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یادداشتمترجم
لین ناتج در سال  ۹۱۹۱در بروکلین به دنیا آمد .او اولین نمایشنامهاش را
در سن  ۴سالگی و به تأثیر از زنان محیط اطرافش نوشت .ناتج مدرک
نمایشنامهنویسی را از دانشگاه ییل کسب کرد و اکنون مشغول به تدریس

این رشته در دانشگاه کلمبیاست  .وی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
بینالملل ،سمت افسر مطبوعاتی ملی را برﻋﻬــﺪه داﺷــﺖ  .این
نمایشنامه نویس محبوب آمریکایی تنها زنی است که موفق به کسب دو
جایزهی پولیتزر در بخش نمایشنامه شده است؛ یک جایزه برای
نمایشنامهی 
تباهشده ( )022۱و دیگری برای نمایشنامهی عرق ()02۹۵
که آقای حسین رحمانی آن را به فارسی برگردانده است .از دیگر جوایز او

میتوان به
جایزهی حلقهی منتقدان تئاتر نیویورک  ،جایزهی فرانچسکا
جایزهی استاینبرگ اشاره کرد .در ادبیات آمریکا ،ناتج را
پریموس و  
همردیف نمایشنامهنویسان سرشناسی چون تنسی ویلیامز  ،تورنتون
وایلدر و آگوست ویلسون میدانند .موضوع عمدهی آثار این نویسنده،
مردم حاشیهنشین و سرکوبشده (بهویژه زنان) است.
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زن ،زمین و جنگ در نمایشنامهی تباه شده مثلثی را شکل میدهند که
نویسنده با اتکا به این مثلث روایت خود را پیشمیبرد .میدان جنگ در
ایتوری است؛ منطقهای واقع در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
(کشوری در آفریقای مرکزی) که در آن نزاع بین دو قبیلهی هما و لندو
وجود دارد .یک قبیله کشاورز است و دیگری گلهدار و هردو خواهان
تصاحب زمین .در سال  ۹۱۴۴با تجاوز کشورهای همسایه به کنگو،
اوضاع وخیمتر میشود و خصومت و جنگ بر سر منابع طبیعی به اوج
ا
خود میرسد .کنگو قبل مستعمره ی بلژیک بوده و منابع طبیعیاش سالها
توسط این کشور غارت میشد  .در سال  ۹۱۹2مستقل شده ،اما بعدها
درگیر جنگهای داخلی زیادی میشود و با وجود توافق و صلح در سال
 ،022۹جنگ بین شورشیان و گروههای دولتی در شرق این کشور ادامه
پیدا میکند .از جمله منابع طبیعی مهمی که جنگ بر سر آن اوج میگیرد،
کلتان است؛ سنگی قیمتی که  ۹۱درصد زمینهای کنگو را دربر میگیرد
و از پودر آن برای تنظیم جریان الکتریکی در کامپیوتر و موبایل استفاده
میشود.
از همان آغاز جنگ در سال  ،۹۱۹۹زنان مدام مورد تجاوز سربازان دولتی
و شورشی قرار گرفتند؛ سربازان شورشیای که برای آزادی سرزمینشان وارد
میدان شده بودند .در جایی از نمایشنامه ،یکی از زنان قربانی به نام سالیما
میگوید « :وﻟـﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻣﻦ رو از خونهم بردن! من رو بردن بوتهزار،
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دزدای مهاجم وحشی! ابلیسای لعنتی! یکیشون گفت« :این زنه واسهی
همهس ،مث یه سوپیه که همه قبل شام میخورن ».پاهام رو بستن به یه
درخت و هرموقع سوپ دلشون میخواست ،میاومدن سراغم! براشون
آتیش روشن می کردم ،غذا درست می کردم ،به ترانههای مسخرهشون گوش
میدادم ،گلوله جابهجا میکردم ،خون روی لباساشون رو میشستم و...
اونجا دراز میکشیدم ،اونا اونقدر بهم حمله میکردن تا جاییکه خونی
بشم! پنج ماه مثل یه بز زنجیرم کرده بودن! این مردا واسه آزادی ما
میجنگیدن؟»
در این جا گویی بدن زن به مثابه ی سلح جنگی در نظر گرفته می شود .تجاوز
به زنان اغلب جلوی خانوادهی آنها صورت میگرفت ،بدون اینکه زندان
یا هرگونه مجازاتی در انتظار سربازان باشد .در مستندی دربارهی این
موضوع با عنوان صدای ما اهمیت دارد  ،یکی از سربازان شورشی
میگوید« :رهبر ما میگفت که تجاوز و دزدی استرسمان را کم میکند و
ما هم به کاری که حالمان را بهتر کند نیاز داشتیم .به این کار عادت کرده
بودیم ».سرباز دیگری میگفت« :به بیش از پنجاه زن تجاوز کردم .سرنیزه
یا اسلحه الی پاهایشان میگذاشتم یا با سیم برق کتکشان میزدم» .بدن
زن در این کشور به استحاله و بیگانگی کشیده شده و زنان هیچ اختیاری بر
آن ندارند؛ بازیچهی دوئل بین دولت و سربازان شورشی شده و هر چه
مردان تصمیم میگیرند همان بل سر بدن زنان میآید.
Our Voices Matter
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در جوامع فردگرا و مدرن ،آنگونه که لوبرتون اذعان دارد ،بدن میتواند
عامل گسست انسان باشد چرا که از طریق آن فرد میتواند خودمختارانه
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ درﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ و درﺣـﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اجتماعی است و از طریق آن است که فرد تعریف ،پذیرفته و یا طرد
میشود .بدن در این جوامع مقولهای نیست که فرد بتواند از خلل آن
ً
طبیعتا برای زن که همیشه در
متفاوت بیندیشد و عمل کند .این معضل

سایهی مرد بوده دوچندان خواهد بود .بدن در این گونه جوامع ،محملی
است برای اعمال تبعیض و تدابیر سیاست و فرهنگ حاکم.
در جامعهی کنگو هم با بدن اینگونه برخورد میشود؛ بدنی که در صورت
ناهماهنگی با گروه طرد میشود .شخصیتی مثل سوفی در نمایشنامه از
ا
گروه زنان طرد میشود و حتی زنان همکارش که در بار(میخانه) دقیقا کار
او را انجام می دهند و برای لذت و سرگرمی سربازان و رهبران خدمت
میکنند ،هم او را به سخره میگیرند چرا که یک دختر تباهشده است .یکی
از معانی تباهشده فرد قربانی جنسی است ،اما لین ناتج در گفتوگویی
شرح میدهد که در این اثر به زنانی اشاره دارد که رحمشان با چاقو،
اسلحه یا سرنیزه توسط سربازان ،نابهکار میشود و این زنان برای همیشه
ممکن است نازا شوند مگر اینکه عمل جراحی انجام دهند.

جامعهشناس و انسانشناس فرانسوی _)David Le Berton(1953
Ruined
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بیش از این نیازی به اطالهی کلم نمیبینم و بهتر است خواننده با خود
متن بدون پیشفرضهای بیش تر مواجه شود .در پایان ،از دوستان
گرانقدرم حافظ احمدی ،مریم رفیع و احسام سلطانی که هر کدام به
نوعی در این مسیر مرا همراهی کردند بسیار ممنونم.
فاطمه سواعدی
تابستان ۹۹۱۱
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یادداشتنویسنده
تشکر صمیمانه از زنان بیی نظییر کنگیو کیه دلیرانیه خیاطرات خیود را بیا
مییا بییه اشییتراک گذاشییتند .نمایشیینامهی میین ادای احترامییی اسییت بییه
مقاومتشییان .تشییکر میییکنم از زنییان کنگییویی از جملییه :شییابارو
بریگیت ،جیین کیاویرا ،نییا کیاکوهیرو ،سیینجه توکوکیو اسیتر ،الیماسیی
مولمییازا ،پییولین تییاموه ،موزیمییا سییالیما ،مامییا نییادی زابیبییو ،آبییامبو
جیوزفین ،سییوفی سییومانا ،ناتموسیییموا امیلییین ،بیسییوازا ماریییا ،کییاتونگو
ویامبییا رز و برنییت بییویرا اسییتراید کییه روایتهییای خییود را بییرای مییا
تعریف کردند.
سییپاس و یییژه از گییروه بییازیگری وتییدارکات بییینظیییر«تبییاهشییده»،
کیییت وریسییکی ،تییونی گربییر ،بییاب فییالز ،روش شییالفر ،تانیییا پییالمر،
دان سالیون ،لیین میدو ،بیری گیروو ،اسیتیو اسیکات ،مانیدی گرینفیلید،
جییییری پییییچ ،لیییییزا مکنییییالتی ،نانسییییی پیکییییون ،پیتییییر هاگییییان،
جوسیلین کیلرک ،شیرکت ت یاتر البرینیث ،جسییکا نیوویرت ،تاینیا بیینم
و ایکییوولیتی نییاو ،جییین سییاکس و موسسییهی الیین بلیییک اسییتون ب یرای
مط العییات زنییان در هنییر ورسییانه ،دیوییید موکاسییا ،چ یارلز دیکنییز الییم،
بنیییاد گوگنهییایم ،جیمییی اوبومبییا و سییازمان عفییو بینالملییل (ادارهی

کامپاال) ،روری بریکر ،کایوندو واهابو ،آسیموه دبورا و جری گربر.
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شخصیتهایداستان



ماما نادی

ّ
بانوی جذاب  ،کاسب ،چهلساله

جوزفین

دختری بیستساله که برای ماما کار میکند

سوفی

دختری هجدهساله که برای ماما کار میکند

سالیما
کریستین

دختری نوزدهساله که برای ماما کار میکند
فروشندهی ّ
سیار ،چهلساله

آقای حراری

تاجر الماس ،لبنانی ،چهلساله

جروم کیزمبه

رهبر شورشی

فرمانده اوزمبنگا رهبر نظامی در دولت کنونی
فورچون

سرباز دولتی ،شوهر سالیما

سیمون

سرباز دولتی ،پسرعموی فورچون

لورنت

سرباز دولتی ،همکار اوزمبنگا

سربازان شورشی
سربازان دولتی
امدادگر
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مکان :شهر کوچک معدنی .جمهوری دموکراتیک کنگو.

پردهیاول

صحنهیاول

( شییهر کوچییک معییدنی .صییداهای جنگییل بییارانی ایتییوری.
جمهوری دموکراتیک کنگو.
مبلمان مندرس بار و ییک مییز کهنیهی بیلییارد .بیرای سیرزنده
نشییان دادن محیییط قییدیمی بییار تییلش بسیییاری شییده اسییت.
تشتهای لبیاسشیویی پلسیتیکی در گوشیهای افتیاده اسیت.
یییک بییاتری ماشییین قییدیمی ،نییور و سیسییتم صییوتی را بییه کییار
میانییدازد .یییک قفییس سرپوشیییده بهوضییوح در گوشییهی خانییه
دیده میشود.
مامییا نییادی چهییلسییاله ،زنییی جییذاب کییه متکبرانییه و شییاهانه
قییدم میزنیید ،بییه کریسییتین چهییلسییاله و فروشییندهی ّ
سیییار
ّ
همیشه بشاش نگاه مییکنید کیه درحیال سرکشییدن فانتاسیت.
زنییدگی سییختی کییه کریسییتین در جی ّ
یادههییا میییگذران ید او را از
ا
کییتوکییول انداختییه اسییت؛ لباسییی کییه بییر تیین دارد احتمییاال
موقعیکه نیو بیوده شییک بهحسیاب مییآمیده اسیتّ ،امیا ایین
لبیییاسهیییا اکنیییون دهسیییالهاند و در عیییینحیییال بسییییار

تباه شده /لین ناتج 12

تباهشده/لینناتج 12


دوستداشیتنی .کریسیتین خیاک سیفر را از لباسیش میتکانید
و نوشابهاش را سرمیکشد).

کریستین

آه ،چییییه خنییییک! تنهییییا فانتییییای خنییییک تییییوی
ّ
 01کیلییومتری؛ نمیییدونییی چییه مییزهای داره! (مامییا
لبخنیید گییرم و عشییوهگرانییهای میییزنیید و بعیید بییرای خییودش
آبجوی پریموس میریزد).

ماما

کدوم گوری بودی؟!

کریستین

رسیدن به اینجا کار سادهای نبود!

ماما

سییه هفتییهس منتظییر تییوام؛ چ یهطییور کاسییبی کیینم؟!
نه صابونی ،نه سییگاری ،نیه ّ
حتیی نییم لیتیر سیوخت
برای ژنراتور!

کریستین

چییرا بییا میین سییر دعییوا داری؟! میین اییین اوضییاع
شلمشوربا رو راه ننیداختم! بهیت بگیم کیه هییچکیس
ّ
جییادهی اصییلی عبییور
و هیییچکس نمیییتونسییت از
کنییییه  :هییییر دو کیلییییومتر سییییروکلهی پسییییری

کلشینیکفبهدسییت بییا جیبییای خیالی پیییدا میییشیید!

جریمه ،مالیات ،تعرفیه؛ هرکیدوم واسیه خیالی کیردن
بارت یه بهونهای میتراشید!
ماما

پس چرا آقای حراری همیشه از پسش برمیآد؟!
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کریستین

آقییای حییراری مایحتییاج تییو رو نمیییآره؛ میییآره؟!
آقییای حییراری منییافعی داره کییه بییه امنیییت جییونش
تییرجیحشییون میییده؛ ولییی میین هنییوزم میخییوام یییه
روزی زن و بچه داشته باشم! (از ته دل میخندد).

ماما

ماتیک من چی شد؟!

کریستین

ماتیک تو؟! ازم ماتیک خواسته بودی؟!

ماما

معلومه که خواسته بودم خره!

کریستین

مراقییب حییرز زدنییت بییا میین بییاش عزیییزم؛ چییهطور
ممکنیه؟! بایید خوشیحال باشییی کیه صیحیح و سییالم
رسیدم اینجا( .درحیالیکیه ییک عیدد ماتییک را از جییبش

بیییرون میییآورد) بییا میین درسییت رفتییار کیین ،وگرنییه
میییدمییش بییه جییوزفین؛ اون خییوب بلییده چ یهجییور
ماما

تشکر کنه!
آرهّ ،اما تو همیشه بیا جیوزفین ییهکمیی بیشتیر از اون
چیییزی کییه میییخییوای میییبییری خونییه؛ امیییدوارم
کارت رو بلد باشی!

کریستین

(کریستین درحالیکه میخندد) حسودیت میشه؟!

ماما

ولم کن؛ تیو زییادی قابیلپییشبینییای! (بیا بییاعتنیایی
روی از او میگیرد).

کریستین

کجیا میییری؟! هییی هییی ،داری چییکییار میییکنییی؟!
(موذیانیییه) عزییییزکم ،مییییدونم از مییین خواسیییتی
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فرامییوش کیینم...؛ پییس میییتییونی سییر میین داد بزنییی،
ّ
ّاما این دفعیه بهیت لیذت نمییده! (کریسیتین بیا ماتییک
او را دست میاندازد؛ ماما لبخند نمیزند).

ماما

اوه ،خفییهخییون بگیییر و ردش کیین بیییاد! (درحییالیکییه

ماتیک را از او میگیرد) مرسی کریستین!
کریستین

نشنیدم؟!

ماما

لگید بییه بختییت نییزن و اینکییه بهتییره کییه قرمییز باشییه!
(تکیییهای آینیییهی شکسیییته از پشیییت مییییز کیییجومعیییوج
بیرون میکشد و با ظرافت رژ لب میزند).

کریستین

نباید این رو بگی؛ میدونم دلت شوهر میخواد!

ماما

بههمین خیال باش!

کریستین

(میخواند) این عشق چیست؟
بادی غیرمنتظره،
نوسان،
رویارویی با توفانی که در راه است،
گشییییودن یییییک بوتییییهی خییییاردار بادگسیییییخته و
دورانداخته!
بییا عز یییزم ،عیوض بوسییهای کیه بییه مین نییدادی یییک
شعر تقدیمت کردم! (کریستین بهگرمی میخندد).
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ماما

(درحالیکییییه یییییک کاسییییه آجیییییل بهنشییییانهی آشییییتی

بیرون مییآورد) بیا؛ مقیداری بیادومزمینیی واسیت کنیار
گذاشتم آقای پروفسور!
کریستین

همهش همین؟!

ماما

(درحالیکه با نگاهش او را میترساند) بچهی خوبی باش،
وگرنه میندازمت بیرون!

کریستین

اوه اوه ،چرا ادا مادربزرگا رو درمیآری؟!
(کریستین حالت او را به سخره میگیرد .ماما میخندد و
آبجوی خود را پایین میآورد).

ماما

مطم نی آبجو نمیخوای؟

کریستین

تو مین رو بهتیر میشناسیی عزییزم؛ چهیار سیاله لیب
به مشروب نزدم!

ماما

(موذیانه) خنکه ها!

کریستین

پوز!
(تعداد کمی بادامزمینی میشکند؛ با آنها بازیبازی میکند و
در دهان خود میگذارد .صدای طوطی بلند میشود).

چی اونجاس؟ توی اون قفسه؟
ماما

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

کریستین

کی؟
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پیینجشیینبهی هفتییهی پیییش .هیشییکی اییین پرنییدهی
لعنتی رو نمیخواست؛ زیادی ناله میکنه!

کریستین

(متحیر) اوهوم ،مگه چی میگه؟
(کریستین سمت قفس میرود و زیر پردهی آن را با دقت
نگاه میکند).

ماما

*

کیی مییدونیه ایین پرنیده بیه زبیون پیگمیی صیحبت
میکنییه؛ پاپییای پیییر آخییرین بازمونییدهی اییین قبیلییه
بییود؛ اون پرنییدهی احمییق تنهییا چیییزی بییود کییه پاپییا
میتونست باهاش صحبت کنه!

کریستین

(رو به پرنده) آهاااای؟!

ماما

اون عقیییده داشییت تییا زمییانی کییه کلمییات مییردم

کریستین

جنگلنشین ادا میشد ،ارواح زنده میموندن.
ا
واقعا؟!

ماما

آره؛ راسییتش وقتییی اییین پرنییده بمیییره ،اینجییا بخشییی
از داستانش رو ازدست میده!

کریستین

(انگشییتش را سییوی قفییس میبییرد) میییخییوای باهییاش

چیکار کنی؟
ماما

بفروشمش .نمیخوامش؛ بوی گندی میده!

کریستین

(همچنان دست به طوطی میزند) آهاااای!

ماما

هی هی ،اون پرنده رو انگولک نکن!
(زبان ساکنان بومی جنگلهای استوایی آفریقا)  Pygmy

*
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کریستین

نگییاه کیین ،از میین خوشییش میییآد! خییب مامییا ،ازم
نپرسیییدی چییه چیییزای دیگییهای بییرات اوردم .بییرو
ببیییین! (بیییه سیییرعت انگشیییتش را بییییرون میکشییید) اوه،
لعنتی! گازم گرفت!

ماما

خب نباید باهاش ورمیرفتی! (میخندد).

کریستین

اوه ،لعنتی!

ماما

(بیییصییبرانه) بچییه نشییو؛ چییی ب یرام اوردی؟! خییب،...
میخوای هی حدس بزنم؟!

کریستین

(مینشیند) برو یه نگیاهی بیه کیامیون بنیداز و نگیو کیه
به فکرت نبودم!

ماما

(با لبخند) چند تا؟!

کریستین

سه تا.

ماما

سییه تییا؟! ّامییا االن نمیتییونم سییه تییا رو نگییه دارم؛

خودت میدونی.
کریستین

البته کیه میتیونی و اگیه همیهشیون رو بیرداری ارزون
برات حساب میکنم!

ماما

(درحالیکیه سیمت در مییرود و بیا بییمیلیی بیه سیفارشهیا

نگیییاه میکنییید) نمییییدونم بیییه نظیییر زهواردررفتیییه و
استفادهشده میان!
کریستین

کوتییاه بیییا مامییا؛ دقیییق نگییاه کیین ،خییودت گفتییی
اوضاع کاروکاسبی روبهراهه!

تباه شده /لین ناتج 18

ماما

تباهشده/لینناتج 18


(بییه فکییر فرومیییرود) باشییه ...یکییی ،اون جلییویی! (از
دور اشاره میکند)

کریستین

سه تا! یاال نذار رو دستم بمونن!

ماما

فقط یکی! چهقدر درمیآد؟

کریستین

میدونییی اومییدن بییه اینجییا چ یهقییدر سییخت بییود؟!
جاده داغون بود!

ماما

خیلییهخییب خیلییهخییب؛ بیخییودی قضیییه رو گنییده
نکن؛ فقط بهم بگو قیمت هرکدوم چند میشه؟!

کریستین

قیمیییت همیشیییگی بیییهعلوهی بیسیییتوپنج تیییا؛
چییون...چییون...خییودت میفهمیاومییدنم بییه اینجییا
اونم با این بار ساده نبود!

ماما

پونزده تا بهت میدم.

کریستین

چیییی؟! پیییونزده تیییا؟! نیییه اینکیییه چییییزی نیسیییت؛
بیستوپنج تا؛ د یاال!

ماما

بیشتر بیست تا بهت نمیدم!
(کریستین فکر میکند؛ موافق نبود)

کریستین

اوم ،قبولیه قبولییه! لعنیت! خیلییهخییب خیلیهخییبّ ،امیا
ییییه فانتیییای دیگیییه میخیییوام؛ ایییین دفعیییه از اون

آخریاش!
(کریستین مغلوب ،خارج میشود .ماما لبخند پیروزمندانهای
میزند و از سردکن بطری مشروب دیگری بیرون میآورد؛ دوباره
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ماتیک میزند؛ سپس پول خود را میشمارد .کریستین با دو
کارتن سیگار اوگاندایی متکبرانه وارد میشود .چند لحظه بعد
دو خانم با لباس ژنده با درنگ وارد بار میشوند :سوفی ،دختر
بسیار زیبای بیاعتنا و سالیما ،زن روستایی درشتاندام که
چهرهاش رنج وخستگی را فریاد میزند؛ آنها دست یکدیگر را
گرفتهاند .ماما دو خانم را بهدقت بررسی میکند).

ماما

میییین گفییییتم یکییییی( !...درحییییالیکییییه بییییه سییییوفی

اشاره میکند) ...اون یکی. ...
کریستین

این هفته بیرای مین خیوب بیود و مین هیر دوشیون رو
به قیمت یک نفر بهت میدم ،چرا که نه؟!

ماما

کییری؟! نییه! میین دو تییا نونخییور نمیخییوام؛ میشیین
مایهی عذابم!
(ماما همچنان دو خانم را وارسی میکند)

کریستین

دو تاشون رو بردار؛ نیون ییک نفیرو هیم بهشیون بیده!
خییواهش میییکنم مامییا! میین واسییه صییرفهجییویی تییو

ماما

هزینهها حاضرم سیگارو هم ترک کنم!
ّاما من فقط هزینهی یه نفر رو میدم!

کریستین

خب معلومه ،بیا هیم طیی کیردیم؛ دیگیه چیرا بحیث
میکنی؟!

ماما

(درحییالیکییه فریییاد میزنیید) جییوزفین! جییوزفین! اییین
زنیکهی احمق کجاس؟!
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(جوزفین ،زنی جذاب با مینیژوب سبک غربی و کفش
پاشنهبلند در آستانهی در ظاهر میشود؛ خانمهای تازهوارد را با
تحقیری آشکار نگاه میکند)

این دو تا رو ببر بشور و لباس مناسب بهشون بده.
جوزفین

بیایید .یاال( .به دو خانم اشیاره مییکنید و آنهیا بیا بییمیلیی
او را همراهی میکنند)

ماما

وایسیییا( .بیییه سیییالیما کیییه بیییه سیییوفی چسیییبیده اسیییت،

اشاره میکند) تو بیا اینجا.
(سالیما خشکش زده است) بیا!
(سییالیما بییه سییوفی میچسییبد و سییپس آرامآرام سییمت مامییا
میرود)

اسمت چیه؟
سالیما

(زمزمهکنان) سالیما.

ماما

چی؟

سالیما

سالیما.

ماما

(دسیییتان زمخیییت سیییالیما را وارسیییی میکنییید) زمخیییت!
ّ
(با تحقیر) عین دستای ییه حفیار! بایید ییه فکیری بیرای
این قضیه بکنیم.
(سییالیما دسییتش را میکشیید؛ مامییا اییین حرکییت را جسییورانه
میبیند)

(خطاب به سوفی) تو هم بیا.

تباه شده /لین ناتج 21
تباهشده/لینناتج 21


(سوفی سمت ماما میرود)

چیییه دختیییر قشییینگی!

اسمت چیه؟
سوفی

(بهآرامی) سوفی.

ماما

بلدی لبخند بزنی؟

سوفی

بله.

ماما

ببینم؟
(سوفی لبخند خشکی میزند)

خوبه ،برو خودت رو بشور.
(مکث)

جوزفین

(داد میزند) یاال بجنب!
(سییالیما بییه سییوفی نگییاه میکنیید .هییر دو بییهدنبییال جییوزفین
میروند .سوفی بهسختی و با درد راه میرود)

ماما

این دفعه الاقل بهشون گفتی؟

کریستین

آره ،در جریانن و به خواست خودشون اومدن.

ماما

و...؟

کریستین

سییالیما اهییل روسییتای کوچیکیییه؛ درواقییع هیییچجییا!
دسییت سییربازای شورشییی «مییاییمییایی» افتییاده بییود؛
بدبخت پنج ماه تو بوتهزار همخوابهشون بود!

ماما

فکوفامیلش چی؟

کریستین

میگییه شییوهرش کشییاورزه و تاجییاییکییه میییدونم
مییردم روستاشییون بییا برگشییتنش مخییالفن؛ چییون،...
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ّامییا دختییر بیییشیییلهپیلهایییه ،سییواد درستوحسییابی
نداره؛ نگرانش نیستم!
ماما

اون یکی چی؟

کریستین

سوفی! سوفی!...

ماما

سوفی چی؟!

کریستین

سوفی ...تباه شده !...
(مکث)

ماما

(خشمگین) تو رفتی دختر تباه اوردی برام؟!

کریستین

ضرری برای تو نداره!

ماما

میین بابییت سییوفی پییول دادم نییه اون یکییی؛ اون یکییی
ّ
مییالی نیسییت! کل یی دختییر عییین اون دارم؛ نمیخییوام
یه نونخور نابلد دیگهای داشته باشم!

کریستین

میییدونم؛ خیلییهخییب؛ قییاطی نکیین! سییوفی دختییر
خوبیه؛ دردسری برای تو نداره!

ماما

چهطوری مطم ن شم؟!

کریستین

(بییا حالییت دفییاعی) چییون خییودم دارم بهییت میییگم،
اون روزای خیلی بدی داشته!

ماما

خب؟! چرا من باید نگرانش باشم؟!

کریستین

برش دار؛ فقط برای ییه میاه ،بعید میبینیی چیه دختیر
خوبیه؛ یه دختر کاری!
(ماما به بدن خود اشاره میکند)
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ماما
کریستین

ولی آسیب دیده ،درست میگم؟!
ّ
آره ،...ببییین ،شییبهنظامیییای المص یب بچ یه رو داغییون
کییردن  ،بییا  ...یییه سییرنیزه بییردنش و بهییش رحییم
نکردن! و اون ...

ماما

(فریاد میزند) نمیخوام بشنوم؛ تموم شد؟!

کریستین

(بییا تنییدخویی) همییهچییی بییههییم ریختییه مامییا؛ تییو
کییل مسیییر مییردم راجییعبییه اییین خییاک قرمییز کییه از

کلتیییان* پیییره صیییحبت میکیییردن! ییییههو هرکیییدوم
بیلبیهدسییت میخواسیتن ّادعییای حیقوحقییوق کیینن؛
چراکییه اون مرتیکییهی پیگمییی چاخییان مالومنییالش
رو اینجییا پیییدا کییرده! تضییمین میییدم تییا سییپتامبر،
معییدنچیییا دو برابییر میشیین و خییودت میدونییی اون
حرومزادههییا تشیینه میمییونن؛ پییس بییرش دار و بییذار
برات کار کنه!
ماما

و تو چرا فکر میکنی من به دردش میخورم؟!

کریستین

(ملتمسیانه) دختیره مییپیزه ،میسیابه و مثیل ییه فرشیته
آواز میخونیییه .و تیییو ...از اونمیییوقعی کیییه کامییییل
خوشییگل ایییدز گرفییت ،اینجییا موزیییک قشیینگی
نداشتی!
*

(سنگ معدنیای که در جمهوری دموکراتیک کنگو بهوفور یافت میشود .پودر این سنگ Coltan

برای تنظیم جریان الکتریکی استفاده میشود).
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نه ،دختری مثل سیوفی بیدشیگونه؛ نمیتیونم نگهیش
دارم؛ جوزفین! جوزفین!

کریستین

و اینکییه مامییا ،اون دختییر خوشییگلیه! معییدنچیا از
دیدنش کیف میکنن؛ این خط اینم نشون!

ماما

بسه دیگه؛ گفتم کیه نیه! چیهقیدر ور میزنیی؛ صیدای
نحست رو ببر دیگه!
(جوزفین کلفه وارد میشود).

جوزفین

بله ماما.

ماما

سوفی رو بیار.

کریستین

وایسا؛ جوزفین ،یه دقیقه صبر کن.
(جوزفین میایستد).

خیواهش میییکنم مامییا! ببیین میین ازت میخییوام اییین
ّ
لطییف رو در حقییم بکنییی؛ میین تییو اییین چنیید سییال
کارای زییادی بیرات کیردم و درعیوض چییزای زییادی
ازت نخواستم! خیواهش مییکنم ،طفلیی هییچجیایی
رو نداره بره!
ماما

ببخشید ،ولی من اینجیا کیارم کاسیبیه نیه کیار خییر!
ببییرش بونیییا پیییش خییواهرای مسیییحی؛ بییذار براشییون
سیییبد ببافیییه! جیییوزفین چیییرا عیییین احمقیییا اونجیییا
وایسادی ...دختره رو ببر!

کریستین

صبرکن!
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جوزفین

(خشمگین) حاال برم یا بمونم؟

ماما

(فریاد میزند) ببرش!
(جوزفین دندانقروچه میکند و خارج میشود).

کریستین

(خشمگین) وای! ماتیک و همهچیزو یادم اومد.

ماما

اینجییوری نگییام نکیین؛ میین درای خونییهم رو بییاز
مییییذارم و فیییردا میشیییم کمییی پناهنیییدگی پیییر از
بییدبختی! از وقتییی جنییگ لعنتییی شییروع شیید ،همییه
گدا و بیچیز شیدن؛ مین نمیتیونم ایین کیار و بکینم؛
دارم نون هشت تیا زن رو مییدم ،درحیالیکیه نصیف
ّ
مل یت دارن گرسیینگی میییکشیین؛ پییس راجییعبییه یییه
نونخور اضافه با من بحث نکن!

کریستین

ببییین هرچییی دلییت میخییواد از کییامیون میین بییردار؛
هرچی! من ییه مقیدار...ییه مقیدار شیکلت بلژیکیی
دارم.

ماما

مثیل اینکییه ولکین نیسییتی؛ چیرا اینقییدر سینگ اییین
دختره رو به سینه میزنی ها؟!

کریستین

قبول کن دیگه؛ خواهش میکنم!

ماما

شییکلت! میین همیشییه ازت شییکلت خواسییتم و تییو
هیم همیشیه میگفتیی تیو گرمیا خیراب شیدن! همییین
ا
امسییال چنیید دفعییه نییه اوردی هییا؟! ّام یا حتمییا ب یرات
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هیییچ اهمیتییی نییداره ،معلومییه؛ میخییوای باهییاش
بخوابی؟! قضیه چیه؟!
(مکث)

کریستین

اون یه دونه خواهرزادمه؛ متوجهی؟!
بیه خونیوادهم گفییتم بیراش جیا پیییدا مییکنم ...و اییین
تنها جای امنیه که میشناسم!
(سکوت میکند و نوشابهی خود را سرمیکشد).

و همونطورکه میدونیی ،روسیتا جیای خیوبی واسیه
یییه دختییر نییاق
ماما

نیسییت؛ واسییه آبییرو و حیثیییت

خونواده خوب نیست!
(بییا طعنییه) ّامییا اینجییا مونییدن خوبییه بییراش هییا؟!
متأسیفم؛ کیاری از دسیتم برنمیییآد؛ مین واسیه دختییر
ناق

کریستین

جا ندارم!

بابا اون کم غذا میخوره!
(سوفی وارد میشود).

سوفی

مادام!

ماما

(بیا حالیت دفیاعی) مادمیازل ،نییه میادام! (بیه سیوفی خیییره

میشود) بیا اینجا.
(سوفی بهسمت ماما میرود).

چند سالته؟
(سوفی به چشمان ماما نگاه میکند)
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سوفی

هجده.
ّ
جدی؟! دوستپسر داری؟!

سوفی

نه.

ماما
ماما

(از ّ
تکبر او جا میخورد) درس میخونی؟

سوفی

بله تا کنکورم رفته بودم.

ماما

حتمی درسات خوب بودن؛ درست میگم؟

سوفی

بله.

ماما

یه بوروکرات ّ
بالقوه کوچولو!
(سییوفی بییا نییاراحتی برمیگییردد؛ بییدنش درد دارد؛ اشییک از
چشییمانش جییاری میشییود؛ مامییا بییا دامیینش چشییمان سییوفی
را پاک میکند).

بدجور اذیتت کردن؟!
سوفی

(زمزمهکنان)....بله.

ماما

مطم نم همینطور بوده!
(مامیا سیوفی را برانییداز میکنید؛ فکیر میکنیید سیپس تصییمیم
میگیرد).

کریستین برو شکلت رو بیار.
کریستین

این یعنی اینکه...؟

ماما

این کار رو فقط بیهخیاطر تیو مییکنم؛ چیون همیشیه
باهام خوب بیودی! ( در گیوش کریسیتین مییگویید) ولیی
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ای ین آخییرین بییاره کییه جیینس کییوفتی ب یرام میییآری؛
فهمیدی!؟ به درد کاسبی نمیخوره!
کریستین

ممنون؛ آخرین باره؛ قول میدم؛ دمت گرم!

ماما

(رو به سوفی) تو آواز میخونی؟

سوفی

(بهآرامی) بله.

ماما

آهنگای محلی بلدی؟

سوفی

بله ،یهکمی.

کریستین

بلندتر حرز بزن!
(کریستین خارج میشود).

سوفی

بله ،ماد(...به خود میآید) ...مادمازل.

ماما

ریاضی سر درمیآری؟ یا یه چی تو این مایهها؟

سوفی

بله ماما.

ماما

خوبه.
(مامییا چانییهی سییوفی را بییا انگشییتانش بییاال میبییرد؛ بییا
حسادت صورتش را وارسی میکند).

آره ،تییو خیلییی خوشییگلی؛ میییدونم چ یهقییدر بییرات
دردسرساز بوده! میدونی اینجا چهجور جاییه؟!
سوفی

بله ماما؛ میدونم.

ماما

خوبه.
(مامییا درحییالیکییه بییا احتیییا ماتیییک قرمییز بییه لییب سییوفی
میزند).
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ّ
پییس حل یه! میین از دختییرام توقییع دارم خییوشرفتییار و
تروتمیز باشن ،همیین! براشیون غیذا ،رخیتخیواب و
لباس ّ
تهیه میکنم .اگیه همیهچیی روبیهراه باشیه همیه
بییه اییین امکانییات میرسیین ،اگییه نییه کییه اول مامییا
میخوره ،روشنه؟!
(سوفی سر تکان میدهد).

خوبه ...قرمز رنگ توئه...
(سوفی پاسخ نمیدهد).

ممنونم ماما!
سوفی

ممنونم ماما.
(ماما مشیروب دسیتسیاز محلیی بیرای خیود میرییزد و آن را
در دست میگیرد).

ماما

بیییا؛ اییین دردوغییم رو میییشییوره و میبییره! میییدونم
اذیییت میکنییه ،چییون بییوی گوشییت گندیییده میییده؛
پس خوب بشور!
(سوفی لیوان را برمیدارد و بهآرامی مشروب را میخورد).

ا
خیلیی بهییش معتییاد نشیو؛ ولنگییارت میکنییه و اصییل
ّ
تحمل ولنگاری رو ندارم ،روشنه؟!

(کریستین بیا جعبیهی رنیگورورفتیه ولیی پیر از شیکلت وارد
میشود).

کریستین

دسیییتسیییاز ،وارداتیییی؛ خیلیییی خوبیییه؛ امییییدوارم
حظ کرده باشی! یه مغیازهدار بلژیکیی تیوی بونییا اونیا
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ّ
رو سیییفارش داد؛ خیلیییی خاصییین! کلیییی وقیییت
گذاشتم واسه پییدا کیردن ایین شیکلتای لعنتیی! ولیی
بعییدش اون مغییازهداره رفییت و میین مونییدم و بیسییت
جعبییه شییکلت! خواسییتم بندازمشییون بییه رابینییز
ا
کشیش ،ولی ظاهرا رژیمه!
(مامییا جعبییه را بییاز میکنیید و شییکلتهییا را برانییداز میکنیید؛
از خوشییحالی گویییا در آسییمانها بییهسییر میبییرد؛ تکییهای
شکلت به سیوفی تعیارز میکنید؛ سیوفی بیا کیمروییی آن را
بر میدارد).

سوفی

مرسی.

ماما

(درحالیکه شکلت را گاز میزند) اممم!

کریستین

خوشییحالی؟! اییین همییون طعییم زنییدگی خییوب تییوی
بلژیکه!

ماما

کارامل (میزه میکنید) خیدای مین! خیلیی وقتیه کارامیل
نخیییوردم؛ تیییو حرومیییزاده اونیییا رو از مییین مخفیییی
میکییردی! اممییم! اییین عطییر میین رو یییاد مییادرم
مییینییدازه؛ اون میین و بییرادرام رو بییه کیسییانگانی
میبیرد و واسییه هرکیدوممون یییه کیسیه کارامییل عییالی
میییخرییید کییه تییو پلسییتیک سییفت پیچونییده شییده
بییود؛ میدونییی چ یرا؟! کییه بییه پییدربزرگمون راجییعبییه
شهری در جمهوری دموکراتیک کنگو Kisangani

1

تباه شده /لین ناتج 31
تباهشده/لینناتج 31


همهی عموهیایی کیه تیو شیهر بیزر میدیید چییزی
نگییم! مامییان مییا رو لییب سیاحل میبییرد؛ مییوقعیکییه
بییا عموهییا قییرار میذاشییت ،مییا رو لییب رود میبییرد
قایقییییا رو نگییییاه میکییییردیم و کارامییییل آبشییییده
میخییوردیم و تییا وقتییی کییه شیییرینی میخییوردیم ب یه
پاپای پیر هیچی نمیگفتیم!
(سییوفی شییکلت خییود را میخییورد؛ ب یرای اولییین بییار لبخنیید
میزنیید .کریسییتین بییهطییرز شییکلتهییا میییرودّ ،ام یا مامییا
سریع دستش را کنار میزند).

کریستین

پس من چی؟!

ماما

تو چی؟

کریستین

یه دونه هم نمیشه بردارم؟!

ماما

نه.
(سوفی شگفتزده میشود؛ لبخند میزند).

کریستین

چ یرا میخنییدی؟ تییو دختییر خییوششانسییی هسییتی؛
خییوششانسییی بییهخییاطر داشییتن یییه همچییین دایییی
خوبی! مردای زییادی تیو رو ول کیرده بیودن بیه امیون
خدا!
(لبخند سوفی محو میشود).

ماما

بیخیییال( .رو بییه کریسییتین) بییرو بقیییهی جنس یا رو بیییار
قبلاز اینکه الشخورا بدزدنش!
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سییوفی! میین...تییو...تییو دختییر خییوبی بییاش؛ مامییا رو
عصبی نکن!

سوفی

نمیکنم دایی!
(کریسیییتین خیییارج میشیییود؛ عیییذرخواهی در وجنیییاتش
پیداسییت .درحییالیکییه صییحنه تاریییک میییشییود ،سییوفی
انگشتان شکلتی خود را میمکد).

دوم
صحنهی 

(یییک مییاه بعیید .بییار .جییوزفین ژنراتییور را راه میییانییدازد.
سوسییوی نییور چییرا هییای رنگارنییگ کریسییمس .ژنراتییور
روشیین میشییود .موسیییقی و نییور ،فضییای شییادیبخشییی را
ایجییاد میکننیید .قفییس در قسییمت پشییتی بییار قییرار دارد.
گاهگاهی پرنده صدای نابههنجاری سرمیدهد. ...
در بییار سییربازان شورشییی مسییت و ژولیییده آبجییوی خییود را
سرمیکشییند و بلندبلنیید میخندنید .سییالیما نیییمتنییهی طلیییی
ّبراق بر تین دارد بیا روپیوش سینتی رنگیی و کفیش پاشینهبلنید
زرد نامتناسییب؛ تمییام سییعیاش را میکنیید کییه نگییاههییای
شهوانی گاهوبیگاه سربازان را نادیده بگیرد.
جییروم کیزمبییه ،رهبییر شورشیییای کییه لبییاس نظییامی بییر تیین
دارد ،مجلس را گرم میکند .مامیا کیه کاسیههیا را پیر از آجییل
میکنید ،بیه احتیرام رنگهییای رهبییر شورشیی ،دسییتمال قرمییز
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روشییین دور گیییردن خیییود انداختیییه اسیییت .رقییی

کثییییف

جییوزفین ب یرای آقییای ح یراری ،تییاجر المییاس و مییرد شیییک و
مسییت لبنییانی ،کییه لبییاس منحصییربهفرد و خیرهکننییدهای س یت
کییرده و پابرهنییه اسییت .سییوفی آهنییگ رقیی

پرطرفییدار را

همراه با گیتار و درامز میخواند).

سوفی

(میخواند)

شب روشن آرومآروم به اینجا پا میذاره
خستگی پوستش رو مثل پردهای وا میذاره
روحامون اوج میگیره
زبونامون شل میشه
تن و روح خسته اینجا دنبال یه بخششه
اینجا اومدی فراموش بکنی
دور بریزی حسرتا رو
به خودت گوش بکنی
تو برق

جوری که انگار تهشه

ته جنگ...
در سنگین روزا بسته میشه
بیدرنگ،
تلخیای خورشیدو پشتسرش جا میذاره...
توی موسیقی جنگل،
تاریکی میذاره پا
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تن تو بهرق

میآد

عین یه پر توی هوا
(جیییوزفین بیییرای میییردان مییییرقصییید؛ آنهیییا بیییه او انعیییام
میدهند).

اینجا اومدی فراموش بکنی
دور بریزی حسرتا رو
بهخودت گوش بکنی
تو برق

جوری که انگار تهشه

ته جنگ...
موسیقی میتونه بخشنده باشه؟
اشک و درد و غم روغصهتو به بیرون بپاشه؟
ترانه میتونه اندوهت رو از بین ببره؟
جوریکه فردا همه درداتو از یاد ببره؟

(سیییرباز شورشیییی مییییایسیییتد و ّ
توجیییه دیگیییران را جلیییب
میکند).

سرباز شورشی ۹یکی دیگه ،هی!
ماما

میشنوم میشنوم.

سرباز شورشی ۹بجنب؛ یکی دیگه!
( با بییاحتییاطی بطیری را روی پیشخیوان محکیم میکوبید؛

به سوفی اشاره میکند ).هی تو ،هی هی!
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(سرباز شورشیی دیگیری بیرای سیوفی سیوت میزنید؛ سیوفی
او را نادیده میگیرد .سیرباز شورشییّ :۹
توجیه خیود را بیه مامیا
معطوز میکند).

اون یکی ،چرا نمیآد باهام حرز بزنه؟!
ماما

میخوای باهیاش حیرز بزنیی؟ درسیت رفتیار کین و
بذار پوالت رو ببینم!
(جیییروم کیزمبیییه ،رهبیییر شورشیییی پرافیییاده صیییدای خنیییده
سرمیدهد).

سرباز شورشی ۹آبجوی کیوفتی جیبیام رو خیالی کیرد؛ خیلیی گرونیه؛
تو یه دزد مادربهخطایی!
ماما

پس برو ییه جیای دیگیه؛ مراقیب حیرز زدنیتم بیاش!
(میرود).

سرباز شورشی ۹هی! وایسا وایسا؛ میخوام بام حرز بزنه؛ ماما ،نگاه
کن ،این رو دارم! (با افتخار پارچهای را نشان میدهد که پر از
تکههای سنگ معدن است).

ماما

این چیه ها؟! کلتان؟! از کجا اوردیش؟

سرباز شورشی( ۹با مباهات) از یه معدنچی!
ماما

اونم دادش به تو؟!

سرباز شورشیی( ۹بیا پوزخنید) آره ،بیم دادش؛ شیکارچی آشیغال جنگیل
ما رو بیل مییزد؛ همیهشیون رو بییرون کیردیم! دبیش
و گانگسیییتری انداختیمشیییون بییییرون؛ اونیییم چیییه
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انیییداختنی! اونیییا رو ول کیییردیم واسیییه الشیییخورای
لعنتی!
(سییرباز شورشییی «ژسییت گانگسییتری» هی ی هییاپ میگی یرد.
بقیییهی سییربازان میخندنیید .آقییای حییراری بیییتفییاوت از
مکالمه میگذرد .ماما میخندد).

ماما

کلتییان؟! بییده ببییینم؛ اوه ،اییینکییه هیچییی نیسییت!
بیارزشیه رفییق! ییه میاه پییش آرهّ ،امیا االن نمیتییونی
باهاش یه پیرس غیذا هیم بگییری! معیدنچییا زییادی
اینجان؛هرمعدن ﭼﯽ اي کیه اینجیا مییآد ییه سیطل از
اینیا داره؛ هروقیت ییه گیرم طیل بیرام اوردی اونموقیع

حرفامون رو میزنیم!
ّ
سرباز شورشیی ۹منظیورت چییه؟! درو گیو! تیو شیهر بیابتش کلیی بیم
پول میدن!
ماما

اینجا شهر نیست ،آره سرباز؟!
( سرباز شورشی تهاجمی مچ مادر را فشار میدهد).

اینجییا جییای قشیینگی ب یرای مشییروب خوردنییه ،آره؟!
مین پییابنید قییوانین بوتیهزار نیسییتم؛ اگیه مثییل ییه مییرد
مشییروب میخییوای ،مثییل یییه مییرد بخییور! ولییی اگییه
میخییوای مثییل یییه گوریییل رفتییارکنی ،بییرو تییو همییون
بوتهزار!
(سییربازان میخندنیید .سییرباز شورشییی دسییت مامییا را رهییا
میکند).
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سرباز شورشی۹

کوتاه بیا ماما؛ ایین خیلیی باارزشیه؛ اینطیور نییس؟!
(دوباره به سوفی با تخاصم شدید اشاره میکند).

مادربهخطا! چرا بام حرز نمیزنه؟!
(با ناامییدی پارچیه را در جییب خیود میگیذارد؛ در فکیر فیرو
میرود و بیصدا سیوفی را تماشیا میکنید ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽرﻗﺼﺪ
ناگهییان خیود را جمییع میکنید و مسییت سیوی سییوفی میرود)

یه درس حسابی بش بدم! بم احترام بذاره!
(دسیت بییر سیینهاش میییکوبید .سییربازی دیگیر او را تحریییک
میکند .سوفی محکم میایستد .موسیقی قطع میشود).

ماما

(درحییالیکییه بییهسییرعت وسییط آنهییا میییایسییتد ،موسیییقی

متوقیف میشییود) ولییی ...حیاال کییه کلتییان تنهییا چیزیییه
کییه تییو داری ،اییین دفعییه قبییول میییکنم؛ حییاال بییرو
ا
بشین؛ لطفا بشین!
سرباز شورشی( ۹هیجانزده) آره؟! حیاال دلیم میخیواد بیام حیرز بزنیه،
این کار رو میکنه؟!
ماما

خیلهخب خیلهخب؛ بشین!
(سییرباز دوبییاره پارچییه را بیییرون میییآورد؛ بییهآرامی تکییههییای
کانهی زیادی برمیدارد).

خسیس نباش؛ اه ،بده همهشون رو ببینم!
(با بیمیلی پارچهی رنگورورفته را به ماما میدهد).

(خندان) سالیما! سالیما! بیا!
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(سییالیما بییا شیینیدن اسییم خییود منزجییر میشییود؛ بییا بیمیلییی
سییمت سییرباز میییرود .مامییا سییالیما را بییه سییرباز نشییان
میدهد).

سرباز شورشی۹

پس اون یکی چی؟! (به سوفی اشاره میکند).

ماما

سییالیما رقییاص بهتریییه! (سییالیما بییا عشییوه میییرقصیید)

مطم ن باش ،خب؛ همه خوشن دیگه!
کیزمبه

سرباز ،همه خوشن!

سالیما

( درحالیکیییه اوضیییاع سیییرباز را بررسیییی میکنییید) خیییب
«اوباش» میخواین باهام برقصید؟!
(دسییتان خییود را دور کمییر میگییذارد .سییرباز بییا اشییتیاق بییه
سوفی نگیاه میکنید؛ سیپس سیالیما را نزدییک خیود میکشید.
تهاجمی پیشمیرود).

آروم!
ماما

سوفی!
(سییوفی بییاآرامییش دوبییاره آواز را ازسییر میگیییرد .سییالیما و
سرباز شورشی میرقصند).

سوفی

(میخواند)

یه لیوان مشروب دیگه بخور رفیق
آتیش ترست رو بخوابون رفیق
حاال مست و نادون باش
تو لحظه باش ،بیخیال آخرت
آره ،یه مشروب دیگه رفیق
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اشکای خشم رو پاک کن ،رفیق
حاال مست و نادون باش
تو لحظه باش ،بیخیال آخرت
اومدی اینجا تا فراموش کنی
افسوس رو کنار بذار
و جوری برق

که انگار آخرشه

آخر جنگ
آخر جنگ
(تشویق .آقای حراری آرام بیه سیوفی انعیام میدهید .مامیا کیه
آتییش معرکییه را خییاموش کییرده اسییت ،گاوصییندوق خییود را از
جییای مخفییی زیییر پیشخییوان درمیییآورد و کانییههییا را در آن
میگذارد).

آقای حراری

اون یکی ،اون یکی خوشگله!
(به سوفی اشاره میکند).

جوزفین

(بیییا تحقییییر) سیییوفی؟! اون معیوبیییه؛ همیییهی دختیییرا
میگن که بدشگونه!
(جییوزفین آقییای حییراری را سییمت میییز هییدایت میکنیید؛
مینشینند).

آقای حراری

چییی پوشیییدی؟ اون پیرهنییی کییه میین ب یرات خریییدم
کجاس؟!

جوزفین
آقای حراری

اگه میدونستم قراره بیای ،میپوشیدمش!
ّ
خب االن معطل چی هستی عزیزم؟!
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(جیوزفین بیهسیرعت خییارج میشیود .مامیا گاوصیندوق خییود
را کییه جمییع میکنیید ،بییر سییرمیز بییه آقییای حییراری ملحییق
میشود).

ماما
آقای حراری

چی به سر کفشات اومده آقای حراری؟!
کشییور لعنتییی شییما! ّبچ یهی مسییتی کییه نقییش سییرباز
شورشییی رو بییازی میکییرد ،کفییش میین رو لییتوپییار
کییرد! هرموقییع بیییام اینجییا باییید یییه جفییت کفییش
بخرم!
(خنده ازسوی میز بیلیارد).

ماما

شییانس اوردی کییه فقییط کفشییات رو داغییون کییرد!
بهسلمتی!
(سرباز خیلیی بیا سیالیما صیمیمی مییشیود؛ سیالیما چرخیی
میزند و روی میز بیلیارد میافتد).

سرباز شورشی۹

هی!

کیزمبه

ا ا ،حواست کجاس؟! دارم اینجا بازی میکنم!
(سرباز سیالیما را روی پاهیای خیود میگیذارد .آقیای حیراری
وضعیت را بررسی میکند).

آقای حراری

(رو بییه مامییا) تییو کلتییان اون مییرد بیچییاره رو گرفتییی؛
خجالییت داره! شییاید ندونییه بییهخییاطر اون زن چییی رو
ازدسییت داده! (خطییاب بییه سییرباز  )۹ﺧـﻮب ﺣــﺎﻟﺶ رو
ببییر؛ واﺳﻪي ورود ﺑﻪ ﺗﻮﻧـﻞ ﻋـﻮارض زﯾـﺎدي دادی
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رفییق! (خطیاب بیه مامیا) هیر دوی میا مییدونیم کیه تیو
بازار چهقدر آب میخوره!
ماما

آره ،خب که چی؟! شییش میاه پییش ییه مشیت خیاک
سیییاه بیییود؛ نمییی فهمیییم چییرا میییردم اینهمیییه در
موردش با هم سروکله میزنن!

آقای حراری

خب عزیزم ،تیو ایین زمونیهی لعنتیی موباییل ایین ییه
ﮐﺎﻧﻪي ﺑﺎ ارزش حسییاب میشییه ،نییه؟! و بییه هییر دلیلییی
کیییه باشیییه خیییدا ایییین نعمیییت رو بیییه کشیییور
عقبموندهت داده! حیاال اگیه ایین میرد جیوون سیرا
من میاومد ،اونقدری بهیش پیول مییدادم کیه بتونیه
واسییه یییه مییاه دختییر بخییره؛ ّ
حتییی دختییرای تییو رو!
خییب ،حییاال کییدوم یکیتییون دزد بزر تریییه؟! تییو یییا
اون؟!

ماما

خودت دیدی کیه خیودش اون رو بهیم داد؛ پیس ایین
یعنی اینکه من دزدم یا که از تو باهوشترم؟!

آقای حراری

(آقییای حییراری درحییالیکییه میخنییدد) عزیییزم ،تییو تییوی
کیسانگانی کارت خوب پیش میره!

ماما

مییین اینجیییا کیییارم خیییوب پییییش مییییره و تیییوی
کیسییانگانی غربییتزده میشییم؛ شییهر کثیفیییه پییر از
بوروکرات و دزد!
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چه جالب! من فکر میکردم اونجا خیلی بهت خوش
میگذره و این رو میذارم به پای تعارز!...

ماما

یه دقیقه وقت داری؟

آقای حراری

البته.

کیزمبه

سرباز! سرباز!

سرباز شورشی 0بله رییس!
کیزمبه

موبایلم رو برام بیار؛ بجنب ،مگه چلقی؟!
(مامییا درحییالیکییه کیییف حییاوی سیینگ را بییرروی پارچییهای
روی میز خالی میکند).

ماما

نظرت چیه؟ ها؟!

آقای حراری

(بییا نگییاه بییه المییاسهییا) بییا یییه نگییاه میتییونم بگییم کییه
بیشترشون بیارزشن؛ متاسفم!
(مامیییا سییینگ دیگیییری بییییرون مییییآورد و بیییر روی مییییز

میگذارد) اون یکی چی؟
(ماما به سینگ زمخیت اشیاره میکنید .آقیای حیراری المیاس
روی میییز را بررسییی میکنیید؛ سییپس ب یا دقییت ذرهبییین را بییر
چشمانش میگذارد و شروع به وارسی میکند).

آقای حراری

(زمزمییه) اممیییم ایییین ییییه المیییاس خامیییه؛ از کجیییا
اوردیش؟!

ماما

نگران نباش؛ واسه کسی نگهش داشتم!

آقای حراری

(همچنییان المییاس را بررسییی میکنیید) خوبییه ،اونجییا رو
میبینی؟ خیلی خوب نور رو عبور میده!
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ماما

آره آرهّ ،اما ارزشی داره؟

آقای حراری

خب...

ماما

خب؟

آقای حراری

بستگی داره! (ماما میخندد) سنگ خامه و بازار...
آره آرهّ ،امیا دارییم راجعبییه چیی حییرز مییزنیم هییا؟!

ماما

ژنراتور جدید یا یه قطعه زمین؟!
آقای حراری

(درحییالیکییه بییا دهییان بسییته میخنییدد) آروم بییاش؛ میین
میتیونم ییه قیمیت خییوبی بهیت پیشینهاد بیدم ،ولییی
منطقیییی بیییاش عزییییزم؛ مییین ییییه آدم مسیییتقلم بیییا
خونوادهای که قدر سخت کار کردنم رو نمیدونه!

ماما

(الماس را پیس میگییرد) تیو مثیل پاپیای پییر مییمیونی!
اونم مثل تو بیود ،زییاد کیار میکیرد؛ همیشیه چییزای
بیشتیییری میخواسیییت و اسیییتراحت رو فرامیییوش
میکییرد؛ مییوقعیکییه قحطییی بییود ،مییوزاش فاسیید
میشد! میگفت« :تیا وقتیی کیه جنگیل رشید میکنیه
آدمیزاد از گرسنگی نمیمیره!»

آقای حراری

هنوزم مزرعه داره؟

ماما

(بیا خیودش میخنیدد) تیو بهتیر از مین درجرییانی آقییای
حیراری! تییو تییوی کنگییو هسییتی؛ همییهچیزو عییین آب
خییوردن ازدسییت میییدیم ،نییه؟! وقتییی یییازده سییالم
بود ،این میرد سفیدپوسیت بیا پوسیتی بیه رنیگ تیوت

تباه شده /لین ناتج 44

تباهشده/لینناتج 44


وحشی با یه تیکه کاغذ سیروکلیهش پییدا شید؛ تیوش
نوشته بود کیه حیق تصیاحب زمیین خیانوادگی میا رو
داره! (بیییا تیییرشروییییی) بیییه همیییین راحتیییی بیییردنش!
میخییوای جییک بشیینوی؟! پاپییای پیییر بیچییاره بییه
دوسییتش سییپرد واسییش جییادو کنییه؛ فکرکییرد کییه یییه
مشییت پییودر میتونییه زمییینش رو بهییش برگردونییه!
(درحییالیکییه المییاس را بررسییی میکنیید) همییه حییرز از
المییاس میییزننّ ،امییا میین ...میین یییه تیکییه کاغییذ
درسیییتوحسیییابی میخیییوام کیییه بگیییه حیییق دارم
درختیییای جنگیییل رو قطیییع کییینم و چیییال بکییینم و
سییاختمون بسییازم؛ انتخییاب کیینم! هیچوقییت دلییم
نمیخییواد کسییی بییاز بیییاد در خونییه و زنییدگیم رو ازم
بگیره؛ ّاما تو بگیو چیهطیور ییه خیانومی مثیل مین ییه
قطعییه زمییین بخییره بییدون اینکییه یییه تفنییگ کییوفتی
بگیره دستش؟!
آقای حراری

(درحییالیکییه بییا احتی یا سییربازان شورشییی را نگییاه میکنیید)

کاش میتونستم بت بگم امیا مین حتیی نمیتیونم ییه
جفییت کفییش لعنتییی رو بچسییبم .اییین کودنییا مییدام
قییوانین کییوفتی رو برامییون عییوض میییکنن! اوراق رو
بایگییانی میکنییی و روز بعیید ،دفتییر آتیییش میگیییره!
تو زمیین مییخیری و روز بعید پسیر رئییس ییه خونیه
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روش میسازه! نمیدونم چیرا کسیی بایید بیه خیودش
زحمییت بییده؛ دیییوونگی محض یه! نگاشییون کیین! (بییه

سییربازان شورشییی اشییاره میکنیید) یییه پیگمییی گشیینه یییه
چیییال تیییوی جنگیییل میکنیییه و ییییههو هرکیییدوم از
ّ
جهیینم بییه
شییبهنظامیای بییهدردنخییور سییر کلیییدای
جون هم میافتن!
ماما

درسیته عزیییزمّ ،امیا یکییی بایید باشییه بهشییون آبجییو

بده و حواسشون رو پرت کنه!
(آقای حراری میخنیدد .مامیا سینگهیا را جمیع میکنید و در
گاوصندوق میگذارد .آقای حراری ذرهبین را برمیدارد).

آقای حراری

ّ
فقط مواظب باش؛ اگیه اتفیاقی بیرات بیفتیه مین کجیا
مشروب بخورم؟! (ماما را میبوسد)

ماما
جوزفین

نگران من نباش؛ همهچی عالیه!

(درحالیکییه بییا ّ
تکبییر بییا لبییاس سیینتی شیییک وارد میشییود)

نظرت چیه؟
آقای حراری

(درحالیکه نگاهش را به جوزفین معطوز میکند).

چه قشنگ! خوشگل نشده؟!
ماما

آره ،خیلی! بیا اینجا.

آقای حراری

شاید تو رو با خودم ببرم خونه.

جوزفین

(هیجانزده) قول؟!

آقای حراری

قول.
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(جییوزفین پی یراهن خییود را میبنییدد و روی پییای آقییای حییراری
مینشیند؛ او را میبوسد).

کیزمبه

(فریاد میزند) ماما! ماما!

ماما

خیلهخب خیلهخب رییس!

کیزمبه

دو تا پریمیوس دیگیه! مامیا چیرا تیو ایین خیرابشیده
موبایل آنتن نمیده؟!

ماما

چ یرا ب یه میین میگییی؟! تییو آدم مهمییی هسییتی؛ بگییو
درستش کنن!

آقای حراری

اون کیه؟

جوزفین

اون؟ جییییروم کیزمبییییه ،رهبییییر شییییبهنظامیییییای
ّ
شورشییی،کلهگندهس! یییه جییادوگری داره کییه بییراش
جییادویی درسییت میکنییه کییه نمیییذاره تیییر بهییش
ﺑﺨـﻮره! ﺧﯿﻠﯽ ﭘـﺮدل و ﺟـﺮاﺗﻪ! اون ﻣﯽﺗﻮﻧـﻪ رﯾﯿﺲ ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣـﺪار ،ﮐﺸﯿﺶ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دیگهای که بخواد بشه !
(آقای حراری کیزمبه را وارسی میکند).

آقای حراری

زیادی تو کفش نرو!
(جییوزفین صییورت آقییای ح یراری را میگییرد و او را میبوسیید.
مامییا بطییریهییای آبجییو را از میییز کیزمبییه برمیییدارد .سییرباز
دست به بدن سالیما میکشد و گردنش را گاز میگیرد).

سالیما

اوه ،مرد عوضی!
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(سییالیما خییود را از دسییت سییرباز رهییا میکنیید و سییوی در
میشتابد؛ مامیا بیهدنبیال او مییرود و محکیم دسیتش را فشیار
میدهد).

ماما

چه مرگته؟!

سالیما

دیدی چیکار کرد؟!

ماما

دختریه خودخواه! حاال برو برگرد پیشش!
(ماما سیالیما را سیمت سیرباز هیل میدهید .سیوفی کیه آنهیا
را نگاه میکند سمت سالیما میدود).

سوفی

سالیما! روبهراهی؟

سالیما

اون وحشییی گییازم گرفییت! (زمزمییه) دیگ یه برنمیگییردم
پیشش!

سوفی

ولی باید این کار رو بکنی!

سالیما

اون یه آشغاله! یه مردی مثل اون هست که...

سوفی

بس کن؛ ماما داره ما رو میپاد!

سالیما

(اشییک در چشییمانش حلقییه میزنیید) میدونییی چییی بهییم
گفت؟!

سوفی

اونا واسیه نیرم کیردن دل ییه خیانوم هرچییزی مییگن
که نصف بیشتیرش دروغیه ،ییه مشیت درو کثییف!
برگییرد؛ بییه حرفییاش گییوش نییده؛ میینم ترانییهای رو
میخونم که تو دوست داری!
(سوفی گونیهی سیالیما را میبوسید .سیالیما بیا غضیب مامیا را
نگییاه میکنییدّ ،امییا بییرخلز میییلش پیییش سییرباز مسییت
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برمیگییردد .سییوفی ترانییهی دیگ یری را سییر میدهیید و رق ی
کثیف جوزفین برای آقای حراری)...

یه لیوان مشروب دیگه بخور رفیق
آتیش ترست رو بخوابون رفیق
حاال مست و نادون باش،
تو لحظه باش ،بیخیال آخرت رفیق
آره ،یه مشروب دیگه رفیق
اشکای خشم رو پاک کن ،رفیق
حاال مست و نادون باش
تو لحظه باش ،بیخیال آخرت
واسه اینکه اومدی اینجا تا فراموش کنی...
(موسیقی اوج میگیرد)

افسوس رو کنار بذار
و جوری برق

که انگار آخرشه

آخر جنگ
آخر جنگ...
(ماما تیزبینانه سالیما را نگاه میکند .تاریکی).
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صحنهیسوم

(صییبح .اقامتگییاه پشییت بییار .تخییتخییوابهییای کهنییهی
چیییییوب و حصییییییر .پوسیییییتری از سیییییتارهی محبیییییوب
آفریقیایی یییی آمریکییایی موسیییقی پییاپ بییاالی تخییت جییوزفین
آویییزان اسییت .سییوفی درحییالیکییه مجلییهی میید قییدیمی را
مطالعییه میکنیید ،نییاخنهییای سییالیما را الک میزنیید .سییالیما
با آشفتگی جایش را عوض میکند).

سالیما

(ب یا بییی ق یراری) سییوفی ،بجنییب؛ یییاال بجنییب؛ قبییلاز
اینکه برگرده تموم کن!

سوفی

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

سالیما

اگه بفهمه از الکش زدم تیکهتیکهم میکنه!

سوفی

بابییا دسییت بییردار ،بییاالخره تییو یکییی از همییین روزا

سالیما

میفهمه!
ّاما نه امروز ،پس عجله کن!
(سوفی ناخنهیای سیالیما را خیراب میکنید؛ سیالیما دسیتش
را تندی عقب میکشد).

سالیما

ای وای! ببین چیکار کردی دختر احمق!

سوفی

تو چته؟!

سالیما

هیچیییی هیچیییی؛ خیییوبم! (خسیییته مییییایسیییتد و بعییید
میرود).
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آررره! صیبح تیا حیاال لحنییت بیا مین تنیده! نییرو؛ دارم
باهات حرز میزنم!

سالیما

«سییالیما ،لبخنیید بییزن؛ قشیینگ حییرز بییزن!» سییربازا
واسییه هیچییی احتییرام قائییل نیسییتن؛ معییدنچییییا
مشییروب میخییوان و یییه هم یراه ،همییین! ولییی سییربازا
چیزای بیشتری از تو میخوان و...

سوفی

اون یارو اذیتت کرد؟!

سالیما

میدونی چی گفت؟! گفیتش کیه پیونزده تیا از میردای
اهییل همییا کشییته شییدن و تییو چییال معدنشییون دفیین
شییدن؛ تییو یییه عالمییه گ یل کییه اونییا رو ب یا بیرحمییی
کشید داخل زمیین! میگفیت کیه ییه میردی کلتیان رو
تییو دهیینش میییذاره تییا سییربازا حاصییل زحم یاتش رو
نییدزدن و اونیییا شییکمش رو بیییا ّقمییه پیییاره کیییردن!
میگفییییت بابییییت دزدی درس حسییییابیای بهییییش
میییدن! جییوری بییه خییودش میبالییید کییه انگییار باییید
بهیییش تبرییییک مییییگفتم! بعدشیییم اومییید سیییراغم؛
کارش رو کیه تمیوم کیرد ،رو زمیین نشسیت و شیروع
کییرد بییه گریییه کییردن؛ ازم میخواسییت کییه بغلییش
بگیرم و آرومش کنم!

سوفی

تو این کار رو کردی؟
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سالیما

نه ،مین خیودم همیام؛ یکیی از اون میردا مییتونسیت
برادر من باشه!

سوفی

حرفشم نزن!

سالیما

(سالیما مغلوب موقعییت میشیود) مین ...مین دلیم واسیه
خونوادهم تنگ شده ،شوهرم ،بچهم...

سوفی

بس کن؛ قرار بود حرفش رو نزنیم!

سالیما

صبح داشیتم بیه ب یاتریس فکیر میکیردم کیه چیهقیدر
مییوز دوسییت داشییت؛ مییوزو بییا انگشییتام بییراش لییه
میکیییردم و انگشیییتام رو مییییدادم بمکیییه؛ صیییورت
ّ
کوچولییوش بییامزه میشیید؛ چییه کیفییی میییداد! (بییا
احساس) چه کیفی! چه کیفی!

سوفی

هیس ،صدات رو بیار پایین!

سالیما

تو رو خدا بذار اسم بچهم رو بیارم! ب اتریس!

سوفی

هیس!

سالیما

دلم میخواد برم خونه!

سوفی

میین رو ببییین ،اگییه اینجییا رو تییرک کنییی ،کجییا رو
داری بییری هییا؟! میخییوای تییو بوتییهزار بخییوابی؟!
توی پناهگاه که بوی گند میده دنبال غذا بگردی؟!

سالیما

ولی دلم میخواد...
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دلییت چییی میخییواد؟! کییه بییاز اونجییا گیییر بیفتییی؟!
کجییییا رو داری بییییری هییییا؟! پیییییش شییییوهرت؟!
ّ
روستاتون؟! چه خوبیای در حقت کردن؟!

سالیما

(آزردهخاطر) چرا این حرز رو میزنی؟!

سوفی

متأسفم ،ولیی خیودت میدونیی حرفیام درسیته! تیوی
این جنگ جای امنی واسیه ییه زن تنهیا وجیود نیداره؛
خودتم میدونی! بهتره اینجا بمونی.

سالیما

تییو ،تییو نباییید بییا اونییا بمییونی! گییاهی وقتییا اینقییدر
وجودشییون پییر غضییب میشییه کییه نزدیییک شییدن
بهشییون آزار دهنییدهس .امشییب موقییع آواز خونییدنت
داشتم نگات میکیردم و تیو ییهجیورایی شیاد بیه نظیر
میاومییدی؛ مثییل یییه پرنییدهای کییه مییوقعیکییه بییری
سمتش و بهش دست بزنی پرواز میکنه!

سوفی

اینجیوری فکیر میکنیی؟! میوقعیکیه آواز مییخیونم
دعا میکنم که غیموغصیه از بیین بیرهّ ،امیا کیاری کیه
اون مردا باهام کیردن تیو اعمیاق وجیودم رخنیه کیرده!
هییر قییدمی کییه برمیییدارم تییو وجییودم احساسشییون
میییکنم ،میین رو عییذاب میییدن و کییل زنییدگیم رو
همینجوری میگذرونم!

سالیما

(درحییالیکییه بییه صییورت سییوفی دسییت میکشیید) میین
حاملهم!
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سوفی

چی؟!

سالیما

حاملیهم؛ نمیتیونم بیه مامییا بگیم! (اشیک در چشییمانش
حلقه میزند).
(سوفی درحالیکه سالیما را بغل میکند).

سوفی

هیس هیس! خیلهخب؛ باشه.

سالیما

از اینجا پرتم میکنه بیرون!
(سییوفی از پیییش سییالیما میییرود و در سییبدی دنبییال کتییابی
میگردد).

چیکار میکنی؟!
سوفی

هییییس ،نگیییاه کییین ،نگیییاه کییین! (پیییول را از البیییهالی
صفحات کتاب برمیدارد و آن را روی تخت میگذارد).

سالیما

سوفی؟!

سوفی

هیییس! اییین واسییه هییر دو تامونییه؛ مییا تییا ابیید اینجییا
موندنی نیستیم؛ خب؟!

سالیما

این پوال رو از کجا اوردی؟

سوفی

نگران نباش؛ ماما هرچیهقیدرم کیارش درسیت باشیه،
حسییابکتییابش خییوب نیس یت! هروقییت پوالمییون بییه
اندازهی کافی رسید ،مییرییم بونییا؛ قیول مییدمّ ،امیا
تیو نبایید بیه کسیی چییزی بگییّ ،
حتیی بیه جیوزفین؛

سالیما

خب؟!
ّام ا اگه ماما بفهمه که تو...
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هیس ،نمیفهمه!
(جیییوزفین چیییرک و شیییلخته وارد میشیییود و خیییود را روی

تخییت میانییدازد) شییما دو تییا چییی دارییین پییچپییچ
میکنین؟!
سوفی

هیچی! (الک وکتاب را زیر تشک قایم میکند).

جوزفین

وای خییییدا! دارم از گرسیییینگی هییییلک میشییییم و
هیچوقییت هیچییی واسییه خییوردن نییداریم؛ خیییال
میکردم واسم یه مقدار فوفو* نگه میدارین!

سوفی

همییین کییار رو کییردم؛ روی طاقچییه تییو یییه پارچییه
نگهش داشتم.

سالیما

شر میبندم اون میمون احمق باز برش داشته؛ جونور

جوزفین

مزاحم!
ّ
کییار میمونییه نیس یت؛ کییار بچ یه چرکییوی املین یه؛ اون
ّبچه آرامشیمون رو بیه هیم زده! اگیه ّبچیهی مین بیود،
بدنش رو کبود میکردم!
(جییوزفین پی یراهنش را درمیییآورد؛ دور شییکمش زخییم سیییاه،
بییزر و بییدریختی دیییده میشییود؛ سییعی میکنیید آن را پنهییان
کند؛ نگاه سوفی سوی زخم معطوز میشود).

* غذای اساسی در غرب و مرکز آفریقا که بردگان غرب آفریقا به هنگام ورود به کارائیب با خود
بردند.
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(رو به سالیما) ّاما اگه تیویی کیه دسیت بیه شیامم زدی،
خیییال نکیین متوجییه نمیشییم! تنهییا میین نیسییتم کییه
متوجیه شییدم هییی داری چییاقتیر و چییاقتییر میشییی،
بااینکه همهمون بیه ییه انیدازه غیذا میخیوریم! (رو بیه
سییوفی) داری بییه چییی نگییاه میکنییی؟! (پیییراهنش را

سییمت سییوفی پرتییاب میکنیید) پیییرهنم رو آویییزون کیین
خااانوم!
(سیییوفی پییییراهن جیییوزفین را روی چیییوبلباسیییی آوییییزان
میکند).

سالیما

پوز! (زیر لب زمزمه میکند)

جوزفین

تو چته؟!

سالیما

هیچی!
(جوزفین بهطیور مشیکوکی فضیا را بیو مییکشید؛ بعید لبیاس
رنگییی سیینتی خییود را میییپوشیید .چنیید لحظییه میییگییذرد.
سییالیما روی تخییت مینشیییند .جییوزفین متوجییه میشییود کییه

ّ
مجلییهاش روی تخییت اسییت) هییی دختییر ،چ یرا مجل یهی
مد من اینجاس ها؟!

سالیما
جوزفین

من فقط یه نگاه بهش انداختم!
ا
بییه چییه کییارت میییآد؟! تییو اصییل سییواد خونییدن
داری؟!

سالیما

دهنت رو ببند؛ دلم میخواد به عکسا نگاه کنم!
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بیخییال دختییر! تییو صید دفعییه اون عکسییا رو دیییدی؛
همون عکساییان که دیروز دیدی!

سالیما

خییب نگییاه کییردن میین بییه عکسییا چییی ازت کییم
میکنه؟!

سوفی

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

جوزفین

گفتم اونجا!

سالیما

(زمزمه میکند) دختر خراب!

جوزفین

چی گفتی؟!

سالیما

ممنون!

جوزفین

آره ،گمونم منم همین رو شنیدم!
(جوزفین مجله را سمت سالیما پرتاب میکند)

ببین من بایید تیو رو بیهخیاطر ور رفیتن بیا مجلیهم بیا
اون دستای کثیفت تنبیه کنم! (دندانقروچه میکند).

سوفی

اوه ،امون بده؛ اون حالش خوب نیست!

جوزفین

نه بابا؟!

سالیما

ّ
(درحییین پییاک کییردن جییای انگشییتانش از مجلییه ،تمیییام

سیعیش را میکنید کییه جیوزفین را نادییده بگیییرد) تنهیا دلیییل
بیسوادی مین اینیه کیه خواهرکیوچیکم رفیت مدرسیه
و من رفتم خونهی شوهر!
جوزفین

خب پس االن شوهرت کجاس؟!
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(سییالیما بییه او محییل نمیدهیید .جییوزفین رادیییوی سیییار کییه
باالی تخت آو یزان است را روشن میکند).

گویندهی رادیو

گزارشییایی دریافییت کییردیم مبنیییبییر اینکییه گییروه
مسییلح لنییدو و گییروه رقیییب آن ،همییا ،بییرای کنتییرل
شهر با هم مبارزه میکنند.

سالیما

چی میگه؟

سوفی

لندو و هما طرفای بونیا با هم میجنگن.

جوزفین

(بهسرعت میوج رادییو را عیوض میکنید .موزییک هیی هیاپ
ﮐﻨـﮕﻮﯾﯽ ﭘﺨـﺶ میشییود .چنیید گییام پرغمییزه برمیییدارد؛
سپس سیگاری روشن میکند).

هی هی ،حیدس بیزن چیی شیده؟! حیدس بیزن! میاه
آینده دارم میرم کیسانگانی!
سوفی

چی؟!

جوزفین

آقای حیراری قیراره مین رو ببیره اونجیا؛ داشیته بیاش
عزیزم! اون تصمیم گرفتیه ییه خونیه تیو ییه سیاختمون
بلنیید ب یرام بگیییره؛ حسییودیت نشییه هییا! همییهچی یزای

سوفی

خوب توی شهره!
ا
جدا؟!

جوزفین

چیه؟! فکر کردی دارم بهت درو میگم؟!

سوفی

نه نه ،خیلی عالیه؛ شهر بزر ! تا حاالرفتی؟
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من...؟! نیه نیه! (رو بیه سیالیما) و مییدونم کیه تیو هیم
نرفتی!

سالیما

از کجا میدونیی هیا؟! برنامیه ریختیه بیودم کیه سیال
دیگه برم؛ شوهرم...

جوزفین

(بییا طعنییه) چیییه میخواسییته گوجییه و سیییبزمینیییش

سالیما

رو اونجا بفروشه؟!
ا
لطفا اسم خونوادهم رو نیار!

جوزفین

و اگه بیارم؟!

سالیما

این دفعه دارم با زبون خوش بهت میگم!

جوزفین

(متوجییه سیینگینی حرزهییایش میشییود ،ولییی همچنییان ادامییه

میدهیید) حوصییله نییدارم راجییعبییه خون یوادهت بشیینوم!
(دود سیگار را سمت سالیما فوت میکند).

سالیما

یه بار دیگه اسمشیون رو بییاری بیه خیدا قسیم پیدرت
رو درمیآرم!

جوزفین

آره؟!

سالیما

آره ،تو نمیدونی داری راجعبه چی حرز میزنی!

جوزفین

نمیییدونم؟! خیلییهخییب؛ میین احمقییم نمیییدونم؛ تییو
آیکیییوت از همییهی مییا بیشتییره! آره؟! اینجییوری
فکر میکنی ها؟!
احمییق! وایسییا دختییر؛ وقتییی مییی بخشییمت کییه بگییی
«جوزفین حق با تو بود!»
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سوفی

دهنت رو ببند!

جوزفین

خب دیگه دعوا رو تمومش میکنم!
(جییوزفین از دور بییرای سییالیما بوسییه میفرسییتد؛ سییالیما بییا
عصبانیت سمت در میرود).

سوفی

سالیما! سالیما!
(سالیما میرود).

جوزفین
سوفی

(ترسناک) سالیما! ( با خنده روی تخت دراز میکشد).

ّ
تو چته؟! مگه سیالیما چیه بیدیای در حقیت کیرده؟!

حالم رو بهم میزنی! (رادیو را خاموش میکند).

جوزفین

هی ،خوشگله! (با حرکات نمایشی بوسه میفرستد).

سوفی

باهام حرز نزن!

جوزفین

نمیتیییونم باهیییات حیییرز بیییزنم؟! کیییی همچیییین
موقعیت خیوبی رو بهیت داد؟! واسیه اینجیا بیالبیال
میییزدی ،جییوریکییه انگییار خییدا نعمییتش رو فقییط
نصیییب تییو کییرده بییود! انگییار فرامییوش کییردی کییه
اینجا فاحشهخونهس عزیزکم!

سوفی

آره ،ولی من فاحشه نیستم!

جوزفین

از بییدی سرنوشییته؛ متأسییفم! ولییی بییذار یییه چیییزی
بگم که همیهمیون ازش خبیرداریم ،تیو از فاحشیه هیم
بیییدتری؛ بنیییابراین میییردای زییییادی تیییو رو اینقیییدر
دستمالی کردن که االن دیگه بیارزش شدی!
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(مکییث .سییوفی کییه رنجیییده اسییت بییدون هیییچ حرفییی
میرود).

اشتباه میگم؟!
سوفی

آره!

جوزفین

اشتباه میگم؟!

سوفی

آره!

جوزفین

پدر من افسر بود!
(سوفی دم در است .جوزفین روبهروی او میایستد).

واﻧﻤﻮد ﻣﯿﮑﺮدن

ّ
پیییدرم افسیییر بیییود! کلهگنیییدهتیییرین میییرد روسیییتا و
موقعیکییه سییربازا بهمییون حملییه کییردن ،کییی بهییم

رحیم کییرد هیا؟! حتییی زن دومشیم رحییم نکییرد« ،اون
دختییر افسییره!» یییا احمقییا واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدن کییه میین رو
نمیشناسن و هییچ کیدوم از اونیا پتیویی ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ ﻣﻦ

رو بپوشیونه .هییچ کدومشیون اومیید بیه کمکیم؟! نییه!
پس میبینی که تو خاص نیستی!
(صحنه تاریک میشود).

صحنهیچهارم
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صحنهی چهارم

(هیوا گییر ومییش اسییت .ژنراتییور وزوز میکنید .همییه در بییار
مشییغولاند .معییدنچیییا ،فاحشییهها ،موزیسییینهییا و سییربازان
دولت یی .خنییده .سییالیما و جییوزفین بییا دو سییرباز دولتییی روی
میز مینشینند .سوفی آواز میخواند).

سوفی

(میخواند)

پرندهی کمیابی رو شاخهای نشسته
آوازی رو میخونه که کمتر کسی شنیده
چندتا شنوندهی صبور و سرد
آواز شیرینش رو گوش میدن
صدایی که تو جنگل میپیچه،
فریادی که داستانی رو میگه،
خوشآهنگ ّاما فراموش شده
دیده شدن معادل محکوم شدنه
نباید توی دام بیفته
و بااینحال پرنده آواز میخونه تا شنیده شه
و بااینحال پرنده فریاد میزنه تا شنیده شه
و بااینحال پرنده فریاد میزنه تا شنیده شه
(ماما وارد میشود؛ به طوطی غذا میدهد).

ماما

سلاام! باهام حرز بزن ،گشنته؟ آره؟
(کریستین وارد میشود).

کریستین

ماما!
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(مامییا از دیییدن کریسییتین شییگفت زده میشییود ،گییل از گلییش
میشکفد).

ماما

آه ،پروفسور!
(دو قیییوطی نوشیییابه بیییاز میکنییید .کریسیییتین ییییک جعبیییه
شییکلت و جعبییههییای متعییددی از سیییگار را روی پیشخییوان
میگییذارد ،موسیییقی متوقییف میشییود و کریسییتین بییا ح یرارت
شعری میخواند).

کریستین

رق

جزرومدی

فشار و خستگی زنندهی جنگ
دو شریک کینهتوز
جنییگ شییب و روز و  . ...ببخشییید؛ بییرات یییه شییعر
تیازه آمییاده کیرده بییودمّ ،امیا متأسیفانه از ذهیینم پرییید!
هنوزم امیدوارم روزی برسیه کیه بیا ییه موزییک باهیام
برقصی!
ماما

(با تحقیر) تیو ییه میرد مسیخرهای! (بیه کریسیتین نوشیابهی
خنکیییی میدهییید .کریسیییتین بیییرای سیییوفی در هیییوا بوسیییه
میفرستد).

کریستین

دمت گرم عز یزم؛ این همونیه که میخواستم!

ماما

تو تنهیا میردیای کیه بعید از راننیدگی طیوالنیمیدت

کریستین

یه آبجوی سرد طلب نمیکنی!
ا
آخییه قییبل کییه مشییروب میخییوردم سییاالی زیییادی از
زندگیم رو تلف کردم!
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(ماما لیستی به او میدهد).

این چیه؟
ماما

یییه لیسییت از چیزایی یه کییه میییدونم یییادت رفتییه ب یرام
بیاری!

کریستین

(لیسییت را چییک میکنیید) چییی؟! کییی تییا حییاال سییواد
نوشتنت اینقدر رفته باال؟!

ماما

دهنیییییت رو ببنییییید! سیییییوفی بیییییرام نوشیییییتش؛
دختر باهوشیه؛ همیشه کمکم میده.

کریستین

دیییدی همییهچییی خییوب پیییش رفییت؟! (میخنییدد) اون
وقت تو میخواستی بندازیش بیرون...

ماما

تموم شد؟
(سربازان دولتی بلندبلند میخندند).

اون سییربازا غییذای مفصییل و مفییت میخیییوان .اه.
(سربازان با لوندی میخندند).

من جمعه منتظرت بودم ،چی شد؟!
کریستین

ییییه سیییری خرتوپیییرت بایییید میرسیییوندم بیییه
هی ییت تبلیغییی .شیینیدی کییه رابینییز کشیییش دو روزه
غیبش زده؟!
(سوفی و سرباز میخندند).

بهشییون گفییتم کییه راجییعبهش یییه سروگوشییی آب
میدم.
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واعییظ سفیدپوسیییت؟ خیلیییی بییرام جیییای تعجیییب
نییداره؛ اون یییه عوضییی دهیینلقییه! همییون بهتییر کییه
هی ییت بییدون اون باشییه؛ تنهییا کییاری کییه اون پیرمییرد
حییرومزاده میکییرده ،اییین بییوده کییه دم مییر آدمییا
یه ورق آسپیرین و یه پنیسلین بهشون برسونه!

کریستین

خییب ،شییایعه شییده کییه کشیییش سییربازای شورشییی
مجروح رو دوادرمون میکرده!

ماما

(مضطرب) واقعا؟!

کریستین

میین کییه اینطییور ش ینفتم؛ همییینجییوری اوضییاع داره
ناجور میشه!

ماما
کریستین

از کی شروع شد؟
ا
تقریبییا از هفتییهی پیییش .شییبهنظامیییا واسییه کنتییرل
منطقه میجنگن؛ این کار نشدنیه!

ماما

معییدن یاکایاکییا چییی؟ دعییوا و مرافعییه معییدنچیییا رو
ترسونده؟!

کریستین

اونا رو نمیدونم ،ولی من رو میترسونه!
(سالیما و معدنچی میخندند).

طرفییای یاکایاکییا بییودم؛ شییش مییاه پیییش کییه اونجییا
بودم ییه بیشیه بیود پیر از پرنیدههیای پرسروصیداّ ،امیا
حییاال انگییار خییدا لقمییههای گنییدهای از اون زمییین رو
بییین همییه تقسیییم کییرده و هییر حییرومزادهی نییادونی
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زورش رو میزنه میزهش کنیه! مسی له اینیه کیه اوضیاع
اینجا همیشه بد بوده عزیزم ،ولی نه تا این حد!
ماما

بس کن دیگه!
(مامییا ترسیییده امییا نمیخواهیید ترسییش را بییروز دهیید؛ بییه
موزیسییینهییا اشییاره میکنیید آهنییگ شییادی بنوازنیید (پرنییدهی
کمیییاب)؛ موسیییقی بییهآرامییی نواختییه میشییود .جییوزفین
سربازان را به قسمت پشتی هدایت میکند).

از قدیمندیما تا بوده جنگ و بزنوبکش بوده!
من خیودم خیدا رو بیهخیاطر چالیههیای کثیفیی مثیل
یاکایاکییا شییکر میییکنم .تییوی خونییهم سییعی میییکنم
همه رو شاد نگه دارم!
کریستین

بیخود سر خودت شیره نمال!

ماما

هی هی پروفسور! تو نگران منی؟!

کریستین

ا
(بهآرامیی دسیت مامیا را میگییرد) البتیه عزییزم ،مین قلبیا
مرد خونوادهم؛ یه عاشیق عزییزم! میا بیا هیم میتیونیم
کاروکاسبی راه بنیدازیم .مین تیوی کامپیاال ،بامیاکو و
حتی پاریس که شهر عشقه ،یه عالمه رفیق دارم!

ماما

(میخنییدد؛ بییهسییرعت دسییتش را از دسییت کریسییتین بیییرون

میکشیید؛ محبییت کریسییتین او را آشییفته میکنیید) تییو...
یه ...مرد ...احمقیی کیه بلیده زبیون برییزه! اینجیا رو
نگییاه کیین ،میین کاروکاسییبی خییودم رو دارم و اون رو
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ّ
دست یه آدم کلهخیری نمییسیپرم کیه حتیی نمیتونیه
کریستین

یه کتوشلوار نو هم واسه خودش بخره!
ّ
تییو خیلییی کل یهشییق و خودخییواهی .انگییاری از دمییا
فیل افتادی .خیودتم ایین رو مییدونیی! کیتوشیلوارم
مگه چشه؟! خیلییم شییکه! اگیه هیم کهنیه باشیه چیی
میشییه؟! ادا نیییا خوشییگلم؛ میییدونم آخرسییر افتخییار
رقصیدن با من رو میدی!

ماما

یه آبجوی خنیک بیزن ،بلکیه ییه مقیدار از حماقتیت
رو بشوره ببره!

کریستین

آخ آخ خییانوم! مشییروب یییاری نیس یت کییه میین واسییه
رق

بخوامش!

(کریسییتین حرکییات رقیی

فریبنییده انجییام میدهیید .در آن

هنگییام فرمانییده اوزمبنگییا ،کییه بییه طییاووس مغییرور میمانیید،
بییا عینییک دودی ،زنجیییر طییل و لبییاس ورزشییی و یییک تپانچییه
وارد بار میشیود؛ ییک سیرباز دولتیی بیا لبیاس نظیامی همیراه
اوست .کریستین با احترام سر تکان میدهد).

جناب.
(اوزمبنگییا راسییت میییایسییتد تییا شییناخته شییود .همییه سییاکت
میشوند).

ماما

(با ناز و عشوه) عصر به خیر!

اوزمبنگا

وقتشه.
( او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎن را ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد ).
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ماما

در خدمتم.

اوزمبنگا

یه پریموس سیرد بیرام بییار بیا ییه بسیته سییگار؛ تیازه
باشه!

ماما

(بییرای اوزمبنگییا صییندلی میییآورد سییپس بییه سییمت سییردکن

میییرود تییا بییرایش آبجییو بیییاورد) جنییاب ،خییواهش
میکنم گلولیههیا رو از تفنگتیون بییرون کنیین ،وگرنیه
نمیتونین داخل شین!
اوزمبنگا

اگه این کار رو نکنم چی؟!

ماما

(آبجیییو خنیییک بهدسیییت) اونوقیییت ازتیییون پیییذیرایی
نمیشه! من دنبال شر نیستم؛ روشنه؟!

اوزمبنگا

( درحییالیکییه مجییذوب سرسییختی آن زن شییده ،بییا تسییلط
کامییل و آنطورکییه الیییق مییردان صییاحبمنصییب اسییت،

ماما

میخندد) هیچ میدونی من کیم؟!
ا
واقعا من رو ببخشیدّ ،اما برام فرقی نمیکنه! موقعیکه
وارد خونهی من میشین ،این قوانین منه که باید اجرا
بشه!

اوزمبنگا

(درحالیکه بیا خیود میخنیدد) خیلیهخیب مامیا؛ مین رو
بییبخش! (گلولییههییا را از تفنییگ خییارج میکنیید و آنهییا را
روی میز میگذارد).

کی گفته که من به قوانین احترام نمیذارم؟!
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(جیییوزفین خنیییدان از پشیییت وارد میشیییود .سیییرباز دولتیییی
مست و با شلواری باز ،به دنبالش میآید).

سرباز دولتی:۹

فرمانده ،عذر میخوام.

اوزمبنگا

سییخت نگیییر مییرد جییوون ،سییخت نگیییر .مییا االن
خونییهی مامییا هسییتیم نییه سییر ماموریییت؛ بیخیییال!
(مینشیند .ژاکیت خیود را بیاز میکنید .مامیا پاکیت سییگار را
باز میکند و آن را به اوزمبنگا میدهد).

ماما

ا
جناب ،یادم نمیآد قبل اینجا اومده باشین!

اوزمبنگا

نه.

ماما

(درحالیکیه سییگار اوزمبنگیا را روشین میکنید ).چیی شید
که اینجا اومدین؟

اوزمبنگا

جروم کیزمبیه ،رهبیر شورشیی! (بیه مامیا نگیاه میکنید تیا
واکنش او را ببیند).

ا
حتما میشناسیش!
ماما

راجییعبهییش میییدونم؛ همییهمییون میییدونیم؛ روزی
صییید دفعیییه اسیییمش رو اینجیییا مییییآرن؛ آوازهش
همهجا پیچیده!

اوزمبنگا

خب ،پس میشناسیش!

ماما

نییه ،همونجورکییه گفییتم راجییعبهییش میییدونم .از
جییادهی شییرق و جنگییل گرفتییه تییا شییمال اینجییا تییو
مشت آدماشه!
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اوزمبنگا

(با دقت و سوءظن همه را نگاه میکند ).اینجوریاس؟!

ماما

بله ،ولی شما باید این رو بدونید.

اوزمبنگا

ً
(بییا مامییا حییرز میزنییدّ ،امییا مسییلما همییه را خطییاب قییرار

میدهید) این جیروم کیزمبیه میرد خطرناکییه؛ شیما اون
و گییروه خییائنش رو تییوی روسییتای خودتییون قییایم
کیییردین؛ بشیییون غیییذا مییییدین و مییییگین کیییه
آزادیخیییواه خودتیییون رو حماییییت مییییکنین؛ چیییه
آزادیخییواهی؟! اون ق یراره بییه مییردم چییی بییده؟! اییین
چیزیه کیه مین میخیوام بیدونم ،اون چیی بیه تیو داده
ماما ها؟! خونهی جدید؟! غذا؟! آرامش؟!
ماما

من به هیچ مردی محتاج نیستم!

اوزمبنگا

میین رو نخنییدون! ولییی کیزمبییه یییه هییدز داره و اون
اینه که از شما پیول بکنیه و خیودش رو ثروتمنید کنیه!

ّ
(لحیینش جییدی و صییدایش بلنییدتر میییرود .موسیییقی قطییع
میشود .ﺳﮑﻮت و ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮ فضای بار حاکم میشود).

اون بییه اسییم آرامییش و صییلح و آشییتی محصییوالت
شیییما رو آتییییش میزنیییه ،زنیییاتون رو مییییدزده و
مرداتییون رو بییه بردگییی میگیییره! حرفییاش رو بییاور
نکنییین! اون و جمییاعتی مثییل اون ،اییین شییبهنظامی یای

الابییالی ،کمپییین شیییطانی راه انییداختن؛ هرجییا بییرن
اونجا رو بیه گنید مییکشیونن و خیاطرتون باشیه کیه
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زمینییی کییه ادعییای مییالکیتش رو داره ،ذخیییرهی ملیییه،
زمین مردمه ،زمین میاس! بیااینهمیه بیه شیما میگیه
که دولت همهجا رو تصیاحب کیرده ،درحیالیکیه میا
درواقیییع دارییییم راه رو بیییه روی دموکراسیییی بیییاز
میکنیم!

ماما

اییین رو میییدونمّ ،امییا دولییت باییید اییین رو بهییش
بفهمونییهّ ،امییا شییما ،میین شییما رو بییرای اولییین بییار

اوزمبنگا

پییس اسییمم رو بشیینو ،فرمانییده اوزمبنگییا ،از تییرس

میبینمّ ،اما مدام راجعبه کیزمبه میشنوم!

بمیر!
(چنیید لحظییه سییکوت .مامییا بییه حرزهییای اوزمبنگییا فکییر
ا
میکنیید؛ بییه نظییر واقعییا تحقیرشییده میآیید .کریسییتین طییوری
به عقب میرود که گویی میخواهد ناپدید شود).

از این به بعد بیشتر اسمم رو میشنوی!
ماما

جنییاب فرمانییده اوزمبنگییا ،عییذر میخییوام از اینکییه
اسییمتون رو نمیدونسییتم! خییوش اومییدین؛ باعییث
افتخییاره کییه همچییین شییخ

مهمییی تییو جمعمون یه!

اجییازه بییدین یییه لیییوان از مرغییوبتییرین ویسییکیمون
اوزمبنگا

رو براتون بریزم؛ یه ویسکی آمریکایی!
ا
ممنونم .لیوان تمیز لطفا!
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ماما

البتیه ،خیوش اومییدین! ( بیه اوزمبنگیا یییک لییوان ویسییکی
میدهد؛ با حرکیات نمایشیی نشیان میدهید کیه لییوان کیدر را
تمیز میکنید؛ درحیالیکیه ییک لییوان ویسیکی خیوب بیرایش
میریزد و بطری را جلوی او میگذارد).

(بیییا عشیییوه) خیلیییی خیییوش اومیییدین! میییا هیییوای
مشییییتریامون رو داریییییم و خییییوب همراهیشییییون
میییکنیم؛ یییک همراهییی سییالم نییه مثییل بقیییه جاهییا!
شییما اینجییا در امییانین؛ اگییه چیییزی احتیییاج دارییین،
هرچیزی ،مادامیکه...
اوزمبنگا

تییو زن عییاقلی هسییتی؛ میییدونم اونقییدر عییاقلی کییه
بتییونی درا رو ب یهروی سییگصییفتای شورشییی ببنییدی!
درسییت میییگم؟! (بییهآرامییی دسییت مامییا را میگی یرد؛ او از
اییین صییمیمیت اسییتقبال میکنیید .کریسییتین بییا تحقیییر و
حسادت نگاه میکند).

ماما

البته!
( یک معدنچی با لباس گلی وارد میشود).

هییی هییی ،رفیییق! دسییتوپییات رو تییو سییطل بیرونییی
بشور.
(معدنچی آزرده از بار خارج میشود)

اییین معییدنچیییای لعنتییی واسییه هیچییی احت یرام قائ یل
نیستن؛ هر دفعه باید بهشون این رو گوشزد کنم!
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(کریسییتین بییا غضییب بییر میگییردد؛ اوزمبنگییا او را زیییر نظییر
میگیرد)
(متملقانه)

هرچی بخواین برآورده میشه!
اوزمبنگا

این رو خاطرم میمونه!

ماما

(محترمانیه دسیتش را از دسیت اوزمبنگیا بییرون میکشید .بییه
جییوزفین و سییالیما اشییاره میکنیید کییه سییر میییز بییه اوزمبنگییا

ملحق شوند .سربازان دولتی فریاد میزنند) خانوما!
جوزفین

فرمانده! (دستش را روی ران اوزمبنگا میگذارد).

ماما

فعییل بییا اجییازتون(.کریسییتین دسییت مامییا را درحییالیکییه

ا

میرود ،میگیرد).

کریستین

(آرام) حواست به اون یکی باشه!

ماما

چیییه؟! خوبییه تییو اییین حکومییت آدم رفیییق داشییته
باشه ،نه؟!
(مامیا بطیریهیا را دسییتمال میکشید .معیدنچیی دوبییاره وارد
میشود؛ در بار مینشیند).

سرباز دولتی۹

(کییه جییوزفین او را بییا حالییت تخاصییم از خییود رانییده اسییت)

یه دور دیگه!
ماما

پوالت رو رو کن!
(سرباز پول خود را در دست میگیرد)
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سییوفی سییوفی! واسییه چییی وایسییادی؟! بییا حییرز
زدنیییت دارییییم پوالمیییون رو از دسیییت مییییدیم!
زودباش ،دو تا آبجو.
(سییوفی دو آبجییو ب یرای سییرباز بییاز میکنیید و آنهییا را بییرای
سییربازان میبییرد .سییرباز پییول خییود را روی میییز میگییذارد؛
سییوفی سییریع پییولهییا را برمیییدارد و آن را زیییر پی یراهن خییود
میگییذارد؛ متوجییه نمیشییود کییه مامییا او را میپاییید .سییرباز
مسیییت سیییوفی را روی پاهیییایش میگیییذارد؛ کریسیییتین بیییا
احتیییا بلنیید میشییود؛ سییوفی ماهرانییه خییود را از دسییت
سرباز رها میکند و خارج میشود).

کریستین

روبهراهی؟

سوفی

آره( .بییا تییرسولییرز خییارج میشییود .کریسییتین بییا خییود
میخنییدد وسیییگاری روشیین میکنیید .سییرباز مسییت دلخییور
کنار کریستین لم میدهد).

سرباز دولتی۹

چطوری پاپا؟

کریستین

خوبم .ممنون.
(سرباز کریستین را برانداز میکند).

سرباز دولتی۹

یه نخ سیگار بم میدی رفیق؟

کریستین

(عصبی) متأسفم؛ این آخرین نخ منه!

سرباز دولتی۹

آره؟ برام سیگار بگیر.

کریستین

چی؟!

سرباز دولتی۹

(متکبرانه) برام سیگار بگیر!
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ا

حتمیا! (بییا بیییمیلییی دسیت در جیییبش میبییرد و پییول را روی

ﭘﯿﺸﺨــﺎن میگییییذارد .مامییییا سیییییگار را روی ﭘﯿﺸﺨــﺎن

میگذارد؛ سرباز پیروزمندانه آن را برمیدارد و میرود).

خب؟! ممنون؟!
(سرباز میایستد و باتهدید به کریستین زل میزند).

اوزمبنگا

سیرباز ،بیه اییین آقیای محتیرم نشییون بیده کیه بوتیهزار
ادب و اخلقت رو نقاپیده!
(مکث)

سرباز دولتی۹

ممنون.
(کریستین برای اوزمبنگا با احترام سر تکان میدهد).

اوزمبنگا

مخلصییییم( .سیییرباز دولتیییی بیییا آشیییفتگی و عصیییبانیت
معییدنچییی را از روی صییندلیش بلنیید میکنیید .معییدنچییی
عقبنشییینی میکنیید .کریسییتین بییرای اوزمبنگییا سییر تکییان
میدهد .اوزمبنگا لبخند میزند و به ماما اشاره میکند).

ماما

بله فرمانده!

اوزمبنگا

(به کریسیتین اشیاره میکنید و در گیوش مامیا میگویید) ایین
کیه؟

ماما

یه عابر.

اوزمبنگا

کاروبارش چیه؟

ماما

فروشندهس؛ آدم خاصی نیست!

اوزمبنگا

بهش اعتماد ندارم!

ماما

خطرناک بهنظرتون میآد؟!
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اوزمبنگا

همه بیهنظیر مین خطرنیاک مییان تیا قبیلاز اینکیه بیا
هییم یییه مشییروب بییزنیم! (کریسییتین را برانییداز میکنیید و
تصمیم میگیرد).

بهییش یییه لیییوان ویسییکی بییده و بهییش بگییو کییه
امیدوارم اینجا کارش بگیره!
(مامیییا ییییک لییییوان ویسیییکی میرییییزد؛ سیییمت کریسیییتین
میرود).

ماما

مژده! یه رفیق پیدا کیردی .فرمانیده ییه لییوان ویسیکی

کریستین

برات فرستاده و میگه برات آرزوی موفقیت داره!
خیلییی لطییف دارهّ ،امییا تییو میدونییی کییه میین اهییل
ا
مشییروب نیسییتم؛ لطفییا ازش تشییکر کیین و بگییو کییه
ممنون ،نمیخورم!
(مکث)

ماما

فرمانییده بییرات مشییروب خریییده! ( لیییوان را در دسییت
کریسییتین میگییذارد .بییه موزیسییینهییا اشییاره میکنیید کییه
بنوازند).

لیوانت رو براش بلند کن و لبخند بزن!
کریستین

ممنون ،ولی من اهل مشروب نیستم!

ماما

(زمزمه میکند) اوه ،تو امیروز بایید ایین کیار رو بکنیی،
تا قطرهی آخرشیم میخیوری و اگیه یکیی دیگیه بیرات
بخییره ،اونییم میییخییوری؛ تییا وقتییی کییه اون دسییتور
میده باید بخوری!
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(کریسییتین بییه اوزمبنگییا کییه لبخنیید میزنیید نگییاه میکنیید؛
لیییوانش را از دور ب یرایش بلنیید میکنیید؛ بییرای یییک لحظییهی
طوالنی عمیق به مشروب نگاه میکند).

اوزمبنگا

بزن!

کریستین

من!...
ا
لطفا! (زمزمهکنان) مرد خیلی مهمیه!

کریستین

تو رو خدا ماما!

ماما

اون میتونییه کمکمییون کنییه یییا درعییوض برامییون

ماما

دردسر درست کنیه؛ انتخیاب بیا توئیه! خیاطرت باشیه
که اگه پا روی دم سگ نذاری ،گازت نمیگیره!
اوزمبنگا

بزن!
(سییربازان دولتییی کریسییتین را ترغیییب میکننیید .کریسییتین
خشیییمگین بیییهآرامی و بیییهسیییختی مشیییروب را میخیییورد.
اوزمبنگییا میخنییدد؛ او بییه مامییا اشییاره میکنیید کییه یییک پیییک
دیگیر بیرای کریسییتین بریییزد؛ مامییا میرییزد .دوبییاره سییربازان
کریستین را تشویق میکنند).

خوبه! (فریاد میزند) برای سلمتی و موفقیت!

(کریسییتین بییه مشییروب ّدوم نگییاه میکنیید .اوزمبنگییا لیییوانش
را بلنیید میکنیید .کریسییتین بییا عصییبانیت پیییک ّدوم ویسییکی را
سیییر میکشییید و دوبیییاره آزرده میشیییود .اوزمبنگیییا لبخنییید
میزند؛ به مامیا اشیاره میکنید لییوان دیگیری برییزد .سیربازان
او را تشویق میکنند .ماما پیک دیگری میریزد).

کریستین

من رو وادار نکن!...
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ماما

بهم اعتماد کن.
(لیییوان را در دسییت کریسییتین میگییذارد؛ کریسییتین سییمت
میییز اوزمبنگییا میییرود .نمیییدانیم میخواهیید مشییروب را
روی صییورت اوزمبنگییا بریییزد ی یا آن را بییه سییلمتیش بنوشیید؛
او با قدرت تمام مشروب را در هوا میریزد .تاریکی).

صحنهیپنجم



(صییبح .بییار .سییوفی صییفحاتی از رمییان عاشییقانه میخوان ید.
جییوزفین و سییالیما مجییذوب شیینیدن هسییتند ،درواقییع رمییان
برای آنها پناهگاهیست).

سوفی

(میخوان ید) «سییایرین جشیین را تییرک کییرده بودنیید؛ آن
دو نفیییر تنهیییا ماندنییید؛ او بیییهطیییور محنیییتزاییییی
میدانسییت کییه تنهییا چیییزی کییه بینشییان مانییده بوسییه
است؛ وقتی کیه معشیوقش بیه او لیم داد ،زن تحرییک
شیید؛ موهییای روی بییازویش سیییخ شیید و ناگهییان
دمای اتاق برای او چندین درجه گرمتر شد»...

جوزفین

وای ،ببوسش!

سالیما

ساکت!

سوفی

«لبانشییان روی هییم قییرار گرفییت؛ زن میتوانسییت او
را ببویییید ،بچشییید و در ییییک آن بدنشیییان یکیییی
میشود»...
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(مامییا بییا گاوصییندوق خییود وارد میشییود .سییوفی بییا احتیییا
کتاب را پشتسرش میاندازد؛ ماما کتاب را میگیرد).

ماما

این چیه؟!

سوفی

ﯾﻪ رﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ! دایی کریستین برام خریدش.

ماما
سوفی

رﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ؟!
بله.
(مامییا کتییاب را چییک میکنیید؛ خانمهییا ملتمسییانه او را نگییاه
میکنند که کتاب را نگیرد).

ماما

جییوزفین ،مییا واسییه اون پشییت آب میخییوایم و تییو،
سالیما ،جاروی توی حیا منتظرته!

سالیما

اه ،ماما بذار این فصل کتاب رو تموم کنه!

ماما

باهیام کلکییل میکنیی؟! نییه گمیون نکیینم .بییا اینجییا
ببینم؛ بجنب!
(سالیما با بیمیلیی سیمت مامیا مییرود؛ مامیا میچ او را فشیار
میدهد و دستش را سمت شکم سالیما میبرد).

فکییر کیینم اینجییا بهییت خییوش گذشییته؛ هییی داری
چاقتر و چاقتر میشی!
سالیما

متوجه چاقیم نشدم!

ماما

ولی من شدم!
(سییالیما گیییج و متحیییر نمیدانسییت مامییا چییه میخواهیید
بگوید).

دیشب کارت خوب بود!
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سالیما

(شگفتزده) ممنونم!
(ماما کتاب را سمت سوفی پرت میکند).

جوزفین
ماما

رﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاری ﻣﺎﻣﺎ؟
میین؟! نییه ،مشییکل اینجییاس کییه نخونییده میییدونم
تهش چی میشیه! ییه بوسیه ،رابطیه ،خیانیت و بعیدم
زنه احمقانه قلبش رو تسیلیم ییه میرد نیاالیق میکنیه؛
خیلهخب؛ بجنب بجنب! ا ا وایسا سوفی!
(سالیما جارو را میبرد وخارج میشود).

جوزفین

(اشیاره بییه سییوفی) اییین چییی؟ ! چیرا این یکییی هیچوقییت
نباید آب بیاره؟

ماما

به کمکش احتیاج دارم.

جوزفین

پوز!

ماما

مشکلی داری؟! تو حسابکتابت خوبه؟!
(جییوزفین بییه سییوفی خیییره میشییود؛ سییوفی هییم بلیید نیسییت.
ماما میخندد .سر سالیما به در میخورد).

سالیما

ماما! یکی داره میآد اینجا.

ماما

(شگفتزده) اینقدر زود؟!

جوزفین

اه! البیید یییه معییدنچییی کییودن دیگ یه اومییده حالشییو
ببره!

سالیما

نه ،فکر کنم آقای حراری باشه!
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(جییوزفین بییه سییمت در میییدود .سییالیما مسییخرهکنان بییه

سوفی لبخند میزند) چی؟!
سالیما

«بیا باهم بریم شهر عزیز دلم!»

جوزفین

بترکه چش حسود!

سوفی

«دارم میرم برات تو لبنان یه قصر بگیرم دلبندم!»
(این کار جوزفین را عصبانی میکند .دخترها میخندند).

جوزفین

هییی هییی! الاقییل میین یکییی رو دارم؛ دلییم باهاشییه و
اون برمیگیییرده پیشیییم! (بیییا عشیییوه بیییه سیییوفی نزدییییک
میشود؛ سوفی را نزدیک خود میبرد).

بخنید؛ مسییخره کین؛ خوشییگله! ولیی همییه میییدونیم
هر مردی یه زن سالم میخواد نه ناق !
سوفی

باشه ،بس کن!...

جوزفین

هییر مییردی از زن میخییواد کییه پییای حرفییاش بشییینه و
مایهی آرامشیش باشیه؛ میخیواد کیه کیل دنییا رو تیو
وجود زن بریزه!

سوفی

گفتم بسه!

جوزفین

تو میتونی اون زن باشی؟!

ماما

دست از سرش بردار! برو آب بیار.

جوزفین

من بچهی اول بودم؛ بابام افسر بود!

ماما

آره و بابای من هرکسی بود کیه پیول تیو جییب مامیانم
می ذاشت! افسر ،کشاورز ،چه اهمیتی داره؟! برو!
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(جییوزفین بییا عصییبانیت محییل را تییرک میکنیید؛ سییالیما بییه
دنبالش میرود).

یه بار بزنی تو دهن جوزفین دیگه اذیتت نمیکنه!
(درحالیکه گاوصندوق را روی میز میاندازد).

بیا؛ پول دیشیب رو حسیاب کین؛ بیذار ببیینم دیشیب
چه کردیم.
(سییوفی گاوصییندوق را بییاز میکنیید .مامییا ماهرانییه آب در
بطری ویسکی میریزد).

نمیدونم ایین همیه میرد از کجیا مییآن ،ولیی از ایین
بابت خوشحالم!
سوفی

(درحییالیکییه پییول ،روبییان کهنییه و سیینگ کوچییک را بیییرون

میآورد) این سنگریزه رو واسه چی نگه داشتی؟
ماما

اون؟ اون شییبیه هیچییی نیسییت؛ یییه مییرد احمییق بهییم
دادش تا یه شب اینجیا همیراه داشیته باشیه بیا چهیار
تا آبجو نهچنیدان خنیک تیا تشینگیش رو بخوابونیه؛
میگفیت دوبیاره مییآد و پیولش رو بهیم مییده .ایین
یه الماس خامیه ،شیاید واسیه بییرون اوردنیش شییش
مییاه تییو دل گ یل بییوده! بییه خییانوم سییادهش قییول داده
بفروشیییش و ییییه موتیییور روروک چینیییی و پارچیییهی
سیینگالی بخییره و االن اییین سیینگ دسییت منییه ،اییین
همییون خییوابوخیییال اون زن بدبختییه! (سیینگ را در
گاوصندوق میگذارد).
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سوفی

میخوای باهاش چیکار کنی؟

ماما

(پیش خود میخنیدد) چییکیار کینم؟! هیا؟! (درحیالیکیه
یک پیک از ویسکی آبکی را میخورد).

هنییوزم مییزهی ویسییکی میییده! نمیییدونم ،ولییی تییا
وقتیییکییه اینقییدر کییودن باشیین کییه بهییم بییدنش،
قبییولش میییکنم .مییادرم بهییم یییاد داده کییه میتییونم
هرکسییی رو دنبییال کیینم و تییو گردوغبییار راه بییرم و یییا
اینکییه از میییون بوتییهخییارداری رد بشییم کییه تییا حییاال
کسیییی ازش رد نشیییده! ممکنیییه پاهیییات زخموزییییل
بشیییهّ ،امیییا زودتیییر از همیییه میرسیییی و تییییوی
پسموندههیای دیگیران گییر نمییافتیی! ایین زمیین از
خیلییی جهییات حاصییلخیییز و مبارکییه و مییردا تنهییا
کسایی نیستن که میتونن از نعمتش بهره ببرن.
سوفی
ماما

ولی اگه اون آقاهه بیاد سرا سنگش چی؟!

مییردم زیییادی میییفروشیینش و درمیییرنّ ،امییا اییین

بیمهنامیهی منیه؛ ایین چیزییه کیه نمییذاره شیبیه اونیا
بشییم! همیشییه باییید یییه بخشییی از وجییودت باشییه کییه
دسیت ایین جنییگ نتونیه بهیش برسییه! ماییهی شییرمه،
ولی مین اون رو واسیه اون خیانوم کیودن نگیه داشیتم!
خب دیگه کافیه؛ حاال ببینیم دیشب چه کردیم؟
سوفی

خب ،اگه ما...
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ماما

ما؟

سوفی

خییب مییا از فییروش آبجوهییا چنیید فرانییک بیشتییر
گیرمون اومده کیه بیا ایین حسیاب تیا آخیر سیال پیول
کافی واسه خرید یه ژنراتور جدید جمع میکنیم.

ماما

آره؟ ژنراتیییور جدیییید؟ خوبیییه .حسیییابکتابیییت
خوبییههییا! آره ،همییهچیییز دیشییب رو حسییاب کییردی؛
انعامت؟

سوفی

بله.

ماما

بله؟!
(چند لحظه سیکوت .مامیا دسیت بیه سیینهی سیوفی میزنید و
پول زیادی پیدا میکند).

ماما

اینا مال توان؟!

سوفی

بله ،من داشتم...

ماما

بلییه؟! بهییم بگییو برنامییه ریختییی بییا پییوالم چیییکییار
کنی؟! (با لحن تند) چون اینا پوالی منه!

سوفی

من...

ماما

من من من...تو چی؟!

سوفی

اونجوریکه شما فکر میکنی نیست ماما!

ماما

نیییه ،تیییو نمیخواسیییتی پیییوالم رو هیییاپولی کنیییی و
دربری؟! «قبیولش کین؛ بهیش غیذا بیده!» دایییت بیه
دسییتوپییام افتییاد؛ بایسییتی چیییکییار میکییردم؟! میین
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بهت اعتماد کیردم! همیه مییگن تیو بدشیگونی ،ولیی
من فکر مییکنم تیو دختیر باهوشیی هسیتی ،میتیونی
ور دسییتم باشییی کییه همییهی کییارام رو تنهییایی انجییام
ندم؛ تیو کتیاب میخیونی ،خیوب صیحبت میکنیی،
مثل ییه میرد سیفیدپوسیت ،ولیی ایین چیزییه کیه تیو
میخوای بشی؟!
سوفی

متأسفم ماما!

ماما

نییه نییه ،از اینجییا پرتییت میییکنم بیییرون؛ میییذارم
لخییت جییاده رو پیییاده بییری تییا اون سییگای الشییخور
تیکهتیکییهت کیینن؛ اینجییوری میخواسییتی بشییه؟!
تیو کلییهت چیی میییگذشییت و بیا پییوالم میخواسییتی
چیکار کنی؟!
(ماما سوفی را میگیرد و او را سمت در میکشد).

سوفی

ماما! خواهش میکنم!

ماما

میخواسییتی بییری هییا؟! هییا؟! حییاال گییورت رو گییم
کن؛ برو!
(سوفی وحشتزده سماجت میکند).

ها؟! میخواستی چیکار کنی؟!
سوفی

یییه خییانومی اینجییا بییود کییه گفییتش میتونییه کمکییم
کنه؛ بهم گفت واسه دخترا عمل جراحی هست!

ماما

درو تحویلم نده!
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سوفی

گیوش کیین گییوش کیین ،تییو رو خییدا گییوش کیین! اونییا
میتییونن میین رو درمییون کیینن و نقصییم رو برطییرز
کنن!
(چند لحظه سکوت .ماما سوفی را رها میکند).

ماما

عمل؟!

سوفی

آره ،این برگه رو بهم داد؛ نگاه کن نگاه کن!

ماما

اونوقت میتونه اوضاع رو بهتر کنه؟!

سوفی

بله.
(ماما پول را داخل گاوصندوق میگذارد).

ماما

اوهییوم ،تبریییک میییگم؛ تییو اولییین دختییریای کییه
جرأت کرده پوالم رو بزنه! (میخندد) کتابات کو؟

سوفی

زیر رختخوابن.

ماما

بیرو بیارشیون بیرام؛ مییدونم تیو بهتیر از اونییای کییه
فکر میکنی دخترک! (نور آرام میرود).

صحنهیششم

(بار .نور آفتاب صیبح میی تابید .جیوزفین بیا ییک معیدنچیی
مسییت سییروکله میزنیید؛ بییاالخره موفییق میشییود او را از بییار
بیرون بینیدازد و بیه پشیت بیار بیرود .سیالیما تنید و دزدکیی از
زییییر پیشخیییوان غیییذا میخیییورد و دهیییانش را از فوفیییو
پر میکنید .پرنیده طیوری فرییاد میزنید کیه گیویی دیگیران را
از کار سالیما با خبر میکند).

سالیما

هیس هیس!
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(کریسییتین با عصییبانیت وارد بییار میشییود؛ سییر تاپایش خییاکی
است)

پروفسور!
کریستین

ماما رو صدا کن!
(سالیما بهسیرعت خیارج میشیود .کریسیتین بیهسیرعت قیدم
میزند .ماما وارد میشود).

ماما

پروفسور! (با صدای بلند) چیه؟! چی شده؟!

کریستین

کشیش سفیدپوست مرده!

ماما

چی؟!

کریستین

بیشتر یه هفتیه ،قبیل از اینکیه جسیدش رو پییدا کینن

ا
(کریستین مینشیند ،سپس فورا از جا بلند میشود).

مرده بود! صدمتری کلیسیا بیود .آشیپزه گفتیه کیه کیار
سییربازای اوزمبنگییاس؛ اونییا کشیییش رو بییه اتهییام
کمییک بیییه شورشیییا گیییرفتن! میشیینوی دارم چیییی
میگم؟!
ماما
کریستین

(وسط حرزهای کریستین می پرد) البد زدنش.
ُ
ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ش ﮐﺮدن! ﭼﺸﻤﺎش رو دراوردن و زﺑﻮﻧﺶ رو ﺑﺮﯾﺪن! )از
تصور آن تهوع میگیرد).

ا

ماما

کشیش؟! واقعا متاسفم! (ﺑﺮای ﺧﻮدش وﯾﺴﮑﯽمیریزد ).

کریستین

میشه برای منم بریزی؟

ماما

مطم نی؟!

کریستین

اون کوفتی رو بده بخورم!
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(ماما با تردیید بیرای کریسیتین مشیروب میرییزد .بیه او خییره
میشود).

چیه؟!
(مشروب را میخورد).

پلیس گفتیه هییچ شیاهدی نیداریم؛ هییچکس چییزی
ندیده؛ با این حسیاب نمیشیه کیاری کیرد! گفیتن کیه
دفیییینش کنیییییدّ ،امییییا میییین اون مییییرد رو خیلییییی
نمیشناختم و اونایی هم کیه چنید سیال باهیاش کیار
میکییردن اللمییونی گرفتییه بییودن! هیییچکس چیییزی
نمیییدونسییت؛ سییلخی شییده بییود و هیییچکس از
هیچیﺧـﺒﺮ نداشت!

ماما

آروم باش.

کریستین

اییین پسییرای نییادون داهییاتی کییه راسییت رو از چیی
تشخی

نمییدن ،لبیاس نظیامی مییپوشین و ییههیو

واسه میا میشین علمیهی دهیر! ییه پییک دیگیه بیده.
دیگییه طاقییت شیینیدن اییین چی یزا رو نییدارم مامییا! بییه
اینجام رسیده .نمیتونم تحمل کنم نمیتونم!
ماما

فانتاها خنکن.

کریستین

فانتا نمیخوام.
(مامییا پشییت پیشخییوان میییرود و بییا بیییمیلییی یییک پیییک
مشیروب دیگیر بیرای کریسیتین میرییزد .دسییت کریسیتین بییه
هنگام مشروب خوردن بهآرامی میلرزد).
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اونییا یییه مییرد سییفیدو کشییتن؛ میدونییی اییین یعنییی
چییی؟! یییه مبلیغ رو! بییه اینجییا هییم میرسیین و واسییه
ّ
کشتنمون تعلل نمیکنن!
ماما

یه کشیش مرده هیم ییه میرد میردهی دیگیهاییه و میردم
اینجییا هییر روز اییین رو بییا چشمشییون میییبییینن .االن
نمیتییونم بهییش فکییر کیینم؛ چییرخ اینجییا رو باییید
بچرخونم و شکم ده تا دخترو پر کنم!
(مامییا درهییمشکسییته صییورت خییود را بییا دسییتانش پنهییان
میکند).

کریستین

با مین بییا مامیا؛ مییرییم غیرب ،اونجیا امنوامانیه،
فقییط مییا دو تییا ...میین وتییو! ی یه جییای کییوچیکی بییاز
میکنیم ،غذا سرو میکنیم ،مشروب ،رق !
(مامییا زیییر بییار نمیییرود .کریسییتین سییمت بطییری ویسییکی
میییرود؛ مامییا بطییری را از او دور میکنیید؛ کریسییتین در بییار را
محکییم میییکوبیید .دو سییرباز ژنییده ،فورچییون و سیییمون
همچییون گییرداب داخییل میشییوند؛ تفنییگهییای قراضییه در
دسییت و لبییاس نظییامی کثیییف بییر تیین دارنیید کییه بییه تنشییان
زار میزنیید .فورچییون همچنییین یییک قابلمییهی آهنییی بییا خییود
دارد .سییربازها بییهقییدری خشییمگیناند کییه مامییا را مضییطرب
میکنند).

ماما

بله؟

فورچون

اینجا خونه ماما نادیه؟
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ماما

بله ،ماما منم؛ چیکار میتونم براتون بکنم؟

فورچون

غذا و مشروب میخوایم.

ماما

خیلهخب؛ حله .ماهی و فوفوی دیشب رو دارم.

فورچون

خوبه خوبه.

ماما

گرم نیست.

سیمون

عب نداره؛ میخوریم.
(مامیییا مردهیییا را مشیییکوک نگیییاه میکنییید .کریسیییتین کیییه
میخکوب شیده تمیام تیلش خیود را میکنید کیه واکینش خیود
را پنهان کند).

ماما

تییو رو خییدا دلخییور نشییینّ ،امییا باییید پوالتییون رو
ببینم.
(فورچییون یییک دسییته اسییکناس کهنییه از جیییب خییود بیییرون
میآورد .سربازها میروند بنشینند).

هی هی هی ،تفنگاتون رو خالی کنین!
(آقایان درنگ میکنند).

سیمون

نه ،تفنگامون!...

ماما

این یه قانونه ،البته اگه بخواین غذا بهتون بدم!
(آقایان با اکیراه شیانهی فشینگ را از تفنیگ برمییدارنید و آن را
به ماما میدهند).

فورچون

(رو به کریستین) صبح به خیر.

کریستین

صبح به خیر.

سیمون

کجا خودمون رو بشوریم؟
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فکر کنم اون پشت.
(فورچون به در پشتی اشاره میکند( ).مکث)

ماما

(مظنون) میتونم براتون یه لگن آب بیارم.
(مردهیا میی نشییینند .سیوفی وارد میشییود .از دییدن کریسییتین
و سیمون شگفتزده میشود).

سوفی

دایی!

کریستین

سلم عزیز دلم.

سوفی

چی شده...؟!

کریستین

هیس ،من حالم خوبه.
(سوفی متوجه لحن محتاطانهی او میشود).

فورچون و سیمون صبح به خیر؛ حالت چطوره؟!
(مؤدبانه از جا بلند میشوند).

سوفی

(با کمرویی) صبح به خیر!
(دو مرد می نشینند).

ماما
فورچون

این لگن رو پر آب کن.
ا
لطفا!
(سوفی ،لگنبیهدسیت ،خیارج میشیود .مامیا آبجیو را سیرو
میکند).

ممنون.
ماما

از شرق اومدین؟

فورچون

نه.

ماما

کشاورزین؟
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فورچون

نیییه ،میییا سیییربازیم؛ از فرمانیییده اوزمبنگیییا دسیییتور
میگیریم.
(سییوفی بییا لگیین پییر برمیگییردد ،ولییی کریسییتین بییه او اشییاره
میکنید کییه آنجیا را تییرک کنید .کریسییتین بیهشییدت عصییبانی
میشود ،مثل یک شاهین سربازها را برانداز میکند).

ماما

خوبییه ،قصیید تییوهین نداشییتم سییربازّ ،امییا بییه نظییر
مییآد آدمییای خییوبی باشییین؛ آدمیایی کییه دنبییال شییر
نیستن!
(به نظر می رسید فورچیون تمیایلی بیه صیحبت کیردن نداشیته
باشد).

سیمون

ما...

فورچون

بییم گفییتن زنییی بییه اسییم سییالیما اینجییاس؛ درس
میگن؟

کریستین

اینجا...

ماما

چرا؟! کی دنبالش میگرده؟!

فورچون

اینجییییاس؟! دارم ازت سییییوال میییییکنم ،سییییالیما
اینجاس؟!

ماما

صدات رو نبر باال آقا!

فورچون

خواهش میکنم ،من دنبال زنی به اسم سالیمام.

ماما

باید برم اون داخل بپرسم.
(بین کریستین و ماما نگاهی ردوبدل میشود).
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اون اهییل کالیگیلیییه؛ یییه جییای زخییم کییوچیکم روی
گونه سمت راسشه؛ اینم مشخصههاش.

ماما

زنیییای زییییادی مییییان و مییییرن؛ بیییرات میپرسیییم؛
ممکنه بدونم کیه که دنبالش میگرده؟

فورچون

فورچون ،شوورش.
(کریستین به قضیه پی میبرد).

ماما

عذر میخوام مین مییرم اون داخیل پیرسوجیو کینم.
(خارج میشود .کریستین غرق مشروب خود میشود).

سیمون

پییییداش مییییکنیم فورچیییون؛ بییییا مشیییروب بیییزن؛
آخرین باری که آبجو خوردی کی بود؟

فورچون

تشنهم نی.

سیمون

( درحییالیکییه مشییروب را میخییورد) آخیییش ،چییه خوبییه!
عالیه مرد!

فورچون

(درحالیکه تند قدم میزند) یاال د کجاس پ؟!

سیمون

دنییدون رو جیگییر بییذار مییرد! اگییه اینجییا باشییه خییب
پیداش میکنیم.

فورچون

پ چرا ماما اینقدر لفتش داد؟!

سیمون

آروم!

فورچون

خییودت شیینیدی کییه ،اون مییردی کییه تییو جییاده بییود
شکلوشمایل سالیماو گف؛ خودشه!
(سیمون میخندد).
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چیه؟!
(فورچون تند قدم میزند).

سیمون

اییین رو هییی تک یرار میکنییی؛ ممکنییه سییالیما باشییه،
ممکنییه هییم نباشییه! چنیید ماهییه داریییم میییچییرخیم و
تو هر روستایی یه سیالیماس و تیو مطم نیی کیه اونیه؛
ا
پس لطفا...

ماما

(دوباره وارد میشود) سالیمایی اینجا نیست.

فورچون

(بهتزده) چی؟! نه ،سالیما همینجاس!

ماما

متأسییفم؛ شییما اشییتباه گییرفتین؛ اطلعییات غلییط
بهتون دادن!

فورچون

سالیما! سالیما موکنگش ی!

ماما

گفتم که اینجا نیست.

فورچون

توئه عفریته داری درو میگی! سالیما!

ماما

بییدوبی یراه بهییم بگییو ،ولییی سییالیمایی اینجییا نیسییت.
فکر میکنم زنی که دنبالشی مرده!

فورچون

اون همییینجییاس لعنتییی! اون همییینجییاس! (میییز را
چیی میکنیید .مامییا ّقمییهای در دسییت میگیییرد.
کریسییتین بطییری ویسییکی را ماننیید تفنییگ تکییان

ماما

میدهد).
ا
لطفییا ،گفییتم کییه اینجییا نیسییت؛ اگییه بیشتییر از اییین
اصرار کنین اون روی سگم باال میآد!
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سیمون

ما دنبال دردسر نیسیم!

ماما

حییاال بییرین ،بییرین بیییرون! گورتییون رو از اینجییا گییم
کنین!

فورچون

(فریییاد میزنیید) بییه سییالیما بگییو کییه دوبییاره میییآم
سراغش!
( فورچیون بیا عصیبانیت خییارج میشیود .سییمون بیه دنبییالش
میرود .طوطی با صیدایش بیار را بیه هیم مییرییزد .کریسیتین



چ چ به ماما نگاه میکند .پردهها میافتد).

دوم
پردهی 




صحنهیاول



( فورچون با لباس نظیامیگیل وگشیادش ﺑﯿــﺮون ﺑـﺎر اﯾﺴﺘـﺎده
اسییت؛هییمچییون یییک ﻧﻈﺎﻣﯽ ای کییه از دروازههییا پییاسبییانی
میکنیید .جییوزفین دو سییرباز دولتیی مسییت و یییک معییدنچییی
را دسییت میانییدازد .گیتییار .درامییز .مامییا و سییوفی آهنییگ
رقی میخواننید .آقیای حیراری و کریسیتین تماشیا میکننید.
جشنی به پاست).

ماما

(میخواند)

هی ،آقا
بیا ساز بزن ،آقا
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هی هی ،آقا
بیا ساز بزن ،آقا
آسمون کنگو چه برقی میزنه
گلولهها مثل بارون جهنم میریزه
گییلی وحشییی پژمییرده میشیین و جنگییل ویییرون
میشه
ولی ما اینجا شامپاین میریزیم
ماما و سوفی

(میخوانند)

واسه اینکه جنگجو آرامش نمیشناسه
وقتیکه یه شیر گرسنه بیداره.
ّاما وقتی اون شیر خوابه
جنگجو آزاده
سوفی

(میخواند)

خستگیات رو بده به من
گردوغبار سفرو از دلت بتکون
روﺳﺘـﺎﯾﯿـﺎن ﻣﯽﻣﯿــﺮن همون قییدر کییه سییربازا جسییورتر
میشن
جشن میگیریم همونقدر که دنیا از هم میپاشه
ماما و سوفی

(میخوانند)

واسه اینکه جنگجو آرامش نمیشناسه
وقتی یه شیر گرسنه بیداره
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ّاما وقتی اون شیر خوابه
جنگجو آزاده
(درام ریییتم تنییدی میزنیید .جییوزفین هنگییام رقیی

جییواب

میدهید کیه ایین کیار او موجیب شیادی ،اغیوا و هیجیان زیییاد
میشییود؛ خشییم خییود را آزاد میکنیید ،درد خییود را ،همییهچیییز
را ...میییردان تشیییویقش میکننییید .غوغیییایی بهپاسیییت .بیییا
ناامیدی بیه هیوا چنیگ میزنید ،گیویی تیلش میکنید چییزی
را نگیییه دارد .رقصیییش بیییدتر و آتشییییتر میشیییود .ناگهیییان
مغلوبانه سکوت میکند .سوفی به کمکش میرود).

ماما و سوفی

(میخوانند)

هی ،آقا
بیا ساز بزن ،آقا
هی ،آقا ،بیا ساز بزن ،آقا
(سوفی ،جوزفین بیرمق را به پشت هدایت میکند).

ماما

در خونهی ماما هیچوقت بسته نمیشه
در خونهی ماما هیچوقت بسته نمیشه
(آقییای حییراری درحییالیکییه آواز خوانییدن سییوفی و مامییا را
تماشییا میکنیید ،آبجییو میخییورد .کریسییتین مسییت و ژولیییده
تلش میکند تعادل خود را حفظ کند).

ماما

(میخواند)

در خونهی ماما هیچوقت بسته نمیشه
(خنیییدهی سیییرباز .تیرانیییدازی از راه دور .فضیییای بیییار آرام
میشود .مکث)
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در خونهی ماما هیچوقت بسته نمیشه...


(صحنه تاریک میشود).





صحنهیدوم

(اتاق پشیتی .جیوزفین خیواب اسیت .همیینکیه مامیا درحیال
خوردن انبیه وارد میشیود ،سیالیما بیهسیرعت پییراهن خیود را
پایین میکشد تا شکم برآمدهاش مشخ

ماما

نشود).

(رو بییه سییالیما) میخییوای تییا ابیید اینجییا تییو سییایهها
مخفییی شییی؟! میین معییدنچیییای تشیینه دارم کییه
جیباشون پر پوله!

سالیما

ببخشید ماما ولی...

ماما

یکیییی از شیییما رو میخیییوام کیییه بهشیییون خیییوش
بگذرونییه ،نشونشیییون بیییده کییه کیییارای سختشیییون
بیفایده نیست! (فریاد میزند) یاال بجنب!

سالیما

(آهسته میگوید) ولی...

ماما

جوزفین!
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اه ،چرا همیشه مین بایید بیرم؟! (از جیا بلنید میشیود؛ بیا
عصییبانیت میییرود و از کنییار سییوفی رد میشییود کییه تییازه از
حمییام بیییرون آمییده اسییت .سییالیما بییا عصییبانیت بییه در نگییاه
میکند).

سالیما

هنوز فورچون اون بیرونه؟

ماما

شوهر تو؟! آره ،سییخ اونجیا وایسیاده؛ عیین ییه مییخ
تیو زمیین جییم نمیخیوره .از همچییین میردای آرومیی
بدم میآد!

سالیما

اون همیشه همینطوره!

ماما

خب کاشکی بیرون بار اینجور نباشه.

سالیما

(درحییالیکییه بیاختیییار لبخنیید میزنیید) چییرا نمیییره؟!
نمیخوام من رو ببینه.

سوفی

تییا وقتییی تییو رو نبینییه دسییتبییردار نیسییت سییالیما! (لبییاس
میپوشد).

ماما

واسه چی؟! که باز دوباره اذیتش کنه؟!

سوفی

نییه بابییا ،دو شییبه اون بیرونییه؛ اگییه تییو رو دوسییت
نداشت اینجا نمیموند!

سالیما

آره؟!

ماما

پییوز ،جفتتییون خنگییین! اون تییو رو ببینییه ،عشییق تییو
چشییماش مییوج میزنییه ،هرچییی رو دلییت بخییواد
بشیینوی بهییت میییگییه! بعیید یییه روز میییدونم چییه
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اتفییاقی میافتییه؛ بییاز شییروع میکنییه بییه پرسیییدن
سیؤاالی نییاجورّ ،امیا طاقییت شیینیدن جوابییا رو نییداره!
مهییم نیسییت تییو چ یی میگییی چییون قییانع نمیشییه؛
میدونم! یه چییز دیگیه عزییزم؛ تیو چشیام نگیاه کین،
تیییو میتیییونی حقیقیییت رو بهیییش بگیییی هیییا؟! میییا
میییدونیم بعییدش چییی میشییه؟! نمیییدونیم؟! زنییی
که دوستش داشته مرده!
سوفی

نه ،اینطور نیست؛ اون...

ماما

(رو بییه سییالیما) اون ولییش کییرد بییه امییون خییدا! ببییین،
االن اینجیییا خونیییهی توئیییه؛ مامیییا هیییوات رو داره!
(درحالیکیه سیالیما را در آغیوش میگییرد) ولیی اگیه
میخوای از اینجا بیری ،بیرو؛ ّامیا ایین رو بیدون کیه
کیییل میییردم روسیییتاتون قضییییه رو درک نمییییکنن؛
میگن کیه درک مییکننّ ،امیا اینطیور نیسیت ،واسیه
اینکه میدونی تهش بیا خودشیون مییگن کیه تیو زن
خرابییی هسییتی ،بییا مییردای زیییادی بییودی ،بییه اون
مردای آشیغال اجیازه دادی دسیتمالییت کینن ،بهیت
میگن فاحشه! سیالیما تیو اونقیدر قیویای کیه بتیونی

سوفی

ﺗﻨﻔــﺮﺷـﻮن رو ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨـﯽ؟
اوضییاع از اینییی که هست خیلی داغونتر میشه!
ّاما اون...
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نمیخییوام بیییرحم باشییم ،ا ّم یا زنییدگی سییادهی تییو و
شییوهرت ،اونیییکییه تییو ب یه خییاطر داری ،اون ،...آره،
اونیییکییه تییو واس یهش پرپییر میزنییی ،...لولییو بییردش
خوشگلم؛ اون زندگیه پرید!
(اشک در چشمان سالیما حلقه میزند).

حیییاال هیییم گرییییه نکییین؛ میییا بایییید ظیییاهرمون رو
خوشییگل نگییه داریییم .ردش میییکنم بییره ،خوبییه؟!
خوبه؟!
سالیما

خوبه!

ماما

مجبورش میکنیم بره ،آره؟!

سالیما

آره ،خوبه!

سوفی

نییه مامییا ،خییواهش میییکنم بییذار حییداقل باهییاش
حرز بزنه؛ اون میخواد برش گردونه خونه!

ماما

تیو ییه عالمییه رمیان عاشیقونه میییخیونی کیه توشییون
همییهچییی بییا یییه بوسییه درسییت میشییه! بسییه دیگ یه،
معییدنچیییام منتظییرن! یکیتییون بیییاد( .مشییکوک شییکم
سالیما را نگاه میکند وخارج میشود).

سوفی

اگییه نمیخییوای ببینیییش حییداقل بییرو بیییرون و بهییش
بگو؛ دو روزه تو بارون نشسته و حاضر نیست بره!

سالیما

بذار بمونه تا علف زیر پاش سبز شه!
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سوفی

بییرو باهییاش حییرز بییزن ،شییاید احساسییت عییوض
شد!

سالیما

اون نمیییدونییه کییه میین حاملییهم ،میین رو کییه ببینییه
دوباره ازم متنفر میشه!

سوفی

از کجییا میدونییی؟ اون اﯾﻦﻫﻤﻪ راه رو کوبیییده اومییده

اینجا!

(مکث)
سالیما

مرتیکهی کودن! چرا باید میاومد؟!

سوفی

تییو کییه همییهش دم از رفییتن از اییینجییا میییزدی،
باهاش بیرو سیالیما؛ جلوپلسیت رو جمیع کین بیرو
دیگه؛ برو!

سالیما

اون بهیییم گفیییت سیییگ کثییییف و گفیییتش کیییه
خواروذلیلشیییون کیییردم؛ دیگیییه چیییی میخواسیییتی
بشییه؟! پیینج مییاه تییو بوتییهزار مثییل یییه دسییتمال بییین
سربازا دسیتبهدسیت میشیدم! میگفیت کیه اونیا از
میین زهییر درسییت کییردن! اییین حییرز خودشییه .اون
چارهای نداشت جیز اینکیه بیه مین پشیت کنیه واسیه
اینکه آبروش رو بردم!

سوفی

داشت ازسر غرورش اذیتت میکرد!

سالیما

چییرا طرفییداریش رو میکنییی؟! خییب میخییوای تییو
باهاش برو!
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سوفی

من دفا!...

سالیما

میدونییی اون صییبح داشییتم چیییکییار میکییردم؟!
(آرامش بر او غلبه میکنید) داشیتم تیو بیا خودمیون کیار
میکییردم ،آخییرین گوجییههای شیییرین رو میییچیییدم؛

*

ب یییاتریس رو زییییر سیییایهی درخیییت فرنگیپیییانی

گذاشییتم واسییه اینکییه درد کمییرم اذیییت میکییرد؛
فورچون کجا بود؟ رفتیه بیود شیهر قابلمیهی آهنیی نیو
بیاره؛ بهیش گفیتم «بیرو ،اگیه نیری امشیب خبیری از
شام نیسیت آقیا!» ییه میاه تمیام ازش قابلمیهی جدیید
میخواسییتم؛ آخرسییر اون روز رفییت کییه بخییره ،یییه
قابلمهی جدید! آفتاب زده بیود ،ولیی مین بایید بیه ییه
سیاعت دیگیه قبیلاز اینکییه خیلیی گییرم بشیه کییار رو
موکییول میکییردم .آسییمون صییاز و روشیینی بییود.
طاووس ،این پرنیدهی باشیکوه ،بایید میاومید بیه بیا
تا دسیتم بنیدازه و بیالهیاش رو بیه رخیم بکشیه! مین
خییم شییدم و بییه پرنییده گفییتم« :بییرو بییرو ».یییههییو
احسییاس کییردم سییایهای از پشییتم رد شیید؛ وقتییی
ایسییتادم چهییار تییا مییرد دورو بییرم دیییدم کییه لبخنیید
میییزدن ،عییین لبخنیید شییرورانهی بچییه مدرسییهایا؛
(درخت گرمسیری و نیمه گرمسیری که بیشتر در آمریکای مرکزی ،مکزیک،
کارائیب و آمریکای جنوبی و جنوب برزیل یافت میشود).

*

Frangipani
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بهشون گفتم« :بلیه؟» سیرباز قدبلنیده تیه تفینگش رو
گذاشت روی چونیهم ،ایینجیوری! خیلیی سیریع ایین
ا
کییار رو کییرد ،اصییل متوجییه نشییدم کییی افتییادم رو
زمییین! اونییا از کجییا اومییدن؟! چییهطییور نتونسییتم
صداشون رو بشنوم؟!
سوفی

تو نباید...

سالیما

یکی از سربازا بیا پیاش نگهیم داشیت؛ وزنیش خیلیی
سنگین بیود ،مثیل ییه گیاو درشیت و چکمیهش کهنیه
و پارهپوره بیود ،انگیاری هفتیههیا بیارون خیورده بیود!
با چکمیهش سیینهمیو فشیار مییداد و ترکیای چیرمش
مثییل ذرت خشییک بییود! پییاش خیلییی سیینگین بییود و
تنها چییزیکیه میتونسیتم ببیینم فقیط پاهیای سیربازا
بود...؛ مین رو بیردن! بچیهم داشیت زار مییزد؛ دختیر
خوبی بود؛ ب یاتریس هیچوقیت گرییه نمیکیرد ،ولیی
اون روز گریییه میکییرد ،ضییجه میییزد! بهییش گفییتم:
«هیییییس هیییییس!» بعییدش( ...چشییمانش را میبنییدد)

یکییی از سییربازا بییا چکمییه رفییت رو سییرش و بعییدش
دیگه صدایی ازش درنیومد!
(چندلحظه سکوت .سالیما میگوید)

بقیه کجا بودن؟! بقیه کجا بودن؟!
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(درحییالیکییه سییالیما را بغییل میکنیید) آروم بییاش ،نفییس
عمیق بکش!

سالیما

باهاشون جنگیدم!

سوفی

میدونم.

سالیما

من باهاشون جنگیدم!

سوفی

میدونم.

سالیما

ولیی بااینحیال مین رو از خونیهم بیردن! مین رو بیردن
بوتییهزار ،دزدای مهییاجم وحشییی! ابلیسییای لعنتییی!
یکیشون گفیت« :ایین زنیه واسیهی همیهس ،میث ییه
سییوپیه کییه همییه قبییل شییام میییخییورن ».پاهییام رو
بسییتن بییه یییه درخییت و هرموقییع سییوپ دلشییون
میخواسیییت ،میاومیییدن سیییراغم! براشیییون آتییییش
روشییین میکیییردم ،غیییذا درسیییت میکیییردم ،بیییه
ترانییههییای مسییخرهشییون گییوش میییدادم ،گلولییه
جابیییهجیییا میکیییردم ،خیییون روی لباساشیییون رو
میییشسییتم و و و  ...اونجییا دراز میییکشیییدم ،اونییا
اونقییدر بهییم حملییه میکییردن تییا وقتییی کییه خییونی
بشییم! پیینج مییاه ،پیینج مییاه مثیل یییه بییز زنجیییرم کییرده
بیییودن! ایییین میییردا واسیییه آزادی میییا میجنگییییدن!
میییجنگیییدن! هنییوزم کییه هنییوزه هروقییت چشییام رو
میبنییدم اون صییحنههییای وحشییتناک میییآد جلییو
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چشیمام؛ چیزاییی کییه مغیزم رو منفجییر میکنیه! مییردا
چهجور میتونن اینقدر بیرحم باشن؟!
(مکث)
چییه آسییمون صییاز و روشیینی بییود ،خیلییی خیلییی
قشنگ! چهجور متوجه اومدنشون نشده بودم؟!
سوفی

اونا تیو مسییر بیودن و میا هیم سیر مسیرشیون؛ خیب
اتفاق افتاد دیگه!

سالیما

یییه طاووسییی تییو بییا میین میییچرخییید و گوجییههییا
رسیییدهتییر از اونییی بییودن کییه فکییرش رو میکییردم!
زمیییین ذرت (سیییورگوم) قرمزمیییون محشیییر بیییود؛
داشت فصیل فیوقالعیادهای میشید! فورچیونم همیین
فکییرو میکییرد و مییا آخییرش میتونسییتیم تییو فکییر یییه
سییفر بییا کشییتی باشیییم کییه بییریم پیییش ب یرادرش .ای
خییدا! خییواهش میییکنم میین رو برگییردون بییه اون روز؛
میتونسییتم بهییش بگییم کییه« :بیخیییال قابلمییه بییاش
فورچییون؛ بمییون ،بمییون ».میین چیییکییار کییردم
سییوفی؟! باییید کییاری میکییردم؛ چییهجییوری ی یههییو
افتادم وسط اون معرکه؟!

سوفی

تیو داشیتی گوجیه مییچییدی ،همیین؛ کیار اشییتباهی
نکردی! (گونهی سالیما را میبوسد).
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ایییین بچیییهی اون نیسیییت؛ بچیییهی اون هییییوالی
مرتیکهس و معلیوم نیسیت تهیش چیی میشیه! حیاال
فورچیییون مییین رو میبخشیییه! بیییه همیییین سیییادگی
سییوفی؟! وقتییی بچییه بییه دنیییا اومیید چییی میشییه؟!
میتونییه بچییه رو ببخشییه؟! میین چییی؟! فکییر نکیینم
بتونم اون مرتیکه رو ببخشم!

سوفی

تا وقتی باهاش حرز نزنی نمیدونی چی میشه!

سالیما

میین توقییع داشییتم خونییوادهم بییا آغییوش بییاز میین رو
بپییذیرن! یییه آغییوش گییرم! پیینج مییاه زجییر کشیییدم،
لحظهبییهلحظییهی اون پیینج مییاه رو زجییر کشیییدم و
خونوادهم از اونموقیع بهیم پشیت کیردن! و فورچیون،
مردی کیه از چهیارده سیالگی عاشیقش بیودم ،مین رو
با کتک انیداخت بییرون! تیا تونسیت پاهیام رو شیلق
زد! میین بییراش رسییوایی بییار اوردم؟! اونموقییع کجییا
بود؟! رفتیه بیود دییگ بخیره؟! اونقیدری مغیرور بیود
کییه میتونسییت نیینگم رو بییه دوش بکشییهّ ،ام یا نییه در
ّ
حدی که از مین حماییت کنیه! حیاال بیذار تیو بیارون

سوفی

بمونه!
ا
این واقعا چیزیه که میخوای؟!

سالیما

آره.

سوفی

اون حاالحاالها از اینجا نمیره!
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سالیما

پس براش متأسفم!
(نور مهتابی میشود).

صحنهیسوم



(در ش یب مهتییابی بییاران مییی بییارد .بیییرون بییار فورچ یون زیییر
باران سیخ ایسیتاده اسیت .بیار پیر از صیدای موسییقی و خنیده
است .ماما بیا عشیوه دم در ایسیتاده اسیت؛ بیرای چنید لحظیه
فورچون را نگاه میکند) .

ماما

از آسییمون پیییداس حییاالحاالهییا بییارون بنیید نمیییآد؛

ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﻣـﯽ ﮔـﻔﺖ «:زﯾـﺮ ﺑـﺎرون ﺳـﺮد ﻧﺮو واﺳـﻪی

ِ ﮔﻠﻮﻟـﻪ ﻣــﺮدا رو بییه کشییتن
اینکییه ﺑﯿﺶ ﺗـﺮ از ﺑـﺎرون
میده».

فورچون

چرا نمیذاری ببینمش؟!

ماما

مییرد جییوون ،خییانومی کییه دنبییالش میگییردی اینجییا
نیسییتّ ،امییا اگییه میخییوای بییا کسییی باشییی زنییای
زییییادی رو اونتیییو دارم؛ چیییی دوسیییت داری؟! (بیییا

عشوه) مین چالشیای زنیدگی سیربازا رو مییدونم؛ هیر
روز از زبیییون میییردا راجیییعبهیییش کلیییی داسیییتان
میشنوم؛ هیچیی بهتیر از ییه دسیت نیرم واسیه بییرون
کشیدن خیارا و التییام قلیب آدم نیسیت! (دسیت خیود را
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سیمت رانییش میبیرد؛ میخنییدد .فورچییون بیا انزجییار رویییش
را برمیگرداند .ماما لبخند میزند).

فورچون
ماما

خواهش میکنم ،...به زنم بگو که دوسش دارم!
ا
آره ،آره .قبل هم شینیدم؛ تیو اولیین میردی نیسیتی کیه
پییی زنییش بییه اییینجییا میییآد؛ ولییی سییرباز ،مطم نییی
اینجییا همییون جاییییه کییه تییو میخییوای دنبییالش
بگردی؟!

فورچون

بیا؛ این رو بش بده( .قابلمهی آهنی را بلند میکند).

ماما

یه قابلمه؟! (میخندد).

فورچون

آره ،خواهش میکنم ،فقط بش بده!
ا
چه جذاب! یه قابلمیه! معمیوال واسیه بیهدسیت اوردن

ماما

دل یه زن این کار رو میکنی؟!
(فورچییون قابلمییه را در دسییتان مامییا میگییذارد .مکییث .مامییا
قابلمه را رد میکند)

تییو مییرد جییوون و خییوشتیپییی هسییتی؛ بییه نظییر
محجییوب میییآی! از اینجییا بییرو؛ مراقییب زمییین و
مادر خودت باش!
(دو سیییرباز دولتیییی مسیییت از بیییار تلوتلوخیییوران خیییارج
میشوند).

سرباز دولتی0

فقط یه بار دیگه ،یه بار دیگه ،فقط یه بار دیگه!

سرباز دولتی۹

خفه شو! اون دختره تو رو نمیخواد!
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سرباز دولتی0

ن یهخیییر! میین رو میخییواد؛ خییودش نمیدونییه ،ولییی
من رو میخواد!
(سییرباز دولتیی 0مسییت روی زمییین تلوتلییو میخییورد .سییرباز
دولتی ۹این کار را خیلی بامزه میبیند).

ماما

(رو به فورچون) برو خونه؛ روشن شد؟!
(ماما داخل بار میرود .فورچون عصبانی میشود).

فورچون

(رو بییه سییرباز دولتییی )۹احمییق بلنییدش کیین؛ خییدا داره
نگات میکنه!
(سییرباز دولت یی ۹دوسییت خییود را بلنیید میکنیید ،در آنهنگییام
سیمون نفیسنفسزنیان سیمت فورچیون مییدود .جیوزفین بیا
عشوه دم در میایستد).

جوزفین

آی! آی! بیییه ایییین زودی تیییرکم نکییین! کجیییا داری
میری؟!

سیمون

فورچون! فورچون!
(دو سرباز دولتی در تاریکی شب ناپدید میشوند).

جوزفین

برگیرد! بیذار ییه چیییز شییرین و قشینگ نشیونت بییدم؛
بیا! (میخندد).

سیمون

فورچییون! (دوچنییدان ازنفییس افتییاده اسییت) فرمانییده همییه
رو داره جمیییع میکنیییه؛ فیییردا صیییبح رژه دارییییم؛
شبهنظامیا دارن میرن روستای بعدی.

فورچون

پس سالیما چی میشه؟! نمیتونم ولش کنم!

سیمون

ولی ما دستور میگیریم؛ باید بریم.
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جوزفین

(با عشوه) سلم عزیزکم! بیا بهم سلم کن!

سیمون

(صییورتش گییل میانییدازد) خییدای میین! نگییاه کیین چییه
قشییینگه! (لبیییان خیییود را مییییلیسییید .جیییوزفین حرکیییات
تحریییککننییدهی کثیفییی انجییام میدهیید .فورچییون سییعی
میکند لبخند نزند).

زود باش؛ یه مقدار پیول بیم بیده تیا بیرم اون داخیل و
با این دختیرهییه عییاش حیرز بیزنم! بجنیب بجنیب؛
یاال!
(رو به جوزفین) اسمت چیه؟
جوزفین

جوزفین؛ بیا تو عزیزم.

فورچون

نذار این عفریته وسوسهت کنه!
(جوزفین میخندد و به داخل میرود).

سیمون

بیا خوش بگیذرونیم میرد! امشیب ...حیداقل بیذار ییه
بار دیگه مزهی لیذت رو بچشیم؛ ییه میزهی کوچولیو؛
فقط با نوک زبیونم بچشیمش! بییا میرد ،ییهکمیی پیول
بده( .میخندد).
(سیییمون میخنییدد .فورچییون جییواب نمیدهیید .جییوزفین
میﺧﻨـﺪد .فورچیییون زیرلیییب دعیییا میخواند).

تا کی میخوای ایین کیار رو بکنیی هیا؟! همیهجیا رو
باالپییایین کییردیم؛ حییاال وقتشییه فکرکنییی شییاید مییرده
باشه!
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فورچون

برو!

سیمون

(خسیییتهوکوفتیییه شیییروع بیییه رفیییتن میکنییید) ایییین کیییار
بیخودیییییه؛ تییییو نمیتییییونی اینجییییا بمییییونی؛
شیییبهنظامییییای شورشیییی دارن مییییان اینجیییا ،اگیییه
پیییدات کیینن نفلییهت میییکنن! صییبح زود باییید بییریم
چه با سالیما چه بی سالیما!

فورچون

برو!

سیمون

مطم نیی؟! حواسییت باشیه داری مییث ایمانوئیل بییویزا
میشیییی کیییه زنیییش تیییو رودخونیییه غیییرق میشیییه
موقعیکه ما بچیه بیودیم؛ احمیق پییر حسیابی نیاجور
مسییت میشییه و خییودش رو گییم میکنییه! اینجییا رو
نگییاه کیین فورچییون ،مییردم دارن ب یت میخنییدن! اونییا
مییگن« :چیرا ییه زن دیگیه نمیگییره؛ چیرا دنبییال یییه
زن معیوب میگرده!»
(فورچییون بییا عصییبانیت گییردن سیییمون را فشییار میدهیید؛ دو
رفیییق بییاهم جرو بحییث میکننیید .فورچییون سیییمون را رهییا
میکند).

فورچون

(او را به چالش میکشد) دوباره تکرار کن!

سیمون

من این رو نگفتم؛ بقیه مردای سر پل میگن!

فورچون

کیا؟!

سیمون

اگه بت بگم میری با همهشون درمیافتی؟!
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فورچون

بگو کیا؟!

سیمون

همه؛ همهی اون لعنتیا این رو میگن!
لعنییت! وقتشییه فراموشییش کنییی؛ میین پسییرعمییوتم و
سه ماهه بیا تیو دارم اینیورواونیور مییآم؛ درسیته؟! بیا
تییو خییاک خییوردم ،خییونی شییدم ،ولییی االن بییه پییات
میافتم که دیگه بیخیال شی! حاال دیگه وقتشه!

فورچون

نه ،من دعا کردم!

سیمون

خیب زیییر بییارون نمییون؛ مییریییم داخییل و تییهمونییده
پوالمیییون رو خیییرج مییییکنیم و بیخییییال سیییالیما
میشیییم! بیییا دیگ یه فورچییون! بیییا تییا خرخییره مس یت
کنیم؛ چی میگی ها؟! بیا دیگه؟!
(سیییمون تییلش میکنیید فورچییون را داخییل بییار بکشیید؛
فورچییون مقاومییت میکنیید؛ بییا عصییبانیت دسییت خییود را
سمت سیمون مشت میکند).

اگییه عصییبانیای سییر کسییایی عصییبانی بییاش کییه
سییالیما رو بییردن! فکییر کیین بییات چیییکییار کییردن؟!
قشیینگ رسیییدن بییه جیبییت و ازت دزدی کییردن! میین
سییییالیما رو از بچگییییی میشییییناختم؛ اونقییییدری
دوسییش دارم کییه تییو داری! اون از تییو میخییواد انتقییام
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بیییحیثیییت کییردنش رو بگیییری! اییین تنهییا راهیییه کییه
میتونه آرومت کنه!
(فورچون به حرزهایش فکر میکند).

فورچون

یعنی بکشم؟!

سیمون

آره.
(فورچون خندهی طعنهآمیزی میزند).

فورچون

مییا کشییاورزیم؛ داریییم چیییکییار میییکنیم؟! بهمییون
میییگن شییلیک کنییین؛ مییا هییم شییلیک میییکنیمّ ،ام یا
تهش بیه چیی میرسییم؟! سیالیما؟! محصیول بهتیر؟!
نییه رفیییق ،هییی داریییم بیشتییر و بیشتییر از خونییه دور
میشیم! مین زنیم رو میخیوام ،همیین؛ مین خونیوادم
رو میخوام!

سیمون

فرمانده دستور داده همهی فراریا رو بکشیم!

فورچون

میخوای من رو بکشی؟!
(چند لحظه سکوت)

سیمون

یه ماه پییش بیه زبیون نییوردم ،ولیی االن مییگم ،اون
مییرده! (در تییاریکی قییدم میزنیید .فورچییون در زیییر بییاران
بیییرون از بییار ایسییتاده اسییت .صییدای شییلیک مییی آییید.
تیراندازی .صداهای جنگل).

صحنهیچهارم
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(بیییار .کریسیییتین مسیییت و بیحیییال در دل ییییک داسیییتان
پرتکاپوسییت؛ در بییار نشسییته و آبجییو مییینوشیید .آقییای
حیییراری ،سیییوفی و مامیییا دوروبیییر او ایسیییتاده و گیییوش
میدهند).

کریستین

(فوری) نه نه نه ...گیوش بیدین ،بیه مین گیوش بیدین؛
میین تازگیییا از اونجییا اومییدم و اییین حقیقییت داره؛
پسییری رو دیییدم کییه سییر یییه مییردی ّقم یه بلنیید کییرد و
گییردنش رو برییید! سییرش رو از جییا کنیید و عییین یییه
غنیمت بلند کیرد هیوا! خیدا شیاهده! میردا داشیتن داد
میییزدن« :مییا جنگجوهییای قییویای هسییتیم؛ مییا
پیروز میشیم؛ ما میکشیم!»

ماما

هیییس؛ صدات رو بیار پایین!

کریستین

لعنییت! دسییتم ،دسییتم هنییوز میییلییرزه! اییین...اییین
مرتیکه ،اوزمبنگا ،ییه آدم پلیدییه! ادا مییآد کیه دنبیال
دموکراسییه! ایین کلمییهی «دموکراسیی» سیر زبونمییون
افتییاده و تییو اولییین فرصییتی کییه گیییر میییآریم بییه
همسییایههییامون تییف میییکنیم؛ چ یرا؟! واسییه اینکییه
اون احشییامواغنییام داره و مییا نییداریم؛ واسییه اینکییه
اون مییاهیگیر هسییت و مییا نیسییتیم! ولییی هیشییکی
جییز مردایییی مثییل شییما،آقای حییراری ،عقییل سییلیم
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نییدارن و نخواهنیید داشییت کییه رفییتوآمیید کیینن و بییه
هیچی بها ندن!
ماما

دهنت رو ببند دیگه!

کریستین

ولی ما باید تظیاهر کنییم کیه تمیام ایین زشیتیا چییزی
نیست؛ ما خیون رو بیا سیطلی آب ییخ میشیوریم و
دیوارامیییون رو سیییفیدکاری مییییکنیم! رهبیییرای میییا
بهمییون میییگن« :دسییتورات مییا رو دنبییال کنییید،
زنییدگیتون بهتییر میشییه ».دکتراشییون میییگن« :اییین
قییرص رو بخییوری زنییدگیت بهتییر میشییه».؛ «اییین
دونییههییا رو بکارییید زنییدگیتون بهتییر میشییه».؛ «اییین
کتیییاب رو بخونیییید زنیییدگیتون بهتیییر میشیییه».؛
«همسییایهتییون رو بکشییید زنییدگیتون بهتییر میشییه».
و...

ماما

بس کین! ایین حرفیا رو ییه جیا دیگیه بیزن؛ میدونیی
که اجیازه نمییدم همچیین حرفیایی رو اینجیا بزنیی؛
در اینجییا بییه روی همییه بییازه و اییین دردسییرا مییال
اینجا نیست!

کریستین

خیلهخب؛ باالخره کیه یکیی بایید ایین حرفیا رو بزنیه
وگرنییه چییی؟! میییذاریم اوضییاع همینجییوری ادامییه
پیدا کنه ،ها؟!
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پروفسییور بییس کیین دیگ یه؛ همییین االن تمییومش کیین!
فلسییفهبییافی و موعظییه رو بسییپار بییه سیاسییتمییدارای
ّ
بیدبخت؛ جییدی مییگم نمیخییوام ایین حرفیا اینجییا
راه پیدا کنه!

کریستین

یه روزی اینجا راه پیدا میکنه ماما!

ماما

اونوقییت درو میییبنییدم! مییردم میییان اینجییا کییه هییر
خ یرابکییاریای کییه کییردن رو فرامییوش کیینن؛ازجمل یه
خود تو آقای پروفسور!

(دو سرباز شورشی تازه از نبرد برگشیته کیه کلیی لبیاس بیر تین
دارنیید از پشییت بییار ظییاهر میشییوند .جییوزفین و کیزمبییه هییم
که نشی ه و عصیبیانید از پشیت وارد میشیوند .کیزمبیه انیرژی
غیییر قابییلپیشبینییی و مهیبییی دارد .جییوزفین دکمییههییای
پیراهنش را میبندد .کیزمبه او را کنار میزند).

سوفی! موزیک بذار.
( سیییوفی رادییییو را روشییین میکنییید؛ ﻣــﻮزﯾـﮏ ﻫﯿـﭗ هیییاپ
کنگییویی نواختییه میشییود .کریسییتین تییلش میکنیید خییود را
پشییت مشییروبش پنهییان کنیید .سییوفی پشییت بییار میییایسییتد؛
لیوانهیییا را خشیییک میکنییید بیییهطوریکیییه کسیییی متوجیییه
حضییورش نشییود .مامییا بییه مردهییا خییوشآمیید میگوییید.
طوطی میخواند).

سییرهنگ کیزمبیییه امیییدوارم دختیییرای میین اوقیییات
خوشی رو براتون ساخته باشن!
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کیزمبه

خیلییی! خوشییحالم کییه دوبییاره اومییدم اینجییا مامییا؛
بقیه کجان؟

ماما

نمیییدونم؛ یییه هفتییهس اوضییاع همینطییوره! کسییی
نمیآد جز یه چنید تیا معیدنچیی؛ نونیایی کیه پخیتم
بیات شد!

کیزمبه

کار فرمانیده اوزمبنگیاس؛ واسیهمیون دردسیر درسیت
کرده!

کریستین

اون یه حرومزادهی دیوونهس!

کیزمبه

آدمییاش خیلییی از روسییتاهامون رو آتیییش زدن! حییاال
هم همه فرار کردن تو دل بوتهزار.

ماما

دود رو دیدم از درختا میرفت باال!

سییرباز شورشییی ۹مأموریییت؛ اونییا همییهچی رو سییوزوندن تییا تییو گلولییه
صرفهجویی کنن!
(سوفی نفسنفس میزند و جلوی دهانش را میگیرد).

کیزمبه

اونا به هرچیی تکیون میخیورد ّقمیه مییزدن! ایینم از

عدالتشون!
(جییوزفین آقییای حییراری را میبینیید؛ بییهسییختی میییتوانیید
احساساتش را کنترل کند).

بییاور کنییین وقتیکییه مییا اوزمبنگییا و همدسییتاش رو
پیدا کنیم ،کیاری باهاشیون مییکنیم کیه بیا میردم میا
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کییردن! لیاقتشییون همینییه! (رو بییه کریسییتین) درسییت
میگم؟! هی تو ،درست میگم؟!
کریستین

(با بیمیلی) درست میگی ،ولی...

کیزمبه

متأسییفم؛ اینطییور باییید باشییه! اونییا اینکییار رو بییا مییا
کردن؛ میبینم که باهام موافقی ماما؟!

ماما

البته.
(از انییرژی وحشییتناک و غیرمعقییول کیزمبییه جییو بییار متشیینج
میشیییود .جمیییع خیلیییی بیییه لفیییاظی او گیییوش نمیدهییید و
درعوض تلش میکند او را خشمگین نکند).

کیزمبه

اونییا میییگن مییا خییائنیم ،بییه حکییم قییانون احتییرام
نمییذاریم ،...ولییی دیگیه چییهجییوری از خودمییون در
مقابل تجاوزشیون دفیاع کنییم هیا؟! چیهجوری شیکم
خونییوادههییامون رو پییر کنیییم هییا؟! اونییا از اوگانییدا
سیییرباز مییییآرن ،میییا رو از سیییرزمینمون بییییرون
میییینیییدازن و بعییید میییا رو پناهنیییده مییییکنن...؛ و
بعدشییم مییوقعیکییه اعتییراض کنیییم یییا سییعی کنیییم
ازخودمیییون دفیییاع کنییییم از میییا ییییه جناییییتکیییار
میسیییازن! چیییهطور اجیییازه بیییدیم دولیییت زمیییین
باارزشییمون رو ببییره تییا درخییدمت شییرکتای چینییی
باشییه؟! اینجییا سییرزمین مییاس! از امبوتیییا بپرسییین،
اونییا میتییونن وجببییهوجییب جنگییل رو توصیییف
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کیینن ،جییوریکییه انگییار بییدن خودشییونه! درسییت
میگم؟!
ماما

عین حقیقته!
(کیزمبیییه ،خشییینود از حرزهیییایش ،سییییگاری بیییر لیییب
میگییذارد .یییک سییرباز شورشییی جییوان بییهسییرعت سیییگار را
ب یرای او روشیین میکنیید .کیزمبییه بییا نگییاهش کریسییتین را بییه
چییالش میکشیید؛ کریسییتین نگییاهش را منحییرز میکن ید .بییا
عصبانیت لیوانش را بلند میکند).

کریستین

حقیقت!
(چنید لحظیه سییکوت .آقیای حیراری سییکوت حیاکم را بییرهم
میزند).

آقای حراری

اوزمبنگییا اسییتخراج تییو معییدن یاکایاکییا رو توقیییف
کرده؟

کیزمبه

شما کی باشین؟!

آقای حراری

ببخشید سرهنگ ،ممکنه کارتم رو بهتون بدم؟
( آقای حیراری کیارت خیود را بیه کیزمبیه میدهید؛ کیزمبیه آن
را وارسی میکند).

کیزمبه

حریی رایی ری؟

آقای حراری

عزیز حیراری ،بلیه؛ مین اغلیب کیانی خرییدوفیروش
م ییکنم ،سیینگای قیمتییی؛ ّام یا واسییه هم یهچی یز بهییم
زنگ مییزنن؛ موبیایلم همیشیه روشینه؛ اجیازه بیدین
واستون مشروب بگیرم.
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(آقییای حییراری بییه سییوفی اشییاره میکنیید کییه یییک بطییری
ویسکی برای کیزمبه بیاورد؛ سوفی دو لیوان میریزد).

کیزمبه

ممنییون( .بطییری ویسییکی را میگی یرد و بعییداز پشییت کییردن
آقییای ح یراری کییارت را در جیییبش میانییدازد .مامییا دسییتانش
را دور شانهی کیزمبه میاندازد).

ماما

بیا آقیا؛ شیما اینجیا مثیل ییه مبیارز باهیات برخیورد
میشه!

کیزمبه

کییاش میشیید تمییام شییب رو اینجییا بمییونمّ ،امییا

وظیفییهم حکییم میکنییه کییه بییرم( .بییه آدمهییای خییودش
اشاره میکند؛ آنها او را سوی در دنبال میکنند).

ماما

نه ،به ایین زودی؟! جیوزفین! (بیه جیوزفین کیه سیر جیای
خود میخ شده و روی پیای آقیای حیراری نشسیته اسیت اشیاره
میکند .آقای حراری عصبی میشود).

آقای حراری

(آهسته میگوید) برو!

جوزفین

نمیخوام!
(کیزمبییه و آدمهییایش تفنییگهییای خییود را جمییع میکننیید و
میروند .مکث .آه عمییق آسیودگی .بیازدم .کریسیتین بیه پیای
ا
خییود میزنیید و بلنیید میشییود .او دقیقییا ادای رهبییر شورشییی
خودستا و مغرور را درمیآورد).

کریستین

«دختییر! زود بییاش؛ بجنییب؛ ب یرام یییه آبجییو بیییار تییا
خون اوزمبنگا رو بشوره و ببره!»

ّ
(سییوفی و جیییوزفین میخندنییید .آقییای حیییراری بیییهحیییدی
عصبانی است که نمیتواند از نمایش لذت ببرد).
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سوفی

چشم سرهنگ!

کریستین

(همچنییان ادای کیزمبییه را درمیییآورد) «میین رو سییرهنگ
صدا میکنی خانوم؟»

سوفی

بله سرهنگ!

کریستین

«تییو میدونییی میین کیییم؟! از اییین ب یه بعیید ب یهعنییوان
فرمانییدهی بییزر تمییام چیییزای معقییول و فییوقالعییاده
شییناخته میشییم ،بییا دلییی پییر از صییدها شیییر در

سوفی

جنگ!»
ا
میین واقعییا عییذر میخییوام فرمانییدهی بییزر تمییام
چیزای معقول و...

کریستین

«فییوقالعییاده بییا قلبییی پییر از صییدها شیییر در جنییگ؛
ایین رو فرامیوش نکنیی!»(بییهطیرز خنیدهداری ادای رقی
مبییارز را در میییآورد .جییوزفین بییر پیییشخییوان میزنیید؛ یییه
درامر بهمون ملحق میشه).

ماما

(درحالیکه میخندد) تو یه احمقی!
(مامییا بییا بطییریهییای خییالی بییه عقییب میییرود .بییهطییور
نامحسوسیییی فرمانیییده اوزمبنگیییای بیییزر و سیییرباز دولتیییی
عبییوس ،لورنییت ،وارد میشییوند .آنهییا کییله بییره مشییکی و
لبییاس نظییامی تیییره بییر تیین دارنیید .چنیید لحظییه سییکوت.
کریستین ناگهان رقصش را متوقف میکند).

اوزمبنگا

قطعش نکن؛ ادامه بده!

کریستین

فرمانده اوزمبنگا!
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ادامه بیده(.خندهبیهلیب دسیت میزنید .کریسیتین بیه رقی
خیییود ادامیییه میدهییید ،ولیییی دیگیییر رقصیییش خیییالی از
شییوخطبعییی و ح یرارت اسییت .اوزمبنگییا میخنییدد ،سییپس از
کیییف زدن بیییازمیایسیییتد؛ کریسیییتین را از رقییی

معیییاز

میکنییید؛ کریسیییتین تحقییییرشیییده عقیییب نشیییینی میکنییید.
اوزمبنگیا درحییالیکییه بیرای آقییای حیراری مؤدبانیه سییر تکییان

میدهد) ماما کجاست؟
سوفی

اون پشته(.فریاد میزند) ماما! ماما!

اوزمبنگا

(مشییکوک) یییه کییامیونی رو دیییدم داشییت از اینجییا
میرفت؛ مال کی بود؟ (مکث)

کریستین

(درو میگوید) اممم. ..یه امدادگر!

اوزمبنگا

اوه ،ماشین قشنگی بود ،گرون ،هشتسیلندری!

کریستین

بله!

اوزمبنگا

یییه ماشییین محکییم؛ بییه نظییر میییآد تییو طییول فصییل

کریستین

بارون میتونه تو جاده باشه!
ا
احتماال!
(اوزمبنگا تایید میکند).

سوفی

ماما!

ماما

(دلخیییور از کنیییار وارد میشیییود) واسیییه چیییی صیییدام
میکنییی؟! میدونییی سییرم شییلوغه! (وقتییی اوزمبنگییا را
میبیند سیخ میایستد؛ لبخند گرمی میزند).

تباه شده /لین ناتج 123

تباهشده/لینناتج 123


(شییگفتزده) فرمانییده اوزمبنگییا! خییوش اومییدی! (بییا
عصییبانیت) مییا ...حییالتون چییهطییوره؟! ( نگییاهی بییه در
میاندازد).

اوزمبنگا

راسییتش خسییتهوکوفتهم؛ دو تییا پریمییوس خنییک و یییه
پاکت سیگار میخوام.
(ماما به سیوفی اشیاره میکنید کیه آبجیو پریمیوس را بییاورد.
اوزمبنگییا بییه پشییت مامییا میزنیید؛ مامییا بییا خنییده دسییت او را
کنار میزند).

چه قشنگ شدی امروز!
ماما

باید دیروز من رو میدیدین!

اوزمبنگا

کاش میتونستم بیام ،ولی سرم شلو بود!

ماما

آره؟ شنیدم به مشکل برخوردین؛ کیزمبه!

اوزمبنگا

اییین چیزیییه کییه بقیییه میییگن؟! مشییکل کییه نییه ،یییه
نییاراحتی کوچولییو! ولییی خوشییحال میشییی ،اگییه
بییدونی نزدیییک بییود بییه کیزمبییه و شییبهنظامیییاش
شییلیک کنیییم! آخییرسییر موقییع فییرار تییو چنگمییون
میافته !...اونموقیع دیگیه بیشتیر از ایین واسیه میردم
اینجا نمیتونه دردسر درست کنه!

ماما

اینجوریاس؟!
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بییه گمییونم داره میییره سییمت شییرق؛ دراییینصییورت از
اینجیا بایید رد شیه؛ نمیتونیه خیودش رو ازم مخفییی
کنه؛ این تنها جادهی قابلعبوره!

ماما

دودو دیدم داشت از درختا میرفت باال!

اوزمبنگا

اون حییرومزاده بییا رفیقییاش بییه بیمارسییتان حملییه
کردن!

آقای حراری

بیمارستان؟! چرا؟!

اوزمبنگا

واسه اینکیه بییعقلین! نمییدونم؛ دنبیال دارو بیودن،
مخیدر ،مییورفین! کسیی چیه مییدونییه؟! اونیا ریخییتن
ا
تییو بیمارسییتان و تقریبییا همییهی بیمییارای همییا رو
کشییتن! (رو بییه سییوفی) هییی هییی! تییو بییرو یییه مقییدار
آجیل بیرام بییار(.رو بیه مامیا) آشیوب بیود؛ میوقعیکیه
رسییدیم دییدیم دسیتای کارکنیای بیمارسیتان رو بسیته
بودن و تیکهتیکهشون کرده بودن!

لورنت

قلب یکی از مردا رو دراورده بودن!
(سوفی با انزجار جلوی دهانش را میگیرد).

ماما

(با انزجار) چی؟!

اوزمبنگا

و اون میییا رو میییتهم بیییه بربرییییت میکنیییه؟! غصیییه
نخیور؛ بییه سییربازام سییپردم موقعیییت رو کنتییرل کیینن؛
متأسییفانه اییین چیزیییه کییه باییید انجییام بشییه؛ اونییا
مجبورمون کردن!
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(اوزمبنگییا در اییین مییورد لییذت سادیسییتی میبییرد .سییوفی
میییوقعیکیییه آجییییل و آبجیییو را بیییرای سیییربازان روی مییییز
میگییذارد ،خیییود را عقیییب میکشییید .اوزمبنگیییا دسیییتش را
میگیرد و او را سمت خود میکشد).

(خنییدان) بیییا اینجییا خوشییگله! چیییه؟! لباسییام رو
دوست نداری؟!
(سییوفی سییعی میکنیید بییه آرامییی خییود را خییلص کنیید.
کریسییتین متوجییه ت ینش میشییود و دخالییت میکنیید .لورنییت
دخالت میکند).

تو مردا رو تو لبیاس نظیامی دوسیت نیداری؟! شیایدم
از مردا خوشت نیاد؛ آره؟!
(چنیید لحظییه سییکوت .سییوفی زور میییزنیید خییود را خییلص
کند).

ماما

(متوجه تنش میشود) سوفی! بیا اینجا؛ بذار...

اوزمبنگا

(لبخنییدزنییان) هییی ،داریییم حییرز میییزنیمییا! داریییم
حرز میزنییم ،نیه؟! (سیوفی را روی پیای خیود میکشید؛
دستش را روی دامین سیوفی میگیذارد؛ او نفیسنفیس میزنید
و بیشتر زور میزند که خود را رها کند).

من بیریختم؟! میخوای این رو بهم بگی؟!
سوفی

(آرام) ولییم کیین! (بییا عصییبانیت خییود را از اوزمبنگییا عقییب
میکشیید؛ همییینکییه اوزمبنگییا بییه سییوفی حملییه میکنیید،
کریسییتین سییمت سییوفی میییدود تییا م یراقبش باشیید؛ مامییا راه
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اوزمبنگا را سد میکنید؛ لورنیت بلنید میشیود تیا بیه اوزمبنگیا
کمک کند).

ماما

سوفی ،هییس؛ بسیه دیگیه! فرمانیده ،بیخییالش شیو؛
بقیهی دخترا در خدمت شمان؛ بیاین بیاین!

اوزمبنگا

اییین دختییره رو بییدهش میین؛ میییذارم آدمییام یییه درس
حسابی بهش بدن! یه درس اساسی میخواد!
(لورنییت کریسییتین را از سییر راهییش کنییار میزنیید و سییوفی را
میگیرد .اولین باری اسیت کیه تیرس مامیا را مییبینیم .سیوفی
بر پاهای اوزمبنگا تف میاندازد).

ماما

سییوفی! (وحشییتزده خییم میشییود و آب دهییان سییوفی را از
کفییش اوزمبنگییا پییاک میکنیید .اوزمبنگییا بییه سییوفی خیییره
میشود).

سوفی

(مثل جنزدهها فریاد میزند) من یه مردهم!

ماما

نه!

سوفی

(جیینزده) میین یییه م یردهم! دخییل یییه جنییازه رو دربیییار!
چه فایدهای برات داره؟!

اوزمبنگا

(که گییجومنیگ اسیت) مین سیعی مییکنم اینجیا نظیم
بییییارم و ایییین دختیییر روی پاهیییام تیییف انیییداخت!
میبینیید بییا چییه جمییاعتی سییروکار دارم؟! میبینی ید؟!
مشکل همینجاس!
(کریستین بهسرعت سوفی را عقب میکشد).
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ماما

آقاییییان! فرمانیییده! ایییین راهورسیییم میییا نیسیییت؛ میییا
میخیییوایم شیییما اینجیییا شیییاد و راحیییت باشیییین؛
بذارین خوشیای ماما نادی رو نشونتون بدم!
(مکث .درگیری).

اوزمبنگا

خب نشونم بده ماما!
(اوزمبنگییا خشییم خییود را فرومیخییورد .مامییا موقعیییت را درک
میکنیید؛ اوزمبنگییا را تییا پشییت بییار دنبییال میکنیید .سییوفی بییا
ناامیدی دسیتان خیود را در لگین تمییز میکنید .آقیای حیراری
برای خود یک نوشیدنی سالم میریزد).

آقای حراری

خیلییهخب؛ دیگ یه بیخییود قضیییه رو گنییدهش نکنیییم!
همهچی درست میشه.

کریستین

(آهسییته) سییوفی ،دیوونییه شییدی؟! هیییچ معلومییه داری
چیکار میکنی؟!
(جییوزفین دلسیییوزانه جلییوی سیییوفی کییه دسیییتان خیییود را
میخراشد ،میگیرد).

جوزفین

نکن ،نکین! (محکیم سیوفی را بغیل میگییرد) آروم بیاش،
آروم باش!

ماما

(بییا غضییب وارد میشیییود؛ درحییالیکیییه سییوفی را سییییلی

میزند) دفعیهی بعید میدمیت دسیت الشیخورا! حتیی
اگییه اییین مییرد گییردن مییادرت رو زده باشییه واسییه میین
مهییم نیس یت؛ میفهمییی چییی میییگم؟! نزدیییک بییود

تباه شده /لین ناتج 128

تباهشده/لینناتج 128


همهی میا رو بیه کشیتن بیدی؛ حیاال چیی داری بهیم
بگی؟!
سوفی

معذرت میخوام ماما!

ماما

شیییییانس اوردی فرمانیییییده آدم دلرحمییییییه! ازش
خواهش کردم یه فرصیت دیگیه بهیت بیده؛ حیاال بیرو
اونجا و حالش رو جا بیار؛ شیرفهم شد؟!

سوفی

خواهش میکنم!...

ماما

حییاال از جلییو چشییمم دور شییو! (سییوفی را میگی یرد و او
را بیهزور بییه آن پشیت هییل میدهید .آقییای حیراری ،کریسییتین
و جییوزفین بییه مامییا خیییره میشییوند .چنیید لحظییه میییگییذرد.
ماما به پشیت بیار مییرود و درحیالیکیه بیرای خیود مشیروب

میریزد) چیه؟!
کریستین

وادارش نکن اون کار رو بکنه! این دختر...

ماما

اگه دلخوری اوزمبنگیا فقیط در حید دلخیوری نبیود
چییی؟! اگییه علیییه میین عمییل کنییه اونوقییت کییی از
کاروکاسییبی میین حمایییت میکنییه؟! خییدا رحییم کییرد
کییه حسییابش رو نرسییید! حییاال هییم باییید کییارام رو
بیذارم کنیار و خیودش و سیربازای آشیغالش رو شیاد
کنم!

کریستین

اما اگه...

ماما

تو یکی حرز نزن! اگه مشکل داری از اینجا برو!
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کریستین

«کاروکاسیییبی»! وقتیییی ایییین رو میگیییی مبتیییذل و
کثیف بهنظر میآد!

ماما

واسیییه مییین رفتیییی رو منبیییر آقیییای پروفسیییور؟! اون
انگشت کثیفت رو از روی من بردار!
(کریستین از حرزهای او دلخور میشود).

کریستین

ماما؟!

ماما

چیه عزیزم؟! (میخندد)

کریستین

(دلخییور) هیچییی ،فرامییوش کیین! بییرام یییه آبجییوی
دیگیییه بییییار؛ ایییینم پیییوالم( .پیییول را روی پیشخیییوان

میانییدازد) تییو اینییا رو میییفهمییی ،نییه؟! دوستشییون
داری؟! اینم پوالی لعنتی تو!
ماما

(بیییهآرامیییی پیییول را برمییییدارد و آن را در پییییشبنییید خیییود
میگیذارد؛ بیا تشیریفات آبجییو را بیاز میکنید و آن را جلییوی

کریستین میگذارد) بخور؛ الدنگ مست!
کریستین

تییو چتییه؟! (آبجییوی خییود را میبییرد ،سییریع و سیینجیده آن
را میخورد).

ماما

شییما مییردا میین رو بییه کشییتن میییدین؛ مییاین اینجییا
آبجوتییون رو میییخییورین ،حییالش رو میییبییرین و
بعیییدم کاروکاسیییبی مییین رو قضیییاوت مییییکنین! در
جلییویی بییه دو طییرز میییچرخییه؛ میین کسییی رو
مجبیور نکیردم بییاد اینجیا! از دختیرای مین ،امیلییین،
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مازیمیا و جیوزفین بپیرس اونیا تیرجیح مییدن اینجییا
باشن تا توی روسیتا کیه بهشیون رحیم نمیشیه! جیون
اونیییا اینجیییا بیشتیییر در امانیییه تیییا تیییوی خونیییهی
خودشییون ،واسییه اینکییه کییل اییین مملکییت بییه بییاد
رفته ،درحیالیکیه شیاعرایی مثیل تیو آبجیو و آجییل
میییخییورن و دنبییال ی یه جییایین واسییه ناپدییید شییدن!
حییاال میگییی میین بیییرحمم؟! واسییه اینکییه میین
چیزی بهجز کاسیهی گیدایی بهشیون مییدم! (بیا لحین

تند) من اینجیا بیهعنیوان مامیا نیادی نیومیدم؛ اون رو
جییوری پیییدا کییردم کییه معییدنچی یا ثروتشییون رو تییو
لجیین پیییدا میییکنن! تییو اون جییاده بییدون داشییتن دو
شاخه درخت واسه آتییش زدن تلیوتلیو خیوردم! کیارم
رو با ییه سیبد شییرینی و بیسیکویت تیر شیروع کیردم!
بیرام مهیم نیسیت هیچکیدومتون چیه فکیری راجیعبیه
من میکنه؛ اینجا خونهی منه ،خونهی ماما نادی!
(کریستین تصمیم میگیرد برود).

البته.
(حرزهای ماما جلوی رفتنش را میگیرد).

کریستین

طناب سیاه آبکشی
کشتی زنگارزدهای که با جریان زمان درمیافتد
جریان خروشان
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متلطم
بدون نفت کافی برای رد شدن از شبای تاریک
مقصد همیشه دور است.
ماما

(تییف میکنیید) بییاد ه یس؛ اگییه نتییونی میییزونش کنییی،
باختی!
(کریستین سمت در میشتابد).

یه آبجوی دیگه بخوای ،برمیگردی همینجا!
کریستین

گمییون نکیینم! (نفییس خییود را حییبس میکنیید؛ سییپس بییا
عصبانیت سیمت بییرون مییرود .جیوزفین و آقیای حیراری بیه
پشییت بییار میرونیید .مامییا غییرق افکییار خییودش میشییود.
صحنه تاریک میشود).

صحنهیپنجم



(بیییرون بییار .اوزمبنگییا و لورنییت ،خنییدان ،بییه بیییرون از محییل
کار ماما نادی تلوتلو می خورند).

اوزمبنگا

من همیشه طعم چیزای جدید رو دوست دارم!

فورچون

(سمت آنها میرود) فرمانده! فرمانده!

اوزمبنگا

بله؟

فورچون

ببخشید مصدع اوقاتتون میشم ،ولی من...
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اوزمبنگا

تو چی؟!

فورچون

من جروم کیزمبه رو دیدم!

اوزمبنگا

تو کی هستی؟

فورچون

من فورچون موکنگش یام؛ تو تشکیلت شمام.

اوزمبنگا

جروم کیزمبه؟!

فورچون

بله ...اون داخل بار ماما نادی بود!

اوزمبنگا

همینجا؟!

فورچون

بلییه ،میین دیییدمش؛ مامییا مخفیییش میکییرد؛ شیینیدم
میگییف کییه شورشیییا از اییین جییاده سییمت جنییوب
میرن؛ اونم فردا بشون ملحق میشه!

اوزمبنگا

بار ماما نادی؟! همینجا؟!

فورچون

اون بیییا ییییه کیییامیون سیییفید رز سیییمت جنیییوب!
خییواهش میییکنم ،مامییا زن میین رو اون تییو نگیییه
داشته؛ میخوام برگرده!

اوزمبنگا

(رو بییه لورنییت) زود بییاش؛ بجنییب! میییریم دنبییالش؛
بییرو زنییگ بییزن بگییو تشییکیلت آمییادهی حرکییت
باشن.
(بهسرعت خارج میشوند).

صحنهیششم
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صحنهی ششم

(سپیدهدم .آفتاب صیبحگیاهی بیر بیار مییتابید .آقیای حیراری
تند قیدم میزنید .کییف مسیافرتی او نزدییک در آوییزان اسیت.
ماما بار را تمیز میکند).

ماما

حاال که منتظری دوست داری چیزی بخوری؟
(آتییش تییوپخانییه نزدی یک تییر از آن چیییزی اسییت کییه انتظییار
میرود).

آقای حراری

ا
بله ،ممنون .یه مقدار شراب خرما لطفا.

ماما

(بر اعصاب خیود مسیلط میشیود ودرحیالیکیه بیرای خیود و

آقای حراری شیراب خرمیا میرییزد) انگیاری قیراره بیارون
بیاد ،شاید بخوای منتظر بمونی تا...
آقای حراری

نمیتیییونم ،خیییدا رو شیییکر میتیییونم بیییا یکیییی از
امیدادگرا بیرم؛ راننیدهی احمیق مین دیشیب راه افتییاده!
ا
(بییا شییوخی) ظییاهرا صییدای تیرانییدازی بییراش مهییم
نیست!

ماما

بهت گفتم تو پول خوبی بهش ندادی!

آقای حراری

اییین جنییگ لعنتییی! ای خییدای بییزر ! مییال همییه و
هیچکسه!

ماما

هی!

آقای حراری

اون مییدام خییودش رو ویییرون و بازسییازی میکنییه؛
شییبهنظامیا یییهشییبه تشییکیل میشیین و ی یهه یو سییرباز
مسییت ،بییا خییونخییواهی قبیلییهای ،رهبییر شورشییی
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میشیییه و صیییاحب نصیییف سیییرزمین غنیییی؛ ّامیییا
نمیتونی با منطق باهیاش حیرز بزنیی ،واسیه اینکیه
تا نوک دماغش رو بیشتر نمیتونه ببینه!
ماما

آره ،خب چه خبر؟!

آقای حراری

آقیییایی کیییه صیییبح باهیییاش دسیییت دادم از غیییروب
میشییه دشییمنم و چ یرا؟! هواوهوسییش ،چییون؟! دکتییر
عفریتهش بهش گفته کیه مین دشیمنم! نمییدونم جیز
کسییی کییه درسییت مقابییل منییه سییبیل کییی رو باییید
ا
چییرب کیینم! اقییل میین نییوع آشییوب مو بوتیییو* رو
فهمیییدم؛ حییاال میین یییه تییازهکییار وابسییتهم؛ باییید
اصییطلحا رو هییر چنیید مییاه یییه بییار دوره کیینم و
دوسییتای جدیییدی پیییدا کیینم؛ ّامییا کییی؟! گفتیینش
سخته ،پس بایید بیا همیه و هییچکیس رفاقیت کینم و
این خیلی خستهکنندهس!

* از مبارزان استقلل کنگو که پس از استقلل کشورش در سال ۹۱۹2به نخستوزیری کنگو رسید .وی
نام رسمی کشور را از جمهوری دموکراتیک کنگو به جمهوری زئیر تغییر داد و به تقلید از رهبران چین،
دست به انقلب به اصطلح فرهنگی زد .دوران به ظاهر آرام حکومت موبوتو از اوایل دههی  ۹۱۱2م به
اغتشاش و ناآرامی کشیده شد و حکومت وی مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت .در این میان
تلشهای موبوتو برای کنترل اوضاع به ثمر نرسید و شورشیان به رهبری لوران کابیل به جنگ با حکومت
مرکزی پرداختند؛ در نهایت علیرغم انجام مذکرات و میانجیگریهای بینالمللی ،نتیجهی مطلوب
حاصل نشد و موبوتو پس از شکست از شورشیان ،پس از  ۹۵سال زمامداری ،در  ۹۹مه  ۹۱۱۵م از
کشور گریخت.
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ماما

بییذار همییه سییربازای بخییتبرگشییته بجیینگن! تییو فکییر
میکنی آخرسر اوضاع اینجا عوض میشه؟!

آقای حراری

خییدا میییدونییه! جییادهی اصییلی پییر از جماعتی یه کییه
دارن سییمت شییرق میییرن؛ اونییا شییرمی از رفییتن
نییدارن مامییا! بخشییی از کاروکاسییبی اینییه کییه بییدونی
چه موقع به ورشکستگیات خاتمه بدی و بری!

ماما

فقییط میین تییو پنجییاه کیلییومتری یییه میییز بیلیییارد دارم؛
ّ
اگییه اتفییاقی واسییم بیفتییه ،مییردم کجییا بییرن مشییروب
بخورن؟!

آقای حراری

فرمانیییده مییییدونیییه کیییه کیزمبیییه اینجیییا بیییوده؛
آخرعاقبت تیو بایید فلنیگ رو ببنیدی و دربیری تیو ییه
سییوراخسیینبهای! (مشییروب خییود را میخییورد و چشییم بییه
انتظار ماشین به بیرون نگاهی میاندازد).

ماما

اون بهییم طییل میییده؛ کلتییان میییده؛ چییی از اییین
بییاارزشتییر؟! تییو بگییو! دعواشییون سییر چیییه؟! میین
نمییییدونم؛ کیییی میبیییره؟! اهمیتیییی نیییداره؛ ییییه
ضربالمثل قیدیمی میگیه کیه«:دو تیا پرنیده سیر ییه
دونییه دعواشییون میشییهّ ،
سییومی از راه میییرسییه و
میبرتش!»؛ اوز!

آقای حراری

تو بیدترین خیوشبینیا هسیتی! تیو ،مین خیلیی نگیران
تو نیستمّ ،اما دختر نازنینی مثل سوفی چی؟!
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(حرزهایش مامیا را تحتتیأثیر قیرار میدهید .آقیای حیراری
مشییروب خییود را سییرمیکشیید؛ سییپس در انتظییار ماشییین
سمت در میرود).

تا بعد!
(تیرانیییدازی از راه دور .آقیییای حیییراری بیییا نگرانیییی دم در
میایسیتد .مامیا سیمت در مییرود .بییه نظیر مییآیید درونییش
کشمکشی است؛ یک جنگ درونی).

ماما

آه  ،...یییه چیییزی آقییای حییراری! قبییلاز اینکییه بییری
میشه یه خواهشی ازت بکنم؟!

آقای حراری

البته.

ماما

(گاوصیندوق را بییاز میکنیید و درحییالیکییه بیا احتیییا المییاس

را بیرون میآورد) این!
آقای حراری

(چشمان آقای حراری برق میزند).

بیمهنامهت!
ماما

(با طعنه) بله ،خونیهی مین ،بیا مین و ییه عالمیه گیاو!
(میخندد)

آقای حراری

آمادهای بفروشیش؟

ماما

آره ،اییین رو بییردار( .برگییهی سییوفی را بییه او میدهیید) اییین
اسم ییه آقیای دکترییه تیو بونییا( .بیا عجلیه) اون سیرت
رو بییا سییؤاالش بییهدرد نمیییآره؛ از اسییم میین اسییتفاده
کن.

آقای حراری

وایسا ببینم؛ تو از من میخوای که...
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ماما

گییوش بییده ببییین چییی میییگم! ازت میخییوام ببییریش
واسه...

آقای حراری

( ّ
متحیییر) جییوزفین؟! (شییگفتزده) واقییعبییین بییاش؛

چ یهجییوری دختییری مثییل جییوزفین تییوی شییهر جییون
سالم بهدر میبره؟!
ماما

نه ،گوش کن...

آقای حراری

نمیتییییونم؛ اون دختییییر روسییییتاییه؛ آدابورسییییوم
شهرنشینی رو بلد نیست!

ماما

نه ،گوش کین ...مین راجیعبیه سیوفی حیرز مییزنم!
بیا ایین المییاس میشیه پیول عمییل و هرچییز دیگیهای
واسه اسکانش رو جور کرد!

آقای حراری

سوفی؟!

ماما

آره.

آقای حراری

چرا؟! عمل؟! چی؟!

ماما

قصهش طوالنیه و وقت کوتاه.

آقای حراری

این بیشتر از یه...

ماما

پولش واسه یه عمر کافیه! میدونم.

آقای حراری

مطم نییی؟! اییین المییاس میتونییه پییول خییوبی ب یرات
بییییاره؛ میتیییونی اون طیییرز میییرز اوگانیییدا خونیییه
بگیری؛ از نو شروع کنی!
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میین اینجییا ده تییا دختییر دارم؛ باهاشییون چیییکییار
کیینم؟! تییو ماشییین واسییه همییهمییون جییا هسییت؟! نییه!
نمیتییونم بییرم؛ از موقعیکییه جییوون بییودم ،مییردم
دنبییال بهونییه بییودن کییه میین رو از خونییهم بیییرون
بندازن! میردا ّادعیای مالکییت امیوالم رو کیردن ،ولیی
من فرار نمیکنم؛ اینجیا خونیهی منیه ،خونیهی مامیا
نادی!

آقای حراری

ولی من...

ماما

تو ایین کیار رو واسیه مین میکنیی؛ نمیخیوام بقییهی
خانوما بفهمن ،پس هرچه زودتر قالش رو بکنیم!

آقای حراری

پییس اسییم دکتییر تییوی برگییه نوشییته شییده ،اونجییا کییه
رسیدم تماس میگیرم.

ماما

آره ،پییوال رو هییم بییه سییوفی میییدی؛ پییول سیینگ رو؛
خب؟ بهم قول بده؛ برام مهمه؛ همهی پول رو!

آقای حراری

بله ،...مطم نی؟!

ماما

آره( .با بیمیلی الماس را به آقای حراری میدهد).

مرسی؛ میرم سوفی رو بیارم.
(مامییا بییهسییرعت خییارج میشییود .آقییای حییراری المییاس را
بررسی میکند .یک امدادگر با سرعت میآید).
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امدادگر

بییارم رو زدم؛ همییین حییاال بای ید بییریم؛ همییین حییاال!
سه تیا ماشیین دارن عینهیو بیرق مییآد .میا نمیتیونیم
اینجا بمونیم!

آقای حراری

ولی ...پس...

امدادگر

(وحشییتزده) همییین حییاال! میین نمیتییونم صییبر کیینم؛
زود باش؛ بجنب!
(تیراندازی از راه دور)

آقای حراری

من باید...

امدادگر

اونا روبهراهن؛ ما ...مردا میان سراغمون!...
ﯾﻪ دﯾﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ (.مامیا را صیدا میکنید) مامیا! مامیا! بییا؛

آقای حراری

ماما ،من! ...
امدادگر

مین بایید بییرم؛ نمیتیونم وایسیم( .زمییانی بیرای شیینیدن
حرزهای آقیای حیراری نیدارد .موتیور ماشیین روشین اسیت
و آمادهی حرکت).

آقای حراری

ماما! ماما! (برای یک لحظیه گییج بیه نظیر مییرسید ،سیپس
تصییمیم میگییییرد .المیییاس را در جیییب خیییود میگیییذارد و
مییییرود .سیییکوت .و سیییپس صیییدای تیرانیییدازی از راه دور.
ماما وارد میشود با عصبانیت سوفی را میکشد).

ماما

وقتییی برسییی اونجییا ،اون بییا پییوال میتونییه ترتیییب
همییهچیییز رو بییده؛ همونجییا بمییون؛ زنییدگی خییوبی
بساز؛ گوش بده!

سوفی

چرا داری این کار رو واسه من میکنی؟!
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سؤاالی احمقانه ازم نکن؛ فقط برو برو!
(درحالیکه تکهی کاغذی را در دست سوفی میگذارد)

اییین آدرس زن پسییرعموی منییه؛ بییا موتییور میبرنییت
اونجا؛ بگو که دوست منی.
سوفی

ممنونم ماما؛ من ...

ماما

وقییت نییداریم؛ ازطریییق آقییای حییراری میین رو در
جریان همهی کارات بذار؛ خب؟!
(سوفی مامیا را در آغیوش میگییرد؛ خیارج میشیود .مامیا سیرافراز
بییرای خییود شییراب شییادمانی میریییزد .او متوجییه نمیشییود کییه
سوفی دوباره وارد میشود تا اینکه):

سوفی

اون رفته!
(صییحنهی نمییایش بسیییار روشیین اسییت .صییدای همهمییه،
فریاد و تیراندازی بیشتیر میشیود .سیربازان دولتیی بیه داخیل
میییریزنیید .محاصییره .فییلش دا سییفید .ژنراتییور روشیین
اسییت .نییور طبیعییی بسیییاری در بییار میییتابیید .فورچییون،
فرمانییده اوزمبنگییا ،سیییمون و سییربازان بییاالی سییر سییوفی و
ماما ایستادهاند).

فورچون

اون اینجا بود؛ خودم دیدمش!

اوزمبنگا

(بییاالی سییر مامییا میایسییتد) اییین سییرباز میگییه جییروم
کیزمبه رو اینجا دیده!

ماما

این سرباز خالی میبنده!
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فورچون

قسییم میییخییورم! اون بییا دو آقییا اینجییا بییود؛ همییون
شبی که شما اینجا بودی فرمانده!

ماما

ما رفیقییم ،چیرا بایید بهیت درو بگیم؟! ایین سیرباز
چنیید روزه تهدیییدمون میکنییه؛ اون یییه دیوونییهس؛ یییه
درو گو!

فورچون

اییین زن یییه عفریتییهس؛ یییه جییادوگر؛ اون زن میین رو
جادو کرده!

اوزمبنگا

بازم میگم ،کیزمبه کجاس؟!

ماما

من نمییدونم؛ چیرا بایید وارد ایین بازییا شیم؟! فکیر
میکنییی میین نمیییدونم؟! اون یییه حفییار سییادهس و
میین ،میین هرچیییزی روکییه میخییواد بهییش نمیییدم،
پییس اون داره داسییتان میییبافییه! فرمانییده ،مییا بییا هییم
رفیقیم؛ شما مین رو میشناسیی؛ مین بیا شیمام! البتیه
کییه اینطییوره! بفرمییا؛ اجییازه بییده بییرات ویسییکی
بیارم!...

اوزمبنگا

خفیییهش کییین! (بیییه سیییربازان اشیییاره میکنییید .آشیییوب.
گاوصییندوق مامییا را پیییدا میکنن ید .آن را میییشییکنند و پییول او
را میبرنیید .یییک سییرباز جییوزفین را از پشییت میکشیید .آنهییا
ماما ،سوفی و جوزفین را روی زمین میاندازند).

ماما

نه!
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این وضیع میتونیه خاتمیه پییدا کنیه؛ بهیم بگیو کجیا
میتونم کیزمبه رو پیدا کنم!

ماما

من نمیدونم کجاس!

اوزمبنگا

(به جوزفین اشاره میکند) اون یکی رو بگیر!
(سییربازی جییوزفین را میگیییرد؛ آمییاده اسییت بییه او تجییاوز
کند؛ جیوزفین نومیدانیه تیلش میکنید خیود را خیلص کنید؛
سیییرباز لبیییاس او را پیییاره میکنییید؛ زنیییان جییییغ میزننییید؛
زدوخورد)...

جوزفین

نه نه ،بهش بگو ماما ،اون اینجا بود!
(اوزمبنگا خشم خود را متوجه ماما میکند).

ماما

خواهش میکنم!
(سالیما بهآرامیی وارد میشیود ،بهگونیهایکیه انگیار بییهیوش
اسیت؛ رودی از خیون وسیط لباسییش دییده میشیود؛ خییون از
پاهایش قطرهقطره میریزد).

سالیما

(فریاد میزند) تمومش کنین! تمومش کنین!

فورچون

سالیما!

سالیما

(فرییاد میزنید) تیو رو خیدا تمییومش کنیین؛ بلییی کییه
سر ما اوردین بس نبود؟! بسه دیگه ،بسه!
(سییربازان بییا صییدای جسییورانهی سییالیما ناگهییان از عمییل
میایستند).

ماما

تو چیکار کردی؟!
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فورچون

(بییا خشییونت سییربازان را از سییر راه خییود کنییار میزنیید و

درحالیکه سمت سالیما میدود) سالیما! سالیما!
سالیما

فورچون!
(فورچییون سییالیما را در آغییوش میگیییرد .مامییا خییود را از
دست سربازان خلص میکند).

ماما

سییریع بییرین آب گییرم و پارچییه بیییارین! سییالیما ،بییه
من نگاه کن؛ باید به مین نگیاه کنیی؛ نگاهیت بیه مین
باشه؛ به هییچچییز دیگیهای فکیر نکین! یاللیه بیه مین
نگاه کن!

سالیما

(پیروزمندانیییه میخنیییدد؛ درحیییالیکیییه دسیییت فورچیییون را

میگیییرد ،رو بییه اوزمبنگییا ،سییربازان و فورچییون) شییماها
دیگییه نمیتونییید جنییگ خودتییون رو رو بییدن میین
پیییاده کنییین! (از حییال میییرود؛ فورچییون او را درآغییوش
میکشد .سالیما میمیرد .تاریکی).

صحنهیهفتم



(صداهای جنگیل بیارانی گیرمسییری ایتیوری .بیار .پرنیده آرام
چهچهه میزند .سوفی بیا دقیت خیاک کیف بیار را بیا جیاروی
سییاقهی نخییل پییاک میکنیید .جییوزفین آشییپزخانه را تمیییز
میکند .ماما با نگرانی جاده را میپاید).

سوفی

(میخواند)
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یه مشروب دیگه بخور
رفیق
اشکای خشم رو پاک کن ،رفیق
حاال مست و نادون باش
تو لحظه باش ،بیخیال آخرت رفیق
(مامیییا از اینکیییه کیییامیونی را درحیییال رد شیییدن میبینییید
هیجانزده میشود).

سوفی

(میخواند)

واسه اینکه اومدی اینجا تا فراموش کنی
افسوس رو کنار بذار،
و جوری برق

که انگار آخرشه

آخر جنگ
آخر جنگ...
ماما

گردوخاک بلند شد!

جوزفین

(با اشتیاق) کی هست؟!

ماما

(هیجانزده) نمییدونم!کیلهآبییا سیمت شیمال مییرن؛
آهااای آهیااای! (بیا عشیوه حرکیت میکنید .چییزی نیسیت.
او با ناامیدی سوی میز میرود).

لعنییت بییه اونییا! حییاال مییا چییهجییوری کاروکاسییبی
کنیم؟! اونا نصفجونمون کردن!
جوزفین

هی سوفی ،بیا کمکم.
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(جیییوزفین و سیییوفی لگییین آب را بلنییید میکننییید و خیییارج
میشییوند .مامییا صییورتش را بییا دسییتانش پنهییان میکنیید.
کریسییتین وارد میشییود ،سییوت میزنیید؛ مامییا نگییاه میکنیید،
تمیییام تلشیییش را میکنییید کیییه هیجیییانش را کنتیییرل کنییید.
کریستین خاک سفر را از کتوشلوار جدیدش میتکاند).

ماما

ببییین کییی اومییده! بییاد میتونسییته واس یم یییه مشییتری
خیوشحسییاب بییاره ،ولییی درعییوض تیو نصیییب میین
شدی!

کریستین

جالبییه ،خییوشحییالم کییه بعییداز اییین همییه مییدت
هنیییوزم اون جیییذابیت و دلربیییایی رو داری! مثیییل
همیشه خوب و سرحال به نظر میآی!

ماما

آره؟ من صورتم رو با سیلی سرخ نگه داشتم!
(کریستین میخندد).

واسه رد شدن از راهبند رشوه دادی؟!
کریستین

میینم ترفنییدای خییودم رو دارم و بییهمحییض اینکییه

بفهمییم مییأموری ﺑـﻪ ﺳﻮپ اﭘـﺮای ﻧﯿﺠـﺮی و ﺷـﮑﻼت
بلژیکی علقه داره ،از ترفندام استفاده میکنم !
(ماما باألخره لبخند میزند)

جا خوردم از اینکه دیدم هنوزم اینجایی!
ماما

توقییع داشییتی تییوی جنگییل گییموگییور شییم و بییرم بییا
امبوتی یا زنییدگی کیینم؟! میین اینجییا مونییدنیم؛ جنییگ
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بییهخییاطر حفییارای طییلس؛ اونییا رو دنبییال کنییی
دردسرو دنبال کردی؛ چی پوشیدی؟!
کریستین

خوشت میاد؟!

ماما

سایز تو رو نداشتن؟!

کریستین

خیلییی باحالییه؛ عزیییزم! چشییای تییو هرچیییزی رو کییه
باید بدونم بهم میگن!

ماما

اوه!

کریستین

تو چی دوست داری؟!

ماما

کاروکاسبی خوب باید باشه ،نه؟!
ا
نیه ،ولیی آدم اقییل بایید لبییاس عیوض کنییه ،حتیی تییو

کریستین

اینجور مواقع...؛ شنیدم چه اتفاقی افتاده!
(مکث)

ماما

زندگی همینه؛ سالیما دختر خوبی بود!
(سوفی وارد میشود).

سوفی

دایی!
(همدیگر را بغل میکنند).

کریستین

سوفی ،عزیزم ،یه چیزی برات اوردم!

سوفی

کتاب؟!

کریستین

آره!

سوفی

مرسی!
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(کریسییتین یییک بسییته بییه سییوفی میدهیید؛ سییوفی کاغییذ
قهوهای را پاره میکنید؛ تعیدادی مجلیه و ییک کتیاب را بییرون
میآورد .مکث)

کریستین

و اینم یه نامه ازطرز مادرت؛ توقعت باال نباشه!
(سوفی بهتزده نامه را میگیرد).

سوفی

(در فکر فرورفته) ببخشید!

کریستین

برو!
(سوفی خارج میشود).

ماما

از اومییدنت شییوکه شییدم ،خیییال کییردم باهییام ب یههییم
زدی!

کریستین

بههم زده بودم ،نیومدم اینجا که تو رو ببینم!

ماما

(دلخور) اوه!

کریستین

و...

ماما

و چی؟!
(چند لحظه سکوت)

خب؟!
کریستین

(با درنیگ ولیی خالصیانه) مین ...مین نمیخواسیتم بییام
اینجا ،ولی لعنتی ،دلم برات تنگ شده بود!
(ماما میخندد).

ماما

حرفی نداری بهم بزنی؟!
ا
واقعا میخوای جواب خریتت رو بدم؟!
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(دلخییور) تییو زن بدجنسییی هسییتی! نمیییدونم چییرا
توقییع دارم آفتییاب بتابییه بییه جییایی کییه کپییک رشیید
میکنه!
(صراحت او ماما را برمیانگیزد).

ماما

لحنت رو دوست ندارم!

کریستین

ما هنوز یه «کار ناتموم» داریم!

ماما

دورو برت رو نگیاه کین ،اینجیا هییچ کیاری نیسیت؛
هیچچی باقی نمونده!

کریستین

(بییه اط یراز نگییاه میکنیید؛ بییه مامییا نگییاه میکنیید؛ دسییتش را

تکییان میدهیید و لبخنیید میزنیید؛ از دهییانش میییپییرد) پییس
ماما ،بیا با من زندگی کن!
ماما

برو پی کارت!

کریستین

چی؟!

ماما

همینکییه گفییتم ،گییورت رو گییم کیین؛ نمیخییوام
چیزی بشنوم ،گوشم از این چرندیات پره!

کریستین

همیشه همین رو میگیی .تیو جیادهی رودخونیه میر
رو به چشیمم دییدم! ییه پسیری نزدییک بیود قلیوهم رو
بییا سییرنیزه بیییرون بکشییه؛ جییدی میییگم! زمییین رو
بوسیدم و خدا رو شیکر کیردم کیه پسیره دلرحیم بیود
و موقعیکه بهش گفیتم مین تیو ییه میأموریتم ،دسیت
از سرم برداشت!
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ماما

(درحییالیکییه آبجییوی خنییک میخییورد) خنکییه! چ یرا بییا
این حالت رو جا نمیآری؟!

کریستین

واسییه اینکییه اییین چیییزی نیسییت کییه میین میخییوام؛
ا
لطفا برام یه نوشابه بیار!

ماما

(لبخنیید میزنیید و درحییالیکییه بییه او یییک بطییری نوشییابه

میدهد) میرم موزیک بذارم!
کریستین

چه فایده وقتیکه حاضر نیستی باهام برقصی؟!

ماما

(درحییالیکییه میخنییدد) خفییه شییو و آروم بگیییر! میییرم
کمی آجیل تفت بدم؛ نظرت چیه؟!
(چند لحظه سکوت)

کریستین

چرا ما نباشیم؟!

ماما

چیکیار کنییم پروفسیور؟! چیی میشیه؟! میا دو تیا؟!
فکرکن؛ تو سرگردون میشیی ،مین بییقیرار! مین میردا
رو دییییدم کیییه مییییگم! میییا جروبحیییث مییییکنیم،
دعوامیون میشییه و مینم بیییمییل میشییم ،تیو حسییود
میشییی! مییا تییه اییین مییاجرا رو میییدونیم؛ کسییل
کنندهس!

کریستین

تییو همییهچی رو میدونییی ،درسییته؟! و اگییه میین بگییم
پای حیرفم میی میونم و تیو کیارات کمکیت مییکنم؟!
ییه کیار مشیروع راه مییینیدازیم؛ ییه مغیازه! در تعمیییر
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مییییکنم ،آینیییه نصیییب مییییکنم ،ازت محافظیییت
میکنم ،بهت عشق میورزم!
ماما

به نظرت من احتیاج به محافظت دارم؟!

کریستین

نییه ،ولییی بییه نظییر میییآد تییو نیییاز بییه کسییی داری کییه
بهت عشق بورزه!

ماما

حاال احتیاج دارم؟!

کریستین

ماما ،چند وقت از آخیرین بیاری کیه گذاشیتی میردی
بهت دست بزنه مییگیذره هیا؟! میردی مثیل مین کیه
توی وجودت فقط راه خونه رو نمیبینه!
(ماما درحالیکیه بیه او میخنیدد) بیس کین؛ خیدای مین!

کریستین

داری زیادی احساساتی میشی!
شاید ،ا ّما برخلز منطقم ...عاشقتم!

ماما

(بییا تحقیییر) عشییق! هییدفت از گفییتن اییین چرنییدیات
چیه؟! عشیق ییه احساسیات خیلیی شیکنندهای واسیه
اینجییاس! فکییرکن سییر چیییزی کییه مییا «عاشقشیییم»
چییی میییآد! ارزشییش رو نییداره؛ «عشییق» کلمییهی
سیمیاییه؛ مییا رو عیوض میکنیه؛ ضییرری کیه بیه مییا
مییییرسیییونه بیشتیییر از نفعشیییه؛ اینجیییوری فکیییر
نمیکنییی؟! واسییه مردمییی مثییل مییا بییار سیینگینیه و
آخرسر ما رو خفه میکنه!

کریستین

چیزی رو که داری میگی میشنوی؟!
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ماما

این واقعیته؛ باهاش کنار بیا!

کریستین

اوهییوم ...چ یرا میین بهییا بییدم؛ وقتییی خییودت نتییونی
سبکسینگینش کنیی ،فاییده نیداره! درسیت مییگم؟!
من معذرت میخوام!
(آشفته از جواب ماما سوی در میرود).

ماما

داری کجییا میییری؟! (نگییاه میکنیید ،ناگهییان وحشییتزده
میشود).

هی هی ،تو حرفام رو شنیدی؛ بچه نشو!
کریستین

(قبییلاز خییروج میایسییتد) مییا شییوخی میییکنیم ،خنییده
داره ،ولییی خییدایی میین خیلییی خسییتهم! اییین همییه راه
رو کوبیدم اومدم و بیه سینی رسییدم کیه دوسیت دارم
هییر شییب تییوی همییون رخییتخییواب بخییوابم! میین
احتیییاج بییه همییدم آشیینا دارم ،غییذای مشییخ ،
حرفییای سییاده! اگییه متوجییه نیسییتی دارم چییی میییگم،
مییییرم؛ ولیییی خیییواهش مییییکنم ،دوسیییت دارم
حقیقت رو بدونم ...چرا ما با هم نباشیم؟!
(چنیید لحظییه سییکوت .مامییا سییکوت میکنیید .کریسییتین
تصییمیم میگی یرد بییرودّ ،ام یا حرزهییای مامییا او را تحتتییأثیر
قرار میدهد).

ماما

(با شکستگی تعجببرانگییز) مین تبیاه شیدم ،...مین تبیاه
شدم!...
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(درحییالیکییه حییرزهییایش را فرومیییبلعیید) خییدای میین،
نمیییدونم اون مییردا چییه بلیییی سییرت اوردن ،ولییی
ا
واقعیا متأسییفم! ممکنییه احمییق باشیم ،ولییی میین فکییر
مییکنم مییا ،و میین بییهعنیوان یییه مییرد حییرز میییزنم،
میتیونیم اوضییاع رو درسییت کنیییم! (مییرود کییه مامییا را
آرام کند؛ ماما خود را عقب میکشید تیا وقتییکیه کریسیتین بیا
اصرار او را تنگ به آغوش میکشد).

ماما

نیه! بیه مین دسیت نیزن ،نیه! (سیعی میکنید خیود را رهیا
کنییدّ ،ام یا عاقبییت تسییلیم آغییوش گییرم او میشییود؛ مامییا زیییر
گریه میزند؛ کریستین او را میبوسد).

سوفی

(وارد میشود) اوه ،ببخشید! (با خود میخندد).

ماما

(خود را کنار میکشد) چیرا عیین ییه فیلیی کیه راهیش رو
گم کرده اونجا ایستادی؟!

سوفی

ببخشید ماما! (میرود).

ماما

گمون نکن این چیزی رو عوض میکنه!

کریستین

همونجا بمون!

ماما

داری کجا میری؟!

کریستین

(درحالیکه لبیاس خیود را صیاز میکنید) قسیم میخیورم
این آخرین باریه که میپرسم؟!
شاخهای خموراست میشود
در پاسخ به باد سرکش،
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رق

دایرهوار ،ظرافت خاک شده،

با اینهمه آن را پایانیست آرام
آرام!
(کریسییتین دسییتش را سییمت مامییا میبییرد .یییک لحظیییه
سییکوت .عاقبییت مامییا دسییت او را میگیییرد؛ کریسییتین او را
در آغوش میکشید؛ آنهیا شیروع بیه رقصییدن میکننید؛ مامیا
ابتییدا کمییی مقاومییت نشییان میدهییدّ ،امییا کییمکییم تسییلیم
میشییود .موسیییقی گیتییار« :پرنییدهی کییمیاا » .تییکنییوازی
گیتییار .سییوفی جییوزفین را بییه اتییاق میبییرد؛ آنهییا رقیی
دونفری را تماشا میکنند).

جوزفین

(با شادی) برو ماما!

طوطی

ماما! پریموس! ماما! پریموس!
(مامییا و کریسییتین ب یه رق ی

مییوزون خییود ادامییه میدهنیید...

تاریکی).

پایان

