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Vinterfragment
قطعه های زمستانی



نقش ها:

مرد جوان

 زن جوان

       دختر

        مادر

         پدر

          زن

         مرد

   یك مرد

    یك زن



 ]اتاقی بزرگ و خالی، نورِ بی رحمانه. شب است. و هفت نفر که ایستاده یا نشسته یا دراز 

کشیده اند. باران یا برف می بارد.[

مرد جوان     بارونه؟

زن جوان    بارون؟

مرد جوان     نمی شنوی؟

زن جوان    نمی دونم.

مرد جوان     این صدای بارونه.

زن جوان    یا برف.

مرد جوان     حاال؟

زن جوان    برف باید باشه دیگه.

دختر     بابا...

]سکوت[

دختر     ]آهسته[ خوابیدی؟
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مادر     نه، بیدارش نکن.

مرد جوان     برف صداش چه طوری یه؟

مادر     اگه خوابش برده...

زن جوان    هیس.

مادر     ]آهسته[ ظاهرن خوابیده.

دختر     نمی دونم.

زن جوان    چون که وقتی اومدم... روی کفش هام برف نشسته بود.

مرد جوان     کفش هات؟

زن جوان    آره.

مادر     آخه خواب خوبه براش...

دختر     هوم.

مادر     خواب خوبه براش... اگه خوابش ببره.

مرد جوان     نمی دونم.

]سکوت[

دختر     نه، داره نگاه می کنه.

مادر     نگاه می کنه؟

دختر     آره همین حاال... چشم دوخته به چیزی.

مادر     چیزی؟

دختر     آره.

مادر     به چی؟

دختر     همه ش نگاه می کنه فقط.

مادر     شاید اون... 

]سکوت[
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مادر     شاید از نوره. روشنه اینجا آخه... البد باید...

]سکوت[

دختر     بابا؟

مادر     نه، یواش... شاید دوباره خوابش ببره.

پدر     کجاست این...

دختر     بابا؟

]سکوت[

دختر     مارو می بینی بابا؟ ]مکث[ می بینی منو؟

مادر     معلومه که می...

دختر     هیس!

مادر     خیله خب. 

 ]مادر خم می شود و کتابی را که بر زمین افتاده بر می دارد.[

مرد جوان     به چی فکر می کنی؟

]سکوت[

مرد جوان     با توام.

زن جوان    ها؟

مرد جوان     به چی فکر می کنی؟

زن جوان    نمی دونم.

مرد جوان     چرا! بگو.

زن جوان    نه.

مرد جوان     بگو چیه که رفتی تو فکر؟ من می فهمم یه چیزی هست.

زن جوان    نه نمی خوام... نمی تونم.

مادر     چی بهش بگم آخه؟
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دختر     الزم نیست چیزی بگی.

مادر     نه، ولی...

دختر     الزمه فقط اینجا باشی.

مادر     من که هستم اینجا!

مرد جوان     خیلی هم خوب می تونی...

زن جوان    نه، نمی تونم.

دختر     چه قدر کوچیک شده بابا!

مادر     هوم...

مرد جوان     ]آهسته[ اونارو باش... اونا که اون طرفن.

زن جوان    کیا؟

مرد جوان     ]آهسته[ اونا که اونجا نشستن... هر دوشون... فکر می کنی آدمای خوشبختی ان؟

پدر     بابا کجاست؟

دختر     بابا؟

پدر     کو، کجاست بابا؟

زن جوان    نه!

مرد جوان     نه...

دختر     بابا، ما فقط اینجاییم.

پدر     کجا رفت...

دختر     من و مامان.

]سکوت[

 ]مادر لبخند می زند.[ 

مادر     به ما گفتن می تونیم بیایم داخل... گفتن بیدار شدی دیگه.

پدر     مگه من بیدارم؟
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مادر     آره، چه طور...

دختر     بابا؟

مادر     چه طوری تو؟

 ]دختر دست پدر را در دست می گیرد.[

پدر     متشکرم.

دختر     این منم بابا... 

 ]در حرکتی ثابت می ماند، به همین صورت تا زمانی که ممکن است، بی حرکت می ماند.[

مرد جوان     لگد می زنه؟ نه؟

زن جوان    هوم.

مرد جوان     االن؟ همین االن می زنه؟

زن جوان    فقط همینو بلده.

مرد جوان     هوم.

زن جوان    خودت ببین... بیا لمسش کن... بیا دست بزن... بیا.

مرد جوان     خیله خب، باشه. بذار لمسش کنم. 

 ]دستش را روی شکم زن جوان می گذارد.[ 

مرد جوان     چیزی حس نمی کنم.

زن جوان    عجیبه!

مرد جوان     چی؟

زن جوان    تا به من دست زدی، دیگه لگد نزد... یهو قطع کرد، نزد دیگه.

مرد جوان     عجب!

زن جوان    متوجه که شدی؟

مرد جوان     نمی دونم.

زن جوان    متوجه نشدی؟
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مرد جوان     چرا خب، معلومه دیگه.

زن جوان    خب دیگه.

زن     پدرم اینجا بستری بوده.

مرد     معذرت می خوام، چی می گی؟

زن     پدرم، پدرمو می گم. اینجا بستری بوده یه وقت.

مرد     کجا؟

زن     همین جا. تو همین جا...

مرد     بخش چی؟  آه... پدرت عجب! اینجا؟

زن     اینجا مُرد. وقتی مُرد اینجا بود.

مرد     هوم اینجا؟

زن     هوم... نیمه شب مُرد.

مرد     هان، درسته.

زن جوان    نمی تونم دیگه بیشتر بشینم.

مرد جوان     چی می خوای؟...

زن     اون زمان اینجا این شکلی نبود.

مرد      نورِ اینجارو باید فکری به حالش بکنن.

زن جوان    ساعت چنده؟

مرد جوان     نُه، نزدیک به نُِه.

مرد     سردرد می گیره آدم.

زن جوان    هنوز نُه نشده؟

مرد جوان      نه هنوز. 

زن جوان    ما االن دو ساعته که اینجاییم... ساعت هفت بود که ما راه افتادیم.

مرد جوان     ساعت هفت بود؟
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مرد     من می خوام بدونم که اگه...

مرد جوان     یعنی ما دو ساعته اینجا فقط منتظریم؟

زن جوان    خودشون گفتن باید صبر... صبر باید بکنیم تا زمانی که...

]سکوت[

مرد     یک چیزی رو گونه ته.

زن     کجا؟

مرد     کنار چشمته.

زن     چی هست؟

مرد     یه لکه ست.

زن     خب برش دار.

مرد     باشه االن.

زن     پاکش کن.

مرد     هان، االن. 

 ]لکه را بر می چیند.[ 

مرد     پاک شد.

زن     ممنون!

مرد     نیست حاال، پاک شد دیگه.

مرد جوان     حاال چه حسی داری؟

زن جوان    مثل اینه که می خوام بّچه مو دنیا بیارم! مثل این می مونه که، هر لحظه، 

ممکنه دنیا بیاد.
مرد جوان     ها!

زن جوان    همچو حسی دارم.

مرد     گریه می کنی؟



16    |   قطعه های زمستاین و چهار منایشنامه ی دیگر

زن     نه.

]سکوت[

مرد جوان     من نمی فهمم چرا نمی تونی... دست کم چرا سعی نمی کنی.

زن جوان    خیلی سعی کردم من.

مرد جوان     پس، مسئله چیه؟

زن جوان    مسئله چیه؟

مرد جوان     آره مسئله چیه؟

زن جوان    مسئله اعتماده.

مرد جوان     عجب!

زن جوان    هوم.

بود،  بودیم. عصر  به دیدنش. من و مامان  اومدیم  زن     روز آخر من و مامانم 

نمی دونم اصلن متوجه شد یا نه که ما پهلوش هستیم. روی تخت خوابیده 
بود... مثل یک  انگار توی خودش خوابیده بود. خیلی کوچیک شده  بود. 
جوجه پرنده که از تو النه ش میفته رو زمین. خیلی الغر، خیلی کوچک! که 

می تونستم این جوری توی دستهام باال نگه ش دارم.
مرد     هوم.

زن     توی دستای خودم.

مرد     می فهمم. ]مکث[ می دونم چه طوری بوده، وقتی...

زن جوان    نمی فهمم که تو چه طوری نمی تونستی...

مرد جوان     نه، این که...

مرد     روزهای آخر خیلی مثبت فکر می کرد!

زن جوان    چرا هیچ وقت نتونستی با من حرف بزنی...

مرد جوان     نه... این...
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زن جوان    این تقریبن بدترین چیزه که هست... بدتر از هر چیز دیگه ست...

مرد جوان     آخه چیزی که نبود...

زن     بعد رفتیم خونه... بعد شبانه فوت می کنه. تنها... تنها و... ]مکث[ ما نمی دونستیم 

که دم آخر بوده.
مرد     نه.

زن جوان    من نمی فهمم چه طور دوباره می تونم بهت اعتماد کنم.

زن     نیمه شب از جیغ های مامانم از خواب پریدم. نمی دونی چه جیغایی می کشید. 

همین طور مستقیم داد می کشید به رو به روش! مثل یک...
مادر     هوا خوبه امروز!

دختر     هیس، ساکت!

مادر     من فقط گفتم... هوا خوبه... همین فقط.

دختر     فکر کنم باز دوباره خوابش برد.

زن جوان    چه طوری می تونم همچو کاری بکنم؟

مرد جوان     می تونی.

 ]مادر کتابی را از روی میز کنار تخت برمی دارد.[ 

مادر     داره اینو می خونه؟

مرد جوان     چیزی حس کردی؟ چی شد؟

زن جوان    نه.

مادر     چیز مهمی نیست.

زن جوان    هیچچی حس نمی کنم.

مرد جوان     هیِچ هیچ؟

زن جوان    نه، هیچ حسی ندارم.

آخرین  نمی دونستیم که  بودیم،  بار پیشش  آخرین  روز، روزی که  زن     همون 
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دفعه ست دیگه. نمی دونستیم روزِ آخره. آخرین دفعه ست دیگه.
زن جوان    وقتی اینجا اومدم... دیگه تکون نخورد. دیگه حرکت نکرد.

زن     اگه می دونستیم دفعه ی آخره، شبو حتمن می موندیم.

زن جوان    مطمئن بودم که تو تاکسی بچه مو دنیا میارم.

مرد     نه، آدم هیچ وقت نمی دونه. از کجا بدونه آدم؟

زن     در اون صورت می موندیم و نمی رفتیم خونه.

مرد     نه.

]سکوت[

مادر     چه کار می کنه؟

دختر     نفس می کشه فقط!

مادر     هوم.

]سکوت[

مادر     من امیدوارم بابات...

دختر     ها؟

مادر     تموم کنه. رها کنه بره.

دختر     هوم. همین حرفو خودشم دیروز می زد.

]سکوت[

مادر     من و بابات هیچ وقت نتونستیم باهم صحبت کنیم... راجع به چیزایی که...

دختر     خودشم همینو گفت، گفت چرا رها نمی کنم. چرا تموم نمی کنم؟

مادر     به همین  صورت گفت؟ ]مکث کوتاه[ گفت چرا تموم نمی کنم؟

دختر     آره.

مادر     نه... یه چیزی هست که من...

زن جوان    می خوای چه کار کنی؟
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مرد جوان     هیچچی.

 ]مردی تختخوابی را به جلو می راند و می آید تو. روی تخت پیکر انسانی افتاده است. زن 

بر می خیزد.[

مرد     نه، این نه،... نه این نه. نه  نه، این نیست.

]سکوت[

مرد     نه نمی تونه، نمی تونه این باشه... نمی تونه باشه.

مادر     ما هیچ وقت نتونستیم... درباره ی موضوعات جدی یا مفاهیم تا اندازه ای 

عمیق... چیزایی که...
دختر     نه، می دونم.

مادر     چیزی که آدم...

دختر     می فهمم چی می گی...

مادر     نه، نشد، ما هیچ وقت نتونستیم  از اون چیزی که اون زیرجریان داشت باهم 

صحبت کنیم... چیزی که... با این که همه ی سعی مو می کردم من... پدرت 
هم سعی خودشو  کرد.

مرد     نمی خوای کمی بشینی؟

زن     چرا، می شینم.

مادر     ولی نشد... هیچچی نشد.

زن     نفسم بند اومد. 

مادر     خیلی وقت پیش، موقعی بود که اوضاع برام بدتر از بد شده بود و خیال 

می کردم دارم خفه می شم. با بابات رفتیم پیش یک مشاور خانواده. مثلن 
روان شناس. اما اونجا هم راه به جایی نتونستیم ببریم. اونجا هم چیزی نشد.

دختر     نه.

مادر     موقعی که جلسه تموم می شد وهمه ی حرفهارو می زدیم،  بابات کتابو می بست 


