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 19۴۴ سال  در  سوئدی  رمان نویس  و  شاعر  کارگردان،  نمایشنامه نویس،  نورن1  الرش 
میالدی در شهر استکهلم به دنیا آمد. خانواده نورن هنگامی که او شش ساله بود به اسکونه2 
در جنوب سوئد نقل مکان کرد و پدرش در هتل کوچکی در شهر کوچکی به نام ینارپ3 
به کار مشغول شد. خاطرات این دوران، در ذهن الرش نوجوان نقش تعیین کننده ای داشته 
است و این هتل سال ها بعد صحنه ی چند نمایشنامه از آثار برجسته او بوده است. الرش 
جوان در پانزده سالگی به استکهلم بازگشت و در سال 19۶2 به عنوان دستیار کارگردان در 

نمایشی در دراماتن۴ به کار مشغول شد. 
الرش نورن در دهه ۶0 میالدی نمایشنامه های زیادی نوشت اما آثار برجسته ای چون 
شب مادر روز است، بی سامانی همسایه خداست و آرامش، نام او را در ادبیات نمایشی سوئد 
بر سر زبان ها انداخت و نوید نویسنده ای با صدایی تازه، همطراز آگوست استریندبرگ 5 را 

1. Lars Norén 
2. Skåne
3. Genarp  
4. Dramaten: Royal Dramatic Theatre
5. August Strindberg

چندکلمه
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به همراه آورد. این سه نمایشنامه که به سه گانه ی نورن معروف شده اند براساس خاطرات 
و تجربیات او از دوران زندگیش در ینارپ است.

الرش نورن در طول دوران نویسندگیش بیش از صد نمایشنامه خلق کرده است که 
بسیاری از این آثار توسط خود او در سوئد و یا دیگر کشورهای اروپایی کارگردانی و اجرا 
شده است. کارنامه ی درخشان الرش نورن با مجموعه های شعر، رمان و نیز سه کتاب 
روزنگار نمایشنامه نویس در چندین هزار صفحه او را همزمان در مقام یکی از پرکارترین 

و خالق ترین نویسندگان اسکاندیناوی قرار داده است.  
انتشارات بونیرش 1 در سال 201۴ به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد الرش نورن مجموعه 
ای از نمایشنامه های او را در دو جلد نفیس منتشر کرد. جلد اول این مجموعه به نام 

ترمینال شامل 23 اثر و جلد دوم به نام اجتماع شامل 17 اثر به چاپ رسیده است. 
نمایشنامه های این کتاب از مجموعه ی ترمینال به فارسی برگردانده شده است. تم اصلی 
این نمایشنامه ها مرگ است. درونمایه ای که به نظر می رسد دغدغه ی اصلی الرش نورن 
در طول ده سال نگارش این آثار بوده است. او هرگز به خود مرگ به طور مستقیم نپرداخته 
است بلکه در اطراف مرگ پرسه زده و از زاویه های مختلف به آن نور تابانده است. الرش 

نورن خود در ابتدای کتاب ترمینال درباره این نمایشنامه ها می نویسد:
" این نمایشنامه ها همچون نقش به هم پیوسته ای است از زندگی و مرگ، زمان و خاطره ها. 
همان آدم ها و همان اتفاقات گاه همسان و گاه دگرسان در صحنه هایی تکرار می شوند." 
اجتماع  کتاب  مؤخره ی  در  سوئدی  روزنامه نگار  و  نمایشنامه نویس  پتری 2  کریستیان 

می نویسد:
"پروست معماری رمان خود را همچون کلیسا مجسم می کرد. اما من برای نزدیک شدن 
به دراماتیک الرش نورن همواره به تصویر مبهمی از هتل بزرگی می اندیشم. بخش هایی 

1. Bonniers
2. Kristian Petri
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از این هتل خاموش است، قسمت هایی از عمارت فروریخته و قسمت هایی دوباره ساخته 
استفاده  دیگر  اتاق ها  از  برخی  است،  کرده  پر  را  باغچه ها  هرز  علف های  است،  شده 
نمی شوند، برخی دیگر فراموش شده اند. ساکنان این هتل هم مردگانند و هم زندگان، 
انسان هایی از گذشته های خوِد نورن، انسان هایی از همین دوران معاصر، انسان هایی در 
تخیالت ما، انسان هایی بسیار تنها، در روابط گوناگون شان... این آدم ها همه با ما سخن 

می گویند."
زبان نمایشنامه های الرش نورن از جمالت ساده و روزمره ساخته شده است. آدم های 
الرش نورن هیچ چیز بااهمیتی به یکدیگر نمی گویند. گویی با گفتن جمالت روزمره و 
گاه بی معنا از بیان چیز دیگری سر باز می زنند، چیزی که زیر پوست این گفتگوها وجود 
 دارد و از درون همین حرف های روزمره است که جهان این آدم ها بر صحنه ها ساخته

می شود.

فتانه تمبرچی





Tyst Musik

آهنگ بی صدا



نقش ها:

  اولوف1 
 یوناس2 

  یوهانا3 
  کارین4 

1. Olof 

2. Jonas

3. Johanna

4. Karin



اولوف     بذار پالتوت رو بگیرم.

یوناس     بفرما.

اولوف     ممنون ]مکث[ خب، حاال خونه ایم دیگه.

یوهانا     آره دیگه ، بازهم خونه ایم!

اولوف     خیلی حِس عجیبیه! نه؟

یوهانا     چی؟

اولوف     عجیب نیست؟

یوهانا     چی عجیب نیست؟

اولوف     همین توی خونه بودن. حس عجیبیه. دوباره بازهم توی این خونه ای. انگار 

نه انگار. انگار هیچچی رخ نداده!
یوهانا     منظورت چیه؟

اولوف     هیچچی، همه چی باز دوباره همون طوره که بود.... انگار هیچچی نشده، 

می بینی، چه  قدر آرومه همه چی!
یوناس     بده پالتوتو به من. بده می گیرم برات!
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یوهانا     چی؟ کدوم پالتو؟

یوناس     این، همین که تنته. نمی خوای دربیاریش؟

یوهانا     چرا می خوام. معلومه در میارم. باشه در میارم.

اولوف     خب، حاال چه کار کنیم؟

یوهانا     خیلی خسته شدم. می بخشین!

اولوف     معلومه که خسته ای... می فهمم... بذار یوناس پالتوتو بگیره برات آویزون کنه.

یوهانا     هوم... ]مکث[ یه چیزی نیاریم، یه چیز خوردنی؟

اولوف     پس چی؟ ]مکث[ معلومه که می خوریم. غذا هم می خوریم. معلومه باید خورد. 

یه چیزی در هرحال باید خورد. آدمیزاد باید بخوره دیگه! چی داریم؟
یوهانا     سر صبح قبل از رفتن مون، یه چیزایی جورکردم. نمی دونستم چند نفر می شیم.

اولوف     آره، نمی دونستیم روی چند نفر باید حساب کنیم. 

یوهانا     و سرانجام فقط ما موندیم. ما، ما سه تا فقط. 

اولوف     یک چیزخوشمزه با یک جام شراب. کم ترین کاری یه که می  شه کرد.

یوهانا     یوناس، خوشحالم... خوشحالم تو هم بودی... و فقط تو اومدی با ما خونه. 

خیلی خوبه که تویی!
یوناس     ممنون.

اولوف     همه رفتن و شد این که حاال  شده! همه خداحافظی کردن و رفتن. 

یوهانا     می شد از چند نفری بخوایم بمونن، بیان خونه.

اولوف     البته... می شد دعوت کرد بیان خونه.

یوهانا     به هر  حال، قبل از این  که راه بیفتیم امروز، یه چیزایی سر هم کردم. یه غذایی 

با زنجبیل و گوشت بره پختم. این، یه دونه دستورغذا بود که خودم تو روزنامه 
دیده بودم. به نظر خوشمزه می اومد. بریدم روزنامه رو. نمی کردم قبلن. شاید 

هم فکر کردم یه روزی درستش می کنم.
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یوناس     منم اون دستو رو تو روزنامه دیده بودم. فکر کردم روزنامه رو قیچی کنم 

نگه دارم ، ولی به اَگنِتا1 سپردم قیچی کنه. فکر کنم روزنامه رو همین امروز 
صبح انداختم دور، بدون این  که بهش فکرکنم، نمی دونم چه فکری کردم، 
فکرکردم آخرهفته امتحانش کنیم. نیم کیلوگوشت گوسفند بخریم، به هر 

حال به امتحانش می ارزید ولی  پاك یادم رفت. 
یوهانا     حاال داره یادت میاد؟

یوناس     هان... چی؟

یوهانا     همون دستور غذا، حاال داره یادت میاد؟

یوناس     درسته، یادم رفته بود که دور انداختمش. به نظر چیز  خوبی می اومد. اون هم 

حاال، با این پاییزی که هست.
یوهانا     من هم همین طور فکر کردم، برای همین این غذا رو پختم.

یوناس     گوشت گوسفند از کجا خریدی؟

یوهانا     از تو میدون.

اولوف     رفته بودی میدون؟ کی تو رفتی اونجا؟

یوناس     هان... میدون.

اولوف     می ریم اونجا معمولن.

یوناس      می دونم کجا رو می گی. معمولن ما هم می رفتیم اونجا.

اولوف     ما اگه وقت اضافی داشته باشیم معمولن اونجا می ریم، موقعی که یه کمی 

تعطیلی داشته باشیم، وقتی می خوایم خودمون باهم باشیم. اونجا غالبن سوپ 
ماهی می خوریم. اما خیلی وقته که نرفتیم دیگه.

یوناس     هوم، می دونم چی می گی. ما هم خیلی وقت پیش بود که اون طرف ها بودیم. 

چند سالی می شه که نرفتیم، مدتی می شه که با اگنتا نرفتیم اونجا، قدیما 
1. Agneta 
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غالبن می رفتیم. شنبه ها معمولن.
اولوف     ما هم شنبه ها می رفتیم.

]یوهانا برمی خیزد و شروع به باز کردن دگمه های پالتو ش می کند. یوناس در پی یوهانا 

کمکش می کند و سپس پالتو را می آویزد.[

یوهانا     ممنون، بریم تو دیگه؟ تو نشیمن می شینیم؟

اولوف     وای... اون همه بچه! آه... چه قدر زیبا بود. آدم حس می کرد...

یوناس     همکالسی هاش؟

اولوف     دیدن اون بچه ها زیبا بود. تازه از تعطیالِت تابستونی برگشته بودن. اصلن 

ما به همین  خاطر بود صبرکردیم تا اوت، که اونا هم بتونن تو مراسم باشن. 
این طوری حس می شد. طبیعی بود بچه ها هم باشن. تازه خیلی هم با صفاتر 

شد. و چه زیبا می خوندن این بچه ها! 
یوناس     آره، آواز بچه ها زیباست، همیشه زیباست.

یوهانا     هوم... بچه ها خیلی قشنگ می خونن. 

اولوف     اصلن یک چیز دیگه ست!

یوناس     اینا کالس موسیقی می رن؟

اولوف     تو هم میای؟

یوهانا     نه، فکر کنم باید لباس عوض کنم... نکنم؟

اولوف     پس توی این فاصله ما توی نشیمن می شینیم... اوه... چه قدر اینجا روشنه!

یوناس     چه قشنگی با این لباس!

یوهانا     راست می گی؟ این؟

یوناس     آهان! قشنگه خیلی!

یوهانا     اینو می گی واقعن؟

یوناس     آره.
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یوهانا     توی این یه کمی خودمو لخت حس می کنم، من فقط سی وپنج سالمه.

اولوف     بیا...

]می روند توی نشیمن.[

اولوف     بشین لطفن!

یوناس     خیلی ممنون.

اولوف     وقت که داری کمی بیشتر بمونی؟

یوناس     هوم... البته که دارم.

اولوف     اگه کار دیگه ای نداری!

یوناس     چه کار دیگه ای؟

اولوف     پس کاری نداری؟

یوناس     نه، اصلن.

اولوف     خاطرجمع؟

یوناس     خاطرجمع، هیچ کاری ندارم... اصلن... فکر کرده بودم یه راست برم خونه.

اولوف     عجیبه!... ]مکث کوتاه[ خوبه حالت اساسن؟

یوناس     ای... نمی دونم... گفتنش  سخته کمی.

اولوف     چیزی می خوری؟ بیارم چیزی برات؟

یوناس     البته. با کمال میل. هرچی بود... همه چی سخت و سخت تر می شه.

اولوف     ببینم یوهانا هم چیزی می خواد.

           ]مکث[... یوهانا... چیزی می خوای بریزم؟

یوهانا     من اینجام، چی می گی؟

اولوف     پرسیدم چیزی می خوای بریزم؟

یوهانا     آره، صبر کن. ]مکث[ میام االن.

اولوف     خوبه... ]مکث[ االن میاد.


