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در ميان آدمُكش هاي حرفه اي دنيا هنري كيسينجر چهره اي محبوب است. 
در سيزدهم فوريه ي 1973، همان سالي كه او جايزه ي صلح نوبل را گرفت، 
قاتلي سريالي را در زندان ايالتي ايلينويِز امريكا به دار آويختند كه روي 

شكمش اسم او را خالكوبي كرده بود. 
كيسينجر در 1968 مشاور ريچارد نيكسون بود و پس از پيروزِي اين 
عالي  شوراي  رييس  جمهوري،  رياست  انتخابات  در  محافظه كار  نامزِد 
امنيت ملي شد و بعد هم وزير اُمور خارجه ي امريكا. تا 1977، يعني پس 
از پيروزِي جيمي كارتِر دموكرات در انتخابات، كيسينجر از صندلي اش در 

كاخ سفيد ُجم نخورد.
از كودتاي  انبوه غيرنظاميان در ويتنام، آدم ربايي، ترور، حمايت  كشتار 
قتل  آلنده در شيلي، مشاركت در  عليه دولت دموكراِت سالوادور  نظامي 
رئيس جمهوري قبرس و ده ها جنايت ديگر هنوز نتوانسته پاي كيسينجر را 

به محكمه اي عادالنه بكشاند.
اين كيسينجر بود كه در پاييز 1968 وقتي كه جانسون )براي جلب حمايت 
مردم از دموكرات ها براي رأي دادن به هوبرت همفرِي دموكرات( در كاِر 

یك: دموکراسی
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بازگرداندن صلح به ويتنام بود، با همان سياست خاص كيسينجري اش در 
مذاكرات موش دواند تا جنگ بيش از پنج سال ديگر هم ادامه پيدا كند. 

اين كيسينجر بود كه پس از پيروزي سالوادور آلنده در انتخابات رياست 
كودتاي  كشور  آن  ارتِش  راستي هاي  دست  همكاري  با  شيلي  جمهوري 

يازده سپتامبر 1973 را رقم زد. 
اين كيسينجر بود كه ...



در يازدهِم ژوئيه ي 1995 كتاب »دموكراسي« كيسينجر منتشر و مراسمي به 
افتخارش در هتل پارك نيويورك برگزار شد؛ آنجا سؤاالت يا بهتر است 

بگوييم اتهاماتي تند و صريح در انتظارش بود. 
و  بودند  كار  محافظه  سياستمدار  اين  دوستداران  از  حاضران  اغلب 
زني سي ساله  ميان حاضران  در  منتقدان سرسخت اش.  از  نفري هم  چند 
هم بود؛ زيبا، قد بلند و كشيده، با موهاي چتري خرمايي. وقتي يكي از 
منتقديِن كيسينجر داشت درباره ي حمايِت او از كشتار وحشيانه ي مردم در 
تي مور شرقي به دست ارتش اندونزي سؤال مي كرد، پيرمرد محو زيبايي 

اغواگرانه ي اين زن شده بود و دلش مي خواست اين طور تصورش كند:
 در كنارش توي ليموزين روي ُپل بروكلين...

روبه رويش توي رستوراني در منهتن...
آرميده در كنارش در اتاِق هتلي مجلل زير نور ستاره هاي امريكا يا كه 

پرچم امريكا يا...!  
گور باباي ويتنامي ها، بنگالدشي ها، تي موري ها، اصال گور باباي همه ي 

دنيا! نگاه كن، اين زن اصالً شبيه زن هاي امريكايي نيست!
What a doll!



11 یک: دموکراسی 

توي  آنقدر  مي خواست  دلش  خشمگين  كيسينجِر  شد.  تمام  مراسم 
ذهن اش با فانتزِي زِن سي ساله َور برود تا... .

مي خواهد برود شام را در همان رستوران آلماني محبوب اش در قلب 
منهتن بخورد. نمي داند زِن سي ساله آنجا در انتظار اوست.





گول  هم  كيسينجر  اگر  شايد  هيچ وقت!  نخوريد،  را  زن ها  حرف  گول 
حرف هاي آن زن سي ساله را نخورده بود...


يك روز جمعه، نزديك ظهر، بيدار مي شويد و مي بينيد كه همسرتان، كه 
شما  از  زودتر  ساعتي  دو  يكي  امروز،  شده  و خواستني  چقدر خوشگل 
بيدار شده، صبحانه ي خوشمزه اي براي تان آماده كرده و پشت ميز صبحانه 
منتظر ورود شما به دنياي بيدارها نشسته و هنوز نشسته ننشسته مي گويد 
كه چقدر دوست تان دارد. نه اينكه فقط به خاطر اينكه خوشگليد و خوش 
تيپ تر از شما پيدا نمي شود )نه فقط توي همين تهران، نه! توي دنيا هم اگر 
بگردي از اين چشم ها، چشم هاي شما را مي گويد همسرتان، پيدا نمي شود 
خوشگل تر!(، نه اين كه فقط موّقر و باهوشيد، هزار چيز ديگر هم هست در 
شما كه مثل تار و پود فرش ايراني در هم تنيده و مثالً اين كه خيلي خوب 
مي شنويد حرف آدم را و نه اينكه مي شنويد صرفًا، بلكه خوب مي فهميد. 
)يك چيز ديگريد شما!( همسرتان، كه باز چقدر خوشگل و خواستني شده 
امروز، مي گويد اين ها را و شما فكر مي كنيد با خودتان كه چه بدبخت اند 

دو: یك دوش کوچولو 
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باقي زن ها كه بي شما زندگي مي كنند و كمي غصه مي خوريد براي همه ي 
زن هاي دنيا و بعد نگاه مي كنيد از سر عشق به همسرتان و نگاه مي كنيد 
به دوردست هاي خوشبختي كه چقدر نزديك اند و فكر مي كنيد با خود كه 
بهتر است سكوت كنيد و بگيريد دست هايش را، دست هاي همسرتان را، 
و از اين جور كارها مثالً، و آخرسر بگوييد كه چه خوب مي شود امروز 
ناهار را برويد دركه يا دربند يا فرحزاد بخوريد و بهتر است برويد حاال 
يك دوش كوچولو هم بگيريد و »تا من يه دوش كوچولو بگيرم، تو هم 

كم كم آماده شو عزيزم!«  


دوش مي گيريد. حوله را مي پيچيد دور تن. مي رويد سر يخچال. لعنتي! 
يك اتفاق بد: بطري كوكاكوال خاليست. 

اولين سيگار جمعه را روشن مي كنيد كه چقدر مي چسبد و بعد مي فهميد 
كه همسرتان خانه نيست. كجا رفته؟ شايد رفته كوكاكوال بخرد. خدا كند 
برود تا همين سر خيابان، سوپرماركت درياني، چشمش بيفتد به شكالت 
زير  مزه ي شكالت مي آيد  بخرد!  ازش  بسته اي هم  محبوب شما و چند 
دست،  به  سيگار  و  حوله پيچ  و  مي دهيد  قورت  را  دهان تان  آب  و  زبان 
لبخند خوشگلي بر لب و مزه ي شكالتي خوشمزه توي دهان، لم مي دهيد 
روي مبل و چشم تان مي اُفتد به كاغذي روي ميز عسلي كه برمي داريد و 

مي خوانيد:

ببخش عزيزم كه اين جوري بدون خداحافظي دارم مي رم. 
راستش وقتي دوش مي گرفتي يه لحظه نمي دونم چرا صداي 

فين كردنت رو كه شنيدم چندشم شد و حس كردم ما هيچ وقت 



15 دو: یک دوش کوچولو 

نمي تونيم با هم خوشبخت باشيم. اميدوارم واسه طالق 
بازي درنياري و زود تموم شه داستانش.
 اگه اذيتم نكني، مهريه هم نمي خوام.

فدات بشم
ديبا


باشيد كه  يك زن واقعًا چه مي خواهد؟ الزم نيست حتمًا فرويد خوانده 
بدانيد اين سؤال بي پاسخ است. 

همسر اولم، ديبا، درست همين جوري از من جدا شد و تركم كرد. اگرچه 
دوباره توي آسمان ها رسيديم به هم. 

گول حرف زن ها را نخوريد، هيچ وقت!





ميزي دو  آبي موضعي روي  نور  منهتن. شب.  رستوراني در 

نفره. پيرمردي هفتادودو ساله و زني سي ساله، نشسته اند دور 

ميز و شام مي خورند. 

... ]مكث[ ... ]مكث[ ... زن 
... ]مكث[ ... پيرمرد 

... ]مي خندد[ ... زن 

... ]مي خندد[ ... پيرمرد 
... زن 

... ]مكث[ ... ]مكث[ ... پيرمرد 
سكوت. زن سرش را مي اندازد پايين و خنده اي كوتاه سرمي دهد. پيرمرد هيجان زده است.

... زن	
... ]مكث[ ... پيرمرد 

... زن	
... ]مي خندد[ پيرمرد 

... زن 
... ]پشت ميز مي ايستد[ پيرمرد 

سه: درد مختصر
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]در حال بلندشدن[ ... زن	
... پيرمرد 

نور مي رود و مي آيد. اتاقي در هتل. يك تخت خواب دونفره ي بزرگ در انتها و يك 

ميز با چهار صندلي به دورش در مركز صحنه. پيرمرد روي تخت خواب نشسته و سرش 

تنها  ما  است.  ايستاده  تماشاگران  به  رو  زن، جلوي صحنه،  و  گرفته  دست ها  ميان  را 

صداي ذهني آن ها را، توسط نواري از پيش ضبط شده، مي شنويم. بازيگران، در طول 

اين صحنه، حركتي نمي كنند. 

 ... ]مي خندد[   ... ]مكث[   ... ]مكث[   ... ]مكث[   ... صداي	زن	
 ... ]مي خندد[   ... ]مكث[   ... ]مي خندد[   ... ]مي خندد[ 

]مكث بلند[... .
]مكث[   ... ]مي خندد[   ... ]مي خندد[   ... ...]مي خندد[  صداي	پيرمرد	
 ... ... ]مكث[  ... ]بغضش گرفته[  ...]مكث[  ... ]مكث[ 

]مكث[ ... ]گريه مي كند[.
نور مي رود و مي آيد. همان صحنه. زن نيست. پيرمرد در اتاق راه مي رود. كالفه. يك 

نوار ويدئويي توي دستش است. مي كوبدش به ديوار.

 نور می رود. سياهی.

توضيح:
بر  بنا  و  امريكا خارج شده  كنگره ي  از رده بندي  تازگي  به  كه  سند فوق 
قانون دسترسي آزاد به اطالعات منتشر گشته، توسط جاسوسي يهودي به 
نام اچ. پينتر تنظيم شده است. هرجا كه عالمِت سه نقطه )...( آمده، حاوي 

اطالعاتي ست كه به خاطر حفظ امنيت ملي امريكا حذف شده است.



كيسينجر، فرداي همان شِب پينتري در منهتن، با دوستانش در CIA و چند 
سناتوِر جمهوري خواه تماس مي گيرد و از ضرورت همكاري پليس فدرال، 
كميته ي چهل و همه ي مقامات بلندپايه ي امنيتي در يافتن زني سي ساله، 
پاي  مي گويد.  سخن  خرمايي  چتري  موهاي  با  و  كشيده  بلند،  قد  زيبا، 

آبروي امريكا و خصوصًا حزب جمهوري خواه در ميان است.
 What’s her name, Henry, her passport? - 

- نمي دونم!
- نمي دوني؟

اقدامات امنيتي براي يافتن زن سي ساله آغاز مي شود.
 در يازدهم اُكتبر 2001، سفير امريكا در كويت به وزارت اُمور خارجه خبر 
مي دهد كه زن سي ساله، بنابر اطالعات به دست آمده توسط سرويس هاي 
ميهمان صدام حسين است. در زيرزمين كاخ سفيد  بغداد،  جاسوسي در 
جلسه اي با حضور هنري كيسينجر، جرج بوش و كاندوليزا رايس به همراه 
چند مقام بلندپايه ي امنيتي ديگر تشكيل مي شود. كيسينجر، پيشنهاد تشكيل 
كميته اي را مي دهد به منظوِر يافتن بهانه اي براي حمله به عراق و يافتن 

چهار: در جست و جوی َدلِف معبد ِدلفی


