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Här... ja

اینجا



نقش ها:

         زن

        مرد

      برادر

زن دیگر



زن     اینجاست؟

مرد     بله.

زن     خوبه اینجا؟

مرد     بله، شاید...

زن     پس به نظرت جای خوبی یه؟

مرد     آره خب، خوبه.

زن     من هم فکر می کنم خوبه دیگه.

برادر     حاال نمی خواد نگران بشی براش.

زن     نگران نیستم من.

زن دیگر     اینجا رو ببین.

برادر     این قشنگه.

زن دیگر     کار توئه؟

برادر     نه، کار اونه.

زن     هوم، مال قدیمه.
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برادر     هوم، ماِل قدیماست.

زن     این یکی از اولین تابلوهامه که کشیدم.

برادر     این از اون کارهای اولته.

زن     از اون کارها فقط همین یکی مونده برام. اینو نگه داشتم.

]اتفاقی به زن دیگر تنه می زند.[ 

           معذرت می خوام.

زن     چیزی نشد.

مرد     آینه رو می خواستم بذارم کنار.

زن     وقتی چند نفر باشن، چه قدر اینجا تنگ و کوچیکه.

برادر     اما شما که دو نفرین.

زن دیگر     درسته... ما با هم آشنا نشدیم هنوز.

مرد     نه...

زن دیگر    خوشحال شدم.

مرد    من هم...

زن دیگر     سوفیا رو هم خیلی وقت بود ندیده بودیم.

زن     بله، ولی حاال که داریم می بینیم همو.

مرد     متأسفانه دو تا صندلی داریم فقط.

زن دیگر     می تونیم اینجا بشینیم.

زن     خب آره.

زن دیگر     حتمن چند تا دیگه تهیه می کنین.

مرد     اینا مال سوفیاست.

زن دیگر     که این طور.

برادر     همه چی اومده باال؟
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مرد     هوم، فکر کنم.

برادر     اون قدرها هم زیاد نبود. زود تموم شد. همه ی همه ش، روی هم رفته سه 

ساعت وقت برد، همه ش همین.
مرد     پایین تو ماشین چیز بیشتری هست؟

زن     فکر نکنم، تو فقط یک دونه ساک داشتی؟

برادر     اما اینجا قشنگ می شه، وقتی همه چی رو بچینین...

زن     هوم. 

]صدای نفس زدن های شتاب آلوِد دو نفر از همسایه ها شنیده می شود.[

زن دیگر     این دیگه چیه؟ عجب!

زن    واقعن!

زن دیگر     چه کار می کنن اینا؟

برادر     تو چی فکر می کنی؟

زن     صدا اینجا رد می شه.

برادر     مثل ساختمونای نوسازه. دیوارای نازک. همه چی رو آدم می شنوه.

زن دیگر     اون هم این وقِت روز. جالبه ها!

]مرد می رود روی بالکن با اندکی فاصله با درِ بالکن می ایستد.[

زن دیگر     مثل اینه که انگار توی این اتاق هستن.

برادر     و توی یک آپارتمان دیگه یکی افتاده زمین و داره می میره.

زن دیگر     این طوری نگو!

برادر     خب همین طور هم هست.

زن دیگر     پس من این دوتارو ترجیح می دم.

زن     چیزی میل دارین؟

زن دیگر     یک لیوان آب بد نیست.



12    |   اینجا و سه منایشنامه ی دیگر

زن     می تونم چای بذارم.

برادر     بله، باکمال میل. عجله ای هم نداریم.

زن دیگر     تو که اهل چایی نیستی.

برادر     می تونیم یه مدتی بشینیم حرف بزنیم. ما که مدت هاست همو خوب ندیدیم.

زن     درسته.

برادر     از تو بشنویم. تو چه طوری؟ چه می کنی؟

زن     من خوبم.

برادر     چه خوب.

زن     ]به سمت بالکن رو می کند.[ بپا پاهات یخ نزنن. کفش پات نیست.

مرد     اون پایین یک کلیساست.

برادر     هیچ فکرشو کردی دوباره نقاشی رو شروع کنی؟

زن     ]می ایستد. برمی گردد.[ آره، واقعن فکرشو کردم. خیلی می گذره ازش... نمی دونم 

می تونم باز هم نقاشی کنم؟
برادر     خیلی هم خوب می شه ]مکث کوتاه[ آدم کاری هم داره که انجام بده.

]زن می رود پیش مرد روی بالکن. بازویش را روی شانه ی او می گذارد. مرد ترسیده از جا 

می جهد.[ 

زن     منم فقط.

مرد     معذرت می خوام.

زن     فقط منم.

مرد     هوم آره.

زن     تو چه فکری هستی؟

مرد     هیچچی.

]سکوت[ 
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زن     چه قشنگه!

مرد     هوم... کلیسارو اون پایین می بینی؟

زن     کجا؟

مرد     اون طرف. سمِت چِپ پل، نزدیک درخت.

زن     ها، اونجا...حاال دیدم. کلیساست.

مرد     آره.

زن     ببین چه پاییزی یه!

مرد     ولی گرمه.

زن     ترسناکه تقریبن.

]سکوت[

زن    ]آهسته.[ امیدوارم زود برن اینا... با هم تنها می شیم. فقط من و تو باهم.

مرد     هوم.

زن     ]آهسته.[ سخت هواشو کردم.

]سکوت[

زن     امشب اولین شبه که اینجاییم.

مرد     هوم.

]سکوت[

زن دیگر     اینا هم کارشونو تموم کردن دیگه.

برادر     هوم، به نظر این طوری یه.

زن دیگر     حس می کردی همین جان.

برادر     پس این چایی تون چی شد؟

زن دیگر     چایی می خوای؟

برادر     خب آره، با یه فنجون چای زیاد بد نمی شه.
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زن دیگر     وگرنه می تونیم خونه نوش جان کنیم.

برادر     سوفیا؟

زن     هان. ]به مرد.[ من عاشقتم.

مرد     هان...

زن     ]می آید تو.[ خب، حاال ببینیم چی به چیه...

برادر     بله، تو معمولن آدم منظمی هستی. نظم داره همه ی کارات.

زن دیگر     کمکی چیزی می خوای؟

زن     فقط می خوام فنجون هارو پیدا کنم. چه کار کردمشون... کارتنی هست که 

روش نوشته بود چینی جات.
]سکوت[ 

زن     چه کارش کردم اینو؟

برادر     اونجا نیست؟

زن     نه، پیداش نمی کنم.

برادر     پس قطعن تو ماشینه.

زن     امیدوارم اونجا باشه.

زن دیگر     من می تونم برم بیارمش.

برادر     نه، من می رم.

زن     اریک1، حوصله داری بری پایین و ببینی کارتون چینی جاتو جا گذاشتیم تو 

ماشین؟
مرد     تو ماشین؟

برادر     من هم باهات میام.

1 - Erik
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مرد     ندیدم چیزی.

برادر     بیا بریم، بیا دیگه ]مرد و برادر می روند.[ 

]سکوت[

زن دیگر     اینجا قشنگ می شه.

زن     آره، روشنه خوب.

زن دیگر     پرده که می زنی؟ نه؟

زن     نمی دونم.

زن دیگر     وگرنه سرد و دلگیر می شه.

زن     هوم... ممکنه.

زن دیگر     اریک به نظر پسر خوش برخوردی یه.

زن     هوم.

زن دیگر     مهربونه! نه؟

زن     آره، مهربونه اریک.

زن دیگر     کم حرفه، حرف زیاد نمی زنه.

زن     نه.

زن دیگر     احتیاجی نیست آدم دم به ساعت صحبت کنه.

زن     نه.

زن دیگر     وانگهی، ما با هم تازه آشنا شدیم.

زن     ولی ما زیاد با هم حرف می زنیم.

زن دیگر     آدما در شروع زیاد با هم حرف می زنن. در شروع گفتنی خیلی هست. دم به 

ساعت، یکبند حرف می زنن. حتا اگه چیزی برای گفتن نباشه.
زن     هوم.

زن دیگر     آدم دلش می خواد تا جایی که ممکنه در مورد اون یکی چیز بدونه... هر چی 
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بیشتر بدونه باز انگار کافی نیست.
زن     من به این شکلی که با اریک حرف می زنم، هرگز با کسی حرف نزدم.

زن دیگر     این طوری یه دیگه.

زن     از همون اول انگار همو از ازل می شناختیم.

زن دیگر     می دونم.

زن     نیازی نیست زیاد حرف بزنیم. می تونیم کاملن ساکت و آروم، در سکوت 

ارتباط داشته باشیم... این طوری بهتره از کلمات.
زن دیگر     با غِم روبرت1 کنار اومدی؟

زن     ای...

زن دیگر     می دونم با چنین اندوهی هرگز نمی شه کاملن کنار اومد.

زن     نه.

زن دیگر     نه، نمی شه کاملن... عجیبه!

زن     نه... ولی...

زن دیگر     زمان می طلبه.

زن     به هرحال! اما احساس می کنم انگار خیلی دور شده.

زن دیگر     هوم... به زودی می شه دو سال!

زن     اما هست هنوز، روبرت هرگز نمی ره. همیشه باقی می مونه.

]سکوت[

زن دیگر     خیلی زیباست دوباره با کسی آشنا شدی.

زن     هوم.

زن دیگر     واقعن وحشتناک بود!

1 - Robert
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زن     مثل اینه که دوباره راه رفتن یاد بگیری.

زن دیگر     چی می گی؟

زن     مثل این می مونه که انگار داری دوباره راه رفتن یاد می گیری.

زن دیگر     هوم.

]سکوت[ 

زن دیگر     هنریک1 به شدت نگرانت شده بود.

زن     ]سر تکان می دهد.[ هوم.

زن دیگر     چون با هم ارتباطی نداشتین... دوست نداشتی ببینیش.

زن     نه.

زن دیگر     نگران بود خیلی.

زن     من نمی تونستم.

زن دیگر     نه. به هنریک همینو گفتم. گفتم نمی تونه. نمی کشه.

زن     نمی تونستم  ببینمش.

زن دیگر     به خودش گفتم. گفتم نمی تونه. نمی کشه.

زن     قدرت دیدن هیچ کسی رو نداشتم.

زن دیگر     به ش گفتم راحتش بذار، گفتم این چیزا زمان می خواد.

زن     نمی تونستم بشنوم مردم از مشکالت شون صحبت کنن. یا وقتی از حالم 

می پرسیدن، نمی تونستم گوش بدم.
زن دیگر     همینو گفتم بهش، گفتم اون باید زندگِی خودشو داشته باشه.

زن     حاال خوبه دوباره.

زن دیگر     هوم.

1 - Henrik
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زن     حاال می شه ادامه داد.

زن دیگر     این زیباست که همه چی پایان نمی گیره.

زن     ما خیلی خوب می دونستیم چه  طوری یه. می دونیم اون یکی مون  چه کشیده. 

نیازی نبود به هم چیزی بگیم. انگار می تونستیم درون همو ببینیم. بدون اینکه 
نیازی باشه چیزی بگیم.

زن دیگر     چه خوبه آدم کسی رو داره که با هم حرف بزنن. کسی که اعتماد به ش داره.

همو  زندگی مون  از  بیشتر  حتا  زندگی مون،  همه ی  ما،  که  بود  این  زن     مثل 

می شناختیم.
زن دیگر     چه قدر طول دادن اینا... می گم نکنه رفته باشن دُمی به خمره بزنن؟

زن     نه.

زن دیگر     نه شوخی بود فقط. 

]ساعت کلیسا شش ضربه می نوازد.[

زن دیگر     هفت.

زن     هفت؟

زن دیگر     هفت تا زد.

زن     شش تا نبود؟

زن دیگر     شش؟

زن     به خیالم شش تا بود.

زن دیگر     فکر کنم شمردم تا هفت... شاید شش تا بوده.

]سکوت[

زن دیگر     این کیه؟ مرِد توی قایق؟

زن     مرِد توی قایق؟

زن دیگر     توی این عکس؟
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زن     ها... این مرد پدر اریکه.

زن دیگر     چه مرِد با صفایی یه!

زن     آره، نورِ روی صورت شو خیلی دوست دارم.

زن دیگر     هوم، می بینم.

زن     فضای زیبایی یه، این همه آرامش.

زن دیگر     هوم.

زن     این تنها عکسی یه که اریک از باباش داره.

زن دیگر     تو دیدی باباشو؟

زن     نه، اریک یک سالش بوده که باباش می میره.

زن دیگر     چه غم انگیز!

زن     این عکس قبل از تولد اریک گرفته می شه.

زن دیگر     چه غم انگیز!

زن     هوم.

زن دیگر     زندگی چه ماللت باره.

زن     برای همین خوبه که چنین عکس زیبایی باقی مونده. 

]برادر و مرد می آیند. برادر کارتون را روی زمین می گذارد.[

زن دیگر     چه قدر دیر کردین!

برادر     مجبور بودم ماشینو جابه جا کنم.

زن دیگر     کجا؟

برادر     یک کمی دورتر. توی پارکینگ یکی دیگه ایستاده بودم. یک نفر که تو همین 

ساختمون می شینه. عصبانی شده بود.
زن     حاال می خوام چای درست کنم... اگه چای داشته باشیم.

زن دیگر     کاری نیست که ما کمی کمک کنیم؟


