او را بییا حالییت تخاصییم کییه ) ۹یسرباز دولت
 !هدیگیه دور 

 !و رو کن ر پوالت  ماما
 (ردگی میسرباز پول خود را در دست )
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حییرز بییا  !واسییه چییی وایسییادی؟! سییوفی سییوفی
 !دیم میییی دسیییت  ز ا ور  زدنیییت دارییییم پوالمیییون

 .جو دو تا آب ،باشزود
هییا را بییرای  کنیید و آن بییاز میجییو بییرای سییرباز  سییوفی دو آب)

؛ گییذارد میسییرباز پییول خییود را روی میییز  .بییرد سییربازان می
و آن را زیییر پیییراهن خییود  دارد میییبر را هییا سییوفی سییریع پییول

سییرباز . پاییید میکییه مامییا او را  شییود متوجییه نمی ؛گییذارد می
 بیییاکریسیییتین  ؛اردگیییذ میمسیییت سیییوفی را روی پاهیییایش 

 سییوفی ماهرانییه خییود را از دسییت ؛شییود میبلنیید احتیییا   
 .(شود و خارج می کند میسرباز رها 

 ؟راهی روبه  کریستین
خییود  کریسییتین بییا. شییود میلییرز خییارج  و  تییرس بییا) .آره سوفی

خییور  دل مسییت سییرباز. کنیید میوسیییگاری روشیین  خنییدد می
 (.دهد میکنار کریستین لم 

 وری پاپا؟چط ۹یسرباز دولت
 .ممنون .خوبم  کریستین

 .(کند میکریستین را برانداز سرباز )
 رفیق؟ دی میم یه نخ سیگار ب   ۹یسرباز دولت

  !این آخرین نخ منه ؛سفممتأ (عصبی)  کریستین
 .گیربآره؟ برام سیگار  ۹یسرباز دولت

 !چی؟  کریستین
 !برام سیگار بگیر (متکبرانه) ۹یسرباز دولت
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و پییول را روی  بییرد میمیلییی دسیت در جیییبش  بییا بییی)! حتمیاا  کریستین
 مامییییا سیییییگار را روی  .گییییذارد می 

 .(رود میو  دارد میپیروزمندانه آن را برسرباز  ؛گذارد می
  !ممنون؟ !خب؟

 .(زند می به کریستین زل تهدید باو  ستدیا میسرباز )
 زار هبوتیی کیهسیرباز، بیه اییین آقیای محتیرم نشییون بیده  اوزمبنگا

  !و نقاپیده ر ادب و اخلقت
 (مکث)

 . ممنون ۹یسرباز دولت
 .(دهد می تکان احترام سر  تین برای اوزمبنگا باکریس)

سیییرباز دولتیییی بیییا آشیییفتگی و عصیییبانیت ) .مخلصییییم اوزمبنگا
 چییی معییدن .کنیید را از روی صییندلیش بلنیید می چییی معییدن

کریسییتین بییرای اوزمبنگییا سییر تکییان . کنیید نشییینی می عقب
 (.کند زند و به ماما اشاره می اوزمبنگا لبخند می. دهد یم

 !فرماندهبله   ماما
ایین ( گویید میو در گیوش مامیا  کنید میبه کریسیتین اشیاره ) اوزمبنگا

 کیه؟
 .یه عابر  ماما

 کاروبارش چیه؟  اوزمبنگا
  !خاصی نیست آدم ؛س فروشنده  ماما

 !بهش اعتماد ندارم  اوزمبنگا
 !؟آد میظرتون ن خطرناک به  ماما

پیشخــانپیشخــان  
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 بیا کیه ایناز  نظیر مین خطرنیاک مییان تیا قبیل ههمه بی اوزمبنگا
و  کنیید میبرانییداز کریسییتین را ) !بییزنیممشییروب  یییه هییم

 (.ردگی میتصمیم 
بهییش یییه لیییوان ویسییکی بییده و بهییش بگییو کییه 

 !کارش بگیره جا اینامیدوارم 
کریسیییتین  سیییمت   ؛ زدریییی میمامیییا ییییک لییییوان ویسیییکی )

 (.رود می
ییه لییوان ویسیکی  فرمانیده. یه رفیق پیدا کیردی !ژدهم ماما

 !آرزوی موفقیت داره برات گه میو  هبرات فرستاد
کییه میین اهییل  دونییی میا تییو اّمیی ،خیلییی لطییف داره کریستین

 کییه و بگییو ازش تشییکر کیین لطفییاا  ؛مشییروب نیسییتم
 !خورم نمی ،منونم
 (مکث)

لیییوان را در دسییت )  !هبییرات مشییروب خرییید فرمانییده ماما
کییه  کنیید میاشییاره  هییا بییه موزیسییین. گییذارد میسییتین کری

 (.بنوازند
  !بلند کن و لبخند بزنش براو  ر لیوانت

 !اهل مشروب نیستمولی من  ،ممنون  کریستین
 ،و بکنییر کیاراوه، تو امیروز بایید ایین ( کند میزمزمه ) ماما

ه بیرات دیگیو اگیه یکیی  خیوری میآخرشیم  ی تا قطره
وقتییی کییه اون دسییتور تییا  ؛خییوری م میییاونیی ،بخییره

 !ده باید بخوری می
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؛ کنیید می نگییاه زنیید میکییه لبخنیید  کریسییتین بییه اوزمبنگییا)
 ی بییرای یییک لحظییه ؛کنیید می لیییوانش را از دور بییرایش بلنیید

 .(کند مینگاه مشروب  به طوالنی عمیق
 !بزن  اوزمبنگا
 !...من  کریستین

 !مرد خیلی مهمیه (کنان زمزمه)! لطفاا   ماما
 !خدا ماما رو تو  کریستین

درعییوض برامییون  کمکمییون کنییه یییا تونییه میاون  ماما
خیاطرت باشیه  !ئیهانتخیاب بیا تو ؛دردسر درست کنیه

  !رهگی میاری، گازت نذسگ نپا روی دم  اگه که
 !زنب  اوزمبنگا

 کریسییتین  . دکننیی میکریسییتین را ترغیییب  یسییربازان دولتیی)
. خیییورد میسیییختی مشیییروب را  آرامی و بیییه بیییه خشیییمگین

 پیییک کییه یییک کنیید میاو بییه مامییا اشییاره  ؛خنییدد میمبنگییا اوز
دوبییاره سییربازان  .زدرییی میمامییا  ؛ر بییرای کریسییتین بریییزددیگی

 .(دکنن میکریستین را تشویق 
 !سلمتی و موفقیت برای( زند میفریاد )! خوبه

اوزمبنگییا لیییوانش . کنیید میم نگییاه کریسییتین بییه مشییروب دّو )
م ویسییکی را انیت پیییک دّو عصییب  کریسییتین بییا. کنیید میرا بلنیید 

خنییید اوزمبنگیییا لب. شیییود میدوبیییاره آزرده و  کشییید میسیییر 
سیربازان . ری برییزددیگیلییوان  کنید میبه مامیا اشیاره  ؛زند می

 .(زدری میری دیگپیک ماما . دکنن میاو را تشویق 
 ...!و وادار نکنر  من  کریستین
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 .بهم اعتماد کن  ماما
 سییمت   ؛ کریسییتین دگییذار میلیییوان را در دسییت کریسییتین )

مشییروب را  خواهیید می دانیم مییین .رود میییمیییز اوزمبنگییا 
 ؛ا آن را بییه سییلمتیش بنوشییدییی بریییزد روی صییورت اوزمبنگییا

 (.تاریکی. زدری میاو با قدرت تمام مشروب را در هوا 
 

پنجمیصحنه


 .دخوانیی می سییوفی صییفحاتی از رمییان عاشییقانه. بییار. صییبح)
رمییان درواقییع  ن هسییتند،مجییذوب شیینید سییالیماجییوزفین و 

 (.ست گاهی پناه ها آنبرای 
آن  ؛ه بودنییدسییایرین جشیین را تییرک کییرد» (دخوانیی می) فیسو

 زاییییی محنیییت طیییور   ؛ او بیییهماندنیییدنفیییر تنهیییا  دو
بینشییان مانییده بوسییه  کییه تنهییا چیییزی کییه دانسییت می

کیه معشیوقش بیه او لیم داد، زن تحرییک  است؛ وقتی
گهییان نا موهییای روی بییازویش سیییخ شیید و ؛شیید
 «...شد تر گرمچندین درجه اتاق برای او  دمای

 !وای، ببوسش  جوزفین
 !ساکت  سالیما
او  توانسییت میزن  ؛گرفییت روی هییم قییرارن لبانشییا» سوفی

آن بدنشیییان یکیییی د، بچشییید و در ییییک را ببویییی
 «...شود می
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 احتیییا  بییاسییوفی . شییود میوارد  خییود گاوصییندوقمامییا بییا )
 .(ردگی میاما کتاب را م ؛اندازد میسرش  کتاب را پشت

 !این چیه؟  ماما
 .دایی کریستین برام خریدش   سوفی

  ماما
 .بله  سوفی

ملتمسییانه او را نگییاه  هییا نمخا ؛کنیید میمامییا کتییاب را چییک )
 .(که کتاب را نگیرد دکنن می

تییو، و  خییوایم میآب اون پشییت جییوزفین، مییا واسییه  ماما
 !تظرتهتوی حیا  من یجارو، سالیما

 !و تموم کنهر  این فصل کتاب بذارماما  ،اه  سالیما
 جییا اینبییا . نییه گمیون نکیینم !؟کنیی میباهیام کلکییل  ماما

  !بجنب ؛ببینم
مامیا میچ او را فشیار  ؛رود مییمامیا  سیمت میلیی با بی سالیما)

 .(برد می سالیماشکم  سمت  و دستش را  دهد می
هییی داری  ؛بهییت خییوش گذشییته جییا اینفکییر کیینم 

  !شی میتر  چاق و  تر اقچ
 !متوجه چاقیم نشدم  سالیما

 !ولی من شدم  ماما
 خواهیید میچییه مامییا  دانسییت میمتحیییر ن گیییج و سییالیما)

 (.بگوید
  !دیشب کارت خوب بود

یه رمان عاشقونه!

رمان عاشقونه؟!
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 !ممنونم( زده شگفت)  سالیما
 (.کند میسوفی پرت  سمت  ماما کتاب را )

   جوزفین
 دونم مییی نخونییدهکییه  سجییا اینمشییکل  ،نییه !میین؟ ماما

 م، خیانیت و بعیدییه بوسیه، رابطیه! شیه میچی  تهش
؛ کنیه میو تسیلیم ییه میرد نیاالیق ر  قلبش احمقانه زنه

  !وایسا سوفی ا   ا   !بجنب بجنب ؛خب خیله
 (.شود میخارج و برد میجارو را  سالیما)

وقییت  هیچ یکییی چییرا این !چییی؟  اییین( اشیاره بییه سییوفی) جوزفین
 اید آب بیاره؟نب

 .به کمکش احتیاج دارم  ماما
 !پوز  جوزفین

 !کتابت خوبه؟ تو حساب! مشکلی داری؟  ماما
 .بلیید نیسییت هییم  سییوفی ؛شییود میخیییره  بییه سییوفیجییوزفین )

 (.خورد میبه در  سالیماسر . خندد میماما 
 .جا این آد مییکی داره  !ماما  سالیما

 !زود؟ قدر این (زده شگفت)  ماما
مییده حالشییو وه ادیگییکییودن  چییی معییدنالبیید یییه ! اه جوزفین

  !ببره
 !فکر کنم آقای حراری باشه ،نه  سالیما

رمان عاشقونه دوست نداری ماما؟
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کنان بییه  سییالیما مسییخره. دود جییوزفین بییه سییمت در مییی) جوزفین
 !چی؟( زند سوفی لبخند می

 «!دلم عزیز بیا باهم بریم شهر»  سالیما
 !بترکه چش  حسود  جوزفین

 «!ن یه قصر بگیرم دلبندمبرات تو لبنا رم میدارم » سوفی
 (.خندند دخترها می .کند میرا عصبانی جوزفین این کار )

و دلییم باهاشییه  ؛و دارم ر الاقییل میین یکییی! هییی هییی وزفینج
بیییه سیییوفی نزدییییک  عشیییوه بیییا)! پیشیییم گیییرده برمیاون 

 (.برد میسوفی را نزدیک خود ؛ شود می
م دونی میییولیی همییه  !لهخوشییگ ؛مسییخره کین ؛بخنید

 !ناق نه  خواد می زن سالمهر مردی یه 
 !...، بس کنباشه  سوفی

کییه پییای حرفییاش بشییینه و  خییواد میاز زن مییردی  هییر جوزفین
دنییا رو تیو  کیه کیل   خیواد می ؛آرامشیش باشیه ی مایه

 !وجود زن بریزه
 !گفتم بسه  سوفی

 !اون زن باشی؟ تونی میتو   جوزفین
 .برو آب بیار !دست از سرش بردار  ماما

 !بود افسربابام  ؛اول بودم ی بچهمن   جوزفین
پیول تیو جییب مامیانم  بود کیه کسیهرآره و بابای من  ماما

 !برو !کشاورز، چه اهمیتی داره؟ ،افسر! شتی ذام
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بییه  سییالیما ؛کنیید میعصییبانیت محییل را تییرک  جییوزفین بییا)
 .(رود میدنبالش 

  !کنه میه اذیتت ندیگ بزنی تو دهن جوزفین باره ی
 (.اندازد میرا روی میز وق گاوصندکه  درحالی)

ببیینم دیشیب  بیذار ؛و حسیاب کین ر پول دیشیب ؛بیا
 .چه کردیم

مامییا ماهرانییه آب در  .کنیید میرا بییاز  گاوصییندوقسییوفی )
 (.زدری میبطری ویسکی 

ولیی از ایین  ،نآ میرد از کجیا میی همیه  ایین دونم نمی
 !بابت خوشحالم

بیییرون ، روبییان کهنییه و سیینگ کوچییک را پییول کییه درحییالی) سوفی
 داشتی؟رو واسه چی نگه  ریزه سنگاین  (آورد می

مییرد احمییق بهییم یییه  ؛اون؟ اون شییبیه هیچییی نیسییت ماما
 بیا چهیار همیراه داشیته باشیه جیا ایندادش تا یه شب 

؛ و بخوابونیهر  خنیک تیا تشینگیش چنیدان جو نه تا آب
ایین  .ده و بهیم مییر  و پیولش آد مییگفیت دوبیاره  می

شییش  وردنیشا  سیه بییرون واشیاید  ،یه الماس خامیه
یی داده  ش قییول بییه خییانوم سییاده !ل بییودهمییاه تییو دل گ 

ی  و پارچیییهچینیییی  روروک موتیییورییییه  بفروشیییش و
گالی یین   ایییناالن اییین سیینگ دسییت منییه، و بخییره   س 

سیینگ را در ) !بدبختییهزن  اون وخیییال خییواب همییون
 .( گذارد گاوصندوق می
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 کنی؟ کار چیباهاش  خوای می  سوفی
 کیه رحیالید) !؟هیا !کیار کینم؟ یچی (خنیدد مید پیش خو) ماما

 (.خورد میرا  کییک پیک از ویسکی آب
ولییی تییا  ،دونم نمییی !ده ویسییکی مییی ی هنییوزم مییزه

کییودن باشیین کییه بهییم بییدنش،  قییدر اینکییه  وقتییی
 تییونم میمییادرم بهییم یییاد داده کییه . کنم میییقبییولش 
گردوغبییار راه بییرم و یییا  و دنبییال کیینم و تییور  هرکسییی

حییاال  کییه تییا رد بشییم یخییاردار میییون بوتییهاز  کییه این
زییییل  و ممکنیییه پاهیییات زخم !کسیییی ازش رد نشیییده

و تییییوی  رسیییی میا زودتیییر از همیییه اّمییی ،بشیییه
ایین زمیین از  !افتیی میین گییرهیای دیگیران  مونده پس

ا تنهییا خیییز و مبارکییه و مییرد خیلییی جهییات حاصییل
 .برناز نعمتش بهره ب تونن میکسایی نیستن که 

 !آقاهه بیاد سرا  سنگش چی؟ اگه اونولی  سوفی
ا اییین اّمیی ،رن میییفروشیینش و در زیییادی مییی مییردم   ماما

شیبیه اونیا  ذاره نمییایین چیزییه کیه  ؛منیه ی نامیه بیمه
یییه بخشییی از وجییودت باشییه کییه باییید  همیشییه !بشییم

، شییرمهی  ماییه !رسییهبجنییگ نتونیه بهیش  دسیت ایین
 !کیودن نگیه داشیتم واسیه اون خیانوم و ر ولی مین اون

 حاال ببینیم دیشب چه کردیم؟ ؛ه کافیهگدیخب 
 ...خب، اگه ما  سوفی



83 تباه شده/ لین ناتج
 83 لینناتج/شدهتباه

 

 ما؟  امام
 تییر فرانییک بیش هییا چنییدجو آباز فییروش   خییب مییا سوفی

تیا آخیر سیال پیول  گیرمون اومده کیه بیا ایین حسیاب
 . مکنی مییه ژنراتور جدید جمع  کافی واسه خرید

کتابیییت  حسیییاب. خوبیییه ؟ژنراتیییور جدیییید ؟آره ماما
 ؛و حسییاب کییردی ر دیشییب چیییز مییهه ،آره !هییا خوبییه

 ؟تانعام
 .بله  سوفی

 !بله؟  ماما
و  زنید میسیوفی  ی مامیا دسیت بیه سیینه .لحظه سیکوت چند)

 (.کند میپول زیادی پیدا 
 !؟اناینا مال تو  ماما

 ...من داشتم ،بله  سوفی
 کییار چیییبهییم بگییو برنامییه ریختییی بییا پییوالم  !بلییه؟ ماما

  !ی منهچون اینا پوال( با لحن تند) !؟کنی
 ...من  سوفی

 !تو چی؟...من من من  ماما
 !نیست ماما کنی میفکر که شما  یجور اون  سوفی

 و و هیییاپولی کنییییر  پیییوالم خواسیییتی میننیییه، تیییو  ماما
دایییت بیه « !بهیش غیذا بیده ؛قبیولش کین»! بری؟در

میین  !م؟کییرد می کییار چییی یبایسییت ؛وپییام افتییاد دسییت
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ولیی  ،یتیو بدشیگون گن مییهمیه  !بهت اعتماد کیردم
 تیونی می ،تیو دختیر باهوشیی هسیتی کنم مییمن فکر 

م جییاانو تنهییایی  ر کییارام ی  همییهکییه  ور دسییتم باشییی
، کنیی می، خیوب صیحبت خیونی میتیو کتیاب  ؛ندم

ایین چیزییه کیه تیو ولیی  ،پوسیت مثل ییه میرد سیفید
 !؟بشی خوای می

 !سفم ماماأمت  سوفی
 رمذا مییی ؛بیییرون کنم میییپرتییت  جییا ایناز  ،نییه نییه ماما

ن سییگای الشییخور وتییا ا جییاده رو پیییاده بییریلخییت 
 !بشییه؟ خواسییتی میی جییور این ؛ت کیینن تیکییه تیکه

 خواسییتی میگذشییت و بیا پییوالم  ت چیی مییی تیو کلییه
 !کنی؟ کار چی

 (.کشد میدر  سمت   و او را  ردگی میماما سوفی را )
  !کنم میخواهش ! ماما  سوفی

و گییم ر  حییاال گییورت !؟هییا !؟بییری هییا خواسییتی می ماما
  !برو ؛کن

 (.کند می زده سماجت سوفی وحشت)
 !کنی؟ کار چی خواستی می !؟ها

کمکییم  تونییه می کییه گفییتشبییود  جییا این خییانومییییه  سوفی
  !بهم گفت واسه دخترا عمل جراحی هست ؛کنه

 !درو  تحویلم نده  ماما
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اونییا  !خییدا گییوش کیین رو تییو ،گیوش کیین گییوش کیین سوفی
و برطییرز  ر منقصیی و درمییون کیینن و ر میین تییونن می

 !کنن
 .(کند میماما سوفی را رها  .چند لحظه سکوت)

 !عمل؟  ماما
  !نگاه کن نگاه کن ؛آره، این برگه رو بهم داد سوفی

 !؟و بهتر کنهر  تونه اوضاع می وقت اون  ماما
 . بله  سوفی

 (.گذارد می گاوصندوقماما پول را داخل )
کییه ای  دختییری تییو اولییین ؛گم میییتبریییک  ،اوهییوم ماما

 کتابات کو؟( خندد می) !و بزنه ر ت کرده پوالمأجر
 .نخواب رختزیر   سوفی

کییه  ای یونیا تیو بهتیر از دونم میی ؛بیرام بیرو بیارشیون ماما
 (.رود مینور آرام ) !دخترک کنی میفکر 

ششمیصحنه
چیی  معیدنجیوزفین بیا ییک . نور آفتاب صیبح میی تابید. بار)

او را از بییار  شییود یمخره موفییق بییاال ؛زنیید میمسییت سییروکله 
دزدکیی از  تنید و سیالیما. بیه پشیت بیار بیرود بیرون بینیدازد و

و دهیییانش را از فوفیییو  خیییورد میغیییذا  خیییوان پیشزییییر 
ران را دیگیگیویی کیه  زنید میپرنیده طیوری فرییاد . کنید می پر

 .(کند میخبر  با سالیمااز کار 
 !هیس هیس  سالیما



86 تباه شده/ لین ناتج
 86 لینناتج/شدهتباه

 

تاپایش خییاکی سییر ؛شییود میت وارد بییار یعصییبانباکریسییتین )
 (است

 !پروفسور
 !ماما رو صدا کن  کریستین

سیرعت قیدم  بیه کریسیتین. شیود میخیارج  سیرعت به سالیما)
 (.شود میماما وارد . زند می

 !چی شده؟ !چیه؟( با صدای بلند)! سورپروف  ماما
  !کشیش سفیدپوست مرده  کریستین

 !چی؟  ماما
 (.شود میاز جا بلند  سپس فوراا  ،نشیند میکریستین )

و پییدا کینن  ر جسیدش کیه ایناز   قبیل ،یه هفتیه بیشتر   کریستین
گفتیه کیه کیار  هآشیپز. صدمتری کلیسیا بیود !مرده بود

 بییه اتهییام  و  ر اونییا کشیییش سییربازای اوزمبنگییاس؛
دارم چیییی  ویشیین می !گیییرفتنکمییک بیییه شورشیییا 

 !؟گم می
 .البد زدنش( ی کریستین می پردها حرزوسط )  ماما

 کریستین
 .(ردگی میتصور آن تهوع 

 .(زدری می) !متاسفم واقعاا  !کشیش؟ ماما
 برای منم بریزی؟ شه می  کریستین

 !ی؟مطم ن  ماما
 !و بده بخورم ر یاون کوفت  کریستین

وردن و زبونش رو بریدن!  تیکه تیکه ش کردن!
ُ

(ازچشماش رو درا

برای خودش ویسکی
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بیه او خییره  زدریی میبیرای کریسیتین مشیروب  دتردیی ماما با)
 .(شود می

 !چیه؟
 (.خورد میمشروب را )

چییزی  کس هییچ ؛پلیس گفتیه هییچ شیاهدی نیداریم
 کیه نگفیت! کیاری کیرد شیه مین این حسیاببا  ؛ندیده

و خیلییییی ر اّمییییا میییین اون مییییرد ،کنییییید دفیییینش
سیال باهیاش کیار  کیه چنید ماونایی هو  شناختم نمی
ی چیییز کس هیییچ !اللمییونی گرفتییه بییودن نکییرد می

از  کس هیییچو  سییلخی شییده بییود ؛دونسییت نمییی
 !نداشت هیچی 

 .آروم باش  ماما
و از چیی  ر  کییه راسییت داهییاتی اییین پسییرای نییادون کریستین

هیو  هو یی پوشین میی لبیاس نظیامی، دن مییتشخی  ن
 .ه بیدهدیگی پییکییه  !دهیر ی علمیه شین میواسه میا 

بییه ! دیگییه طاقییت شیینیدن اییین چیییزا رو نییدارم مامییا
 !تونم نمی تونم تحمل کنم نمی. جام رسیده این

 .فانتاها خنکن  ماما
 .خوام مینفانتا   ریستینک

پیییک  کمیلییی ییی بییا بیییرود و  خییوان مییی پشییت پیشمامییا )
  بییه دسییت کریسیتین. زدریی می ر بییرای کریسیتیندیگیمشیروب 

 (.لرزد آرامی می به خوردنمشروب  هنگام  

.

خـبر
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اییین یعنییی  دونییی می ؛و کشییتناونییا یییه مییرد سییفید
ییب  یییه م   !چییی؟ و واسییه  رسیین میهییم  جییا ینابییه  !و ر غل 

 !کنن میل نتعلّ  کشتنمون
و میردم  اییه هدیگی ی یه کشیش مرده هیم ییه میرد میرده ماما

االن  .بییینن و بییا چشمشییون میییر  هییر روز اییین جییا این
رو باییید  جییا اینچییرخ  ؛بهییش فکییر کیینم تییونم نمی

  !و پر کنمده تا دختر بچرخونم و شکم
ش پنهییان شکسییته صییورت خییود را بییا دسییتان مامییا درهییم)

 (.کند می
 ،امانیهو امن جیا اون ،غیرب رییم میی ؛مین بییا مامیا با کریستین

جییای کییوچیکی بییاز  هییی !میین وتییو... تییا فقییط مییا دو
 !م، مشروب، رق کنی میغذا سرو  ،مکنی می

بطییری ویسییکی  سییمت   کریسییتین . رود میییمامییا زیییر بییار ن)
 در بییار راکریسییتین  ؛کنیید میمامییا بطییری را از او دور  ؛رود مییی

دو سییرباز ژنییده، فورچییون و سیییمون  .کوبیید محکییم مییی
هییای قراضییه در  تفنییگ ؛شییوند می داخییلگییرداب  چییونهم

ثیییف بییر تیین دارنیید کییه بییه تنشییان ک نظییامیو لبییاس دسییت 
خییود  آهنییی بییا ی قابلمییهیییک چنییین فورچییون هم. زنیید می زار

کییه مامییا را مضییطرب اند  خشییمگین قییدری سییربازها بییه. دارد
 .( دکنن می

 بله؟  ماما
 ه؟ماما نادی  خونه جا این  فورچون
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 براتون بکنم؟ تونم می کار چی ؛بله، ماما منم  ماما
 .مخوای میغذا و مشروب   فورچون

 .و دارمر  ی دیشبماهی و فوفو .حله ؛خب خیله ماما
 .خوبه خوبه  فورچون

 . گرم نیست  ماما
 .مخوری می ؛ب ندارهع    سیمون

کریسیییتین کیییه . کنییید میمامیییا مردهیییا را مشیییکوک نگیییاه )
کیه واکینش خیود  کنید میتمیام تیلش خیود را  کوب شیده میخ

 (.را پنهان کند
و ر  پوالتییونا باییید اّمیی نشییین، خییور خییدا دل رو تییو ماما

 .ببینم
فورچییون یییک دسییته اسییکناس کهنییه از جیییب خییود بیییرون )

 (.بنشینند روند میسربازها . آورد می
  !خالی کنین و ر ونتفنگات ،هی هی هی

 .(دکنن میدرنگ  آقایان)
 !...تفنگامون ،نه  سیمون

 !غذا بهتون بدم البته اگه بخواین ،این یه قانونه ماما
دارنید و آن را  ی فشینگ را از تفنیگ برمیی اکیراه شیانه با آقایان)

 (.ندده میبه ماما 
 .خیر  هصبح ب( رو به کریستین)  فورچون

 .خیر  هصبح ب  کریستین
 ؟مو بشوری ر  خودمون کجا  سیمون
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 .کنم اون پشت فکر  فورچون
 (مکث)  (.کند میفورچون به در پشتی اشاره )

 .ب بیارمبراتون یه لگن آ تونم می (مظنون)  امام
از دییدن کریسییتین  .شییود سیوفی وارد می. مردهیا میی نشییینند)

 .(شود میزده  شگفت و سیمون
 !دایی  سوفی

 .سلم عزیز دلم  کریستین
 !؟...چی شده  سوفی

 .من حالم خوبه س،هی  کریستین
 .(شود میاو  ی متوجه لحن محتاطانهسوفی )

 !حالت چطوره؟ ؛خیر  هصبح ب   فورچون و سیمون
 (.شوند میدبانه از جا بلند ؤم)

 !خیر  هصبح ب (رویی با کم)  سوفی
 (.دو مرد می نشینند)

 .آب کن و پر  ر  این لگن  ماما
 !لطفاا   فورچون

سیرو  را جیو مامیا آب. دشیو میخیارج  ،دسیت بیه لگن ،سوفی)
 (.کند می

 .ممنون
 ؟از شرق اومدین  ماما

 .نه  فورچون
 ؟کشاورزین  ماما
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اوزمبنگیییا دسیییتور  فرمانیییدهاز  ؛میییا سیییربازیم ،نیییه رچونفو
 .ریمگی می

ولییی کریسییتین بییه او اشییاره  ،گییردد برمیسییوفی بییا لگیین پییر )
شییدت عصییبانی  کریسییتین بیه. را تییرک کنید جیا آنکییه  کنید می
 .(کند می ل یک شاهین سربازها را براندازمث ،شود می

نظییر  ا بییهاّمیی ،قصیید تییوهین نداشییتم سییرباز ،خوبییه ماما
آدمیایی کییه دنبییال شییر  ؛نآدمییای خییوبی باشییی آد میی

 !نیستن
رسید فورچیون تمیایلی بیه صیحبت کیردن نداشیته  به نظر می)

 .(باشد
 ...ما  سیمون

یی فورچون س ؛سجییا این سییالیمام گفییتن زنییی بییه اسییم ب  ر   د 
 ؟گن می

 ...جا این  کریستین
 !گرده؟ کی دنبالش می! چرا؟  ماما

 سییییالیما ،کنم میییییدارم ازت سییییوال  !؟سجییییا این فورچون
 !س؟جا این

 !و نبر باال آقا ر صدات  ماما
 .سالیمامبه اسم  زنی، من دنبال کنم میخواهش  فورچون

 .باید برم اون داخل بپرسم  ماما
 .(شود یموبدل بین کریستین و ماما نگاهی رد)
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 یروکییوچیکم  یییه جییای زخییم ؛اون اهییل کالیگیلیییه فورچون
 .شها اینم مشخصه ؛هشگونه سمت راس

 ؛پرسیییم میبیییرات  ؛رن مییییزنیییای زییییادی مییییان و  ماما
 گرده؟ ممکنه بدونم کیه که دنبالش می

 . شفورچون، شوور  فورچون
 .(برد میین به قضیه پی کریست)

. وجیو کینم رسپیاون داخیل  رم مییمین  خوام میعذر  ماما
 .(شود میکریستین غرق مشروب خود . شود میخارج )

؛ بییییا مشیییروب بیییزن ؛م فورچیییونکنی مییییپییییداش  سیمون
 ی بود؟ ک   جو خوردی اری که آبآخرین ب

 . م نی تشنه  فورچون
! چییه خوبییه ،آخیییش (خییورد میمشییروب را کییه  درحییالی)  سیمون

 !عالیه مرد
 !؟د  کجاس پ   الیا (زند میکه تند قدم  درحالی)  فورچون
باشییه خییب  جییا ایناگییه  !مییرد بییذاردنییدون رو جیگییر  سیمون

 .مکنی میپیداش 
 !لفتش داد؟ قدر اینچرا ماما  پ    فورچون
 !آروم  سیمون

 جییاده بییود کییه تییواون مییردی  ،کییهخییودت شیینیدی  فورچون
ف وسالیماشمایل  و شکل   !خودشه ؛گ 

 .(خندد میسیمون )
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 !؟هچی
 (.زند میفورچون تند قدم )

 ،باشییه سییالیماممکنییه  ؛کنییی میو هییی تکییرار ر  اییین سیمون
چییرخیم و  میییماهییه داریییم  چنیید !ممکنییه هییم نباشییه
 ؛و تیو مطم نیی کیه اونیهس سیالیماتو هر روستایی یه 

 ...اا پس لطف
 .نیست جا این ییسالیما (شود میدوباره وارد )  ماما

 !جاس همین سالیما ،نه !چی؟( زده بهت)  فورچون
 اطلعییات غلییط ؛شییما اشییتباه گییرفتین ؛سییفمأمت ماما

 !بهتون دادن
  ! یش  نگ  موک   سالیما! سالیما  فورچون

 .نیست جا اینگفتم که   ماما
 !سالیما! گی میعفریته داری درو   هئتو  فورچون

 .نیسییت جییا این ییسییالیماولییی  ،بیییراه بهییم بگییو و بیید ماما
  !مرده یزنی که دنبالش کنم میکر ف

میییز را ) !سجییا همیییناون ! لعنتییی سجییا همیییناون  فورچون
. ردگییی میدر دسییت  ای هقّمییمامییا . کنیید می چیی 

کریسییتین بطییری ویسییکی را ماننیید تفنییگ تکییان 
 .(دهد می

ییین ا از تییر بیشاگییه  ؛نیسییت جییا اینگفییتم کییه  ،لطفییاا  ماما
  !آد میاون روی سگم باال  ناصرار کنی
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 !یمما دنبال دردسر نیس  سیمون
گییم  جییا اینو از ر  ن گورتییو! یییرونبییرین ب ،حییاال بییرین ماما

 !کنین
 آم میییبگییو کییه دوبییاره  سییالیمابییه  (زنیید می فریییاد) فورچون

  !سراغش
سییمون بیه دنبییالش . شیود فورچیون بیا عصیبانیت خییارج می )

کریسیتین . رییزد مییهیم   هطوطی با صیدایش بیار را بی. رود می
 .(افتد ها می هپرد. کند میچ  به ماما نگاه  چ 


یپرده مدو 


 اولیصحنه


 گشیادشو گیل لباس نظیامیفورچون با )

بییانی  هییا پییاس وازهکییه از در  یییک چییون هییماسییت؛
 چییی معییدنمسییت و یییک  یجییوزفین دو سییرباز دولتیی. کنیید می

 آهنییگ مامییا و سییوفی. درامییز .گیتییار .انییدازد می را دسییت
. دنییکن میآقیای حییراری و کریسیتین تماشیا . خواننید میرقی  

 (.استجشنی به پ
 ( دخوان می)  ماما

 آقا ،هی
 قاآ ،ساز بزنبیا 

بیــرون بـار ایستـاده

ای نظامی
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 آقا ،هی هی
 ، آقاساز بزنبیا 

 زنه می یبرق چهسمون کنگو آ
  زهری میها مثل بارون جهنم  گلوله

یی و جنگییل ویییرون  شیین میپژمییرده ی وحشییی لگ 
 شه می

 زیمری میشامپاین  جا ولی ما این
 ( خوانند می) سوفی ماما و

 اسهشن مین آرامش جو جنگ که اینواسه 
 .یه شیر گرسنه بیدارهکه  وقتی

  ا وقتی اون شیر خوابهامّ 
  آزاده جو جنگ

 ( دخوان می)  سوفی
 و بده به من ر اتخستگی

 بتکون از دلت ر سفروگردوغبا
 تر جسییور اسییرباز قییدر کییه همون 

 شن  می
 ه پاش از هم می دنیا که قدر همونگیریم  جشن می

 (خوانند می) ماما و سوفی
 اسهشن مین آرامش جو جنگ که اینواسه 

 وقتی یه شیر گرسنه بیداره

میــرن وستـاییـان میر
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  ا وقتی اون شیر خوابهامّ 
  آزاده جو جنگ

جییوزفین هنگییام رقیی  جییواب . زنیید می تنییدیدرام ریییتم )
 هیجیان زیییادو  اغیواموجیب شیادی، ایین کیار او  کیه دهید می
چیییز  ، همییهد خییود را، درکنیید میخییود را آزاد خشییم  ؛شییود می

بیییا . پاسیییت غوغیییایی به. کننییید میییردان تشیییویقش می... را
چییزی  نیدک میگیویی تیلش  ،زنید میبیه هیوا چنیگ  یامید نا

ناگهیییان . شیییود تر می بیییدتر و آتشییییرقصیییش . را نگیییه دارد
 .(رود می شسوفی به کمک. کند میمغلوبانه سکوت 

 (خوانند می) ماما و سوفی
 هی، آقا

 قاآ ،ساز بزنبیا 
 ، آقاساز بزنهی، آقا، بیا 

 (.کند میرمق را به پشت هدایت  وزفین بیسوفی، ج)
  شه میبسته ن وقت هیچماما  ی خونه در    ماما

  شه میبسته ن وقت هیچماما  ی خونه در  
خوانییدن سییوفی و مامییا را کییه آواز  قییای حییراری درحییالیآ)

 کریسییتین مسییت و ژولیییده. خییورد میجییو  ، آبکنیید میتماشییا 
 .(تعادل خود را حفظ کند کند میتلش 

 (دخوان می)  ماما
 شه نمیبسته  وقت هیچماما  ی خونه در  

فضیییای بیییار آرام  .تیرانیییدازی از راه دور. سیییرباز ی خنیییده)
 (مکث. شود می
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 ...شه وقت بسته نمی ی ماما هیچ در خونه
 (.شود صحنه تاریک می)






دومیصحنه
 

 مامیا درحیال   کیه همیین. خیواب اسیتجیوزفین  .پشیتیاتاق )
سیرعت پییراهن خیود را  بیه سیالیما، شیود میخوردن انبیه وارد 

 .(اش مشخ  نشود تا شکم برآمده کشد میپایین 
 ها سییایه تییو جییا اینتییا ابیید  خییوای می (سییالیمارو بییه ) ماما

ی تشیینه دارم کییه چیییا معییدنمیین  !؟مخفییی شییی
  !جیباشون پر پوله

 ...ببخشید ماما ولی  سالیما
کیییه بهشیییون خیییوش  خیییوام میشیییما رو یکیییی از  ماما

نشونشیییون بیییده کییه کیییارای سختشیییون  ،بگذرونییه
 !یاال بجنب( زند می فریاد) !نیست فایده بی

 ...ولی( گوید آهسته می)  سالیما
 !جوزفین  ماما
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  ابی ؛شیود میاز جیا بلنید ) !مین بایید بیرم؟ همیشهچرا  ،اه جوزفین
ه از کییه تییاز شییود میو از کنییار سییوفی رد  رود میییعصییبانیت 

بییا عصییبانیت بییه در نگییاه  سییالیما. اسییتحمییام بیییرون آمییده 
 .(کند می

 هنوز فورچون اون بیرونه؟  سالیما
عیین ییه مییخ  ؛وایسیاده جیا اونخ یسی ،آره !شوهر تو؟ ماما

ییم نمی  یمیردای آرومیی همچییین از. خیوره تیو زمیین ج 
  !آد میبدم 

 !هطور همین همیشه اون  سالیما
 .اشهنب ورج این بار بیرون  خب کاشکی   ماما

 !؟ره نمیییچییرا  (زنیید میلبخنیید  اختیییار بی کییه درحییالی) سالیما
 .و ببینهر  من خوام مین

لبییاس ) !سییالیما بییردار نیسییت نبینییه دسییتتییا وقتییی تییو رو  سوفی
 .(وشدپ  می

 !کنه؟باز دوباره اذیتش  که !واسه چی؟  ماما
اگییه تییو رو دوسییت  ؛شییبه اون بیرونییه دو ،نییه بابییا سوفی

  !موند نمی جا ینانداشت 
 !آره؟  سالیما

بینییه، عشییق تییو برو  اون تییو! جفتتییون خنگییین ،پییوز ماما
 خییوادبدلییت  رو ، هرچیییزنییه میاش مییوج مچشیی

چییه  دونم میییبعیید یییه روز  !گییه بهییت مییی  بشیینوی
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بییه پرسیییدن  کنییه میبییاز شییروع  ؛افتییه میاتفییاقی 
 !طاقییت شیینیدن جوابییا رو نییداره ااّمیی ،نییاجوراالی ؤسیی

 ؛شییه میچییون قییانع ن گییی میی مهییم نیسییت تییو چیی
 ،کین هنگیا تیو چشیام ؛ه عزییزمدیگیچییز ه ی !دونم می

میییا  !؟و بهیییش بگیییی هیییا ر حقیقیییت تیییونی میتیییو 
زنییی  !م؟دونی مییین! شییه؟ بعییدش چییی می مدونی مییی

  !داشته مرده شکه دوست
 ... اون؛ نیست طور این ،نه  سوفی

 ،ببییین !اون ولییش کییرد بییه امییون خییدا( سییالیمارو بییه ) ماما
 !و دارهر  مامیییا هیییوات ؛توئیییه ی خونیییه جیییا اینن اال

ولیی اگیه  (ردگیی میرا در آغیوش  سیالیما کیه درحالی)
کیه بیدون و ر  ایینا اّمی ؛جا بیری، بیرو ینا از خوای می

 ؛کنن مییییدرک نقضییییه رو کیییل میییردم روسیییتاتون 
واسیه  ،نیسیت طیور اینا اّمی ،کنن درک مییکیه  گن می
زن  ه تیوکی گن مییخودشیون  تهش بیا دونی می که این

بییه اون  ،بییا مییردای زیییادی بییودی ،هسییتی  خرابییی
بهیت  ،مالییت کینن مردای آشیغال اجیازه دادی دسیت

 بتیونی کیه ای قیدر قیوی نوتیو ا سیالیما !فاحشه گن می
  

 !شه میتر  که هست خیلی داغوناینییی  اوضییاع از 
 ...ا اونامّ   سوفی

تنفــرشـون رو تحمـل کنـی؟



100 تباه شده/ لین ناتج
 111 لینناتج/شدهتباه

 

تییو و  ی ا زنییدگی سییادهّمییا ،باشییم رحم بییی خییوام مین ماما
، آره ،...خییاطر داری، اونه کییه تییو بیی اونییی ،شییوهرت

لولییو بییردش  ،...زنییی میش پرپییر  هکییه تییو واسیی اونییی
  !ریدپاون زندگیه  ؛خوشگلم

 (.زند میحلقه  سالیمااشک در چشمان )
و  ر میییا بایییید ظیییاهرمون ؛حیییاال هیییم گرییییه نکییین

 !؟خوبییه ،بییره کنم میییردش  .خوشییگل نگییه داریییم
 !خوبه؟

 !خوبه  سالیما
 !آره؟ ،م برهکنی میش مجبور  ماما

 !خوبه ،آره  سالیما
حییداقل باهییاش  بییذار کنم میییخییواهش  ،نییه مامییا سوفی

 !ش گردونه خونهر  ب   خواد میاون  ؛حرز بزنه
خیونی کیه توشییون  مییی تیو ییه عالمییه رمیان عاشیقونه ماما

 ،هدیگییبسییه  !شییه میچییی بییا یییه بوسییه درسییت  همییه
مشییکوک شییکم ). یکیتییون بیییاد !ام منتظییرنچییی معییدن

 .(شود میوخارج  کند میرا نگاه  سالیما
اقل بییرو بیییرون و بهییش ببینیییش حیید   خییوای میاگییه ن سوفی

 !دو روزه تو بارون نشسته و حاضر نیست بره ؛بگو
 !تا علف زیر پاش سبز شه بمونه بذار  سالیما
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شییاید احساسییت عییوض  ،بییرو باهییاش حییرز بییزن سوفی
 !شد

کییه ببینییه  و ر میین ،م  کییه میین حاملییه دونییه نمیییاون  سالیما
  !شه میازم متنفر  دوباره

مییده وو کوبیییده ار  راه اون  ؟دونییی میاز کجییا  سوفی
  !جا این

 (مکث)
 !؟اومد میچرا باید  !کودن ی مرتیکه  سالیما
 ،یزد میییجییا  ییینا رفییتن از ش دم از هتییو کییه همیی سوفی

ن بیرو و جمیع کیر  وپلسیت لج   ؛سیالیماباهاش بیرو 
 !برو ؛هدیگ

کیییه گفیییتش گفیییت سیییگ کثییییف و  اون بهیییم سالیما
 خواسیییتی میه چیییی دیگییی ؛ذلیلشیییون کیییردمخوارو
مثییل یییه دسییتمال بییین  زار بوتییه پیینج مییاه تییو! بشییه؟

ونیا از کیه ا گفیت می !مشید میدسیت  به سربازا دسیت
اون  .اییین حییرز خودشییه !میین زهییر درسییت کییردن

سیه بیه مین پشیت کنیه وا کیه این ای نداشت جیز چاره
 !و بردم ر آبروش که این

  !کرد میسر غرورش اذیتت ازداشت   سوفی
تییو  خییوای میخییب  !؟کنییی میو  ر چییرا طرفییداریش سالیما

 !باهاش برو

این

 

همه



102 تباه شده/ لین ناتج
 112 لینناتج/شدهتباه

 

 !...دفا من  سوفی
 !م؟کییرد میکییار  چییی اون صییبح داشییتم دونییی می سالیما

داشیتم تیو بیا  خودمیون کیار ( کنید میآرامش بر او غلبه )
 ؛چیییدم و میییر  ی شیییرینها م، آخییرین گوجییهکییرد می

 *درخیییت فرنگیپیییانی ی و زییییر سیییایهر  ریس یییاتب
 ؛کییرد میدرد کمییرم اذیییت  کییه اینگذاشییتم واسییه 

آهنیی نیو  ی قابلمیهفورچون کجا بود؟ رفتیه بیود شیهر 
اگیه نیری امشیب خبیری از  ،بیرو»بهیش گفیتم  ؛بیاره

جدیید  ی قابلمیهازش  تمیام ییه میاه «!شام نیسیت آقیا
یییه  ،روز رفییت کییه بخییرهآخرسییر اون  ؛خواسییتم می

ولیی مین بایید بیه ییه  ،آفتاب زده بیود !جدید ی قابلمه
و ر کییارخیلیی گییرم بشیه  کییه ایناز  قبیله دیگییسیاعت 
 .بییود یآسییمون صییاز و روشیین. مکییرد میموکییول 

بیه بیا   اومید می بایید ،باشیکوه ی طاووس، این پرنیده
مین  !بکشیه مو بیه رخی ر هیاش بیال و دسیتم بنیدازهتا 

هییو  هییی «.بییرو بییرو» :نییده گفییتمخییم شییدم و بییه پر
وقتییی  ؛ی از پشییتم رد شییدا احسییاس کییردم سییایه

بییرم دیییدم کییه لبخنیید مییرد دورو تییا ایسییتادم چهییار
 ؛یاا ی بچییه مدرسییه رانهلبخنیید شییرو عییینن، زد مییی

                                                             
*Frangipani  (تر در آمریکای مرکزی، مکزیک،             سیری که بیش سیری و نیمه گرم درخت گرم

.(شود یافت میکارائیب و آمریکای جنوبی و جنوب برزیل   
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و  ر تیه تفینگش رباز قدبلنیدهسی «؟بلیه»: بهشون گفتم
خیلیی سیریع ایین ! یورجی ایین ،م چونیه گذاشت روی

یی و کییرد، اصییلا ر کییار رو ی افتییادم متوجییه نشییدم ک 
نتونسییتم  طییور هچیی !؟اونییا از کجییا اومییدن !زمییین

 !و بشنوم؟ ر صداشون
 ...تو نباید  سوفی
وزنیش خیلیی  ؛یکی از سربازا بیا پیاش نگهیم داشیت سالیما

هنیه ش ک مثیل ییه گیاو درشیت و چکمیه ،گین بیودسن
 !بیارون خیورده بیودهیا  انگیاری هفتیه ،پوره بیود و پاره

کیای چیرمش ر  و ت   داد مییفشیار  میو هسیینش  با چکمیه
و  لییی سیینگین بییودپییاش خی !مثییل ذرت خشییک بییود

ببیینم فقیط پاهیای سیربازا  تونسیتم کیه می  تنها چییزی
دختیر  ؛زد مییاشیت زار م د  بچیه !و بیردن ر مین ؛...بود

ولیی  ،کیرد میگرییه ن وقیت هیچتریس ب یا ؛خوبی بود
: بهییش گفییتم !زد مییی، ضییجه کییرد میاون روز گریییه 

( بنییدد میچشییمانش را )... بعییدش «!هیییییس یسهیییی»
ش یکییی از سییربازا بییا چکمییه رفییت رو سییرش و بعیید

 !صدایی ازش درنیومد دیگه
 (گوید می سالیما .چندلحظه سکوت)

 !بقیه کجا بودن؟ !بقیه کجا بودن؟
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نفییس  ،آروم بییاش( کنیید میرا بغییل  سییالیما کییه حییالیدر) سوفی
  !عمیق بکش

 !باهاشون جنگیدم  سالیما
 . دونم می  یسوف

 !من باهاشون جنگیدم  سالیما
 . دونم می  سوفی

و بیردن ر  مین! م بیردن از خونیه ور  مین حیال اینولیی با سالیما
! لعنتییی ابلیسییای! دزدای مهییاجم وحشییی ،زار بوتییه

ییه  میث ،س همیه ی ایین زنیه واسیه»: یکیشون گفیت
 ور  پاهییام «.خییورن شییام مییی سییوپیه کییه همییه قبییل  

هرموقییع سییوپ دلشییون بییه یییه درخییت و  بسییتن
براشیییون آتییییش  !ن سیییراغماومییید می، خواسیییت می

بیییه  ،مکیییرد میغیییذا درسیییت  ،کیییردم روشییین می
گلولییه  ،دادم میییشییون گییوش  هییای مسییخره ترانییه
و  ر خیییون روی لباساشیییون م،کیییرد میجیییا  هجابییی

اونییا ، کشیییدم دراز مییی جییا اون ...شسییتم و و و  مییی
وقتییی کییه خییونی تییا  نکییرد میبهییم حملییه  قییدر نوا

یییه بییز زنجیییرم کییرده  لپیینج مییاه مثیی ،پیینج مییاه !بشییم
 !جنگییییدن ا واسیییه آزادی میییا میایییین میییرد! بیییودن

 ور  چشییام هنییوزم کییه هنییوزه هروقییت !جنگیییدن مییی
جلییو  آد مییی ناکوحشییتهییای  اون صییحنه نییدمب می
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ا مییرد! کنیه میو منفجییر  ر کییه مغیزم چیزاییی ؛ماچشیم
 !باشن؟ رحم بی قدر این تونن میجور  هچ

 (مکث)
خیلییی خیلییی  ،ن صییاز و روشیینی بییودچییه آسییمو

 !متوجه اومدنشون نشده بودم؟ جور چه !قشنگ
خیب ؛ مسیرشیون سییر بیودن و میا هیم سیراونا تیو م سوفی

 !دیگه اتفاق افتاد
هییا  گوجییهچرخییید و  یییه طاووسییی تییو بییا  میین مییی سالیما

 !مکییرد می ور  ونییی بییودن کییه فکییرشا تییر از رسیییده
 ؛قرمزمیییون محشیییر بیییود( سیییورگوم)زمیییین ذرت 

همیین  مفورچیون !شید میای  العیاده داشت فصیل فیوق
فکییر یییه  یم تییوتونسییت میو مییا آخییرش  کییرد میو فکییر

ای . بییریم پیییش بییرادرشباشیییم کییه بییا کشییتی سییفر 
 ؛و برگییردون بییه اون روز ر میین کنم میییخییواهش  !خییدا

بییاش  قابلمییه خیییال بی» :بهییش بگییم کییه تونسییتم می
کییردم  کییار چیییمیین  «.بمییون، بمییون ؛فورچییون

هییو  هی یییجییور چییه؛ مکییرد میباییید کییاری  !؟سییوفی
 !افتادم وسط اون معرکه؟

کیار اشییتباهی  ؛، همیینچییدی ی گوجیه مییتیو داشیت سوفی
 .(بوسد میرا  سالیما ی گونه)! نکردی
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هییییوالی اون  ی بچیییه ؛اون نیسیییت ی ایییین بچیییه اسالیم
 حیاال !شیه میو معلیوم نیسیت تهیش چیی  س مرتیکه

سیییادگی  میییینه بیییه ! بخشیییه میو  ر فورچیییون مییین
 !؟شییه میمیید چییی ودنیییا ا بییه وقتییی بچییه !سییوفی؟

کیینم نفکییر  !میین چییی؟ !؟بچییه رو ببخشییه تونییه می
  !رو ببخشم مرتیکه اونبتونم 

 !شه میچی  دونی میش حرز نزنی نهاباوقتی تا  سوفی
و ر  میینبییا آغییوش بییاز م  خونییوادهتوقییع داشییتم میین  سالیما

 ،کشیییدم زجییرپیینج مییاه  !یییه آغییوش گییرم !بپییذیرن
و  و زجییر کشیییدم ر اون پیینج مییاه ی لحظییه بییه لحظه

و فورچیون،  !موقیع بهیم پشیت کیردن ونا از م خونواده
و  ر بیودم، مینمردی کیه از چهیارده سیالگی عاشیقش 

و شیلق  ر امتیا تونسیت پاهی !انیداخت بییرونکتک با 
موقییع کجییا  اون !وردم؟ا  میین بییراش رسییوایی بییار  !زد

ور بیود مغیر یقیدر ونا !بخیره؟ دییگرفتیه بیود  !بود؟
در ا نییه اّمیی، دوش بکشییهو بییه ر  نیینگمتونسییت  میکییه 
تیو بیارون  بیذارحیاال  !حماییت کنیه که از مین یحّد 

 !بمونه
 !؟خوای میچیزیه که  این واقعاا   فیسو

 .آره  سالیما
  !ره نمیجا  ینا از هاحاالاون حاال  سوفی
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  !سفممتأ براش پس  سالیما
 .(شود مینور مهتابی )

 
سومیصحنه


ون زیییر فورچیی بیییرون بییار. مهتییابی بییاران مییی بییاردب در شیی)

بیار پیر از صیدای موسییقی و خنیده . ایسیتاده اسیت سیخ باران
بیرای چنید لحظیه  ؛دم در ایسیتاده اسیت عشیوهماما بیا . است

 (. کند میفورچون را نگاه 
 ؛آد میییحاالهییا بییارون بنیید ن از آسییمون پیییداس حییاال ماما

 :«

 

ا رو بییه کشییتن     کییه این
  «.ده می

 !ببینمش؟ ذاری نمیچرا   فورچون
 جییا این گییردی میخییانومی کییه دنبییالش  ،مییرد جییوون ماما

بییا کسییی باشییی زنییای  خییوای میا اگییه اّمیی ،نیسییت
 بیییا) !چیییی دوسیییت داری؟ ؛تیییو دارم  اون و ر زییییادی

هیر  ؛دونم مییمین چالشیای زنیدگی سیربازا رو ( عشوه 
بهیییش کلیییی داسیییتان  راجیییع اروز از زبیییون میییرد

سیه بییرون هیچیی بهتیر از ییه دسیت نیرم وا ؛ومشن می
ت خیود را دسی) !نیسیت قلیب آدم ا و التییامکشیدن خیار

مـامـانـم مـی گـفت

مــرداز بـارونِ گلولـه تـر بیش

زیـر بـارون سـرد نرو واسـه

 

ی

Royesh
Typewriter

Royesh
Typewriter
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رویییش  انزجییار بیافورچییون . خنییدد می ؛بیرد میرانییش  سیمت   
 .(زند میماما لبخند  .گرداند برمیرا 

 !ش دارمدوس  بگو که به زنم  ،...کنم میخواهش  فورچون
تیو اولیین میردی نیسیتی کیه  ؛هم شینیدم قبلا . آره ،آره ماما

نییی مطم  ،؛ ولییی سییربازآد جییا مییی اییین بییه پییی زنییش
دنبییالش  خییوای میهمییون جاییییه کییه تییو  جییا این

 !بگردی؟
 (.کند می آهنی را بلند ی قابلمه) .و ب ش بده ر ؛ اینابی فورچون

 (.خندد می) !؟قابلمه یه  ماما
  !ش بدهفقط ب   ،کنم میخواهش  ،آره  ونفورچ
وردن ا  دسیت  هواسیه بی معمیوالا ! قابلمیهیه  !چه جذاب ماما

 !؟کنی می ور این کاردل یه زن 
مامییا . مکییث .گییذارد میرا در دسییتان مامییا  قابلمییهفورچییون )

 (کند قابلمه را رد می
بییه نظییر  ؛تیپییی هسییتی خییوشو تییو مییرد جییوون 

راقییب زمییین و م ؛بییرو جییا ایناز  !آی میییمحجییوب 
 !مادر خودت باش

خیییارج خیییوران تلوتلومسیییت از بیییار  یدو سیییرباز دولتییی)
 (.شوند می

 !بار دیگهیه فقط  ،هدیگیه بار  ،هدیگفقط یه بار  0یسرباز دولت
 !خواد میاون دختره تو رو ن! خفه شو ۹یسرباز دولت
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، ولییی دونییه نمی خییودش ؛خییواد میو  ر میین !خیییر هنیی 0یسرباز دولت
  !ادخو و می ر من

سییرباز . خییورد می تلییومسییت روی زمییین تلو 0یسییرباز دولتیی)
 .(بیند میاین کار را خیلی بامزه  ۹یدولت

 !روشن شد؟ ؛برو خونه( رو به فورچون)  ماما
 .(شود میفورچون عصبانی  .رود میماما داخل بار )

خییدا داره  ؛احمییق بلنییدش کیین (۹دولتییی بییه سییرباز رو) فورچون
 !کنه مینگات 

 هنگییام در آن ،کنیید میدوسییت خییود را بلنیید  ۹یدولتیی سییرباز)
 جیوزفین بیا .دود مییفورچیون  سیمت  زنیان  نفس سیمون نفیس

 .(ستدیا میدم در  عشوه
کجیییا داری  !بیییه ایییین زودی تیییرکم نکییین! آی! آی جوزفین

 !؟ری می
 !فورچون! فورچون  سیمون

 .(شوند میدر تاریکی شب ناپدید  دولتی دو سرباز)
؛ چیییز شییرین و قشینگ نشیونت بییدمییه  بیذار! برگیرد جوزفین

 (.خندد می) !بیا
همییه  فرمانییده( نفییس افتییاده اسییتچنییدان ازدو)! فورچییون سیمون

؛ فیییردا صیییبح رژه دارییییم ؛کنیییه میرو داره جمیییع 
 . روستای بعدی رن می نظامیا دارن شبه

 !کنم ولش تونم نمی !؟شه میچی  سالیماپس   فورچون
 .ریمباید ب ؛ریمگی میولی ما دستور   سیمون
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 !بیا بهم سلم کن !سلم عزیزکم (عشوه با)  جوزفین
چییه نگییاه کیین  !میینخییدای ( انییدازد میصییورتش گییل ) یمونس

جیییوزفین حرکیییات  .لیسییید لبیییان خیییود را میییی)! قشییینگه
سییعی  فورچییون .دهیید میم اانجییکثیفییی  ی کننییده تحریییک

 (.نزندلبخند  کند می
یزود باش ه تیا بیرم اون داخیل و م بید؛ یه مقدار پیول ب 

 ؛بجنیب بجنیب !حیرز بیزنم ییه عییاش ها این دختیرب
  !یاال

 اسمت چیه؟ (رو به جوزفین)  
 .بیا تو عزیزم ؛جوزفین  جوزفین
  !ت کنه عفریته وسوسهاین ار نذ  فورچون

 .(رود میداخل به و  خندد میجوزفین )
ییه  بیذاراقل حید  ... امشیب !بیا خوش بگیذرونیم میرد سیمون

 ؛کوچولیو ی میزهییه  ؛مو بچشیر  لیذت ی مزهه دیگبار 
کمیی پیول   هیی ،بییا میرد !فقط با نوک زبیونم بچشیمش

 .(خندد می). بده
جییوزفین  .دهیید میفورچییون جییواب ن. خنییدد سیییمون می)

 .(دخوان میزیرلیییب دعیییا  فورچیییون.  می
رو  جیا همیه !؟و بکنیی هیار ایین کیار خوای میا کی ت

نییی شییاید مییرده حییاال وقتشییه فکرک ؛پییایین کییردیمباال
 !باشه

خنـدد
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 ! برو  فورچون
ایییین کیییار  (کنییید میشیییروع بیییه رفیییتن وکوفتیییه  خسیییته) سیمون

؛ بمییییونی جییییا این تییییونی میتییییو ن؛ یییییهخود بی
اگیییه  ،جیییا اینشورشیییی دارن مییییان  یامیییینظا شیییبه

صییبح زود باییید بییریم  !کنن میییت  کیینن نفلییهپیییدات 
 !سالیماچه بی  سالیماچه با 

 !برو  فورچون
ایمانوئیل بییویزا  داری مییث  واسییت باشیه ح !نیی؟مطم  سیمون

 شیییه میکیییه زنیییش تیییو رودخونیییه غیییرق  شیییی می
نیاجور پییر حسیابی  احمیق   ؛بچیه بیودیم ما که موقعی

رو  جییا این !کنییه و گییم میر  و خییودش شییه میمسییت 
ییم مییرد ،نگییاه کیین فورچییون اونییا  !خنییدن میت دارن ب 

چیرا دنبییال یییه  ؛رهگییی میه ندیگییچییرا ییه زن »: گن میی
 «!گرده میمعیوب زن 

دو  ؛دهیید میفورچییون بییا عصییبانیت گییردن سیییمون را فشییار )
فورچییون سیییمون را رهییا  .کننیید بحییث میجرورفیییق بییاهم 

 (.کند می
 !دوباره تکرار کن( کشد میاو را به چالش )  فورچون
  !گن  میل پ بقیه مردای سر ؛و نگفتمر  من این  سیمون

 !کیا؟  فورچون
 !؟افتی می درشون  هبا هم ری میت بگم اگه ب    سیمون
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 !؟بگو کیا  فورچون
  !گن میو ر  این ااون لعنتی ی همه ؛همه  سیمون

و  عمییوتم ؛ میین پسییروقتشییه فراموشییش کنییی !لعنییت
بیا  !درسیته؟ ؛آم مییور اونیو سه ماهه بیا تیو دارم اینیور

ولییی االن بییه پییات  خییونی شییدم، ،تییو خییاک خییوردم
 !وقتشهحاال دیگه  !شی خیال بیه دیگفتم که ا می

 !من دعا کردم ،نه  رچونفو
مونییده  داخییل و تییه ریییم میی ؛خیب زیییر بییارون نمییون سیمون

 سیییالیما خییییال بیم و کنی مییییو خیییرج  ر والمیییونپ
سیی بیییا !ه فورچییوندیگییبیییا  !مشییی می  تتییا خرخییره م 

 !ه؟دیگبیا  !؟ها گی میچی  ؛کنیم
 ؛کشییدبفورچییون را داخییل بییار  کنیید مییمون تییلش سیی)

دسییت خییود را  بییا عصییبانیت ؛کنیید میرچییون مقاومییت فو
 .(کند میسیمون مشت  سمت  

سییر کسییایی عصییبانی بییاش کییه  ای اگییه عصییبانی
 !؟کییردن کییار  چیییت فکییر کیین بییا! رو بییردن سییالیما

میین  !قشیینگ رسیییدن بییه جیبییت و ازت دزدی کییردن
یییی اون ؛اختمشیییین میرو از بچگییییی  سییییالیما ری د  ق 

انتقییام  خییواد میاز تییو  اون !دوسییش دارم کییه تییو داری
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اییین تنهییا راهیییه کییه  !و بگیییری ر حیثیییت کییردنش بییی
  !آرومت کنه تونه می

 .(کند مییش فکر ها حرزفورچون به )
  !؟بکشم یعنی  چونفور

 . آره  سیمون
 .(زند میآمیزی  طعنه ی فورچون خنده)

مییون به! م؟کنی مییی کییار چیییداریییم  ؛مییا کشییاورزیم فورچون
ا اّمیی ،مکنی میییهییم شییلیک  مییا ؛شییلیک کنییین گن مییی

 !محصیول بهتیر؟ !؟سیالیما !؟رسییم می ش بیه چییهت
 از خونییه دور تییر بیشو  تییر بیشداریییم هییی  ،نییه رفیییق

 ؛ مین خونیوادمهمیین ،خیوام میو  ر مین زنیم! شیم می
  !خوام میو  ر

  !ا رو بکشیمفراری ی دستور داده همه فرمانده سیمون
 !و بکشی؟ ر من خوای می  فورچون

 (ظه سکوتچند لح)
اون  ،گم مییولیی االن  ،وردمییماه پییش بیه زبیون نه ی سیمون

فورچییون در زیییر بییاران . زنیید میدر تییاریکی قییدم ) !مییرده
. صییدای شییلیک مییی آییید. بیییرون از بییار ایسییتاده اسییت

 .(جنگل هایصدا. تیراندازی
 

چهارمیصحنه
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داسیییتان ییییک در دل  حیییال بیکریسیییتین مسیییت و . بیییار)

آقییای . شییدنو جییو مییی نشسییته و آبدر بییار  ؛سییتپرتکاپو
وبیییر او ایسیییتاده و گیییوش حیییراری، سیییوفی و مامیییا دور

 (.ندده می
 ن؛، بیه مین گیوش بیدینگیوش بیدی... نه نه نه( فوری) کریستین

؛ جییا اومییدم و اییین حقیقییت داره ونا میین تازگیییا از
و بلنیید کییرد  هقّمییسییر یییه مییردی و دیییدم کییه  ر پسییری

یییه عییین  وو از جییا کنیید  ر سییرش !ریییدو بر  گییردنش
 دادا داشیتن میرد! خیدا شیاهده !غنیمت بلند کیرد هیوا

مییا ای هسییتیم؛  ای قییویهییجو جنگمییا » :نزد مییی
 «!شیمک   میما  ؛شیم پیروز می

  !و بیار پایین ر صدات ؛هیییس  ماما
اییین ...اییین !لییرزه دسییتم، دسییتم هنییوز مییی !لعنییت کریستین

ل دنبیاکیه  آد مییادا  !پلیدییه، ییه آدم اوزمبنگا ،تیکهمر
سیر زبونمییون  «دموکراسیی» ی ایین کلمییه !دموکراسییه

بییه  مآری میییافتییاده و تییو اولییین فرصییتی کییه گیییر 
 کییه اینواسییه  !م؛ چییرا؟کنی میییهییامون تییف  همسییایه

 کییه اینواسییه  ؛مینییدار اواغنییام داره و میی اون احشییام
 یشییکهیولییی  !مینیسییت اهسییت و مییگیر  مییاهیاون 

 عقییل سییلیمآقای حییراری، ،مثییل شییما جییز مردایییی

صحنه چهارم
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آمیید کیینن و بییه  و رفییتنییدارن و نخواهنیید داشییت کییه 
 !هیچی بها ندن

 !هدیگو ببند  ر دهنت  ماما
چییزی ولی ما باید تظیاهر کنییم کیه تمیام ایین زشیتیا  کریستین

و  شیوریم میی آب ییخ بیا سیطل و ر ؛ ما خیوننیست
رهبیییرای میییا  !مکنی مییییو سیییفیدکاری  ر دیوارامیییون

کنییید،  رو دنبییال دسییتورات مییا»: گن میییبهمییون 
اییین » :گن میییدکتراشییون  «.شییه میزنییدگیتون بهتییر 

اییین »؛ «.شییه میو بخییوری زنییدگیت بهتییر  ر قییرص
اییین »؛ «.شییه میرو بکارییید زنییدگیتون بهتییر  هییا دونییه

؛ «.شیییه میو بخونیییید زنیییدگیتون بهتیییر  ر کتیییاب
« .شییه میبهتییر  ونزنییدگیت دو بکشییی ر ونتیی همسییایه»
 ...و

 دونیی می ؛ه بیزنگیدی جیاه رو یی احرفیایین  !بس کین ماما
 ؛بزنیی جیا اینو ر  همچیین حرفیایی دم مییاجیازه ن که
مییال و اییین دردسییرا  بییه روی همییه بییازه جییا این در  

  !جا نیست این
رو بزنیه  احرفییکیی بایید ایین کیه باالخره  ؛خب خیله کریستین

ادامییه  جییوری همیناوضییاع  ذاریم مییی !چییی؟ وگرنییه
 !؟ها ،پیدا کنه
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 !االن تمییومش کیینهمییین  ؛هدیگییپروفسییور بییس کیین  ماما
مییدارای  ر بییه سیاسییتابییافی و موعظییه رو بسییپ فلسییفه

 جییا این احرفییایین  خییوام مین گم مییی جییّد  ؛بیدبخت
 !راه پیدا کنه

  !ماما کنه میراه پیدا  جا اینیه روزی   کریستین
کییه هییر  جییا اینمییردم میییان  !بنییدم و میییدر وقییت اون ماما

ه ازجملیی ؛فرامییوش کیینن  ای کییه کییردن کییاری خییراب
 !خود تو آقای پروفسور

تازه از نبرد برگشیته کیه کلیی لبیاس بیر تین  دو سرباز شورشی  )
و کیزمبییه هییم جییوزفین . شییوند میبییار ظییاهر  پشییتدارنیید از 

کیزمبیه انیرژی  .شیوند میوارد  پشیتانید از  نشی ه و عصیبی که
هییای  جییوزفین دکمییه .دارد و مهیبیییبینییی  پیش قابییل غیییر

 .(زند میاو را کنار کیزمبه  .بندد میپیراهنش را 
 . موزیک بذار !سوفی

هیییاپ  کنییید میسیییوفی رادییییو را روشییین )
خییود را  کنیید میکریسییتین تییلش . شییود میکنگییویی نواختییه 

 ؛سییتدیا میییسییوفی پشییت بییار . پشییت مشییروبش پنهییان کنیید
ه کیییه کسیییی متوجییی طوری بیییه کنییید میرا خشیییک  هیییا نالیو

. گوییید میآمیید  مامییا بییه مردهییا خییوش. حضییورش نشییود
 .(دخوان میطوطی 

وقیییات اسییرهنگ کیزمبیییه امیییدوارم دختیییرای میین 
  !و براتون ساخته باشنر  خوشی

رو

مــوزیـک هیـپ ؛
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 ؛مامییا جییا اینمییدم وخوشییحالم کییه دوبییاره ا !خیلییی کیزمبه
 کجان؟ بقیه

کسییی  !هطییور همیناوضییاع  س ؛ یییه هفتییهدونم نمییی ماما
ایی کیه پخیتم ؛ نونیچیی معیدنتیا  جز یه چنید آد مین

  !بیات شد
درسیت میون دردسیر  هواسی ؛اوزمبنگیاس فرمانیدهکار  هکیزمب

 !کرده
 !س ی دیوونه زاده اون یه حروم  کریستین

حییاال  !و آتیییش زدنر  آدمییاش خیلییی از روسییتاهامون کیزمبه
 .زار بوتهدل هم همه فرار کردن تو 

 !باال رفت میو دیدم از درختا ر دود  ماما
گلولییه  دن تییا تییوو سییوزونر  چی ؛ اونییا همییهموریییتأم ۹سییرباز شورشییی

 !جویی کنن صرفه
 .(ردگی میو جلوی دهانش را  زند مینفس  سوفی نفس)

از ایینم  !نزد مییه قّمی دخیور میاونا به هرچیی تکیون  کیزمبه
 !عدالتشون

توانیید  سییختی مییی ؛ بییهبینیید میجییوزفین آقییای حییراری را )
 .( احساساتش را کنترل کند

و ر  دسییتاش و همکییه مییا اوزمبنگییا  وقتی بییاور کنییین
میردم میا  ام کیه بیکنی مییکیاری باهاشیون  ،نیمپیدا ک
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درسییت ( رو بییه کریسییتین) !لیاقتشییون همینییه !کییردن
 !؟گم میدرست  ،هی تو !؟گم می

 ...ولی ،گی میدرست  (میلی با بی)  کریستین
بییا مییا و ر کییار اونییا این !باییید باشییه طییور این ؛سییفمأتم کیزمبه

  !؟که باهام موافقی ماما بینم می ؛کردن
 . البته  امام

بییار متشیینج  جییو   و غیرمعقییول کیزمبییه اکوحشییتنانییرژی از )
و  دهییید مینبیییه لفیییاظی او گیییوش  خیلییییجمیییع . شیییود می

 .(دناو را خشمگین نک دنک میدرعوض تلش 
بییه حکییم قییانون احتییرام  ،خییائنیم مییا گن میییاونییا  کیزمبه

در ی از خودمییون جییور چییهه دیگییولییی  ،...مذاری نمیی
ی شیکم ورج چیه !؟هیا ع کنییممقابل تجاوزشیون دفیا

 اوگانییدااونییا از  !هییا؟ و پییر کنیییم ر هییامون خونییواده
 بییییرون مون، میییا رو از سیییرزمینآرن مییییسیییرباز 

؛ و ...کنن مییییمیییا رو پناهنیییده  بعییید نیییدازن و میییی
 اعتییراض کنیییم یییا سییعی کنیییم کییه بعدشییم مییوقعی

کیییار  ییییتاز میییا ییییه جناازخودمیییون دفیییاع کنییییم 
 زمیییین دولیییتاجیییازه بیییدیم  طور چیییه !سیییازن می

درخییدمت شییرکتای چینییی  و ببییره تییا ر ارزشییمون با
بپرسییین، ا از امبوتییی !سییرزمین مییاس جییا این !؟باشییه
و توصیییف  ر جنگییل وجییب بییه وجب تییونن میاونییا 
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درسییت  !کییه انگییار بییدن خودشییونه ، جییوریکیینن
 !گم؟ می

 ! عین حقیقته  ماما
بیییر لیییب سییییگاری  ،یشهیییا حرزخشییینود از  ،کیزمبیییه)

سییرعت سیییگار را  باز شورشییی جییوان بییهیییک سییر. گییذارد می
کیزمبییه بییا نگییاهش کریسییتین را بییه . کنیید میبییرای او روشیین 

 بییا. دکنیی منحییرز میکریسییتین نگییاهش را  ؛کشیید میچییالش 
 .(کند میعصبانیت لیوانش را بلند 

 !حقیقت  کریستین
هم آقیای حیراری سییکوت حیاکم را بییر .چنید لحظیه سییکوت)

 .(زند می
معییدن یاکایاکییا رو توقیییف  تییو جرااوزمبنگییا اسییتخ آقای حراری

 کرده؟
 !؟شما کی باشین  کیزمبه

 و بهتون بدم؟ ر کارتمممکنه  ،ببخشید سرهنگ آقای حراری
کیزمبیه آن  ؛دهید میمبیه زآقای حیراری کیارت خیود را بیه کی)

 .(کند میرا وارسی 
 ری؟یی راحریی   کیزمبه

وفیروش  خرییدمین اغلیب کیانی ؛ بلیه ،عزیز حیراری آقای حراری
بهییم  زچییی ها واسییه همییاّمیی ؛ای قیمتیییسیینگ ،کنم یمیی

 ناجیازه بیدی ؛روشینه همیشیهموبیایلم  ؛زنن مییزنگ 
 . واستون مشروب بگیرم
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کییه یییک بطییری  کنیید میآقییای حییراری بییه سییوفی اشییاره )
 .(زدری میسوفی دو لیوان  ؛ویسکی برای کیزمبه بیاورد

 پشییت کییردناز بعییدو  ردگییی میبطییری ویسییکی را ). ممنییون کیزمبه
مامییا دسییتانش  .انییدازد میقییای حییراری کییارت را در جیییبش آ

 .(اندازد میکیزمبه  ی  را دور شانه
برخیورد مثیل ییه مبیارز باهیات  جیا اینشیما  ؛بیا آقیا ماما

 !شه می
ا بمییونم، اّمیی جییا اینو  ر تمییام شییب شیید میکییاش  کیزمبه

هییای خییودش  بییه آدم). بییرمکییه  کنییه میحکییم  م وظیفییه
 .(دکنن میدر دنبال  سویرا او  ها آن ؛کند میاشاره 

جیای  بیه جیوزفین کیه سیر) !جیوزفین !به ایین زودی؟ ،نه ماما
اشیاره  روی پیای آقیای حیراری نشسیته اسیت خود میخ شده و

 .(شود میآقای حراری عصبی . کند می
 !برو( گوید آهسته می) آقای حراری

 !خوام مین  جوزفین
و  دکننیی میهییای خییود را جمییع  هییایش تفنییگ کیزمبییه و آدم)

کریسیتین بیه پیای . بیازدم. آه عمییق آسیودگی. مکث. روند می
ادای رهبییر شورشییی  دقیقییاا او . شییود میو بلنیید  زنیید میخییود 

 .(آورد میو مغرور را در خودستا
تییا بیییار  جییو  بییرام یییه آب ؛بجنییب ؛بییاش زود !دختییر» کریستین

 «!ببره و بشوره رو خون اوزمبنگا
 یحیییّد  بیییه آقییای حیییراری. دخندنییی میو جیییوزفین سییوفی )

 .(از نمایش لذت ببرد تواند نمیست که  ا عصبانی
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 !چشم سرهنگ  سوفی
و سییرهنگ ر  میین» (آورد میییادای کیزمبییه را در همچنییان) کریستین

 «خانوم؟ کنی میصدا 
 !بله سرهنگ  سوفی

 عنییوان   هبییبعیید ه از اییین بیی !میین کیییم؟ دونییی میتییو » کریستین
عییاده ال معقییول و فییوقای ی بییزر  تمییام چیییز فرمانییده

، بییا دلییی پییر از صییدها شیییر در شییم میشییناخته 
 «!جنگ

تمییام بییزر   ی فرمانییده خییوام میعییذر  میین واقعییاا  سوفی
 ...معقول و ایچیز

 ؛العییاده بییا قلبییی پییر از صییدها شیییر در جنییگ فییوق» کریستین
ادای رقیی  اری د  خنیده طیرز   بییه)«!و فرامیوش نکنییر  ایین

یییه  ؛زنیید یم خییوان پیییشجییوزفین بییر . آورد میییمبییارز را در 
 (.شه میرامر بهمون ملحق د

 !تو یه احمقی (خندد که می درحالی) ماما
 طییور   بییه. رود میییهییای خییالی بییه عقییب  مامییا بییا بطییری)

 یدولتییی اوزمبنگیییای بیییزر  و سیییرباز فرمانیییدهنامحسوسیییی 
کییله بییره مشییکی و  هییا آن .شییوند میعبییوس، لورنییت، وارد 

. چنیید لحظییه سییکوت. تیییره بییر تیین دارنیید لبییاس نظییامی
 .(کند میکریستین ناگهان رقصش را متوقف 

 !ادامه بده ؛قطعش نکن  اوزمبنگا
 !اوزمبنگا فرمانده  کریستین
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کریسیتین بیه رقی  . زنید می دسیت لیب بیه خنده).ادامه بیده اوزمبنگا
ر رقصیییش خیییالی از دیگییی، ولیییی دهییید میخیییود ادامیییه 

سییپس از  ،خنییدد میاوزمبنگییا . طبعییی و حییرارت اسییت شییوخ
کریسیییتین را از رقییی  معیییاز  ؛دسیییتیا میکیییف زدن بیییاز

. کنییید عقیییب نشیییینی می شیییده کریسیییتین تحقییییر ؛کنییید می
تکییان  دبانیه سییربیرای آقییای حییراری مؤکییه  حییالی دراوزمبنگیا 

 کجاست؟ماما  (دهد می
 !ماما! ماما( زند میفریاد ).اون پشته  سوفی

 جییا اینو دیییدم داشییت از  ر یییه کییامیونی( مشییکوک) اوزمبنگا
 (مکث)ود؟ مال کی ب ؛رفت می

 !یه امدادگر... ممما   (گوید میدرو  )  کریستین
 !سیلندری هشت ،گرون ،ماشین قشنگی بود ،اوه اوزمبنگا
 !بله  کریستین

 فصییل   تییو طییول   آد میییبییه نظییر  ؛یییه ماشییین محکییم وزمبنگاا
  !تو جاده باشه تونه میبارون 

 !احتماالا   کریستین
 (.کند میاوزمبنگا تایید )

 !ماما  سوفی
ی صیییدام واسیییه چییی (شیییود میاز کنیییار وارد  خیییور دل) ماما

وقتییی اوزمبنگییا را )! سییرم شییلوغه دونییی می !؟کنییی می
 .(زند میلبخند گرمی  ؛ستدیا میسیخ  بیند می
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بییا ) !خییوش اومییدی !اوزمبنگییا فرمانییده( زده شییگفت)
نگییاهی بییه در )  !طییوره؟ هحییالتون چیی... مییا( عصییبانیت

 .(اندازد می
خنییک و یییه  پریمییوستییا  دو ؛م کوفته و راسییتش خسییته اوزمبنگا

 .خوام می پاکت سیگار
. را بییاورد پریمیوس جیو کیه آب کنید میماما به سیوفی اشیاره )

خنییده دسییت او را  بییامامییا  ؛زنیید میاوزمبنگییا بییه پشییت مامییا 
 .(زند میکنار 

 !چه قشنگ شدی امروز
 !نیددی میو  ر باید دیروز من  ماما

  !لی سرم شلو  بودو ،بیام تونستم میکاش   اوزمبنگا
 !کیزمبهن؛ م به مشکل برخوردیدآره؟ شنی  ماما

یییه ، مشییکل کییه نییه !؟گن میییاییین چیزیییه کییه بقیییه  اوزمبنگا
اگییه  ،شییی میولییی خوشییحال  !نییاراحتی کوچولییو

نظامیییاش  بییدونی نزدیییک بییود بییه کیزمبییه و شییبه
سییر موقییع فییرار تییو چنگمییون  رآخیی !شییلیک کنیییم

از ایین واسیه میردم  تیر بیش موقیع دیگیه اون .!..افته می
  !دردسر درست کنه تونه مین جا این

 !؟یاسجور این  ماما
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صییورت از   دراییین ؛بییه گمییونم داره میییره سییمت شییرق اوزمبنگا
مخفییی  ازم و ر خیودش تونیه مین ؛بایید رد شیه جیا این
 !عبوره قابل ی این تنها جاده ؛کنه

 !باال رفت میو دیدم داشت از درختا دود  ماما
بییه بیمارسییتان حملییه  بییا رفیقییاشزاده  اون حییروم اوزمبنگا

 !کردن
 !چرا؟ !بیمارستان؟ آقای حراری

 ،بیودندنبیال دارو  ؛دونم نمیی !عقلین بیی کیه اینواسه  اوزمبنگا
اونیا ریخییتن  !دونییه؟ میی هی چییسیک !مییورفینمخیدر، 

مییا رو یمییارای ه  ب ی همییه تییو بیمارسییتان و تقریبییاا 
مقییدار  یییهتییو بییرو  !هییی هییی( بییه سییوفی رو) !کشییتن

کیه  میوقعی ؛آشیوب بیود( رو بیه مامیا).آجیل بیرام بییار
بسیته  و ر دییدیم دسیتای کارکنیای بیمارسیتان رسییدیم

  !شون کرده بودن تیکه بودن و تیکه
 !ورده بودنا  ا رو درقلب یکی از مرد  لورنت

 .(ردگی میانزجار جلوی دهانش را  سوفی با)
 !چی؟( با انزجار)  ماما

غصیییه  !؟کنیییه میو میییتهم بیییه بربرییییت ر و اون میییا اوزمبنگا
 ؛و کنتییرل کییننر  موقعیییت سییپردم سییربازام بییه ؛نخیور

اونییا  ؛م بشییهاانجییسییفانه اییین چیزیییه کییه باییید متأ
  !مجبورمون کردن
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سییوفی . بییرد میاوزمبنگییا در اییین مییورد لییذت سادیسییتی )
جیییو را بیییرای سیییربازان روی مییییز  کیییه آجییییل و آب میییوقعی

اوزمبنگیییا دسیییتش را . کشییید می، خیییود را عقیییب گییذارد می
 .(کشد میخود  سمت  و او را  ردگی می

و  ر لباسییام! ؟هچییی !خوشییگله جییا اینبیییا ( خنییدان)
  !دوست نداری؟

. خییود را خییلص کنییدبییه آرامییی  کنیید میسییوفی سییعی )
یی لورنییت . کنیید میدخالییت و  شییود میش ن  کریسییتین متوجییه ت 

 .(کند دخالت می
یدم شیا !دوسیت نیداری؟ لبیاس نظیامیا رو تو تو مرد
 !آره؟ ؛ا خوشت نیاداز مرد

خییود را خییلص  زنیید میییسییوفی زور . لحظییه سییکوت چنیید)
 .(کند

 ...بذار ؛جا اینبیا  !سوفی( شود میمتوجه تنش )  ماما
داریییم  !ازنیمیی داریییم حییرز مییی ،هییی (زنییان لبخنیید) اوزمبنگا

 ؛کشید میخیود  روی پیایسیوفی را )! نیه؟ ،زنییم حرز می
 زنید مینفیس  ؛ او نفیساردگیذ میدستش را روی دامین سیوفی 

 .(که خود را رها کند زند میزور  تر بیشو 
  !؟و بهم بگی ر این خوای می !ریختم؟ من بی

از اوزمبنگییا عقییب  خییود را بییا عصییبانیت)! ولییم کیین (آرام) سوفی
، کنیید میکییه اوزمبنگییا بییه سییوفی حملییه  ؛ همییینکشیید می

مامییا راه  ؛تییا مییراقبش باشیید دود میییسییوفی  سییمت  کریسییتین 
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تیا بیه اوزمبنگیا  شیود میلورنیت بلنید  ؛کنید میوزمبنگا را سد ا
 .(کمک کند

 ؛ش شیوخییال بی ،فرمانیده !هدیگیبسیه  ؛سوفی، هییس ماما
 !نبیای بیاین ن؛دخترا در خدمت شما ی بقیه

یییه درس آدمییام  ذارم مییی ؛ش میین هاییین دختییره رو بیید اوزمبنگا
  !خواداساسی مییه درس  !حسابی بهش بدن

و سییوفی را  زنیید میین را از سییر راهییش کنییار لورنییت کریسییت)
سیوفی . مبینی مییسیت کیه تیرس مامیا را ا  اولین باری. ردگی می

 .(اندازد میبر پاهای اوزمبنگا تف 
و آب دهییان سییوفی را از  شییود میزده خییم  وحشییت) !سییوفی ماما

اوزمبنگییا بییه سییوفی خیییره  .کنیید میکفییش اوزمبنگییا پییاک 
 .(شود می

 !م ردهم  یه من ( زند میفریاد ها  زده مثل جن)  فیسو
 !نه  ماما

یییییه میین ( زده جیین) سوفی  !دربیییاریییه جنییازه رو دخییل ! م  ردهم 
 !ی برات داره؟ا چه فایده

نظیم  جیا این کنم مییمین سیعی  (منیگ اسیت و گییجکه ) اوزمبنگا
 !پاهیییام تیییف انیییداخت یوو ایییین دختیییر ر بییییارم

 !د؟بینییی می !؟کار دارمبییا چییه جمییاعتی سییرو دبینییی می
  !سجا همینشکل م
 (.کشد میسرعت سوفی را عقب  کریستین به)
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میییا  ؛رسیییم میییا نیسیییت و ایییین راه! فرمانیییده !آقاییییان ماما
 باشیییین؛ شیییاد و راحیییت جیییا اینم شیییما خیییوای می

 !و نشونتون بدم ر ای ماما نادیخوشی ینبذار
 (.درگیری. مکث)

 !خب نشونم بده ماما  اوزمبنگا
درک موقعیییت را  مامییا .دخییور میاوزمبنگییا خشییم خییود را فرو)

سییوفی بییا . کنیید میبییار دنبییال پشییت اوزمبنگییا را تییا  ؛کنیید می
قیای حیراری آ. کنید میدسیتان خیود را در لگین تمییز  دیمیناا

 .(زدری میبرای خود یک نوشیدنی سالم 
! ش نکنیییم  قضیییه رو گنییده خییود بیه دیگیی ؛خب خیلییه آقای حراری

 .شه میچی درست  همه
داری  هیییچ معلومییه! دیوونییه شییدی؟سییوفی،  (آهسییته) کریستین

 !؟کنی می کار چی
دسیییتان خیییود را  سیییوزانه جلییوی سیییوفی کییه جییوزفین دل)

 .(ردگی می ،خراشد می
 ،آروم بیاش( ردگیی میمحکیم سیوفی را بغیل ) !نکین ،نکن جوزفین

 !آروم باش
کیییه سییوفی را سییییلی  درحییالی ؛شیییود میبییا غضییب وارد ) ماما

حتیی  !ورات دسیت الشیخدمی میبعید  ی دفعیه (زند می
و زده باشییه واسییه میین ر  اگییه اییین مییرد گییردن مییادرت

نزدیییک بییود  !؟گم میییچییی  فهمییی می ؛تمهییم نیسیی
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داری بهیم  ؛ حیاال چییمیا رو بیه کشیتن بیدی ی همه
 !بگی؟

 !ماما خوام میمعذرت   سوفی
ازش  !رحمییییییه آدم دل فرمانیییییدهوردی ا  شیییییانس  ماما

و حیاال بیر ؛ه بهیت بیدهدیگیخواهش کردم یه فرصیت 
 !شیرفهم شد؟ ؛و جا بیار ر حالشو  اج اون

 !...کنم میخواهش   سوفی
و او  ردگییی میسییوفی را ) !از جلییو چشییمم دور شییوحییاال  ماما

آقییای حیراری، کریسییتین . دهید میزور بییه آن پشیت هییل  را بیه
 .گییذرد لحظییه مییی چنیید .شییوند میو جییوزفین بییه مامییا خیییره 

وب کیه بیرای خیود مشیر درحیالیو  رود مییماما به پشیت بیار 
 !چیه؟ (زدری می

 ...این دختر! و بکنهر وادارش نکن اون کار کریستین
خیوری نبیود  دل خوری اوزمبنگیا فقیط در حید   اگه دل ماما

کییی از  وقییت اوناگییه علیییه میین عمییل کنییه  !چییی؟
خییدا رحییم کییرد  !؟کنییه میکاروکاسییبی میین حمایییت 

و  ر حییاال هییم باییید کییارام! و نرسییید ر حسییابشکییه 
و شیاد  ر سیربازای آشیغالش و  م کنیار و خیودشبیذار

  !کنم
 ...اگهاما   کریستین

 !برو جا ایناگه مشکل داری از ! تو یکی حرز نزن ماما
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مبتیییذل و  گیییی میو  ر وقتیییی ایییین !«کاروکاسیییبی» کریستین
 !آد مینظر  کثیف به

اون ! فسیییور؟قیییای پروواسیییه مییین رفتیییی رو منبیییر آ ماما
 !بردارو از روی من  ر انگشت کثیفت

 (.شود میخور  ی او دلها حرزن از کریستی)
 !ماما؟  کریستین

 (خندد می) !چیه عزیزم؟  ماما
جییوی  بییرام یییه آب! فرامییوش کیین ،هیچییی (خییور دل) کریستین

 خیییوان پیشپیییول را روی ). مایییینم پیییوال ؛ه بییییاردیگییی
 ونشییتدوس !نییه؟ ،فهمییی رو مییی اتییو اینیی( انییدازد می

 !اینم پوالی لعنتی تو !داری؟
بنییید خیییود  و آن را در پییییش دارد مییییپیییول را برآرامیییی  بیییه) ماما

و آن را جلییوی  کنید میجییو را بیاز  بیا تشیریفات آب ؛گیذارد می
  !الدنگ مست ؛بخور (گذارد میکریستین 

آن  سییریع و سیینجیده ،بییرد میخییود را جییوی  آب) !تییو چتییه؟ کریستین
 .(خورد میرا 

 جییا این نیامییی ن؛دی میییو بییه کشییتن  ر میین اشییما مییرد ماما
ن و بییری و مییی ر ن، حییالشخییوری و مییی ر ونجوتیی آب

در  !نکنی مییییقضیییاوت و  ر مییین کاسیییبیکاروم بعییید  
و  ر ؛ میین کسیییچرخییه میییجلییویی بییه دو طییرز 

امیلییین،  ،مین از دختیرای! جیا اینمجبیور نکیردم بییاد 
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 جییا این دن مییاونیا تیرجیح  جیوزفین بپیرس و مازیمیا
جیون  !شیه میباشن تا توی روسیتا کیه بهشیون رحیم ن

 ی تیییا تیییوی خونیییه هدر امانییی تیییر بیش جیییا ایناونیییا 
بییه بییاد اییین مملکییت  کییل   کییه اینواسییه  ،خودشییون

جیو و آجییل  ه شیاعرایی مثیل تیو آبکی درحیالی ،رفته
 !جییایین واسییه ناپدییید شییدنه خییورن و دنبییال ییی مییی

میین  کییه اینواسییه  !م؟رحم بیییمیین  گییی میحییاال 
بیا لحین ) !دم مییبهشیون  گیدایی ی کاسیهجز  چیزی به

و ر  اون ؛مامیا نیادی نیومیدم عنیوان   بیه جیا نایمن  (تند
 تییو و ر ا ثروتشییونچییی معییدنجییوری پیییدا کییردم کییه 

دو داشییتن اون جییاده بییدون  تییو !کنن میییپیییدا  لجیین
 کیارم !تلیو خیوردم ت واسه آتییش زدن تلیوشاخه درخ

ی و با ییه سیبد شییرینی و بیسیکویت   ر ! ر شیروع کیردمت 
بیه  کیدومتون چیه فکیری راجیع بیرام مهیم نیسیت هیچ

 !ماما نادی ی خونهمنه،  ی خونه جا این ؛کنه میمن 
 .(برود ردگی میتصمیم کریستین )

 .البته
 .(ردگی میی ماما جلوی رفتنش را ها حرز)

 کشی اب سیاه آبطن  کریستین
 فتدا   میکه با جریان زمان در یا زدهرزنگاکشتی 

  جریان خروشان
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 تلطمم
 یکای تارکافی برای رد شدن از شب بدون نفت  

 .دور است همیشهمقصد 
 ،میییزونش کنیییاگییه نتییونی  ؛سهیی بییاد (کنیید میتییف ) ماما

 !باختی
 .(شتابد میدر  سمت  کریستین )

 !جا همین گردی میبر ،ه بخوایدیگجوی  یه آب
  سییپس بییا ؛کنیید مینفییس خییود را حییبس ) !گمییون نکیینم کریستین

قیای حیراری بیه جیوزفین و آ. رود مییبییرون  سیمت  عصبانیت 
 .شییود غییرق افکییار خییودش میمامییا . رونیید یمپشییت بییار 

 (.شود صحنه تاریک می
 
 

 
پنجمیصحنه


اوزمبنگییا و لورنییت، خنییدان، بییه بیییرون از محییل . بیییرون بییار)

 (.کار ماما نادی تلوتلو می خورند
  !دارمت و دوسر طعم چیزای جدید همیشهمن   اوزمبنگا
 !فرمانده! فرمانده (رود می ها آن سمت  )  فورچون

 بله؟  بنگااوزم
 ...ولی من ،شم میع اوقاتتون د  ص  م   ببخشید رچونفو
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 !تو چی؟  اوزمبنگا
 !ممن جروم کیزمبه رو دید  فورچون
 تو کی هستی؟  اوزمبنگا
 . تو تشکیلت شمام ؛ما   یمن فورچون موکنگش  فورچون
 !جروم کیزمبه؟  اوزمبنگا
  !اون داخل بار ماما نادی بود... بله  فورچون
 !؟جا همین  ااوزمبنگ
شیینیدم  ؛کییرد میمخفیییش مامییا  ؛بلییه، میین دیییدمش فورچون

ییف کییه شورشیییا از اییین جییاده  می جنییوب  سییمت  گ 
 !شه میشون ملحق اون م فردا ب   ؛رن می

 !؟جا همین !بار ماما نادی؟  اوزمبنگا
ز سیییمت جنیییوب فورچون ! اون بیییا ییییه کیییامیون سیییفید ر 

 و اون تییو نگیییه ر ، مامییا زن میینکنم میییخییواهش 
 !برگرده خوام می؛ شتهدا

؛ م دنبییالشیمیییر !بجنییب ؛زود بییاش (بییه لورنییت رو) اوزمبنگا
حرکییت ی  آمییاده بگییو تشییکیلت بییرو زنییگ بییزن

 .باشن
 .(شوند میخارج  سرعت به)

 
ششمیصحنه





تباه شده/ لین ناتج133
 133 لینناتج/شدهتباه

 

آقیای حیراری . تابید ر بیار مییگیاهی بی آفتاب صیبح. دم سپیده)
. کییف مسیافرتی او نزدییک در آوییزان اسیت. زنید میقیدم تند 

 (.کند میماما بار را تمیز 
  بخوری؟حاال که منتظری دوست داری چیزی  ماما

سییت کییه انتظییار ا  ک تییر از آن چیییزیخانییه نزدییی آتییش تییوپ)
 .(رود می

 .یه مقدار شراب خرما لطفاا  .ممنون ،بله آقای حراری
و  بیرای خیود کیه درحیالیو شیود میبر اعصاب خیود مسیلط ) ماما

بیارون انگیاری قیراره ( زدییر میآقای حراری شیراب خرمیا 
 ...تا مونیبخوای منتظر ب شایدبیاد، 

بیییا یکیییی از  تیییونم میشیییکر  رو خیییدا ،تیییونم نمی آقای حراری
 !هاحمیق مین دیشیب راه افتییاد ی راننیده ؛امیدادگرا بیرم

بییراش مهییم صییدای تیرانییدازی  ظییاهراا ( بییا شییوخی)
  !تنیس

  !بهت گفتم تو پول خوبی بهش ندادی  ماما
مییال همییه و  !ای خییدای بییزر  !ییین جنییگ لعنتیییا آقای حراری

 !کسه هیچ
 ! یه    ماما

؛ کنییه میبازسییازی و ویییرون و  ر اون مییدام خییودش قای حراریآ
و سییرباز هیی هو ییی شیین میشییبه تشییکیل  نظامیا یییه شییبه

ای، رهبییر شورشییی  قبیلییه خییواهی  بییا خییون ،مسییت

صحنه ی ششم
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ا اّمییی ؛و صیییاحب نصیییف سیییرزمین غنیییی شیییه می
 کیه اینواسیه  ،ز بزنییمنطق باهیاش حیر  با تونی مین

ماغشتا نوک   !ببینه تونه مین تر بیشو ر  د 
 !خب چه خبر؟ ،آره  ماما

آقیییایی کیییه صیییبح باهیییاش دسیییت دادم از غیییروب  آقای حراری
دکتییر  !چییون؟ ،هوسییشواهو !دشییمنم و چییرا؟ شییه می

جیز  دونم نمیی !ش بهش گفته کیه مین دشیمنم هعفریت
و باییید  ر سییبیل کیییکسییی کییه درسییت مقابییل منییه 

رو  *بوتیییووآشییوب م نییوعمیین  اقییلا ! ب کیینمچییر
باییید  ؛م  کییار وابسییته ؛ حییاال میین یییه تییازهدممیییفه

بییار دوره کیینم و ه مییاه ییی چنیید اصییطلحا رو هییر
گفتیینش  !ا کییی؟اّمیی ؛دوسییتای جدیییدی پیییدا کیینم

و  کیس رفاقیت کینم پس بایید بیا همیه و هییچ ،سخته
 !س هکنند این خیلی خسته

                                                             
وی . وزیری کنگو رسید به نخست۹۱۹2از مبارزان استقلل کنگو که پس از استقلل کشورش در سال   *

نام رسمی کشور را از جمهوری دموکراتیک کنگو به جمهوری زئیر تغییر داد و به تقلید از رهبران چین، 
 م به  ۹۱۱2ی  موبوتو از اوایل دهه ظاهر آرام حکومت دوران به . دست به انقلب به اصطلح فرهنگی زد

در این میان . اغتشاش و ناآرامی کشیده شد و حکومت وی مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت
ثمر نرسید و شورشیان به رهبری لوران کابیل به جنگ با حکومت  های موبوتو برای کنترل اوضاع به تلش

ی مطلوب  المللی، نتیجه های بین گری و میانجیرغم انجام مذکرات  مرکزی پرداختند؛ در نهایت علی
م از  ۹۱۱۵مه  ۹۹داری، در  سال زمام ۹۵حاصل نشد و موبوتو پس از شکست از شورشیان، پس از 

 .کشور گریخت
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فکییر  تییو !ه بجیینگنبرگشییت سییربازای بخییت  همییه بییذار ماما
 !شه؟ جا عوض می اوضاع اینسر آخر کنی می

کییه  هاز جماعتییی اصییلی پییر ی جییاده !دونییه خییدا مییی ریحراآقای 
اونییا شییرمی از رفییتن  ؛رن میییدارن سییمت شییرق 

شییی از کاروکاسییبی اینییه کییه بییدونی بخ !نییدارن مامییا
  !بری ورشکستگیات خاتمه بدی وبه  چه موقع

 ؛دارم یییه میییز بیلیییاردتری کیلییوم  فقییط میین تییو پنجییاه ماما
مییردم کجییا بییرن مشییروب  ،فییاقی واسییم بیفتییهاگییه اتّ 

 !بخورن؟
؛ بیییوده جیییا ایندونیییه کیییه کیزمبیییه  میییی فرمانیییده آقای حراری

تیو ییه  بیریدرو  و ببنیدیر  بایید فلنیگ عاقبت تیوآخر
چشییم بییه  خییورد و مشییروب خییود را می) !یا سیینبه سییوراخ

 (.اندازد انتظار ماشین به بیرون نگاهی می
چییی از اییین  ؛ده کلتییان مییی ؛ده اون بهییم طییل مییی ماما

میین  !دعواشییون سییر چیییه؟ !تییو بگییو !تییر؟ بییاارزش
ییییه  ؛اهمیتیییی نیییداره !؟بیییره میکیییی  ؛دونم نمیییی
تیا پرنیده سیر ییه  دو»:کیه گیه میالمثل قیدیمی  ضرب

رسییه و  می از راه مییی، سییّو شییه میدعواشییون  نییهود
 !اوز ؛«!برتش می

مین خیلیی نگیران  ،تیو! بینیا هسیتی خیوش تو بیدترین   ای حراریآق
 !ا دختر نازنینی مثل سوفی چی؟امّ  ،تو نیستم
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آقیای حیراری . دهید میثیر قیرار تیأ یش مامیا را تحتها حرز)
؛ سییپس در انتظییار ماشییین کشیید مشییروب خییود را سییرمی

 .(رود میدر  سمت  
 !تا بعد

نگرانیییی دم در  آقیییای حیییراری بیییا. تیرانیییدازی از راه دور)
یید درونییش آ بییه نظیر میی .رود میی سیمت در مامیا . سیتدیا می

 .(یک جنگ درونی ؛استکشمکشی 
بییری  کییه ایناز  قبییل !یییه چیییزی آقییای حییراری ،...آه  ماما

 !یه خواهشی ازت بکنم؟ شه می
 .البته قای حراریآ

احتیییا  المییاس   ابییکییه  درحییالیو  کنیید میرا بییاز گاوصیندوق ) ماما
 ! این (آورد میرا بیرون 

 ( .زند میان آقای حراری برق چشم) آقای حراری
  !ت  نامه بیمه

 !ییه عالمیه گیاوو  مین ، بیا مین ی خونیه ،بله (با طعنه) ماما
 ( خندد می)

 ای بفروشیش؟ آماده آقای حراری
اییین ( دهیید میسییوفی را بییه او ی  برگییه). و بییردار ر اییین ،آره ماما

  اون سیرت (بیا عجلیه) .بونییا قیای دکترییه تیوآاسم ییه 
از اسییم میین اسییتفاده  ؛رهآ نمییی ددر بییه بییا سییؤاالش ور

 . کن
 ...که خوای میتو از من  ؛وایسا ببینم آقای حراری
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ببییریش  خییوام میازت  !گم میییچییی  ببییین گییوش بییده ماما
 ...واسه

 ؛بییین بییاش واقییع( زده شییگفت) !جییوزفین؟ (رمتحّییی) ی حراریآقا
شییهر جییون  تییویجییوزفین  ی دختییری مثییلجییور هچیی

 !بره؟ در می سالم به
 ...نه، گوش کن  ماما

رسییییوم  و آداب ؛اون دختییییر روسییییتاییه ؛تییییونم نمی آقای حراری
  !و بلد نیست ر شهرنشینی

 !زنم مییبیه سیوفی حیرز  مین راجیع... ، گوش کیننه ماما
ای  هدیگییپیول عمییل و هرچییز  شیه میبیا ایین المییاس 

  !و جور کرد ر سکانشا  واسه 
  !سوفی؟ قای حراریآ

 .آره  ماما
 !چی؟ !عمل؟ !چرا؟ آقای حراری

 .ش طوالنیه و وقت کوتاه قصه  ماما
 ...از یه تر بیشاین  قای حراریآ

  .دونم می !پولش واسه یه عمر کافیه   ماما
پییول خییوبی بییرات  تونییه میاییین المییاس  !نییی؟مطم  آقای حراری

ه خونییی اوگانیییدا اون طیییرز میییرز تیییونی می ؛بییییاره
  !از نو شروع کنی ؛بگیری
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 کییار چیییباهاشییون  ؛ر دارمده تییا دختیی جییا اینمیین  ماما
! نییه !مییون جییا هسییت؟ تییو ماشییین واسییه همییه !کیینم؟

کییه جییوون بییودم، مییردم  موقعی از ؛بییرم تییونم نمی
م بیییرون   و از خونییه ر دنبییال بهونییه بییودن کییه میین

ولیی  ،و کیردن ر عیای مالکییت امیوالما ادّ میرد! بندازن
مامیا  ی خونیه ،منیه ی خونیه جیا این ؛کنم میمن فرار ن

 !نادی
 ...ولی من حراری آقای
 ی بقییه خیوام مین ؛کنیی میو واسیه مین ر تو ایین کیار ماما

 !و بکنیمر  زودتر قالشپس هرچه  ،خانوما بفهمن
کییه  جییا اون ،پییس اسییم دکتییر تییوی برگییه نوشییته شییده آقای حراری

 .رمگی میرسیدم تماس 
و؛ ر  ؛ پییول سیینگدی میییپییوال رو هییم بییه سییوفی  ،آره ماما

 !و ر پول ی همه ؛مهمهبرام  ؛خب؟ بهم قول بده
 !ی؟مطم ن ،...بله قای حراریآ

 .(دهد میقای حراری آمیلی الماس را به  با بی) .آره ماما
 . بیارمو  ر سوفی مر می ؛مرسی

قییای حییراری المییاس را آ. شییود میسییرعت خییارج  مامییا بییه)
 .(آید سرعت می یک امدادگر با. کند میبررسی 
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! همییین حییاال ؛د بییریمهمییین حییاال باییی ؛و زدم ر بییارم امدادگر
م تیونی میمیا ن .دآ میی عینهیو بیرقدارن  ماشیینسه تیا 

  !بمونیم جا این
 ...پس... ولی آقای حراری

 ؛صییبر کیینم تییونم نمیمیین ! همییین حییاال( زده وحشییت) امدادگر
  !بجنب ؛باش زود

 (تیراندازی از راه دور)
 ...من باید آقای حراری

 !...ان سراغمونا میمرد ...راهن؛ ما به اونا رو امدادگر
 ؛بییا! مامیا! مامیا( کنید میمامیا را صیدا ) . قای حراریآ

 ! ...من ،ماما
زمییانی بیرای شیینیدن ) .وایسیم تیونم نمی ؛مین بایید بییرم  امدادگر

موتیور ماشیین روشین اسیت  .ی آقیای حیراری نیداردها حرز
 .(ی حرکت و آماده

سیپس  ،رسید نظیر میی برای یک لحظیه گییج بیه)! ماما! ماما آقای حراری
و  گیییذارد میالمیییاس را در جیییب خیییود  .ردگیییی میتصییمیم 

. و سیییپس صیییدای تیرانیییدازی از راه دور .سیییکوت. رود میییی
 .(شدک   میبا عصبانیت سوفی را  شود میماما وارد 

ترتیییب  تونییه میاون بییا پییوال  ،جییا اونوقتییی برسییی  ماما
زنییدگی خییوبی  ؛بمییون جییا ونهم ؛و بییدهر چیییز همییه
 !بدهگوش  ؛بساز

 !؟کنی میمن  واسهو ر چرا داری این کار  سوفی

کن یه دیقه صبر
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زمس ماما   !برو فقط برو ؛کنن ؤاالی احمقانه ا 
 (گذارد میی را در دست سوفی کاغذ ی تکه که درحالی)

رنییت ب یبییا موتییور م ؛اییین آدرس زن پسییرعموی منییه
 . دوست منیبگو که  ؛جا اون

 ...من  ؛ممنونم ماما  سوفی
 و در ر قییای حییراری میینآ ق  طرییی؛ ازوقییت نییداریم ماما

 !خب؟ ؛بذارکارات ی  همه جریان
مامیا سیرافراز  .شیود میخیارج  ؛ردگیی میسوفی مامیا را در آغیوش )

کییه  شییود میاو متوجییه ن .زدرییی می بییرای خییود شییراب شییادمانی
 :(که اینتا  شود میسوفی دوباره وارد 

 !اون رفته  سوفی
، همهمییهصییدای . بسیییار روشیین اسییتنمییایش  ی صییحنه)
داخیل بیه  یسیربازان دولتی. شیود می تیر بیشریاد و تیراندازی ف

ژنراتییور روشیین . لش دا  سییفیدفیی. اصییرهمح. ریزنیید مییی
فورچییون، . تابیید نییور طبیعییی بسیییاری در بییار مییی. اسییت

سییوفی و بییاالی سییر  اوزمبنگییا، سیییمون و سییربازانفرمانییده 
 .(اند ماما ایستاده

 !خودم دیدمش ؛بود جا ایناون   فورچون
جییروم  گییه میاییین سییرباز  (سییتدیا میبییاالی سییر مامییا ) نگااوزمب

 !دیده جا اینکیزمبه رو 
 !بنده این سرباز خالی می  ماما



تباه شده/ لین ناتج141
 141 لینناتج/شدهتباه

 

همییون  ؛بییود جییا ایناون بییا دو آقییا ! خییورم قسییم مییی فورچون
 !فرماندهبودی  جا اینشبی که شما 

ایین سیرباز  !چیرا بایید بهیت درو  بگیم؟ ،ما رفیقییم  ماما
یییه  ؛س نییهاون یییه دیوو ؛کنییه یمچنیید روزه تهدیییدمون 

 !گو درو 
و ر  ؛ یییه جییادوگر؛ اون زن میینس اییین زن یییه عفریتییه فورچون

  !جادو کرده
 !کیزمبه کجاس؟ ،گم میبازم   اوزمبنگا

 فکیر !شیم؟بایید وارد ایین بازییا  چیرا ؛دونم نمییمن   ماما
و  س  اون یییه حفییار سییاده !؟دونم نمیییمیین  کنییی می

 ،دم میییبهییش ن  دخییوا میکییه رومیین، میین هرچیییزی 
هییم  ، مییا بییافرمانییده !بافییه پییس اون داره داسییتان مییی

البتیه  !مین بیا شیمام ؛اسییشن میو ر  شما مین ؛رفیقیم
اجییازه بییده بییرات ویسییکی  ؛بفرمییا !هطییور اینکییه 
 !...بیارم

. آشیییوب. کنییید میبیییه سیییربازان اشیییاره ) !ش کییین خفیییه اوزمبنگا
و پییول او شییکنند  آن را مییی .دکننیی میمامییا را پیییدا گاوصییندوق 

 هییا آن. شییدک   میپشییت یییک سییرباز جییوزفین را از . برنیید میرا 
 .(اندازند ، سوفی و جوزفین را روی زمین میماما

 !نه  ماما
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بهیم بگیو کجیا  ؛خاتمیه پییدا کنیه تونیه میاین وضیع  اوزمبنگا
  !کیزمبه رو پیدا کنم تونم می

 !کجاس دونم نمیمن    ماما
 !و بگیر ر یکی  اون( کند میبه جوزفین اشاره ) زمبنگااو

 آمییاده اسییت بییه او تجییاوز ؛ردگییی میجییوزفین را  یسییرباز)
 ؛خیود را خیلص کنید کنید میجیوزفین نومیدانیه تیلش ؛ کند

 ؛دزننییی میزنیییان جییییغ  ؛کنییید میس او را پیییاره سیییرباز لبیییا
 .(..خوردو زد

 !بود جا ایناون  ،بهش بگو ماما ،نه نه  جوزفین
 (.کند میا اوزمبنگا خشم خود را متوجه مام)

 !کنم میخواهش   ماما
هیوش  ه انگیار بییکی ای گونیه ، بهشیود میآرامیی وارد  به سالیما)

خییون از  ؛شیود دییده میرودی از خیون وسیط لباسییش  ؛اسیت
 .(زدری میقطره  قطره شپاهای

 !نتمومش کنی! نتمومش کنی( زند میفریاد )  سالیما
 !سالیما  فورچون

بلییی کییه  ؛نتمییومش کنیی خیدا رو تیو (زنید میفرییاد ) سالیما
  !بسه ،هدیگبسه  !نبود؟ بس نوردیا  ما  سر

ناگهییان از عمییل  سییالیما ی سییربازان بییا صییدای جسییورانه)
 .(ایستند می

 !کردی؟ کار چیتو   ماما
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و  زنیید میراه خییود کنییار  را از سییر بییا خشییونت سییربازان) فورچون
 !سالیما! سالیما (دود می سالیما سمت  که  حالی در

 !فورچون  سالیما
مامییا خییود را از  .ردگییی میرا در آغییوش  سییالیمافورچییون )

 .(کند میدست سربازان خلص 
بییه  ،سییالیما !نآب گییرم و پارچییه بیییاری نسییریع بییری ماما

نگاهیت بیه مین  ؛باید به مین نگیاه کنیی ؛من نگاه کن
یاللیه بیه مین  !ای فکیر نکین هدیگیچییز  به هییچ ؛باشه

  !نگاه کن
دسیییت فورچیییون را کیییه  ؛ درحیییالیخنیییدد میپیروزمندانیییه ) سالیما

شییماها  (بییه اوزمبنگییا، سییربازان و فورچییون رو ،ردگییی می
رو بییدن میین و  ر جنییگ خودتییوند تونییی مینه دیگیی

فورچییون او را درآغییوش  ؛رود از حییال مییی) !پیییاده کنییین
 .(تاریکی .میرد می سالیما .کشد می

 
هفتمیصحنه


پرنیده آرام  .بیار. سییری ایتیوری صداهای جنگیل بیارانی گیرم)

را بیا جیاروی بیار خیاک کیف  دقیتبیا سوفی . زند میچهچهه 
جییوزفین آشییپزخانه را تمیییز . کنیید میپییاک  ی نخییل سییاقه

 (.دیپا با نگرانی جاده را می ماما. کند می
 (دخوان می)  سوفی



144 تباه شده/ لین ناتج
 144 لینناتج/شدهتباه

 

 بخور  دیگه مشروبیه 
 رفیق

 و پاک کن، رفیق ر اشکای خشم
 حاال مست و نادون باش

 رفیق آخرت یالخ بیتو لحظه باش، 
 بینییید میرد شیییدن  کیییامیونی را درحیییال   کیییه ایناز  مامیییا) 

 .(شود میزده  هیجان
 (دخوان می)  سوفی

  تا فراموش کنی جا ایناومدی  که اینواسه 
 ،کنار بذار ور  افسوس

 و جوری برق  که انگار آخرشه
 آخر جنگ
 ... آخر جنگ

 !گردوخاک بلند شد  ماما
 !ت؟کی هس( با اشتیاق)  جوزفین

 ؛رن مییسیمت شیمال  اآبیی کیله!دونم نمیی( زده هیجان) ماما
 .چییزی نیسیت .کنید میحرکیت   عشیوهبیا ) !یاآهیاا یآهااا

 .(رود میز می سوی دیمیاو با ناا
ی کاروکاسییبی جییور چییهحییاال مییا  !لعنییت بییه اونییا

 !جونمون کردن اونا نصف! کنیم؟
 .هی سوفی، بیا کمکم  جوزفین
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و خیییارج  دکننییی میبلنییید  جیییوزفین و سیییوفی لگییین آب را)
. کنیید میمامییا صییورتش را بییا دسییتانش پنهییان . شییوند می

 ،کنیید میمامییا نگییاه  ؛زنیید میسییوت  ،شییود میکریسییتین وارد 
. کنتیییرل کنییید کیییه هیجیییانش را کنییید میتمیییام تلشیییش را 

 .(تکاند وشلوار جدیدش می را از کت سفرکریستین خاک 
مشییتری یییه  مواسییتونسییته  میبییاد ! مییدهوببییین کییی ا  ماما

ولییی درعییوض تیو نصیییب میین  ،بییاره حسییاب خیوش
 !شدی

از اییین همییه مییدت حییالم کییه بعیید خییوش ،جالبییه  کریستین
مثیییل  !و داری ر ربیییایی هنیییوزم اون جیییذابیت و دل

 !آی میخوب و سرحال به نظر  همیشه
 !داشتم و با سیلی سرخ نگهر  آره؟ من صورتم  ماما

 .(خندد میکریستین )
 !د رشوه دادی؟بن  شدن از راه واسه رد

 کییه این محییض   بییهو دارم و ر  خییودم ترفنییدایمیینم  کریستین
مورمییأبفهمییم 

  !کنم  بلژیکی علقه داره، از ترفندام استفاده می
 (زند میخره لبخند ماما باأل)

 !ییجا ایندیدم هنوزم  که ایناز  جا خوردم
بییا  بییرم و گییور شییم و توقییع داشییتی تییوی جنگییل گییم ماما

جنییگ  ؛مونییدنیم جییا اینمیین  !ا زنییدگی کیینم؟امبوتییی

ی بـه سوپ اپـرای نیجـری و شـکالت
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ا رو دنبییال کنییی اونیی ؛حفییارای طییلس خییاطر   هبیی
 !چی پوشیدی؟ ؛و دنبال کردیدردسر

 !؟خوشت میاد  کریستین
 !سایز تو رو نداشتن؟  ماما

و کییه  ر چشییای تییو هرچیییزی! عزیییزم ؛خیلییی باحالییه کریستین
 !گن میبهم   باید بدونم

  !وها  ماما
 !؟تو چی دوست داری  کریستین

 !نه؟ ،هکاروکاسبی خوب باید باش  ماما
حتیی تییو  ،بایید لبییاس عیوض کنییه آدم اقییلا ولیی  ،نیه کریستین

 !شنیدم چه اتفاقی افتاده ؛...مواقع جور این
 (مکث)

 !دختر خوبی بود سالیما ؛زندگی همینه  ماما
 .(شود میسوفی وارد )

 !دایی  سوفی
 .(دنکن میر را بغل دیگهم)

 !وردما  یه چیزی برات  ،عزیزم ،سوفی  کریستین
 !کتاب؟  سوفی

 !آره  کریستین
 !مرسی  سوفی
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سییوفی کاغییذ  ؛دهیید میکریسییتین یییک بسییته بییه سییوفی )
تعیدادی مجلیه و ییک کتیاب را بییرون ؛ کنید میی را پاره ا قهوه
 (مکث .آورد می

 !؛ توقعت باال نباشهمادرت طرز  ازم یه نامه و این  کریستین
 (.ردگی میزده نامه را  سوفی بهت)

 !ببخشید (فرورفته فکر در)  وفیس
 !برو  کریستین

 .(شود میسوفی خارج )
هییم  هبییهییام با خیییال کییردم ،اومییدنت شییوکه شییدماز  ماما

  !زدی
 !که تو رو ببینم جا ایننیومدم  ،هم زده بودم به کریستین

 !اوه (خور دل)  ماما
 ...و  کریستین

 !و چی؟  ماما
 (حظه سکوتچند ل)

 !خب؟
بییام  خواسیتم میمین ن... مین (ولیی خالصیانهبا درنیگ ) کریستین

  !دلم برات تنگ شده بود ،یولی لعنت ،جا این
 .(خندد میماما )

 !حرفی نداری بهم بزنی؟
 !و بدم؟ ر جواب خریتت خوای می واقعاا   ماما
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چییرا  دونم نمییی !یتییو زن بدجنسییی هسییت( خییور دل) کریستین
جییایی کییه کپییک رشیید  بییه بتابییه توقییع دارم آفتییاب

 !کنه می
 .(انگیزد صراحت او ماما را برمی)

 !و دوست ندارمر  لحنت  ماما
 !داریم «ناتموم کار»ما هنوز یه   کریستین

 ؛هییچ کیاری نیسیت جیا این ،و نگیاه کینر  برتدورو ماما
 !چی باقی نمونده هیچ

ش را دسییت ؛کنیید میبییه مامییا نگییاه  ؛کنیید میبییه اطییراز نگییاه ) کریستین
پییس ( پییرد از دهییانش مییی ؛زنیید میلبخنیید و  دهیید میتکییان 

 !، بیا با من زندگی کنماما
 !برو پی کارت  ماما

 !؟چی  کریستین
 خییوام مین ؛گییم کیین رو  ، گییورتگفییتم کییه همین ماما

 !گوشم از این چرندیات پره ،چیزی بشنوم
 میر رودخونیه  ی تیو جیاده .گیی میو  ر همین همیشه کریستین

و ر  م قلیوه ییه پسیری نزدییک بیود! دییدم و به چشیمم ر
و ر  زمییین! گم میییجییدی  ؛بیییرون بکشییهبییا سییرنیزه 

رحیم بیود  شیکر کیردم کیه پسیره دل رو بوسیدم و خدا
دسیت  ،موریتمأییه می تیوکه بهش گفیتم مین  موقعی و

  !از سرم برداشت
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چییرا بییا  !خنکییه( خییورد میجییوی خنییک  کییه آب درحییالی) ماما
 !؟آری میو جا ن ر تحال  این

 ؛خییوام میمیین  اییین چیییزی نیسییت کییه کییه اینواسییه  کریستین
 !بیاربرام یه نوشابه  لطفاا 

نوشییابه بطییری  کییه بییه او یییک  و درحییالی زنیید میلبخنیید ) ماما 
 !مبذارموزیک  مر می (دهد می

 !که حاضر نیستی باهام برقصی؟ وقتی چه فایده کریستین
 مر مییی !خفییه شییو و آروم بگیییر (خنییدد می کییه درحییالی) ماما

 !نظرت چیه؟ ؛کمی آجیل تفت بدم 
 (چند لحظه سکوت)

 !چرا ما نباشیم؟  کریستین
 !تیا؟ میا دو !؟شیه میچیی  !کنییم پروفسیور؟ کیار چی ماما

مین میردا  !قیرار مین بیی ،شیی میتو سرگردون  ؛فکرکن
م، کنی مییییمیییا جروبحیییث  !گم مییییرو دییییدم کیییه 

تیو حسییود  ،شییم میمییل  بییی و مینم شییه میدعوامیون 
؛ کسییل مدونی میییتییه اییین مییاجرا رو  مییا !شییی می

 !س کننده
و اگییه میین بگییم  !درسییته؟ ،دونییی میو  ر چی تییو همییه کریستین

 !؟کنم مییمیونم و تیو کیارات کمکیت  پای حیرفم میی
در تعمیییر  !ییه مغیازه ؛نیدازیم ییه کیار مشیروع راه مییی
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 حافظیییتازت م ،کنم مییییآینیییه نصیییب  ،کنم میییی
 !ورزم بهت عشق می ،کنم می

 !من احتیاج به محافظت دارم؟نظرت ه ب  ماما
تییو نیییاز بییه کسییی داری کییه  آد میییولییی بییه نظییر  ،نییه کریستین

  !بهت عشق بورزه
 !حاال احتیاج دارم؟  ماما

ی میردی توقت از آخیرین بیاری کیه گذاشی ماما، چند کریستین
ه مین کی لمیردی مثی !هیا؟گیذره  میی بهت دست بزنه

  !بینه توی وجودت فقط راه خونه رو نمی
! خیدای مین ؛بیس کین (خنیدد میکیه بیه او  رحالید ماما)

 !شی می زیادی احساساتیداری 
 !عاشقتم... منطقم ا برخلز  مّ ا ،شاید  کریستین

هییدفت از گفییتن اییین چرنییدیات  !عشییق (بییا تحقیییر) ماما
واسیه  یا هندعشیق ییه احساسیات خیلیی شیکن !چیه؟

« عاشقشیییم»فکییرکن سییر چیییزی کییه مییا  !سجییا این
 ی کلمییه« عشییق» ؛و نییداره ر ارزشییش! آد میییچییی 
مییا   هضییرری کیه بی ؛کنیه میعیوض رو  مییا ؛اییه سیمی
ی فکیییر جیییور این ؛از نفعشیییه تیییر بیشرسیییونه  میییی

و  مییا بییار سیینگینیه لواسییه مردمییی مثیی !؟کنییی مین
  !کنه میرو خفه  سر ماآخر

  !وی؟شن می  گی میکه داری رو چیزی   کریستین
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 !باهاش کنار بیا ؛این واقعیته  ماما
؛ وقتییی خییودت نتییونی هییا بییدمچییرا میین ب  ... اوهییوم کریستین

 !؟گم مییدرسیت ! فاییده نیداره ،سینگینش کنیی سبک
 !خوام میمن معذرت 

 .(رود میدر  سوی   آشفته از جواب ماما )
زده  ناگهییان وحشییت ،کنیید مینگییاه ) !؟ری میییداری کجییا  ماما

 .(شود می
 !بچه نشو ؛شنیدی و  ر تو حرفام ،هی هی

خنییده  ،مکنی میییمییا شییوخی ( سییتدیا میوج از خییر قبییل) کریستین
  اییین همییه راه! م خیلییی خسییتهولییی خییدایی میین  ،داره

ی رسییدم کیه دوسیت دارم و کوبیدم اومدم و بیه سینر
میین  !خییواب بخییوابم رخییت شییب تییوی همییون هییر

آشیینا دارم، غییذای مشییخ ،  احتیییاج بییه همییدم  
 ،گم میییاگییه متوجییه نیسییتی دارم چییی  !حرفییای سییاده

، دوسیییت دارم کنم میییی ولیییی خیییواهش ؛رم میییی
 !هم نباشیم؟ چرا ما با... و بدونمر  حقیقت

کریسییتین  .کنیید میمامییا سییکوت . چنیید لحظییه سییکوت)
ثیر تییأ ی مامییا او را تحتهییا حرزا اّمیی ،رد بییرودگییی میتصییمیم 

 .(دهد میقرار 
 ، مین تبیاه...مشید تبیاهمین  (برانگییز تعجب شکستگی  با ) ماما

 !...مشد
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خییدای میین، ( بلعیید یش را فرومیییهییا حییرزکییه  درحییالی) کریستین
ولییی  ،وردنچییه بلیییی سییرت ا   ااون مییرد دونم نمییی
 ولییی میین فکییر ،ممکنییه احمییق باشیم! سییفمأمت واقعیاا 

، زنم مییییییه مییرد حییرز  عنیوان   مییا، و میین بییهکنم  میی
کییه مامییا را  رود میی) !و درسییت کنیییم ر م اوضییاعتیونی می

سیتین بیا کیه کری وقتیی تیا کشید میماما خود را عقب  ؛آرام کند
 .(کشد میآغوش  بهاصرار او را تنگ 

خیود را رهیا  کنید میسیعی ) !نیه ،بیه مین دسیت نیزن! نیه ماما
مامییا زیییر  ؛شییود میا عاقبییت تسییلیم آغییوش گییرم او اّمیی ،کنیید
 .(بوسد میکریستین او را  ؛زند میگریه 

 (.خندد خود می با)! ببخشید ،اوه (شود میوارد )  سوفی
و ر  ییه فیلیی کیه راهیشچیرا عیین  (کشد میرا کنار  خود) ماما

 !ایستادی؟ جا اون گم کرده
 (.رود می)! ببخشید ماما   سوفی

  !کنه میو عوض  ر گمون نکن این چیزی  ماما
 !جا بمون همون  کریستین

 !؟ری میداری کجا   ماما
خیورم  قسیم می(  کنید میلبیاس خیود را صیاز  که درحالی) کریستین

  !؟پرسم این آخرین باریه که می
 شود می راست و خمای  شاخه

 ،پاسخ به باد سرکشدر 
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 ،ظرافت  خاک شده ،وار دایره رق   
 ست آرام همه آن را پایانی با این

 !آرام
یییک لحظیییه  .بییرد میمامییا  سییمت  کریسییتین دسییتش را ) 

کریسییتین او را  ؛ردگییی میمامییا دسییت او را  عاقبییت. سییکوت
مامیا  ؛دکننی میشیروع بیه رقصییدن  هیا آن؛ کشید میدر آغوش 

کییم تسییلیم  کییم ااّمیی ،دهیید میمقاومییت نشییان ابتییدا کمییی 
نییوازی  تییک .«یاا  کییم ی پرنییده»: موسیییقی گیتییار. شییود می

رقیی   هییا آن ؛بییرد میجییوزفین را بییه اتییاق  سییوفی. گیتییار
 .(دکنن میدونفری را تماشا 

 !برو ماما (شادی با)  جوزفین
 !پریموس! ماما! پریموس! ماما  یطوط

 ...نییدده میه رقیی  مییوزون خییود ادامییه مامییا و کریسییتین بیی)
 .(تاریکی

 
 پایان

 
 
 
 
 
 




