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پیش درآمد

]صحنه کامالً تاریک است. حلقه ای از نور آشکار می شود، ژانین را می یابد و بر او متمرکز 

می شود. ژانین روی ویلچر نشسته، تمام بدنش باندپیچی شده، یک پایَش درون گچ است و 

به صورت افقی در راستای بدنش قرار گرفته. او تماشاچیان را مخاطب قرار می دهد.[

             ژانین     باالخره یه روز صبح، بدون اینکه مسئله ی ترس یا احساس خطری در کار 

باشه، تصمیم گرفتم خودم را از پنجره بندازم پایین. توی این مملکت حتا 
خودکشِی موفق هم کار سختیه. از اینکه موفق نشدم، حس خوشحالی خیلی 
کمی دارم، فقط خدا می دونه چرا. اما مطمئناً شما هم می تونین با فکر کردن 
به عجیب ترین و ناشناخته ترین چیزها به خودتون قوت قلب بدین و خوشحال 
باشین... من در زندگیم هیچ وقت انتظار شکست نداشتم ولی به عنوان یه 
انقالبی شکست خوردم... و حاال که فکر می کنم می بینم حتا به عنوان یه 
معتاد به ماری جوانا هم همینطور. خیلی ساده، یه روز خوشبختی از زندگیم 
محو شد، همراه با شوهرم... ما اینجا بدجوری به انقالب نیاز داریم. اما این 
یه داستان دیگه س. نمی خوام گریه و زاری راه بندازم و تأسف بخورم. در 
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حقیقت، خیلی عجیبه که نوعی حس خوشحالی نسبت به ُکلیت این ماجراها 
دارم، مخصوصاً حاال که به شکل غیرقابل  باوری مُردم، یا بهتره بگم تقریباً 
مُردم، و بعد دوباره به زندگی برگشتم. وجود درد هم خودش یه مسئله ی 

دیگه س اما همه چیز را که نمیشه با هم به دست آورد.
 پایین پریدن از پنجره خیلی تجربه ی جالبی بود. اون لحظه ی عبور از طبقه ی 
سوم را، در حال سقوط، به خوبی به یاد میارم، حس پُر افتخارِ رهایی و خالص 
شدن. حِس اون روز یکشنبه ای را داشتم که در ُکنی آیلند1 سوارِ رولِرکاستر 
وقتی  نیویورک.  بارنارد2،  کالج  می رفتم،  مدرسه  زمان  اون  شهربازی شدم. 
رولِرکاستر با سرعت پایین می رفت با خودت فکر می کردی که محکم می خوره 
به زمین و دیگه هیچ وقت باال نمیاد. و این بار دقیقاً همین اتفاق افتاد چون 
دیگه از رولِرکاستر خبری نبود، من توی هوا معلق بودم. اون لحظات سقوط، 
احساس می کردم همه چیز را واضح و شفاف می بینم. احساس می کردم نگاهم 
از هر زمان دیگه تیزتره، مثل یه کرکس یا یه ببر. وقتی در حال سقوط از کنار 
درخِت پیچ اناری پُر شاخ و برگ مقابل ساختمانمون می گذشتم یه الشخور 
جوان را دیدم که روی یکی از شاخه های درخت نشسته  بود و خودش را 
می جورید. وقتی از طبقه ی دوم می گذشتم یه تکه ابر روی سرم دیدم. شکل یه 
پیانوی بزرگ بود. می تونستم مزه ی اون ابر را بچشم. بعد یه شکاف روی کف 
پیاده رو دیدم که با سرعت به من نزدیک می شد و همینطور یه بستنی چوبی 
با یه الیه ی نازک شکالت. در اون لحظات هر چیزی که می دیدم به نظرم با 
ارزش ترین بود و فکر  کنم برای لحظه ای کمتر از یه ثانیه به خدا هم ایمان 
آوردم. یا دست کم به چشمش ایمان آوردم، یا بهتره بگم به اون کسی ایمان 
1. Coney Island               2. Bernard
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آوردم که نقش چشم خدا را بازی می کرد،کسی که همه چیز را کامل می دید.

]نور حرکت می کند، ِهنری شولتس را می یابد و بر او متمرکز می شود.[

 پدرم به کشور برگشت تا در این شرایط کنارم باشه و کمکم کنه. من دارم 
سعی می کنم تا از توجهاتش بعد از این همه سال بی توجهی سپاسگزار باشم. 
جنون خردمندی  دچار  هرازگاهی  دیگه  روشنفکرهای  از  خیلی  مثل  پدرم 
میشه، می زنه به سرش و بدون هیچ قید و بندی میره به یه گوشه از دنیا. 
با اینکه پاپا یه فیلسوفه، حاال داره به من میگه که باید خودم را فقط و فقط 
تسلیم عقاید و افکاری بکنم که توان رهبری و هدایت بقیه ی افکار را دارن، 
نَه چیز دیگه. از نظر اون، من دارم به یه چیز خاص فکر می کنم، یه چیز واقعاً 
محکم و پایدار. پاپا میگه روس ها همیشه بیشتر از هر مردم دیگه ای در طول 
تاریخ، اندیشه های بزرگ داشتن اما حاال تِه چاه گیر افتادن. ولی آمریکایی ها 
در طول تاریخ هیچ اندیشه ی بزرگی نداشتن و حاال هر روز موفق تر از روز 
قبلن. موفقیت پشت موفقیت. برای همینه که من دارم سعی می کنم دیگه 

هیچ تفکر و اندیشه ی بزرگی نداشته باشم.
 وضعیت پاپا درست مثل کشورمون می مونه، یه کشتی سرگردون که هیچ کس 

نمی دونه به کجا داره میره - شاید نروژ، یا بندر جاوه، یا حتا شاید لُس آنجلس- 
تنها چیزی که از مقصدمون می دونیم و ازش مطمئن هستیم همون گنجینه ی 

اسراریه که همگی اون را در خفا می بوسیم و می پرستیم؛ یعنی مرگ.

]نور حرکت می کند و بر ِامیلی شاپیرو و ِاسکیپ ِال چیزبارو متمرکز می شود.[
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         مرگ و رویا، مرگ و رقص، مرگ و خنده. این ها مثل نمک و فلفلی می مونن 

که به زندگی ما طعم و معنا می بخشن.
 ضخامت خاک زراعی اینجا حدود هشت فوته، در طول سال ُکلی بارندگی 

داریم، اینجا هر چیزی را میشه ِکشت کرد، هر چیزی که فکرش را بکنین اینجا 
خوب رشد می کنه، هر چیزی، به خصوص حرص و طمع. با این حال عده ی 
زیادی از این مردم در قحطی به سر می برن و از گرسنگی رنج می کشن. و 
اگر کسی اعتراض جدی بکنه تنها چیزی که انتظارش را می کشه یه گلوله ی 

آماده ی شلیکه.

]نور حرکت می کند و بر استنلی متمرکز می شود.[

 خالصه همه این ها یعنی، کشوری کامالً عادی در این بخش از دنیا و در 

نگاه دقیق، یک منبع بی کفایتی که به شکلی معجزه آسا به حیات خودش 
ادامه میده.

 تشکیالت کوچکی که من هدایتش می کردم شانزده نفر عضو داشت. دوتاشون 
دختر بودن. ما دستگیر شدیم. اون ها در کمتر از سی ثانیه همه ی اعضای 

گروهم را با شلیک گلوله کشتن.

]نور، ژنرال ِفلیکس باریاکس را پیدا می کند و بر او متمرکز می شود.[

 عمو ِفلیکِس من، در مقام شخص اول مملکت، من را بخشید و آزادم کرد. 



سرود رستاخیز   |    13

هنوز برام خیلی سخته که بخوام اون را ببخشم. فکر کنم این مسئله یک 
بخش ازُکِل مجموعه تناقض هایی بود که در نهایت دست به دست هم دادن 
و من را از پنجره ی اتاقم پایین فرستادن. با بقایی که به این شکل به دست 
آمده باشه به هیچ وجه نمیشه به زندگی ادامه داد... هیچ کدوم از اعضای گروه 

من بیشتر از نوزده سال نداشتن.

]نور حرکت می کند و بر فضایی خالی متمرکز می شود.[

 من حاال یه دوست دارم. وقتی کف خیابون به هوش آمدم، یه َمرد روی خونی که 

کف پیاده رو پخش شده بود، کنار من دراز کشیده بود، من را بغل کرده بود و مثل 
بچه ای که داره درد می کشه ناله می کرد. اون َمرد من را نجات داد. عشِق اون 
من را نجات داد. حاال بعضی شب ها میاد پیشم و بهم شهامت میده تا مبارزه کنم.

]آخرین نور، از قبل درخشان تر می شود.[

پسر خداست.  مرد،  این  که  می کنن  فکر  مردم  کوهستان،  توی  باال،   اون 
هیچ کدوم از ما کاماًل از این قضیه مطمئن نیستیم. به نظرم باید صبر کنیم و 

ببینیم چی پیش میاد.

]نور باز هم بیشتر شده و بعد در افزایش آن وقفه ای ایجاد می شود.[

 حاال هر اتفاقی بخواد بیفته، می افته: من راضی ام.



14    |   سرود رستاخیز

م می شود. نور، در همان مکان آخرین 
ُ
]ژانین ویلچر را به راه می اندازد و در تاریکی صحنه گ

خود گسترش می یابد و بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که سرتاسر صحنه را روشن می کند.[



صحنه ی اول

]اتاق کار  ِفلیکس باریاکس، رئیس دولت. او کنار پنجره، نزدیک به میز کارش نشسته و 

درحالی که ناخن هایش را سوهان می کشد مشغول خواندن یک نامه است. خط تماس داخلی 

ِفلیکس با صدایی ناهنجار زنگ می خورد.[

         ِفلیکس     ]تماس را جواب می دهد.[

 پسرخاله م؟ آره، نگفته بود امروز عصر میاد اینجا؟ ُخب، اشکال نداره، بگو بیاد 
داخل... ولی صبر کن ببینم! ]همزمان با خواندن مجدد محتویات نامه نشانه های تَنِش 
عصبی در چهره اش نمایان می شود.[ خیله ُخب، فقط حواِست باشه رأس پانزده 

دقیقه صحبت ما را قطع کنی؛ اگر اون را به حال خودش بذاری همینطور یه 
ریز حرف می زنه و حرف می زنه. خودت که این روشنفکرها را می شناسی... 
ایستگاه  چطور؟  رادیو  برنامه های  نیست؟  خبری  عصر  روزنامه های  توی 
رادیوی میامی چی؟ خوبه... گوش کن ایزابل... تو اآلن اونجا تنهایی؟... ببین، 
می خوام قضیه ی شب قبل را فراموش کنی، قبوله؟... حتماً، حتماً، معلومه که 
همین کار را می کنیم. دوباره سعی مون را می کنیم، معلومه، خیلی زود این 



16    |   سرود رستاخیز

کار را می کنیم. ازت ممنونم که من را درک می کنی عزیزم. تو واقعاً دختر 
معرکه ای هستی...

         حاال می تونی آقای شولتس را بفرستی داخل. ]درگیر و ناراحت، بار دیگر نامه را از 

ابتدا می خواند، بعد...[ اوه! لعنت به هر چی روشنفکره! ]جسورانه و با حالتی پر از حرارت 

نامه را می بوسد و آن را داخل جیبش پنهان می کند.[

]ِهنری وارد می شود. ُکِت کتان بر تن دارد و کاله لبه دار ایرلندی بر سر.[

         ِهنری! به خونه خوش آمدی! چقدر از دیدنت شگفت زده شدم. به نظر که حسابی 

خوب و سرِ حالی!
            ِهنری     ]لبخندی جدی بر لبانش نقش می بندد.[ ِفلیکس.

          ِفلیکس     ]هر دو دست ِهنری را می گیرد.[ می دونستم که گفتی امروز عصر میای.

            ِهنری     ]گیج و متعجب.[ من گفتم؟ ]پیشانی خود را لمس می کند.[ ُخب، فکر کنم می تونم 

برم و بعداً بیام اگر تو...
          ِفلیکس     اصالً حرفش را هم نزن! بشین! خواهش می کنم! ]پیش از اینکه ِهنری بنشیند با 

نا امیدی سری به چپ و راست می گرداند.[ کاریش نمیشه کرد.

            ِهنری     چی؟

          ِفلیکس     هیچی. فقط وقتی به تو نگاه می کنم پسرخاله جان، بهترین سال های از دست 

رفته ی زندگیمون را می بینم.
            ِهنری     ]با حالتی خجالتی.[ اوه! آره، گمون کنم همینطوره.

]حاال هر دو می نشینند.[
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          ِفلیکس     تو با من موافق نیستی، درسته؟

            ِهنری     من اینقدر ذهنم درگیر مسائل مختلف هست که فرصت فکر کردن به این 

یکی را ندارم.
          ِفلیکس     ]پوزخندزنان، انگشتانش را به شکل تپانچه در می آورد و ژست شلیک کردن به سمت ِهنری 

را می گیرد.[

         ... شکل و ظاهرت که نشون میده برام دردسر آوردی... امیدوارم اینطور نباشه.

            ِهنری     اتفاقاً برعکس، ِفلیکس. می خوام تو را از دردسر دور نگه دارم.

          ِفلیکس     منظورت چیه؟

            ِهنری     من نمی خواستم مزاحم وقت کاریت بشم اما هر چی با خانه تماس گرفتم 

کسی جواب نداد... تو از اونجا رفتی؟
          ِفلیکس     نه، اما... من هر شب محل خوابم را عوض می کنم. درسته که اونجا هم 

ضمانتی برای زنده موندن وجود نداره ولی تا جایی که بتونم سعی می کنم 
ُکشتنم را براشون یه کم سخت تر کنم.

            ِهنری     پس جنگ هنوز ادامه داره، آره؟ من که چیز زیادی توی روزنامه های اروپایی 

نمی بینم...
          ِفلیکس     ُخب، راستش زیاد هم نمیشه اسمش را جنگ گذاشت؛ هرازگاهی یه درگیری 

میشه و باز میره تا بعدی. دقیقاً مثل یه اسهال مالیم می مونه. دل پیچه، 
بعدش هم آرامش. چه مدت از آخرین باری که آمدی می گذره؟ دوسال؟

            ِهنری     فکر کنم بیشتر از سه سال.

          ِفلیکس     نه بابا. سه سال پیش که هنوز ماجرای اون جنگ َخفَن ادامه داشت. تو بعد 

از اون ماجراها آمدی.
            ِهنری     درسته، نباید اونقدر شده باشه... خدایا حافظه م ُکالً پاک شده.
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          ِفلیکس     گوش کن. من بهت دروغ گفتم. تو زیاد هم حال و روز درست و حسابی 

نداری... یه لحظه صبر کن! من چند ِسری از این ویتامین های جدید دارم. 
]دکمه ی تماس داخلی با منشی را می فشارد.[ ایزابل! وقتی پسرخاله م داشت از اینجا 

می رفت یه قوطی از اون ویتامین های جدید بهش بده. ]رو به ِهنری:[ فرانسویه.
            ِهنری     چی؟

          ِفلیکس     ویتامین هام را میگم. فرانسوی ان.

            ِهنری     ویتامین های تو فرانسوی ان؟

          ِفلیکس     ببینم، ماجرا چیه؟

            ِهنری     من... مشکل زیاد دارم، ِفلیکس.

          ِفلیکس     ژانین.

            ِهنری     یکیش اونه... مشکل اصلی اینه که...می دونی، گاهی هیچ چیز قابل تشخیص 

از چیزهای دیگه نیست. انگار هیچ خطی را نمیشه با اطمینان دنبال کرد.
          ِفلیکس     اوه، ُخب، من که هیچ وقت به خاطر همچین چیزی نگران نیستم.

            ِهنری     من همیشه به خاطر همین روحیه ی پذیرش زندگی که در وجوِد تو هست 

بهت حسادت کردم ِفلیکس.
          ِفلیکس     شاید تو زیادی کتاب خوندی، ِهنری. درسته که زندگی پیچیده س اما قاعده ی 

ُکلی که زیرِ پوسته ی اونه از زمان رومی های باستان تا اآلن هیچ تغییری 
نکرده- سرشون را  زیرِ آب کن، پیش از اینکه فرصت کنن سرت را زیرِ آب 

کنن. گرفتی؟ حاال بگو ببینم حال ژانین چطوره؟
            ِهنری     چی می تونم بگم؟ هر روز وقتم را با اون می گذرونم و نشانه هایی هست که 

می خواد دوباره به زندگی عادی برگرده... اما کی می دونه؟ همه چیز بیشتر به 
یه مصیبت شبیهه.
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          ِفلیکس     می دونم نظرش درباره ی من چیه اما من هنوز فکر می کنم دختره قلب اصیل 

و شرافتمندی داره. روح اون مثل یه تراژدی یونانیه... تو پسرخونده ی من را 
یادت میاد؟ همون حسابداره را میگم. اون حساب کرده که ژانین با سقوط 
از طبقه ی سوم ]...دستش را باال می برد تا ارتفاع را نشان دهد...[ طبیعتاً می بایست 
با سرعتی حدود شصت و دو مایل بر ساعت با کف پیاده رو برخورد کرده 

باشه. ]کف دستش را محکم روی میز می کوبد.[
            ِهنری     ]با حالتی پر از درد.[ لطفاً ادامه نده.

          ِفلیکس     اما دست کم این اتفاق باعث شد شما دو نفر دوباره به هم برسین. به هر حال 

شرمنده. راستی، آدرس دندون پزشکت را به من میدی؟
            ِهنری     دندون پزشکم؟

          ِفلیکس     آره. من دائم در حال رفت و آمد به میامی هستم ولی یه دندون سالم توی 

دهانم نیست. گفتی کجا میری دندون پزشکی؟
            ِهنری     بستگی داره. نیویورک، لندن، پاریس... هر جا که باشم. گوش کن ِفلیکس ]...

کمی مکث می کند.[ نمی دونم از کجا شروع کنم.

          ِفلیکس     ... فقط امیدوارم مسئله ی دردسر درست کردن برای من نباشه چون در این 

مورد اصالً با تو تعارف و شوخی ندارم ِهنری... من این روزها... زیاد خودم 
نیستم... یعنی خوبم، منظورم را که می فهمی، ولی فقط... خودم نیستم.

            ِهنری     ...من نیامدم اینجا که مثل یه انقالبی با تو دربیفتم.

          ِفلیکس     ]خشمی نمایشی و اخطارگونه از خود بروز می دهد.[ آخه تو کوفتی چطور می تونی با 

من دربیفتی! من تو را دوست دارم. تو، مادر به خطا مثالً پسرخاله ی منی... 
حاال بگو ببینم، هنوز نیویورک زندگی می کنی؟

            ِهنری     بیشتر مونیخ. توی دانشگاه، تراژدی تدریس می کنم.


