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Allt... Innan

همه ی آنچه که بود



نقش ها:

     زن

     مرد

دوست

 پرستار



]سکوت[

                زن     دیگه داره تاریک می شه.

                مرد     هوم.

                زن     به سختی می بینمت.

]سکوت[

                زن     االنه که دیگه اصلن دیده نشی.

]سکوت[

                زن     حاال دیگه نمی بینمت. 

]سکوت[

                زن     صورتت رو نمی شه دید دیگه.

                مرد     می دونی که چه شکلی ام.

                زن     آره ولی دوست دارم ببینمت. 

]سکوت[

                زن     نمی شه چراغو روشن کنیم؟
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                مرد    معلومه که می شه.

]سکوت[

            ]زن حرکتی می کند که انگار می خواهد برای روشن کردن چراغ برخیزد.[

                مرد    نه، صبر کن.

                زن     می تونم روشن کنم.

 ]مرد برمی خیزد و چراغ را روشن می کند. دوباره می نشیند. این بار کمی دورتر از زن می نشیند.[ 

                مرد    خب، می خوای چه کار کنی؟

                زن     می خوام چه کار کنم؟

                مرد    هوم.

                زن     ]آهسته[ نمی دونم.

]سکوت[

                مرد    چی فکر می کنی؟

                زن     چی فکر می کنم؟

                مرد    آره خب... فکر کردی چه کار کنی؟

                زن     نمی تونم فکر کنم.

                مرد    دوست داری چه طور بشه؟ باالخره چه می کنی؟

                زن     نمی دونم.

                مرد    هنوز تصمیم نگرفتی؟

                زن     نمی تونم تصمیم بگیرم.

                مرد    پس می خوای چه کار کنی؟

                زن     ]آهسته[ نمی دونم.

                مرد    چی؟ ]مکث کوتاه[ چی می گی؟ چی می گی نشنیدم!

                زن     هیچ تصمیمی ندارم هنوز. به هیچ نتیجه ای نمی رسم. نمی دونم چه طوری می شه 
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این کار رو کرد. کاش کِس دیگه ای بود که برام تصمیم  می گرفت.
                مرد    چنین کسی نیست.

                زن     نه نیست. می دونم نیست. ولی کاش بود یه نفر. 

]سکوت[

                زن     کاش مذهبی بودم.

                مرد    هوم.

                زن     ولی نیستم.

                مرد    نه.

                زن     تو چی؟ هستی؟

                مرد    نه.

                زن     اگه بودم راحت تر بودم... آدم می تونست همه چی رو بسپُره دست خدا.

                مرد    تو که تصمیمتو از قبل گرفته ای. دکتر هم رفتی و وقت داده بهت! کی قراره 

بری بیمارستان؟
                زن     حتمن باید برم. چاره ای هم ندارم. حق انتخاب هم ندارم.

                مرد    حق انتخاب نداری؟

                زن     نه ندارم. هفته ی بعد دیگه خیلی دیر می شه.

                مرد    حق انتخاب که حتمن داری.

                زن     نه، همین حاالش هم خیلی دیره دیگه.

                مرد    دیره؟ یعنی چه؟

                زن     تقریبن دیره دیگه. برای کنسل کردن خیلی دیره. 

]سکوت[ 

                مرد    دوست داری کنسل اش کنی؟

]سکوت[
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                مرد    ولی من دوست ندارم کنسل  کنی. این کار اشتباهه. اشتباه!

                زن     هر کاری که می کنم اشتباه در میاد از آب.

                مرد    من دلم می خواد بچه رو نگه داریم.

                زن     هر کاری که می کنم...

                مرد    من می خوام نگهش داریم.

                زن     محکومم، نه؟ محکومم دیگه؟

                مرد    شنیدی من چی می گم؟ می شنوی چی دارم می گم؟

                زن     هر کاری که می کنم محکوم می شم. سرزنش می شم همه ش.

                مرد    من می خوام نگهش داریم!

                زن     محکومم به لعنِت ابدی.

]سکوت[

                زن     همچو حسی دارم. ]مکث کوتاه.[ هر کاری که می کنم بعدش پشیمونم که 

چه کاری کردم.
                مرد    هوم. می فهمم!

]سکوت[

                مرد    من چه قدر خوشبخت و شاد بودم موقعی که با هم...

                زن     هیچ وقت هیچچی مثل...

                مرد    من خودم خوشحال بودم، اما تو نبودی.

                زن     مثل اولش نمی شه.

                مرد    تو چی؟ خوشبخت نبودی؟

                زن     دلم می خواست، دلم می خواست بودم.

                مرد    اما نبودی.

                زن     نه، نبودم... نمی دونم چی بودم.
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                مرد    اینو حس کرده بودم. از همون موقعی که توی هتل بودیم اینو حس کرده بودم.

                زن     خیلی حالم بد بود.

                مرد    من هم حس کرده بودم این وسط یه چیزی سرِ جای خودش نیست. حس 

کرده بودم یه چیزی شده.

                زن     حال من خیلی خراب بود.

ه می داد. اون یارو 
ُ
                مرد    چه اتاق نکبتی داشتیم تو هتل. افتضاح بود اصلن. بوی گ

مستخدمه نمی فهمید چی می گیم. حتا یک کلمه از حرفهامونو نمی فهمید. 
نمی فهمید چی می گیم.

                زن     من فقط سعی می کردم خودمو زنده نگه دارم.

                مرد    آره خب!

                زن     و تو هم روز بعدش می خواستی بری.

                مرد    من باید می رفتم. مجبور بودم برم.

                زن     با اون حال خرابی که من داشتم تو هم می خواستی بری.

                مرد    خب چرا بهم نگفتی چیزی؟

                زن     نه دیگه چی بگم؟

                مرد    به من اصلن خبری از حالت ندادن. نمی ذاشتن حتا باهات تماسی بگیرم. هر 

کاری کردم، هر تالشی کردم نمی ذاشتن. از تو پاک بی خبر بودم. نمی دونستم 
خوبی یا بدی. تا زمانی که توی ِکرت باز همو دیدیم و تازه اونجا بود که 

فهمیدم چی کشیدی!
                زن     من هم به همین شکل.

                مرد    چی؟

                زن     خودم هم نمی فهمیدم ِچه مه.

                مرد    آهان...
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]سکوت[

                زن     فکر می کردم می گذره، تموم می شه.

]سکوت[

                مرد    طاقتش رو ندارم راجع بهش حرف بزنم.

                زن     من هم ندارم.

                مرد    نه دیگه! 

]سکوت[

                مرد    اینجا تویی که تصمیم می گیری.

                زن     خب، آره.

                مرد    تو به هر نتیجه و تصمیمی که برسی من پاش هستم. ازت پشتیبانی می کنم.

                زن     واقعن؟

                مرد    مگه کار دیگه ای هم می شه کرد؟

                زن     خوبه!

                مرد    کار دیگه ای ساخته نیست ازم.

                زن     نمی دونم. ]مکث کوتاه[ اگه برای تو خوبه...

                مرد    من با تو میام. اگه بخوای پیشت می مونم.

                زن     اگه حس می کنی برات خوبه، خیله خب بیا.

                مرد    میام پهلوت می مونم. 

]سکوت[

                مرد    ِکی قراره که...؟

                زن     چارشنبه، ساعت نُِه صبح.

                مرد    صبح؟ ساعِت نُه!

                زن     یعنی رأِس نُه باید اونجا باشم.
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                مرد    من هم همرات میام. اگه بخوای. می خوای دیگه؟

                زن     نمی دونم می خوام یا نمی...

                مرد    چی؟ ]مکث کوتاه[ چیزی گفتی؟

                زن     بهتره که... وقتی می بینم تو این همه خوب و مهربونی، حس می کنم خیلی 

سخته که...
                مرد    سخته که چی؟ سخته که انجامش بدی؟

                زن     اگه عصبی می شدی و جیغ و داد می کردی، اگه دعوا می کردی، خیلی راحت تر 

بود، ساده تر بود خیلی.
                مرد    هوم! ]مکث کوتاه[ می فهمم چی می گی.

]سکوت[

                مرد    دوست نداری باهات بیام.

                زن     نمی دونم. نمی دونم چی می خوام. دیگه هیچچی نمی دونم.

                مرد    تو داری مدام همینو می گی. می گی نمی دونی، نمی دونی،

                زن     نه. 

]سکوت[

                مرد    این بدترین کاری یه که داری با من می کنی. این که من باهات نباشم. این که 

اونجا کنارت نباشم. این کارِت با من خودش یه سقِط جنین کامله. یه جور دور 
انداختنه. این کار تو طَرِد کامله.

                زن     آره، اما من به فکر خودتم... که چی بشه، چی پیش بیاد.

                مرد    تو به فکرِ منی؟

                زن     معلومه به فکرتم... که تو اونجا چی می ِکشی.

                مرد   نیازی نیست به فکرِ من باشی.

                زن     آره، اما هستم.
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                مرد    نه، نباش.

                زن     برای تو باید خیلی سخت و دردآور باشه.

                مرد    تو چی داری می گی؟

                زن     باید خیلی وحشتناک باشه برات.

                مرد    آره... اما برای خودت که خیلی بدتره.

                زن     نه. 

                مرد    برای تو خیلی سخت تره.

]سکوت[

                مرد    این تویی که داری حملش می کنی. تویی که مثل یه بچه اونو توی خودت 

داری و حاال می خوای بندازیش. بچه ی تو و منه.
                زن     نمی دونستم که...

                مرد    دفعه ی اول که با هم رفته بودیم بیمارستان، دفعه ی اول که به ما اون کتابچه ی 

اطالعاتو دادن... توی اون کتابچه اومده، بیشتر بچه ها سالم و بی مسئله دنیا 
میان. با خودم گفتم... نمی دونم از کجا همچو فکری به سرم زد... اینو انگار 
تو درونم شنیدم که بیشتر بچه ها سالم دنیا میان. اما بعضی شون اصلن دنیا 
نمیان. من و تو مثِل غریبه ها با هم بودیم... انگار اتفاقی توی اون اتاق نشسته 
بودیم. چه قدر از هم دور بودیم. هیچ چیز مشترکی بینمون نبود. انگار برای این 
نیومده بودیم که مثلن قراره بچه دار بشیم. که براش خوشحال باشیم. اون 
اتاق می تونست حتا دفتر اداره ی دفن و کفن باشه. اونجا من خیلی احساس 

تنهایی می کردم.
                زن     من هم اونجا حس می کردم تنهام.

                مرد    تو هم؟

                زن     هوم، احساس می کردم بی نهایت تنهام.
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]سکوت[ 

                مرد    پس االن مشکل چیه؟

]سکوت[

                زن     ]آهسته[ می دونی؟ جرأت نمی کنم.

                مرد    نه، اگه بچه نمی خوای، خب با...

                زن     جرأت نمی کنم به تو اطمینان کنم! که من و تو بتونیم با هم بچه داشته باشیم.

                مرد    نمی فهمم چی می گی.

                زن     این که من  و تو بتونیم از پَسش بربیایم. بچه داشتن هیچچی رو راحت تر 

نمی کنه.
                مرد    می دونم، نمی کنه. خیله ُخب!  اگه نمی خوای نگهش داری ُخب... بهترین کار 

اینه که... ببین تو نباید احساس گناه داشته  باشی. تو که گناهی نکردی، 
فکر نمی کنم گناه کرده باشی. تو باید کاری رو بکنی که برای خودت خوبه، 
به  درونت،  به  احساساتت،  به  کنی.  اعتماد  خودت  احساسات  به  باید  تو 
غریزه هات یا هر چی که هست باید اعتماد کنی. من هم دوست ندارم بچه 

داشته باشم، بچه ای رو که تو با همه ی وجودت نخوای. 
                زن     نه...

                مرد    اما اگه واقعن نمی خوایش... این کارو بکن و تمومش کن دیگه.

                زن     نمی دونم به کدوم حسم اعتماد کنم.

                مرد    به هر احساسی که داری! ببین تو نباید احساِس گناه داشته باشی.

                زن     آره اما احساس می کنم.

                مرد    نه! ربطی به گناه نداره، اصلن گناهی در کار نیست. 

]سکوت[ 

                مرد    می تونی بعدن بچه دار بشی. 
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]سکوت[

                زن     نه، نمی تونم مطمئن باشم که من وتو با هم بشه بچه داشته باشیم. نمی بینم 

بهمون. بعد از اون ماجراها دیگه اصلن نمی خوام. دیگه اصلن دوست ندارم. 
ولی باید ببینیم در عمل چی پیش میاد. در عمل باید دید چی می شه.

                مرد    من اینو می فهمم و تو باید بدونی که اینو من می فهمم.

                زن     باید ببینم واقعیت چی می گه، نه که هی ببینم چی دلم می خواد و همون 

هم بشه.
                مرد    درسته، باید ببینی واقعیت چی می گه.

                زن     نه که هر چی من دلم بخواد همونم بشه. 

]سکوت[

                زن     من می دونم تو یه روز راهتو می گیری می ری و منو با یه بچه تنها و بی کس 

می ذاری.
                مرد    عجب! مگه من می تونم؟

                زن     تو می تونی یکهو ول کنی بری، اما من نمی تونم. من باید بمونم.

                مرد    نمی رم. تو رو ول نمی کنم. تنهات نمی ذارم.

                زن     من نمی تونم برم. باید باشم، باید بمونم.

                مرد    من که اینجام. من که هستم. من که اینجا نشسته ام.

                زن     تا حاال چندین بار گذاشتی رفتی.

                مرد    ولی باز برگشتم.

                زن     آخه گیج و داغون بودم. نزدیک بود بمیرم، هم مرگ روحی و هم مرگ جسمی. 

چون مطمئن بودم دیگه هیچ وقت نمی بینمت.
                مرد    حاال هم نمی بینی اینجا نشسته ام پیش تو؟

                زن     هر دفعه می دیدمت، می تونست آخرین بار باشه.
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                مرد    من مدتی احتیاج داشتم فقط خودم باشم. احتیاج داشتم تنهای تنها باشم.

                زن     وقتی آدم یک بچه داره و داره بزرگش می کنه، حق نداره که فقط خودش 

باشه، خودش تنها باشه.
                مرد    نه، حق نداره می فهمم اینو.

                زن     پس اینو می فهمی؟ پس می فهمی چی می گم؟

                مرد    البته. 

]سکوت[

            ]مرد برمی خیزد.[

                زن     می خوای چه کار کنی؟

                مرد    صبر کن.

]می رود بیرون. بر می گردد. سیگاری روشن می کند.[

 ]پس از لحظاتی در سکوت[

                زن     دوباره شروع کردی می کشی؟

                مرد    آره. ]مکث کوتاه[ چیه مگه؟ ]مکث کوتاه[ تو هم حاال...

]سکوت[

                مرد    مگه دروغ می گم؟ 

]سکوت[

                مرد     نمی دونم دیگه چی بهت بگم.

                زن     نه.

]سکوت[

                زن     کلمه نیست دیگه!

                مرد    نه.

                زن     کلمه ای وجود نداره.
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                مرد    نه، نداره...

]سکوت[

                مرد    تو خودت می خواستی. تو خودت بچه می خواستی، تو می خواستی بچه داشته 

باشی.
                زن     آره.

                مرد    دوست داشتی از من بچه بیاری.

                زن     آره.

                مرد    هردومون می خواستیم... هردومون دوست داشتیم.

                زن     می دونم.

                مرد    حاال هم بچه داری!

]سکوت[

                مرد    یادته؟ اون لحظه یادته؟ اون شب یادته؟

                زن     ]آهسته[ آره.

                مرد    هردومون می دونستیم که می خوایم بچه دار بشیم. چه لحظه قشنگی بود!

                زن     همه چی یادمه من. دقیقه به دقیقه ش یادمه من.

                مرد    هردومون می دونستیم که چی داره رخ می ده. تا اون لحظه هیچ وقت اون همه 

به هم نزدیک نشده بودیم.
                زن     نه.

                مرد    قبلش هم هیچ وقت اون همه نزدیک نبودیم.

                زن     نه.

                مرد    انگار داشتیم می رفتیم به یه دنیای دیگه. زیبا بود. خیلی. می شه گفت ملکوتی 

بود لحظه مون.
]سکوت[
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                مرد    من با هیچ کس اون همه احساس نزدیکی نکرده بودم.

                زن     من هم با هیچ کس.

                مرد    هیچ وقت صورتت یادم نمی ره اون شب. وقتی اومدی توی اتاق صورتت آروم 

بود، بی حد آروم بود.
                زن     هوم.

                مرد    خیلی آروم بودی... 

]سکوت[

                مرد    و حاال...

                زن     این ماِل قبل از...

                مرد    فقط دو ماه ازش گذشته.

                زن     این مال قبل از به هم ریختنمه. قبل از اینه که نگرانی هام شروع بشن. این 

مال اون موقع ست.
                مرد    هوم... چی می شه گفت؟ چی بگم! فقط یک چیز بذار بهت بگم. هر کاری 

بکنی من پاش می ایستم.
                زن     پاش می ایستی واقعن؟

                مرد    ُخب آره.

                زن     خیله خب، ببینیم و تعریف کنیم.

                مرد    چی می گی؟ ]مکث کوتاه[ نمی خوای همرات باشم؟ نمی خوای باهات بیام و 

کنارت باشم؟
                زن     نمی دونم.

                مرد    نمی خوای باهات بیام؟

                زن     چرا می خوام ولی فقط سخت تر می شه برام. سخته برام.

                مرد    چرا سخت می شه برات؟
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                زن     سخت تر می شه دیگه... برای من خیلی راحت تره که تنها برم.

                مرد    عجب!

                زن     وانگهی، نمی خوام آزارت بدم.

                مرد    تو به من فکر نکن.

                زن     چه طوری می تونم به تو فکر نکنم؟

]سکوت[

                مرد    خیله خب، حاال به من راستشو بگو دوست داری باهات بیام؟

                زن     نمی دونم. مگه اصلن الزمه همرام بیای؟ تازه اون هم واسه ی خاطرِ من؟ 

ولی شاید به خاطرِ خودت... شاید برات بهتر باشه همراهم بیای. 
]سکوت[

                مرد    انگار...

                زن     انگار چی...؟

                مرد    انگار از قبل می دونستی!

                زن     می دونستم؟

                مرد    می دونستی که چه کار می خوای بکنی.

                زن     نه. 

]سکوت[

                زن     نه، هیچچی از قبل نمی دونستم و االن هم نمی دونم چیزی. تا خودم اونجا 

نباشم هیچچی نمی دونم.
                مرد    پس می خوای چه کار کنی؟

                زن      هر کاری که دُرست باشه. این »دُرست« کلمه ی بزرگی یه. هیچچی درست 

نیست. من تا اونجا نباشم، هیچچی نمی دونم، تازه اونجا هم که باشم باز هم 
نمی دونم. خیلی وحشتناکه. نه؟ دو تا قرص بهم دادن که باید همین امشب 
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بخورم.
                مرد    قرص دیگه برای چی؟

                زن     برای باز شدِن دهانه ی رَِحم. ساعت دوازده باید قرص هارو بخورم که به موقع 

اثر کنه.
                مرد    همین امشب؟

                زن     هوم.

                مرد    خب...

]سکوت[

                مرد     بعدش چی پیش میاد؟

                زن     قرص ها شروع می کنن به اثرگذاری شون.

                مرد    و جنین می میره، نه؟

                زن     نه، جنین از قرص ها نمی میره.

                مرد    در این باره بهت چیزی نگفتن؟

                زن     نه.

                مرد    پس چی گفتن؟

                زن     یادم نیست چی گفتن. دارم سعی می کنم یادم بیاد، ولی هیچچی یادم نمیاد.

                مرد    بعدش چی پیش میاد؟ وقتی که قرص هارو خوردی؟

                زن     وقتی خوردم قرص هارو؟

                مرد    آره، بعدش چی می شه؟

                زن     راهِ برگشتی دیگه در کار نیست. 

]سکوت[

                مرد    فرداش چی پیش میاد؟ وقتی رفتی بیمارستان... اونجا چه می کنن باهات؟

                زن     اونجا که برسم... هیچچی... دراز می کشم تا نوبتم بشه. نوبتم که شد... شده 
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دیگه... تموم که شد بعدش باید چند ساعتی همون جا بمونم که دوباره روی 
پا بیام. بعدش هم تا بیست و چار ساعت حق رانندگی ندارم.
                مرد    کی می خواد حاال رانندگی کنه؟ رانندگی! تو که نمی خوای؟

                زن     ]خنده ی کوتاهی می کند.[ نه... نمی خوام رانندگی کنم. 

]سکوت[

                زن     چی شد؟

                مرد    سردمه!

                زن     سردته؟

                مرد    آره خیلی سردمه.

                زن     مور مورت می شه؟

                مرد    از درون سردمه.

]سکوت[

                زن     بیا پیشم.

                مرد    نه.

                زن     بیا... گرمت می کنم.

                مرد    نه همین جوری خوبه.

                زن     خب اگه سردته بیا...

                مرد    َجنینو در میارن؟

                زن     چیزی رو در نمیارن.

                مرد    پس چه کار می کنن؟

                زن     من به دنیاش میارم.

                مرد    نه!

                زن     من باید جنینو به دنیا بیارم.
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                مرد    نه، درست نیست. حقیقت نداره. 

]سکوت[

                مرد     من نمی خوام.

]برمی خیزد.[

]سکوت[

                مرد     طاقت نمیارم. 

]سکوت[

 ]مرد برخاسته، زن برخاسته هر دو روبه روی هم ایستاده اند. مرد گریه می کند. زن 

دلداری اش می دهد. مرد سر بر شانه ی زن می گرید.[

                مرد    دلم می خواد تنها باشم.

                زن     دلت می خواد تنها باشی؟

                مرد    آره... دوست دارم تنها باشم. 

]سکوت[

                مرد    برو... دوست دارم همین حاال بری! برو!

]سکوت[ 



            ]زن دسِت دوستش را گرفته و به سینه اش می فشارد.[

]سکوت[

           دوست     دیگه تموم شد.

                زن     هوم. 

           دوست     به خیر گذشت. دیگه تموم شد همه چی.
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                زن     باید تموم می شد.

]سکوت[ 

           دوست     خیلی عاقل بودی!

                زن     عاقل؟

           دوست     آره، خوب و عاقل بودی.

                زن     راست می گی؟

           دوست     هوم.

                زن     کار دیگه ای از آدم بر نمیاد.

           دوست     نه، بر نمیاد.

                زن     دیگه چاره ای نبود. یعنی اصلن نبود.

]سکوت[

                زن     دلم می خواد برم خونه.

           دوست     نمی خوای کمی بیشتر استراحت بکنی؟

                زن     فقط دلم می خواد برم خونه.

           دوست     پرستار رفت لباساتو بیاره... وقتی آورد می ریم.

                زن     فقط خودمو برسونم خونه م. 

]سکوت[

           دوست     یه کم آب می خوای؟

                زن     سیگار می خوام.

           دوست     فکر نکنم بشه اینجا سیگار کشید.

                زن     نه... می دونم، تازه حاال کو سیگارم؟

           دوست     سر راهِ خونه سیگار می خریم.

                زن     چه خوب! یه کمی آب بده حاال. 
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]دوست به زن کمک می کند بنشیند. زن آب می نوشد.[ 

                زن     متشکرم.

           دوست     بازم می خوای؟

                زن     نه، بسه، خوبه.

]سکوت[

           دوست     حاال چه احساسی داری؟

                زن     همین حاال؟ هیچچی عین قبل. به همون گندی قبل.

]سکوت[

                زن     انگار که بچه دنیا آوردم.

           دوست     خب آوردی هم دیگه. 

]لیوان را روی میز می گذارد.[

                زن     هوم، بچه ای که نیست. بچه ای که نمی خنده و گریه نمی کنه.

           دوست     نه... ولی این...

                زن     خیلی محشره، نه؟

]سکوت[

                زن     چه قدر طول کشید؟

           دوست     چی؟

                 زن    همه ش چه قدر طول کشید؟

           دوست     پنج ساعت همه ش.

                زن     همه ش همین؟

           دوست     آره انگار.

                زن     احساس می کنم چند روز طول کشیده.

]سکوت[
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]زن دست دوست را به سینه اش می فشارد.[

                زن     نمی دونم چه طوری ازت تشکر بکنم!

           دوست     الزم نیست.

                زن     به خاطر همراهیت!

           دوست     معلومه دیگه.

                زن     تو اگه نبودی نمی تونستم تاب بیارم. فکر می کردم دارم می میرم. اصلن یه 

مدت واقعن فکر می کردم مُرده م.
           دوست     اگه من جای تو بودم تو هم همین کار رو می کردی که من کردم.

                زن     هوم... امیدوارم جای من هرگز نباشی.

           دوست     من هم امیدوارم.

                زن     ]مکث کوتاه[ این وحشتناک ترین موقعیتی بود که تا حاال توش گیر کرده بودم. 

خیلی سخت تر از زایمان معمولی بود. سخت تر از زایمانی بود که بچه ای  رو 
دنیا میاری که برات زنده می مونه و تو دوستش داری و می تونی بزرگش کنی. 

]می زند زیر گریه.[

           دوست     اوه... عزیزم.

                زن     هوم...

           دوست     بدجوری تحلیل رفتی. پاک تموم شدی!

                زن     آره، پاک تموم شدم. تمومِ تموم. 

]سکوت[

                زن     فکرشو نمی کنم. سعی می کنم دیگه بهش فکر نکنم.

           دوست     هوم...

                زن     خیلی دلم گرفته.

           دوست     چیز عجیبی نیست.
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                زن     می دونم، عجیب نیست.

           دوست     این طبیعی یه غمگین باشی.

                زن     منتها من می دونستم.

           دوست     خب آره دیگه.

                زن     همه ی مدت می دونستم پیشم نمی مونه. می دونستم نمیاد. حال اون که گفت 

میاد، گفت پیشم می مونه.
           دوست     گفت پیشت می مونه؟

                زن     آره گفت می مونه. روز دوشنبه گفت می خواد همراهم بیاد. گفت می خوام پیشت 

باشم. ولی حس می کردم راست نمی گه.
           دوست     ماِل این بود که دوست نداشت این کارو بکنی؟

                زن     دیروز چندین بار زنگ زدم بهش، که ببینم میاد یا نه، اصلن جواب نداد. گوشی 

رو حتا بر نداشت.
           دوست     نه!

                زن     تلفِن همراهشو بسته بود.

           دوست     خب، نمی خواسته جواب بده.

                زن     آره، شاید نمی خواسته جواب بده.

           دوست     حالش امروز حتمن خیلی بده.

                زن     حاِل من هم خیلی بده.

           دوست     هوم.

]سکوت[

                زن     گفت اگه کنسل نکنم دیگه هیچ وقت نمی خواد با من رو به رو بشه.

           دوست     آدمی که ناراحته حرِف زیادی خیلی می زنه، اینا اما جدی نیست.

                زن     آره می دونم. ولی همین وقتهاست که آدم حرف دلشو می زنه.
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           دوست     من که فکر نکنم جّدی گفته باشه.

                زن     نمی دونم. نمی دونم جّدی یه یا جّدی نیست.

           دوست     البد بدجوری داغون بوده.

                زن     بعدش البته بهم زنگ زد و حرفشو پس گرفت. فهمیده بود حرِف خوب و 

عاقالنه ای نزده. شاید بعدش با کسی حرف زده، نمی دونم... نمی دونم اون زیِر 
زیر حقیقتش چیه. هر حرفی رو که نمی شه زد و بعدش پس گرفت. این حرف 

درونمو خراشیده زیاد.
           دوست     آره اما بستگی داره بعدن چه می کنین.

                زن     شاید هم بعدی در کار نباشه.

           دوست     منظورم اینه که بعدش چه طوری بخواین ادامه بدین.

                زن     شاید هم همین جا پایانشه... شاید اینجا تِهشه!

           دوست     فکر نمی کنم.

                زن     فکر نمی کنی؟

           دوست     نه...

                زن     چرا فکر نمی کنی؟

           دوست     خب آخه من فکر می کنم شما به هم خیلی میاین. خیلی جورین با هم.

                زن     من هم همین عقیده رو داشتم. ]مکث[ ولی حاال نمی دونم. ]مکث[ دیگه نمی دونم.

]سکوت[

                زن     حاال مطلقن عقیده ای ندارم.

           دوست     هوم.

                زن     این جوری هم بد نیست. 

]سکوت[

           دوست     داره برف میاد.
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                زن     راستی؟

           دوست     هوم، برف میاد.

وقتی  تا  دارم،  دوستش  وقتی  تا  باشم.  داشته  عقیده ای  باید چه                  زن     نمی دونم 

عاشقشم، عاشقشم!...
           دوست     امیدوارم با این وضع سالمت برسیم خونه.

                زن     خونه؟

           دوست     تا حاال تو زمستون رانندگی نکردم.

                زن     گواهی نامه که داری؟

           دوست     همین تابستون گرفتم. یخ شکن هم ندارم.

                زن     من هم ندارم. هر سال همین حکایته.

           دوست     چون گرونه قیمتش.

                زن     اگه توی راه  گیر کردیم چی می شه؟

           دوست     راست می گی اگه گیر کردیم چه کار کنیم؟

                زن     شاید اصلن بهتره از اولش تاکسی بگیریم.

           دوست     آره... نمی دونم.

           پرستار    ]در را باز می کند و می آید تو.[ لباساتو برات آوردم.

                زن     ممنون.

           پرستار    همیناست دیگه نه؟ لباسای خودتن؟

                زن     آره فکر کنم ماِل منن.

           پرستار    پس می ذارمشون اینجا برات.

           دوست     خوبه، ممنون.

                زن     لطف کردی.

           دوست     ما هم به زودی زحمتو کم می کنیم.
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                زن     آره، باید بجنبیم.

           پرستار    عجله ای نیست.

                زن     در هر حال باید بریم دیگه.

           پرستار    حاال چه طوری؟ چه حسی داری؟

                زن     ِای... نمی دونم.

           پرستار    سرت گیج نمی ره؟

                زن     نمی دونم، خسته ام کمی.

           پرستار    هوم.

                زن     حتمن چند روزی طول می کشه.

           پرستار    آره... بهتره چند روزی استراحت بکنی و زیاد سخت  نگیری.

                زن     هوم. می دونم.

           پرستار    مثل یه زایمان معمولی یه، درست مثل اینه که وضع حمل کرده باشی.

                زن     هوم.

           پرستار    همه چی به خیر گذشت. 

]سکوت[

                زن     هوم.

           پرستار    اگه چیزی پیش اومد، اگه اتفاقی افتاد حتمن خبر بده.

                زن     اگه چیزی پیش بیاد...؟ یعنی چه؟ ممکنه چی پیش بیاد؟

           پرستار    اگه خونریزی کردی یا حالت خیلی بد شد.

                زن     هوم، باشه. حتمن!

           پرستار    بهتره مارو تو جریان بذاری.

                زن     قطعن خبر می دم.

           پرستار    معمولن چیزی پیش نمیاد.
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                زن     آهان.

           پرستار    نمی دونم پزشک زنان بهت وقت داده یا نه هنوز؟

                زن     نه هنوز.

           پرستار    نه! خیله خب... امیدوارم همه چی به خیر بگذره.

                زن     من هم امیدوارم.

           پرستار    خب دیگه!

                زن     هیچ کس زنگ نزد؟

           پرستار    زنگ؟

                زن     هیچ کس زنگ نزد منو بخواد، یا درباره ام سئوال کنه؟

           پرستار    من که چیزی نشنیدم.

                زن     آهان، فکر کردم شاید...

           پرستار    اما اگه بخوای می تونم از دفتر سئوال کنم.

                زن     نه، نمی خواد. الزم نیست.

           پرستار    توی اطالعات ممکنه بدونن.

                زن     نه، خوبه، مهم نیست زیاد.

           پرستار    من هیچ وقت نمی رسم اونجا برم. نمی دونم چی به چیه.

                زن     فراموشش کن، چیزی نبود.

]سکوت[

           پرستار    به هرحال... سعی کن روزهای اّولو کاملن استراحت کنی تا زمانی که به حالت 

طبیعِی خودت برگردی.
                زن     باشه، حتمن می کنم.

           دوست     ُخب دیگه. راه بیفتیم. لباساتو که پوشیدی حرکت می کنیم.

           پرستار    فکر نکن که همه چی تموم شده.
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                زن     خطری هست هنوز؟

           پرستار    خطرِ چی مثلن؟ تو فقط کاملن استراحت کن خونه.

                زن     حتمن.

           پرستار    پاشو لباس بپوش و برو خونه ات به خودت برس. سعی کن به خودت کمک 

کنی.
                زن     هوم، سعی می کنم بهت کمک کنم... یعنی به خودم.

           پرستار    امیدوارم همه چی خوب پیش بره، من خودم همین عملو داشته ام. و می دونم 

درستش همین بوده. برای من که درستش همین بوده.
                زن     درستش؟

           پرستار    آره، برای من درستش همین بوده. تنها کارِ درست همین بوده که کردم. وگرنه 

هیچ خوب نمی شد. برای جفتمون اصلن خوب نمی شد.
                زن     هوم.

           پرستار    از همه بدتر برای بچه می شد.

                زن     ولی من دوست داشتم بچه داشته باشم. دلم می خواست ازش بچه می داشتم. 

هیچچی دیگه نمی خواستم جز این که با هم صاحِب بچه بشیم.
]سکوت[



                مرد    چه قشنگه!

                زن     آره، به هرحال یه کمی بهتر شده.

                مرد    قشنگ شده!

                زن     از دَم تمیز کاری کردم.
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                مرد    دکور عوض کردی؟

                زن     تنها کاری که کردم همینه که می بینی.

                مرد    حسابی تغییرات دادی؟

                زن     آره... جای تخت خوابو عوض کردم.

                مرد    آهان... درسته.

                زن     یه قدری جابه جایی و سرو سامون دادم. همه ی اشکاف ها و گنجه هارو از دَم 

زیر و رو کردم.
                مرد    تخت قبلن اونجا بود. کنار اون دیوار.

                زن     گذاشتمش کنار پنجره ی اون طرفی که یه کم نور داشته باشم.

                مرد    خیلی بهتر شده.

                زن     هوم.

                مرد    بهتر نشده؟

                زن     چرا خیلی بهتر شده.

                مرد    انگار بزرگ تر شده، حس می شه فضا بازتره.

                زن     آره.

]سکوت[

                مرد    حس می کنم مدت هاست اینجا نبودم.

                زن     همین هم هست دیگه. خیلی وقته پیدات نیست.

                مرد    آره، محسوسه دیگه.

 ]سکوت[

                زن     چیزی میل داری بیارم؟

                مرد    نه، ممنون.

                زن     مطمئنی؟
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                مرد    آره، خوبه. 

]سکوت[

                زن     بیا!

                مرد    چی؟

                زن     بیا. 

 ]دست مرد را می گیرد و او را با خود می آورد.[

                مرد    ُخب... ُخب...

                زن     فقط آروم دراز می کشیم پیش همدیگه.

                مرد    هوم.

                زن     و هیچ حرفی نمی زنیم.

                مرد    خب.

                زن     بیا!

                مرد    دارم میام. 

]سکوت[

 ]زن دراز می کشد.[

                مرد    طرف دیوار بخوابم؟

                زن     فرقی نمی کنه.

                مرد    آخه من... 

]طرف دیوار دراز می کشد.[

]سکوت[

                مرد    آخه من کفش پامه. تخت خواب کثیف می شه.

                زن     می شه شستش دوباره.

                مرد    خب آره... 
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]سکوت[

                مرد    حرف نزنیم.

                زن     نه. حرف نمی زنیم.

                مرد    دوست ندارم راجع بهش حرف بزنم.

                زن     من هم دوست ندارم.

                مرد    فعلن نمی خوام.

                زن     هوم.

                مرد    گریه می کنی؟

                زن     نه.

]سکوت[

                زن     تو می کنی؟

                مرد    نه گریه نمی کنم. نمی تونم گریه کنم. 

]سکوت[

                مرد    احساس می کنم مرده ام.

]سکوت[

                زن     هوم... 

]سکوت[

                مرد    کفش هامو در نیارم؟

                زن     اگه می خوای درآر.

                مرد    همه ی تختو کثیف کردم آخه!

                زن     اگه نگراِن اینی خب درشون بیار.

                مرد    نه... این...

                زن     مهم نیست. 
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]سکوت[

                مرد    اینجا خیلی قشنگ شده.

                زن     خوشت میاد؟

                مرد    آره!

]سکوت[

                مرد    خیال نمی کردم بهم زنگ بزنی.

                زن     پس خیال نمی کردی.

                مرد    فکر می کردم همه چی تموم شده. 

]سکوت[

                مرد    ولی وقتی زنگ زدی...

                زن     هوم.

                مرد    خوب بود که زنگ زدی!

                زن     هوم...

                مرد    ما عاشِق همیم.

                زن     هوم، من عاشِق توام. 

]سکوت[

                مرد    من خیلی غمگینم!

                زن     من هم غمگینم!

                مرد    می دونم، درکت می کنم. 

]سکوت[

                مرد    دردناکه خیلی!

                زن     هوم.

                مرد    چون نمی تونم بفهمم.
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                زن     چی رو نمی تونی بفهمی؟

                مرد    که چرا؟ 

]سکوت[

                مرد    نه، حرفشو نمی زنیم.

                زن     نه طاقت شو ندارم.

                مرد    هوم.

                زن     من براش کلمه ای ندارم.

                مرد    من هم ندارم. 

]سکوت[

                مرد    دوستت دارم!

                زن     دوستت دارم!

                مرد    چه خوب!

                زن     آره، خوبه.

                مرد    می دونم دوستم داری.

                زن     می دونی؟

                مرد    آره می دونم. 

]سکوت[

                زن     دوست دارم از تو بچه دار بشم.

                مرد    دوست داری؟ راست می گی واقعن؟

                زن     ازت دلم بچه می خواد.

                مرد    راست می گی، حقیقته؟

                زن     آره، حقیقته،

                مرد    واقعن دوست داری؟
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                زن     آره... فقط این که بتونیم با هم زندگی کنیم.

                مرد    هوم.

                زن     شاید تا یه سال دیگه، یه روز از روزهای زندگی مون صاحب بچه شدیم.

                مرد    تا یه سال دیگه!

                زن     آره پاییز بعدی. اگه بتونیم با هم زندگی کنیم.

                مرد    نمی دونم.

                زن     اگه بتونیم با هم زندگی کنیم اون موقع دلم ازت بچه می خواد.

                مرد    هوم، ببینیم چی پیش میاد.

                زن     ببینیم... 

]سکوت[

                مرد    توی بیمارستان چه کار کردن باهات؟

                زن     چه کار کردن؟

                مرد    سخت و وحشتناک بود نه؟

                زن     تو چی فکر می کنی؟ بود؟

                مرد    آره، معلومه که سخت بوده برات.

]سکوت[

                زن     هشت ساعت طول کشید تا به خیر گذشت.

                مرد    این همه طوالنی؟

                زن     آره... تقریبن هشت ساعت طول کشید.

                مرد    این همه طول کشید؟ ]مکث کوتاه[ فکر می کردم خیلی زود تموم بشه.

                زن     نه، من وضع حمل کردم.

                مرد    چی داری می گی؟

                زن     جنینو به دنیا آوردم.
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                مرد    چه طور؟

                زن     جنینو در نمیارن. اونو دنیا میارن.

                مرد    نه!

                زن     من دارم بهت می گم.

                مرد    نه!

                زن     دقیقن مثِل یه زایمان معمولی بود. با همه ی دردها و همه چیش.

                مرد    نمی دونستم اینو.

                زن     نمی دونستی؟

                مرد    نه.

                زن     من که گفتم بهت.

                مرد    ِکی؟

                زن     قبلش. روز قبلش گفتم.

                مرد    گفتی اینو؟ واقعن گفتی اینو؟

                زن     آره.

                مرد    یادم نمیاد.

                زن     چرا من بهت گفتم.

                مرد    عجب!

]سکوت[

                زن     چرا همرام نیومدی؟ ]مکث کوتاه[ چرا با من نیومدی؟

                مرد    چون که...

                زن     چرا نموندی پیشم؟

                مرد    چون که امید داشتم نکنی این کار رو.

]سکوت[
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                مرد    اگه کنارت نموندم... فکر می کردم شاید منصرف بشی و نکنی.

]سکوت[

                مرد    داره هوا تاریک می شه.

                زن     آره.

                مرد    به سختی می بینمت. 

]سکوت[

                مرد    ااَلنه که دیگه اصلن دیده نشی.

]سکوت[

                مرد    حاال دیگه نمی بینمت. 

]سکوت[

                مرد    حاال صورتت رو دیگه نمی بینم.

                زن     من اینجا هستم.

                مرد    هستی؟ 

]سکوت[

تمام



Litet rekviem
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نقش ها:

سی ساله    مرد جوان 

بیست وهفت ساله    زن جوان 
چهل ونُه ساله           مرد 

چهل وشش ساله           زن 
    نگهبان
       دختر



]فضایی بزرگ و خالی، چنانچه وسایلی در صحنه به کار گرفته شود همه خاکستری و 

بی   زمان خواهد بود. تاریکِی محض. و سپس به کندی روشن می   شود.[

       مرد جوان    اینجاست؟

        زن جوان    نمی   دونم.

       مرد جوان    ممکنه اینجا باشه! همونجا که بودیم؟

]سکوت[

       مرد جوان    ممکنه اینجا باشه؟

        زن جوان    گفتم که، من چیزی نمی   دونم.

       مرد جوان    خیله خب، خب.

        زن جوان    آخه من از کجا بدونم؟

       مرد جوان    کسی هم نیست اینجا.

        زن جوان    من هیچچی نمی   دونم.

       مرد جوان    هیچ کی هم نیست ازش سئوال کنیم!
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        زن جوان    نمی   دونم، دیگه هیچچی نمی   دونم.

       مرد جوان    چه نکبتی، نه؟ چه عجیبه لعنتی!

]سکوت[

       مرد جوان    به نظرم آشنا نمیاد.

        زن جوان    نمی   شه بری بپرسی از کسی؟

       مرد جوان    آخه از کی؟

        زن جوان    از همون دو نفری که اون طرف بودن.

       مرد جوان    شیطونه می   گه یه چیزی بهت بگم! می   گه بپرس. هی می   گه بپرس. اونا گفتن 

که باید اینجا بیایم...
                مرد    اینجا بود...

        زن جوان    خیله خب قبول! باشه، همین   جا بود.

       مرد جوان    ...و منتظر باشیم.

]سکوت[ 

       مرد جوان    مگه اونا نگفتن همینو؟

                مرد    اینجا دقیقن مثل همونجاست.

        زن جوان    چی می   گی ]به مرد پشت می   کند.[

                مرد    اینجا درست همونجاست که اون موقع بودیم. دقیقن. این همون راهروست. 

اصلن همین   جا بود. همین اتاق بود. عجب نکبتی.
        زن جوان    یه نفر اون طرفه. نشسته اونجا.

                مرد    همون تابلوها. همون عکس ها. 

                زن     هیچ   کس اینجا نیست؟

                مرد    شاید هم شبیه اونجاست!

                زن     حاال کجا بریم؟
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                مرد    این اتاق همون اتاقه. مطمئنم همونه. این پنجره یادمه... اون پنجره   های قدِی 

بلند یادمه... وسایل! دقیقن همون وسایلن. حتا جاشونو عوض نکردن.
                زن     چرا باید عوض کنن؟

                مرد    داره دقیق یادم میاد... اینجا همونجاست که منتظر شدیم. اون طرف نشستیم 

و منتظر شدیم. این چیزارو آدم فراموش نمی   کنه.گرچه زمان درازی گذشته 
ازش.

                زن     کارمندی، کسی اینجا نیست؟

                مرد    همه   جا یه جور میز و صندلی و کاناپه گذاشتن. همه مثِل همن، این جوری 

ارزون تر تموم می   شه.
        زن جوان    ممکنه ادرار باشه.

       مرد جوان    همین   جا صبر می   کنیم تا نوبت   مون برسه.

]سکوت[ 

        زن جوان    نمی شه چیز دیگه ای بگی؟  

       مرد جوان    مثلن چی؟  ]مکث کوتاه.[ منظورت چیه؟

        زن جوان    هیچچی.

]سکوت[ 

       مرد جوان    درد داری؟

        زن جوان    نه.

       مرد جوان    نه؟

        زن جوان    من هیچ کوفتی ندارم.

       مرد جوان    راستی کیفت پیش منه... اگه چیزی خواستی بگو بدم.

]سکوت[

       مرد جوان    چیزی الزم نداری؟
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        زن جوان    نه، ممنون.

       مرد جوان    مطمئنی؟

        زن جوان    نه. چی می   گی تو؟

       مرد جوان    نمی   دونم، بی   خیالش.

        زن جوان    این دیگه خراب شده.  می   خوام دورش بندازم.

       مرد جوان    دست وَردار ِاما1.

]سکوت[ 

        زن جوان    فقط دوست دارم از شر این خالص بشم.

       مرد جوان    از شرّ چی؟

        زن جوان    دلم می   خواد اونی بشم که قبلن بودم.

       مرد جوان    آره خب... ولی...

        زن جوان    دلم می   خواد اینی بشم که هستم.

       مرد جوان    چه طوری؟ تو داری چی می   گی؟

        زن جوان    ولی نمی   تونم.

]سکوت[

                زن     هیچ   کس اینجا نیست؟

                مرد    نه، به نظر نمیاد باشه کسی.

                زن     عجیب نیست؟

        زن جوان    هیچ وقت.

]سکوت[

                زن     عجیب نیست؟ که هیچ کس نباشه؟

1. Emma.
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                مرد    چرا، خیلی عجیبه. شاید هم واقعن هیچ   کس نباشه، آخه االن یه کمی دیر وقته.

                زن     یعنی حتا یه نگهبان هم نیست؟ یکی که اینجا رو بپاد؟ این جوری هر کی 

بخواد می   تونه داخل بیاد!
                مرد    ما که نمی   دونیم کسی هست یا نیست.

                زن     چی هست یا نیست؟

                مرد    به زودی سروکلّه   ی یکی پیدا می   شه. امیدوارم البته.

                زن     نه... امیدوارم اصلن هیچ   کس نیاد. 

]سکوت[

                زن     اگر هیچکی نیاد یعنی شاید اصلن پسر ما نباشه، یکی دیگه باشه. 

                مرد    آره.

]سکوت[

       مرد جوان    اون خانوم و اون آقا هم اونجا منتظرن.

        زن جوان    کیا؟

       مرد جوان    نشسته   ن اون طرف، اون وَرَن. تقریبن همزمان با ما اومدن.

        زن جوان    نه. اونا دیرتر اومدن. ولی اونا که خیلی پیرن.

       مرد جوان    پیرن؟

        زن جوان    نمی   بینی   شون مگه؟

       مرد جوان    کجاشون پیره اینا؟ دست کم َمرِده که اصلن پیر نیست.

        زن جوان    بهشون نگاه نکن.

       مرد جوان    چرا؟

        زن جوان    متوجه می   شن داریم درباره   شون حرف می   زنیم.

       مرد جوان    واقعن که تیپیکه! نه؟ آدم برای کارهای بزرگ و مهم هم باید منتظر بمونه.

                زن     دست کم می   تونستن اینجارو روشن   تر کنن. چند تا المپ روشن نصب کنن.
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                مرد    اینجا یه اتاِق انتظاره فقط.

                زن     هوم، یه چیزی تو این مایه   ها.

                مرد    فکر کنم اون مرد جوونو بشناسم. حتمن یه جایی دیده   مش. شاید این دور و 

بَرا زندگی می   کنه.
                زن     ببین، ما اصلن درست اومدیم؟

.C مرد    بله، ما درست اومدیم. به ما گفتن می   رین ساختمان                

                زن     ما االن توی C ایم دیگه؟

                مرد    آره.

                زن     مطمئنی ساختماِن C همینه؟

                مرد    نه، مطمئن نیستم دیگه. دیگه به هیچچی مطمئن نیستم. هیچچی نیست 

که بشه مطمئن بود بهش. تنها چیزی که مطمئنم یک C بود. یه C بزرگ 
که چسبیده بود به سردر ورودی این ساختمون. از این یکی مطمئنم الاقل. 

هردومون دیدیمش. تازه اول تو دیدیش. اصلن تو خودت گفتی به من.
                زن     C بود؟

                مرد    آره. روی سر در یه C بود. همون دری که ازش تو اومدیم. یه C بزرگ. به 

این اطمینان دارم. ولی از چیزای دیگه مطمئن نیستم دیگه.
                زن     راستی راستی C بود؟

       مرد جوان    دوستت دارم.

        زن جوان    هوم.

                مرد    نه نه... نکنه یه O بزرگ بوده  که کنارش خوردگی داشته یه کم.

                زن     آره... شاید هم این جوری بوده.

       مرد جوان    کارت که تموم شد میام دنبالت می   برمت خونه.

        زن جوان    پیاده بریم؟
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       مرد جوان    آره... می   خوام بچه   مو تو بغلم بگیرم و پیاده برم خونه.

        زن جوان    ممکنه من نتونم راه برم.

       مرد جوان    اگه نشد ماشین می   گیریم. ولی به نظر من دیوونگی یه راهِ به این نزدیکی   رو با 

ماشین بریم. چند صد متر بیشتر نیست.
        زن جوان    کِم کمش یک کیلومتر راهه تا خونه.

       مرد جوان    حاال خب یه چیزی گفتم دیگه.

        زن جوان    باید حتمن همین حاال تصمیم بگیریم که چه جوری بریم خونه؟

       مرد جوان    نه. معلومه که نه.

        زن جوان    از تصمیم   های تازه و قطعی توی زندگیم که بهم بگه چه کار بکنم چه کار نکنم 

دلشوره می   گیرم همه ش. زندگِی گند من بدون اون هم برنامه   ریزی شده ست.
       مرد جوان    باشه، الزم نیست همین االن تصمیم بگیری. اصلن احتیاجی به تصمیم   گیری 

نداریم.
        زن جوان    هنوز حتا اسمی برای پسرمون انتخاب نکرده   ایم.

       مرد جوان    درسته. ]مکث کوتاه[ هر وقت دنیا بیاد اسم هم روش می   ذاریم. اسِم پسرانه.

        زن جوان    شاید هم دخترانه!

       مرد جوان    فکر می   کنم اسمشو جان- جان1بذاریم.

        زن جوان    نه خیر، هر چی می   ذاری بذار، ولی جان- جان نذار!

       مرد جوان    می   گم اصلن خودش به زبون میاد و می   گه: » سالم، اسِم من جان- جانه« دنیا 

که بیاد زبون باز می   کنه و می   گه: »سالم، اسِم من جان- جان، اسِم تو چیه؟«
                زن     چه حرفی می   زنن اون دو نفر!

]سکوت[ 

1. John-John.
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       مرد جوان    ]با صدای آهسته، پچپچه وار.[ بعدشم می   تونیم اسباب   کشی کنیم بریم خونه   ی 

خودمون.
        زن جوان    چی می   گی؟

کنیم  اسباب   کشی  آپارتمان  این  از  می   تونیم  بعد  می   گم  هیچچی،         مرد جوان    ]بلندتر[ 

بریم خونه   ی خودمون. اسباب اثاثیه رو جمع می   کنیم، بسته   بندی می   کنیم، 
آپارتمانو تمیز می   کنیم و می   ریم خونه   ی خودمون. تازه بعدش یک تابستون 
بزنیم.  رنگش  بکشیم.  خونه   مون  روی  و  سر  به  دستی  که  داریم  پیش   رو 
کفپوش تازه بذاریم. بیرون تو حیاط ناهار بخوریم و راه بیفتیم قدم   زنون بریم 
لِب دریا. با پسرمون همه   ی روز تو ساحل باشیم. پاک دلم لک   زده که روزی 
از این محل بریم. لک زده واسه   ی لحظه   ای که بشینیم توی ماشین و جاکن 

بشیم و از این آپارتمان بریم.
        زن جوان    اونجا بوی گند جلبک می داد... واقعن که!

       مرد جوان    خب آره، مگه چه شه؟ چیزی نیست که. آسمون که به زمین نمیاد.

                زن     یادت میاد موقعی که می   خواستیم... تصمیم گرفتیم که... ]مکث کوتاه[ یادته 

اون شب؟
        زن جوان    تو می تونی بری خونه!

       مرد جوان    چی؟

        زن جوان    آره خب، برو دیگه.

       مرد جوان    برم خونه؟

        زن جوان    آره خب، اگه دلت می   خواد. راحت باش. برو خونه یک کم استراحت کن.

       مرد جوان    برم خونه؟ چرا؟

        زن جوان    فکر کردم عوض اینجا نشستن می   تونی از فرصت استفاده کنی بری خونه و 

یه کم استراحت کنی.
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       مرد جوان    نه، دوست دارم با تو باشم.

        زن جوان    کی می   دونه که چه   قدر منتظر باید موند؟ شاید تا فردا هم دنیا نیاد.

       مرد جوان    نه. دوست دارم پیشت باشم. معلومه که باید با تو باشم. گرچه خیلی کار دارم، 

ولی دوست ندارم برم. می   خوام کنارت بمونم.
        زن جوان    ازت اینجا کاری بر نمیاد. دست کم االن، همین االن.

       مرد جوان    متوجه هستی چه قدر عجیب حرف می   زنی؟

        زن جوان    آخه تو دلت می   خواد بری خونه.

       مرد جوان    چرا این طوری می   گی؟

        زن جوان    برای این که حس می   کنم دلت می   خواد بری.

       مرد جوان    نه، دلم نمی   خواد برم.

        زن جوان    آخه من حس می   کنم اینجا برات خسته کننده شده کمی.

       مرد جوان    اصلن، حتا یه ذره هم خسته کننده نشده. تویی که این طوری  فکر می   کنی. فکر 

و خیال خودتو به دیگری نسبت می   دی. همیشه کارت اینه.
        زن جوان    صبرم تموم شده. دیگه طاقت ندارم.

       مرد جوان    من هم ندارم. ]مکث[ ببخشید.

]سکوت[

       مرد جوان    دوست دارم باهات باشم. من فقط همینو می   خوام. متوجه هستی که چی دارم 

بهت می   گم؟
                مرد    یه کمی دیگه صبر می   کنیم.

                زن     جز این چه کار کنیم؟ تو با ماشین اومدی؟

                مرد    نه، با تاکسی. 

]سکوت[

        زن جوان    اگه چیزی پیش اومد، می   گم بهت زنگ بزنن.
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       مرد جوان    نه.

        زن جوان    برای خودت می   گم.

       مرد جوان    تو خودت خوب می   دونی دوست دارم اینجا باشم.

        زن جوان    خب آره... 

]سکوت[

        زن جوان    میا1 گفت بعدن میاد.

       مرد جوان    آهان... پس بگو! با میا حرف زدی؟

        زن جوان    فقط می   خواستم بهش خبر بدم.

هم که مثلن دارم پدر می   شم نه میا! 
ُ
       مرد جوان    این مِن االِغ گ

        زن جوان    فقط می   خواستم خبر داشته باشه.

       مرد جوان    هوم، آره، حتمن. حتمن.

]سکوت[

]زن جوان به قاب عکِس بزرگ و قهوه   ای رنگی که به دیوار آویخته است نگاه می   کند.[

       مرد جوان    این دیگه چیه؟

        زن جوان    نمی   دونم، چه   قدر چندش آوره!

       مرد جوان    ]برمی   خیزد و نزدیک قاب عکس می   رود.[ واقعن چیه؟

        زن جوان    انگار پای یه آدمه! نه؟

       مرد جوان    این یه عکس بزرگ شده   ی رادیوگرافی از یه پای بچه   ست. یه پای بچه که 

یه میخ زنگ زده رفته توش!
        زن جوان    پس این سیاهه میخه نه؟

       مرد جوان    این اگه میخ باشه، توی عکس باید سفید بیفته.

1. Mia.
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         این عکس باید خیلی قدیمی باشه. 
]سکوت[

                مرد    یادت نمیاد؟

                زن     نه.

                مرد    هیچ خاطرت نمیاد ما با هم اینجا بوده باشیم؟

                زن     نمی   خوام چیزی به خاطرم بیاد... توی این لحظه...

                مرد    نه، خب...

                زن     یه جایی بوده البد. مثل همین حاال که ما اینجاییم، اینجا هم جایی یه دیگه.

انگار همین  نوزده ساِل پیش.  بودیم.  بود، به هر حال. ما همین جا                  مرد    همین جا 

دیروز بود. انگار هیچچی عوض نشده. خوِد ما انگار فقط عوض شدیم. توی 
یه آپارتمان تازه تعمیر زندگی می   کردیم. یه کمی پایین   تر، اون دسِت خیابون 
سر نبش بود. تعمیرات که تموم شد، اجاره   اش رفت باال. ماِل ما باالترین طبقه 
بود. طبقه   ی شش مال ما بود. جرأت نمی   کردی توی بالکنش بری. از اون 

باال اینجا دیده می   شد.
                زن     بالکنش فقط به درد رخت پهن کردن می   خورد.

                مرد    هوم... قرار نبود زیاد اونجا بمونیم. 

]سکوت[ 

                مرد    اون کی بود؟

                زن     کی؟

                مرد    یه نفر از اون طرف رد شد.

                زن     راستی؟

                مرد    یه نفر اونجا بود. گمونم یه َمرد بود که رد شد. اون تَه.

       مرد جوان    یه نفر اونجا بود.
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                زن     کی بود؟

                مرد    نمی   دونم. یکهو غیبش زد.

]سکوت[

                مرد    می   گی برم بپرسم؟

                زن     نه، نمی   خواد بری.

                مرد    نه خب، نه دیگه.

       مرد جوان    دارم فکر می   کنم اون خانوم و اون آقا اینجا چه کار دارن؟ ]مکث کوتاه[ شاید پدر 

و مادر کسی باشن. خودشون که برای بچه   دار شدن خیلی پیرن!
                مرد    می   گی برم بازم بپرسم ازشون؟

                زن     آره خب... برو بپرس. 

]سکوت[

                زن     ولی رو سردرش نوشته بود.

]سکوت[

                زن     اسِم بخش نوشته بود. اسِم اینجا.

                مرد    چی نوشته بود؟ من که نتونستم عینکمو پیدا کنم.

       مرد جوان    چی نوشته؟

                زن     اتاق وداع!

                مرد    اتاق وداع؟

                زن     بله.

                مرد    عینکتو می د   ی ببینم؟

                زن     عینکم همرام نیست. سرِکار جا گذاشتمش. ما همین   جا باید می اومدیم. همین   جا 

باید باشیم. دقیقن همین   جاست. پسرمون همین   جاست.
                مرد    بی   عینک نمی   تونم خوب ببینم.
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                زن     هوم، نوشته اونجا.

                مرد    هان... ]مکث[ اتاق وداع. 

]سکوت[

       مرد جوان    دارن نگامون می   کنن.

        زن جوان    کیا؟

       مرد جوان    همون دو تا، غیر اون دو تا که کسی اینجا نیست.

                زن     چرا نگامون می   کنن؟

                مرد    کیا؟ ]مکث کوتاه[ آهان... اونا   رو می   گی؟

                زن     اون طرفن.

                مرد    چی   رو می   خوان نگاه کنن.

                زن     توی این فکرم که کارشون اینجا چیه. برای چی اینجا اومدن.

                مرد    چه می   دونم.

                زن     اون قدرها سنی ندارن.

                مرد    همین االن گفتم که.

                زن     هم   سن و ساِل خودمونن.

                مرد    هم   سن و ساِل ما؟ نه بابا... این   قدرها سنّ   شون باال نیست.

                زن     می   گم شاید اینا... البد کسی   رو اینجا دارن که برای شناساییش اومدن.

                مرد    آره... ]مکث کوتاه[ وحشتناکه!

                زن     می   گم شاید دوست و آشنا، یا خواهر، برادری اینجا دارن.

                مرد    قطعن... چه دردناکه! ]مکث کوتاه[ شاید هم پدر مادرشون باشه، پدر یا مادر 

یکیشون...
                زن     ولی خیلی جوونن. دختره هیجده نوزده سالش بیشتر نیست.

                مرد    هوم، نمی   دونم. بستگی داره چه طوری... اگه چیزی هم باشه... ممکنه یه 
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بچه ی کوچیک باشه. 
]سکوت[

                زن     نمی   دونم... نمی   تونم دیگه...

                مرد    چی می   گی؟

                زن     هیچچی... نمی   تونم دیگه.

                مرد    من هم نمی تونم.

                زن     نه نمی   تونم.

                مرد    ولی باید بتونیم.

                زن     آره... می   دونم.

]سکوت[

                زن     می   گم اصلن شاید کس دیگه باشه.

                مرد    هوم...

                زن     شاید الیاس1 نباشه. شاید اصلن کِس دیگه ای باشه.

                مرد    آره.

                زن     نمی   خوام بدونم.

                مرد    نه.  

]دسِت زن را در دست می   گیرد.[ 

                زن     نمی   خوام.

       مرد جوان    چه خوب که مامانت میاد. من و مامانت می   تونیم خونه   رو آماده کنیم تا شما دو 

تا تشریف بیارین. تا بیاین فرصت خوبی یه که خونه   رو جمع و جور کنیم. خونه 
وضعش از این سر تا اون سره. ریخت و پاشه حسابی!

1. Elias.
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        زن جوان    همه   شون وسایل منه که خونه   رو ریخته به هم. البته چه فرقی داره؟ ما که 

می   خوایم به هرحال از این خونه بریم.
       مرد جوان    آره ولی...

        زن جوان    ما چه مدته اینجاییم؟

       مرد جوان    نمی   دونم... شاید یه ربع بشه.

        زن جوان    من که احساس می   کنم چند هفته   ست.

       مرد جوان    اما خبر دارن ما اینجاییم. فراموشمون نمی   کنن. حق ندارن فراموشمون کنن.

                زن     نکنه مارو فراموش کرده باشن!

                مرد    هوم، به نظر این جوری میاد. همینه، غیر از این نمی تونه باشه. 

                زن     هوم، انگار همین   طوره.

       مرد جوان    بعد شاید بزنیم بریم سفر. مرخصی! ترکیه یا ِکرت، یا هر جای دیگه. جایی که 

دریاش گرم باشه فقط. اون طرف   ها از همین حاال نیمه   ی بهار آب دریاش 
گرمه خوب. بگردم ببینم می   شه یه سفر ارزون پیدا کنم. توری موری چیزی، 

و یه هفته ده روزی بندازیم بریم.
        زن جوان    مگه می   شه همچو کاری بکنیم؟

       مرد جوان    این موقع سال سفرِ ارزون فراوونه. این روزا کسی سفر نمی   کنه.

        زن جوان    با یه نوزاد که نمی   شه رفت سفر.

       مرد جوان    نه... حاال که نه. بعدن.

                مرد    نوزده سال پیش بود، نوزده سال گذشت!

        زن جوان    اصلن دوست ندارم بهش فکر کنم.

       مرد جوان    نه خب، بعدشو می   گم. الزم نیست که همین االن بهش فکر کنی. چند ماِه 

دیگه. توی سپتامبر شاید.
        زن جوان    نه، نمی   شه. نمی   تونم.
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       مرد جوان    شاید خودش دلش بخواد پیِش مادرت بمونه تا من و تو بریم و برگردیم، یه 

سفرِ کوتاه فقط.
        زن جوان    نه. من باید کارمو شروع کنم.

       مرد جوان    کار؟ منظورت چیه؟

        زن جوان    کار. کارم دیگه! سر کار و زندگیم باید برم.

       مرد جوان    ُخب منظور؟

        زن جوان    ازم پرسیدن ماهِ آینده می   تونم شروع کنم یا نه؟

       مرد جوان    همین ماهی که میاد؟

        زن جوان    آره... ماه ِمی... هفته   ی اول ِمی. آدم باید خوشحال باشه که به کارش احتیاج 

دارن.
       مرد جوان    نه... همچو حقی نداری.

        زن جوان    چرا من حق ندارم؟ اگه بتونم پاشم برم سفر پس می   تونم سر کارمم برم. کار 

کردن که بهتر از مسافرت با توره.
       مرد جوان    خب... آره... من احمق   رو بگو که خیال می   کردم دوست داری خونه بمونی.

        زن جوان    می   مونم خونه. ولی پنج هفته فقط، تقریبن شش هفته یکسر خونه   ام. بسه دیگه.

       مرد جوان    نمی   فهمم اصلن... پاک دیوونگی یه.

        زن جوان    دوست دارم هر چی زودتر بیفتم رو رواِل زندگیم. هر چی    زودتر باز می   خوام 

خودم بشم.
       مرد جوان    آره ُخب، ولی این خیلی خیلی زوده خانوم.

        زن جوان    برای من اصلن زود نیست.

       مرد جوان    برای شازده خانوم یا شازده پسر چی؟ برای بچه زوده یا نه؟ اصلن تو َحواست 

هست داری چی می گی؟
        زن جوان    آخه من کنده شدم، جدا شدم. از همه چی دور شدم. می   دونی،  منو انگار از خودم 
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بریدنم. از جهان و از خودم دور شدم. نمی   دونم چه   م شده. دیگه حتا با خودم 
هم رابطه ندارم. مثل یک غریبه   ای شد   م که نمی   شناسمش. کارهایی ازم 
سر می   زنه که هیچ وقت تا حاال سر نزده. می   دونی، انگار گردنمو زده باشن.

       مرد جوان    هوم، می   دونم. گفتی اینارو... بارها گفتی بهم.

        زن جوان    حرف های من هیچ تأثیری روی تو نمی   ذاره... به هرحال نمی   فهمی چی می   گم.

       مرد جوان    نه، نمی   فهمم ولی سعی می   کنم بفهمم چی می   گی.

        زن جوان    خوِد من هم نمی   فهمم   .

       مرد جوان    چی رو؟

        زن جوان    همین که نمی   فهمم چی داره می   شه.

       مرد جوان    نمی   تونی دسِت کم تا بعِد ساِل نو توی خونه بمونی؟

        زن جوان    مثِل اینه که یه فیلم بی   صدا نگاه کنی و نفهمی چی به چیه و داره چی می   شه 

و این در حالی یه که خودمم توش هستم.می   دونی؟ دلم می   خواد زندگیم دوباره 
به جریان بیفته.

                مرد     نور این سالن انتظار چرا این قدر کمه؟ نمی   شه چراغ بیشتر بذارن؟

                زن     تو کلیسا هم حتا نور بیشتری دارن.

                مرد    تو کلیسا خب، آره.

                زن     کلیسا هم یه جور سالن انتظاره.

]سکوت[

                زن     اینجارو می   شه یه کاری کرد که فضا کمی روشن تر بشه.

                مرد    اینجا سرتاسرِ روز آدم در رفت و آمده.

                زن     کو؟ کجان؟ تو کسی رو می   بینی؟ اینجا که آدمی نیست. جز همون طفلکی   ها 

که نشسته   ن اون طرف. همه   ش همون دو نفرن.
        زن جوان    داری می   ری؟
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       مرد جوان    نه می   خواستم پاشم.

        زن جوان    اگه دوست داری بری برو دیگه.

       مرد جوان    نه! گفتم نه!

        زن جوان    خونه که نزدیکه. 

]سکوت[

       مرد جوان    می   مونم. گفتم که پیشت می   مونم.

                زن     انتظار... انتظار... وای چه انتظاری می   کشیم.

                مرد    هوم.

                زن     منتظر بودیم و هستیم.

                مرد    جز همین انتظار چه غلطی داریم بکنیم.

ش منتظر موندیم دیگه. من یه جورایی حتا فکر مرگشو کرده بودم.                 زن     بیشتر از َحِدّ

]سکوت[

                زن     شاید این یکی دیگه ست.

                مرد    هوم.

                زن     شاید اصلن یک نفر دیگه باشه.

                مرد    هوم.

                زن     شاید این الیاس ما نباشه.

                مرد    هوم.

                زن     شاید یکی یه که خیلی شبیه الیاسه.

                مرد    اما به تو زنگ زدن چرا؟ به تو خبر دادن. اگه خبر درست نبود، چرا باید به تو 

زنگ بزنن؟
                زن     ممکنه اشتباه کرده باشن، کافی یه این وسط یه چیزی خوب فهمیده نشه و به 

ُکل همه چی قاطی پاتی بشه.
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                مرد    چه طور ممکنه آخه؟

                زن     چه می   دونم، اشتباه کنن، اشتباه بشه. به همین سادگی یه.

                مرد    چه   طور ممکنه آخه همچو اشتباهی بکنن.

                زن     نمی   دونم. من فقط دارم می   گم، می   گم تا وقتی که مطمئن بشیم الیاسه یا نه.

                مرد    هوم.

                زن     نمی   دونم. من دیگه هیچچی نمی   دونم.

                مرد    نه. من فقط دارم سعی می   کنم، سعی می   کنم خودمو به یه امیدی بند کنم. 

امیدی به یه چیزی.. امیدی... امیدکی...
                زن      همین چند روز پیش بود که باهاش حرف زدم.

                مرد    حرف زدی باهاش؟

                زن      چند روز پیش از این.

                مرد    نمی   دونستم.

                زن     مدتی بود بی   خبر بودم ازش. من خودم زنگ زدم بهش.

                مرد    چی می   گفت؟

]سکوت[

                مرد    چیزی از حرف هاش احساس نکردی؟... حس  نکردی کمی افسرده باشه؟ حس 

نکردی چیزی؟ نگران بود؟
                زن     نه، اصلن. برعکس، مدت ها بود که اون قدر شاد ندیده بودمش. باهام شوخی 

می   کرد.
                مرد    چه شوخی   یی؟ چی گفتین به   هم؟

       مرد جوان    دوستت دارم.

        زن جوان    هوم

                زن     سرِ یه موضوِع احمقانه خیلی خندیدیم. خوشحال بود. بعد که صحبت   مون تموم 
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شد و خداحافظی کردیم یه جورایی شاد و سرحال شده بودم، حس می   کردم 
سبکم. معمولن بعد از صحبت با الیاس مدتی خوشحالم.

       مرد جوان    باالخره یه نفر داره میاد.

                مرد    ]برمی   خیزد.[ یه نفر پیداش شد.

                زن     نه.

]نگهبان می   آید تو.[

                مرد    ]رو به زن ایستاده است.[ می   گی بپرسم ازش؟ 

]زن خاموش مانده است.[ 

       مرد جوان    سالم. روزتون به خیر آقا.

          نگهبان     شما بودین که قرار بود بیاین؟

        زن جوان    فکر کنم ماییم دیگه.

       مرد جوان    بله، گفتن بیایم اینجا.

        زن جوان    قرار بود اینجا باشیم.

       مرد جوان    خیلی وقته اینجاییم. کیسه   ی آب هم دیگه پاره شده.

          نگهبان     وای... نه! یه عالم کار ریخته رو سرم!

       مرد جوان    خب، حاال باید چه کار کنیم؟

          نگهبان     خیال می   کردم سنّ   تون خیلی باالتر باشه.

       مرد جوان    باالتر باشه؟ چه   طور مگه؟

          نگهبان     آهان... پس شاید خواهر، برادر یا قوم خویِش نزدیکشین؟

       مرد جوان    نه خیر، ما زن و شوهریم.

          نگهبان     زن و شوهر؟ شما با هم زن و شوهرین مگه؟

       مرد جوان    بله، ما یه ساله زن و شوهریم باهم.

                مرد    ]جلو می   آید.[ روز به خیر... معذرت می   خوام.
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       مرد جوان    مگه اینجا ما نباید باشیم؟

                مرد    من فقط می   خوام یه سئوال کنم، ولی می   تونم صبر کنم.

          نگهبان     عجب! پس شما بودین که قرار بود بیاین.

                مرد    بله... نمی   دونم... فکر کنم ماییم دیگه.

          نگهبان     شما بودین که قرار بود برای تشخیِص هویِت یه نفر اینجا باشین؟

                مرد    بله. یه پسر.

          نگهبان     بله، یک مرِد جوون!

                مرد    خودمونیم، درسته، ما قرار...

                زن     ما البته نمی   دونیم دقیقن...

          نگهبان     با خودم می   گفتم کجا رفتن اینا!

                مرد    ما همین   جا منتظر نشسته بودیم.

          نگهبان     من هم تو اتاقکم نشسته بودم.

                زن     خیلی منتظر شدیم!

                مرد    یه َمرده، نه؟ یه َمرِد جوون؟

          نگهبان     جوونی که همین امروز سر صبح آوردنش؟ بله، جوونه خیلی.

                مرد    نوزده سالشه.

                زن     بیست سال.

                مرد    بله. بیست سالشه.

                زن     تو ماهِ مارس بیست سالش پر شد، نوزدهِم مارس.

                مرد    موهای روشن!... تقریبن الغر!

                زن     بیست سالِشه.

                مرد    روشنه موهاش. روشِن طالیی یه.

       مرد جوان    می   بخشین   ها! در حقیقت اول ما اومدیم.
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          نگهبان     بله. یه لحظه صبر کنین. من دقیق ندیدمش.

                مرد    موهاش... روشِن طالییه؟

          نگهبان     بله.

       مرد جوان    این دیگه چه وضعی یه؟

        زن جوان    ببین... صبر کن!... آروم باش!

          نگهبان     گفتم که من دقیق ندیدمش... نمی   دونم موهاش چه رنگی یه.

                زن       پسرم الیاس، بلند و الغره.

       مرد جوان    آخه اول ما اومدیم.

                مرد    ماهِ مارس بیست سالش پُر شد.

          نگهبان     خیله خب. بیشتر از این نمی   تونم چیزی بگم. بهتره خودتون نگاه کنین.

       مرد جوان    آخه ممکنه هر لحظه بچه دنیا بیاد.

                مرد    بله خب، طبیعی یه.

       مرد جوان    معلومه چه می   کنین؟

          نگهبان     من امروز صبح زود جسد پسر جوونی   رو تحویل گرفتم. سر صبح بود که 

پلیس تحویل داد.
                مرد    زخمی یه؟

                زن       تصمیم داشته برای معلمی ثبت نام کنه. ولی دوست داشت یک سال تعطیل 

باشه و بره سفر. می   خواست بره استرالیا.
                مرد    استرالیا!

          نگهبان     استرالیا.

       مرد جوان    چی می   شه تکلیف ما؟ چه کنیم ما اینجا؟

                مرد    هیچ خبر نداشتم.

بیاین  خودتون  بیاین...  من  دنبال  لطفن  شما  بخوایم...  اگه  خب...            نگهبان     خیله 
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ببینین مال شماست یا کِس دیگه   ست. آدم تا خودش نبینه چه   طوری می   تونه 
مطمئن بشه؟

                مرد    استرالیا می   خواست چه کار کنه؟

       مرد جوان    معذرت می   خوام!

          نگهبان     بله.

       مرد جوان    می   بخشین   ها! من فقط می   خوام یه سئوال کنم. بخش زایمان اینجاست یا نه؟

          نگهبان     اینجا بخش...؟

       مرد جوان    زایمان هست یا نه؟ زایشگاه؟

          نگهبان     آهان... عجب... نه! اینجا سالن انتظاره.

       مرد جوان    انتظار برای چی؟

          نگهبان     شما می   خواین برین بخِش زایمان؟

       مرد جوان    بله... همسرم نزدیک زایمانشه. به ما گفتن بیایم اینجا صبر کنیم.

          نگهبان     آهان... زایمان اون طرفه... اون یکی راهرو. سمت چپ. راهروی سمت چپی. 

از این   ور که بری می   شه سمت چپت.
       مرد جوان    به ما گفتن برین نزدیک اطالعات.

          نگهبان     اون طرف. نگاه! جایی که اون درا هست. می   بینی؟

       مرد جوان    اون طرف؟

          نگهبان     از همین   جا مستقیم می   ری جلو، بعد می   پیچی سمت چپ.

       مرد جوان    آهان. 

]سکوت[

          نگهبان     متوجه شدی که؟

       مرد جوان    امیدوارم شده باشم.

          نگهبان     ]مکث کوتاه[ شما فقط تا اون انتها برین بعدش از هر کی بپرسین بهتون 
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نشون می   ده.
       مرد جوان    هوم... ممنون.

          نگهبان     اینجا اصلن یک بخش دیگه   ست. ورودیش یکی یه، ولی در حقیقت دو تا 

عمارتن، مُجزان از هم.
       مرد جوان    بله، عجب جالبه!

          نگهبان     اینجا کاملن یه بخش دیگه   ست. اما انگار فهمیدنش راحت نیست.

       مرد جوان    تابلویی، نوشته   ای هم نداره؟

          نگهبان     نه، فقط یک حرف الفبا باالی دره.

       مرد جوان    درست!

          نگهبان     اون طرفه، اون یکی بخشه.

       مرد جوان    اونجا که تاریک روشنه؟

          نگهبان     بله، اونجا. یک نفر همیشه اونجا هست.

       مرد جوان    صحیح! خیله خب. ممنون دیگه.

          نگهبان     خواهش می   کنم.

                مرد    همینو می   گفتم. اینجا درست همون جایی یه که ما قبلن هم بودیم.

          نگهبان     ِکی؟

                مرد    نوزده سال پیش.

          نگهبان     اینجا یک بخش دیگه   ست. اینجا...

                مرد    پس که اینجا نبوده.

          نگهبان     چی نبوده؟

                مرد    هیچچی.

       مرد جوان    با توام!

        زن جوان    هان؟
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       مرد جوان    یه چیز دیگه...

          نگهبان     دیگه امیدوارم پیداش کنین.

       مرد جوان    بله، حتمن.

                زن     حاال باید چه کار کنیم؟

        زن جوان    چی می   گفت؟

       مرد جوان    هیچچی، باید بریم اون تِه ته. بعد بپیچیم سمت چپ.

        زن جوان    پس اینجا نبوده؟ من هم که گفتم اینجا نیست.

       مرد جوان    ورودی   شون یکی یه. منتها باید می   رفتیم سمت چپ. بعدش...

        زن جوان    آخه اونجا تاریکه!

       مرد جوان    خودشم گفت تاریکه.

        زن جوان    حاال تو مطمئنی اونجاست؟

       مرد جوان    آره، مطمئنم اونجاست. مشخصن پرسیدم ازش.

        زن جوان    ولی هیچ   کس اونجا نیست.

       مرد جوان    هنوز که نمی   دونیم کسی هست یا کسی نیست.

        زن جوان    بدجوری تاریکه.

       مرد جوان    باالخره یکی پیدا می   شه. مردم دم به ساعت دارن بچه دنیا میارن.

        زن جوان    نمی   شه یه بار دیگه بری قشنگ سئوال کنی؟

       مرد جوان    همین االن پرسیدم.

        زن جوان    از کی پرسیدی؟

       مرد جوان    از همین بابایی که اینجا بود. 

]سکوت[

       مرد جوان    حاال راه بیفت بریم!

        زن جوان    ببین، خیلی آروم و بی   حرکته. 
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]سکوت[

]دست روی شکمش می   گذارد.[ 

       مرد جوان    چه طور؟ یعنی چی بی   حرکته؟

        زن جوان    بی   حرکته! هیچ تکون نمی   خوره، هیچچی حس نمی   کنم.

       مرد جوان    خیله خب، حاال راه بیفت بریم. االن درد داری؟

                زن     نمی   دونم طاقت میارم یا نه. نمی   دونم می   تونم یا نه.

                مرد    می   خوای من برم... برم؟

                زن     نه.

                مرد    صبر کن. صبرکن... خیله خب.

          نگهبان     سخته. هیچ   وقت راحت نیست. هرچی هم جوون   تر باشن سخت   تر.

                مرد    تو نیا، بمون!

          نگهبان     امروزه روز خیلی جوون میارن، پشت سِرهم. جووِن جوون. هنوز بالغ نشده. 

بچه سال هنوز. آدم دلش می   خواد خیال کنه بزرگ ترن. ولی همینه که 
هست. دسته دسته جوون   های تنها تو اتاقاشون می   پوسن و از بین می   رن.

                مرد    هوم.

          نگهبان     خیلی سخته. نمی   تونی فراموش   شون کنی.

                زن     نه، نمی   تونم.

                مرد    نه.

                زن     نمی   خوام اینجا بمونم. نمی   خوام تنها باشم.

          نگهبان     شاید بخواین قبلش یه کمی صبر کنین، بعد...

                مرد    نه.

       مرد جوان    ِاما!

]زن جوان به کندی برمی   خیزد و می   رود پیش زن و مرد و نگهبان.[ 
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                زن     می   دونم... می   دونستم.

          نگهبان     دوست دارین موزیکی چیزی بذارم؟

                مرد    نه! موزیک برای چی؟

          نگهبان     بعضی   ها می   خوان. شما انگار نمی   خواین!

                مرد    نه.

]زن و زن جوان روبه روی هم ایستاده   اند. زن به زن جوان نگاه می   کند... و سینه   ی زن جوان 

را به نرمی لمس می   کند.[

                مرد    ِاما... چه کار می   کنی؟

                زن     حامله شدم. بچه   دار شدیم. بعد از هم جدا شدیم. ما نباید بچه   دار می   شدیم. من 

بودم که جدا شدم و رفتم. روزی که رفتم الیاس دو ساله بود.
                مرد    ِاما... بیا!

                زن     ما نباید بچه   دار می   شدیم. من بچه نمی   خواستم ولی بچه   دار شدم.

                مرد    ِاما، ایستادی اینجا و داری با غریبه حرف می   زنی؟

       مرد جوان    چه کار می   کنی ِاما؟

        زن جوان    هیچچی. می   خوام برم دستشویی.

          نگهبان     از اون طرف. همون درِ تکی... 

]زن می   نشیند. زن جوان می   رود.[ 

          نگهبان     خب، حاال بفرمایین. دنبال بنده بیاین!

                زن     همه می   رن.

                مرد    ]دست زن را در دست می   گیرد.[ بیا ِاما!

                زن     فقط من موندم!

]سکوت[
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]جنازه   ای پوشیده در مالفه   ی سفید، روی تخت در وسط اتاق قرار می   گیرد. مرد جوان 

همزمان به راه می   افتد و به اتاق دیگر می   رود. مرزِ این اتاق را نور تعیین کرده است. در واقع 

فضا یکی   ست ولی نور، این فضا را دو نیمه کرده است. زن جوان می   نشیند روی تخت.[

        زن جوان    سالم.

              دختر    سالم، من منتظر کسی   ام.

        زن جوان    چی؟

              دختر    من منتظرِ کسی   ام که نمیاد.

       مرد جوان    سالم.

        زن جوان    سالم.

       مرد جوان    منم. خب، تو چه طوری؟

]سکوت[

       مرد جوان    آهان... دیگه پا شدی نشستی که!

        زن جوان    هوم.

]مرد جوان کنار زن جوان می   نشیند. دست او را در دست می   گیرد.[ 

       مرد جوان    چه   طوری؟ خوبی؟ چه خوش بویی!

        زن جوان    خسته!

       مرد جوان    این خب طبیعی یه. ]زن را در آغوش می   گیرد.[ چیز عجیبی نیست. اما چه شبی 

به ما گذشت... تاریخی بود!
]سکوت[

       مرد جوان    خب، یه کمی حس می   کنی که بهتری؟

        زن جوان    آره، بهتر می   شم.

       مرد جوان    به زودی می   ریم خونه.
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        زن جوان    آره... ولی امروز نمی   شه. 

]سکوت[

       مرد جوان    هوا بیرون محشره. گرمِ گرم شده. مطمئنن نوزده بیست درجه گرمه هوا. آدم 

بهارو احساس می   کنه. هوا خیلی تمیزه، شفافه. آدم هوس فوتبال می   کنه. 
]مکث[ اما صبر می   کنم بزرگ تر بشه. در حال حاضر می   تونه دروازه   بان بشه 

فقط.
        زن جوان    اینا تو بیمارستان دوست دارن هر چی زودتر آدم پاشه بشینه.

       مرد جوان    خب تو هم نشستی دیگه، چه طوری؟ چی حس می   کنی؟

        زن جوان    نمی   دونم. گفتم که، نمی   دونم چه احساسی دارم.

       مرد جوان    هوم.

        زن جوان    بهم نگفتن که این همه درد داره. اصلن هیچچی نگفتن.

       مرد جوان    توی اون کتابچه هم چیزی ننوشته بود؟

        زن جوان    فکر می   کردم که دارم می   میرم. تقریبن مرده بودم.

       مرد جوان    داشتی می   زدی منو!

        زن جوان    من؟ تورو می   زدم؟

       مرد جوان    آره... خیلی درد داشتی آخه. داشتی از شدت درد کتکم می   زدی. می   زدی تو 

صورتم. 
]سکوت[

        زن جوان    آه... اصلن منظوری نداشتم واقعن.

       مرد جوان    ای بابا، بی   خیالش، مسئله   ای نیست. واسه   ی این که نگفتم. ببین، از خونه 

اینو آوردم برات. یه کمی مجله و کتاب. گفتم اگه دوست داشته باشی چیزی 
بخونی، یه چیزی داشته باشی.

        زن جوان    ممنون! گل   ها بو دارن؟
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       مرد جوان    اینارو اینجا بذارم؟

        زن جوان    جون خوندن ندارم.

       مرد جوان    نه، حاال که نه. می   تونی بعدن بخونی. همین   جا تو اتاقت بذارم؟ 

]سکوت[

        زن جوان    از همین پایین خریدی؟

       مرد جوان    آره فرقی نداره از کجا خریده باشم.

        زن جوان    از همین پایین دیگه؟

       مرد جوان    پسرم   رو دیدم! بغلش کردم. چه سبک بود بچه م. انگار هوارو تو بغل گرفته 

باشی مثلن!
        زن جوان    بچه باید بخوابه!

       مرد جوان    قبل از این که بیام اینجا پیش تو، آره، قشنگ خوابیده بود. خواِب خواب.

        زن جوان    نباید بیدارش کنی!

بچه ام. سرشونه   هاش و روی  نازه  و  تماشاش کردم. خیلی خوشگل         مرد جوان    فقط 

سینه   اش یه کمی مو داره. ولی می   گن می   ریزه همه   ش.
        زن جوان    می   دونم. اگه قرار باشه به بچه   م شیر بدم لب به مشروب نباید بزنم.

       مرد جوان    یه ذرّه ش که جایزه.

        زن جوان    نه! هیچچی! نمی   خوایم یه الکلی داشته باشیم.

       مرد جوان    چی می   گی تو؟ بابا بزرگش که یه پا الکی بود.

        زن جوان    آره، راست می   گی   !

       مرد جوان    باالخره بچه   مون پسر از آب دراومد!

        زن جوان    همونی شد که می   خواستی. 

            ]شکلک درمی   آورد.[

       مرد جوان    با اون چشم های آبیش. ]مکث[ درد داری؟ 
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        زن جوان    نه، فقط موقعی که تکون می   خورم. ]مرد جوان می   خندد.[ خنده داشت؟

       مرد جوان    نه نه، به این نخندیدم. ]مکث بلند[ یاد یه داستان افتادم. یه پسری همین سِر 

شبی تعریف می   کرد. یه مردی بوده... آدمخوارهای آفریقایی یه پیرمرد رو 
می   گیرن و می   بندنش... نه نه... دوتا بودن. دوتا مرد سفید پوست. این ماجرا 
ماِل خیلی قدیمه. آدمخوارها این دوتا مرد رو می   بندن به درخت و با نیزه 
می   افتن به جوِن این بیچاره   ها. نیزه   رو فرو می   کنن توی تنشون. یکی از مردها 
داد می   زده گریه می   کرده و آخ و اوخ راه انداخته بوده، از درد نعره می   زده. اما 
اون یکی دیگه، اصلن انگار نه انگار، هیچ    عکس   العملی به شکنجه   ها نشون 
نمی   داده. اون یارو اولیه که جیغ و داد می   کرده، رو می   کنه به اون یکی دیگه 
می   گه مگه تو دردت نمیاد؟ یارو جواب می   ده فقط موقعی که می   خندم دردم 

میاد.
        زن جوان    هوم، هوم.

       مرد جوان    خنده ام از این بود.

        زن جوان    آره... منم احساس می   کردم نیزه از تو بدنم رد می   کنن.  

]سکوت[

       مرد جوان    باالخره من و تو هم بچه   دار شدیم دیگه. حاال من یک بچه دارم.

        زن جوان    هوم...

       مرد جوان    بچه   ی خودمونه... نمی   تونم درک کنم.

        زن جوان    من هم درک نمی   کنم.

       مرد جوان    لحظه   ی بی   نظیری بود! لحظه   ای که بچه دنیا اومد. درست اون لحظه که از توی 

بدن قشنِگ تو اومد بیرون، داشت به من نگاه می   کرد. راست زل زده بود توی 
چشمای من. واقعن نمی   دونم که حقیقت داشت یا به نظرم می   اومد. مثِل این 
بود که یه جورایی از همه چی خبر داره. انگارهمه چی   رو می   دونست. به همه 



76    |   مهه ی آن چه که بود و سه منایشنامه ی دیگر

چی آگاه بود. انگار، همه   ی دروغ   ها و کالهبرداری   هارو می   شناخت، همه   ی اون 
چیزایی   رو که یه آدم در طول زندگیش یاد می   گیره، همه   رو از بَر بود. می دونست 
همه چیزو. بلد بود. انگار می   دونست چی قراره پیش بیاد، انگار می   دونست چی 
در انتظارشه. منو انگار می   شناخت، یه جوری بود که انگار همیشه همدیگه   رو 
می   شناختیم. از ازل، ولی تا حاال همدیگه   رو ندیدیم. انگار به من می   گفت: ِا 

تویی بابا؟ این خودتی؟ خوِد خودتی بابا؟
        زن جوان    پس بگو طفلکی چرا اون جیغو کشید!

       مرد جوان    چرا این حرفو می   گی؟

        زن جوان    شوخی کردم بابا، من هم حق دارم یه کمی شوخی کنم. ببینم دلخور شدی؟

       مرد جوان    فکر نکنم شوخی بود. مثل شوخی نبود.

        زن جوان    شوخی نبود؟ پس چی بود؟

                مرد    اینجاست؟ اینه؟

          نگهبان     بله اینجاست. این پسر َجوون   رو سر صبح آوردن، درست بعد از ساعت شش. 

دوست دارین براتون موسیقی بذارم؟
                مرد    موسیقی   ی چی؟

          نگهبان     باخ یا بتهون. یکی از آخرین کاراش.

                مرد    نه... موسیقی نمی   خواد.

          نگهبان     فقط همین پسرِ َجوونه. تنها همینه.

       مرد جوان    یه جوری بهم نگاه می   کرد که انگار از هر اتفاقی که قراره بیفته خبر داره. انگار 

منتظر بود اتفاقه بیفته االن. منتظر بود همه   ی اتفاق   ها بیفته یکهو. دستاشو 
جلوی خودش این جوری مشت کرده بود. جوری مشت کرده بود که انگار 

زندگِی منو توِی مشتاش گرفته بود.
                مرد    کفش   هاش کو؟ کفش پاش نبود؟
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                زن       لباساش؟ لباساش کجان؟

          نگهبان     آه... نه حاال... وقتی پیداش می   کنن لخت بوده. 

]سکوت[

          نگهبان     خیله خب... می   گم... نمی   خواین براتون...؟

                مرد    نه... کجا پیداش می کنن؟

        زن جوان    خسته   ام، خیلی خسته   ام.

          نگهبان     بیشتر از این چیزی نمی دونم.

             ]نگهبان مالفه را از روی صورت جسد پس می   زند.[

                زن     وای... نه...

]مرد چشم بر هم می نهد.[

                زن     نه!

                مرد    این ِالیاس نیست؟

                زن     نه!

                مرد    کیه؟ 

]یک قدم می   آید جلو.[ 

                مرد    نه... آه... 

]سکوت[

                مرد    طفلکی الیاِس من... الیاِس کوچولوی من...

]سکوت[

                مرد    آقا... 

]سکوت[

          نگهبان     بله، بفرمایین!

                مرد    الیاِس کوچولو... چه کردی الیاس؟
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]سکوت[

          نگهبان     الیاسه؟

                مرد    بله الیاِس منه.

]سکوت[

          نگهبان     پس درسته، اشتباهی نشده، این خوِد الیاسه!

                مرد    بله.

          نگهبان     خوِد الیاسه دیگه؟ مطمئنید کاملن؟

                مرد    مطمئن؟

          نگهبان     بله.

                مرد    مطمئنیم دیگه، شما منظورتون چیه؟ 

]سکوت[

                مرد    معلوم هست چی دارین می   گین؟

          نگهبان     بله... آخه...

                مرد    معذرت می   خوام. ]مکث کوتاه[ معذرت می   خوام.

       مرد جوان    برم بیارمش؟

        زن جوان    نه، راحتش بذار.

          نگهبان     اینا البته برای محکم کاریه، که یه وقت اشتباهی رخ نده. گاهی اوقات نزدیکاِن 

مرحوم اون چه رو که نگاه می   کنن نمی   بینن. ]مکث کوتاه[ بنابراین بهتره که...
                مرد    درسته... معذرت می   خوام. 

]نگهبان مالفه را روی صورت جنازه می   کشد. مرد دوباره مالفه را پس می   زند.[ 

                مرد    نه... آه...

]سکوت[

          نگهبان     خیله خب دیگه... شاید بخواین کمی تنها باشین؟
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                مرد    بله، ممنون.

          نگهبان     پس من می   رم توی اتاقکم.

            ]مرد سر تکان می   دهد.[ 

          نگهبان     این هم یه فکری یه!

       مرد جوان    عزیزم.

                مرد    البته، بله. 

]سکوت[

          نگهبان     این فکرِ دایِم منه در مورد اون کسانی که از این دنیا می رن.  می   گم همینه 

دیگه. همینه که شده، همینه که هست. گاهی این طوری می   شه. همین   جور 
ساده که این طوری نشده، مسائل پیچیده   ای دست به دست هم دادن تا که 
این طوری شده. همینه دیگه. همینه که هست. نمی   دونم این در مورِد شما 
هم صادقه یا نه. ولی اون که رفته دیگه همه   چی براش تموم شده. دیگه 
نیازی نداره که بدونه چی شد که این طوری شد. احتیاجی نداره چیزی بدونه 
اصلن. این ماییم که زنده   ایم و هنوز هستیم و می   تونیم به یاد بیاریم و رنج 

بکشیم. اما برای رفته   ها همه چی تموم می شه. اونا آزادن دیگه.
                مرد    بله.

          نگهبان     بله. همه   چی براشون تموم شده. می   تونن از این به بعد دیگه آسوده باشن. و 

این شاید یه جور تَساّل باشه برای ما، برای ما زنده   ها.
                زن     اینجا بی کس و تنها بمونه؟

       مرد جوان    فکرشو بکن... می   بینی الَمّصب... ما حاال سه نفر شدیم.

        زن جوان    هوم.

       مرد جوان    خوشحالی که سه نفر شدیم؟

        زن جوان    معلومه که خوشحالم. ولی االن تحمل خوشحالی    رو ندارم.
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       مرد جوان    می   فهمم.

        زن جوان    تو به جای من هم خوشحال باش.

       مرد جوان    باشه سعی می   کنم.

]سکوت[

]زن جوان دست مرد جوان را می   گیرد.[

]سکوت[ 

       مرد جوان    توی فکرِ اینم که به چند تا از این شرکت   های حمل و نقل زنگ بزنیم و ببینیم 

قیمت   ها چی به چیه!
        زن جوان    امروز که شنبه   ست و تعطیلن همه.

اسباب   کشی  خودمون  امروز  همین  می   داد  جون  شنبه   ست!  الَمّصب!         مرد جوان    آخ... 

می   کردیم. خیلی ارزون تموم می   شد.
        زن جوان    تازه ما که زیاد اسباب اثاثیه    نداریم.

       مرد جوان    هنوز تا اسباب   کشی چند ماهی طول می کشه. دست کم دو سه ماه طول 

می   کشه.
             ]زن دستش را جلو می   برد و صورت بی   جاِن جسد را نوازش می   کند. مرد چیزی می   گوید که 

مفهوم نیست.[ 

        زن جوان    چه قدر خوبه اینجا. دوست دارم همین   جا باشم. همین جا بمونم.

       مرد جوان    اینجا بمونی؟ واقعن دوست داری اینجا بمونی؟

        زن جوان    آره... 

]سکوت[

        زن جوان    دوست دارم بخوابم ولی درد دارم.

       مرد جوان    آخه خسته   ای عزیزم!

        زن جوان    آره... هیچ   وقت این همه خسته نبودم تا به حال. مگه می شه آدم این همه 
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خسته بشه!
       مرد جوان    چیزی میل داری بیارم؟ 

            ]زن جوان سر تکان می   دهد.[ 

       مرد جوان    کی بشه بیاین خونه!

        زن جوان    بعدش هم سریع باید کارمو شروع کنم.

       مرد جوان    حاال الزم نیست راجع به این حرف بزنیم.

        زن جوان    دوست دارم کارمو سریع شروع کنم. این برام خیلی مهمّه.

       مرد جوان    می   دونم، می   دونم برات مهمّه. همون اندازه که برای تو مهّمه، برای من هم 

مهّمه.
        زن جوان    شاید دوباره بتونم به خودم بیام. خوِد خودم بشم.

       مرد جوان    می   شی. من امیدوارم که می   شی.

]سکوت[

        زن جوان    من نمی   تونم برم جایی بیرون شهر زندگی کنم. نمی   تونم توی خونه بشینم 

و کاری نکنم.
       مرد جوان    کی همچو حرفی زده؟ کی گفته تو بشینی توی خونه و کاری نکنی؟ کی 

می گه؟
        زن جوان    این جوری تموم می   شم. فرو می   رم. اُفت می   کنم.

       مرد جوان    هر چی تو دلت بخواد. هر کاری که دوست داری بکن.

        زن جوان    نمی   تونم بی کار باشم. تاب نمیارم.

       مرد جوان    من هم تاب نمیارم.

                زن     الیاس... اینجا تنها می   مونه؟

                مرد    بریم ِاما؟

]سکوت[
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                مرد    بریم؟

                زن     آخه کجا؟

                مرد    بیا... بیا بریم.

                زن      وقتش که شد خودم می   رم. می   رم... باشه می   رم.

                مرد    ُخب... ُخب.

       مرد جوان    سالم.

              دختر    سالم، سالم.

       مرد جوان    توی این فکرم که چی به سر این دختر اومده.

]سکوت[

        زن جوان    زود تموم می   شه.

       مرد جوان    چی تموم می   شه؟

        زن جوان    همه چی. تموم شد همه چی. به هیچچی نمی   رسم.

       مرد جوان    خودمون خواستیم دوره افتادیم. صد تا خونه دیدیم.

        زن جوان    چون خودت می   خواستی. چون برات خیلی مهم بود که خونه داشته باشی.

       مرد جوان    فقط برای من مهمه؟ برای من یکی فقط؟

        زن جوان    تو برات خونه داشتن، بچه داشتن، خانواده داشتن همه ش مهم بوده. چون که 

هیچ وقت نداشتی   شون.
       مرد جوان    عجب، عجب... ]مکث کوتاه[ منو بگو که خیال می   کردم تو هم به اندازه   ی من 

دوست داری.
        زن جوان    من نمی   دونم چی دوست دارم. من اصلن هیچچی دوست ندارم. دیگه من 

نمی   دونم کی   ام. خیال می   کردم بعدها بهتر می   شه... ولی انگار غیرواقعی یه... 
انگار یه رویاست فقط.

       مرد جوان    چی رویاست فقط؟
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دیگه.  نیست  هیچچی  انگار  که  جوری یه  نمی   دونم.  چی!  همه  من!          زن جوان    تو! 

هیچچی ندارم. پام انگار رو زمین نیست. برای اون آپارتمان نقلی و قشنگم 
دلم تنگ می   شه. برای اون بالکنش. برای اون سپیدارهای توی کوچه ش دلم 
تنگ می   شه. اولین آپارتمانی بود که داشتم. دلم براش تنگ می   شه، دلم برای 
پدربزرگ و مادربزرگم خیلی تنگ می   شه. برای خونه   مون دلم تنگ می   شه. 
دلم تنگ می   شه برای این که مادربزرگم بغلم کنه بنشونم روی تخت. منو رو 
تخت بنشونه و یه فنجون شکالت گرم بده این دستم و یه تیکه نون و کره 

بده اون دستم.
       مرد جوان    هوم، هوم...

                زن     چه کار کنیم؟

                مرد    نمی   دونم.

                زن     نمی   دونی؟

       مرد جوان    من یکی که دیگه طاقت زندگی توی شهر رو ندارم. هرچی از شهر کشیدم 

دیگه بسه. دیگه طاقت ندارم. من می   خوام زندگیمو جورِ دیگه بسازم.
                مرد    این جوری که می   گن...

                زن     نمی   دونم چه جوری طاقت دارم این اتاقو ترک کنم. پسرم رو بذارم اینجا تنها 

بمونه. بین این همه غریبه. نمی   دونم چه جوری می   تونم تاب بیارم.
                مرد    هوم...

                زن     الیاس اینجا تا ابد تنها می   مونه. 

]سکوت[

                مرد    من می   مونم. من اینجا می   مونم. من از اینجا بیرون نمی   رم. می   مونم.

        زن جوان    دو سه ماه بود که با هم تازه آشنا شده بودیم، که حامله شدم و حاال شهررو 

داریم می   ذاریم و می   ریم توی ده زندگی کنیم. نمی   دونم. احساس می   کنم 
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م می   شه. تنها 
ُ
همه   ی اون چیزایی که دوست داشتم یه جورایی داره محو و گ

چیزی که برام باقی مونده کارمه. نمی   دونم اون پایین توی ده با یه بچه   ی 
کوچک چه   جوری زندگی کنم. من اونجا حتا یه نفر هم نمی   شناسم.

       مرد جوان    منو که می   شناسی.

        زن جوان    آره... واقعن می   شناسمت؟

       مرد جوان    هوم... امیدوارم!

        زن جوان    تو رو؟ تو رو من می شناسم؟

       مرد جوان    امیدوارم. 

        زن جوان    نمی   دونم می   شناسمت یا نه. من از تو پوسته   ای   رو می   شناسم... ولی نمی   دونم 

کاملن می   شناسمت یا نه.
       مرد جوان    خب دیگه... ]مکث کوتاه[ این دیگه به خودت بستگی داره.

        زن جوان    تو توی وجودت چند تا تاریک   خونه داری که نمی   دونم توشون چیه. توی اون 

تاریک   خونه   هات نمی   دونم چی داری.
       مرد جوان    تاریک   خونه؟

        زن جوان    هوم... تاریک خونه!

       مرد جوان    داری جّدی حرف می   زنی؟

                مرد    من الیاس   رو نشناختم. 

]سکوت[

       مرد جوان    که من تاریک   خونه دارم!

        زن جوان    آره.

       مرد جوان    تاریک   خونه دیگه چه صیغه   ای یه؟

        زن جوان    ]نجوا می   کند.[ نمی   دونم.

       مرد جوان    تو هم البد روشن   خونه داری.
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        زن جوان    روشن بودن، همه   شون روشِن روشن بودن.

                زن     چه کار کنیم؟

]مرد سرتکان می   دهد که یعنی نمی   داند.[

                مرد    دلم می   خواست بیشتر می   شناختمش.

                زن     نمی   دونم چه کار کنم. نمی   دونم باید چه کار کنم. توی زندگیم هرگز توی همچو 

موقعیتی گرفتار نشده بودم. 
]سکوت[

                زن     یا... به... هر حال... نمی   دونم ما باید... 

]زن به مرد نگاه می   کند.[

                مرد    من و تو سالهاست همدیگه   رو ندیدیم.

                زن     هوم... چند سالی می   شه.

                مرد    من و تو... نمی   دونم کی بود، چند وقت پیش بود که ما با هم...

                زن     ]نجوا می   کند.[ ماِل سالها پیشه. ماِل قدیماست.

                مرد    و حاال اینجا... همو اینجا می   بینیم.

       مرد جوان    منم، این منم.

                زن     آره می   دونم.

                مرد    چه کار کنیم؟

                زن     نمی   دونم.

       مرد جوان    من می   رم.

        زن جوان    می   فهمم. 

]سکوت[

       مرد جوان    آروم آروم داره وقت مالقات هم تموم می   شه. ]مکث کوتاه[ یه کمی دیگه هنوز 

می   شه موند.
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                مرد    من و تو می   تونستیم یه جور...

                زن     اینو بذار بعدن صحبت بکنیم. حتمن حرف می   زنیم.

                مرد    هوم.

                زن     حاال توی همچو شرایطی نمی   تونم.

                مرد    من هم نمی   تونم.

       مرد جوان    اگه دوست داری کمی بیشتر می   مونم.

        زن جوان    نه... دیگه حرف نزن.

                مرد    راجع به وسایل الیاس بعدن صحبت می   کنیم.

                زن     وسایلش؟

                مرد    وسایل شخصی ش دیگه... چیزایی که داشته.

                زن     الیاس زیاد چیزی نداشت.

       مرد جوان    هر کی برای خودش یه تاریک   خونه داره. همه دارن. هر کی که بگی، یه اتاِق 

تاریک یه گوشه موشه   ای تو وجودش داره. خود تو هم داری. 
]سکوت[ 

                مرد    چی گفتی؟

                زن     من وسایلشو نگاه می   کنم. اونا به عهده   ی من. زیاد نیست وسایلش.

                مرد    هوم.

       مرد جوان    با تو ام، گوش کن چی می   گم.

                مرد    می   شه با همدیگه انجام بدیم.

                زن     حاال نمی   تونم به این چیزها فکر کنم.

                مرد    نه!

       مرد جوان    گوش کن!

                مرد    اگه کاری هست که باید دو نفری انجام بدیم...
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       مرد جوان    با توام.

                زن       تو تقریبن هیچ وقت نبودی.

        زن جوان    هان، چیه؟

                مرد    نبودم؟

       مرد جوان    هیچچی!

                زن     خودم ترتیبشو می   دم.

                مرد    اما من هم دوست دارم باشم. همین شب عیدی براش یه یخچال نو خریدم. 

همین ژانویه. 
]سکوت[

       مرد جوان    جوابمو نمی   دی؟

]سکوت[

       مرد جوان    به من جوابی نمی دی؟ جواب بده دیگه. نیستی مگه؟

        زن جوان    جواب چی   رو بدم؟

       مرد جوان    هروقت چیزی می   گم احساس می   کنم جوابی نمی   گیرم. هرچی من حرف 

می   زنم روی تو اثری نمی   ذاره. انگار کلمه بهت نمی   رسه.
        زن جوان    دوست داری من چی بگم؟

       مرد جوان    هروقت بهت نگاه می   کنم احساس می   کنم انگار که منو نمی   بینی.

        زن جوان    صبر کن!

       مرد جوان    هان! چی؟

]زن    رو می   گرداند، چنان که گویی می   خواهد برود. مرد منتظر ایستاده است.[ 

]سکوت[

                مرد    از این طرف... 

]دست بر شانه   ی زن می   گذارد. به پنجره   ی روشنی اشاره می   کند که روی در است.[ 
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                مرد    در اون طرفه. ما از اون در وارد شدیم.

                زن     هوم.

                مرد    گوش کن... 

]زن به طرف در به راه می   افتد.[

]سکوت.[ 

                زن     کجا بریم؟

]سکوت[

                زن     تو باید یک دونه سگ می   داشتی.

                مرد    سگ؟

                زن     تو باید یک سگ می   خریدی.

                مرد    چرا؟

                زن     یه سگی که تر و خشکش می   کردی و بهش می   رسیدی.

                مرد    نه، من سگ نمی   خوام.

       مرد جوان    نمی   دونم چی بگم!

        زن جوان    من هم نمی   دونم چی می   شه گفت.

]سکوت[

]مرد می   نشیند.[

]سکوت[ 

                مرد    یه روزی تو خیابون دیدمش. یادم نیست کی بود. بهم گفت که به این نتیجه 

رسیده بره معلم بشه. تصمیم داشت تو همین بهار برای رشته   ی معلمی ثبت 
نام کنه. اونجا من متوجه هیچچی نشدم. به نظر می   اومد همه چیش رو به 

راهه.
                زن     هوم، اون موقع رو به راه بود همه چیش.
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                مرد    خب؟

                زن     هر کاری از دستش بر می   اومد، انجام می   داد.

                مرد    سردرنمیارم، نمی   فهمم. چرا اصلن هیچچی به من نگفت؟ چرا؟ چرا چیزی 

نگفت!
                زن     نمی   دونم.

       مرد جوان    ]بر می خیزد.[ خب دیگه، من می   رم.

        زن جوان    هوم، می   بینم.

       مرد جوان    می   رم خونه.

        زن جوان    باشه برو.

       مرد جوان    شب میام.

]سکوت[

       مرد جوان    نمی   خوای بیام؟

        زن جوان    ببین من وحشتناک خسته م االن!

       مرد جوان    بعد صحبت می   کنیم.

        زن جوان    هوم، حتمن.

       مرد جوان    خب دیگه... امشب می   بینمت... تا شب...

        زن جوان    باید صحبت کنیم. 

]سکوت[

                مرد    می   ری خونه؟

                زن     نمی   دونم.

                مرد    می   خوای چه کار کنی؟

                زن     نمی   دونم. ]مکث[ هیچچی، چه کار کنم!

                مرد    هوم.
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                زن     همین   جا می   شینم... چند لحظه همین   جا می   مونم.

                مرد    هوم. ]مکث[ کسی   رو داری باهاش حرف بزنی؟

                زن     نه... دیگه هیچ کسو ندارم... تو داری؟

                مرد    نه! یعنی اون قدر نزدیک نیست که بشه باهاش حرف زد. 

]سکوت[

                مرد    می   خوای صبر کنم برات؟

                زن     نه، الزم نیست.

                مرد    می   تونم صبر کنم برات!

                زن     برو!

]سکوت[

                مرد    می   مونم، صبر می   کنم!

             ]سکوت و سپس تاریکی[

تمام
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نقش ها:

   برادر 1
   برادر 2
    خواهر
    همسر
        مرد
زن دیگر
زن جوان
         زن
مرد دیگر



]یک اتاق بزرگ و سفید، نور بسیار شدید.[

           برادر 1    این هم از این.

          برادر 2     هوم.

           برادر 1    چه زود تموم شد.

          برادر 2     هوم.

]سکوت[

           برادر 1    حاال ما موندیم فقط.

          برادر 2     درسته.

           برادر 1    همینه دیگه.

            خواهر    ببین چه قدر تاریکه!

           برادر 1    می تونیم چراغارو روشن کنیم.

            خواهر    و پنجره هارو باز کنیم تا هوا عوض بشه.

           برادر 1    نمی شه بازش کرد.

]سکوت[
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            خواهر    وای خدای من، ببین چه وضعی یه!

            همسر    می شه اینو بگیری یک لحظه؟

           برادر 1    معلومه که می شه. البته. 

]بچه ی خوابیده را از همسر می گیرد.[

            همسر    همه ی روز سراسر بغلم بوده.

           برادر 1    باز خوبه که به هرحال خوابیده بوده.

            همسر    تا کشیش صداش بلند شد طفلکی از خواب پرید.

           برادر 1    اگه من هم بودم می پریدم از خواب!

            همسر    مونده بودم بمونم یا برم بیرون.

          برادر 2     خب، می گین چه کار کنیم؟

            خواهر    نمی دونم.

                مرد    نه.

           برادر 1    قسمت اعظم شو بیرون می ریزیم، بعد دیگه آنچنان چیز زیادی باقی نمی مونه 

که بخوایم برداریم.
            خواهر    ما که جای اضافه نداریم.

                مرد    نه، مال ما تا ِخرِخره پُرِ پُره، از پر هم پُرتره.

ِه.
ُ
            خواهر    پُر آشغال و گ

            همسر    با توجه به تولد بچه و... چه و چه ش دیگه اصلن جا نداریم. 

          برادر 2     من هم جای خالی ندارم.

           برادر 1    ما به هرحال باید به این چیزها رسیدگی کنیم.

            خواهر    فقط باید ازدم دور بریزی.

          برادر 2     شاید چیزایی باشه که آدم.... مثل عکس و این جور چیزا...

           برادر 1    عکس هم زیاد نداشت.
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          برادر 2     نه، من چیزی نمی دونم.

           برادر 1    من ولی می دونم.

          برادر 2     عجب؟

           برادر 1    خیله خب.

]سکوت[

            همسر    من باید چند دقیقه بشینم.

           برادر 1    هوم، بشین!

            خواهر    خب... تو چه طوری؟

            همسر    ای بد نیستم.

            خواهر    حالت بده؟

            همسر    نه خوبم. خوبم دیگه... من هنوز بعد از زایمان برنگشتم به خودم.

          برادر 2     خیلی وقته که اینجا نیامده بودم. چند سالی می شه.

           برادر 1    می دونیم ما.

            همسر    شیر هم که نمی تونم بدم. شیر اصلن ندارم.

            خواهر    به شیر میای... درست می شه.

            همسر    نه، درست نمی شه. شیر ندارم.

           برادر 1    ما اگه وقت می کردیم بهش سر می زدیم.

            همسر    هوم.

           برادر 1    هروقت می کشیدیم بیایم می اومدیم دستی به سر و روی اینجا می کشیدیم.

            همسر    هر بار که می خواستیم بیایم، اصلن جالب نبود... آخه آدم خبر نداشت در چه 

حال و روزی یه.
           برادر 1    خبرکه داشتیم، دست کم خیلی وقت ها می دونستیم حال و روزش چه طوری یه.

            خواهر    هوم.



96    |   مهه ی آن چه که بود و سه منایشنامه ی دیگر

            همسر    به هرحال، حاال هرچی که شده ولی تونست توی زنده بودنش نوه ی خودشو 

ببینه.
           برادر 1    آره. بعدش دیگه امکانش نیست.

            همسر    نه... چه طور؟

]سکوت[ 

            خواهر    حاال دیگه با باد همسفره.

           برادر 1    سفر در باد!

            خواهر    واقعن باد هم می اومد، اون هم چه بادی.

           برادر 1    عجب!

]سکوت[

          برادر 2     چه طوری مُرد بابا؟

           برادر 1    چه طوری مُرد؟

          برادر 2     خب آره.

           برادر 1    کی می دونه؟ هیچ کس نمی دونه، من که بیشتر از تو چیزی نمی دونم.

          برادر 2     همین جا می میره؟ 

           برادر 1    آره. پس می خواستی کجا بمیره؟ همین جا مُرد دیگه.

            همسر    پاشو از این در بیرون نمی ذاشت.

            خواهر    هوم، می گفتن همه.

            همسر    یک پلیس اومد دم در زنگ زد. پرسید اریک خونه ست یا نه؟ وسط روز بود و 

اریک هم سرکارش بود.
          برادر 2     یک پلیس هم پیش من اومد، جوون بود پلیسه.

           برادر 1    جوون؟

          برادر 2     هوم، به من گفت پیداش کردن که با پیشونی افتاده بوده رو زمین.
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           برادر 1    رو زمین؟

          برادر 2     هوم، پلیسه می گفت.

           برادر 1    عجب!

          برادر 2     به همون حال مدتها مونده بوده. نسبتن طوالنی.

           برادر 1    هیچ این طوری نبوده. ما دقیقن یک هفته قبلش اینجا بودیم. براش غذا آورده  

بودیم... خودش درو باز کرد برامون... پیتزا آورده بودیم.
            خواهر    شاید از تخت افتاده زمین و ضربه خورده به سرش.

           برادر 1    هوم، کی می دونه.

          برادر 2     اونجا... 

           ]به لکه ای بر زمین و زیر تخت اشاره می کند.[

           برادر 1    این می تونه ماِل هر چیزی باشه.

          برادر 2     آره.

            همسر    وقتی انسانی می میره، حاال هرکی می خواد باشه... خیلی دردناک و غم انگیزه.

                مرد    درسته.

           برادر 1    من که این طوری فکر نمی کنم.

            همسر    همینه که هست دیگه... حاال هم نیست دیگه.

           برادر 1    این جوری که نمی شه زندگی کرد. کاملن بی معناست.

                مرد    خب دیگه زیاد هم جوون نبود.

           برادر 1    نه، این جوری نمی شه زندگی کرد.

            همسر    گرچه خودش این جوری می خواست... گرچه... چی بهش می گن؟

           برادر 1    این همون حرِف منه.

            همسر    سعی کردیم چند بار خونه دعوتش کنیم. اما، زیاد نمی اومد... و تازه وقتی هم 

می اومد آنچنان عصبی و گرفته بود که آدم نمی دونست چی بگه... از چی 
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صحبت بکنه.
          برادر 2     نه... این که...

           برادر 1    خب... تو بگو، خودت چه طوری؟

          برادر 2     من؟ من خوبم. تشکر می کنم.

           برادر 1    همین؟

          برادر 2     آره خب... چه طور مگه؟

           برادر 1    این تشکر نمی خواد.

          برادر 2     من خوبم. حال خودت؟

           برادر 1    من... من گرفتارم ... تا ِخرِخره... چیزی نیست که سر بره.

          برادر 2     چه خوب!

           برادر 1    بله، این جوری هم می شه گفت.

                مرد    نمی خوایم شروع کنیم؟

            خواهر    چرا... یه کمی آروم بگیر.

                مرد    من آرومم.

           برادر 1    خب، ِاوا1 چه طور؟ حالش خوبه؟ خیلی کم پیداست.

            همسر    نتونست بیاد؟

          برادر 2     نه، متاسفانه جور نشد بیاد.

            همسر    چه بد!

           برادر 1    با هم این هنوز؟

          برادر 2     البته! معلومه که با هم ایم.

           برادر 1    عجب!

1. Eva
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            همسر    اوا زِن نازنینی یه.

           برادر 1    آره دختر جالبی یه.

          برادر 2     با هم زندگی می کنیم.

           برادر 1    آره خب... این که چیزی نیست، چیزی رو نمی رسونه.

          برادر 2     خیلی هم می رسونه.

]برادر 2 می رود، می نشیند و از پنجره به بیرون می نگرد.[

                مرد    بهتره دست به کار بشیم.

            خواهر    خیله خب... دست به کار بشو.

                مرد    هوم... نمی دونم. می شه اون چه که باید نگه داشته بشه بذاریم یک کنار، یک 

دسته. و بقیه یک دسته ی دیگه... این طوری می فهمیم کلن چه اندازه ست.
            خواهر    این کار خودش چند روز وقت می بره.

                مرد    از یه جا باید شروع کرد دیگه.

            همسر    می شه هرکی یه اتاقو برداره. این طوری اتاق اتاق بریم جلو.

           برادر 1    عکس هم خیلی نیست. عکسها رو موقعی که اون زنه ازش جدا می شه می ریزه 

دور همه شو.
            خواهر    به هرحال از اون زنه عکسی نیست.

                مرد    خیله خب، این از این.

]سکوت[ 

                مرد    چه سریع... تازه ساعت نُهه!

]سکوت[

                مرد    به چه دردت می خوره؟

            خواهر    ماِل خودمه.

                مرد    این خرابه... نمی شه استفاده کرد.
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            خواهر    من با همین دوچرخه سواری یاد گرفتم.

                مرد    اینو می ذاری پایین توی گاراژ... آروم آروم وقتشه که چرخهای زمستونی رو 

بیاریم باال دیگه.
            خواهر    چی می گی؟ توی سپتامبریم هنوز.

                مرد    آره، اما به سرعت می رسه.

]سکوت[



                مرد    چه طوری؟

            خواهر    نمی دونم.

                مرد    نمی دونی؟ یعنی چی؟

            خواهر    نه...

]سکوت[

                مرد    نمی خوای لباس راحت بپوشی، راحت باشی؟

            خواهر    چرا، کم کم.

                مرد    کم کم؟

]سکوت[

                مرد    تأثیر مراسمه که خرابت کرده؟... مرِگ پدرت؟

            خواهر    هوم... نمی دونم.

                مرد    به هرحال پدرت بوده دیگه.

            خواهر    آره خب، این هم هست.

                مرد    آدم ازتوش نمی تونه در بیاد. ]مکث کوتاه[ این هم هست دیگه؟
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]سکوت[

                مرد    دیگه چی؟

            خواهر    دلم بچه می خواد. من هم بچه می خوام.

]سکوت[

                مرد    می دونم.

            خواهر    خوشم اصلن نمیاد بشینم نگاه کنم که زنهای دیگه، خیلی هم جوون تر از 

من، هر کدوم یه بچه تو بغل دارن و خوشحالن از این که کسی رو دارن که 
تروخشکش کنن و محتاجه بهشون.

                مرد    تو بیا منو تر و خشک کن. من به تو محتاجم.

            خواهر    دیگه طاقت ندارم به بچه ها نگاه کنم.

                مرد    ما هم یه روزی بچه دار می شیم.

            خواهر    چه طور آخه؟

                مرد    چه طور؟

            خواهر    همسران باید با هم همبستر بشن.

                مرد    مگه ما نمی شیم؟

            خواهر    نه، تا جایی که من فهمیدم، نه نمی شیم.

                مرد    پس چی می شیم؟

            خواهر    چندین ماِهه که دیگه حتا سعی هم نمی کنیم.

                مرد    آخه من سفر بودم... من که اصلن خونه نبودم.

            خواهر    فقط این نیست دیگه.

                مرد    وقتی من خونه نباشم چه طوری می شه که همبستر بشیم؟

            خواهر     تازه وقتی هم خونه باشی چیزی بهتر نمی شه.

                مرد    عجب!
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            خواهر    مگه نه؟

                مرد    بس کن دیگه!

            خواهر    قبلن هم همین بوده. همیشه همین بوده. فقط گاه گاه... بین مون فاصله بود 

اون موقع.
                مرد    معنِی این حرف چیه؟ بین مون فاصله بود اون موقع معنی ش چیه!

            خواهر    مثل این بود که انگار ما با هم چیز نبودیم... با هم انگار غریبه بودیم. ]مکث 

کوتاه.[ و همین هم هست دیگه.
                مرد    که این طور! که غریبه بودیم!

            خواهر    آره خب، هیچچی در میون نبود.

                مرد    نه، باشه نه نبود!

            خواهر    حاال چی شده مگه؟

                مرد    هیچچی نشده جز این که کسی که مثل چی، کار می کنه، که زندگِی راحتی 

داشته باشه، وقتی میاد خونه کاملن خالی و خسته ست و دوست نداره بهش 
بگن بی عرضه. نمی تونه این چیزارو بشنوه.

            خواهر    من و تو خیلی خوشبخت بودیم.

                مرد    خوشبخت؟

            خواهر    آره، فکر می کردم بودیم.

                مرد    بودیم واقعن؟

            خواهر    آره این جوری فکر می کردم.

                مرد    آره خب، خوبه دیگه.

]سکوت[

                مرد    من همچنان خوشبختم.

]سکوت[
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                مرد    اون قدر هستم که حق دارم خوشبخت باشم.

            خواهر    که حق داری؟

                مرد    اون قدر که می تونم خوشبخت باشم.

            خواهر    خیلی خوبه... که تو خوشبخت هستی.

                مرد    پس چی که هستم.

            خواهر    منظورت ازین چیه؟

                مرد    آدمایی مثل من حق ندارن خوشحال  بشن؟ اصلن حاال چرا ما در این باره 

حرف می زنیم؟
]سکوت[



        زن دیگر     کیه؟ ]مکث کوتاه[ تویی؟

          برادر 2     آره...معذرت می خوام.

]سکوت[ 

        زن دیگر     ولی...

          برادر 2     هوم...

        زن دیگر     اینجا چه می کنی؟

          برادر 2     می خواستم فقط ببینمت.

        زن دیگر     هوم، ولی خیلی سال گذشته... خیلی وقته ندیدیم همو.

          برادر 2     هوم، درسته.

        زن دیگر     آره... خیلی سا...

          برادر 2     می شه یه لحظه بیام تو؟
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        زن دیگر     اووه... وای خدا...  چه قدر حیرت کردم!

          برادر 2     حیرت؟

        زن دیگر     آره خب، چی خیال می کنی؟

          برادر 2     منظور خاصی نداشتم.

        زن دیگر     وحشت کردم تقریبن.

          برادر 2     من ازت معذرت می خوام.

        زن دیگر     من خیال کردم اتفاقی افتاده.

          برادر 2     نه، اومدم فقط سالمی کرده باشم... ولی... البد وقت مناسبی نیامدم.

        زن دیگر     نمی دونم.

          برادر 2     فقط امروز این جام. امروز دفن پدرم بود. اومده بودم تو مراسم باشم.

        زن دیگر     هوم... شنیدم... که فوت شده.

          برادر 2     دوست داشته خاکسترش توی جایگاه یاد بود1 اینجا به باد داده بشه.

        زن دیگر     هوم، دیگه پیر شده بود.

          برادر 2     شصت و سه سال. فکر کنم شصت و سه سال داشت.

        زن دیگر     خیلی وقت بود که ندیده بودمش.

          برادر 2     از این پایین رد می شدم نگاه کردم این باال دیدم روشنه، با خودم گفتم شاید 

هنوز هم اینجا باشی.
        زن دیگر     من از اینجا نرفتم و نمی رم دیگه.

          برادر 2     اما انگار...

        زن دیگر     ولی تعمیرات کردم... رنگ زدم. کِف اینجارو عوض کردم. هم  نشیمن هم 

کف آشپزخونه.

1. Minneslunden

قسمت خاصی در گورستان که محل یادبوِد مردگانی است که جسدشان سوزانده می شود.
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          برادر 2     چه خوب!

        زن دیگر     همه شو خودم یه تنه انجام دادم.

          برادر 2     قشنگ شده!

]سکوت[

          برادر 2     خیلی قشنگ شده!

        زن دیگر     از کِف سفید اتاق خیلی خوشم میاد. گرچه همه ی لکه پکه ها دیده می شه.

]سکوت[ 

        زن دیگر     خب... بشین!

          برادر 2     ممنون... چه قشنگه اینجا!

        زن دیگر     بیشتر وقتمون همین جا سپری می شه.

          برادر 2     عجب!

        زن دیگر     من و نیّسه1.

          برادر 2     نیّسه؟

        زن دیگر     پسرم.

          برادر 2     هوم... که این طور!... چند سالشه؟

        زن دیگر     هفت سالشه. مدرسه شو آگوست شروع کرد.

          برادر 2     پس تو یک پسر داری!

        زن دیگر      هوم... نیّسه.

]سکوت[

          برادر 2     چه قشنگ!

        زن دیگر     هوم قشنگه.

1. Nisse
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          برادر 2     کجاست؟ خوابه االن؟

        زن دیگر     نه، پیش باباشه.

          برادر 2     من می شناسمش؟

        زن دیگر     آره، می شناسیش.

          برادر 2     عجب!

]سکوت[

          برادر 2     می شه لطفن یه لیوان آب...

        زن دیگر     آره. لیوان اونجاست.

          برادر 2     هوم، دیدم، ممنون.

]سکوت[



                زن      خونه ای تو؟

          برادر 2     آره.

                زن     چه طور بود؟

          برادر 2     چه طور بود؟

                زن     هوم.

          برادر 2     مراسم خاکسپاری؟

                زن     آره... خواِب خوابم.

          برادر 2     می بینم... فردا صحبت می کنیم.

                زن     نه، بگو.

          برادر 2     واسه گفتن حرفی نیست!
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                زن      چرا، چه طوری بود؟

          برادر 2     سرد و تاریک و غم انگیز!

                زن      تاریک؟

          برادر 2     آره تاریک... که قراره باشه دیگه. و خاکستر توی هوا.

                زن      چه طوری؟

          برادر 2     همه ش یک اتاق سرد و تاریک و یک دونه کوزه ی کوچولو، همه ش همین. 

بعد هم ما همگی کنار هم شانه  به  شانه ایستادیم. حتا این خاکسپاری هم نبود. 
سعی کردیم با هم چیزی بخونیم. اما نشد و کشیش یک ذره ازش چیزی 
نمی دونست. تازه می خواست راجع بهش نطق هم بکنه. با وجود این حرفها شو 

زد. بعد هم عیبی توی بلندگوها بود که موسیقی شنیده نمی شد.
                زن      ولی حاال تموم شده دیگه؟

          برادر 2     آره... تموم شد، بعد همه مون رفتیم محل یادبود وایستادیم منتظر که یکی 

سعی کنه چند کلمه حرف بزنه. ولی هیچ کس چیزی نگفت... هیچ کس حرفی 
برای گفتن نداشت. و بعد، درست لحظه ای که می خواستیم خاکستررو بپاشیم 

تو هوا، ناگهان بارون گرفت!
                زن      عجب!

          برادر 2     پاشیدیم خاکسترو توی هوا... یک کمی خاکستر روی پالتوم پاشیده شد.

]سکوت[

          برادر 2     دوست داشتم چیزی بگم، اما نتونستم. حتا یک کلمه به زبونم نیومد.

                زن      البد دیگران هم نتونستن چیزی بگن؟

          برادر 2     نه... چی دارن بگن؟

                زن      نه... خسته ای؟

          برادر 2     هوم...
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]سکوت[

          برادر 2     دوست داشتم اونجا بگم که من عاشق بابام بودم.

                زن      هان!

          برادر 2     چون که عاشقش بودم... به رغم همه چی عاشق بابام بودم.

                زن      همینو گفتی شاید.

          برادر 2     تنها من یکی بودم که دوستش داشتم.

]سکوت[

                زن      بعد چه کردین؟

          برادر 2     بعد هم رفتیم خونه ش. اون آپارتمانی که توش زندگی می کرد.

                زن      نرفتین جایی بیرون بشینین و قهوه ای چیزی بخورین؟

          برادر 2     نه.

                زن      آخه یه چیزی... جایی... یه کاری...

          برادر 2     نه، یه راست رفتیم خونه ش. مراسم درست و حسابی که نبود.

                زن      نه.

          برادر 2     خیلی کارهارو نرسیدیم بکنیم. من باید دوباره برم.

                زن      عجب... من سعی کردم بهت زنگ بزنم.

          برادر 2     زدی؟ کی؟

                زن      دیشب، بهت می خواستم شب بخیر بگم... ولی گوشیت بسته بود.

          برادر 2     تو مراسم بودم دیگه. بعد دیگه یادم رفت روشنش کنم. خیلی زود رفتم 

خوابیدم. بی رمق بودم.
                زن      می  فهمم.

          برادر 2     خب، تو چی؟ تو چه کردی؟ چی شد؟

                زن      هیچچی، منتظرِ تو بودم.
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          برادر 2     هان.

]سکوت[

                زن      عکس مکسی تونستی پیدا کنی؟

          برادر 2     نگشتم دنبالش.

                زن      نگشتی؟

          برادر 2     دفعه ی بعد می گردم دنبالش.

                زن      دوست دارم ببینم وقتی بچه بودی چه شکلی بودی.

          برادر 2     همه بودن، نکشیدم عکسهارو دقیق نگاه کنم. همه اونجا بودن.

                زن      مطمئنن جز تو هیچ کی اون عکسهارو نمی خواد.

          برادر 2     اگه باشن هنوز... خب تو چه طوری گذروندی وقتتو؟

]سکوت[



           برادر 1    من گرسنه ام.

            همسر    گرسنه ای؟

           برادر 1    هووم، نیستی تو؟

            همسر    نه.

           برادر 1    از ظهر تا همین حاال یه غذای درست و حسابی نخوردم.

            همسر    چی می خوای؟

           برادر 1    هر چی شد، هر چی هست. باز دوباره بارون گرفت.

            همسر    از چیزایی که داریم یه چیزی جور می کنم.

           برادر 1    تو که بارون نمیاد؟
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            همسر    نه، نمی دونم.

           برادر 1    هیچ مهم نیست... ولش!

]سکوت[

            همسر    خب بشین، باید خسته باشی؟

           برادر 1    هوم. خسته م ممنون.

            همسر    خونه ت بوده دیگه.

           برادر 1    خونه؟ کدوم خونه؟

            همسر    همون  جایی که بودیم... خونه ت بوده دیگه.

           برادر 1    نه.

            همسر    خونه ت نبوده. چی بوده پس؟

           برادر 1    ای بابا چه خونه ای؟

            همسر    آره... ولی به هرحال.

           برادر 1    خونه ی من تویی. تویی تنها خونه ی من. 

           ]برادر1 دستش را جلو می آورد. همسر به آن نگاه می کند و می رود سوی او.[

           برادر 1    تو تنها خونه ای هستی که من دارم.

           ]سرش را روی زانوی زن می گذارد.[

            همسر    هوم... هوم... 

           ]موهای برادر1 را نوازش می کند.[

           برادر 1    می فهمی چی می گم؟

            همسر    هان...

           برادر 1    تنها خونه ای که من داشتم تا حاال.

            همسر    هوم.

           برادر 1    راست می گم.
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            همسر    می دونم.

]سکوت[

           برادر 1    خیلی وحشتناک بود!

            همسر    می دونم.

           برادر 1    دوست ندارم دوباره پامو اونجا بذارم.

            همسر    نه، لزومی نداره بری دیگه.

           برادر 1    دوست ندارم دوباره یادم بیاد چه طوری بود... انگار تمومی نداره.

            همسر    نه، تمومی نداره. تو حاال منو داری. من و یک بچه ی کوچولو.

           برادر 1    مثل این بود که نمی شد ازش بیرون بیای. مثل این بود که انگار تا ابد توی 

ه گیر کرده باشی و دیگه نتونی پاتو بیرون بذاری.
ُ
اون نکبت و گ

            همسر    حاال تو مارو داری... حاال دیگرانی نیستن. حاال ما فقط همین سه نفریم.

           برادر 1    چرا من باید به مراسمش برم؟ برای من پدرم بیست ساله که مرده!

            همسر    آره ولی، حاال دیگه تموم شده. تموم شد رفت دیگه! همه چی پایان گرفت!

           برادر 1    نه. پایان نگرفت. هیچ وقت پایان نمی گیره. پایاِن واقعی هرگز  نمی رسه.

            همسر    چرا می رسه. حاال من برات یه چیزی جور می کنم تا بخوری. بعد هم با هم 

می ریم الال.
           برادر 1    هوم.

            همسر    حاال فکرشو نکن دیگه.

           برادر 1    نه.

]سکوت[ 

           برادر 1    شانس آوردیم که توی محل یادبود دفنه. وگرنه ما می باید قبر هم دست و 

پا می کردیم.
            همسر    کوفته قل قلی می خوای؟
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           برادر 1    آره... خوشمزه بودن ]مکث کوتاه.[ نه، دیگه پایانی نیست. تا آدم وجود داره 

پایانی در کار نیست.
]سکوت[



                مرد    چی شده؟

]سکوت[

                مرد    باتوام!

            خواهر    هان؟

                مرد    مشکلی یه؟

            خواهر    مشکل؟  

                مرد    هوم.

            خواهر    چه می دونم.

                مرد    نه... خیله خب.

]سکوت[

                مرد    سرتاسر شب هیچ حرفی نزدی. از همون وقتی که اومدم خونه.

            خواهر    نه.

                مرد    نه.

            خواهر    خودت هم اون قدرها حرف نزدی.

                مرد    من حرف نزدم؟

            خواهر    تو اصلن حرفی نداری بزنی.

                مرد    من حرف دارم. سعی کردم بزنم. سعی کردم کلید گفتگو رو بزنم.  بپرسم حالت 
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خوبه؟ بپرسم چه طوری و چه کردی...
            خواهر    آره خب، اینارو که می شه پرسید همیشه.

                مرد    آره، وگرنه چه کار کنم.

]سکوت[ 

                مرد    جواب نمی دی!

            خواهر    چی جواب بدم؟

                مرد    چی جواب بدی؟

             خواهر    نمی دونم چی بهت جواب بدم.
                مرد    نه دیگه!

]سکوت[ 

                مرد    کار زیادی نمی شه کرد. اگه این جوری می خوای... اینه دیگه... وگرنه فایده ای 

نداره که سعی کنی.
]سکوت[ 

                مرد    این طوری می خوای؟ ]مکث کوتاه[ جواب بده به من!

]سکوت[ 

                مرد    نمی تونی جواب بدی؟

             خواهر    چی جواب بدم؟
                مرد    دست ور دار دیگه!

]سکوت[ 

                مرد    نمی دونم دیگه چه کار کنم.

             خواهر     نه، من هم نمی دونم.
                مرد    نه!

             خواهر     نه!
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                مرد    نمی تونی بری دکتر یا بری جای دیگه تا بهت کمک کنن؟

             خواهر    کمِک چی؟
                مرد    تو حالت هیچ خوب نیست.

             خواهر    نه.
                مرد    نه.

             خواهر    چه عجب فهمیدی!
]سکوت[ 



                مرد    پس می گین چه کار کنیم؟

           برادر 1    آره، باز دوباره این جاییم.

            خواهر    ولی این بار دفعه ی آخری یه.

           برادر 1    آره، از جانب من آخری یه.

            خواهر    بوی چی میاد؟

           برادر 1    این آپارتمان تا روز شنبه باید قشنگ خالی و تمیز بشه.

            خواهر    وقتی همه ی کارها رو کردی، تازه اون وقته که شاید حال آدم یه کمی بهتر بشه.

          برادر 2     آره ما همین جا زندگی می کردیم.

                زن      می فهمم.

            همسر    تو که هیچ وقت تا حاال اینجا نبودی.

                زن      نه، هیچ وقت نبودم.

          برادر 2     اولین باره میاد.

                مرد    خوب اگه دقت کنی در واقع می بینی آنچنان چیز زیادی هم نیست اینجا.
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            خواهر    همین قدر کافی یه، بعدش هم تموم می شه.

                مرد    ولی اینجا...

            همسر    چند تا پنجره باز نکنیم؟

           برادر 1    چرا، باز کن.

            همسر    تو همین فکر بودم.

                مرد    اینوهم باید فکر کرد که دیگه پیر شده بود.

            خواهر    ولی ماِل سالها پیشه.

          برادر 2     سالها چی؟

            خواهر    که اینجا زندگی می کردی.

          برادر 2     هوم، سالها پیش!

           برادر 1    باید خوشحال باشی.

                زن      چه آینه ی قشنگی یه، طالست؟

           برادر 1    آشغاله.

                مرد    اینارو چه جوری باز می کنن؟

           برادر 1    هوم... باز دوباره اینجاییم.

            خواهر    تموم بشو نیست انگار.

                مرد    چیز زیادی نیست.

            خواهر    همین قدر کافی یه.

]سکوت[ 

          برادر 2     هان... ما اینجا زندگی می کردیم.

                زن      می فهممت.

            همسر    تو که اصلن اینجا نیومدی؟

                زن      نخیر، هیچ وقت.
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          برادر 2     دلیلی هم نداشت بیاد.

                زن      من فقط یک بار کلّن دیدمش.

          برادر 2     موقعی بود که بابا پیش ما اومده بود سر بزنه.

                زن      ماِل قبل از همخونه شدن مونه.

                مرد    وقتی خوب دقت می کنی، می بینی چیز زیادی هم نیست دیگه.

                زن      اوه چه قدر اینجا خفه ست!

           برادر 1    چه نکبتی یه!

                مرد    می تونیم پنجره ها رو باز کنیم.

            خواهر    آره، باز کن.

]سکوت[ 

            خواهر    می بینی چه قدر گذشته؟

          برادر 2     چی گذشته؟

            خواهر    که تو اینجا زندگی می کردی.

          برادر 2     آره خیلی گذشته.

           برادر 1    بابتش خوشحال باید باشی.

          برادر 2     هستم.

           برادر 1    خوبه!

            خواهر    این چیه که بو می ده؟

           برادر 1    عرِق مونده و کهنه ست. الکلی بود آقامون.

          برادر 2     آره... اما...

           برادر 1    بود دیگه، مثل بوی نفس شه.

            خواهر    آره واقعن.

           برادر 1    نمی دونم چه بویی یه.
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                مرد    این تویی؟

            خواهر    کی؟

                مرد    توی این عکس... عکس اینجا... این تویی؟

            خواهر    نمی دونم.

           برادر 1    ببینم؟

                مرد    با عینکی... اون موقع عینک می زدی؟

           برادر 1    آره، خودتی.

                مرد    عینکی بودی مگه؟

           برادر 1    دوست داری ورش داری؟

                مرد    عجب مالی بودی!... نشستی با مایو و حسابی می درخشی ها!

                زن      من باید چند لحظه بشینم.

                مرد    شنا می کردی؟

            خواهر    ظاهرن.

                مرد    اینجا سنی نداری.

            خواهر    نه به اندازه ی حاال.

                مرد    عکس قشنگی یه!

             خواهر    می دی نگاش کنم؟
          برادر 2     چه طوره حالت؟

             خواهر    رد کن بیاد.
                مرد    البته، بفرمایین! من فقط می خواستم ببینم آن روزگاران تو چه شکلی بودی.

          برادر 2     حالت بده؟

                زن      نه، خوب می شه.

            همسر    رنگت هم پاک پریده!
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                زن      چیزی نیست. فقط یه کمی حالت تهوع دارم.

]سکوت[ 

           برادر 1    اووه خدای من... بهتره دست به کار بشیم که دسِت کم کاری انجام بشه. 

دوست ندارم همه روز اینجا بمونم.
          برادر 2     تو می تونی بشینی فقط. بشین و آروم باش.

                زن      آره منم همین فکرو دارم. 

           برادر 1    خب، چی می گین؟ ها؟ شما اگه آشپزخونه رو جمع کنین ما هم بقیه شو دست 

می گیریم. سخت تراشو.
            خواهر    عجب! چرا حاال حتمن ما باید آشپزخونه رو جمع کنیم؟

            همسر    شماها هم می تونین آشپزخونه رو جمع کنین.

           برادر 1    ما هم البته می تونیم. ولی شما از ما خیلی بهتر می بینین چی به دردخوره و 

چی به درد نمی خوره.
            خواهر    چرا؟

            همسر    راست می گه چرا؟

           برادر 1    آخه ما سنگین هاشو بر می داریم، چیزایی که مثلن وزنی دارن. بحث و زِرزِر 

هم موقوف دیگه.
            همسر    من که بحث نمی کنم.

           برادر 1    چرا بی خودی داری زِر می زنی.

            همسر    عجب!

           برادر 1    ُجم بخور دیگه!... این جوری کاری انجام نمی شه.

          برادر 2     من می رم توی کاغذا و عکسها و این جور چیزاش.

           برادر 1    آره... اونا خیلی هم کمه.

          برادر 2     خب، کجا می ذاشته کاغذ ماغذاشو؟
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           برادر 1    از کجا من بدونم. تازه اگه چیزی داشته باشه.

          برادر 2     کجا می تونه باشه؟

                مرد    گذشته از همه چی کانتینری که گرفتیم خیلی بزرگه.

           برادر 1    دیدی گفتم این بزرگه خیلی. 

          ]می روند بیرون. خواهر و زن باقی می مانند.[ 
            خواهر    اگه مجبور باشی یک چیز، فقط یکی انتخاب کنی ، یه چیزی که بخوای تو 

خونه ت نگه داری، چی رو تو ور می داری؟ اون چیز، چی می تونه باشه؟
                زن      نمی دونم... اگه باشه چیزی.

            خواهر    اگه مجبور بودی چی؟

                زن      نمی بینم چیزی.

            خواهر    من هم نمی بینم. چه غم انگیزه نه؟

                زن      هوم.

            خواهر    ولی بابا اینا براش مهم نبود، اهمیت نمی داد چه شکلی باشه خونه ش.

]سکوت[

                زن      این دو تا همیشه این جوری ین؟

             خواهر    اریک1 و یوهان2؟
                زن      آره.

             خواهر    همیشه همین بودن، تا جایی که یادم میاد. همین جور بودن.
                زن     می فهمم.

            خواهر    همیشه همین بودن. خیلی فرق دارن با هم.

                زن      هوم!

1. Erik  

2. Johan 
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            خواهر    مشکل می شه گفت اینا با هم برادرن.

                زن      نمی دونم.

]سکوت[

            خواهر    یوهان خیلی حساس تر از اریکه.

                زن      یوهان؟

            خواهر    یوهان همیشه همین بوده. خیلی حساس تر از اریکه.

                زن      عجب!

            خواهر    وقتی آدم نگاشون می کنه اصلن فکر نمی کنه این جوری ین. ولی ظاهر گول 

می زنه.
                زن     من که برعکس خیال می کردم.

            خواهر    یوهان نرم دل و حساس تره. طاقت دیدن خون رو نداره. خون ببینه بی هوش 

می شه، همین که توی فیلمی یا  هر چی ببینه بچه ای یا حیوونی در خطره، 
می زنه زیر گریه. همیشه این جور بوده. به نظر خشک و سخت و خشن میاد، 

ولی این ظاهرشه.
                زن      آره آدم از کجا بدونه.

            خواهر    یک دفعه که مامان مریض شد و توی بیمارستان بستری شد، یوهان هر روز 

به مالقاتش می رفت. گرچه کار هم می کرد. همین طور بود تا مامان فوت کرد. 
روز و شب می رفت اونجا پیش مامان می نشست. در تمام مدتی که مامان 
مریض بود، فکر نمی کنم اریک بیشتر از دوسه بار رفته باشه مالقاتش. نه 

حتی وقتی خود مامان خواسته بود اریک پیشش بره.
                زن      خب، اریک اینجا زندگی نمی کرد.

            خواهر    این بهانه ی خوبی یه.

                زن      شاید هم هر دوتاشون...
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            خواهر    من فقط اینو می دونم که هر دفعه که نمی اومد دل مامان می شکست. روز آخر 

دم مرگ همه مون پیشش بودیم. جز اریک. فقط اریک نبود.
                زن      شاید نمی دونسته مامان چه اندازه مریض بوده.

            خواهر    معلومه که می دونسته.

                زن      نمی دونم.

]سکوت[ 

            خواهر    چی شد؟

                زن      هیچچی... این فقط... چیزی نیست.

            خواهر    چیزی خوردی؟

                زن      نه.

            خواهر    پس چی شد؟

                زن      آخه من حامله ام.

]سکوت[ 

                زن     می خوایم بچه دار بشیم. من و اریک.

            خواهر    راستی؟

                زن      آره، ماه ِمی دنیا میاد.

            خواهر    پس از این بوده.

                زن      فقط امیدوارم سریع رفع بشه وگرنه نمی دونم باید چه کار کنم.

            خواهر    نه.

]سکوت[

            خواهر    به هرحال خیلی اندوه باره.

                زن      چی؟

            خواهر    بابا دیگه.
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                زن      عجب!

            خواهر    این طوری بود اوضاع.

                زن      هوم، ظاهرن!

            خواهر    سرانجام مامان از دست بابام گذاشت و رفت. یکهو برخاست و گذاشت و رفت. 

نمی فهمم چرا این همه مدت مونده بود. ولی خب، به خاطر ما بچه ها مونده بود. 
تا جون داشت و تونست بمونه موند، ماها تقریبن بزرگ شده بودیم. یوهان از 
خونه رفته بود جایی خونه گرفته بود و من هم با مامان رفتم. ولی اریک چند 

سالی اینجا موند. بعدها اریک هم در رفت.
]سکوت[ 

         لحظات خوش و خوبی هم حتمن بوده ولی تا جایی که من  به خاطر دارم 
همه ش دعوا و دلشوره و نابه سامانی بود.

                زن      هوم.

            خواهر    به نظرم حقش بود تنها بمونه. تنها موند و خودش جور خودشو کشید.

                مرد    ]می آید تو.[ شما چه می کنین؟

            خواهر    گپ می زنیم.

                مرد    عجب!

            خواهر    کارا خوب پیش می ره؟

                مرد    خوبه. می خوام صندلی های آشپزخانه رو پایین ببرم.

            خواهر    صندلی دوتاست فقط، چیزی نیست.

                مرد    به هرحال باید پایین برن.

            خواهر    اول اون سبک تره رو بردار، که سنگینه همون اول کار فشار بهت نیاره، نه 

برعکس.
                مرد    می دونم. توی آشپزخونه یه عالم کارتونه.
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            خواهر    هیچچی نمی خورد.

                مرد    این همه پشه برای همینه.

            خواهر    دورشون بریز.

                مرد    دارم می ریزم. یک عالم جعبه ی پیتزاست اینجا!

           برادر 1    ]می آید تو.[ حاال باید تخت خواب پایین بره.

                مرد    مشغول همینم، بذار فقط این درارو باز کنم.

           برادر 1    تختخوابو می بریم!

            خواهر    ببرین.

]سکوت[

            خواهر    جارو و تمیزکاری پای من باشه دیگه!

                زن     می تونیم همه کمک کنیم به هم.

            خواهر    تو باید مواظب خودت باشی.

                زن      خوبه این...

            خواهر    بار داره.

           برادر 1    جدی بچه دار شده؟

            خواهر    آره، حامله ست.

           برادر 1    واقعن حامله ای؟ عجب!

                زن      هوم.

           برادر 1    با اریک دیگه؟

                زن      آره خب، معلومه.

            خواهر    معلومه که با اریک.

           برادر 1    بَه بَه، پس بگو دیگه؟ واقعن که؟

                مرد    پس باید تبریک بگیم.
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           برادر 1     البته.

                زن      ممنون.

           برادر 1    اریک چی؟ می تونه کنار بیاد با بچه؟

            خواهر    باید بتونه.

            همسر    ]می آید تو.[ من که فکر می کنم خیلی ناگواره که لباسهای کسی رو برداریم.

           برادر 1    ناگوار؟ چرا؟

            همسر    لباس ها چیزای خصوصی ین به صورتی.

           برادر 1    برشون دار و یه راست بنداز توی آشغالدونی.

            همسر    خب به هرحال آد...

]سکوت[



                مرد    ِا... این تویی؟ خودتی؟

           برادر 1    درسته خودشه!

                مرد    خیلی وقته که از هم بی خبریم.

           برادر 1    راستی؟ خیلی وقته البد.

                مرد    خیلی وقته واقعن. چه طوری؟

           برادر 1    خوِب خوب.

                مرد    چه خوب.

           برادر 1    قطعن.

]سکوت[ 

           برادر 1    عجب اومدی دُمی به ُخمره بزنی؟
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                مرد    آره... چند بطر شراب می خوام. برای فردا یه شام کوچیک داریم.

           برادر 1    چه جالب!

                مرد    اولش که جشن بچه هاست. یوناس1 پنج سالش می شه. بعدشم چند تا از 

والدیِن بچه ها می مونن.
           برادر 1    عجب، به این زودی چه بزرگ شده!

                مرد    همین چهارشنبه پنج ساله می شه.

           برادر 1    راستی؟

                مرد    تو جلوتر از منی.

           برادر 1    نمی دونم.

                مرد    شماره ت چنده؟

           برادر 1    من شماره ندارم.

                مرد    نه؟

           برادر 1    بی شماره هم خودش درست می شه.

                مرد    هوم... از اریک خبرداری؟

           برادر 1    خبر که داره آدم.

                مرد    عجب!

           برادر 1    اونم فردا شب میاد؟ ماریا...

                مرد    کی؟ کی میاد؟

           برادر 1    ماریان2، ماریان هم دعوته؟

                مرد    ماریان؟

           برادر 1    حتمن می دونی کیو می گم... ماریان هم فردا شب پیش شما میاد؟

1. Jonas.

2. Marianne.



126    |   مهه ی آن چه که بود و سه منایشنامه ی دیگر

                مرد    آره، هان، ماریان میاد. آره واقعن میاد.

           برادر 1    چه با حال!

                مرد    البته! اون دو تا خوب با هم بازی می کنن، یوناس و ِالین1.

           برادر 1    معلومه، خوب با هم بازی می کنن.

                مرد    تقریبن همسنّن.

           برادر 1    خب خوبه دیگه.

                مرد    اوضاع چه طوره؟

           برادر 1    که اوضاع چه طوره؟ 

           ]عقب عقب می رود.[ 

                مرد    داری می ری؟

           برادر 1    خوشم از این دوربین ها نمیاد.

                مرد    دوربین ها؟

           برادر 1    اونا، اونجا!

                مرد    کدوما؟

           برادر 1    همه جا هستن اینا. 

 ]زن دیگر می آید تو. می رود پیش برادر 1.[ 

           برادر 1    خیلی طولش دادی... خیلی زیاد.

        زن دیگر     تقصیر من نیست آخه.

           برادر 1    می دونم اینو. همین طور می گم فقط.

        زن دیگر     تقصیر من نیست.

           برادر 1    پس درست شد دیگه؟

1. Elin.
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        زن دیگر     می بینی خودت دیگه.

           برادر 1    آره، خیله خب.

        زن دیگر     ایستادم که رو به روت.

           برادر 1    آره، من هم ایستادم.

                مرد    سالم... روز بخیر!

        زن دیگر     عجب... ]مکث کوتاه[ فندک همرات داری؟

                مرد    متأسفانه نه.

        زن دیگر     نداری؟

                مرد     نه، من سیگار نمی کشم. متاسفم.

           برادر 1    فندک من دست توست.

        زن دیگر     اونو بهت پس دادم. بگرد تو جیباته.

           برادر 1    من می گم دست...

                مرد    شاید انگار باید آشنا بشیم با ه ...

           برادر 1    اگه بایده خب آشنا بشین دیگه.

                مرد    خب به هرحال...

        زن دیگر     من باید حتمن آتیش داشته باشم. دلم سیگار می خواد.

           برادر 1    این شوهر خواهرمه. شوهر لِنا1.

        زن دیگر     پس خیلی خوش به حالشه.

           برادر 1    او یکی که...

        زن دیگر     کدوم لنا؟

           برادر 1    اون که وضعش رو به راست.

1. Lena.
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        زن دیگر     چی؟

           برادر 1    اون که تونست از پس زندگیش بربیاد.

        زن دیگر     تو هم اگه بخوای می تونی.

           برادر 1    معلومه که می تونم. کی چیز دیگه یی می گه؟...

        زن دیگر     نمی دونم.

           برادر 1    پس همینه که من می گم.

                مرد    خب دیگه، این که...

           برادر 1    اگه بخوام... اگه بخوام!

        زن دیگر     بریم.

           برادر 1    می ریم وقتی من بخوام.

        زن دیگر     دوست دارم برم خونه.

           برادر 1    خونه؟

        زن دیگر     آره...

           برادر 1    کی دوست نداره بره خونه.

        زن دیگر     باید فندک بخرم.

                مرد    خب، من... من می خواستم خودمو...

        زن دیگر     بیا دیگه!

           برادر 1    میام.

                مرد    خوشحالم... از دیدارتون.

        زن دیگر     عجب!

                مرد    هان!

        زن دیگر     تو که منو نمی شناسی. نمی دونی من کی ام.

                مرد    نه، ولی این...
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        زن دیگر     نمی دونی من کی ام؟

                مرد    نه، نمی دونم.

           برادر 1    من دارم همینو می گم.

        زن دیگر     تو خیال می کنی می شناسی منو؟

                مرد    نه... من فقط...

        زن دیگر     تو پیشاپیش یه تصویرِ کامل از من تو سرت حک کردی. حک شده دیگه. تمام.

                مرد    نه، نه. همچو چیزی اصلن نیست.

        زن دیگر     فکر کردی من کی ام؟

                مرد    نه، قول می دم...

        زن دیگر     آخه دارم می بینم.

                مرد    نه، نمی دونم منظور...

        زن دیگر     نه، نمی دونی. تو نمی دونی چیزی.

                مرد    نه، این، آخه این...

        زن دیگر     نمی دونی.

                مرد    معذرت می خوام، ولی من...

        زن دیگر     خیلی راحته؟ نه؟

                مرد    معذرت؟

        زن دیگر     نه.

]سکوت[

           برادر 1    پس همه چی رو به راه و میزونه دیگه.

        زن دیگر     بیا دیگه.

           برادر 1    خیلی خب... فهمیدم... دارم میام.

        زن دیگر     ولی کجا؟
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           برادر 1    به همه سالم برسون، خانواده، به هر کی هست سالمِ منو برسون.

                مرد    قول می دم که...

           برادر 1    زیاد هم مهم نیست!

]سکوت[



          برادر 2     شلوغ بود؟ مردم خیلی بودن؟

                زن      خیلی بودن؟

          برادر 2     هان.

                زن      نه.

          برادر 2     پس شلوغ نبود؟

                زن      نه نبود. خیلی شلوغ نبود.

          برادر 2     پس چه خوب. خوب بوده دیگه.

                زن      هوم.

          برادر 2     خوب نبود مگه؟

                زن      چرا خوب بود.

          برادر 2     یکشنبه ست دیگه.

                زن      معمولن یکشنبه ها از همه شلوغ تره.

          برادر 2     آره، منظورم همینه.

                زن      اما خیلی شلوغ نبود.

          برادر 2     نه. نه دیگه.

]سکوت[ 
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          برادر 2     ِکی می خوای غذا بخوری؟

                زن      نمی دونم.

          برادر 2     خوردی غذا تو؟

                زن      با کی داشتی حرف می زدی؟

          برادر 2     با کی؟

                زن      آره.

          برادر 2     ِکی؟

                زن      همین چند لحظه قبل.

          برادر 2      زنگ زدی به من؟

                زن      نخیر.

          برادر 2     نه، نخیر.

                زن      موقعی که اومدم، مگه تو با کسی حرف نمی زدی؟

          برادر 2     چرا!

                زن      کی بود؟

          برادر 2     ِاما1 بود.

                زن      ِاما؟

          برادر 2     آره... می خواست... چیز...

                زن      تو به اون زنگ زدی؟

          برادر 2     نه. ِاما زد.

                زن      پس تو به اون زنگ نزدی؟

          برادر 2     نه، اون زد. ]مکث کوتاه.[ مگه چی شده حاال؟

1. Emma.
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                زن      که ِاما به تو زنگ زد؟

          برادر 2     گفتم که... خواست بگه مریض شده و فردا نمیاد. گلوش درد می کنه. آنژین 

و از این چیزا.
                زن      چه بد!

          برادر 2     نه... برطرف می...

                زن      همین فقط؟

          برادر 2     هوم.

                زن      فقط همینو می خواست؟

          برادر 2     آره، فقط همین.

]سکوت[ 

          برادر 2     غذا بعدن می خوریم؟

]سکوت[ 

          برادر 2     گرسنه نیستی مگه؟

]سکوت[

          برادر 2     اووه، باتوام.

                زن      هان! می شنوم.

          برادر 2     چیزی شده؟

]سکوت[

          برادر 2     نگاه کن!

                زن      می دونم من!

          برادر 2     چی می گی؟

                زن      می دونم!

          برادر 2     عجب!
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                زن      همه چی رو می دونم.

          برادر 2     باشه...

هی خوردی.
ُ
                زن      می دونم چه گ

          برادر 2     هوم.

                زن      می دونم!

]سکوت[ 

                زن      من می دونم تو و ِاما چندین ماهه با هم این. از ماهِ ِمی تا االن.

          برادر 2     خب؟

                زن      و تو گفتی به او که ازش بچه می خوای. یه پسر!

          برادر 2     نه، این...

                زن      تو از اون بچه می خوای؟

          برادر 2     نه، ببین...

                زن      چرا، تو از اون پسر می خوای.

          برادر 2      نه، نه این طوری نیس ...

                زن      تو بهش اینو نگفتی؟

          برادر 2     این اشتباه ست.

                زن      که تو یک بچه از اون داشته باشی! تو از ِاما یک پسر می خوای؟

          برادر 2     نه!

                زن      که می خوای از من جدا بشی؟

           برادر 1    همچو حرفی هرگز نزدم.

                زن      تو به اون گفتی می خوای از من جدا بشی!

          برادر 2     نه، من نگفتم. همچو حرفی نزدم.

                زن      چرا گفتی بهش!
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          برادر 2     نه.

                زن      من می دونم.

          برادر 2     این اشتباهه... من دارم می گم بهت... اشتباهه... می شنوی چی دارم می گم بهت؟

                زن      می دونستم.

          برادر 2     اشتباهه این... اینو من هرگز نگفتم به ِاما.

                زن      می دونستم. نمی خواستم باور کنم. می دونستم چی بوده.

          برادر 2     به این سادگی نیست.

                زن      ساده؟

          برادر 2     نه... من به اون دست نزدم. با ِاما نخوابیدم. من هیچ کاری نکردم با اون. حتا 

نبوسیدمش.
                زن      باور نمی کنم.

          برادر 2     راست می گم. حقیقته... ما فقط دوبار همو دیدیم.

                زن      در همون جا که منو دیدی نه؟

          برادر 2     من به اون دست نزدم.

                زن      جایی که اولین بار همو دیدیم مگه نه؟

           برادر 1    ببین، من با ِاما کاری  نکردم. حتا دستشو نگرفتم.

                زن      جایی که منو دیدی؟

          برادر 2     نه.

                زن      جایی که اولین بار منو دیده بودی؟

          برادر 2     ببین. صبر کن... صبر کن دیگه...

                زن      احساس می کنم خیلی کثیفم... وحشتناک کثیف.

]سکوت[ 
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            خواهر    عجب جای خوبی دارین!

                مرد    واقعن همین طوره.

            همسر    تالشمونو می کنیم دیگه.

            خواهر    خب دیگه خونه که مال خوِد آدم باشه کاملن فرق می کنه.

            همسر    آره... اما قیمتش هم هست دیگه.

       مرد دیگر     تازه حاال داره کمی سامان می گیره.

                مرد    آره خب، می بینم.

            همسر    اما ارزش داره!

       مرد دیگر     یک کمی کار هنوز باقی داریم.

            همسر    توی آشپزخونه. کف آشپزخونه رو می خوایم کلن عوض کنیم.

            خواهر    راستی؟

            همسر    انتخاب هم کار راحتی که نیست!

                مرد    نه راحت نیست.

       مرد دیگر     فکر می کردم واسه کف، چوب بلوط قشنگ می شه.

            همسر    خیلی تیره ش می کنه. کمی روشن تر می خوام. ساده تر.

       مرد دیگر     ولی بلوط دوام داره.

                مرد    و گرون تره.

       مرد دیگر     آره خب، قیمتش هم یک طرف.

            همسر    ببینیم حاال قسمت چی می شه.

            خواهر    تنوع زیاده، انتخابش سخت می شه.

       مرد دیگر     عجله نمی کنیم، کف آشپزخونه که داریم االن.



136    |   مهه ی آن چه که بود و سه منایشنامه ی دیگر

            همسر    آدم دوست داره تموم و آماده بشه... وگرنه یه چیزی ناقصه.

       مرد دیگر     ببینیم چه طور می شه.

]سکوت[ 

            خواهر    ما که تو همون دو اتاقه مون می شینیم تا به خانه ی سالمندان رهسپار بشیم.

            همسر    شما که جاتون خوبه.

            خواهر    من هیچ وقت اتاق شخصی نداشتم واسه ی خودم.

       مرد دیگر     قشنگ و خوبه این حوالی!

            همسر    طبیعت خیلی یه. باغ و دارو درخت!

       مرد دیگر     حومه های اینجارو دوست دارم.

                مرد    می تونیم باز دوباره عزم مونو جزم کنیم.

            خواهر    من که ول کردم دیگه.

                مرد    من ول نکردم.

            خواهر    دیگه فایده نداره... خیلی وقته که درِ امیدواری رو بسته م.

            همسر    از اریک خبر دارین؟

            خواهر    از اریک؟

            همسر    هوم.

            خواهر    نه.

            همسر    من هم بی خبرم.

            خواهر    سالهاست بی خبرم.

            همسر    آره... می دونم.

            خواهر    من امیدم اینه که یک اتاق شخصی در آسمان ها گیرم بیاد.

                مرد    چی می گی؟

            همسر    از تالش هم دست کشیدم دیگه!
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       مرد دیگر     تالش چی؟

            همسر    از تماس با اریک.

            خواهر    من هم.

            همسر    خودش اگه کسی رو نخواد هیچ کاریش نمی شه کرد.

       مرد دیگر      نه.

            همسر    بی معنی یه تالش.

       مرد دیگر     من هم همینو دارم می گم.

            همسر    این با موضوع بابات یک جور نیست. اینا فرق دارن با هم.

       مرد دیگر     چرا مثل هم ان...

            خواهر    چی؟

            همسر    این نمی خواد باباشو ببینه.

       مرد دیگر     نه، این طوری نیست.

            همسر    بابات می خواد با تو تماس داشته باشه.

       مرد دیگر     آره ولی دیر شده دیگه.

            همسر    آخه این پدرته، داره سعی می کنه.

       مرد دیگر     من پدر ندارم. هیچ وقت پدری نداشته م.

            همسر    داری، پس چی که داری.

       مرد دیگر     نه

            همسر    دست کم گوش بده بهش، ببین چی می خواد بهت بگه. واسه خاطر خودت 

گوش بده... قبل از این که دیر بشه دیگه.
       مرد دیگر     تازه دیر هم شده... خیلی وقته دیر شده.
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            همسر    آره... می دونم. به خاطر اولوف1. اولوف نوه ی پدرته. پدرت پدربزرگ اولوفه. بچه 

حقشه پدربزرگ داشته باشه. 
]سکوت[ 

            همسر    شاید تغییر کرده باشه، شاید بتونه توضیح بده چرا این طوری شده.

]سکوت[ 



          برادر 2     خوبه حالت؟

                زن      نمی دونم.

          برادر 2     نمی دونی؟

                زن      واقعن نمی دونم.

          برادر 2     من هم نمی دونم.

]سکوت[ 

          برادر 2     من فقط می دونم بی تو زندگی نمی تونم.

                زن      نه.

          برادر 2     راست می گم. حقیقته.

                زن      هوم.

]سکوت[

                زن      کلمات برای من دیگه بی اهمیتن.

          برادر 2     می دونم.

1. Olof.
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                زن      نه.

          برادر 2     ولی من سعی کردم، اما نمی شه. هر کاری که می کنم، هر جا می رم باز تویی، 

تو رو می بینم همه ش.
                زن      هوم، می دونم.

          برادر 2     دوره ی سختی بود!

                زن      هوم.

          برادر 2     کوشش خودمو کردم.

                زن      من هم کردم.

          برادر 2     همه ی خواسته هامو گفتم، همه ش هم حقیقته.

                زن      نمی دونم دیگه چی حقیقته.

          برادر 2     نمی خوام تقصیرا رو گردِن کسی بندازم، ولی من فکر می کنم بعد از سقط جنین 

همه چیزو باختم. این بدترین چیزی یه که تا به حال به سرم اومده.
                زن      اون مال هفت سال پیشه.

          برادر 2     می دونم. اما فرقی نداره. منو دور انداختن. من می خواستم بچه رو. من هنوز 

هم دوست دارم با تو بچه دار بشم.
                زن      هنوز هم دوست داری؟

          برادر 2     هوم... توچی؟ دوست نداری؟

                زن      نمی دونم. من دیگه نمی تونم با تخیل و امید الکی زندگی کنم. اگه من بخوام 

موفق باشم، الزمه با واقعیت و حقیقت ارتباط داشته باشم.
          برادر 2     می دونم. واضحه این.

                زن      کلمه بی کلمه.

          برادر 2     نه.

]سکوت[ 
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          برادر 2     چه کار باید کرد؟

                زن      نمی دونم.

          برادر 2     به خاطر سقط جنین نبود... ولی االن می تونستیم یه بچه داشته باشیم... بچه ی 

هفت ساله.
                زن      من نمی تونستم.

          برادر 2     نه... من نمی گم می تونستی.

                زن      من دلیل داشتم براش... نگرانیم بی خودی نبوده. راست و واقعی بود.

          برادر 2     ولی هیچچی نشده. به ِاما من دست نزدم.

                زن      تو دروغ گفتی به من!

          برادر 2     هوم.

                زن      دروغت بدتره، بدتر از هر چیزی یه. من نمی دونم چه طوری بعد از این می تونم 

بهت اعتماد کنم.
          برادر 2     نه... می فهمم.

                زن      نمی دونم چی می خواد بشه. چی قراره به من حِس اطمینان بده. نمی دونم. 

اطمینان به تو... اطمینان به خودم.
          برادر 2     نه.

]سکوت[ 

          برادر 2      بیا، دلم تنگ شده برات. خیلی.

]سکوت[ 



           ]فضا سرشار از آفتاب می شود.[
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       مرد دیگر     من می رم دیگه.

            همسر    همرات نیام؟

       مرد دیگر     اگه دوست داری بیا. با تو همیشه صفا داره.

            همسر    نمی دونم.

       مرد دیگر     من فقط می خوام برم بگم کجا بذارنش. نمی دونم چه قدر طول می کشه. گفتن 

حدوِد ساعِت یک اونجا میان ولی شاید بیشتر طول بکشه.
            همسر    برای شب می خوام نون بپزم.

       مرد دیگر     من فقط می رم و برمی گردم.

            همسر    قبل از این که بخوان خونه رو بکوبن جالبه ببینیم چه شکلی یه.موقعی که هنوز 

به خونه دست نزدن.
       مرد دیگر     آره... بعدش کاملن عوض می شه. می شه یک محِل کارِ ساختمانی.

            همسر    هوم.

       مرد دیگر     می تونیم با خودمون یک سبد پیک  نیک هم ببریم.

            همسر    آره...هوا هم که محشره... بیام همرات؟

       مرد دیگر     تصمیم با خودته.

            همسر    آدم نمی دونه ِکی میان.

       مرد دیگر     باید صبر کنم بیان دیگه.

            همسر    فقط حدود ساعت هفت خونه باشی... چون که هفت مهمونا میان.

       مرد دیگر     امیدوارم. ]مکث کوتاه[ ها؟ میای؟

            همسر    نمی تونم تصمیم بگیرم.

       مرد دیگر     اگه می خوای بیای باید االن تصمیم بگیری.

            همسر    می دونم.

       مرد دیگر     واقعن باید االن راه بیفتم برم.
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            همسر    آخه چرا باید درست همین امروز بیان1. 

       مرد دیگر     من هم همینو می گم. ولی این طوری یه دیگه.

            همسر    نمی دونم واقعن چه کار کنم. بهتره خونه باشم و برای شب به خونه سروسامونی 

بدم.
       مرد دیگر     باشه. خیله خب!

            همسر    فقط می خواستم با تو باشم. اینو فکر کرده بودم.

       مرد دیگر     من به سرعت بر می گردم.

            همسر    آره خب می دونم.

       مرد دیگر     زود میام.

            همسر    صبر کن!

       مرد دیگر     هان؟

            همسر    صبر کن... دوستت دارم.

       مرد دیگر     هوم، خوش به حالم.

            همسر    می دونی اینو؟

       مرد دیگر     هوم.

            همسر    به زبونم نمی گشت اینو بگم... ولی...

       مرد دیگر     فکرشو نکن... چیزی نیست.

]سکوت[ 

       مرد دیگر     من به سرعت رفتم و برگشتم.

            همسر    پس من هم می مونم خونه و نون می پزم.

       مرد دیگر     نمی خواد حاال که نیستم به خودت زحمت بدی. صندلی ها رو بیرون نمی بری!

1. Midsommarafton جشن نیمه تابستان.
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            همسر    هیچچی نمی شه.

       مرد دیگر     کاری رو که من می گم بکن دیگه!

            همسر    باشه هر چی تو بگی.

       مرد دیگر     هوای خوبی یه...

            همسر    کاش تا شب دوام داشته باشه.

]سکوت[ 



                زن      آره.

          برادر 2     اینه؟

                زن      نمی بینی مگه؟

          برادر 2     گمونم همین باشه.

                زن      به زحمت دیده می شه.

          برادر 2     نه.

]سکوت[ 

          برادر 2     راسته این؟

                زن      پس چیه؟

          برادر 2     نه.

                زن      من می دونستم اینو.

          برادر 2     هوم! 

           ]برمی خیزد می رود دورتر از زن می نشیند.[ 

          برادر 2     می خوام یه سیگار بکشم.
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                زن      این باید ماِل موقعی باشه که ما...

          برادر 2     فقط همون یک بار بود.

]سکوت[ 



            همسر    چیزی نیست.

]سکوت[

            همسر    می خوام یه نون محشر بپزم. بعد از آشنایی مون شدیَدن به نوِن واقعن خوشمزه 

عالقه مند شدم. من دیگه نمی تونم به نونای آشغالی که تو مغازه می فروشن 
لب بزنم.
]سکوت[ 

            همسر    غذا هست. هر چه قدر دلت بخواد.

            خواهر    آره.

            همسر    برای ده نفر غذا هست. ساعت ها داشتم نون می پختم.

                مرد    شاید بعدن.

            همسر    باید بخورین دیگه... شما که چیزی نخوردین.

                مرد    نه... نه... ولی این...

            خواهر    حاال بعدن یه نون و پنیری می خوریم.

            همسر    با این همه غذا چه کار کنم... دور می ریزم دیگه.

            خواهر    نه، ما می تونیم...

            همسر    نمی دونم چه کار کنم.

            خواهر    نه.
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            همسر    نمی تونم ُجم بخورم. از وقتی رفتن تا حاال اینجا خشکم زده.

            خواهر    چی می گفتن؟

                مرد    خب حاال خودش کجاست؟

            همسر    نمی دونم.

            خواهر    خب، چی می گفتن؟

            همسر    می گفتن مُرده بوده، می گفتن مُرده.

]سکوت[ 

            خواهر    هوم.

            همسر    تلفن کرد.

            خواهر    زنگ زد؟

            همسر    آره زنگ زد.

            خواهر    ِکی؟

            همسر    هان...

           ]سکوت[ 

            همسر    چند ساعت بعد از رفتنش. تا اونجا چهل دقیقه راهه.

                مرد    پس بهت زنگ زد؟

            همسر    آره... زنگ زد گفت رفته پیش پدرش تا بهش سربزنه. چون که روز عیده.

            خواهر    رفته بوده به پدرش سربزنه؟

            همسر    هوم اینو گفت... گفت رفته دم در زنگ زده که امروزو بهش تبریک بگه.

            خواهر    عجب!

            همسر    عجیبه!

                مرد    آره

            همسر    هوم عجیبه.
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            خواهر    عجیبه که همه ش همین امروز شده.

            همسر    ازش پرسیدم چه طوری شده.

                مرد    خب؟

            خواهر    چی گفت؟

            همسر    هیچچی، چیزی که خیلی عجیب باشه حس نکرده، طبیعی بوده کاملن.

            خواهر    خب باز اینش خوبه.

            همسر    آره ]مکث کوتاه[ آرزو دارم این کارو برای خاطر من نکرده باشه. برای خودش 

کرده باشه.
            خواهر    به هرحال کرده دیگه.

            همسر    هوم فکر می کردم خوبه که...

                مرد    که همین روز بوده.

            همسر    که اومدن.

            خواهر    پلیس؟

            همسر    آره، اول خیال کردم مهمونا اومدن.

                مرد    آره، خیلی وحشتناکه.

            همسر    ولی اصلن این طور نبود... دو نفر بودن ]مکث کوتاه[ نمی دونم چه مدت اینجا 

بودن... نمی دونم چی می گفتن. 
         ]بچه هاشان ساکت و بی حرکت نشسته اند.[ 

]سکوت[



                زن      بعد از چند ماه اولین بار بود این .
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          برادر 2     خب من سفر بودم، نبودم اینجا.

                زن      چرا باید همچو چیزی پیش می اومد.

          برادر 2     من خیال می کردم پشت سر گذاشتیمش.

                زن      من هم همین طور خیال می کردم.

          برادر 2     تو خودت گفتی اینو.

                زن      هوم این طوری فکر می کردم.

]سکوت[

                زن      نمی فهمم.

          برادر 2     من هم نمی فهمم.

]سکوت[

                زن      ولی حاال حقیقی یه دیگه.

          برادر 2     هوم.

]سکوت[

                زن      حاال این طوری یه.

          برادر 2     هر کاری رو که بخوای می کنم.

                زن      چه طور؟

          برادر 2     کمکت می کنم هر چی بخوای.

                زن      هر جور که بخوام؟

          برادر 2     آره هر...

                زن      منظورت چیه؟

          برادر 2     اگه تو دلت بخواد.

                زن      حاال دارمش دیگه. اینجاست. هست.

          برادر 2     آره، هر چی تو بخوای...
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                زن      انتخاب دیگه ای ندارم.

          برادر 2     نداریم؟

                زن      من ندارم. برای تو نمی دونم به چه صورتی یه. ولی من، برای من دیگه تموم 

شده، همه ی انتخاب هام دیگه تموم شده. خیلی وقته تموم شده، همه شون 
سپری شدن دیگه.

          برادر 2     نه، نمی تونه این طوری بشه.

                زن      چرا می تونه بشه. شده دیگه!

          برادر 2     عجب!

                زن      نمی تونم یک بار دیگه ِسقط کنم.

          برادر 2     نه.

                زن      تو خودت چی؟ چی می خوای؟

          برادر 2     نمی دونم.

                زن      تو خودت گفتی می خوای. همین چند ماه پیش گفتی.

          برادر 2     هنوزم می خوام ولی احساس می کنم خیلی پیرم دیگه.

                زن      از سه ماه پیش که پیرتر نیستی.

          برادر 2     چرا. من پنجاه سال سن دارم. ده سال دیگه شصت ساله شدم. نمی دونم تا 

چه اندازه توانایی دارم.
                زن      شاید این آخرین هدیه باشه.

          برادر 2     هوم می دونم. اما نمی دونم چه قدر نیرو دارم.

                زن      ]برمی خیزد.[ به درک. ]می رود.[ خودخواهِ کثیف.

          برادر 2     باید درباره ش باهم حرف بزنیم.

]سکوت[
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]پسری هفت ساله وارد اتاق خواب خواهر و مرد می شود. پسرک ایستاده توی تاریکی و به 

آنها می نگرد. خواهر بیدار می شود.[

            خواهر    چی شده؟ ]مکث[ چی می خوای؟ 

           ]اتاق روشن می شود.[ 

                مرد    هان! چی شده؟

            خواهر    باز هم ایستاده اینجا!

                مرد    ساعِت چنده؟

            خواهر    نمی دونم. ]مکث[ حرف بزن! بگو! ]مکث کوتاه[ یه چیزی بگو. یک کلمه. فقط 

یک کلمه بگو!
                مرد    می دونی که نمی تونه چیزی بگه.

            خواهر    فقط یک کلمه... فقط اون جوری نگاه نکن... اون جوری نگاه نکن که انگار 

ما وجود نداریم.
                مرد    ]برمی خیزد.[ من می رم می خوابونمش... بیا... بیا الیاس

]سکوت[

                مرد     بیا بریم. می خوایم بریم بخوابونیمت. الیاسو بخوابونیمش.

            خواهر    یه چیزی بگو!



 ]همسر می رود توی هال. کیسه ی پالستیکی را که آنجاست بر می دارد و با خود به اتاق 

خواب می برد. تردید می کند. ولی بعد چند تکه لباس از کیسه بیرون می آورد. در میان تکه ها 
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پیراهنی ست خون آلود و کثیف با سوراخی بزرگ در میان آن.[

]سکوت[



            خواهر    خیلی وقته ندیدیم همدیگه رو.

          برادر 2     آره خیلی.

            خواهر    ما فقط توی دفن و کفن ها انگار می بینیم همو.

          برادر 2     نمی دونم.

            خواهر    دفعه ی بعد می شه تو مراسِم تو یا تو مراسِم من.

                زن     این همه تند نمی تونم راه بیام.

          برادر 2     خیله خوب آروم می ریم.

                زن     من باید بشینم.

          برادر 2     خیله خب. ]مکث کوتاه[ شما جلو برین.

            خواهر    ما عجله نداریم.

                مرد      برای باربرو1 صبر می کنیم.

            خواهر    آره صبر می کنیم بیاد.

]سکوت[ 

                مرد    ما تا اونجا می ریم.

            خواهر    خب این بچه ی دومه نه؟

          برادر 2     نه، این...

1. Barbro.
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                زن      نه.

            خواهر    عجب. ]مکث کوتاه.[ نه، من خیال می کردم دومی یه.

          برادر 2     نه، همینو داریم فقط.

            خواهر    که این طور.

                مرد    خب قراره چی بشه؟ خبر دارین چیه؟

          برادر 2     آره.

                زن      دختره.

            خواهر    دختر؟

          برادر 2     آره... ژانویه دنیا میاد.

                زن      چند ماه مونده هنوز.

          برادر 2     راستی ایوان1 چند سالشه.

                مرد    نُه. نه ساله می شه.

          برادر 2     به این زودی؟

            خواهر    تو که هیچ وقت ندیدیش.

          برادر 2     خب حاال می بینیمش. 

           ]دستش را روی شکم زن می گذارد.[ 

           برادر 2    لگد هم می زنه؟

                زن      دم به دم. 

           ]دسِت برادر 2 را پس می زند.[ 

                زن      باید این جوری خودمو نگه دارم.

            خواهر    دردهای زایمان که نیست؟

1. Ivan.
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                زن      نه االن، بیشتر سوزش دارم، حس سوختن. چیزی نیست. به سرعت برطرف 

می شه. امیدوارم بگذره.
            خواهر    همه چی می گذره.

                مرد    هوم.

            خواهر    و بعد پاک یادت می ره همه ش. یاد آدم نمیاد قبل از دنیا اومدنشون چه وضعی 

داشته.
                مرد    نه. ]مکث کوتاه[ 

          برادر 2     جالبه دیدنش!

            خواهر    کی؟

          برادر 2     ایوان.

            خواهر    ایوان خونه نیست.

              برادر    عجب... مدرسه است؟

            خواهر    نه خونه نیست.

                مرد    چه قدر این باربرو طولش می ده.

            خواهر    بذار طولش بده... زمانش باید طی بشه.

                مرد    البته، مطلقن... ما شتابی نداریم.

            خواهر     زن بی چاره تعریف می کرد که... شرکِت دفن و کفن بهش زنگ می زنن 

و می گن لباسا پیش اوناست و می پرسن اجازه دارن دورشون بندازن؟ ولی 
طفلکی می گه نه لباسهارو می خواد. خب به هرحال خاطره ن. شاید بویی از 
باباش هنوز باقی باشه. بهش می گن لباسها اون قدر کثیف و پاره پوره ن که 
به هرحال بهتره دور ریخته بشن. ولی می گه نه، لباسهارو می خواد. تعطیالت 
قبلی دوست نداشته دفنش کنه چون همه ی دوستای باباش سفر و مرخصی 
بودن و کسی نمی تونسته تو مراسم شرکت کنه... و می گه می ره اونجا و 
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وقتی  می رسه خونه کیسه رو  و می بره خونه.  برمی داره  لباسهارو  کیسه ی 
همون جا توی هال می ذاره و لباسها چند هفته همون جا می مونن. همون جا 
تو کیسه بودن. چون که جرأت نمی کرده بهشون دست بزنه. تا همین چند 
روز پیش، که می ره کیسه رو باز می کنه و لباسهارو بیرون میاره. می گه اون 
پیرهن چارخونه ش اون تو بوده که وسطش سوراخ وحشتناکی داشته و تازه 
اونجا می فهمه که باباش واقعن مُرده و نمی تونسته یکی که همچو پیرهنی 

تنش بوده زنده مونده باشه!
                مرد    هوم.

]سکوت[ 

            خواهر    ولی می گفت نمی تونه که همیشه غمگین باشه، می گفت نمی شه پیوسته 

اندوه داشته باشه...
                مرد    نه دیگه، آدم نمی تونه.

            خواهر    نه.

                مرد    خیله خب اونم اومد.

          برادر 2     روز قشنگی یه!

                مرد    آره، این روزای آخری، حرف نداشت!

تمام





Om ljuset

از  نور



نقش ها:

پنجاه ودوساله  پدر 
ِالیاس بیست وچهارساله پسر 

پنجاه ودوساله  مادر 
ِهلن بیست وپنج ساله   زن 
اَندرش سی وسه ساله  مرد 

پسر  یوهان  



                پدر     چه خوبه که دوباره می بینمتون.

               پسر    هوم.

                پدر     خیلی وقت پیش بود که...

               پسر    آره خب مدتی یه.

                پدر     که اومده بودی به ما سر بزنی!

               پسر    آره ]مکث[ آخرین بارکی بود؟

                پدر     کی؟ که اینجا بودی؟ شماها تابستون پارسال اینجا بودین. اواخر ژوئن قبل از 

جشن تابستونی. تو و هلن1 با هم بودین.
               پسر    درسته توی تابستون بود.

                پدر     اومدین اینجا و چند روزی موندین. اون موقع یه ماشیِن دیگه داشتین.

               پسر    آره ]مکث کوتاه[ انگار االن یه روزگار دیگه ست. انگار خیلی گذشته.

                پدر     بعدش انگار قرار بود بری سفر.

1. Helen
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               پسر    سفرهم رفتم بعدش.

                پدر     آره چندتایی کارت پستال از چین و پاکستان و هند به دستمون رسید. بعد 

دیگه هیچ خبری ازت نشد. خب دیگه، نگران می شه آدم. بخصوص وقتی 
 آدم فکر می کنه سفرت به اون جور کشورها بوده. به هرحال حاال برگشتی 

دیگه.
               پسر    معلومه برگشتم.

                پدر     هوم.

               پسر    برگشتم سرِ خونه زندگیم.

                پدر     آره خب، اینجایی. نشستی دیگه. 

]پسر سر تکان می دهد.[

                پدر     خب، چه طور بود اون طرفا؟

               پسر    گفتنش سخته یه کم. بخصوص وقتی که آدم زندگیش این طرف باشه.

                پدر     می تونم فکرشو بکنم. فقر و فالکت و بدبختی.

               پسر    آره... اما امید و دلگرمی هم بود دَرِش.

                پدر     ماها اصلن نمی دونیم که چه زندگِی خوبی اینجا داریم. ماها که زندگیمون 

این طرفه.
               پسر    ماها که زندگیمون این طرفه؟

                پدر     آره خب... می بینی چه زندگی خوبی داریم.

               پسر    زندگیمون خوبه؟

                پدر     آره خب، در مقایسه با اون ورا که به چه شکلی زندگی می کنن، ما دیگه اینجا 

نباید گله و  شکایتی داشته باشیم.
               پسر    من توی این فکرم که زندگیمون اینجا واقعن در باطنش هم خوبه؟

                پدر     نه بابا، بیا اصلن این بحثو ول کنیم. ما که با همدیگه بحثی نداریم. 
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]سکوت[

                پدر      به هرحال خوبه که این جایی و می بینم حالِت خوبه.

               پسر    آره، حاال حالم خوبه.

                پدر     توی فکرت بودیم، آخه دیر به دیر ازت خبردار می شیم.

               پسر    کارهای مهم تری بود که باید سر و سامون می گرفت.

                پدر      اما می گن خوِد این بی خبری هم، یه جورایی خوش خبریه.

               پسر    آره... چیزای دیگه ای بود که باید بهشون فکر می کردم. کارهایی که باید انجام 

می دادم، حاال همه ش انجام شده.
                پدر     تحصیل وقت می بره، باید خیلی خوند.

               پسر    آره.

                پدر     متوجهم، آدم مجبوره براش وقت بذاره.

               پسر    بله، ]مکث کوتاه[ از آخرین باری که پیشتون بودم، از تابستون، خیلی چیزها 

پیش اومده.
                پدر     بله، پیش میاد دیگه.

               پسر    انگار خیلی گذشته ازش.

                پدر     راستی، شما که آپارتمان گیرتون اومد؟

               پسر    بله، گیرمون اومد.

                پدر     خیلی خوبه که آپارتمان به اسِم خوِد آدم باشه.

               پسر    ِهلن می خواد که با هم زندگی کنیم.

                پدر     خوبه ُخب. در درازمدت خرجتون میاد پایین. به من از آپارتمانت بگو، بگو 

چه طوری یه؟ مرکزِ شهره دیگه؟
               پسر    نه.

                پدر     اونجاها سخت  گیر میاد. چه قدره مساحتش؟
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               پسر    همه ش دوتا اتاق و یه دونه آشپزخونه ست. آپارتمان ها که همه شون آشپزخونه 

دارن.
تازه موقعی که  یه جایی شروع کنه. ما هم  از  باالخره  باید  آدم                  پدر     بله... ولی 

ماماِن گودرون1 مُرد، صاحب خونه شدیم. به هرحال باز آپارتمان خیلی بهتر از 
اتاقک های تنگ و تاریِک دانشجویی یه. تازه مجبوری با یکی دیگه شریک 

بشی، یکی که اصلن نمی شناسیش کیه.
               پسر    هیچ لزومی نداره آدم زیاد داشته باشه.

                پدر     بله، تا جوونه خیلی الزم نداره.

               پسر    آدم احتیاجی به این همه چیز میز نداره، چیزایی که خیال می کنه باید حتمن 

داشته باشه.
                پدر     نه... نه. فقط از با هم بودنشون راضی باشن، همین فقط... همه ی راهو سراسر 

پشت فرمون بودی؟
               پسر    نه، ِهلن روند همه شو. اون بیشتر عادت داره.

                پدر     الستیک یخ شکن هم حتمن دارین؟

               پسر    هلن از رانندگی خوشش میاد.

                پدر     چه طور بود هوا؟

               پسر    هوا... تاریک بود... تاریک و آروم و ساکن.

                پدر     این هلن دخترِ باهوشی یه. دخترِ مهربون و زیبایی یه. مامانت خیلی دوستش 

داره. بهتر از این گیرت نمی اومد. قدر این دخترو بدون!
               پسر    قدرِ همه رو باید دونست.

                پدر     البته، قطعن باید دونست.

1. Godron.
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               مادر     ]می آید تو.[ جاهاتونو تو اتاق کوچیکه انداختم.

                پدر     االن آماده ست دیگه؟

               مادر     می خواین االن چمدوناتونو باز کنین؟

                پدر     شوفاژو روشن کردی؟

               مادر     چی خیال کردی؟

                پدر     وگرنه شب سرد می شه.

               مادر     این شوفاژ، اولین چیزی بود که به فکرش بودم.

                پدر     از دفعه ی قبل که اینجا بودین تا همین حاال این اتاق خالی مونده بوده.

               مادر     االن قشنگ گرم می شه. کیف می ده تو اتاِق قدیمِی خودت بخوابی.

               پسر    هوم کیف می ده!

                زن     ]می آید تو.[ چمدونو با خودت آوردی تو؟

               پسر    نه.

               مادر     می شد از قبل به ما خبر بدین دارین میاین. تا اتاقو زودتر واسه تون گرم کنم.

                زن     آره می شد. ولی الیاس می گفت می خوام غافلگیرشون کنم.

               مادر     واقعن هم غافلگیر شدیم. راستی راستی باورم نمی شد. دم در دیدمتون خیال 

کردم دارم خواب می بینم. 
               پسر    آره خب... آدم اصلن حسابشو نکرده که!

                پدر      انتظارشو نداره آدم.

               مادر     واقعن غافلگیرکننده بود.

                پدر     ولی جالب بود!

               پسر    چه خوبه که این جاییم.

                زن     آره... توی راه اصلن هیچچی دیده نمی شد.

                پدر     نه، حاال می بینین زمستوِن این جا چه طوریه.
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                زن     باورم نمی شد که اصلن برسیم.

                پدر     ُکلّی راهه. وانگهی خودتم رونده باشی همه شو.

                زن     فکر می کردم جادهه هیچ وقت تمومی  نداره.

                پدر     خیلی طوالنی تراز اونی یه که آدم تصور می کنه.

                زن     الیاس که نشسته بود و همه ی راهو کتاب می خوند. حتا نتونستم رادیو گوش 

کنم.
               مادر     تو همه ش کتاب می خوندی توی راه؟

                زن     آره، سرتا سر کتاب می خوندی.

               پسر    آره، دیگه. آدم باید از فرصت استفاده کنه.

                پدر     اینجا که هستی، باید درس ومشقتو بذاری کنار.

                زن     توی راه که همه ش انجیل می خوند.

                پدر     اِنجیل؟

                زن     بله، انجیل!

                پدر     ببینم توی راه، تو انجیل می خوندی؟

                زن     بله می خوند.

               مادر     انجیل می خوندی؟ حاال چه طور انجیل؟

               پسر    انجیلو می شه هر جایی خوند، می شه هر وقتی خوند، می شه انجیل همیشه 

همراهِ آدم باشه.
                زن     انجیل هم که قطوره تقریبن.

               مادر     حاال چرا از همه جا باید انجیل بخونی؟

               پسر    چرا حاال نخونم؟

                پدر     ببینم، تو که خیال نداری کشیش بشی.

               مادر     اوه، نه!
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               پسر    نه... الزم نیست که آدم حتمن کشیش باشه.

                پدر     نه... عجب حکایتی!

اینجا  تا                 مادر     تصمیمتو که عوض نکردی دوباره؟ مثل دفعه ی قبل؟ حاال که 

کشوندیش، دیگه عوض نکن.
                پدر     تو به زودی معلم می شی، یک سال مونده فقط.

               پسر    فکر می کنم بد نباشه شما هم انجیل بخونین.

               مادر     تو به زودی یه پا معلمی و می تونی کارتو شروع کنی.

                پدر     به معلم همیشه احتیاجه.

               پسر    آدم باید جوینده باشه، و پیش بره.

                پدر     پیش بره؟

               پسر    بله.

                پدر     آره اما تا کجا پیش بره؟

               پسر    توی راه ها و بیراهه های زندگیش پیش بره.

                پدر     آره، فقط این راه ها به فالکت ختم نشن.

                زن     توی تعطیلی ها هم می شه چیز خوند دیگه.

               پسر    انجیل آدمو به کج راهه و گمراهی نمی اندازه. کاملن برعکسه.

                پدر     بستگی داره که آدم چه جوری بخونش.

               مادر     حاال از کی تا حاال تو عالقه منِد این شدی؟

               پسر    از همون وقتی که پیداش کردم.

                زن     از تابستون گذشته شروع شد.

               مادر     تو که قبلن هرگز این چیزا رو دوست نداشتی.

               پسر    یا که انجیل منو پیدا کرد.

                زن     از همون وقتی که از بنگالدش و اون طرفا برگشتی.
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               مادر     زندگی اون طرفا باید خیلی وحشتناک باشه.

                پدر     بله... این خوبه البته که آدم یه کمی دستش بیاد دنیا چه شکلی یه.

               پسر    بله. 

]سکوت[

               پسر    اونجا توی اردوگاه پناهندگان بودم. یه زن درست پهلوی من نشسته بود. 

همین طور نشسته بود که یهو افتاد زمین و در جا مُرد. همین زن روز قبلش 
یه بچه دنیا آورده بود. طفلکی نوزاده زیر سینه ی زنه خوابیده بود، داشت 

همون طور شیر می مکید، درحالی که زنه زنده نبود.
               مادر     وای...چه فالکتی! چه بدبختی یی!

                پدر     روزگار خیلی ها همین طوره.

               پسر    رنج همیشه وحشتناک نیست. رنج راهِ رستگاری هم هست.

               مادر     توی مراسم تکلیفت1 تو کلیسا به تو انجیل دادن. کشیشه خودش بهت داد. 

یه یادداشت هم توش برات نوشته بود.
                پدر     آره، اون کشیشه رو می گی؟ بعدها از اینجا رفت.

               مادر     ولی نمی تونستی خطشو بخونی که چی برات نوشته بود.

               پسر    چرا تونستم بخونم.

               مادر     تونستی؟

               پسر    تونستم بخونم چی نوشته بود.

                پدر     کشیش الیقی نبود، واسه ی وظیفه هایی که به عهده اش بود، اصلن الیق نبود.

               پسر    یه نقل قول از کتاِب سومِ عهد عتیق آورده بود.

               مادر     تو به هرحال نمی فهمیدی منظورش چیه.

1. Confirmation.
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               پسر    نه، مشکل از اون بنده خدا نبود که من نمی فهمیدم منظورشو.

               مادر     عجب!

               پسر    نه، مشکل از انجیل لوقا بود... که نمی فهمیدمش. ولی حاال دیگه می فهمم.

                پدر     حاال اصلن ما کشیشی نداریم، تازه خیلی هم خوبه.

               پسر    شاید اون احتیاجی به کلیسا نداره.

               مادر     کی؟

               پسر    مسیِح مصلوب.

               مادر     نه، مسیح که معلومه احتیاجی نداره.

               پسر    منظورم خوِد مسیحه.

               مادر     نه، اون بی کلیسا هم زنده می مونه.

               پسر    اگر امروز مسیح می خواست برگرده به زمین، حتمن جایگاه دیگه ای برای 

موعظه انتخاب می کرد.
                پدر     هووم 

]سکوت[

               مادر     ولی چه خوبه که به هرحال تا هوا تاریِک تاریک نشده رسیدین به خونه.

                زن     آره... من که از رانندگی توی تاریکی هیچ خوشم نمیاد.

                پدر     نه، مایه ی دردسره. آخه این باالها نور چندانی نیست.

               مادر     به هرحال حاال اینجایین دیگه.

                پدر     تا اون روشنایی اصلی پیداش بشه، خیلی مونده هنوز. از حاال بی معنی یه منتظر 

بشینی براش. اما وقتی که میاد، حیرت انگیز میاد. انگار همیشه همین جا بوده. 
یه شبی یکهو می بینی اومده و هست دیگه.

               مادر     به هرحال اینجایین حاال.

                زن     بله اینجاییم دیگه.
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               پسر    آره خب اینجاییم. 

               مادر     ببینم، چیزی هم خوردین تو راه؟

                پدر     توی راه که آدم چیزی نمی خوره.

                زن     بله. اتفاقن دم یه پمپ بنزین توقف کردیم. قهوه و ساندویچ خوردیم.

               مادر     همه ش همین؟

                پدر     این یه ذره برای یه روزِ کامل که غذایی نمی شه.

                زن     بله خب، دوست داشتیم هر جور شده سریع تر برسیم.

               پسر    جای خوبی نبود.

               مادر     غذارو گذاشتم توی ِفر. ظاهر و باطن چند تا کتلت داشتم. پس تو نمی خوای 

معلم بشی دیگه؟ ها؟
               پسر    من همونی می شم که قراره بشم.

               مادر     خیله خب،... چی می خوای بشی؟

                پدر     منظورت از این چیه؟

               پسر    من همونی می شم که باید بشم.

               مادر     ممکنه چی بشی آخه.

                پدر     تو دیگه به زودی همونی هستی که باید بشی. اونی که به دبنالش بودی.

]سکوت[

                زن     چه قدر اینجا خوبه!

                پدر     بله، ما هم همین طور فکر می کنیم، مایی که زندگی مون همه ش همین جاست.

               مادر     چاره ای هم نداریم که بخوایم یه جور دیگه فکر کنیم. واسه ی انتخاب چیز 

دیگه ای نیست. همینه همه ش.
                زن     االن با اون تابستونی که اینجا بودیم خیلی فرق داره. قشنگ و آرومه حاال.

                پدر     دقیقن همین جوره.
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                زن     سکوِت اینجارو می شه حس کرد خیلی.

                پدر     بله، این سکوت گاهی یه کمی زیادی می شه.

                زن     این همه برف!

                پدر     بله. کافی یه دیگه. منتها امسال کلّن دیر بارید. تا قبل از عید هیچ برفی 

رو زمین نبود. خشِک خشک. معمولن توی ماهِ اکتبر زمین سراسر سفیده. 
هفته ی آخر سپتامبر هم حتا ممکنه برف بیاد. ولی امسال دیرکرد.

               مادر     این قدر دیر طبیعی نیست آخه.

                زن     ما  هم امسال برف نداشتیم زیاد.

                پدر     همین حاالش یک متر برفه رو زمین. می تونیم چند تا تریلی برف بار بزنیم 

بفرستیم پایین واسه ی شما.
                زن     آره... حتمن. 

]سکوت[

               مادر     چه طوری الیاس؟

]سکوت[

               مادر     الیاس!

               پسر    هوم.

               مادر     چه طوری؟ خوبه حالت؟

               پسر    خوب. خوبه حالم.

               مادر     خوبی که؟

               پسر    آره... فکر کنم خوبم دیگه.

               مادر     آخه ساکتی یه کم!

               پسر    نه.

                پدر     خوبه. عالی یه. نه؟
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               مادر     تو همیشه همین طوری بودی. انگار ُکلّن یه جای دیگه ای.

               پسر    نه... من همین جام.

               مادر     خسته ای یه کم!

               پسر    نه، خوشحال و راضی ام.

               مادر     عجب... چرا؟

                زن     پنچ شنبه می خوایم برگردیم.

               مادر     پنج شنبه؟

                پدر     به همین زودی؟

               مادر     همین پنج شنبه که میاد که نمی خواین برین؟

                پدر     همین پنج شنبه می خواین برین؟

               مادر     یعنی همین پنج شنبه که میاد؟ به همین زودی؟

                پدر     آخه چرا به این زودی؟

                زن     چون دیگه باید بریم. یه عالم کار توی خونه داریم که باید انجام بشه، تازه 

اسباب کشی کردیم، باید فرصت کنیم اَثاثو جابه جا کنیم. و چیزای جدیدی که 
الزمه آروم آروم بخریم. فکر کردیم بریم آیکیا1 المپ و فرش و تخت خواِب 

نو بخریم. یه تخت بزرگ که توش جا بشیم.
               مادر     این که می شه دو سه روز، دو سه روز اینجایین فقط.

                پدر     خیلی کمه.

               مادر     این که می شه برق آسا!

                زن     چندتایی خرده کاری هست که باید بتونیم قبل از این که کارمون شروع بشه 

انجام بدیم.

1. IKEA
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               مادر     که این طور!

                زن     خونه که مرتب بشه و نظم بگیره دیگه خیلی خوبه.

                پدر     این همه راهو کوبیدین اومدین و نرسیده می خواین بذارین برین؟

               مادر     الیاس!

                زن     نمی دونم چه جوری اون همه کتاب های الیاسو جا بدیم. موندم کجا بذاریمشون. 

آدم دوست نداره جایی زندگی کنه که شبیه یه کتابخونه باشه.
               پسر     به کتاب هام نمی خواد فکر کنی.

                زن     نمی خوای که دوباره بخونیشون؟

               پسر    نه، همه شون بی معنی ین.

                زن     تو که خوندی همه شو.

                پدر     می شه آدم همه شو بفروشه، پولشو به چیزی بزنه.

               پسر    احتیاجی به کتابام ندارم.

               مادر     خیله خب دیگه، هر کار که مایلین.

                زن     اگه وقت داشتیم با کمال میل می موندیم پیشتون.

                پدر     آره خب، حاال که این همه راهو کوبیدین و اومدین.

                زن     می دونم.

               مادر     خیله خب.

                زن     هوم ]مکث. پچپچه کنان.[ می گی جریانو همین االن بگیم؟

]سکوت[

                زن     من می گم بگیم دیگه. نه؟

                پدر     چی شده؟

                زن     االن می گم.

               مادر     چی می خواین بگین؟
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                پدر      بازچی شده؟

                زن     ما اصلن برای همین اومدیم.

               پسر    آره به همین خاطر اومدیم.

                پدر     حاال چی هست حاال؟

               مادر     بچه دار شدی؟ ]مکث کوتاه[ نکنه حامله ای؟

                پدر     بچه؟

               مادر     حامله ای؟

                زن     بله.

               مادر     می دونستم.

                زن     هوم.

               مادر     راستی راستی ِهلِن حامله ای؟

                زن     بله حامله ام.

               مادر     می دونستم... اصلن انگار توی چهره ت دیدم... از چشات خوندم که حامله ای.

                زن     بله. ما داریم بچه دار می شیم. من و الیاس.

                پدر     که این طور.

               مادر     از در که اومدین، همون اول، اولین چیزی که فهمیدم همین بود. تو دلم گفتم 

ِهلن حامله ست. گفتم این دختر بچه داره. اولین چیزی که از سرم گذشت، 
همین که دیدمت ها!.

                زن     هوم. عجیبه نه؟

                پدر     راست می گین؟

                زن     به زودی چارماهم می شه. هفته ی دیگه، چهارشنبه، چارماهم می شه.

               مادر     همین که دیدمت، خوندم تو صورتت.

                پدر     پس این بود! خبر بزرگیه!
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               مادر     عجب عالی!

                زن     هوم.

                پدر     محشر بود.

               مادر     چند وقتته؟

                زن     چهارشنبه که بیاد، می شه چارماه دیگه.

               مادر     چهارماهته تو؟

                زن     اگه حسابشون توی بیمارستان درست باشه، بله دیگه.

                پدر     حاال وقتشه که بگم آی الیاس... آی الیاس!

               مادر     الیاس!

               پسر    بله.

                زن     تا خود آدم کاملن مطمئن نباشه، دوست نداره به هر کسی بگه. آخه ممکنه 

هزار تا چیز پیش بیاد.
               مادر     چه خوب! بگو حاال ببینم حالت چه طوره؟

                زن     هفته های اول یه کمی بد بود حالم. حاال چیزیم نیست. خوبم.

                پدر     که این طور! خب دیگه پدربزرگ هم شدیم دیگه.

               مادر     آدم باور نمی کنه.

                پدر     نه آدم فکر نمی کنه که به این زودی پدربزرگ بشه.

               مادر     آره... چی می شه گفت؟ ]مکث کوتاه.[ خوشحال نیستی الیاس؟

               پسر    چرا.

               مادر     می گم خوشحال نیستی مگه؟

               پسر    معلومه که خوشحالم.

                پدر     پس چی که خوشحاله.

               مادر     دیگه وقتش بود!
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                پدر     واقعن وقتش بود!

               پسر    خوشحالم، آروم و راضی ام.

                پدر     هر کی بود خوشحال می شد.

               مادر     که تو هم پدر می شی!

               پسر    بله، پدر می شم.

               مادر     پدر می شی... می دونی معنیش چیه؟

               پسر    معنیش اینه که... که دیگه پدر می شم.

                زن     به هیچ کِس دیگه نگفتیم هنوز.

                پدر     حاال تو خانواده ای داری که باید اداره ش بکنی. حاال دیگه واقعن باید درستو 

تموم کنی تا بتونی مسئولیتشو به عهده بگیری.
               پسر    بله.

               مادر     حاال دیگه خوِد تنهات نیستی که به فکر خودت باشی.

               پسر    نه، به فکرِ خیلی چیزها باید بود.

                زن     واسه ی همینه که فکر کردیم بریم آیکیا و تخت خواب بزرگ بخریم که بتونیم 

هرسه مون توش جاشیم.
               پسر    آدم باید فکرِ این باشه که واسه خانواده ش چی می خواد. چه برنامه هایی داره 

براش. و چه کاری می شه کرد که درست و پاک زندگی کنه و گم نشه تو 
زندگیش.

]سکوت[



           ]نوری خاکستری صحنه را پر می کند.[
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]سکوت[

                زن     ساعت چنده؟

               مادر     راست می گی ها! ساعت نزدیک یازده ست.

                زن     بیشتر نیست؟

               مادر     نه، اینجا زمان خیلی ُکند می گذره. هر چی هم روزا کوتاه باشن بازهم اینجا 

خیلی ُکند می گذره.
                زن     خیال می کردم دیرتر از این باشه، ماِل اینه که صبح خیلی زود از خواب پا شدم.

               مادر     تازه از موقعی که گونّار1 بی کار شده و تقریبن همیشه خونه ست و حتا واسه 

ماهیگیری هم پا بیرون نمی ذاره، خیلی ُکندتر می گذره. حاال می خواد توی 
فوریه بره کالِس کامپیوتر. این جوری فکرش مشغول می شه دیگه. 

                زن     از اینجا تا اومئو2 چه قدر راهه؟

               مادر     اومئو؟ اونجا می خواین  برین؟

                زن     نه، همین طوری پرسیدم فقط.

               مادر     امروزو دیگه باید بمونین خونه!

                زن     فقط پرسیدم چه قدره؟

               مادر     صد و بیست کیلومتره.

                زن     این همه ست؟

               مادر     این که چیزی نیست. ]مکث کوتاه[ کیه داره حرف می زنه؟

                زن     الیاس.

               مادر     با کی حرف می زنه؟

                زن     داره کتاب می خونه.

1. Gunnar.

2. Umeå.
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               مادر     خیال کردم داره با تلفن حرف می زنه.

                زن     نه، نشسته کتاب می خونه. الیاس بلندبلند کتاب می خونه.

               مادر     الیاس مطالعه رو دوست داشت همیشه. بچه هم که بود کتاب زیاد می خوند. 

خوبه که آدم بتونه کتاب بخونه.
                زن     کاری، چیزی هست که من بتونم انجام بدم؟

               مادر     مثلن چه جور کاری؟

                زن     هیچچی همین طوری.

               مادر     فقط مونده چیدن میز، اون هم وقتی گونّار برگشت میزو می چینیم دیگه.

                زن     چیدن میز باشه پای من.

               مادر     واسه اون زوده هنوز. درس الیاس کی شروع می شه؟

                زن     نمی دونم دقیقن.

               مادر     بعدش انگار فقط یک سال و نیم باقی می مونه.

                زن     فکر کنم درست می گین.

               مادر     پس توی آپارتمان هستین تا... یه جای دیگه دست و پا کنین.

                زن     بله، قرارداِد آپارتمان به اسِم منه. هفت سال توی نوبت بودم.

               مادر     کی خبر داره چند ساِل دیگه آدم سر از کجا در میاره.

                زن     من که از خدا می خوام  همین جا بمونم. بعِد این همه سال انتظار، این اولین 

آپارتمانی یه که به اسم خودمه.
               مادر     شایدم بعدن خودتون بخواین بیاین شمال، بیاین این باالماالها زندگی 

کنین.
                زن     نمی دونم. همه ی دوست و آشناهام همون پایین مایینان.

               مادر     آره خب، معلومه... خب چه احساسی داری؟

                زن     احساس خوب... فکر کنم احساِس خوبی دارم.
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               مادر     هوم... الیاسو که حامله بودم خیلی سِبک بودم. جوری که اصلن یادم می رفت 

حامله ام، تا که وقتش شد دیگه.
                زن     نمی دونم آدم باید چه احساسی داشته باشه.

               مادر     الیاس که بچه بود، بچه ی ساکت و بی جنب و جوشی بود. دوست داشت 

برای خودش باشه. و این توی همچو جایی خوب بود. گرچه اون موقع 
مهربون  و  خیلی خوب  الیاس  ولی  بود.  حاال جمعیت  از  بیشتر  ِده  توی 
پخِش  یه  بودم. چون  ُکفری   ازش حسابی  بار  یک  یادمه  بود همیشه. 
به همکالسیش. همین طوری  بود  داده  بود  گرفته  عیدی  که  سی دی رو 
بخشیده بود به اون. چون که هیچ کس نمی خواست با این همکالسی یه 
دوست بشه و الیاس دلش سوخته بود براش. این یکی از اون دفعه ها بود 
که واقعن از دستش عصبانی شدم و یهو سرش داد کشیدم. ولی موقعی که 
با الیاس یکی به دو می کردی باید خیلی مواظب می بودی. اگه باهاش 
بلند حرف می زدی، طفلکی می شکست یهو. مثل این که شیشه باشه و 
سنگ. ولی از وقتی که با تو آشنا شد، فکر کنم آروم گرفت. کمی بازتر شد 

و از خودش اومد بیرون.
                زن     الیاس دوست و رفیقی نداره زیاد.

               مادر     نه، الیاس پسری بود که دوست داشت بیشتر با خودش باشه.

                زن     من هم تقریبن دارم همین طور می شم. دوستامو که یه وقتی زیاد می دیدم، 

حاال خیلی کم می بینم. به ندرت می بینم.
               مادر     آره دیگه، این جوری می شه دیگه. ]به زن نگاه می کند.[ خونواده ت چی می گن، 

پدر و مادرت؟
                زن     راجع به این؟ ]شکمش را لمس می کند.[ نه، هنوز نگفتم بهشون. بعدن می گم.

               مادر     خونه شون به شما نزدیکه؟
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                زن     نه، بابام. اسپونگا1 زندگی می کنه، مامانم ِهگِرشتن2.

               مادر     آهان! پس از هم جدا شدن!

                زن     خیلی وقت پیش ازهم جدا شدن. یازده ساله بودم.

               مادر     گاهی اوقات نمی شه دیگه. اگه بخوای جدا نشی هم ساده نیست. راحت 

نیست دیگه.
                زن     چهارده ساله که با هم حرفی نزدن.

               مادر     هیچچی؟

                زن     بابامه که نمی خواد. آخه، مامانم با یه مرِد دیگه، سر کارش رابطه ی پنهونی 

داشته. سه سال. بابامم می فهمه و تصمیم می گیره که دیگه هیچ وقت نبینه 
مامانمو. وقتی که جدا شدن زندگِی بابام ریخت به هم و تموم شد دیگه. هیچ 

کاری نمی کنه. انگار کنسرو شده باشه.
               مادر     نباید اون قدرها پیر باشه.

                زن     نه، بابام؟... چند سالشه؟

           ]پسر می آید تو.[

               مادر     تو چه قدر خوشحالی!

               پسر    بله خوشحالم دیگه.

               مادر     خب دیگه... حاال خیلی چیزای خوشحال کننده داری دوروبرت.

               پسر    بله. 

]سکوت[

               پسر    چه قشنگه اینجا!

               مادر     قشنگ؟ اینجا همونه که همیشه بوده. سی ساله که اینجا همین جوره.

1. Spånga

2. Hägersten



از نور   |    177

               پسر    بله.

                زن     خیلی جالبه!

               مادر     ای بابا... چیش جالبه؟ تو چه کار می کنی الیاس؟

               پسر    دقیقن نمی دونم چه طوری یه. فقط می خواستم ببینم این...

]به فکر فرو می رود و سپس ناگهان می رود.[

               مادر     نمی شه حاال بمونی و با هم گپ بزنیم؟

               پسر    چرا... چرا نمی شه!

               مادر     پس می شه بمونی...

]پسر می نشیند.[ 

               مادر     بشین راحت. 

]سکوت[

               مادر     شیش ماه... که می شه ماهِ ِمی... همین ِمی که میاد...

                زن     بله اگه دکتر درست حساب کرده باشه.

               مادر     بچه!... هوا هم گرم و خوشه اون موقع، می تونین ببرینش بیرون. توی آفتاب.

                زن     چی می گی؟

           ]پسر پچپچه می کند.[

               مادر     چی می گه؟

               پسر    عظمت داره!

               مادر     چی عظمت داره؟

               پسر    چیزی که مسیح می گه.

               مادر     مسیح؟

               پسر    چیزی که می گه.

               مادر     چی می گه؟
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               پسر    که همه چیز از قبل تعیین شده.

               مادر     بعله، خب البد درست می گه. ما هم از قبل تعیین کردیم هر وقت بابات 

برگرده غذا می خوریم. رفته بیرون خرید. و حاال هرجا باشه باید پیداش بشه.
               پسر    دشمناِن سرورِمان به مانند جالل فرشتگان، چونان دود محو خواهند شد. آنان 

محو شوندگانند، آری محو شوندگانند.
م بکنم. 

ُ
                زن     ممکن بود توی راه جاده رو گ

]سکوت[

م می کردم الیاس نشونم می داد که کدوم راهو برم.
ُ
                زن     البته، اگه گ

               مادر     گونّار از خداشه بره بیرون و هوایی تازه کنه و از َشّر من خالص بشه. برنامه ی 

امروزتون چیه؟ می خواین چه کار کنین؟
                زن     راستش نمی دونم ]به پسر می نگرد.[ امروز چه کار داریم... کار خاصی داریم؟

               مادر     نظر منو بخواین می گم امروزو به ُکل استراحت کنین و تا می تونین لذت ببرین.

                زن     هوم.

پایان  به  داره  آزادی هاتون  بدونین.  بی بچگی رو  روزای  این  قدرِ                 مادر     به هرحال 

می رسه ها! 
]سکوت[

               مادر     ایناها، گونّار هم اومد.

                زن     همین االن؟

               مادر     آره، این صدای ماشینشه دیگه.

]پسر به پچپچه چیزی می گوید که مفهوم نیست.[ 

                زن     می گم بد نبود یه سری شهر می زدیم. خوش می گذشت. مغازه هارو تماشا 

می کردیم، ببینیم اینجا چی دارن. 
]پسر پچپچه می کند.[ 
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                زن     نظرت چیه؟

               مادر     داری سعی می کنی چیزی یادت بیاد؟

                زن     الیاس؟

               مادر     من می گم نمی خواد امروز برین به اومئو! چه کار دارین تو اومئو؟

                زن     هیچچی، نمی دونم، همین جوری گفتم، مثلن یه جایی بریم.

               مادر     اومدی، نه؟

                پدر     ]می آید تو[ بله این جام.

               مادر     می بینمت. چه قدر طولش دادی؟ توکه می خواستی فقط یه تُک پا تا فروشگاه 

بری و برگردی؟
                پدر     هوا امروز تا حدودی خوبه. اینجا که پونزده درجه زیر صفر باشه، دیگه می گیم 

هوا مالیمه.
               مادر     خریدی که قهوه رو؟

                پدر     پیش آلوار1 ایستادم به حرف زدن.

               مادر     این که عادِت همیشه ته.

                پدر     می گه باز رولف2 به سرش زده، کنار رودخونه جنگل مصنوعی بکاره، رو 

زمیِن دمِ رودخونه.
این جنگل  اومد؟ خاطرت جمع سر  اون گلخونه ها چی  پارسال سرِ                 مادر     مگه 

مصنوعیش هم همون میاد.
                پدر     دیوونگِی محضه!

               مادر     به هرحال پوِل بازارِ مشترکو زد به جیب.

1. Alvar.

2. Rolf.
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                پدر     این بابا بهتره بره دنبال همون رانندگیش! آلوار گفت لساندر1 دوباره بستری 

شده.
               مادر     دیر یا زود بستری می شد دیگه.

                پدر     چیزی از عمرش نمونده، فقط منتظره بچه ش بیاد تا باهاش وداع کنه.

               مادر     قهوه خریدی؟

                پدر     معلومه که خریدم. گفتم بهت.

               مادر     نه، نگفتی خریدی.

                پدر     گفتم خانوم، گفتم بهت. گفتم خریدم.

               مادر     گفتی، اما نه لحظه ای که پرسیدم.

                پدر     پس تو خوب نشنیدی.

               مادر     گوش های من هیچ عیبی ندارن و نداشتن هیچ وقت. تو یه کم حافظه ت ایراد 

داره.
                پدر     بابا این قهوه ی صاب مُرده رو خریدم دیگه!

               مادر     وقتی می پرسن ازت همینو بگو.

                پدر     ایناها، جلوی دماغته ]به پسر[ روزنامه می خوای؟ 

]پسر پچپچه می کند.[

                پدر     داری آواز می خونی؟

               پسر    نه.

                پدر     براتون روزنامه خریدم.

               مادر     تو همیشه روزنامه می خری.

                پدر     من همیشه می خرم؟ خیله خب...

1. Lestander.
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               مادر     خب مگه نمی خری؟

               پسر    کثیفه!

               مادر     کثیفه؟

               پسر    بله.

                پدر     روزنامه کثیفه؟

               پسر    کثیف و آلوده ست. آشغاله همه ش.

                پدر     اینو من همین االن خریدم.

               پسر    ما نجاست هارو نمی خونیم.

                پدر     این یه روزنامه عصره فقط.

               پسر    هرچی توش نوشته غلط و ناپاکه. اینا مارو به سمِت پستی سوق می دن. مارو 

از حسادت و تملق و بی خدایی پُر می کنن. مارو پایین می کشن، عقیده مون 
رو می گیرن، جاشو با دروغ و سرگیجه پُر می کنن.

                پدر     تو خودت هم می خونی.

               مادر     من که حتا بهشون نگاه هم نمی کنم. چون همیشه همون چیزهای قبلی 

رو توش می نویسن. فقط اسِم خبرش فرق می کنه. و محِل خبرش عوض 
می شه.

               پسر    ما فقط باید کالم خدارو بخونیم و سرمشقمون قرار بدیم. اینه که راست و 

حقیقته.
                پدر     تو امروز از کدوم دنده پا شدی؟

               پسر    از دنده ی خدا.

                پدر     عجب!

               پسر    ما می خوایم حواسمون سمِت خدا باشه فقط، به کالمش باشه فقط. خداوند همه 

چیزو فرموده و کارِ ما تنها باید اعتماد و تکیه به معنای گفته هاش باشه فقط.
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                پدر     این داره چی می گه؟

               پسر    ]لبخند می زند.[ گوش فراده می شنوی. ]مکث[ گوش بده. ]مکث[ نمی شنوی؟ 

صدای خدا پیچیده توی خونه.
                پدر     تو چه ت شده پسر؟

               مادر     باز داری مریض می شی؟

               پسر    تنها خداست که می دونه واقعن ما به چی نیاز داریم. تنها اوست که می تونه 

به ما توضیح بده و همه چیزو جای درستش قرار بده. خداوند به ما می گه که 
چه گونه کالمشو درک کنیم و خودمونو بسپریم به کالم مقدسش. توی این 

کثافتا همچو حرفهایی رو اصلن نمی نویسن. 
]صدایش را می برد باال و با انگشت به روزنامه می زند.[

                پدر     دیگه الزم نیست در این باره چیزی بگیم.

               مادر     این الیاس چشه؟

                زن     الیاس!

               پسر    نگراِن من نشین!

                زن     ببین الیاس!

               پسر    خدا هست. 

]سکوت[

               پسر    نترسین!

                پدر     نمی شه آروم بگیری یه کمی؟

               پسر    نترسین چیزی نیست!

               مادر     نترسیم؟

               پسر    این چیزی نیست که ترس داشته باشه.

                پدر     چرا باید ترسید؟
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               مادر     چرا باید ترسید؟

                پدر     حماقِت َمحضه دیگه!

               مادر     خیله خب، حاال می خوایم غذا بخوریم و استراحت بکنیم.

               پسر    به خاطر خدا؟

               مادر     به خاطر خدا چی؟

کوچکترین  این که  باشیم.  نگرانشون  باید  که  دیگه ای هم هست                  پدر     چیزای 

گرفتاری یه.
               پسر    به خاطرِ حضور خدا و حضور عشق. زیرا که خداوند در زندگی و سرنوشِت ما 

دخیله و شرکت می کنه. زیرا که روزی فرا خواهد رسید که همه ی ایمانتون 
بریزه فرو و بشکنه.

                پدر     خب در این صورت همه چی فرو ریخته دیگه.

               پسر    می دونم. خودمم نگران بودم و می ترسیدم. ترس، ترس، ترس و خطا و نگرانی 

و گمراهی... تا زمانی که عشِق بی پایاِن خداوند رو نسبت به خودم درک کردم... 
که چه برنامه ای برام داره.

                پدر     خیله خب دیگه!

               پسر     بله، برای من و برای همه زندگان و هر آنچه که زوال می یابد. خداوند برای 

شما هم برنامه داره. برای همگی تون. برای همه ی مردمان و همه ی زندگان. 
آن زمان که خداوند ما رو فرا می خونه، خیلی خصوصی و خیلی شخصی 
صدامون می زنه. مثلن همه ی کسانی رو که در شمال زندگی می کنن، یکجا 
به خودش فرا نمی خونه. دونه دونه می خونه، یکی یکی، شخص به شخص، 
رو به او می ایستیم. می دونم. من خودم اینو با تمام سلول هام تجربه و حس 
کردم. اون فراخواِن بزرگ. من خودم بی هدف و بی معنی بودم. هیچچی از 
 زندگی نمی دونستم. تا یه روزی که به استکهلم سفر کردم و سر از میدوِن 
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ِسرِگل1 درآوردم. می گم سر در آوردم، ولی تو کار خداوند هیچچی اتفاقی 
نیست. هیچچی تصادفی پیش نمیاد. همه چی حساب شده ست. این خود 
خداوند بود که به پاهام فرمان می داد. فرمان می داد بدون این که متوجهش 
بشم. هیچچی اتفاقی نیست. در قاموس خداوند اتفاقی در کار نیست. هیچچی 
اتفاقی نیست، هیچچی تصادفی پیش نمیاد. هیچچی اشتباهی نیست. همه 
چیش حساب شده است. خداوند تصمیم همه چی رو یه روزی، یه زمانی 
گرفته. همین که من اینجا نشسته م و اینجا حضور دارم... خداوند بوده که 
منو به میدوِن ِسرِگل هدایت کرده بود، و اونجا عشق بی پایان خداوندی بر 
من باریدن گرفت. اون عشق فهم ناپذیرش. همونجا آدم بی خدایی ایستاده 
بود. یه بدبخت بی خدا و نادان و بی ایمان.  بی تفکر. یه نظریه پرداز دون پایه 
فریاد  بود و داشت علیه خداوند موعظه می کرد و  ایستاده  اونجا  پَست.  و 
می کشید که نمی تونه به خدایی ایمان بیاره که می گه به پدر و مادر خود 
نفرت بورز. که آدم به پدر و مادرِ خودش نفرت بورزه. این همون چیزی یه 
که خود مسیح می گه. در انجیل لوقا، چهاردهم، آیه ی بیست و شش. تو 
دلم گفتم غیر ممکنه مسیح همچو چیزی گفته باشه. که آدم از پدر و مادر 
خودش  نفرت داشته باشه. همچو حرفی نمی تونه از زبان مسیح بیرون اومده 
باشه. رفتم خونه و فکر کردم. با خودم گفتم باید روی این موضوع تحقیق 
کنم که واقعن چنین حرفی گفته یا نه. نفرت از پدر و مادر! نه، این حرف 
به مسیحی که من شناخته ام نمیاد. این بهش نمی خوره. انجیل نداشتم. اون 
زمان هنوز نداشتم. روز بعدش رفتم کتابخونه. هنوز باز نکرده بودن که من 
اونجا بودم. اونجا انجیل لوقارو باز کردم و خوندم. چهاردهم، بیست و شیش، 

1. Sergel torget
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اونجا مسیح واقعن می گه باید از پدر و مادر خود نفرت داشته باشی، وگرنه 
نمی تونی شاگرِد من باشی، و در رکابم باشی. ولی منظور مسیح اینه که تو باید 
در رکابش باشی و هر وقت خواستت و هر وقت فراخوندت، باید همه چی رو 
رها کنی، هر چیزی رو که باهاش مأنوسی، باید رها کنی. در اون لحظه باید از 
هر آن چه که تورو پای بند می کنه و نمی ذاره با مسیح بری جدا بشی، معنیش 
این نیست که آدم نسبت به پدر و مادر خودش عشقی احساس نکنه. ولی 
عشق اصلی، اون یگانه عشق، از آن مسیحه، نه کس دیگه. مسیحایی یه نه 
زمینی. نه عشق به نزدیکان و عزیزان بلکه عشِق مسیح که فرزند خداوندگاره 
و این ارزش و قیمت داره. مسیح می گه این قیمت داره، این چیزی یه که 
خوِد مسیح داره می گه: قیمتی ست. اما راه دیگه ای نیست دیگه. برای همینه 
که من باید همه چی رو ول کنم و همراهش برم. باید ازش تشکر کنم که 

امکانشو داده بهم. 
]با صدای آهسته، کشدار و طوالنی[ 

               پسر    سپاس از راهنمایی بزرگت، ای حضرت مسیح، ای آقای ما. سپاس از ُجلََجتا. 

ای حضرت مسیح ای آقای ما. سپاس از این که مرا در دستانت نگه داشته ای. 
ای حضرت مسیح. سپاس از خوِن گوسفند. ای حضرت مسیح، سپاس که 
فرصت می دهی دگرباره متولد شوم. ای حضرت مسیح، ای نجات دهنده ی 

من و ای خداوندگار من!



]نوری خاکستری[

               مادر     سالم الیاس، ماییم.
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                پدر     آره ماییم.

               مادر     ماییم، پدر و مادرت.

                پدر     آره، گفتیم... 

]سکوت[

               مادر     گفتیم بیاییم احوالپرسیت.

]پسر بی حرکت نشسته است. دستهایش را به هم گرفته و می فشارد. لبخندی کمرنگ به 

چهره دارد. پیراهن آسایشگاه پوشیده است.[ 

                پدر     چه طوری؟ خوبی الیاس؟

               مادر     بگو ببینم، اینجا چه طوره؟

                پدر     از خودت بگو، چه طوری؟

               مادر     چه طوره حالت؟ 

]سکوت[

               مادر     به ما گفتن که نشستی اینجا. می گن معمولن عادت داری اینجا بشینی.

                پدر     به نظر میاد آرامش داری.

               مادر     اجازه نمی دن زیاد پیشت بمونیم.

                پدر     نه، یه ساعت گفتن فقط.

               مادر     می گن الزمه که آروم باشی و با آرامش استراحت کنی.

                پدر     بله، اینا هم مقررات خودشونو دارن دیگه. 

]سکوت[

               مادر     اینجا چه قدر قشنگه! نه؟

                پدر     بله، روشن و قشنگ!

               مادر     می گم بد نیست بشینیم، نه؟

                پدر     البته.
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               مادر     خب دیگه... 

]می نشیند.[

                پدر     نه دیگه، این...

               مادر     دلمون خیلی می خواست بیایم پیشت، ببینیم حالت چه طوره.

                پدر     دلمون می خواد ببینیم خوبی یا نه.

               مادر     معلومه که دلمون می خواد دیگه.

                پدر     می گم اینجا به نظر جای خوبی می رسه.

               مادر     آره... امیدوارم همین جورم باشه.

                پدر     هوم.

               مادر     الیاس! 

]سکوت[

                پدر     ساکو چه کار کردی؟

               مادر     ساکو دادم به همون آقایی که توی دفتر می شینه. اون که وقتی اومدیم تو، 

اونجا نشسته بود.
                پدر     آهان... پس خودشون ترتیبشو می دن دیگه؟

               مادر     برات چند تیکه لباس آوردیم، چند تا لباس زیر تمیز. پیرهن و شلوار هم برای 

بعدت آوردیم..
                پدر     اینا می گن اینجا چیزی الزم نداری.

               مادر     موقعی که اومدی خونه، این تنت بود. من فقط شستمش برات. حاال تمیزه 

دیگه. شاید بد نباشه بهشون بگیم تمیزن اینا، دوباره نشورنشون.
                پدر     موقع رفتن بهشون یادآوری کن.

               مادر     آخه وقتی تمیزن دیگه احتیاجی نیست دوباره شسته بشن.

                پدر     تمیزم باشه، می بینن تمیزه. 
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]سکوت[

                پدر     این جوری خوبه... خیلی خوبه که می تونن لباس های خودشونو بپوشن.

               مادر     همون آقاهه  هم که باهاش حرف زدیم، لباس های خودشو پوشیده بود.

                پدر     آها، اون پرستار بود.

               مادر     چی بود اسمش؟ جیمی1؟

                پدر     فکر کنم همینو گفت.

               مادر     ]به پسر[ اسمش جیمی یه، نه؟ مرد خوبی یه!

                پدر     هوم.

               مادر     آروم و خوش اخالق!

                پدر     خب طبیعی ترهم می شه اگه مال خودشونو بپوشن.

               مادر     معلومه. 

]سکوت[

                پدر     اوضاع خونه هم خوبه. هلن هم رفت. هفته ی پیش رفت.

               مادر     بنا نبود از هلن حرف بزنی.

                پدر     حاال... یه چیزی گفتم دیگه.

               مادر     هلن مجبور بود کارشو شروع کنه.

                پدر     بله.

               مادر     براش اون قدرهام راحت نبود که بذاره و بره.

                پدر     نه براش راحت نیست.

               مادر     دیگه مجبور بود بره.

                پدر     خوب شد قطار گرفت و این همه راهو رانندگی نکرد.

1. Jimmy.
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               مادر      زنگ زدیم به مدرسه ت و اطالع دادیم که شروع کالسارو نمی ری.

                پدر     بعد به درسات حسابی می رسی. با مریضی ساده نیست درس هم بخونی. 

]سکوت[

               مادر     الیاس!

               پسر    من مریض نیستم.

                پدر     نه.

               پسر    من مریض نیستم. 

 ]لبخند می زند.[

                پدر     نه، کی می گه تو مریضی؟ آدم...

               مادر     تو خوب و سالمتی... فقط خیلی سخت کار کردی!

                پدر     امیدواریم...

               مادر     بیشتر از حّد و اندازه ی خودت فکر وخیال کردی، همین. چیز عجیبی نیست 

که حاال...
                پدر     گاهی از حد می گذره دیگه.

               مادر     دکتر هم همینو می گفت... حساب کن با بچه و درس و...

                پدر     به زودی بر می گردی سرخونه زندگیت.

               مادر     تا چند ماهِ دیگه.

               پسر    من قبلن مریض بودم.

               مادر     بله، و حاال...

               پسر    حاال من سالمتم. مریض نیستم دیگه.

                پدر     بله.

               پسر    خدا منو شفا داد. 

]سکوت[
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               پسر    خداوند منو شفا داد. زندگِی تازه ای بهم عطا کرد. زندگِی نو و سالمتی داد 

بهم. زندگِی االنم.
                پدر     بله، بهتره حاال در این مورد صحبت نکنیم.

               پسر    شماها باور نمی کنین، ولی این جوری یه.

               مادر     خیله خب.

                پدر     درست می شه.

               مادر     کاری از دست ماها بر نمیاد.

                پسر    فقط خدا. دالتونو می تونین پیش خدا باز کنین.
               مادر     خیلی ناراحت شدیم که یه وقت بخواد سرت چیزی بیاد.

               پسر    سرِ من چی ممکنه بیاد؟

               مادر     چه می دونم، مثلن به خودت صدمه ای بزنی...مثِل اون وقت که مدام جیغ 

می زدی و سروصدا می کردی و صداهایی می شنیدی.
               پسر    اون فقط یک صداست.

                پدر     خیله خب حاال.

               پسر    من فقط یک صدا می شنیدم. صدای پروردگار.

                پدر     باشه... در هر حال...

               مادر     ما دلمون نمی خواد حالت خراب باشه. متوجه هستی که؟

                پدر     همه ی اینا به خاطرخودته.

               مادر     حاال فقط و فقط، استراحت کن فقط.

               پسر    مریم مقدس هم صدا می شنید.

                پدر     مریم؟

               پسر    حضرِت مریم. مادر مسیح. مریم، اون هم صدا می شنید.

                پدر     که این طور!
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               پسر    او صدای یه فرشته می شنید.

                پدر     ]می خندد[ بله، درسته.

               پسر    او صدای یه فرشته می شنید.

                پدر     فکرشو نکرده بودم اصلن!

               پسر    ]می خندد.[ نه، فکرشو نکرده بودی اصلن.

                پدر     نه، ولی این فقط یک چیزه  که تو انجیل اومده.

               پسر    خیلی چیزها هست که بشر فکرشو نمی کنه.

               مادر     خب آره، یه کمی صدارو آدم می شنوه دیگه.

               پسر    شمارو هم اگه دکتر ببینه، مطمئنن یه مُهر دیوونگی روتون می چسبونه. و 

می افتین یه جایی مثل اینجا.
               مادر     تو حاال باید آروم بگیری مادر. 

]سکوت[

               پسر    ]رو به جلو خم می شود و پچپچه می کند.[ ما توی زمانه ی سخت و خطرناکی هستیم.

                پدر     بله... این درسته. از یه نظرهایی درسته واقعن.

               پسر    بی نهایت جّدی یه... َصلیب تنها ناجِی ماست! و صلیب! می دونی، اگه آدم خوب 

دقت کنه همه جا می بیندش. اینجا هم هست صلیب. صلیب، پیش آدم هایی 
هست که همچو جاهایی زندگی می کنن، صلیب هست همه جا. من دیدم 
که چه طوری به یاری شون میاد. و شاید برای همینه که منم اینجام. اینجام تا 
نشونشون بدم که خدا وجود داره. نشونشون بدم خدا کجاست. خدا مارو رها 
نمی کنه. خدا از چشمهای ما می خونه، که چه اندازه پریشونیم ما. این ماِل 

وقتی یه که فراموشش کرده باشیم.
               مادر     باشه. خوبه، خوبه دیگه. خیله خب.

               پسر    صلیب ناجی ی ماست. فقط صلیب! صلیب رستگاری و رهایی یه. نمی بینین مگه؟
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                پدر     چرا. ما همه چی رو می بینیم. ولی هر کسی عقیده ای داره دیگه.

               مادر     حاال نمی خواد وارد این بحث ها بشیم. ما فقط اومدیم ببینیم حالت چه طوره 

الیاس.
               پسر    حاِل من خوبه مامان. بعد از مدت ها، حالم خوبه حاال. حاِل شما هم خوب 

می شه اگه خدارو بپذیرین. خداوند منتظر شماست. خیال نکنین که رهاتون 
کرده. خداوند کسی رو وا نمی ذاره. مثل بچه ها. مثل یه بچه بیایم خدارو به 
خودمون راه بدیم. اون خدایی که می گه: آن که به من ایمان دارد زنده 

می ماند حتا اگر بمیرد. این خودش شادی یه، این خودش زندگی یه.
               مادر     الیاس، کجایی مادر؟

               پسر    این خودش زندگی یه.

                پدر     خیله خب دیگه.

            ]هر سه بی حرکت نشسته اند.[ 

                پدر     غذای اینجا چه طوره الیاس؟

]سکوت[

            ]پسر لبخند می زند. نوری خاکستری صحنه را پر می کند.[ 



               مادر     جالب می شه، نه؟

               پسر    هوم جالب می شه.

               مادر     آخه، خیلی وقته که ندیدیشون.

               پسر    بله خیلی وقته.

                پدر     االن هرجا باشن پیداشون می شه. هرلحظه ممکنه از راه برسن. 
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               مادر     آره خب، اگه حاال بیان.

                پدر     چرا نیان؟

               مادر     وگرنه چرا زودتر نیومدن.

                پدر     اینشو نمی دونم.

               مادر     می تونستن خیلی وقت پیش اومده باشن. 

]سکوت[

               مادر     ساعت چنده االن؟

                پدر     تاحاال باید رسیده باشن.

               مادر     می گم ساعت چنده االن؟

                پدر     خودتم می تونی نگاه کنی. این ساعت روی اون دیوار آویزونه. کافی یه سرتو 

یه کمی بچرخونی.
               مادر     خیله خب حاال تو هم.

]سکوت[

               مادر     حاال تو هم الزم نیست همه ی شبو وایستی پای پنجره کوچه رو نگاه کنی.

                پدر     من چنین کاری نمی کنم. فقط می خواستم ببینم برف بند اومده یا هنوز داره 

میاد.
               مادر     اگه بیان نور چراغای ماشینشونو از اینجا می بینیم.

                پدر     ممکن هم هست کمی دیرکرده باشن.

               مادر     خب دیر کرده باشن. ]مکث کوتاه[ دیر کنن زنگ می زنن. شماره رو دارن دیگه. 

]سکوت[ 

                پدر     امیدوارم برفهارو از تو جاده ها روفته باشن. برِف امشب سنگینه. 

]سکوت[

               مادر     تو چه فکری هستی؟
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               پسر    تو چه فکری هستم؟

               مادر     به نظر میاد داری به یه چیزی فکرمی کنی؟

               پسر    بله. ]مکث کوتاه[ دارم فکر می کنم... فکرمی کنم حاال که من نیستم، خونه  

چه طوری یه؟ چه کار دارن می کنن؟
                پدر     تو که االن خونه ای.

               پسر    بله، منظورم از خونه بیمارستانه.

                پدر     خب البد خوبن دیگه.

               پسر    بله... ولی همه شون خوب نیستن.

                پدر     واسه همینه که توی بیمارستانن.

               پسر    حاال حتمن شامشونو خوردن!

                پدر     خوبه که تو االن اینجایی.

               پسر    بله، خوبه.

                پدر     فکر اونجارو االن نکن.

               پسر    نه، صالح نیست به چیزی فکر کنم.

               مادر     چراِغ بیرونو روشن کردی؟

                پدر     می بینی که! نمی بینیش؟

               مادر     چرا، حاال پرسیدم دیگه.

                پدر     خب من هم جواب دادم.

               مادر     خیله خب حاال تو هم...

                پدر     خیلی وقته روشنش کردم. موقعی که تازه داشت تاریک می شد. 

]سکوت[

                پدر     آلوار برِف جاده رو تا دمِ باغ سراسر روفته.

               مادر     اینا حتمن فردا راه می افتن.
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                پدر     برفها همه کوت شده جلوی در انباریمون. چه طوری توی انباری بریم؟ 

]سکوت[ 

                پدر     ولی از دیدنشون خوشحال می شیم.

               مادر     البد فردا می رسن. من می گم...

                پدر     چی می گی؟

               مادر     من می گم اینا که این همه مدت پیش ما نیومدن، چیه جریان که می خوان 

حاال بیان.  
                پدر     میان احوال پرسی، ببینن در چه حاله الیاس.

               مادر     در چه حاله؟

                پدر     ای... ای...

]به طرف الیاس سر تکان می دهد.[

               مادر     من هم توی همین فکرم.

                پدر     هوم الیاس هم داره به یوهان1 فکر می کنه.

               مادر     اگه یوهانو ببینیم ممکنه نشناسیمش.

                پدر     ممکنه برای الیاس خوب باشه. کسی چه می دونه؟

               مادر     تو تصور می کنی اینا این همه راهو کوبیدن که بیان از ما احوال پرسی کنن؟

                پدر     ممکنه چی باشه پس؟

               مادر     نمی دونم... در هر حال الیاس... پدر بچه ست دیگه.

                پدر     خب، منظورت چیه؟

               مادر     نمی دونم.

                پدر     غیر از این چه کار کنن می گی خوبه؟

1. Johan
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               مادر     هلن از تابستون به این طرف، خودشو اصلن آفتابی نکرد.

                پدر     زنِگ در کار می کنه؟

               مادر     بله، نمی دونم... انگار می خواست تعطیالتشو بره مالزی.

                پدر     شایدم اینجا حرفی واسه گفتن نداره.

               مادر     آدم دوست داره بدونه یوهان چه طوری یه. چه می کنه بچه م. از اون هدیه هاش 

خوشش میاد یا نه؟ خب دیگه، حاال اگه یک روزی بخوایم خبری ازش 
بگیریم دیگه باید خودمون بهشون زنگ بزنیم.

                پدر     هر وقت میان بیان، فقط دیر نیان.

               مادر     هلن همه ش سه دفعه زنگ زده به ما. سه دفعه ظرف یه سال. خیلی نیست. 

]سکوت[ 

               مادر     الیاس تو چرا خوب نمی شی؟ چرا مثل گذشته هات سالمت نمی شی؟

               پسر    االن که مثل گذشته نیستم. االن خوب و سالمتم.

               مادر     چرا بر نمی گردی به حاِل اولت؟

               پسر    حال من خوبه مامان.

               مادر     اون طوری که بودی، الیاس مون، بچه مون، پسرمون.

               پسر    این جوری که خوبه.

               مادر     این زمان هم که همین طور داره می گذره.

                پدر     خب، چه کار کنیم که می گذره؟...

               مادر     پاک داریم پیر می شیم.

                پدر     خب می گی چه کار کنیم؟

               مادر     دیگه طاقت نداریم. نمی تونیم.

                پدر     می تونیم، هنوز هم می تونیم.

               مادر     باید طاقت بیاریم.
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                پدر     من هنوز پنجاه و شش سالمه. این که سنّی نیست.

               مادر     سن و سالو نمی گم. سن و سال نیست مقصودم.

                پدر     آخه تو از سن و سال حرف زدی. می گی داریم پیر می شیم.

               مادر     منظورم این نبود.

                پدر     پنجاه و شش سال سنی که نیست. هنوز از آدم کاری بر میاد. منتها کاری 

باید باشه، که از آدم بربیاد.
               مادر     منظورم به الیاسه. اگه هیچ تغییری نکنه چه کار کنیم؟

                پدر     االنش که آرومه.

               مادر     یعنی چی پیش میاد؟

                پدر     طفلکی بی حرکت نشسته اونجا، دستاشو گذاشته روی زانوش.

               مادر     این ماِل دواهاشه. دواهاش این حالتو بهش می ده.

]سکوت[ 

               مادر     خوبه که همچو دواهایی وجود داره.

               پسر    مسیح وجود داره.

                پدر     بله، بختمون گفته که دارو وجود داره، وگرنه زمین و آسمونو می دوخت 

به هم.
               مادر     الیاس همین جوره، چه ما باشیم یا نباشیم، تغییری نمی کنه.

                پدر     از کجا می شه دونست؟

               مادر     هیس!

                پدر     چی شد؟

               مادر     اومدن!

                پدر     اومدن؟

               پسر    بله.
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                پدر     یه نوری دیده می شه. یه ماشین داره میاد.

               مادر     خودشونن حاال؟

                پدر     ممکنه کی باشه این وقِت شب؟

               مادر     ممکنه آلوار باشه، از شهر میاد.

                پدر     جمعه ها نمی ره شهر.

               مادر     خونه ش هم خاموش بود.

                پدر     حتمن رفته بوده توی اسطبل، هر وقت بیرون می ره چراغاشو خاموش می کنه. 

دو تا گوساله دنیا اومدن. ساعت دو و نیِم شب بود. پاشدم دستشویی برم، 
دیدم چراغای اسطبلش روشنه!

               مادر     اون ماِل صبح بود که روشن بود.

                پدر     نه، شب بود.

               مادر     پس تو صبح هم پاشدی! 

]سکوت[

               مادر     دوباره راه افتادن، خودشونن انگار.

                پدر     الیاس، دیگه االن می رسن.

               پسر    هوم. 

]سکوت[

               مادر     خودشه. هلنه.

                پدر     نگفتم؟  

]سکوت[ 

                پدر     برم بیرون؟

               مادر     چرا؟

                پدر     می تونم برم، با دل و جون.
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               مادر     چراغو که روشن کردیم براشون.

                پدر     ایستادن اونجا.

               مادر     دَرو در هر صورت می تونی بازکنی!

                پدر     یک نفرِ دیگه هم همراشونه.

               مادر     چی؟

                پدر     یکی دیگه باهاشونه.

               مادر     عجب!

                پدر     این دیگه کیه؟

               مادر     ممکنه کی باشه؟

                پدر     هوم، ممکنه کی باشه؟

               مادر     حاال می بینیم کیه!

                پدر     می رم دَرو باز کنم.

]می رود بیرون.[

               مادر     رسیدن! ایناها!

               پسر    هوم. 

]سکوت[

               مادر     ِهلن و یوهان اینجان.

               پسر    ِهلن و یوهان!

               مادر     آروم باش الیاس.

               پسر    بله، آروم، بله، آروم. 

]سکوت[
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                پدر     می گفتن قراره باز هم بباره ولی تا حاال که نباریده.

                مرد    نه، مشکلی نبود. جاده خوب بود.

                زن     خیلی آهسته می روندیم. جاده هم اصلن شلوغ نبود.

            ]پسر بچه، پنج ساله، می آید تو.[

                مرد    محِض احتیاط یواش می آمدیم.

                زن     همون اول یه جایی رو اشتباهی رفتیم.

                مرد    از اینجا رد شده بودیم. دوباره دور زدیم برگشتیم.

                زن     بله، برگشتیم.

                پدر     که این طور!

                زن     ]به مادر.[ سالم.

                مرد    سالم، شب به خیر.

                زن     شما خوبین؟

                پدر     ای... بد نیستیم.
                زن     ایشون، اَندرش.1

                مرد    سالم.

 ]می رود جلو و با مادر و پدر دست می دهد.[

               مادر     آهان!

                مرد    حالتون خوبه؟

                پدر     ای... خوبیم دیگه.

                مرد    شما اینجا زمستوِن حسابی دارین ها!

                پدر     بله، ما زمستون داریم.

1. Anders.


