
 کُلتسبرنار ماري 
  

  ها جدالِ سياه و سگ
  

   نامهنمايش
  
 
 
 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  يِ ترجمه
  محمود مسعودي

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 دو حرف و نشرِ سي

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  

  
  دو حرف و نشرِ سي

  
  برنار ماري کُلتس
 ها جدالِ سياه و سگ

 يِ محمود مسعودي ترجمه

  
  ٢٠٠٥ودو حرف،  ، نشرِ سي١ها  نامه نمايشبرنار ماري کُلتس، 

 
  

        
  ٢٠٠٩نشرِ الکترونيکي، 

http://mahmoodmassoodi.wordpress.com 
        

siodohraf@yahoo.com        
  .برايِ محمود مسعودي محفوظ است يِ حقوقِ ترجمه همه



 ١ 

 
در يک کشورِ آفريقايِ غربي، از سنگال تا نيجريه، کارگاه عمليات عمرانيِ يک 

  .شرکت خارجي
 

   :ها شخصيت
  .ساله، رييسِ کارگاه هرن، شصت

  .آلبوري، سياهي که مرموزانه وارد کوي شده
  .لئون، زني که هرن آورده

  .و اندي ساله، مهندس کال، سي 
 

   :جاها
هايِ نگهبانيِ گرداگرد آن، که مديران در آنجا زندگي  رجها و ب کوي، با نرده

  :استکنند و مصالحِ ساختماني آنجا انبار شده  مي
  ؛ کاميونتي کنارزده پايِ يک درخت؛ اي گُلِ کاغذي ــ کُپه

  اي، ويسکي؛ ــ يک ايوان، ميز و صندليِ گهواره
  .هايِ وياليي بازِ يکي از خانه ــ درِ نيمه

 در  وکاره؛ گذرد؛ پلي نيمه اي از آن مي رودخانه: ت عمرانيکارگاه عمليا
  .دوردست، درياچه

صداهايِ با زبان، با حلق، کوبِشِ آهن بر آهن، آهن بر چوب، : ها نداهايِ نگهبان
ها که جاري اند بر  ها، آوازهايِ کوتاه و سوت فريادهايِ خفيف، سکسکه

هايِ بيشه، در  سدي بر همهمههايِ خاردار همچون مزاح يا پيامِ رمز،  سيم
  .گرداگرد کوي

 ٢ 

يِ  يِ قرينه ــ سفيد و سترگ، از بِتون و کابل، برآمده از دو کناره دو سازه: پل
 و الي، در خاليِ عظيمي از آسمان، به هم   شنِ سرخ ــ که بر فرازِ رودي از گل

  .رسند نمي
 
ناميده بود، که معنيِ آن نئوفيا  کودک را، که در تبعيد از او زاده شد، «
  .»است" کويرآبِست"

يِ سفيدپوستان   در قرن نوزدهم، که با رخنه٢)ولُف(شاه دوئيلُف : ١آلبوري
  . کردمخالفت

  .اي از مناطقِ آفريقا ها در پاره اسمِ عامِ سفيدپوست: ٣ توباب
  

                                                 
ايِ ادبيات شفاهي  يِ اسطوره آورِ ولُف، چهره  آلبوري ندياي، شاه جنگAlbouri Ndiayeـ  ١

  .در آفريقايِ غربي
 از تسلّط استعمارگران ايِ در غربِ آفريقا پيش  نامِ امپراتوريDyolof يا Douiloffـ  ٢

 اوئُلُف نامِ مردم و زبان بخشي از ساکنان کشورهايِ ouolofولُف يا  wolof. پوست سفيد
  .سنگال، گامبي و موريتاني

 . در زبان ولُفسفيدپوست tubaab يا toubabـ ٣

ايِ ه هايِ فارسيِ جمله  هايِ آلمانيِ من و ترانِوِشت پور ترجمه م بهزاد کشميري دوست •
به زبان ولُف را ماسامبا گي و ونسان هايِ  بخش. آلماني را وارسي و تصحيح کرد

ها در  يِ آنها، با وارسيِ واژه  من به فرانسه ترجمه کردند و من از فرانسه مولر براي
. يِ آنها سپاسگزار ام از هر سه.  فرانسه، به فارسي برگردانده امـ  فرهنگ ولُف 

متنِ . ار تقريبي است و در هر حال مسئولِ هر نقصي خود من هستمها بسي  ترانوشت
يِ اَليون  وسيله يِ خود را به   هايِ فرانسه کُلتس جمله. ها آورده ام  اصلي را در پانويس

 را ديگر  هايِ فرانسه بدر فَل به ولُف ترجمه کرد و سپس بهتر دانست که آن جمله
  .در کتابِ خود نياورد



 ٣ 

  
زنان  تاختاي چند شتابان برکَنده  تازد، نواله خورده مي اي نيم  به الشه٤شکال« 
  . گاه يِ گه خورد، راهزن به چنگ نيامدني و توبه ناپذير، کُشنده مي
  

 و چرا بود، و در ميان، کوه يخي که بر  نابودي، از هر دو سويِ دماغه، بي چون
  .آن گرفتار شود هر آن کوري که بدان برخورد

  
 ٥شير آييني، مادهيِ خفگيِ قربانيِ خود، با حظّي انديشناک و  در درازنايِ ديرنده

  ».آورد گُنگي به خاطر مي هايِ عشق را به يگير کام
  

                                                 
 .chacalـ  ٤

 ].ليون [lionneـ  ٥

 ٤ 
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  .، در غروب  ِکاغذي هاي پشت گُل
  

  .ــ ديده بودم يکي را از دور پشت درخت. هرن
ــ من آلبوري ام، آقا؛ آمده ام پِيِ جنازه؛ مادرش رفته بوده سرِ ساختمان . آلبوري

 رويِ جنازه، ولي هيچي، آقا، هيچي پيدا نکرده؛ که چند تا شاخه بگذارد
گردد تويِ ده که شيون  ش ندهند، تمامِ شب مي مادرش، اگر جنازه را به

تواند از  يک شبِ وحشتناک، آقا، آن وقت هيچ کس نمي. بکشد
  .هايِ پيرزن بخوابد؛ برايِ همين است که من اينجا ام شيون

  ، آقا، يا دهکده؟ــ پليس است که شما را فرستاده. هرن
  .يِ برادرم، آقا ــ من آلبوري ام، آمده ام پِيِ جنازه. آلبوري

يِ وحشتناکي است، بله؛ يک سقوط شوم، کاميون نحسي که با  ــ قضيه. هرن
کارگرها، با وجود . شود رسيده؛ راننده مجازات مي سرعت تمام سر مي

جنازه فردا در . اندتياط اح شود، بي  داده ميشان  دستورهايِ اکيدي که به
کردند،  ش مي بردندش درمانگاه کمي مرتب اختيارِ شما است؛ بايست مي



 ٥ 

م را به اطّالعِ  تأسف. تري تحويلِ خانواده داده بشود که با ظاهرِ مناسب
  !اي عجب داستان سراسر بدبختي. خانواده برسانيد

قا، خانواده کدو قلياني را اگر کارگر نبود، آ. ــ بدبختي بله، بدبختي نه. آلبوري
خور  البته باز يک نان. خور کمتر يک نان: گفت کرد و مي خاک مي

شود و او هم همين روزها  کمتر است، چون به زودي کارگاه بسته مي
شد يک  توانست کارگر باشد، آقا؛ در نتيجه به زودي مي ديگر نمي

  .مدتي است، آقا خورِ بيشتر، پس بدبختيِ کوتاه نان
بياييد يک پِيک . ها نديده بودم ــ شما را، من هيچ وقت شما را اين طرف. رنه

بياييد . تان بينم ويسکي بخوريد، پشت اين درخت نمانيد، به زحمت مي
العاده خوبي با  فوقهايِ  اينجا، تويِ کارگاه، ما رابطه. بنشينيد سرِ ميز، آقا

  .گويم دم تبريک ميپليس و مقامات محلّي داريم؛ از اين بابت به خو
اين . زند ــ از وقتي که کارگاه راه افتاده، دهکده خيلي از شما حرف مي. آلبوري

هنوز خيلي . اين هم موقعيتي برايِ ديدن سفيده از نزديک: است که گفتم
تندي بِدو تا به : م گفتم چيزها هست که بايد يادبگيرم، آقا؛ به روحِ خود

  .بيني نگذر هام و از هيچ چيزي که مي  چشم و بشنو، بِدو تا بههام گوش
زنيد؛ البد اضافه بر انگليسي  انگيز حرف مي ــ در هر حال، فرانسه را تحسين. هرن

. د داريي برايِ زبانانگيز تان استعداد ستايش هايِ ديگر؛ اينجا همه و زبان
 تازه، بيشتر از آن چيزي. کارمند دولت ايد؟ وِقارِ يک کارمند را داريد

شود کلّي  يِ اينها مي خالصه دست آخر، همه. دانيد گوييد، مي هم که مي
  .تعريف و تمجيد

  .ش ــ چيزِ مفيدي است، اول. آلبوري

 ٦ 

فرستد پيشِ ما و همه چيز  ي ميهاي معموالً، دهکده نماينده. ــ عجيب است. هرن
ر ت تر ولي سريع معموالً، همه چيز پرطمطراق. شود فصل مي و  سريع حلّ
به  هشت يا ده نفر، هشت يا ده برادرِ شخصِ مرده؛ من: شود انجام مي

انگيز است؛ اينجا  حکايت برادرِ شما أسف. سريع عادت دارمهايِ   معامله
د؛ غرامت هخوا خانواده غرامت مي. »برادر«گوييد   به هم ميتان همه
ا، با اين ولي شما ر. د اغراق نکنر، اگدارِ قانوني حقيم، البته به هد مي

  .همه، مطمئن ام که هيچ وقت تا حاال شما را نديده ام
  .ش بگيرم که تحويل روم همين ــ من فقط برايِ جنازه آمده ام، آقا؛ مي. آلبوري

م را ببخشيد؛  عصبيت. فردا در اختيارِ شما است! ــ جنازه، بله بله بله. هرن
ا است که دارد ه م تازه رسيده؛ ساعت زن. هايِ بزرگي دارم نگراني

. هاش باخبر بشوم رسم از حس کند، نمي جور مي    و هاش راجمع بسته
  .ندارم اينجا، زن دگرگونيِ بزرگي است؛ عادت 

  .ــ خيلي ماه است، يک زن، اينجا. آلبوري
ــ خيلي به تازگي ازدواج کرده ام؛ خيلي خيلي به تازگي؛ راستش، به شما . هرن

. امالً انجام نشده، مقصودم به تشريفات استتوانم بگويم، هنوز هم ک مي
اصالً به اين .  کردن ولي تحولِ عظيمي است با اين حال، آقا، ازدواج

کند و اين  م ايجاد مي هايِ زيادي براي جور چيزها عادت ندارم؛ نگراني
،  استنجاآست  انجاآ؛ دکن  مي م ش در بيايد، عصبي هم که نبينم از اتاق

 يک ويسکي بزنيم ؛دکن مي جور  و  جمعد رست که دا اها ساعت
کنم؛ جشنِ کوچکي راه  مي ش  معرفيتان  طور که منتظرش هستيم، به همين

پس ديگر بياييد سرِ ميز؛ اينجا تقريباً . توانيد بمانيد اندازيم و بعدش، مي مي



 ٧ 

آخر بياييد . دان سو هام يک خرده کم دانيد، چشم مي. روشنايي نيست
  . بدهيدخودتان را نشان

هم مواظبِ . شان، آن باال ها را ببينيد، ببينيد نگهبان. شود، آقا ــ نمي. آلبوري
اگر من را ببينند . کنند، آقا  نگاه ميم اردوگاه اند هم مواظبِ بيرون، به

گويند که بايد به بزِ  شوند؛ آنها مي  مشکوک ميم  که با شما نشسته ام، به
. گويند عصبي نشويد از چيزي که مي. زنده تويِ کُنامِ شير مشکوک بود

  .شير بودن به وضوح آبرومندانه تر از بز بودن است
معموالً بايد برگ عبور داشت، يا . ــ با اين همه، گذاشتند بياييد تو. هرن

  .دانند يِ مقامات بود؛ آنها اين را خوب مي نماينده
 شب و فردا را هم يِ شود گذاشت پيرزن همه دانند که نمي ــ آنها مي. آلبوري

شود دهکده را بيدار ول کرد  ش کرد؛ که نمي شيون بکشد؛ که بايد آرام
دانند که  آنها خوب مي.  راضي کردش  دادن جنازه به و بايد مادره را با پس
  .من برايِ چي آمده ام

 بترکد، به يک م  فعالً چيزي نمانده کَلّه. تان بياورندش دهيم براي ــ فردا، مي. هرن
اي است زن گرفتن برايِ پيرمردي مثلِ  معني چيزِ بي. ويسکي احتياج دارم

  من، مگر نه، آقا؟
گويند که تويِ  تازه، آنها خودشان مي. نيستنداي  معني ها چيزِ بي ــ زن. آلبوري

دلخور نشويد از . شود پخت هايِ قديمي است که بهترين آش را مي ديگ
 را دارند، خيلي هم برايِ شما اصطالحات خودشان. گويند چيزي که مي

  .يِ افتخار است مايه
  ــ حتي ازدواج کردن؟. هرن

 ٨ 

 پرداخت، بعدش شان  شان را به بايد قيمت. ــ به خصوص ازدواج کردن. آلبوري
  .شان هم حسابي بست

. بزنيم بياييد، بياييد گپ. م اآلن است که بيايد گمان به! ــ چه باهوش ايد شما. هرن
شود که ماند پشت اين درخت،  آخر نمي.  پيش اينجا استها از گيالس

  .م کنيد  بياييد، همراهي. تويِ تاريکي
کنند؛ هي پلک  هام نورِ خيلي زياد را تحمل نمي چشم. توانم، آقا ــ نمي. آلبوري

هايِ شديدي که شما  بينند؛ عادت ندارند به اين روشنايي زنند و تار مي مي
  .کنيد سرِ شب بر پا مي

ــ بياييد، بياييد که ببينيدش. رنه.  
  .ش بينم ــ از دور مي. آلبوري

جور   و  ها جمع شود ساعت آخر چه چيزي را مي. ترکد، آقا ــ سرم دارد مي. هرن
دانيد چه سورپريزي هست؟  مي. هاش را ازش بپرسم  روم حس کرد؟ مي

اي که  انگياندازم، آخرِ شب؛ بمانيد؛ ديو بازي راه مي آتش! ش نگراني همه
تازه، بايد در مورد اين قضيه هم با هم . م آب خورده يک عالمه براي

من  العاده بوده؛ مقامات تويِ مشت بله، روابط هميشه فوق. حرف بزنيم
کنم که آنجا پشت آن در است و من هنوز از  اوه، وقتي فکرش را مي. اند

دهم با  ر؛ ترجيح مياگر هم کارمند پليس ايد، چه بهت. خبرم ش بي ها حس
 ا که هرگز پاريس ريرويِ زنآفريقا، . خود آنها سر و کار داشته باشم

تان را  بازيِ من ها، نفَس اما آتش. ، بايد تأثيرِ شديدي بگذاردنکرده ترک
يِ معروف  روم ببينم چه کارش کرده اند اين جنازه در ضمن مي. برد مي
  ).رود بيرون مي. (را
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  ــ لئون، حاضر ايد؟). باز جلويِ درِ نيمه (هرن
 و جور   نه، جمع) .شود هرن نزديک مي. (کنم  و جور مي  ــ جمع). از تو(لئون 

  .منتظر ام که ديگر نجنبد) .ماند هرن مي. (کنم نمي
  ــ چي؟. هرن
شود؛ تويِ پاريس هم سرِ  هوا که تاريک بشود، بهتر مي. ــ که ديگر نجنبد. لئون

  روز زمان ازدرد دارم، مدتي که  ساعت دلک يتا:  استطور  همينشب
بايد . رود کشند خورشيد که مي  نوزادها هم جيغ مي،تازه. يفتد شب ببه

ش را بيرون داده  نيمي از صورت. (هام را بخورم؛ نبايد يادم برود قرص
  ها چي است؟ اسمِ اين گُل) .دهد  را نشان ميهايِ کاغذي گُل

  .بياييد يک ويسکي بزنيد) .شود لئون باز ناپديد مي. (دانم  نميــ. هرن
م را  ش فقط مانده، آن وقت حال همين. ــ ويسکي؟ اوه اوه، نه، ممنوع. لئون

  .کُل برايِ من ممنوع است به. بينيد مي
  .ــ بياييد با اين حال. هرن
چيز کم دارم رسم که کم است؛ يک عالمه  ــ دارم حسابِ چيزهايي را مي. لئون

: م گفته بودند به. شود م نمي و يک عالمه چيز هم دارم که هرگز الزم
حاال مانده ام با . بردارها کاله! بافتني، آفريقا شب سرد است؛ سرد، بعله

دلهره دارم، . کنم پاک ناخوش ام احساس مي. هام سه تا بافتني رويِ دست

 ١٠ 

؟ مردم معموالً تويِ اند جوري مردهايِ ديگر چه. ها  بزي، از آن دلهره
  .م ندارند برخورد اول دوست

  .تان گفتم ــ يک مرد بيشتر نيست، قبالً که به. هرن
راستش، تلفن را . آيد م نمي ــ هواپيما ها، چيزي است که اصالً ازش خوش. لئون

با اين حال خودم را آماده . ش کرد شود هر وقتي قطع دهم؛ مي ترجيح مي
يِ روزهايِ خدا را رِگه گوش  همه: وار آماده کرده ام انهکرده ام ها، ديو

م را  دانيد همين اآلن چمدان مي. هايِ ساختمان من خل شدند ، آدمم کرد مي
ها بويِ تندي  دانستم پاريسي کردم، به چي پِي بردم؟ مي که باز مي

دهند؛ بوشان را قبالً تويِ مترو حس کرده بودم، تويِ خيابان، با آن  مي
کردم که تويِ  به تنه شد، خوب حس مي مه آدمي که بايد باشان تنهه

کنم،  ش مي راستش، هنوز هم حس. گندد پلکد و مي ها مي موشه  گوشه 
بافتني و بلوز، يا هر تکّه . ش را ندارم م؛ ديگر تحمل اينجا، تويِ چمدان

زمينيِ سرخ کرده که بگيرد، يا بويِ  اي، بويِ ماهي يا سيب پارچه
تر  يمارستان، حاال بياييد زور بزنيد که آن بو را ببريد؛ تازه اين بو سمجب

چقدر . ها را هوا بدهم يِ اين لباس خواهم که همه وقت مي. هم است
  !آفريقا، آخرش. خوشحال ام که اينجا ام

  .خواهيد هم حتي از اين اتاق بياييد بيرون ــ ولي هنوز چيزي نديده ايد، نمي. هرن
من . ش بينم که بپرستم  اوه، انقدري ديده ام و از همين جا هم انقدري ميــ. لئون

همين حاال آماده ام؛ همين که حسابِ چيزهايي را . که نيامده ام بازديد
ها را هم که هوا  برسم که کم دارم و چيزهايي را که زيادي دارم، لباس

  .دهم تان قول مي آيم، به بدهم، مي
  .لئونــ منتظرتان هستم، . هرن
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ها؛ لئون تا نيمه پديدار  نداهايِ نگهبان. (ــ نه منتظرم نمانيد، نه منتظرم نمانيد. لئون
  اين صداها ديگر چه است؟) .شود مي

زنند  گاهي همديگر را صدا مي يِ شب، گه سرِ شب و همه. ها اند ــ نگهبان. هرن
  .که خودشان را بيدار نگه دارند

اوه بزي، ) .رود تو مي. (منتظرم نمانيد) .دهد مي شگو. (ــ وحشتناک است. لئون
  .تان اعتراف کنم بايد يک چيزي براي

  ــ چي؟. هرن
. گشتم  مي٦پل ــ ديشب، درست پيش از آمدن، از رويِ نو ). آهسته(لئون 

دانيد آن وقت چي؟ يکهو انقدر احساسِ خوبي کردم، اوه انقدر  مي
چنين چيزي که .  وحشتناک است.دليل سابقه بود، بي خوشبخت، که بي

. خواهد بيفتد دانم که اتفاقِ بدي مي آيد، راستش، مي م پيش مي براي
م  دوست ندارم رؤيايِ چيزهايِ بيش از حد سعادتمندانه داشته باشم يا حال

کند و   ميم هايي يِ روزِ خدا دچارِ حالت زيادي خوب باشد، آخر همه
هرگز . شان برعکسي اند ، ولي همههايي دارم يک شم. منتظرِ بدبختي ام

  .اي ندارم از اينجا بيايم بيرون، بزي اوه نه، عجله. م نزده اند هم گول
  .زده هستيد و خيلي هم عادي است ــ هيجان. هرن
  !شناسيد ــ شما که من را خيلي کم مي. لئون
  .ــ بياييد ديگر، بياييد. هرن
  ست؟ــ مطمئن ايد که يک مرد بيشتر ني. لئون
  .ــ کامالً مطمئن ام. هرن

                                                 
يِ اواخرِ  ِ سنگيِ پاريس بر رود سن ــ ساخته ترين پل ، قديمي]لُ پن نف [Le Pont-Neufـ  ٦

  .ها به درازا کشيد ِ داخلي مدت قرن شانزدهم ــ که احداث آن به دليلِ جنگ
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چيزي که بنوشم، . گذاريد از تشنگي بميرم ــ مي). .شود ش پديدار مي دست(لئون 
  .دهم مي آيم، قول مي

  .روم پِيِ نوشيدني ــ مي. هرن
هرن . (بايد قرص بخورم و با آب هم بخورم! ــ ولي فقط آب ها، آب. لئون

يِ اينها من را  همه) .کند  نگاه ميشود، رود بيرون؛ لئون پديدار مي مي
چيند، و باز  کاغذي مي شود، يک گُلِ خم مي. (دهد تحت تأثير قرار مي

  ).رود تو مي
  
  
  
  
 
 
  

٣  
 
  

  .آيد تو هرن مي. ايوان
  

ــ توباب، حيوان بيچاره، چرا رفتي؟ ). ها  سرِ ميز، سر اليِ دست(کال 
شناسي، به  رن، تو من را ميش کرده ام؟ ه ايِ به آخر چه بدي) .گريد مي(

کُشم؛  شان را مي اگر امشب برنگردد، همه. م آشنا اي اعصاب
دارند . توانم بي او بخوابم، هرن نمي. ازم گرفتندش. ها هراخو سگ

  !توباب. شنوم حتي عوعو کُند ديگر نمي. خورندش مي
ي را بطر. (ــ ويسکيِ زيادي). .چيند يک دست بازيِ طاس رويِ ميز مي(هرن 

  ).گذارد طرف خودش مي
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  !ــ سکوت زيادي. کال
  .گذارم ــ پنجاه فرانک مي. هرن
  ــ سرِ پنج تا عدد؟). سر باال کُنان(کال 
  .ــ سرِ هر کدام. هرن
  .نه يک پشيز بيشتر. عددي ده فرانک. ــ نيستم. کال
  .ــ ريش زده اي و موهات را شانه کرده اي). با نگاه يکباره به او(هرن 
  .زنم ها ريش مي داني که هميشه شب ــ خودت خوب مي. کال
  ).کند جمع مي. (ــ مالِ من است). ها نگاه کنان به طاس(هرن 
خواهم فقط با مهره بازي کنم، محضِ تفريح، فقط برايِ خود  ــ تازه، مي. کال

کني، ديگر هيچ تفريحي ندارد؛  مي کني، هي جمع   مي هي جمع. بازي
آور است؛ هر کسي سيِ خودش و  کني، تهوع آيد جمع يت م فقط خوش

آورد   يک خرده انسانيت ميمان يک زن، اين براي. هيچي برايِ تفريح
من يکي طرفدارِ بازيِ بي . ش را به هم بزني کشد حال طولي نمي. اينجا
بايد با مهره بازي . کني ها را جمع م، نه اين که هي پولاداشت  چشم
ها انسانيت  زن. کنند دهند با مهره بازي ها ترجيح مي زنش،  تازه. کرد

  .کنند وارد بازي مي
مالِ دهکده است يا پليس يا حتي . ــ يک مرد اينجا هست، کال). آهسته(هرن 

خواهد بگويد به اسمِ کي آمده  نمي. ش بدتر، چون هيچ وقت نديده بودم
ش پس  هم بهگيرد و تو  ها را پس مي ولي حساب. حساب پس بگيرد

من يکي خودم را قاطي . خودت را آماده کن. دهي، به خودش مي
دانم؛ هوات را ندارم؛ من  م به اين کار نيست؛ چيزي نمي کنم؛ حواس نمي
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اين دفعه، خودت جواب . کارم تمام شده و خدا حافظ. آنجا نبودم
  .قطره ويسکي را نداري دهي؛ تو هم که ظرفيت چس مي

:) آهسته(خالتي توش ندارم، هرن، کاري نکرده ام من، هرن، ــ ولي من د. کال
: ساده است. موقعِ تفرقه نيست، بايد با هم باشيم، بايد متحد بمانيم، هرن

نويسي، يک گزارش هم برايِ رييس، امضا  يک گزارش برايِ پليس مي
کنند؛ من فقط  تو، همه باورت مي. گيرم کني و بس؛ من هم آرام مي مي

من . بايد با هم باشيم عليه همه. کند  گوش نميم  دارم، کسي بهم را سگ
 ت زنم؛ جريان ساده است و من فقط حقيقت را به با اين سياهه حرف نمي

م آشنا اي، هرن، خوب باش آشنا  تو به اعصاب.  با توش گويم و باقي مي
 خواهم کسي م برنگشته اصالً نمي تازه، تا سگ. ش اي؛ بهتر است من نبينم

  .اآلن است که بخورندش.) گريد مي. (را ببينم
  .بندم، نه يک پشيز کمتر ــ پنجاه فرانک سرِ هر عدد شرط مي. هرن

ــ داشتيم به ). ، از خيلي نزديکها صدايِ وزغ. گذارد پنجاه فرانک مي(کال 
کرديم، کارگرها و من؛ سگ بويِ توفان را حس کرده  آسمان نگاه مي

همين . ش بينم شد؛ مي يِ کارگاه رد مي  محوطهها از يکي از آدم. بود
ش  سگ، پوزه! توباب، بيا: زنم داد مي. گيرد لحظه، توفان شديدي در مي

خورد؛  ش مي کند؛ بويِ مرگ به مشام هاش را سيخ مي برد باال، مو را مي
دود طرف سياهه،  ش دارد مي بينم بعد مي. کند، حيوانکي ش مي تحريک

آن . زنم؛ حيوانکي صداش مي! بيا، توباب. آسا ان سيلآنجا، تويِ بار
يِ برق  يِ گُنده هايِ پشت هم، يک رگه وقت، وسط هياهوها و صاعقه

بينيم سياهه دارد  مي. کنيم حرکت مانده؛ همه نگاه مي توباب بي. بينم مي
ها تن باران؛ دراز  هايِ رعد؛ زخمي، زيرِ تن افتد، وسط سروصدا مي
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آيد سمت ما؛ بعد، صدايِ يک  بويِ گوگرد مي.  والي  گلکشد تويِ مي
) .گرداند ها را مي هرن طاس(. دهد، سمت ما کاميون، آنجا، که گاز مي

از وقتي .) گريد مي. (توانم بخوابم، هرن توبابِ من گُم شده، بي او نمي
گردانده پيشِ من،  خوابد؛ غريزه هميشه برش مي کوچولو بود، رويِ من مي

ديگر . يِ خودش بربيايد، هرن؛ حيوانکي تواند تنهايي از عهده نمي
ها برايِ من يک گلوله پشم بود  شب. شنوم عوعو کند؛ خوردندش نمي

آورد، هرن، رفته بوده تويِ  م مي هام؛ خواب م، رويِ پاهام، خايه رويِ شکم
  ش کرده ام؟ ايِ به آخر چه بدي. م خون

  ).کند کال جمع مي. (ــ دوازده). کنان ها نگاه به طاس(هرن 
روم فرودگاه؛  مي: گويي مي! ــ عجب سورپريزي، هرن). با چشمک(کال 

حتي ! عجب رودستي! م اينجا است زن: گويي م مي گردي، به برمي
ت  چه. پا کرده اي، اين آخري و دانستم که زني برايِ خودت دست نمي

  ).کنند بندي مي  شرط(شد يکهو، پيري؟ 
  . ــ يک مرد نبايد ريشه ندوانده عمرش را به آخر برساند.هرن
چيزي که مهم است، اين است که ) .کند جمع مي. (ــ بله، پيري، البته. کال

  .ش کرده باشي درست انتخاب
اگر حاال پيداش نکني، : ــ اين است که بارِ آخري که رفتم پاريس، گفتم. هرن

  .کني هيچ وقت پيداش نمي
با اين ) .کنند بندي مي شرط! (عجب شانسي، پيري!  هم کرديــ پيداش. کال

علمي است، . کند ها را ديوانه مي زن. هوا باشد   و  ت به آب حال حواس
  .اين

  ).کند کال جمع مي. (ــ نه اين يکي را. هرن
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ش قرض بدهم، اين را  توانم به هايِ مناسب پاش کند ها، خودم مي ــ کفش. کال
هايِ آفريقا  آورند و از ميکروب بازي در مي ها ظريف زن. ش بگو، پيري به

  .شود، پيري ها که آدم از پا مبتالشان مي خبر اند، همان هم پاک بي
  .ــ اين يکي يک زن معمولي نيست، نه. هرن

فرصتي پيدا . گذارم ش مي ــ دراين صورت، تأثيرِ خوبي رو). با چشمک(کال 
  .بيند ظرافت را ميش را ببوسم؛ آن وقت  کنم که دست مي

من، هر سال تويِ : بازي دوست داريد؟ گفت آره؛ گفتم آتش: ــ گفتم. هرن
خواهيد ببينيد؟ باز  مي. ش است اندازم، اين يکي هم آخري آفريقا راه مي

تا يک : ش نشاني دادم، پول، برايِ بليت هواپيما آن وقت به. گفت آره
. يِري برسد ز شرکت روژيماه ديگر آنجا باشيد، مدتي که محموله ا

بازي است؛  برايِ آخرين آتش.  جوري شد که پيداش کردم اين. گفت آره
ش گفتم که کارگاه  به) .کند بندي مي شرط. (خواستم يک زن ببيندش مي

به . کنم شود و آن وقت برايِ هميشه آفريقا را ترک مي به زودي بسته مي
  .گويد آره  هميشه مي. گفت آره چيهمه

  کنند؟  ــ هرن، برايِ چي از کارگاه صرف نظر مي). پس از مکثي(کال 
  ).گذارد کال هم مي. (پنجاه فرانک گذاشتم. داند ــ کسي نمي. هرن
خواهم باز هم کار کنم،  ــ آخر چرا فوري، هرن؟ چرا بي توضيح؟ من مي. کال

پنج کيلومتر  و يم، چي؟ زدن نصف جنگل، بيسته ا کاري که کرد. هرن
هايي که کنديم؟ اين  ؟ يک پلِ در دست ساختمان؟ تازه کوي، چاه جاده

دانيم،  شود هيچي نمي همه وقت هيچي؟ چرا از تصميماتي که گرفته مي
  داني؟ هرن، هيچي؟ تو چي، تو ديگر چرا نمي

  ).ها سکوت؛ نداهايِ نگهبان. (ــ نوبت من است). ها نگاه کنان به طاس(هرن 
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  .رود  قروچه مي ارد دندانــ د). آهسته(کال 
  ــ چي؟. هرن
عوعوهايي . سکوت. (ش بگو برود، هرن ــ آنجا، پشت درخت، سياهه، به. کال

دارد نزديک . شنوم صداش را مي! توباب) .پرد از دور؛ کال از جا مي
) .کنند مي بندي شرط. (خورم پلکد؛ بيفتد توش، جم هم نمي فاضالب مي

دهد، وانمود  زنم، جواب نمي داش که ميگردد و ص کثافت؛ وِل مي
فکر کن، پيرِسگ؛ . خودش است؟ آره. کند کند که دارد فکر مي مي

ش خورده؛  اي به مشام حتماً بويِ حيوان غريبه. کنم آيم باز تورت نمي
افتد که؛ اگر هم بيفتد، جم  يِ خودش بربيايد؛ نمي خودش از عهده

يارو، :) کند؛ آهسته  کال جمع مي.کنند ها نگاه مي به طاس. (خورم نمي
ت بگويم، حتي يک کارگرِ واقعي نبود؛ يک روزمزد ساده  هرن، بگذار به

تازه، . زند ش را نمي  کس حرف شناسدش، هيچ  کس نمي بود؛ هيچ
کار را يک ساعت زودتر تعطيل . روي نه، نمي: گويم خواهد برود؛ مي مي

ک ساعت غيبت کنند، کردن؛ مهم است، يک ساعت؛ اگر بگذاريم ي
جور  گويم، همين  ميت جور که به همين. شود همين خودش سرمشق مي

تف کرد به پاهام، دو . رود کند به پاهام مي آن وقت تف مي. نه: گويم مي
در نتيجه ) .کنند بندي مي شرط. (هام بود مترِ ديگر، رويِ کفش سانتي

بينيد، اين يارو را؟  مي: گويم شان مي زنم، به کارگرهايِ ديگر را صدا مي
ش ــ منتظرِ سوت  بينيم بله رييس مي:) يِ سياهان با در آوردن ادايِ لهجه(

شود؟ بله رييس بله رييس  يِ کارگاه رد مي تعطيلي نمانده دارد از محوطّه
ها، کاله ايمني دارد؟  منتظرِ سوت تعطيلي نمانده ــ بدون کاله ايمني، بچه

پس : گويم مي.  نگذاشتهش را بينيم که کاله ايمني ــ نه رييس، خوب مي
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ش اجازه داده باشم ــ بله رييس اوه بله  رفت بي اين که به: يادتان باشد
آن وقت افتاد؛ کاميون . ش اجازه داده باشي رييس بي اين که تو به

راند؟ با چه سرعتي  آخر کي دارد کاميون را مي: پرسم آمد، باز مي مي
  ).کند کال جمع مي! (هه را نديد؟ آن وقت، پافدهد؟ سيا گاز مي

ت را تاب  تواني غيظ لعنتي ابله، حتي نمي. ــ همه ديدندت شلّيک کردي. هرن
  .بياوري

  . کردمن نکردم، سقوط: گويم ت مي جور شد که به ــ همين. کال
  .همه هم ديدندت سوارِ کاميون شدي. ــ يک تير. هرن
بود؛ کاميون هم، باران بود که جلويِ ديد همه چيز را  و برق  ــ تير را رعد. کال

  .گرفت مي
گويي، از  هايي را که مي پرت و يِ چرت ــ من شايد مدرسه نرفته ام، ولي همه. هرن

ارزند؛ برايِ من، خدا  بيني که چقدر مي دانم؛ حاال خودت مي قبل مي
  .گذارم صد فرانک مي. حافظ، ابله اي و مشکلِ من هم نيست

  .ــ هستم. کال
م؟ کسي که به جسد افتاده  ش زدي، جان ــ چرا دست). کوبد رويِ ميز مي(هرن 

جوري است تويِ اين  رويِ زمين دست بزند مسئولِ جنايت است، اين
ش دست نزده بود، مسئوليتي هم وجود  اگر کسي به. شده کشورِ خراب
قضيه ساده . شد يک جنايت بي مسئول، جنايت ماده، اتفاقي نداشت، مي

. ابله.  پِيِ جنازه و هيچي پيدا نکرده اند، هيچيه اند ها آمد ولي زن. بود
ش بر بيا  خودت از پس) .کوبد رويِ ميز مي. (هيچي پيدا نکرده اند

  )..چرخاند ها را مي طاس(
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. توانم راحت بگذارم اين يکي را من نمي: ش، به خودم گفتم ــ وقتي ديدم. کال
ش؛ فقط تف کرده بود دو سانتيِ کفشِ  شناختم من که نمي. عصابغريزه، هرن، ا

توانم  حاال، تو يکي را من ديگر نمي: کند جوري عمل مي من؛ ولي غريزه اين
آن . کردم ش که مي گفتم نگاه بگذارم، اين بود چيزي که به خودم مي ت  راحت

فقط :  آن باالهاکردم ش ها و پرت ش تويِ کاميون، رفتم تا تلِ زباله وقت گذاشتم
ولي باز برگشتم آنجا، هرن؛ . سزاوارِ همين اي و بس؛ بعدش هم برگشتم خانه

 ها برش داشتم، از از رويِ زباله. آورد م فشار مي م به سرِ جام بند نبودم، اعصاب
ش تويِ  اندازم ش تا درياچه و مي برم ش باز تويِ کاميون؛ مي  گذاشتم باالها،آن

ش  داد، هرن، که تويِ آبِ درياچه راحت م مي است که رنجولي قضيه اين . آب
تويِ . ش آن وقت باز برگشتم آنجا، تا کمر رفتم تويِ آب و گرفتم. بگذارم

ت  توانم راحت تو يکي را من نمي:  کارش کنم، هرن دانستم چه کاميون بود و نمي
اآلن : گويم م ميکنم، به خود ش مي  نگاه. آيد يِ من برنمي بگذارم، هرگز، از عهده

ش را پيدا  آن وقت است که راه. کند است که اين کاکاسياه اعصاب داغان
گردي غوطه  فاضالب، اين است راه حل؛ هرگز برنمي: به خودم گفتم. کنم مي

برايِ اين که بر خالف ميلِ : جوري شد، هرن اين. ش بخوري آن تو که بگيري
توانم آرام  ، هرن؛ سر آخر، ميش بگذارم خودم يک بار برايِ هميشه راحت

ش کنم، هرن، آن وقت چه  اگر قرار بود دفن) .کنند ها نگاه مي به طاس. (بگيرم
بردندش  شناسم؛ اگر هم مي آوردم، من خودم را مي بسا از قبر هم باز درش مي

تر بود، هرن، از همه بهتر؛ آن  فاضالب، از همه ساده. ش رفتم پِي دهکده، مي
راجع ) .کند شود؛ کال جمع مي هرن پا مي. (م کرده، يک خرده آرامش هم،  وقت

ها بدترين ميکروب است؛ اين را هم  ها هم، پيري، بگويم که ميکروبِ سياه به سياه
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. گذارند ها را آن طوري که بايد در جريان خطر نمي هيچ وقت زن. ش بگو به
   ).رود بيرون هرن مي(
  
  
  
  
  
 
 

٤  
 
  

ــ کاله ايمني نداشت، همين حاال باخبر ). به آلبوري پايِ درخت کُنان نگاه(هرن 
احتياطيِ کارگرها باتان حرف زدم که؛ درست حس کرده  از بي. شدم
  .کند اين ما را از هر مسئوليتي مبرا مي: بي کاله ايمني. بودم

م   بدهند، آقا، همان جوري که هست بهم ــ جنازه را بي کاله ايمني به. آلبوري
  .دهندب

. کنم انتجاب کنيد خواهش مي: تان بگويم ــ ولي اصالً آمده ام همين را به. هرن
کسي . اينجا باشيد يا اينجا نباشيد، ولي نمانيد تويِ تاريکي، پشت درخت

خواهيد بياييد سرِ ميزِ ما،  اگر مي. کُننده است را فقط حس کردن کُفري
خواهيد، برويد، ازتان خواهش  ش را نگفته ام؛ ولي اگر نمي بياييد، خالف

وانگهي، ترجيح . کنيم پذيرم، بررسي مي کنم؛ فردا شما را تويِ دفتر مي مي
خواهم يک ليوان ويسکي  البته نگفتم که نمي. دهم که برويد هم مي

کنيد بياييد پِيکي  حاال چي؟ رد مي. تان بريزم؛ چنين چيزي نگفتم براي
  . دفتر؟ هان؟ انتخاب کنيد، آقاخواهيد فردا صبح بياييد بزنيد؟ نمي
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خواهم؛  مانم که جنازه را بگيرم، چيزِ ديگري نمي ــ اينجا منتظر مي. آلبوري
  .روم يِ برادرم را که داشته باشم، مي جنازه: گويم مي

يِ شما؛ شاهد هست؛ بي کاله  کاله ايمني نداشت، جنازه! ــ جنازه، جنازه. هرن
شان  کدام يک پولِ سياه هم به هيچ.  شديِ کارگاه رد ايمني از محوطّه

  .شان بگوييد، آقا رسد، اين را به نمي
کاله ايمني نه، يک پولِ : گويم شان مي برم، اين را به ــ جنازه را که مي. آلبوري

  .سياه هم نه
ها، اين  ها، اين سايه اين سروصدا. م فکر کنيد، آقا ــ يک خرده به زن. هرن

. رسد ا خيلي خوفناک است برايِ کسي که تازه مييِ اينه فريادها؛ همه
تازه وارد شده، حاال اگر اضافه بر اين، ! کند، ولي امشب فردا، عادت مي

!  بزند يکي را هم ببيند پشت درخت، يا به وجودش پِي ببرد يا فقط حدس
م را  خواهيد زن مي. شود زده مي وحشت. کنيد ش را نمي اصالً حساب

  ؟زده کنيد، آقا وحشت
خواهم جنازه را به  خواهم؛ من مي ــ نه، اين آن چيزي نيست که من مي. آلبوري

  .ش برگردانم خانواده
به شما، . دهم صدوپنجاه دالر به خانواده مي: شان بگوييد، آقا ــ اين را به. هرن

. خيلي است. دهم  ميتان دهم، به خود شما؛ فردا به دويست تاش را مي
اي است که ما سرِ اين ساختمان داريم؛  ين مردهولي ديگر احتماالً آخر

  .ديگر فلنگ را ببنديد. همين! حاال ديگر چي
  .برم صدوپنجاه دالر؛ جنازه را هم با خودم مي: گويم شان مي ــ به. آلبوري
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شان  شان بگوييد؛ همين است که براي شان، بله، همين را به ــ بگوييد به. هرن
ولي باقيِ چيزها، باورم . بندد شان را مي کصدوپنجاه دالر ت. جالب است
  !جنازه، جنازه، ها. شان جالب نيست کنيد، براي

  .ــ برايِ من جالب است. آلبوري
  .ــ فلنگ را ببنديد. هرن

  .مانم ــ مي. آلبوري
  .تان کنند دهم بيرون ــ مي. هرن

  .روم بيرون ــ نمي. آلبوري
  .نيد، آقاک زده مي م را وحشت ــ عجبا، زن. هرن

  .ــ زن شما از من ترسي ندارد. آلبوري
ها  دهم اصالً نگهبان تازه راستش، مي! ــ چرا چرا؛ يک سايه، وجود کسي. هرن

  .کنم کنند، همين کار را مي  شليکتان به
  .گردد کُشند، هميشه برمي ــ عقربي را که مي. آلبوري

گوييد؟ تا حاال، همش کنار آمده  ها مي رويد؛ چه ــ آقا، آقا، از کوره در مي. هرن
روم؟ بايد اعتراف کرد که شما جورِ  مگر من يکي از کوره در مي... ام
يِ  شما هم به نوبه. ؛ امکان معامله با شما نيست ايدخصوصي سرسخت به

آيد اين طور مايل ايد،  بمانيد، حاال که به نظر مي. خودتان قدمي برداريد
. دانم که مسئوالن وزارتخانه کُفري اند يخوب م:) آهسته. (باشد بمانيد

فهميد، هيچ سهمي در اين تصميمات سطحِ باال ندارم؛ يک  ولي من، مي
وانگهي، . گيرد؛ هيچ مسئوليتي ندارم رييسِ ناقابلِ کارگاه تصميمي نمي

 دهد، ولي پرداخت دهد، سفارش مي  دولت سفارش مي: آنها بايد بفهمند
وقتي که دولت . کنند ها است که پرداخت نمي  اآلن ديگر ماه.کند نمي
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فهميد؟  مي. ها را باز نگه دارد تواند کارگاه کند، شرکت نمي پرداخت نمي
کاره،  هايِ نيمه پل: دانم که داليلِ زيادي برايِ نارضايتي وجود دارد مي

توانم بکنم، ها؟  ولي من چه کار مي. برد هايي که راه به هيچ جا نمي جاده
طور است که  رود پس؟ کشور ثروتمند است، چه ، کجا ميپول، پول

گويم که پکرتان کنم، ولي  صندوقِ دولت خالي است؟ اينها را نمي
  .م بگوييد، آقا ش را به علّت

گويند آنجا، کاخِ حکومتي، محلِّ عياشي شده  ــ جريان اين است که مي. آلبوري
آورند   مي قيمترانهايِ خيلي گ دهند از فرانسه شامپاين و زن است؛ مي

يِ شب،  يِ روز و همه ها، همه آنجا؛ توش، تويِ دفترهايِ وزارتخانه
 م گايند؛ اين است صندوقِ خالي، اين چيزي است که به خورند و مي مي

  .گفته اند، آقا
هايِ کشورِ  به وزارتخانه) .خندد مي! (گايند، عجب حکايتي ــ پس مي. هرن

راستش، به نظرم دلچسب .  حکايتيدهد، عجب خودش هم اهميتي نمي
 و  کارمندهايِ دولت را دوست ندارم، شما هم دست آخر پک. آييد مي

ببينم، اگر اين طور است، اين طوري :) آهسته. (پوزِ کارمند دولت نداريد
کنند به جنبيدن؟ پس کي  ها بنا مي گوييد، پس کي جوان که خودتان مي

آورند، اين  که از اروپا مي اي خواهانه يگيرند، با افکارِ ترقّ تصميم مي
يِ  گنديدگي را عوض کنند، همه چيز را به دست بگيرند و نظمي به همه

ها تمام بشوند؟  ها و جاده شود روزي ببينيم اين پل اينها بدهند؟ يعني مي
  .م کنيد م کنيد، خياالتي روشن

شود، ماشين،  ه ميگويند اين چيزي که از اروپا آورد ــ ولي در ضمن مي. آلبوري
و خيالي ندارد مگر همين؛   که آدم ديگر فکر. آوري است، آقا عشقِ مرگ
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کند و منتظر است ازش بميرد؛ که همه چيز از  روز و شب با آن بازي مي
  .م گفته اند گردد؛ اين چيزي است که به ياد رفته و اروپا دارد باز برمي

ها  شان هر روز مثل ديوانه بينم ي، بله؛ مرسدس، هرچند؛ خوب م  ــ ماشين. هرن
شما حتي ) .خندد مي. (کند م مي کنند؛ خيلي هم متأسف مي رانندگي 

مطمئن ام . آيد م مي ها خيالِ باطل نداريد، واقعاً ازتان خوش يِ جوان درباره
  .رسيم با هم به تفاهم مي

  .ست که اينجا ام پس بدهند؛ برايِ اين ام ــ من، منتظر ام که برادرم را به. آلبوري
بگيريد؟ اسمِ  ش  برايِ چي اين همه اصرار داريد پس. ــ آخر، بگوييد ببينم. هرن

  آوريد؟ مي  يادم  اين مرد را به
  .ش اين بود؛ يک اسمِ سري هم داشت ــ نئوفيا، اسمِ شناخته. آلبوري

چنين ش؟ اولين بار است که  تان دارد تن ش، چه اهميتي براي ــ آخر، تن. هرن
شناسم،  ها را خوب مي کردم آفريقايي بينم؛ با اين همه، گمان مي چيزي مي

  توانم واقعاً باور مي. ايِ را که برايِ زندگي و مرگ قائل اند اعتباري اين بي
تواند عشق باشد که شما  العاده حساس باشيد؛ ولي آخر، نمي کنم که فوق

  .يِ اروپايي است  قضيه، هان؟ عشق يکباشد  جور يکدنده کرده را اين
  .ــ نه، عشق نيست. آلبوري

. کرده ام بارها به اين نبود احساسات توجه . دانستم دانستم، مي ــ مي. هرن
دهد؛ من،  مي هايِ زيادي را تکان   باشيد که اروپايي وانگهي، توجه داشته

. ها تازه بدتر اند باشيد که آسيايي داشته  کنم؛ توجه هم  محکوم نمي
خوب، باشد، حاال شما چرا برايِ يک چيزِ به اين کوچکي اين همه 

  .پردازم ، غرامت ميتان ، هان؟ گفتم که بهکنيد مي  لجبازي
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خواهند، خيلي ساده؛ ولي  هاي کوچک غالباً چيزهاي کوچک مي ــ آدم. آلبوري
خواهند؛ هيچ چيزي هم آنها را از فکرش منصرف  آن چيزِ کوچک را مي

دهند؛ وقتي هم که آنها را   کشتن هم مي ش به خودشان را برايکند؛  نمي 
  .خواهند بکُشند، حتي مرده، باز هم آن چيز را مي

  ــ او کي بود، آلبوري، و شما، شما کي هستيد؟. هرن
: م گفت کنم سردم است؛ به حس مي: به برادرم گفتمــ خيلي وقت پيش، . آلبوري

: ش گفتم  خورشيد و تو هست؛ به بينِياست که ابرِ کوچک برايِ اين 
دورم  تا که دور  حالي کند در  مسرد کوچک ابرِ شود که اين  مگر مي

: م گفت سوزاند؟ برادرم به را مي  آنها  دارد و خورشيدريزند مي  مردم عرق
: بعد به برادرم گفتم. کرديم  گرم کنم؛ پس همديگر را  من هم دارم يخ مي

م  کند؟ به  بتواند ما را هم گرم شود که خورشيد  مي پس اين ابر کي ناپديد
آيد،  جا پِيِ ما مي   است که همهيشود، ابرِ کوچک نمي ناپديد: گفت

آيد  ما مي جا پِيِ   کردم که همه من هم حس مي. هميشه بينِ خورشيد و ما
  يخ خندند، داريم   که لُخت تويِ گرما ميي بينِ مردم،و من و برادرم

 برادرم، زيرِ اين ابرِ  من وآن وقت. کنيم  مي  يگر را گرم و همدزنيم مي
  که همديگر را گرم کرد، بس که ما را از گرما محروم مي کوچک 

خاريد، برادرم را داشتم که  اگر پشت من مي. گرفتيم خو کرديم، به هم 
خاريد؛ نگراني  که مي  خاراندم وقتي  مي رامالِ او آن را بخاراند؛ و من 

  دست من راتس انگشت ش هم او وم،کرد ناخنِ او را بجو  ميوادارم
  هايي که گرفتيم به ما چسبيدند و آنها هم يخ زن. مکيد  ميتويِ خواب

که زيرِ ابرِ کوچک تنگ هم  کرديم بس کردند؛ ولي خودمان را گرم مي
داشت از   برمي زد موج گرفتيم و لرزي که يکي مي بوديم؛ به هم خو مي

 ٢٦ 

مادرها آمدند به ما پيوستند، و مادرهايِ . رِ گروه تا سرِ ديگرشيک س
 تنها  شماري که نه يِ بي هايِ ما، خانواده هايِ آنها و بچه مادرها و بچه

سببِ سرمايِ زيرِ ابر تنگ   نشدند، بلکه به  هاش هرگز ازش کنده مرده
ود باال سمت ب بود باال، رفته  ابرِ کوچک رفته . شان بينِ خودمان گرفتيم

تر  را که بزرگ و بزرگ کرد خانواده خورشيد و از گرما محروم مي
گرفت؛ يک  شد، که هر عضوش بيش از بيش به آن يکي خو مي مي

  مردگان و زندگان و آيندگان تشکيلهايِ  شمار که از تن يِ بي خانواده
فتاب هايِ گرمِ زيرِ آ ديديم حدود زمين  بود و به همان نسبتي که مي شده

شود، هر عضوش بيشتر و بيشتر ضروريِ عضوِ ديگرش  از ما دور مي
  زور از ما جداش برايِ اين است که آمده ام تنِ برادرم را، که به . شد مي

   امکان مااي را که به ش اين نزديکي  کنم؛ چون غيبت کرده اند، مطالبه
ي مرده، به  شکاند؛ چون، حت  داريم در هم نگه دهد خودمان را گرم  مي

 کنيم، او هم به گرمايِ ما   داريم که خودمان را گرم گرماش احتياج
   .دارد دارد که مالِ او را نگه  احتياج 

فکر ) .کنند  مي به هم نگاه. ( کنيم، آقا ــ دشوار است همديگر را درک. هرن
 کنيم، همچنان دشوار است همزيستي  کنم، هر چقدر هم که سعي مي

  .)سکوت. (کنيم 
روند بيرون و سفيدها بعد  ها صبح مي م گفته اند که در آمريکا سياه ــ به. آلبوري

  .روند بيرون از ظهر مي
  تان گفته اند؟ ــ چنين چيزي به. هرن

  .ــ آقا، اگر راست باشد، فکرِ بسيار خوبي است. آلبوري
  کنيد؟ ــ واقعاً اين طور فکر مي. هرن



 ٢٧ 

  .ــ بله. آلبوري
داشت، آقايِ  برعکس، بايد حسِّ همکاري. سيار فکرِ بدي استــ نه، ب. هرن

من که فکرم اين . آلبوري، بايد مردم را به داشتنِ حسِّ همکاري وا داشت
تان  ببينيد، آقايِ آلبوريِ خوبِ من، همين اآلن مبهوت) .مکث. (است

  ش را با هيچ يِ شخصيِ عالي دارم که هرگز حرف يک پروژه. کنم مي
ش چه فکر  م بگوييد درباره بعد به. شما اولي هستيد. مکسي نزده ا

: سازند در مورد اين سه ميليارد انسان کذايي که ازش کوه مي. کنيد مي
هايِ  شان تويِ خانه دادن همه کرده ام، خودم، که با سکنا  من محاسبه 

 ولي چهل طبقه و نه بشود،  ماند معمارش مشخص ــ که مي  چهل طبقه
شود، آقا ــ، تويِ  يِ برجِ مونپارناس هم نمي ه بيشتر، اندازهيک طبق
هام منطقي است؛ بگويم که اين  هايي با مساحت متوسط، محاسبه آپارتمان

هاش ده متر پهنا  يک شهرِ واحد، که خيابان: ها هم يک شهر بسازند خانه
ه را اين شهر، آقا، نصف فرانس. قاعده است  باشد، که کامالً به  داشته

ماند،  ش همه آزاد مي باقي. پوشاند؛ نه يک کيلومترِ مربع بيشتر قشنگ مي
 شان  کنيد، بارها و بارها انجام ها را وارِسي  توانيد محاسبه مي. کامالً آزاد

ماند  آيد؟ همين مي م به نظرتان ابلهانه مي پروژه. اند داده ام، کامالً دقيق  
ديگر .  بشود، آن وقت مسئله حلّ است که جايِ اين شهرِ واحد انتخاب

نه نزاعي، نه کشورِ ثروتمندي، نه کشورِ فقيري، همه زيرِ يک لوا، ذخاير 
م، به ا بينيد، آلبوري، من هم يک خرده کمونيست  مي. هم برايِ همه

يک کشورِ معتدل : آيد آل مي فرانسه به نظرم ايده) .مکث. (يِ خودم شيوه
 ها ها و حيوان هوا و گياه  و  مِ توازن تويِ آباست، پرآب است، بدون عد

شود تويِ قسمت جنوب  البته مي. آل  ايده،بيماري؛ فرانسهخطرِ  و تويِ

 ٢٨ 

با اين حال من خودم زمستان را . ترين قسمت ش، تويِ آفتابي ساخت
هايِ سخت  هايِ سخت قديم را؛ شما زمستان دوست دارم، آن زمستان

در نتيجه، بهتر اصالً اين است که شهر به درازا . اشناسيد، آق قديم را نمي
هايِ آلپ؛  هايِ پيرِنه، در امتداد کوه هايِ وژ تا کوه بشود، از کوه ساخته 

يِ استراسبورگ قديم و آنهايي هم که  عاشقان زمستان بروند به منطقه
ها، بروند طرف فضاهايي که  ها و سرمايي تحملِ برف ندارند، برونشيتي

آخرين .  کرده اند اها مارسي و بايون را آن وقت با خاک يکسانآنج
شود يک بحث نظري در بابِ  اي مي يِ بشري جنگ چنين جامعه

و اما باقيِ . دازور هايِ بهارِ کُت هايِ زمستان آلزاس و جذابيت جذابيت
آفريقا، آزاد، آقا؛ همين که فقط از . شود انبارِ آذوقه، آقا دنيا، مي

 و زمين و انرژيِ  بکنيم، از زيرِ زمين برداري  هاش بهره ثروت
تا مجبور هم بشويم سرکي به . کردن کسي ، بدون اذيتش خورشيدي

  آسيا و آمريکا بکشيم، آفريقا خودش به تنهايي تا چندين نسل برايِ تغذيه
کنيم، حدّ  آوري مي حدّ اکثرِ استفاده را از فن. کردن شهرِ من کافي است

يافته، چيزي مثلِ خدمت  بريم، نوبت به نوبت، سازمان اقل کارگر را مي
آورند، طال، اورانيوم، قهوه، موز، هر چه  شهروندي؛ برايِ ما نفت مي

 بکشد،  ايِ از هجومِ خارجي رنج بخواهيد، بدون اين که هيچ آفريقايي
شود، باز  ميبله، فرانسه زيبا ! ها ديگر اينجا نيستند آخر آن وقت آفريقايي
هاش؛ آفريقا  زنان تويِ خيابان ها قاطي، پرسه يِ قوم به رويِ مردمِ دنيا، همه

) .مکث! (شود، خالي، سخاوتمند، بي درد، پستان دنيا هم قشنگ مي
تر  خنداند؟ ولي فکري است که از مالِ شما برادرانه م شما را مي پروژه



 ٢٩ 

ر دارم که فکر کنم، خواهم و اصرا من اين جور است که مي. است، آقا
  .آقا

  

  .گيرد کنند؛ باد در مي  مي به هم نگاه
  
  
  
  
 
 
  

٥  
 
  

  .بر ايوان
  

  ).نوشد مي! (ــ هرن). : زند به ديدن لئون، فرياد مي(کال 
  ها چي است؟ ــ اسمِ اين گُل). با گُلِ خود به دست(لئون 
  !ــ هرن. کال
  يدا کنم؟توانم يک نوشيدني پ دانيد کجا مي ــ مي. لئون
  کند؟ دارد چه غلطي مي) .نوشد مي! (ــ هرن. کال
. کنم ــ صداش نزنيد، به خودتان زحمت ندهيد؛ خودم تنهايي قشنگ پيدا مي. لئون

  ).شود دور مي(
داريد اينجا راه  ها است که خيال  ــ با اين کفش). .شود ش مي مانع(ــ . کال

  برويد؟ 
  هام؟ ــ کفش. لئون

 ٣٠ 

  ؟تان ترسانم ها، چي، مي. دــ بنشيني. کال
  ).سکوت؛ عوعوي سگ در دوردست. (ــ نه. لئون
  داند کفش چي است؛ پاريس، هيچي سرشان ــ تويِ پاريس که کسي نمي. کال

  .سازند شود و هردمبيلي مد مي نمي
م  ــ تنها چيزي است که برايِ خودم خريده ام، حاال شما هم اين را به. لئون

 تان  با آن قيمتي که برايِ اين يک تکّه چرم ازها،  راهزن. گوييد مي
. اووه! گران، همين اين. تازه، سن لوران، بوتيک آفريقا! گيرند مي

  .ديوانگي
با کفشِ خوب، آدم تاب . ها را بگيرند ــ بايد باالتر بيايند که قوزک. کال

  ).نوشد مي. ( استتر  آورد، کفش از همه چيز مهم مي 
  .ــ بله. لئون
ترساند، راستش، ابلهانه است؛ يک   کردن است که شما را مي ــ اگر عرق. کال

شود يک  شود، بعد از يکي ديگر هم يکي ديگر، مي پرده عرق خشک مي
ترساند، بو غريزه  اگر هم بو است که شما را مي. کند  مي الک و حفاظت

اسند؛ از اين شن ها را مي تازه، بو را که بشناسند، آدم. کند را بيدار مي
شان را هم به جا  اثاثيه  توانند اسباب ، ميداردگذشته، خيلي هم استفاده 

  .شود، غريزه است و تمام تر مي بياورند، همه چيز راحت
  ).سکوت. (ــ اوه بله. لئون
  خوريد؟ ــ يک ليوان بخوريد، چرا نمي. کال
  .نيستم دان تشنهبعدش هم، چن. هام قرص. توانم ــ ويسکي؟ اوه نه، نمي. لئون
  ).نوشد؛ سکوت مي. (خشکد ــ اينجا بايد خورد، تشنه يا نه؛ وگرنه آدم مي. کال



 ٣١ 

اي نه،  آيد؛ جادگمه اين ديگر حسابي ازم برمي. ــ بايد يک دگمه بدوزم. لئون
شان  هميشه نگه. حوصله م، بي حوصله بي. م سخت است زيادي براي

ترين  شيک. قفلي سنجاق:  از ايندارم برايِ آخر و دست آخر، اين هم مي
يِ  و هميشهخورم، هنوز  مي  هايي که برايِ خودم دوخته ام، قسم پيراهن

نِقو، آخرش به خودت  نِق. بندد  آنها را مي است کهقفلي ق يک سنجاخدا
  .زني  مي نيشتر

خوردم، همين  ش؛ شير مي کردم به ، ويسکي را تف ميها تر ــ من هم پيش. کال
پاکت؛ پيش از اين که شروع  ن بگويم، فقط شير؛ ليترليتر، پاکتتا من، به

شيرِ خشک : کنم، بفرماييد ولي، از وقتي که سفر مي. کنم به سفر کردن
شان، شيرِ سويا، يک دانه پشمِ گاو نيست که  شان، شيرِ آمريکايي کثافت

خوب، آن وقت سراغِ اين يکي کثافت . افتاده باشد تويِ همچين شيري
  ).نوشد مي. (شود اجباري يگر ميرفتن د

  .ــ بله. لئون
شود پيدا کرد؛ اين يکي را هيچ  جا مي ــ خوشبختانه اين يکي کثافت را همه. کال

کُلّي هم سفر کرده ام ها؛ . يِ دنيا نياورده ام، تويِ هيچ گوشه وقت کم 
  شما هيچ سفر کرده ايد؟. کنيد توانيد باورم مي

  .عاً اولين بار استــ اوه نه، اين واق. لئون
بانکوک، رفتم؛ . کنيد بينيد که جوان ام، سفرکرده ام، باور  ــ من، مي. کال

اصفهان، رفتم؛ دريايِ سياه؛ مراکش، رفتم، تنجه، رِئونيون، کارائيب، 
هونولولو، وانکووِر، همين من؛ چيکوتيمي؛ برزيل، کُلُمبيا، پاتاگوني، 

 هم اين آفريقايِ کثافت، تازه، داکار، آر، گوآتماال، همين من؛ آخرش باله
اَبيجان، لومه، لئوپلدويل، ژوهانِسبورگ، الگوس؛ از همه بدتر، آفريقا، 

 ٣٢ 

راستش، همه جا ويسکي يا شيرِ سويا؛ ردخور . تان بگويم توانم به مي
تان بگويم که  توانم به جوان ام با اين حال ها؛ راستش، مي. ندارد، نه

اه کارگاه، شرکت فرانسوي شرکت ويسکي ويسکي است، کارگ
  .اند شان يک کثافت  فرانسوي؛ همه

  .ــ بله. لئون
م نگذارند چيزي را  ش نيست، حاال تويِ دهن ــ نه، اين يکي شرکت بدترين. کال

ت  بلد است به. برعکس، اصالً شايد هم بهترين است. که نگفته ام، نه
ن حسابي سير است، ما کند، شکم برسد، چنان که بايد بات رفتار مي

بيني حاال؛ از من   خوب است، فرانسوي است، خالصه؛ ميمان مسکن
مثلِ اين ) .نوشد مي. (ش را بگويم، اين يادت باشد شنوي خالف يکي نمي

هايِ کثافت ايتاليايي نيست، هلندي و آلماني و سوئيسي و  شرکت
 آفريقا شده کنند، که دانم ديگر چي، که حاال دارند آفريقا را پر مي نمي

نه، نه مالِ ما؛ نه، مالِ ما همان جوري است . دانيِ آنها است اصالً آشغال 
 کن  خواهد ايتاليايي يا سوئيسي باشم، باورم نمي م  دل) .نوشد مي. (که بايد

  .ها
  .ــ اوه بله اوه نه. لئون
  ).گيرد ليواني ويسکي به سويِ او مي. (ــ بخور اين را. کال
  ).سکوت(س کجا است؟ ــ آخر پ. لئون
  ــ آمده اي اينجا که چي؟). آهسته(کال 
  .خواستم آفريقا را ببينم ــ که چي؟ مي).  خورده يکّه(لئون 
اين يک کارگاه فرانسويِ . اينجا که آفريقا نيست) .مکث(ــ چي ببيني؟ . کال

  .عمليات عمراني است، بچه
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  ...ــ با اين حال تويِ. لئون
  ت جالب است؟ ن برايهر. ــ نه. کال
  . کنيم، بله ــ قرار است ازدواج. لئون
  ــ ازدواج، با هرن؟. کال
  .ــ بله، بله، با او. لئون
  .ــ نه. کال
  کجا است بزي؟... گوييد ــ آخر برايِ چي همش مي. لئون
داني، نه؟   کند، مي تواند ازدواج هرن که نمي) .نوشد مي(ــ بزي؟ . کال

  ...زده درباره ه حرف بات ک) .سکوت(
  .زد ش بام حرف  ــ بله بله، درباره. لئون
  زد؟ ش بات حرف  ــ يعني درباره. کال
  .ــ بله، بله، بله. لئون
سياه تنها  يک ماه اينجا با چند تا کاکا) .نوشد مي. (ــ باشهامت است، هرن. کال

شان؛   کثافتداريِ مصالح تويِ مدت جنگ  ماندن، تنها، اينجا؛ برايِ نگه
پس همه چي را . شد به چنين کارِ کثافتي وادار کنند من يکي را که نمي

ش ــ يک زخمِ وحشتناک،  کرد، درگيري با دزدها، زخم برايِ تو تعريف
  .قماربازي است، هرن) .نوشد مي(بله، هرن ــ همه چي؟ 

  .ــ بله. لئون
يشتري دارد، تو يکي ش دارد، حاال؟ چه چيزِ ب چه سودي براي. ــ نه. کال

  داني؟ مي
  .دانم ــ نه، نمي. لئون

 ٣٤ 

! ــ ولي چيزي را که کم دارد، اين را که ديگر بايد بداني). با چشمکي(کال 
به او نگاه . (دهد اين داستان  و غريبي مي  بويِ عجيب) .نوشد مي(

  ).ها؛ سکوت نداهايِ نگبان(ش جالب است؟  چيِ تو براي) .کند مي
  .م است  ي تشنهــ خيل. لئون

  

  .شود ها دورمي شود، پايِ درخت پا مي
  
 
 
 
 
 
  

٦  
 
  

ئون کسي را  مي هوابه کسترِ سرخ  خابادد، لبيند کاغذي ميهايِ   گُلپايِ کُن.   
 نامِ  ، او راگيرند مي   که فرا،ها  کوبشِ بالر د وها ها و زوزه  در همهمه،لئون

خود احساس هايِ  را بر گونه اي قبيله  يداغ آورد، و سپس درد خود را به جا مي
  .کند مي

  .کشاند باد صحراييِ آفريقا، باد شن، او را به پايِ درخت مي
  

) .خندد مي (٧.واسر، بيته. گردم پِيِ آب ــ مي).  شوان  به آلبوري نزديک(لئون 
. اي است که يک خرده بلد ام فهميد؟ من، تنها زبان خارجي آلماني مي

نيد، مادرم آلماني بود، آلمانيِ واقعي، اصلِ اصل؛ پدرم آلزاسي؛ اين دا مي

                                                 
  . آب، لطفاً.Wasser, bitte: ـ آلماني ٧
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حتماً دارند ) .شود به درخت نزديک مي... (خاطرِ اينها است که من، به
 بود  م گفته با اين حال به) .کند به آلبوري نگاه مي. (گردند پِيِ من مي

) .نگرد ميبه اطراف خود  (٨.ديش ارکنِ ايش، زيشر:) آرامي به... (که
هايي را  ها را که ديدم، همه چي را به جا آوردم؛ به جا آوردم اين گُل گُل

ها آويزان  جور از شاخه م همين شان را بلد نيستم؛ ولي تويِ ذهن که اسم
شما به . شان بودم م ديده  بودند، آن هم از همه رنگ، قبالً تويِ ذهن 

م گفت که جز  چرا به) .دکن ش مي نگاه(هايِ پيشين عقيده داريد؟  زندگي
ش  ش عقيده دارم، من به من به:) زده هيجان(خودشان کسِ ديگري نيست؟ 

هايِ نيکبختي، انقدر نيکبخت که از آن همه دور به  لحظه. عقيده دارم
من، به اينها . يِ اينها بايد خيلي قديمي باشد همه. آيد، خيلي شيرين يادم مي 

ترها عمري کنارش گذراندم،  که پيششناسم  يک درياچه مي. عقيده دارم
دادن يک گُلِ کاغذي به  با نشان . (آيد م مي ها به ذهن وقت و اين خيلي 

شود، مگر  اين، جز تويِ کشورهايِ گرم هيچ جايِ ديگري پيدا نمي:) او
 ام، حاال   آورده آيم، به جاشان نه؟ در حالي که من، که از خيلي دور مي

خيلي . (هايِ نيکبختي ، آبِ ولرمِ درياچه، لحظهش گردم پِيِ باقي هم مي
شدم زيرِ يک سنگ کوچک زرد، يک  من در گذشته دفن :) زده هيجان

  م گفته به) .کشد خود را به طرف او مي. (هايي مثل اين جايي، پايِ گل
  فاصله! (در حالي که شما هستيد) .خندد مي(بود هيچ کس نيست 

ها چه  م حشره  بگيرد، نه؟ ببينم، بگوييد براي  خواهد باران مي) .گيرد مي
هاشان، آن وقت  کنند، باران که بگيرد؟ يک قطره آب رويِ بال کار مي

چقدر ) .خندد مي(آخر، چه کار کنند، زيرِ باران؟ .  نفله اندشان همه
                                                 

  .آورم، مسلّماً  ميت به جا    .Dich erkenne ich, sicher    :ـ آلماني ٨
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ها؛ همين  خوشحال ام که شما فرانسوي نيستيد يا چيزي تويِ اين مايه
وانگهي، من هم واقعاً . بياوريد  م حساب  گذارد احمق به خودش نمي

 شده  راستش دو تايي ساخته.  آلماني، نيمه آلزاسي نيمه. فرانسوي نيستم
گيرم، بله، وقتي هم که  من زبان آفريقاييِ شما را ياد مي... ايم براي

خواهم  اي که مي بزنم، با فکرِ حسابي رويِ هر کلمه ش  خوب حرف
... گويم که  ميتان به... مهم... هايِيک چيز... بگويم، آن وقت

 کنم؛ انقدر جدي هستيد، من هم  تان کنم نگاه ديگر جرئت نمي. دانم نمي
کنيد؟ باد که اين   مي باد را حس) .شود زده مي هيجان! ( بودن که، جدي

؛ هيشت، ٩فل ويند، تي فرش. گردد طور بگردد، شيطان است که مي
آوردند که شيطان برود،  صدا در مي يسا را به آن وقت، ناقوسِ کل. شو گُم

کليسا نيست، اينجا؟ عجيب است، يک کشورِ بي . کوچک که بودم
خوب، شما هستيد، اين همه جدي؛ از . کليسا؛ کليساها را دوست دارم

ديگر . (ام، ببخشيد نِقو  من يک زن نِق) .خندد مي. (آيد م مي جديت خوش
. دهم اينجا بمانم؛ هوا خيلي ماليم است مي ترجيح ) .کند  نمي حرکت

 ١٠.کُم ميت مير، واسر هولن) . کند ش که نگاه آن زند، بي مي ش  دست(
گردند؛ آخر اينجا که کاري  م مي مطمئن ام که دارند پِي. ما چقدر احمق 

... صدا شنيده ام. يک کسي هست) .کند رهاش مي. (ندارم، معلوم است
منتظرم . گردم برمي:) دمِ گوشِ او! (، هيشت١١ويند شوِر! فل تي:) آهسته(

                                                 
  . شيطانشو،  گُم Verschwinde, Teufel: ـ آلماني ٩

  . بيا با من، آب بياوريم.Komm mit mir, Wasser holen: ـ آلماني ١٠
  .شو گُم! شيطان .Teufel ! Verschwinde: ـ آلماني ١١
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اُدر زي، کامن زي  ).شود ها ناپديد مي آلبوري اليِ درخت. (بمانيد
  ١٢!تسوروک

  

  . آيد تو کال مي
  
 
  
  
  
 
  

 ٧   
 
  

   .ش نيايد نزن، جِگَر؛ چه بسا خوش بلند حرفخيلي ــ ). ها   بر لبيانگشت(کال 
   . اينجاــ کي؟ جز ما کسي نيست،. لئون
.  هرن،است حسود ) .خندد مي. (ــ دقيقاً، جِگَر، دقيقاً، جز ما کسي نيست. کال

دست (؟  کند  چه کار ميها  نزديکيتوباب؟ اين) .عوعوهايي از نزديک(
   کسي بود، اينجا؟:) گيرد لئون را مي

   ــ توباب کي است؟. لئون
  ي؟ ا ه کسي ديد تو.کند بيند پارس مي کاکاسياه که مي. ــ سگ من. کال
  ؟ه ايد داد  ش ــ يعني تعليم. لئون

                                                 
  . يا شما، برگرديد!Oder Sie, kommen Sie zurück: آلماني  ـ١٢
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 غريزه است و هيچ چيزِ ديگري  .ه امنداد  م را تعليم ــ تعليم؟ من هرگز سگ. کال
ها را بگذار  بيني؛ حيوان اما تو، حذرکُن وقتي چيزي مي. خواهد هم نمي
  .بگير  تو بدو و بيا پناه.  کنند  هاشان را بينِ خودشان تصفيه حساب

   چي؟ اگر چي ببينم؟ــ. لئون
 يک مشت حسابي تويِ شکم يا يک چاقو تويِ پشت، اين است چيزي ــ. کال

هايي  کشد اگر به جايِ دويدن بنا کني از خودت سؤال که انتظارت را مي
هر چيزي که ديدي، چيزي که هنوز نديده اي يا : گويم ت مي به. کردن

لئون . (بگير معطّلي بيا پناه  ، زود در رو بينداده ام ت نشان  اين که من به
 و  من هم يک روز پر از فکر! يِ کوچولو طفلک بيچاره:) کند را بغل مي

آيد  يِ آفريقا پام را گذاشتم اينجا؛ چيزهايي که آدم مي  دربارههايي خيال 
داشتم؛ هيچي  ش  م دوست تويِ ذهن! آيد بشنود ببيند، چيزهايي که آدم مي

 ات شنوي از آن چيزهايي که انتظارش را داشتي؛ غم ني، هيچي نميبي نمي
  .فهمم را مي

  .گشتم پِيِ آب، همين مي. خورم  غم نميــ. لئون
  ت چي است؟  اسمــ. کال
  . لئونــ. لئون
  ت جالب است؟  پول است که برايــ. کال
  نزديککند؛ به کاميون ش مي کال وِل(گوييد شما؟   چه پولي؟ چي ميــ. لئون

  ).شود مي
  کردي، پاريس؟ چه کار مي) .خندد مي. ( اين زن زبل است، خطرناکــ. کال
  .خدمتکار.  تويِ هتلــ. لئون



 ٣٩ 

در  کني پول  مي اينجا آدم کمتر از آن چيزي که تو خيال .  کُلفَتکــ. کال
  .آورد مي

  .کنم  من خيالي نميــ. لئون
  .آوريم ميکنيم و چيزي در ن  خيلي کار ميــ. کال
  .آوريد دانم که خيلي در مي  چرا، ميــ. لئون
آيد که خيلي   ميم آوري، کُلفَتک کوچولو؟ به  اين حرف را از کجا در ميــ. کال

آيد که کار نکنم،  م مي به) .دهد مي هاش را نشان دست(پول دربياورم؟ 
  من؟

  .دش اين نيست که ثروتمند نيستي کنيد معني  چون کار ميــ. لئون
. کند، آن است ثروت واقعي نمي هايِ آدم را خراب   ثروت واقعي دستــ. کال

ش هم  ها را، يکي يِ زحمت دارد، همه ثروت همه چيز را از ميان برمي
هايي که  ترين حرکتي، حرکت ماند، ديگر نه يک قطره عرقي نه کم نمي

روت آن است ث.  بدهد؛ ديگر نه کمترين دردي آدم مايل نيست انجام
دهند، بله، ولي نه  مي حقوق . کن اين را از سرت بيرون ! ولي ما. واقعي

ثروتمندهايِ واقعي ديگر اصالً رنج . يِ کافي يِ کافي؛ نه به اندازه به اندازه
آمد، تويِ مدت جنگ، هرن،  با اين پيش) . کُنان به لئون نگاه. (کشند نمي 

 رسيده، همين هرن؛ هيچ وقت ش حادثه، حتماً کلّي پول دست... با اين
ت جالب  پول براي. زند، در نتيجه، بايد هنگفت باشد ش را نمي حرف

  است، هان، جِگَر؟
کاکاسياه، جِگَر، آن : هايي داريد شما هم چه کلمه.  نزنيد جِگَر  صدامــ. لئون

شده  پول نيست که باعث . رويِ همه اسمِ سگ نگذاريد. تان اسمِ سگ
  .الِ بزي، نه بيفتم دنب راه

 ٤٠ 

   چي، پس؟ــ. کال
  .نهاد کرد م پيش  افتادم چون به ش راه  دنبالــ. لئون
) .خندد مي(ش، هان؟  افتادي دنبال مي کرد، راه  نهاد مي ت پيش  هر کسي بهــ. کال

  .مزاج است اين زن گرم
  .نهاد نکرد  پيشم  هر کسي بهــ. لئون
   هان؟داري، جِگَر، بازي هم دوست   آتشــ. کال
  . زد م حرف  بله، اين هم، از اين هم برايــ. لئون
خواهي من را هم ببري تويِ  داري بروي تويِ رؤيا، هان؟ مي  دوست ــ. کال

م، تويِ رؤيايِ ا ولي من يکي، تويِ رؤيايِ حقيقت :) خشن(رؤيا، هان؟ 
لئون از جا . (دزد است اين زن) .کند به او نگاه مي. (ها نيستم دروغ

کنم، جِگَر،  تفريح مي) .کشد پرد؛ کال دو باره او را به آغوش مي مي
 بود با   کشيده م ايم، ميل ماها، خيلي وقت است زن نديده . نگران نشو

ام،  گذارم اين است که وحشي  تأثيري که روت مي.  کنم يک زن تفريح
  نه؟

  . اوه، نهــ. لئون
ولي دليل . شويم ، حتمي وحشي مي کنيم  با اين حال، اگر خودمان را وِلــ. کال

 کنيم، اين است   ايم، خودمان را ول شود که چون ته اين چاله افتاده نمي
من، مثالً، به کلّي چيزها عالقه دارم، خودت . گويم چيزي که به خودم مي

 کنم،   بزنم، دوست دارم تفريح بيني، دوست دارم حرف بعداً مي
يِ فلسفه بودم،  ببين، همين من، ديوانهمثالً . کنم  بستان  خصوص بده به

شود از   ديده ميش ولي چي، اينجا، چي. کني، همين من تواني باورم مي
تازه . کند، جِگَر يِ اينها؟ نه، آفريقا آن چيزي نيست که آدم گمان مي همه



 ٤١ 

شوند که فکرهايِ تازه بياوريم؛  پيرهايي هم که اينجا هستند، مانعِ ما مي
با اين حال، فکر، دارم ها؛ يعني . گذارد مان وقت نمي ي شرکت و کار برا

ولي همش فکرکردن، فکرکردن، فکرکردن، آن هم تنهايي، . داشتم
شوند، يکي يکي؛ تا يکي را   مي بيني فکرها دارند تويِ کلّه نفله کم مي کم
باشي، آمدني، سرِ  پاف؛ بايد ديده : پاف، مثلِ باد کنک: اندازم  کار مي به

و پا  هايِ بادکرده عينِ باد کنک، چهار دست  ها را با شکم گجاده، س
  آيد، اين است که با يکي بده حساب مي با اين حال، چيزي که به . هوا

من از هميشه کنجکاو بوده ام؛ کنجکاوِ موسيقي، فلسفه؛ .  کني بستان
هام  م از کتاب تواني بيايي اتاق مي. خصوص ميلر، هانري تروآيا، زوال، به

  ت؟ راستي اسم. هام مالِ تو است يِ ميلر را دارم، کتاب  کني، همه تفادهاس
  . لئونــ. لئون
خصوص برايِ ميلر،  به. ــ واقعاً جوشيِ فلسفه بودم، دانشجو که بودم. کال

 بودم، پاريس،  جوشي. هام را وا کرد کُل گره ش به هانري؛ همين خواندن
وقتي . ميلر، بله! افکارِ جهانترين چهار راه  پاريس، بزرگ. همين من

که  کُشد در حالي   تير مي بيند که شلدن را با شلّيک هفت ش را مي خواب
  داني؟ مي. »!و پا نيستم سر    من يک لهستانيِ بي«: گويد مي

  .نه... دانم ــ نمي. لئون
ش هم مطرح نيست که  آيد اينجا، ديگر بحث ــ اين است که وقتي آدم مي. کال

  .ودش را ول کند، نه، جِگَرآدم خ
  .ــ لئون. لئون

 ٤٢ 

هيچ . نبايد، بايد کامالً باز بود) .خندد مي. (ــ اين زن محتاط است با من. کال
م؛ من، در هر اي يم، به هم شبيه ا کند، همسن  چيزي ما را از هم جدا نمي

  .دليلي وجود ندارد آدم بسته باشد.  امحال، کامالً باز
  .ي وجود نداردــ نه، دليل. لئون
کني که باش  تنها ايم؛ اينجا، يکي را پيدا نمي: ــ تازه، انتجاب هم نداريم. کال

خصوص اآلن، که  به.  بزني، هيچ کس؛ اينجا، جايِ پرتي است حرف
تازه، ... ش او هم که، فرهنگ. فقط من مانده ام و او: ديگر آخرش است
  .پيرمرد است، هرن

  .بزنم آيد باش حرف  م مي من خوش! هايي داريد شما هم چه کلمه! ــ پيرمرد. لئون
خيلي .  ستايش کنددارد  ــ بله، شايد، نه؛ ولي آدم در دراز مدت احتياج . کال

  ت؟ اسم. کند زن فرهنگ مرد را ستايش مي. مهم است، ستايش
  .ــ لئون، لئون. لئون
  ــ حاال چي؟. کال
  ــ چي حاال چي؟. لئون
  ن؟ــ چرا هر. کال
  ــ چرا نه؟. لئون
اصلِ قضيه را؟ ...  کني که کم دارد تواني با مردي ازدواج ــ آخر مي. کال

  !آور است تواني، برايِ پول؟ اين زن تهوع مي
  .کنيد م  ــ وِل. لئون
من، راستش، اين . شوي خواستم ببينم چه حالي مي ــ بيا، جِگَر؛ فقط مي. کال

ر جو کني يا چي؟ نبايد اين ي گريه ميدار. يِ من نيست ماجرا، مسئله
ولي مگر من غمگين ام، . فهمم که غمگين باشي، جِگَر مي. کني تعبيرش 



 ٤٣ 

 کني، يک عالمه دليل دارم که غمگين  تواني باورم ها؟ با اين همه، مي
ت  هام را به کفش:) به آرامي. (هايِ واقعي تازه، همين من باشم، دليل

اينجا، . نده که مريضيِ ناجوري هم بگيريش ما دهم؛ ديگر همين مي قرض 
که اينجا پشت دنيا  دانم؛ آخر برايِ اين شود؛ مي آدم تقريباً وحشي مي

از هرن، هم : ببين، همين من.  کني شود گريه  نمي دليل. است
يِ بيشتر دارم هم تخصصِ بيشتر هم تحصيالت بيشتر، با اين  نامه گواهي

 چي سر و ته است،  رت اين عادي است؟ همهبه نظ. تر ام حال ازش پايين
با اين همه، جِگَر، مگر من از اين قضيه مريض شده ام؟ مگر من . اينجا

  کنم؟ گريه مي
  ).شود پا مي. (ــ اين هم بزي. لئون
  .خطرناک است. يک دزد آمده تويِ کوي. نخور ــ جم. کال
  .بينيد ــ شما همه جا دزد مي. لئون
تا بيايي يک ثانيه . ها اشتباهي گذاشتندش رد بشود نگهبان. سياهــ يک کاکا. کال

خوري که تق، بخورد تويِ   کني، ديگر فقط به همين درد مي ش نگاه
  .برو تويِ اين کاميونت! ت، تق ت يا تويِ پشت شکم

  ).زند مي او را پس . (ــ نه. لئون
 نظرت آدمِ بدي ام، به) .پس از زماني. (خاطرِ محافظت از تو بود ــ به. کال

 ايم ما اينجا؛ اين است که  ولي از اولِ عمليات زن نديده. دانم جِگَر، مي
ت  سخت است براي. کند، همين پام مي  ديدن يک زن، ديدن تو، کلّه

م  ت؛ دل پام کرد ديدن  با اين حال، کلّه. بفهمي؛ از پاريس آمده اي
اين بود که فوري از هم م   خواست جورِ ديگري بودم، همين من؛ حس مي 

  م ولي ايني که هستم، هرگز آني نيست که دل. آيد مان مي خوش

 ٤٤ 

. مان بيايد م که بايد از همديگر خوش ابا اين همه مطمئن. خواهد باشم مي
  ).گيرد دست او را مي. (ها غريزه دارم برايِ زن

  !شده ام، اوه کنم پاک سرخ  ــ حس مي. لئون
. مزاجي آيد از گرم م مي خوش. شود مزاج اي، فوري ديده مي مــ تو يکي گر. کال

  .اين زن خيلي جذّاب است) .خندد مي. (يم، جِگَرا به هم شبيه 
کنم  اوه، چقدر احساس مي. هايِ اينجا بايد خيلي خوشگل باشند ــ زن. لئون

  .بزي اينجا است) .شود پا مي! (زشت ام
آخر من . در خجالتي نباش، کُلفَتک کوچولوق ــ اين). .شود به او نزديک مي(کال 

  .غريزه دارم برايِ بعضي چيزها
ش؛ دارد  شنوم آنجا است؛ مي! ــ به نظرم خيلي زشت ايم). کنان به او نگاه(لئون 

گيرد؛ او سرانجام در  کال محکم او را مي. (گردد پِيِ من آنجا مي
  ).رود مي

  !ــ خجالتي. کال
  !ــ راهزن. لئون
  !يِ دنيا خانه ترين جنده پاريس، بزرگــ . کال

  ١٣!ويند ويند، فرش ــ فرش). از دور(لئون 
بيند، آن وقت،  آدم اين همه مدت که زن نمي) .پس از زماني. (ــ کثافت. کال

ولي . بگيرد انفجاري صورت ... شده که انگار مي... منتظر است که
دور . ( و پوچ يچيک سرِ شبِ ديگر هم باز ه. بعدش هيچي، اصالً هيچي

  ).شود مي
  

                                                 
  ! گُم شو، گُم شو! Verschwind, verschwind: لمانيـ آ ١٣



 ٤٥ 

  
  
  
 
  
  

٨  
  
  

  .بازي سرِ ميز، جلويِ وسايلِ طاس
  

ها و  ميزان دقيقِ پروتئين: درست مثلِ تغذيه. ش ــ تعادل، اين است کلمه. هرن
؛  شده ها؛ تعادل تويِ غذايِ خورده ها و کالُري ها؛ ميزان دقيقِ چربي ويتامين

جوري است که يک  اين. رهااصلي و دسهايِ غذاها و غذا تنظيمِ پيش
ها، با طبعِ  با تنظيمِ رنگ: بشود، تويِ تعادل بازيِ خوب بايد ساخته  آتش

. ها هماهنگي، با ميزان دقيقِ تسلسلِ انفجارها و ميزان دقيقِ ارتفاعِ پرتاب
ساختنِ تعادلِ مجموعه و تعادلِ هر لحظه؛ يک درد سرِ واقعي، بگويم 

 از سازيم چه مييِري   روژيمن و کال، که بيني حاال، ولي مي. ت به
  !بيني حاال آسمان، مي

  .ــ به نظرم اين بازي ابلهانه است). .کشد ناگهان دست از بازي مي(کال 
  اي دارد؟ ــ ابلهانه؟ اين بازي چه چيزِ خاصِّ ابلهانه. هرن
  .ــ به نظرم ابلهانه است. کال
  .يني که ابلهانه استب فهمم چي توش مي ــ آخر الکردار، نمي. هرن
  .بينم، هيچي ــ دقيقاً، هيچي توش نمي. کال

 ٤٦ 

دانم چه  خواهي، الکردار؟ ما دو نفر ايم، نمي ــ آخر چه چيزِ بيشتري مي. هرن
ش برايِ تو  شايد به نظرت پيچيدگي. توانيم بکنيم، دو نفره اي مي بازي

رش را هم داني که، جورهايِ ديگ  کرد، مي ش شود پيچده مي. کافي نيست
  ...کنيم رويِ بندي   داريم شرط گذاريم، فقط هم حق بانک مي. بلد ام

  .شود  تر مي تر بشود، تازه ابلهانه ــ به نظرم اين بازي اگر پيچيده. کال
  کني؟ نمي ــ هان، چي، ديگر بازي . هرن
  .شود  ابله ميکردن  خواهم، نه؛ به نظرم آدم با بازي ــ نمي. کال
  .فهمم عجبا، نه، نمي) از زمانيپس (ــ . هرن
  !ــ شلپ). ها  سر اليِ دست(کال 
  ــ چي؟. هرن
ان م هايِ باالخانه کنيم، يکي از اتاق گويم هر بار که اين بازي را مي ــ مي. کال

ش  اينجا است که احساس) .زند به سرِ خودش مي. (شود داده مي اجاره 
  .کنم مي

ها؛  يِ ساختمان کنند، سرِ همه مي  جا بازي  است؟ همه ت شده  ــ آخر چه. هرن
وقت هم کسي را نديده ام، هيچ جا، که وسط بازي کنار بکشد  هيچ 
چه اتاقي، عزيزم؟ تازه، خود تو . دهد  مي هام را اجاره يکي از اتاق: بگويد

اگر ... کني، نگفته اي ت بازي بينم هايي که مي يِ اين ماه هم تويِ همه
  ...آورم که يک دست ورق ميروم  بخواهي، مي

  !ــ نه، نه، نه؛ پوکر نه، نه. کال
  ...ــ آهان، ورق هم نه. هرن
  .تر است تازه، نه ــ ابلهانه. کال



 ٤٧ 

کنند ابله اند؟ يعني اين همه قرن که  مي بازي  هايي که ورق يِ آدم ــ يعني همه. هرن
ابله اند و يِ کشورها، همه  کنند و آن هم تويِ همه  مي بازي مردم ورق

  .نبرده جز تو؟ الکردار هيچ کس هرگز پِي
  .بکنم اي  خواهم هيچ بازي ــ نه نه نه، ديگر نمي. کال
  ــ حاال پس چه کار کنيم؟. هرن
  .ديگر ابله نباشيم. دانم ــ نمي. کال
  ).کنند قهرمي. (ــ عجب، باشد. هرن

اپ است نه کوبيدن ت نه تاپ. يِ آفريقا ــ اين هم سروصدا). پس از زماني(کال 
ها، يا جامِ  يِ ورق بادبزن است، آنجا، بااليِ ميز؛ با سروصدا. ارزن، نه

آمستردام، لندن، وين، :) پس از زماني ديگر، آهسته. (بازي طاس
  ...کراکُوي

  ــ چي؟. هرن
پس ... (يِ اين شهرها هست، تويِ شمال، که دوست دارم بشناسم ــ همه. کال

بندم سرِ  مي پانصد فرانک شرط ) .ريزند  مشروب مياز زماني، برايِ خود
  .ده

  ــ با بانک يا بي بانک؟. هرن
  .ش ترين ــ نه، نه، ساده. کال
) .گذارد هرن بطريِ ويسکي را کناري مي. گردانند ها را مي طاس. (ــ هستم. هرن

  .خوري چون که زيادي مي
  .قتمن هيچ وقت مست نيستم، هيچ و. ــ زيادي؟ ابداً. کال
  کند، خدايِ من، کجا است؟ ــ آخر دارد چه غلطي مي. هرن

 ٤٨ 

هايِ مست هميشه  برعکس، آدم) .کند جمع مي(دانم؟  ــ مگر من يکي مي. کال
وانگهي، درست برايِ همين است که از .  زده اند هم حالِ من يکي را به 

 خورده رو در رويِ کسي باشم  هم  م به هميشه حال. آيد م مي اينجا خوش
خواهد  م مي خواهد، آره، دل م مي برايِ اين است که دل. که مست است

بعيد نبود بخورم ) .کنند  مي بندي شرط... (که برايِ عمليات عمرانيِ بعدي
هايي که سرِ بعضي از  کند، از همان به پست يکي که هر شب مست مي

، بعيد دانم که وجود دارند، بعيد نبود، آره ها هستند، خوب مي ساختمان
تواني  برايِ عمليات عمرانيِ بعدي مي) .گردند ها مي طاس. (نبود

ت تويِ  تو وزنه داري، پيري؛ سابقه.  کني که من با تو باشم درخواست
  .کنند، پيري مي ت گوش  حرف به. شرکت زياد است

  .اي درکار نيست، نه برايِ من ــ عمليات بعدي. هرن
. داني، پيري داني؛ خودت هم مي  خودت هم ميــ البته که هست، پيري،. کال

يِ کوچک تويِ فرانسه، تويِ  بيني تويِ يک خانه يعني تو خودت را مي
جنوب، وسط عر و عورِ يک زن و يک باغچه، پيري؟ تو هيچ وقت 

پس از . (رفته تويِ پوست تو يکي) .کند جمع مي. (کني نمي آفريقا را ول 
ش اين که  گويم؛ ولي تو يکي، اول را مي کني مجيزت  نه خيال:) مکثي

ش  هايي هم هستي که آدم به ت است؛ از آن رييس فرماندهي تويِ پوست
ش عادت  کرد؛ رييسي هستي که آدم به شود، بايد قبول  وابسته مي

 کرده ام، خيلي طبيعي  ت عادت به. کند؛ دقيقاً همين، رييسِ خوب مي
. ندارد ش نيستم، اصالً حرف  فت، جوري که ديگر حتي ملت ايرييسِ من

 چي، رييس بيسار چي،  رييس فالن: گويند م که مي سرِ ساختمان به
من، . ببخشيد، رييس، من نيستم ها، رييس هرن است: گويم هميشه مي



 ٤٩ 

: بي تو. کشم بگويم هيچي، خجالت هم نمي: من. چي هستم من؟ هيچي
ها  اسباننداري؛ حتي پ تو يکي، از چيزي ترس . اصالً هيچي

ترس دارم، خجالت هم ... من، برعکس، بي تو، راستش. ترسانندت نمي
ترس، واقعاً ترس؛ جلويِ يک آژدان کاکاسياه، چهار . کشم بگويم نمي

جوري است؛ جلويِ يک کاکاسياه غيرِ آژدان، شلّيک  روم؛ اين نعل در مي
ي حت. شود کرد ش هم نمي يِ اعصاب است، ترس، کاري مسئله. کنم مي

 کنم، پيري، واقعاً از من بعيد   و پام را گم جلويِ يک زن چه بسا دست
همه چيز گنديده اينجا؛ :) آهسته. (ت احتياج دارم اين است که به. نيست

روند بيرون؛ حاال اگر از هم  آيند تو، مي کارگاه مثلِ سابق نيست؛ مي
 خريت:) تر آهسته. (مانيم جدا بشويم، اضافه بر همه چيز، تنها هم مي

آن :) تر باز آهسته(اينجا؟ اي  ه ، يک زن آورده اي نيست که کرد
دانسته يک زن اينجا هست؟  کاکاسياهه هم، نيامده اينجا چون مي

هايِ دست با هم بمانيم، فکرِ من  بايد مثلِ انگشت) .کنند  مي بندي شرط(
رو در اصالً فقط فکرِ اين که سرِ يک ساختمان ديگر باشم، . که اين است

کنم تويِ  ت، شلّيک مي اند، بگويم به رويِ يک عده که هر شب مست 
کنند؛ کال   مي ها نگاه به طاس. (کنم گلّه، آره، اين است کاري که مي

  ).کند جمع مي
  کند، الکردار؟ ــ آخر چه غلطي دارد مي). پا شوان (هرن 
. نک سرِ دههزار فرا) .خندان. (ــ يک دست ديگر، رييس، دست آخر. کال

شانسي مثلِ تو، پيري؛ نکند  يک خوش) .کند گذارد؛ هرن ترديد مي مي(
  گوش. (صبرکن) .گردانند ها را مي گذارد؛ طاس هرن مي(دودل اي؟ 

  .زند مي حرف ) .ماند مي

 ٥٠ 

  ــ چي؟. هرن
  .زند مي هنوز آنجا است و دارد حرف . ــ پشت درخت. کال

  
مانند؛  جنبند و سپس از حرکت مي ها مي  باد؛ برگگذرِ ناگهانيِ. دهند مي گوش 

ها و تارهايِ  صدايِ خفيف دويِ پاهايي برهنه بر سنگ، در دور؛ ريزشِ برگ
  .عنکبوت؛ سکوت

  
 
 
 
 
 
  

٩  
 
  

نشيند  آيد تو؛ دو زانو مي لئون مي. زده کاغذي چمباتمههايِ  آلبوري پايِ گُل
  .يا رويِ آلبوري، به فاصله روبه

  

  ١٤من نا لَ واَخ در؟ ــ. آلبوري
  ١٥... ويندرايتت ز شپِيت دورش ناخت اونتــ وِر . لئون

ــُلَن ت رِکوآالّــ . آلبوري خ ي تپ١٦. نيو ن  

                                                 
  ت بگويم؟ توانم چيزي به  مي? Man naa la wax dara: ولُف ١٤
ست که چنين دير  کي… Wer reitet so spät durch Nacht und Wind: ـ آلماني ١٥

  .)»ها شاه توسه«گوته، . (تازد در درون شب و باد مي اسب 
  .کنيم مي  مانيم و فقط نگاه  مي  يا ساکت.Walla niu noppi tè xoolan tè rekk: ـ ولُف ١٦



 ٥١ 

بينيد، من هم  مي) .خندد مي (١٧. ايست در فاتر ميت زاينِم کينتــ اس. لئون
  .مفهميم، مطمئن ا آخرش همديگر را مي! زنم مي خارجي حرف 

  ١٨. يعو دگولُ سم لَک وآند من دگ نا س بســ. آلبوري
م  بينيد، آخرش دست  زد، حاال مي جوري است که بايد حرف ــ بله، بله، اين. لئون

بزنم؟  فهميد؟ اگر خيلي شمرده حرف  من چي، شما من را مي. آيد مي
 فکر داشت، بلکه برعکس؛ من هميشه هايِ خارجي ترس  نبايد از زبان

که   کند وقتي  کرده ام که اگر آدم مدت زيادي با دقّت به مردم نگاه
. گذاشت، همين و بس بايد وقت . فهمد  زنند، همه چيز را مي  مي حرف

طور، بنا بر اين، خيلي  زنم و شما هم همين مي من باتان خارجي حرف 
  .توانيم رويِ يک طولِ موج باشيم زود مي

  ١٩.ّ  دلّوسيل، ما نگي نيواخ نگَمــ . آلبوري
  .رسيم ــ ولي شمرده، متوجه ايد؟ اگر نه، به هيچ جا نمي. لئون

  ٢٠دگولُ اي يوخو جيگن؟ــ ). پس از زماني(آلبوري 
  ٢١ نيشت؟شنيــکُ ــ زيهست، فاتر، دو دن ارل. لئون

  ٢٢.من د دگ نا اي جوير جيگئنــ . آلبوري
                                                 

گوته، . ( است با کودک خود  پدري.Es ist der Vater mit seinem Kind: ـ آلماني ١٧
  .)همان
 تو زبان من .Yow dégguloo sama lakk waandé man dégg naa sa bos: ـ ولُف ١٨

 .مفهم فهمي ولي من مالِ تو را مي را نمي

 .م گفت برگرد، اين هم من  به .Wax ngama dellusil, maa ngi nii: ـ ولُف ١٩

  شنوي؟ ها را نمي  شيون زن ?Dégguloo ay yuxu jigéén: ـ ولُف ٢٠
ها را؟  بيني، پدر، شاه توسه  نمي? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht: ـ آلماني ٢١

  .)گوته، همان(

 ٥٢ 

  ٢٣کُــنيش ميت کرن اونت شوايف؟ ندن ارل... ــ. لئون
 ٢٤.يو نگلَو لي دي اَندي فيــ . آلبوري

افتيم، مگر نه؟   مي  داريم راه٢٥.ماين زن، اس ايست اَين نِبِلشترايف... ــ. لئون
گيرد، بايد وقت زيادي  بينيد؟ اوه، البته، دستورِ زبان وقت بيشتري مي مي

چيزي که به ... ها د؛ ولي حتي با اشتباهنقص باش با هم سرکنيم تا بي
لحن است : آيد، يک حدّ اقل واژگان است؛ حتي اين هم نه حساب مي 

تازه اين هم نه، کافي است فقط آدم به همديگر . آيد  حساب مي که به
کنند؛ عوعويِ سگ،   مي مکث؛ به هم نگاه. ( کند، همين، بي حرف نگاه

بمانم، همديگر را که  توانم ساکت  ينه، نم) .خندد از خيلي دور؛ مي
با اين حال، . دانم چه بگويم ولي راستش، نمي. شويم  مي فهميديم، ساکت

 من را تحت ...کنم  مي تان نگاه ولي وقتي به. وحشتناک پرچانه ام معموالً
 حاال شما، .بگيرم آيد تحت تأثير قرار  ميم دهيد؛ ولي خوش تأثير قرار مي

  .بگوييد، لطفاًبا شما که چيزي 

                                                                                               
  ها زاري  به هر حال من شنيده ام زن.Man dé dégg naa ay jooyr jigéén: ـ ولُف ٢٢
  .کنند مي
يِ  ها با تاج و دنباله  شاه توسه............Den Erlenköing mit Kron und Schweifـ آلماني ـ  ٢٣

  .ش لباس
  .هايِ من کند تا گوش ش مي  که باد پخشYu ngelaw li di andi fii    :ـ ولُف ٢٤
. يِ مه است ، پسرم، اين دنباله.Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif …    :ـ آلماني ٢٥

  .)گوته، همان(



 ٥٣ 

 يعو اليِ گيس وآند سي سم بيير خالت، بِنبِن جيگئن الي گيس بودي ــ. آلبوري
ــُي ت دي ترِ وآ دک بي نِلو ٢٦.ج  

  .تر ــ باز هم، باز هم، ولي شمرده. لئون
ــُي يا نگيمي تنخلــ . آلبوري ٢٧.ج  

  .زنيد مي  کنيد وقتي که بام حرف   مي  نگاهم  هستيد اينجا که بهکسي  ــ تنها. لئون
ــُجو؟ــ . آلبوري ن جئــُيو جيگ ج گّولو٢٨د  

شان من را  حاال همه. پرسم چرا آمده ام ــ بله بله، ببينيد، واقعاً از خودم مي. لئون
عجيب است، آخر تويِ زبان . جز شما) .زند  مي به او لبخند. (ترسانند مي

در سکوتي عميق، دو . (لد نيستم، هيچي، هيچيشما من هنوز هيچي ب
؛ سپس باز سکوت  دهند، به خشونت نگهبان ناگهان به هم ندا مي

خودم را . خواهد با اين همه با شما بمانم م مي به جهنم، دل) .گردد برمي
  .کنم بد جوري بيگانه احساس مي

  ٢٩لَن نگ نيائو دف سي في؟ــ . آلبوري
  .کنم شما را فهميدن که دارم شروع ميکنم  ــ فکر مي. لئون

  ٣٠ لَن نگ نيائو دف سي في؟ــ. آلبوري
  .افتيم مي دانستم که راه  ــ بله، اوه، خوب مي. لئون

                                                 
 Yow laay gis waandé si sama bir xalaat, bénbén jigéén laay gis    :ـ ولُف ٢٦

budi jooy te di     teré waa dëkk bi nelaw. ديگري مي بينم که   رو در رويِ تو ام ولي زن
  . است تهکشد و خواب را از مردم گرف زجر مي

  .خراشد م را مي ها گوش  اين شيون .Jooy yaa ngimay tanxal: ـ ولُف ٢٧
  ها را؟ هايِ زن شنوي اين شيون  آخر نمي ?Dégguloo jooyu jigéén jooju: ـ ولُف ٢٨
   آمده اي اينجا چه کار؟ ?Lan nga ñäw def si fii: ـ ولُف ٢٩
  اينجا چه کار؟ آمده اي  ?Lan nga ñäw def si fii: ـ ولُف ٣٠

 ٥٤ 

  ترسي؟ ــ مي). با لبخند(آلبوري 
  .ــ نه. لئون

  

ها را  آورد با خود، علف ناگهان، توفاني از شنِ سرخ، که فريادهايِ سگ مي
هايِ زودميرِ  اي از حشره خماند، در حالي که توده ها را مي  شاخهخواباند و مي

  خيزد و در حجاب انتحاري و سراسيمه، مثلِ باراني واژگون، از زمين برمي
  .کشد هر چه روشنايي را مي

  
  
  
  
 
 
  

١٠  
 
  

  .سرِ ميز
  

 شده؛ فکر  رفته، يک سرِ شبِ به انتظار طي ــ اين هم يک سرِ شبِ از دست . کال
کنيم و باز  مي ش  کني شبِ مضحکي است؟ يک دست بازي که وِل نمي

شود، حتي يک   و ناپديد ميايم   گيريم، يک زن که منتظرش از سر مي
: کند مان پيشکش مي  آفريقا بهکهاي  بازي فعالً، اين است آتش. بازي آتش

  .هايِ مرده غباري از حشره



 ٥٥ 

 باران نيامده، اينها معموالً بعد :ــ عجيب است). .کنان اي را وارسي حشره(هرن 
شده چيزي سر در  من که هرگز از اين کشورِ خراب. آيند از باران در مي

  .آورم نمي
رسد؛  ت نمي اين زن اصالً به: گويند اسراف ــ عجب اسرافي، به اين مي. کال

برايِ من يکي . داند چي کند، يا کي مي حتماً دارد يک گوشه گريه مي
خواهم  نمي.  کردم، به غريزه ش، حس به محضِ اين که ديدمندارد،  تعجبي 

ت، البته، همان کاري را  با پول.  کنم، پيري، بلکه بر عکس دلخورت
خواهي، مالِ خودت است، کامالً مالِ خودت، هر جور  کني که مي مي

 کردن   فقط، برايِ کيف. کني، پيري ش مي کشد خرج مي ت  که کيف
؛  ها ، زنخورند درد نمي به ؛  کرد تويِ زندگي حسابها  شود رويِ زن نمي

 کنيم، فقط رويِ خودمان، يک بار هم برايِ  بايد رويِ خودمان حساب
شده  ما مردها از يک کاري که درست انجام : شان بگوييم هميشه به

ش را  تواني خالف بريم، خيلي خيلي بيشتر، ــ تو يکي نمي بيشتر کيف مي
 که کيف واقعي همين است و هيچ زني هم هرگز  ينــ و ا! بگويي، پيري

يِ خودمان، يک  ها و کلّه يک پلِ محکمِ ساخت دست: ش را ندارد ارزش
آورد، بله، کيف  مي يِ حسابي راست که فصلِ بارندگي را تاب  جاده

ها، پيري، هرگز از کيف مردها سر در  زن. واقعي تويِ اين هست
دانم که   را بگويي، پيري؟ خودم خوب ميش تواني خالف آورند، مي نمي

  .نه
اولين پلي را که ساختم، يادم . دانم، شايد، شايد حق با تو باشد ــ نمي. هرن

آيد؛ شبِ اول، بعد از آن که آخرين تير را گذاشتيم و درست آخرين  مي
را که کرديم، آن هم چي، درست پيش از افتتاح؛ چيزي که  کاري ظريف

 ٥٦ 

يِ شب را لخت  ين است که پاک لخت شدم و خواستم همه، اآيد  مييادم
م بشکند  بعيد نبود تويِ مدت شب ده بار گردن. بخوابم رويِ پلعور  و 

 کشيدم، يک پلِ  بس که روش گشتم و از همه جا به همه جاش دست
ها  والي ش را بااليِ گل خزيدم باال و گاهي درسته ها مي ماه،  از کابل
  .يدم ، سفيد، خوب يادم است چقدر سفيد بودد تويِ مهتاب مي

  ! اسرافيکني؛ عجب مي  کاره ول ش نيمه ــ اين يکي را عوض. کال
  .ش بکنم توانم کاري براي ــ اين يکي را من نمي. هرن
رفتم تويِ کارِ نفت،  کردم و مي بايست به حرف دلِ خودم گوش مي ــ مي. کال

ببين آنهايي را که . ست تويِ نفتاصالت ه. بله، رؤيايِ من يکي اين بود
خودشان خوب : کنند  ميمان  تويِ اين کار اند، آن جوري که نگاه

کرده، نفت؛ اصالً  من يکي را، هميشه مجذوب . دانند که سرِ سبد اند مي
م  پل ديگر حال. کرده م  آيد، هميشه مجذوب هر چيزي که از زيرِ زمين مي

، پيشِ کاره م، ما؟ هيچاي  کاره  ، چهها عمرانيزند؛ ما، عمليات   مي هم را به 
يِ کارمان رو است،  همه. تر ايم بخت ايم، از هيچ هم هيچ ها؛ بد نفتي

. هايِ بدون تخصص وار، پيشِ چشم و بغلِ گوشِ همه، با استخدام احمق
دهند،  مي کشند، هل  هايي که مي کنند اينجا؟ آدم هايي کار مي  جور آدم چه

 ؛هايِ بارکش ها، حيوان فيل آدمها،   اُالغ کنند؛ آدم مي ند، رانندگي بر بار مي
در . ايم تخصص  هايِ بي  آدم ما يک طويله. يما مان حيوان بارکش  همه

هفت تا آدمِ متخصص و حاال بيا ببين،  شش : حالي که تويِ نفت، آه
م حيوان من ه! ريزد هاشان مي بينند از دست پيري، ببين ثروتي را که مي

ها،  با اين همه، تخصص، دارم . ، اين است چيزي که شده ام امبارکش
. يِ قُوام کارمند بمانم، همين من با اين همه مجبور ام با همه!  ها دارم



 ٥٧ 

شود  بينم، آنجا، مي هايِ مناطقِ نفتي را مي وقتي سرِشب، آنجا، آن شعله
  .کنم ش  ها بمانم نگاه که ساعت

  . کن ــ بازي. هرن
. کشد  نميش م ديگر به رود، پيري، نه، دل م به بازي نمي ــ ديگر دل. کال

کني، هرن، ها، اين است فکري که  م مي ببينم، حاال واقعاً ول:) آهسته(
  کني، پيري؟ م مي مگر نه اين که داري ول: داري؟ بگو، بگو

  ــ چي؟. هرن
  !ت، المصبحق با ما اس. کنند ها روش شليک  ــ بده نگهبان. کال
  .کن و ديگر نگران نباش بازي . ــ نگران اين جريان نباش. هرن
دهي  گوييد؟ برايِ چي نمي زدي؟ اصالً چي به هم مي ــ چرا باش حرف . کال

  .کنند، المصب ش  بيرون
  .ــ اين يکي مثلِ آنهايِ ديگر نيست. هرن
خواهد  مي م  لبخوري؛ خيلي د گذاري رو دست  ــ حتم داشتم؛ آخرش مي. کال

کني، درست  م مي گوييد؛ در هر حال داري ول بدانم چي به هم مي
  . بودم فهميده

  ش و خالصه همين؟ گايم فهمي که آخرش مي ــ ابله، نمي. هرن
  ش؟ گايي ــ مي. کال
  .ش گايم ــ مي. هرن
  .آيد که رفتارت عجيب است با اين سياهه ــ با اين همه، به نظرم مي. کال
   مصب، مسئولِ اينجا کي است؟ ـ آخر الکردارِ سگـ. هرن
  ...ولي دقيقاً. گويم ش را نمي ــ تو، پيري، خالف. کال

 ٥٨ 

   کند؟ کي به عهده دارد همه ــ کي به عهده دارد حماقت ديگران را جبران. هرن
رِ  تا س کويجا، از يک سرِ  کند، هميشه و همهوريست  را راست

 کي بايد هميشه همه چيز ؟اين ساختمانسرِ ؛ از صبح تا شب ديگرش
ترين پيچِ هر کاميون کوچکي گرفته تا تعداد  يادش باشد، از کوچک

  کند، تشخيص ريزي  ويسکيِ تويِ انبار؟ کي بايد همه را برنامههايِ  بطري
 بيندازد، چه شب چه روز؟ کي بايد اينجا پاسبان باشد، شهردار  بدهد، راه

  درِ خانواده و ناخدايِ کشتي باشد؟و مدير و سردار باشد، پ
  .ــ تو، پيري، تو، مسلّم است. کال
  ش است؟ ش است، تا ابد بس ــ کي ديگر بس. هرن
  .ــ تو، پيري. کال
  . ندارم، ولي رييس هنوز من ام ــ راست است، من يکي تخصص. هرن
  ت بگويم، همين خواستم به  کنم، پيري، فقط مي خواهم دلخورت ــ نمي. کال

آيي با اين يکي سياهه،  جوري، واقعاً تويِ هوا، که به نظرم عجيب مي
. زني، همين مي هرن، چون خيلي عادي و يک جورِ عجيبي باش حرف 

  .ش کُني  ، خوب، پس حتماً ميش کُني  گويي مي ولي حاال که مي
  .ــ از همين حاالش قضيه عمالً حلّ است. هرن

ش  پس بگذار خودم حال.  حال آدمِ عجيبي هستيــ با اين). پس از زماني(کال 
  .تر است را جا بياورم، سريع

  .با من. کني ــ تو هيچ کاري نمي. هرن
  .هايِ عجيبي داري ــ روِش. کال
ــ فقط با گولّه در کردن نيست که آدم تويِ زندگي از خودش دفاع . هرن

بزنم   بلد ام حرف  کنم؛ م استفاده من يکي بلد ام از زبان. کند، الکردار مي



 ٥٩ 

شايد نرفته ام مدرسه، ولي سياست، من يکي .  کنم ها استفاده و از کلمه
 کني،  تو فقط بلد اي قضايا را به ضربِ ترقّه حل. بلد ام ازش استفاده کنم

بعدش هم حسابي خوشحال اي که يکي اينجا باشد از هچل بياوردت 
زي است که تويِ مگر تيراندا.  کني  کند که گريه ت بيرون و نگاه

زدن ياد  رود حرف   و يادتان ميگيريد مي تان ياد مهندسيهايِ  مدرسه
خواهد  تان مي حاال هم هر جور دل! اي بگيريد؟ احسنت؛ عجب مدرسه

تان، تا طرف لب تر کرد،  ش را بگيريد دست  کنيد؛ يکي ازش استفاده
ن يکي، آخرين م.  کنيد  کنيد، بياييد گريه ؛ بعدش هم بياييد گريه بفرما

  .بعد از من، هر کاري خواستي بکن. روم بارم است، بعدش، مي
  .ــ عصباني نشو، پيري. کال
 ياد تان هايِ کوفتي گر ايد و فقط هم همين است که تويِ آن مدرسه ــ ويران. هرن

کارهايِ  هايِ لعنتيِ خراب بدهيد، آقايان، با اين روِش ادامه . گرفته ايد
کنيد به جايِ  يِ آفريقا را از خودتان منزجر مي ، همهبله. تو سري خاک 

 کنيد؛ اين است که آخرش هيچ چيزي گيرتان  اين که خودتان را محبوب
و گُشاد داريد، اسلحه تويِ جيب و  دهنِ گَل . آيد، هيچي، هيچي نمي

تان  هر قيمتي شده، اين است که، آقايان، به عشقِ پولِ فوري و به 
آفريقا، . رسد، هيچي و باز هيچي تان نمي  دستآخرش هيچي: گويم مي

، آقايان؛ فقط به همين فکر ايد که هر ندارد  تان اهميتي متوجه ايد، براي
 که هيچ چيزي  چه بيشتر بگيريد و هيچ چيزي ندهيد، مخصوصاً اين

ماند، اصالً هيچي،  تان نمي خوب، آخرش، هيچ چيزي هم براي. ندهيد
 کرده ايد، آقايان  ريقايِ ما را هم پاک ويران وقت آف آن. همين و بس

  .ها، ويران کثافت

 ٦٠ 

  . کنم، هرن خواهم چيزي را ويران ــ ولي من اصالً نمي. کال
  . باشي داشته ش  خواهي آفريقا را دوست ــ نمي. هرن
  .وگرنه، اينجا نبودم که. ش دارم ش دارم، البته که دوست ــ البته که دوست. کال
  .کن ازي ــ ب. هرن
از ترسِ اين که همين اينجا، وسط کوي، . رود، پيري م به بازي نمي ــ دل. کال

کند،  يک کاکاسياه يکي بزند تويِ پشت ما، نه، اعصابِ من را داغان مي
کند، شورش راه  م اين آمده اينجا از اين قضيه استفاده  به گمان. پيري

  .فهمم من يکي که اين طور مي. بيندازد 
سياست .  کند  ما را مرعوبخرده  خواهد يک مي. فهمي ــ تو هيچي نمي. هرن

  .است
  .ــ بلکه هم برايِ زن است، همان طور که اول هم گفتم. کال
  .ش دارد ــ نه، چيزِ ديگري تويِ سر. هرن
يِ کاکاسياه؟  طور تويِ سر، چه چيزِ ديگري، تويِ يک کلّه ــ تويِ سر، چه. کال

  .ي، هرن، فهميده امکن م مي داري ول
  .کنم، احمق ت توانم ول ــ نمي. هرن
  کني؟  مي کني که يک تصادف بوده، هرن، ثابت ــ ثابت مي. کال
  ش را گفته؟ ــ يک تصادف، آره، چرا نه؟ کي خالف. هرن
. شان کنيم نفعِ ما است متحد بمانيم؛ متحد، مي از هر جهت به. دانستم ــ مي. کال

ش  ش؛ روِشي است، خالف کني که بهتر بگايي صحبت مي: فهمم حاال مي
هايِ تو، خطرش هست  با روِش. ولي بپا با اين حال، پيري. گويم را نمي

  .ت است که يکهو ببيني يک گولّه تويِ شکم
  .ــ مسلّح نيست. هرن
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ها  اين کثافت.  کني ــ با اين حال، با اين حال، با اين حال، مبادا اطمينان. کال
حسابي هم خطرش هست . ها  اند، کثافت ن کاراته بلد اند و قويشا همه

  . باشي زده دراز بيفتي قبل از اين که اصالً حرفي  به  که دراز 
کسي اين . خودم را دارم هايِ ــ من سالح). با روکردن دو بطري ويسکي(هرن 

  ...آورد نمي ها را تاب  ويسکي
  .ان آبجو هم بس است هاــ هم). ها  کنان به بطري نگاه(ــ . کال
  . کن ــ بازي. هرن
  !ــ عجب اسرافي). .کند بندي مي کشان شرط آه(کال 
بحث . کني زنم، تو جنازه را پيدا مي مي ــ ولي در مدتي که من باش حرف . هرن

. ش  باشم بگرد، بايد داشته.  کن جنازه را نکن، هر کاري بکن، ولي پيدا
پيش از اين که روز . شود مان مي غوگرنه، دهکده است که موي دما

  .کنم ت مي  کن، يا حسابي وِل بشود پيداش
  .توانم نمي. کنم   توانم پيداش هيچ وقت نمي. ــ نه، محال است، نه. کال
  .ــ يکي ديگر پيدا کن، هر کي. هرن
  طور؟ خواهي چه   طور، آخر مي ــ ولي چه. کال
  .باشد ــ نبايد زياد دور رفته . هرن
  .هرن!  ــ نه.کال
  . ام ــ من ام که برده ). ها کنان به طاس نگاه(هرن 
احمق اي، ) .کوبد مشتي به ميزِ بازي مي. (ارزد هات به مفت نمي ــ روِش. کال

  .يک احمقِ واقعي
رود  مي. (کنم يا اين که وِل مي. گويم بکن ــ کاري را که مي).  پاشوان(هرن 

  ).بيرون
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  .کارم ساخته است. کند م مي ارد ولــ اين کثافت د. کال
 
 
 
 
 
 
  

١١  
 
  

کاره و نزديک رودخانه، آلبوري و لئون در  سرِ ساختمان، پايِ پلِ نيمه
  .روشنايي نيم

  

  .ــ موهايِ خيلي قشنگي داريد. لئون
ها، که  يِ سياه پيچي و سياه است چون پدرِ همه گويند موهامان پيچ ــ مي. آلبوري

ها بود، با شيطان، که او هم  يِ آدم عدش هم همهيِ خدا و ب طردشده
يِ  يِ همه بود، تنها ماند و آن وقت شيطان موهايِ او را به نشانه طردشده

  .جوري شد که موهايِ ما سوخت دوستي نوازش کرد و اين
گوييِ شما  که شيطان توشان هست؛ عاشقِ داستان ام هايي ــ عاشقِ داستان. لئون

  .يِ من است تازه، سياه رنگ مورد عالقه. اند شنگ هاتان خيلي ق ام؛ لب
  .شدن ــ رنگ خوبي است برايِ قايم . آلبوري

  ــ اين، اين چي است؟. لئون
  .زنند باران را صدا مي: ها است ــ آوازِ داروک. آلبوري

  ــ اين چي؟. لئون
  .صدايِ يک موتور هم هست:) پس از زماني. (ها ــ جيغِ قرقي. آلبوري

  .شنوم ــ نمي. ونلئ
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  .شنوم ــ من مي. آلبوري
،   ــ صدايِ آب است، صدايِ يک چيزِ ديگري است؛ با اين همه سروصدا. لئون

  .شود مطمئن بود نمي
  ــ شنيدي؟). پس از زماني(آلبوري 

  .ــ نه. لئون
  .ــ يک سگ. آلبوري

 سگ  ولهيک ت) .عوعويِ سگي، در دور. (شنوم  که ميکنم  نميم ــ گمان. لئون
سگ  فهمد؛ يک توله  لجوج است، يک سگ ناقابل، آدم از صداش مي

  .)عوعوها. (شود نمي است، خيلي دور است؛ صداش ديگر شنيده 
  .گردد پِيِ من ــ مي. آلبوري

کنم؛ اگر آدم  شان مي ، نوازش دارمشان من دوست. ــ خوب، بگذاريد بيايد. لئون
  .کنند  نمي باشد، حمله  داشته  شان دوست

دوند پِي  کنند، بعد مي مي ند؛ از دور بوم را حس ا هايِ بدجنسي  ــ حيوان. آلبوري
  . بگيرند ام که گازم

  ترسيد؟ ــ مي. لئون
  .ترسم ــ بله، بله، مي. آلبوري

  شود؟ نمي سگ ناقابل که صداش ديگر شنيده  ــ از يک توله . لئون
ها هم ما  ترسانيم؛ طبيعي است که سگ يها را م ــ مگر نه اين که ما مرغ. آلبوري

  .را بترسانند
خواهيد بروم باشان چه کار کنم؟ کارم را  آخر مي. خواهم باتان بمانم ــ مي. لئون

 کرده ام، بعله،   کرده ام؛ پاريس را ترک  کرده ام، همه چيز را وِل وِل
ش وفادار  گشتم درست پِيِ کسي که به مي. همه چيز را ترک کرده ام
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هاش را  چشم. ( بخورم توانم جم حاال، ديگر نمي. پيدا کرده ام. مانمب
طور  م هست، آلبوري؛ چه کنم يک شيطان تويِ قلب گمان مي) .بندد مي

م را  باطن. کنم ش مي دانم، ولي اينجا هست، حس مبتالش شدم اصالً نمي
  .کند، من هم ديگر پاک سوخته ام، از تو پاک سياه شده ام نوازش مي

  . کنم توانم دنبال زنند؛ نمي  مي ها چقدر تند حرف ــ زن. آلبوري
شود   کم يک ساعت مي گوييد تند؟ آن هم وقتي که دست ــ تند، به اين مي. لئون

که جز اين فکرِ ديگري نکرده ام، يک ساعت برايِ فکر کردن رويِ 
توانم بگويم جدي است و خوب فکر شده است و  چيزي که تازه نمي

 بگوييد چه فکر کرديد من را که م ر همين بايد باشد که هست؟ بهديگ
  .ديديد

اي است که گذاشته اند بيفتد تويِ شن؛ فعالً جاليي  سکّه: ــ فکرکردم. آلبوري
  .کنند  ش   دارم تا ازم مطالبه توانم ورش دارم و نگه برايِ کسي ندارد؛ مي

  .کند ش نمي ش داريد، کسي مطالبه ــ نگه. لئون
  .م گفت که مالِ اويي ــ پيرمرد به. آلبوري

او آزارش به ! کند؟ خدايِ من تان مي ــ بزي، پس بزي است که ناراحت. لئون
ش چي  کنيد من براي فکر مي. رسد، بزيِ بيچاره يک مورچه هم نمي

هستم؟ يک همدمِ ساده، يک بوالهوسيِ کوچک، چون پول دارد و 
من هم که پولي ندارم، مگر اقبالِ بزرگي برايِ . داند چه کارش کند نمي

نِقويي نيستم که اين همه   باشم؟ مگر من نِق ش بر خورده نيست که به
 هاش را گشاد  دانست، چه بسا چشم آورده؟ مادرم، اوه، اگر مي  شانس 

ها و  لَوند، يک همچين شانسي فقط برايِ هنرپيشه: گفت م مي ، بهکرد مي
نه آن، ولي برايِ من پيش  ام  اين حال من نه اينآيد؛ با ها پيش مي فاحشه
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ش آفريقا، آره گفتم آره،  نهاد کرد بيايم پيش م پيش وقتي هم که به. آمده 
 بزي خيلي پير است، ٣١!دو بيست در توفل سلْبست، شلمين. حاضر ام

برايِ همين است که . دانيد، هيچ توقّعي ندارد خيلي مهربان است؛ مي
م لبخند  غالباً به. دارند م  دوست دارم و معموالً آنها هم دوستپيرها را 

 نزديک احساس شان ، با آنها، خودم را به امزنند، تويِ خيابان؛ راحت مي
  هايِ پيرها را حس کنم؛ شما تپش  را حس ميهاشان کنم، تپِش مي
تاب ام که پير بشوم و مهربان؛ آن  کنيد، آلبوري؟ گاهي خودم بي مي

زد بدون هيچ توقّعي از کسي، بدون  ها حرف  شود ساعت وقت مي
دور از  يِ چيزي، بدون ترس از چيزي، بدون بدگويي از کسي، به مطالبه

خشِ  خش(اند؟  قدر سخت  ها اين شقاوت و بدبختي، آلبوري؛ آه، چرا آدم
! چقدر همه چيز آرام است، چقدر همه چيز شيرين است) .ها ماليم شاخه

  .يم، اينجاا چقدر راحت ) .ها، نداهايِ نامفهوم از دور  شاخهخشِ خش(
  .اينجا، جايِ سفيدها است. ــ تو، بله؛ ولي من، نه. آلبوري

اين . کنند پاهام درد مي. يِ ديگر ــ باز هم يک خرده، پس، يک دقيقه. لئون
اين خون . کند مي است؛ قوزک و شست آدم را اره  ها وحشتناک  کفش

 بندي  يک تکّه آشغالِ واقعي، سه تا تکّه چرمِ سرِ هم:  کنيد نگاهنيست؟ 
تان را   پوست هم آشغالنهميبرايِ بدهد،   پايِ آدم را جِر فقطشده که 

بينم با اين  ش را تويِ خودم نمي اوه، من که جرئت. خکنند؛ او مي
  .بروم کيلومترها راه 

يِ کاميونت از  سروصدا. (وانستمت داشتم تا هر وقتي که مي مي ت  ــ نگه. آلبوري
  ).نزديک

                                                 
  ! خود شيطاني، تخس! Du bist der Teufel selbst, Schelmin: ـ آلماني ٣١
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  .شود ــ دارد نزديک مي. لئون
  .ــ سفيده است. آلبوري

  .ــ کاري به شما ندارد. لئون
  .ــ قصد دارد من را بکشد. آلبوري

  !ــ نه. لئون
  

شود، نورِ  کنند؛ صدايِ متوقّف شدن کاميونت شنيده مي  مي خودشان را قايم
  .کند  ميهاش زمين را روشن چراغ
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  .کال، تفنگ به دست، پوشيده از لجنِ سياه
  

  !ــ کال). زنان از تويِ تاريکي بيرونْ(هرن 
آه، رييس، چقدر خوشحال ام ) .دود سوي او مي خندد، به مي(ــ رييس؟ . کال

  .ت بينم مي
  ــ از کجا در آمدي؟). با شکلک(هرن 
  .ــ از گُه، رييس. کال
  .م بيندازي م نشو، اآلن است که به استفراغ ، نزديکــ الکردار. هرن
  .ش بکنم م گفتي، رييس، که هرکاري برايِ پيدا کردن ــ خودت به. کال
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  کردي؟ ــ خوب؟ پيداش. هرن
  ).گريد مي. (ــ هيچي، رييس، هيچي. کال
الکردار، ) .خندد مي! (خاطرِ هيچي خودت را به گُه آلوده کرده اي ــ به. هرن

  !احمق
م را  فکرِ تو بود و من يکي هم هميشه بايد گليم. م نکن، رييس ــ مسخره. الک

گيرم از  فکرِ خود تو است و حاال کُزاز مي. تنها از آب بکشم بيرون
  .دست تو

  .کُل گرد است ت به عقل. ــ بر گرديم. هرن
  . کنم  کنم، بايد پيداش خواهم پيداش ــ نه، رييس، مي. کال
کدام  تويِ دانم شناور است اآلن نمي.  کني؟ دير شده، احمق ــ پيداش. هرن

سوي کاميونت  به. (دير شده.  بگيرد  اآلن است که باران.يا رودخانه
خدايِ من، چه بويي .  شده اندها حتماً به کثافت کشيده صندلي) .رود مي
  !دهد مي

م  بايد به. ييســ سرکرده تو اي، رييس، مدير تو اي، ر). يِ او با گرفتنِ يقه(کال 
شنا بلد نيستم، من؛ غرق ! من را محکم بگير. بگويي حاال چه کار کنم

  .م نکن  ت جمع باشد، خرِفت، مسخره بعدش هم، حواس. شوم، پيري مي
داني که  برويم، کال؛ خوب مي. ت باش؛ عصباني نشو ــ مواظبِ اعصاب. هرن

 است چهين ديگر آخر ا) .کند  ميکال رهاش. (کنم، اصالً ت نمي مسخره
  .کرد  ت ؟ حاال بايد ضدّ عفونيت پيش آمده که براي

خواهد هم خشک  کن به اين؛ نمي مصب، نگاه کنم، الس ــ ببين چه عرقي مي. کال
م شير  يک ليوان شير نداري؟ دل) .گريد مي(يک آبجو نداري؟ . بشود 

  .خواهد، پيري مي
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دت را بشوري و اآلن است که گرديم کوي؛ بايد خو ــ آرام باش؛ برمي. هرن
  . بزند باران

  ش را بدهم؟ توانم ترتيب ش را بدهم، ها، مي توانم ترتيب ــ پس حاال ديگر مي. کال
  .نزن، الکردار ــ انقدر بلند حرف . هرن
  !ــ هرن. کال
  ــ ها؟. هرن
  ــ يعني من آدمِ کثافتي ام، پيري؟. کال
  !کال، طفلک من) .گريد کال مي(زني؟  ها چه است مي ــ اين حرف. هرن
هايِ کوچک فکورش  ــ يکهو، توباب را ديدم جلويِ خودم که با چشم. کال

تويِ چه رؤيايي : گويم مي! توباب، سگ کوچولوي من. کرد م مي نگاه
کند،  هاش را سيخ مي کند، مو رخر ميکني؟ خ هستي، به چي فکر مي

توباب، سگ . ش  پِيروم مي. کند مسيرِ فاضالب را آرام طي مي
ت خورده؟  ت شده فکور اي؟ بويِ کسي به مشام کوچولويِ من، چه

پرد تويِ  کند و مي کند، عوعويِ کوچکي مي هاش را سيخ مي مو
روم  مي. ش خورده بويِ کسي به مشام: گويم به خودم مي. فاضالب

با اين حال، . ولي هيچي پيدا نکرده ام، رييس؛ جز گُه، رييس. ش پِي
يِ جريان  توانم همه نمي. ش، ولي حتماً با جريان رفته  بودم جا انداخته نهما

 کنم و درياچه را بگردم که اين جنازه را پيدا کنم،  آبِ منطقه را طي
 جام پر  باز هم مانده ام تنها و همه. حاال توباب هم با همان رفته. رييس

  !هرن. از گُه است
  ــ ها؟. هرن
  شده ام، پيري، چه کارِ بدي کرده ام؟  ــ چرا تنبيه. کال
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  .کردي ــ کاري را کرده اي که بايستي مي. هرن
ش را بدهم، پيري، حاال اين است کاري که بايد  توانم ترتيب ــ پس مي. کال

  بکنم؟
خواهي تا تويِ دهکده صدات را  ــ الکردار، داد و بيداد نکن، مگر مي. هرن

  بشنوند؟
هيچ کس نيست چيزي :  ندارد ــ اين گوشه حرف). ش را پرکُنان  تفنگ(کال 

نيست  اينجا، سر به . کند  کند يا بيايد گريه  ش ببيند، نه کسي که مطالبه
ت صد فرانک هم  ها، کثافت جان؛ اينجا، پوست شوي تويِ سرخس مي

. کنم باز سرِ حال آمده ام، گرما گرفته ام، پيري حاال حس مي. ارزد نمي
  ).کشيدن اطرافکند به بو بنا مي(

ش در بياورد؛ کال  کوشد آن را از چنگ مي. (ــ بده به من اين تفنگ را. هرن
  ).کند مقاومت مي

شايد تويِ کاراته ماهر نباشم، شايد تويِ چاقو ماهر . ــ بپا، پيري، بپا. کال
حتي تويِ . وحشتناک، وحشتناک.  امنباشم، ولي تويِ تفنگ وحشتناک

  .ارزي پيشِ اين صد فرانک هم نميتير يا مسلسل،  هفت
خواهي مجبور بشوي  ت؟ مي  بيفتند پِي يِ دهکده راه خواهي همه ــ مي. هرن

بدهي؟  هات ادامه  خواهي به حماقت  کني؟ مي خودت را پيش پليس توجيح
  به من اعتماد داري؟ اعتماد داري يا نداري؟ پس، بگذار به:) آهسته(

بايد قضايا را .  جان  بشود، بچه  مسلّطت هت ب نگذار اعصاب. يِ من عهده
من ) .مکث. (کن ، باورمشود مي کرد؛ روز نشده قضيه حل  سرداسرد حل

ش  آيد، بچه جان، اصالً؛ هيچ وقت نتوانستم به  نمي م از خون خوش
يک بارِ ديگر باش حرف . کند م را بد مي  وقت؛ حال کنم، هيچ عادت
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يِ  هايِ زيرکانه من کَلَک.  کن آيم، باورم رميش ب زنم و اين بار، از پس مي 
يِ اين مدتي  خورده همه آخر پس به چه درد مي. خودم را تويِ چنته دارم

 باشد که بهتر از تو  ش اين نبوده که تويِ آفريقا سپري کرده ام اگر نتيجه
هايي  شان؛ که راه  باشم م شناخته ، که مثلِ کف دستشان باشم شناخته 
ساخته نيست، ها؟ ش   باشم که ازشان کاري عليه دم بلد شدهبرايِ خو

، چه حسني کرد  ريست و آخر اگر بشود همه چيز را خود به خود راست
  بشود؟ ريخته  دارد از دم خون

اينجا . کند ها ايجاب مي ــ بويِ زن، بويِ سياه، بويِ سرخس). بوکشان (کال 
  کني؟ نمي است، رييس، حس 

  . بازي ردار از زرنگب ــ دست . هرن
خودش است؟ بله، خودش است؛ ) .عوعوها، در دور(شنوي، رييس؟  ــ نمي. کال

 کنم، عزيزِ  ت کوچولو، بيا، ديگر هرگز نرو، بيا نوازش بيا سگ! توباب
ش دارم،  دوست) .گريد مي. (جان ت، کثافت  کوچولوي من، بيا بگايم

  من؟ ام کثافت شده ام، آخر چرا يک  هرن؛ هرن، چرا تنبيه
  !ــ کثافت نيستي. هرن
البته که هستم، البته که . مصرف، رييس ــ ولي تو، احمق اي، يک احمقِ بي. کال

من يکي . باشم  گرفته ام کثافت  خواهم و اصالً تصميم تازه، مي.  امکثافت
بزني؛  زني، فقط بلد اي حرف   مي زني، حرف مي ؛ تو حرف  اممرد عمل

هايِ  نکرد، ها؟ اگر کَلَک ت گوش   آن وقت، ها، اگر بهکني چه کار مي
مصب؛ آن وقت  کند، الس ت اثر نکرد، ها؟ اثر نمي يِ تويِ چنته زيرکانه

خوشا به حالِ همه که من يکي کثافت ام، خوشا به حالِ همه که يکي 
مصرف به هيچ دردي  هايِ بي تويِ عمل، احمق. هست عمل بکند
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 کند رويِ  کنم رويِ کاکاسياهي که تف ک ميمن يکي شلّي. خورند نمي
مصب؛ از تصدقِ سرِ من هم است که تف  من، حق هم دارم، الس

زني، يا   مي زني، حرف  مي  خاطرِ اين که تو حرف کنند رويِ تو، نه به نمي 
 کند و تو هم  کنم اگر تف من شلّيک مي. خاطرِ اين که احمق اي به 

 مترِ ديگر، تفه رويِ پامان بود، ده  سانتيچون دو : حسابي خوشحال اي
  متر باالتر رويِ شلوارمان، يک خرده هم باالتر تفه ديگر پاک ريخته سانتي

کردي آن وقت، تو يکي، اگر من هيچ  چه کار مي. مان بود تويِ پوزه
ت  ش وسط پوزه زدي تو، با آن تف  مي کردم، هان؟ حرف کاري نمي

کنند  مي آخر اينها همش دارند تف . مصرف  بيزدي تو؟ احمقِ  مي حرف
کني که انگار  کني؟ جوري وانمود مي ش چه کار مي اينجا، تو عوض

کنند، چشمِ ديگرشان  مي کنند، تف  شان را باز مي يک چشم.  ش بيني نمي
کنند، دارند   مي روند، تف مي کنند، دارند راه  مي کنند، تف  را باز مي

کنند، نشسته،   مي نوشند، تف کنند، دارند مي مي خورند، تف  مي
يِ  ها، هر دقيقه ، بينِ جرعهها زده؛ بينِ لقمه درازکش، ايستاده، چمباتمه

پوشاند، نفوذ  ش را مي هايِ موقّت هاي کارگاه و راه روز؛ آخرش ماسه
هايِ  روي، چکمه  مي افتد و وقتي روش راه  مي کند توش، گل راه مي

حاال اصالً از چه ترکيب شده است تف؟ . رود توش فرو مييِ ما  بيچاره
ولي آخر ديگر . داند؟ مايع است، البته، مثلِ تنِ آدم، نود در صدش کي مي

هايِ  م بگويد؟ تو؟ تف تواند به چه؟ آن ده در صد ديگر از چه؟ کي مي
هايِ فقط يک روزِ  يِ تف اگر همه. ها يک خطر است برايِ ما کاکاسياه

ها   با کندن چاهکنند  يِ آفريقا را جمع هايِ همه يِ قبيله هايِ همه يِ سياه همه
؛  کنند آنجا  که اجباراً تفها  و سدها و بندها و آبارهها بند  و آبها  و آبراه
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 يِ نژاد سياه هايِ تف شده يِ تف همههايِ  خانهيِ رود  کنند همه اگر جمع
وند اصالً تمامِ ش مي  ، موفّق تف شده  رويِ مايِ قاره و  رويِ همهرا که

يِ زمين را با يک دريايِ پر خطر  يِ کره بر آمده آب  هايِ از  سرزمين
ماند مگر درياهايِ آبِ  نمي بپوشانند؛ آن وقت هم ديگر هيچ چيزي باقي 

ها که رويِ آخشيجِ  شور و درياهايِ تف ماشور، آن هم فقط با سياه
 بيفتد، همين   گذارم اتفاق  چيزي را من يکي نميچنين. خودشان شناور اند
 کردي، پيري،   زدن را که تمام حرف. ، مرد ام من اممن؛ من اهلِ عمل

  ... کردي، هرن ت را که تمام زدن حرف 
  ... کنم ش  نشدم قانع اگر موفّق. کنم  ــ بگذار من اول امتحان. هرن
  .ــ آه آه، رييس. کال
  . الکردارشو،  ت مسلّط آرام باش؛ به اين اعصابِ زنانهــ اما اول . هرن
  .ــ آه آه، رييس. کال
  ...م ــ ببين، کال، بچه جان. هرن
  ).رود عوعوها، در دور؛ کال مثلِ تير مي. (ت را ــ ببند دهن. کال
  !برگرد: دهم برگرد، دستور مي! ــ کال. هرن

  

  .ماند هرن مي. صدايِ راه اندازيِ کاميونت
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  .کند اش را روشن مي قوه هرن چراغ. ها خشِ شاخه خش
  

  ! کنيد خاموش). تو تاريکي(آلبوري 
  .بدهيد خودتان را نشان . بياييد) .سکوت(ــ آلبوري؟ . هرن

  . کنيد تان را خاموش ــ چراغ. آلبوري
) .کند ش را خاموش مي اي چراغ لحظه! (ــ چقدر عصبي هستيد). خندد مي(هرن 

  .آور است ترس: عجب صدايي داريد
  .تان قايم کرده ايد بدهيد چيزي را که پشت ــ نشان . آلبوري

دو . (تير؟ کاليبرش را حدس بزنيد ــ ها ها، پشت من، هان؟ تفنگ يا هفت . هرن
اين است چيزي که . ها ها) .آورد بطري ويسکي از پشت خود در مي

خندد، چراغ را روشن  مي(ک داريد؟ هام ش  باز هم به نيت. کرده امقايم
خواست اينها را بچشيد؛  م مي خيلي دل. بياييد، راحت باشيد) .کند مي

ها را، آقايِ آلبوري، من ام که  يِ قدم کنيد که همه قبول . م استها بهترين
خواهيد  نمي. نرود بندي که خواستيم بکنيم، اين يادتان  دارم؛ جمع برمي

 کنيد از سرِ دوستي است،  ؛ باورمتان آيم طرف م، پس من مي بياييد طرف
خواستم  م، يعني مي نگران آخرش توانستيد دل: چه بگويم. دوستيِ خالص

 اين است چيزي که ).دهد  مي ويسکي را نشان. (کنيد م  بسته بگويم دل
ليوان يادم . بدهيد کند خودتان را کمي پيشِ من وِل   مي اآلن وادارتان

اي نباشيد؛ وانگهي، ويسکي با بطري بهتر است،  دهاميدوارم افا: رفت
خور را  جوري است که يک ويسکي خورد؛ اين جوري هوا نمي اين
:) آهسته. (خورند چه جوري ميخواهم يادتان بدهم  شناسند؛ مي مي

  تان راحت نيست، آقايِ آلبوري؟ خيال
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  ــ برايِ چي؟. آلبوري
  .انيد به اطرافگرد  مي آخر همش چشم. دانم ــ چه مي. هرن

  .آن يکي تفنگ دارد. گردد پِيِ من ــ آن يکي سفيده دارد مي. آلبوري
؟ با وجود م ا اينجابرايِ چي  منکنيد  فکر مي پسدانم؛ دانم مي دانم مي ــ مي. هرن

راستي، اميدوار ام اشکالي نبينيد که با من از . کند من اينجا، کاري نمي
احسنت، خاکي هستيد، در هر ) .شدنو آلبوري مي(يک بطري بخوريد؟ 

بدهيد که خوب برود پايين؛ يک مدتي   وقت ش به) .نوشد هرن مي. (حال
خالِ  فهميده ام تک ) .نوشند مي. (کشد تا سرش را بروز بدهد مي طول 

  ، واقعاً؟ ايد خال کاراته ايد، از قرار؛ تک
  .خال چه باشد ــ تا معنيِ تک . آلبوري

خواهد يک روزي که  مي م  ولي واقعاً دل! م بگوييد هيد چيزي بهخوا ــ نمي. هرن
دهم   مي با اين حال ترجيح. ش را داشتيم يکي دو فن ياد بگيرم فرصت

ش بوکسِ  عوض. ندارم  بگويم که به فنون شرقي اعتمادي تان همين حاال به
ده واقعيِ سنتي کرهايِ  بازي هيچ وقت تا حاال از آن بوکس! واقعيِ قديمي

  ايد؟
  .ــ سنتي، نه. آلبوري

 کنيد؟ يکي از همين   طور در نظر داريد از خودتان دفاع ــ عجب، پس، چه. هرن
 عنوان  من خيلي ماهر بودم، حتي به. دهم مي روزها يکي دو فن يادتان 

داده ام، جوان که بودم؛ يک هنري هم است که آدم هيچ  اي مسابقه  حرفه
آرام باشيد پس؛ نگران نباشيد؛ شما اينجا :) آهسته. (رود نمي وقت يادش 

نوازي آيينِ مقدسي است؛ تازه،  يِ من هستيد و برايِ من، مهمان تويِ خانه
شما اينجا عمالً در سرزمينِ فرانسه هستيد؛ پس دليلي وجود ندارد که 
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تاب ام بدانم کدام  بي) .رسند از يک بطري به بطريِ ديگر مي. (بترسيد
. دهد دهيد؛ خودش کلّي شخصيت آدم را بروز مي  مي يحيکي را ترج

بينيد چقدر تيزتر  اين يکي مشخصاً، مشخصاً تيزتر است؛ مي) .نوشند مي(
  اين مثلِ پايين؛لغزد است؟ در حالي که آن يکي، خيلي صاف است، مي

ماند، هزارها ساچمه، فلزي، نه؟ چه حسي داريد  يک جور ساچمه مي
تويِ تيزيِ اين يکي هيچ شکي نيست؛ اگر آدم به خودش ازش، ها؟ آه، 

يِ مدت يک  ماهي است که همههايِ   کند، عينِ تيغ ش بدهد که حس وقت 
  دهد، نه؟ هان؟ مي خرده دهان را ساب 

  .، نه تيغِ ماهي کنم نه تيزي ــ نه ساچمه حس مي. آلبوري
نکند . کنيد تحان باز ام. بردار نيست ــ عجب، نه؟ با اين حال، بحث. هرن

   کنيد، ها؟ ترسيد مست مي
  .کنم ش بس مي ــ قبل. آلبوري

  .ــ خيلي خوب، خوب، عالي، احسنت. هرن
  ــ آمديد اينجا چه کار؟. آلبوري

  .ــ که شما را ببينم. هرن
  ــ من را ببينيد که چي؟. آلبوري

وستي، دوستيِ از سرِ د. م را بگذرانم  کنم، گپ بزنم، وقت تان ــ که نگاه. هرن
دهد؟  مي همدمي با من آزارتان . به يک عالمه دليلِ ديگر هم البته. خالص

  شويد چيزهايي ياد بگيريد، نه؟ مي بوديد خوشحال  م گفته  ولي شما که به
  .ــ از شما نيست که بخواهم چيزي ياد بگيرم. آلبوري

  .خته ايداندا  م  کردم که دست فکرش را مي. ــ احسنت؛ درست است. هرن
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که خودتان بخواهيد، اين است  آن م، بيا  هــ تنها چيزي که ازتان ياد گرفت. آلبوري
يِ  هاتان جايِ کافي نيست تا همه يِ جيب که تويِ سر و تويِ همه

  .شوند  مي جور کنيد؛ آخرش ديده و هاتان را آنجا جمع دروغ
 کنيد؛ بخواهيد  انامتح.  ندارد ــ احسنت؛ ولي اين يکي، برعکس، حقيقت. هرن

  .زنم نمي تان   بشود گول تان ثابت هر چه مايل ايد، تا به
  .م بدهيد ــ يک اسلحه به. آلبوري

  .هاتان درکُن شويد، با آن ترقّه تان داريد ديوانه مي ــ جز اسلحه، اوه نه؛ همه. هرن
  . داردش را ــ ولي او يکي. آلبوري

آخرش سر از زندان در . از دست اين احمقم ه ا ذلّه شد. ــ بدا به حالِ او. هرن
اصالً . شوم  کنند، خوشحال هم مي م از شرش خالص. آورد، چه بهتر مي

يِ دردسرهام او  سببِ همه: تان بگويم، آلبوري بگذاريد همه چيز را به
ولي شما هم بهتر است . خورم کنيد، جم هم نمي م  است؛ از شرش خالص

  مقاصد رؤسايِ شما چي است؟: دم بگويي همه چيز را به
  .ــ من رييسي ندارم. آلبوري

  يِ آگاهي هستيد؟ کنيد که مالِ اداره ــ پس در اين صورت، چرا ادعا مي. هرن
  ٣٢!ــ دومي خرام. آلبوري

تان  ؟ هرجور که دلبدهيد   ادامهتان موشک دهيد به اين قايم مي ــ هي، ترجيح . هرن
  . شدن ندارداين که عصباني) .کند زمين  ميآلبوري تف. (خواهد مي 
هايِ شما تکليف  ها و خيانت يِ حرف تواند تويِ همه طور مي ــ آدم چه. آلبوري

  خودش را بداند؟

                                                 
  !زاده  حرام ،،،،! Doomi xaraam: ـ ولُف ٣٢
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خواهيد باش بکنيد و من ديگر  هر کاري مي: گويم تان مي ــ آلبوري، وقتي به. هرن
  .کنم وار نميمن يکي کلک س.  کنيد هواش را ندارم، دروغ نيست، باورم

  .ــ خيانت است. آلبوري
  زنيد؟  مي ــ خيانت؟ خيانت به چي؟ اصالً از چي حرف. هرن

  .ــ برادرتان. آلبوري
کاري . ، نههايِ آفريقايي  نکرده اين کلمه کنم، الزم ــ اوه نه، خواهش مي. هرن

 م ترين اهميتي براي ش کم يِ من نيست، زندگي کند، مسئله که اين مرد مي
  .داردن
  ــ با اين حال، از يک نژاد ايد، نه؟ از يک زبان، از يک قبيله، نه؟. آلبوري

  .کنيد ــ از يک قبيله، بله، اگر اين طور فکر مي. هرن
يِ بازکردن و بستنِ  گيرنده ــ هر دوتان رييس ايد، اينجا، نه؟ تصميم. آلبوري

يِ  گيرنده تصميم بشويد؟   که برايِ اين کارتان تنبيه  اين  بي ها کارگاه
 آالت   يِ از کار انداختنِ ماشين گيرنده استخدام و اخراجِ کارگرها؟ تصميم

هايِ آجر و  ها؟ بسته ها و ماشين شان؟ هر دو صاحبِ کاميون و فرستادن
  يِ اينجا، هر دو، مگر نه؟ برقِ همه

حاال . هکنيد، از نظرِ شما، در کُل، راستش، بل ــ بله، اگر اين طور فکر مي. هرن
  چي؟

  يِ برادر؟ ترسيديد از کلمه ــ پس چرا مي. آلبوري
آن چيزي هم که تويِ . ، آلبوري، دنيا بيست ساله عوض شدهکه  ــ چون. هرن

دنيا عوض شده، تفاوتي است که بينِ او و من وجود دارد، بينِ يک 
يِ آدمکُش، زنجير دريده، طماع، و مردي که با يک ذهنيت ديگر  ديوانه

  .است اينجا مده آ
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  . استي شما چ ذهنيتدانم ــ نمي. آلبوري
 کنيد، من از اصل رييسِ نيستم،  باورم. ــ آلبوري، من خودم کارگر بودم. هرن

دانستم کارگر بودن يعني چه؛ برايِ همين  وقتي آمدم اينجا، مي. دانيد مي
وري است که هميشه با کارگرهام، سفيد يا سياه، بدون تمايز، همان ج

ذهنيتي که ازش . رفتار کردم که با کارگري که خود من بودم رفتار شد
دانستنِ اين که اگر با کارگر مثلِ حيوان رفتار : زنم، اين است مي حرف 

، ش حاال، برايِ باقي. اين است تفاوت. گيرد مي بشود، مثلِ حيوان انتقام  
، اينجا و هر بگيريد که چرا کارگر بدبخت است به من که نبايد خرده 

من  به. توانم بکنم ش است و من هم هيچ غلطي نمي جايِ ديگر؛ موقعيت
کنيد هيچ کارگري تويِ   مي اصالً، گمان. هم مزد دادند باش آشنا شدم

کنيد که اصالً هيچ  من خوشبخت ام؟ وانگهي، فکر مي: دنيا بتواند بگويد
  من خوشبخت ام؟: آدمي تويِ دنيا بگويد

ها برايِ گارگرها چه اهميتي دارد يا احساسات  حساسات رييســ ا. آلبوري
  ها؟ سفيدها برايِ سياه

من برايِ شما يک . برم مي ــ خيلي سرسخت ايد، آلبوري، واقعاً دارم پِي . هرن
اي که داشته  انسان نيستم؛ هر چه بگويم، هر حرکتي که بکنم، هر عقيده

بدهم، شما تويِ من فقط يک سفيد  تان نشان  م را به باشم، حتي اگر قلب 
مان  مانع. دارد، آخرش چه اهميتي :) پس از زماني.(بينيد و يک رييس مي

همش . عجيب است) .نوشند مي. (شود با هم ويسکي بخوريم نمي
کنم که يک خرده کنار ايد، جوري که انگار کسِ ديگري  احساس مي

م نگوييد،  ه، چيزي بهنه، ن! پشت شما باشد؛ آخر به نظر خيلي پرت ايد
  حاال ديگر مست ايد؟. بخوريد. خواهم چيزي بدانم نمي
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  .ــ نه. آلبوري
.  بکنيد، آلبوري  لطفيم خواهم به مي:) آهسته. (ــ خيلي خوب، احسنت. هرن

 نگوييد، نگوييد چي شما را آورده اينجا، از مرده و چيزهايِ ش چيزي به
ش  ش القاء نکنيد، چيزي به ن را به نزنيد، عقايد خودتا ناگوار باش حرف

  اميدوار ام که هنوز اين کار را نکرده. بدهد ش  نگوييد که احتماالً فراري
 ولي پاک زد به ، واقعاًدانم ش اينجا، مي آوردم نبايستي مي شايد . باشيد

جور  دانم که يک ديوانگي است و چه خوب مي. جوري است سرم، اين
ش احتياج دارم؛  به. حاال، نه، نبايد ترساندشهم؛ يکهو پاک زد به سرم و 

ش،  شناسم خيلي کم مي. وبرها است کنم همين دور احتياج دارم حس
است که م  قدر بس همين. گذارم مي هايي دارد، آزادش  دانم چه خواسته نمي
ش  فراري. خواهم  همين دوروبرها است، چيزِ ديگري هم نميش ببينم

کنم،  خواهم تويِ تنهايي تمام  م، آلبوري، نميچه بگوي) .خندد مي. (ندهيد 
م،  هايِ زيادي ديده ام، تويِ زندگي مرده) .نوشد مي. (مثل يک پيرِ خرفت

اي  ها؛ ولي هربار که چشمِ مرده هايِ مرده هايِ زيادي، چشم خيلي ــ چشم
م  يِ آن چيزهايي را که دل گويم بايد زود زود همه بينم، به خودم مي را مي

 کنم، و اين که پول بايد تند تند خرجِ  واهد ببينم و برايِ خودم فراهمخ مي 
ش چه کار کند؟  خواهيد آدم با پول وگرنه، آخر مي. ها بشود همين

رود پايين، مگر نه؟ به نظر  خوب مي) .نوشند مي. (خانواده که ندارم، من
نوز؟ مست نيستيد، ه.  باشيد، خوب است اي از الکل داشته آيد واهمه نمي

تان  چرا ناخن) .گيرد دست چپِ او را مي(دهيد؟   مي نشان. سرسخت ايد
به ناخنِ (گذاريد اين همه بلند بشود، آن هم فقط اين يکي را؟  را مي

يک موضوعِ مذهبي است؟ سر است؟ ) .کند  نگاه ميش انگشت کوچک
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) .کشد مي به آن دست . (م کرده يک ساعت است که اين ناخن نگران
 کند،   باشد ازش استفاده يِ وحشناکي باشد، اگر آدم بلد اسلحهبايد 

بازي ازش  تويِ عشق:) تر آهسته. (انگاري يک خنجرِ کوچک حسابي
   نداشته ها هم واهمه يِ من، اگر از زن کنيد؟ آه، آلبوريِ بيچاره  مي استفاده

، مانيد مي ولي شما ساکت ) .کند نگاهش مي! (رفته ايد باشيد، از دست 
داريد؛ يقين دارم که در باطن، از همان اول،  مي يِ اسرارتان را نگه  همه

آورد و  ش درمي اي اسکناس از جيب يکهو دسته. (کنيد  مي م داريد مسخره
. بودم تان داده  ش را به قول. م اين هم اين، جان) .گيرد رو به آلبوري مي

  .دازمترين مبلغي است که بتوانم بپر بيش. پانصد دالر است
  .داده بوديد م قول  ــ شما تنِ نئوفيا را به. آلبوري

 بزنيم، نه؟ نئوفيا،  قرار که نيست باز ازش حرف. ــ تن، بله، اين تنِ معروف. هرن
ش ديگر چه  يک اسمِ سري هم داشت، گفتيد؟ آن اسم. درست است

  بود؟
  .يِ ما ــ همين است، برايِ همه. آلبوري

  آخر چه بود؟. يم رفت ــ خيلي پيش. هرن
شود؛ سر  نمي جورِ ديگري تلفّظ . يِ ما همين برايِ همه: گويم که ــ مي. آلبوري

  .است
بگيريد، . م تار ايد؛ من چيزهايِ روشن را دوست دارم ــ شما زيادي براي. هرن

  ).برد سمت او ها مي ش را با اسکناس دست. (رد نکنيد
  .زتان انتظار دارمــ اين آن چيزي نيست که من ا. آلبوري

يک کارگر مرده است، قبول؛ مهم است، قبول، اصالً .  نکنيم، آقا ــ اغراق. هرن
ولي چيزي است که در هرجايي و . ش بگيرم، اصالً خواهم دست کم نمي
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ميرند؟  کنيد که در فرانسه کارگرها نمي  مي افتد؛ خيال مي هر وقتي اتفاق 
کار است؛ اگر او نبود، يکي ديگر مهم است ولي عادي است؛ جزئي از 

 قبولِ خطر مان کنيد؟ کار اينجا خطرناک است؛ همه  مي چه خيال. بود
م، از حد اي   متوسط هم نيست، در حدّآميز اغراقکنيم؛ وانگهي،  مي

ش هم  رو راست باشيم، متوجه ايد؟ کار بهايي دارد و کاري. نگذشته ايم
کند، هر  ش مي  از خودش را قرباني بخشيهماي  هر جامعه. شود کرد نمي

تان  خيال به. بينيد حاال مي. کند ش مي آدمي هم بخشي از خودش را قرباني
يِ دنيا هم  مانعِ ادامه. ه ام؟ تويِ نظمِ دنيا است  نکرد  چيزي قرباني من هيچ

توانيد مانعِ گشتنِ زمين بشويد، هان؟  شود، هان؟ شما يکي که نمي نمي
توانم  اين که غمگين باشيد، مي. ، آلبوريِ خوبِ منلوح نباشيد ساده 
اين هم اين، ) .گيرد پول را سمت او مي. (لوح ش، ولي ساده  بفهمم
  .بگيريد

  

  .آيد تو لئون مي
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  .از بيش بسامد ها، بيش  آذرخش
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ران دانيد با  بزند، شما هم نمي اآلن است که باران. تان گشتم پِي ــ لئون، مي. هرن
به آلبوري، . (گرديم يک لحظه کار دارم و بعد با هم برمي. اينجا يعني چه

فکرهاتان قاطي .  ايدم پيچيده آخرش، آلبوري، شما زيادي براي:) آهسته
از خودم . زارهاتان، مثلِ سراسرِ آفريقاتان و مبهم و رمزي است، مثل بيشه

پرسم چرا   ميداشته ام؛ از خودم ش  پرسم برايِ چه اين همه دوست مي
بايد قبول کرد که همه دارند اينجا . بدهم  قدر خواسته ام شما را نجات  اين

  .دهند  مي شان را از دست عقل
ش  بدهيد به) .کند ش مي هرن نگاه(دهيد؟   مي ــ چرا زجرش). به هرن (لئون 

  .خواهد چيزي را که مي
به ! (شود رد پر طمطراق ميالکردار، عجب همه چيز دا) .خندد مي! (ــ لئون. هرن

يک جايي . خالصه بدانيد که تنِ اين کارگر پيدا شدني نيست:) آلبوري
  ها شده ها و قرقي شناور است، ديگر بايست مدتي باشد که خوراک ماهي

) .به لئون. ( کنيد پوشي ش چشم  گرفتن يک بار برايِ هميشه از پس. باشد
  ).شود لئون به آلبوري نزديک مي. (بياييدبزند، لئون،  اآلن است که باران 

  .م بدهيد ــ يک اسلحه به. آلبوري
عاقالنه :) پس از زماني. (افتد نمي اينجا آدمکشي راه . ــ نه، الکردار، نه. هرن

آلبوري، اين پول را بگير و پيش از اين که دير . لئون، بياييد. رفتار کنيم
  . باشد در رو شده

ش  داده ام، پس، مرگ قاتل يِ هميشه است که نئوفيا را ازدست ــ اگر برا. آلبوري
  .آورم را به دست مي
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 به  کن و بزن هات را با آسمان تسويه  ــ صاعقه و رعد، المصب؛ حساب. هرن
  ٣٣!لئون، اينجا! چاک، در رو، اين دفعه را به  چاک، بزن  
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 تان رويي به دارد حتي با خوش.  کنيد ول کنيد، آلبوري، قب ــ قبول). آهسته(لئون 
خواهيد؟ او آمده قضايا را حلّ  کند، چه چيزِ بيشتري مي نهاد مي پول پيش

 که  و فصل کرد چون  کند، مسلّم است؛ خوب، بايد قضايا را حلّ  و فصل 
ش چي است که آدم بخواهد برايِ چيزي که ديگر  فايده. ش هست امکان

رويي   کند در حالي که يکي آمده با خوش زهاي ندارد مبار هيچ معني
، تازه پول هم روش؟ آن کند  و فصل کند که قضايا را حلّ  نهاد مي پيش

دانيم،   هم، حاال ديگر ميش يکي است که ديوانه است، برايِ ديوانگي
  باشيم و ما سه نفري آخرش موفّق راهي نداريم جز اين که حسابي مواظب 

يِ دنيا را آزار ندهد و بدي نکند، مسلّم  م که همهشويم جلوش را بگيري مي
 يکي اصالً چيزِ ديگري  اين. افتد رويِ غلتک است، آن وقت همه چيز مي

ها  گوييد نه، مشت بزند، شما مي رويي با شما حرف  است؛ آمده با خوش

                                                 
يِ انگشت  ، و غالباً همراه با اشاره!]بيا اينجا[اصطالحِ رايج برايِ صدا زدن سگ  : !iciـ  ٣٣

  .دهد مي  خود را به سگ نشان يِ صدازننده که با تحکّم جايي پيشِ پايِ نشانه

 ٨٤ 

شقي  من که هرگز همچين کلّه! کنيد، اوه  مي شقي کنيد، کلّه  مي را گره
آوريد؟ خدايِ من،   مي دست جوري چيزي به  کنيد اين  مي يالخ. نديده ام

از چه راهي وارد بشود، اصالً؛ در حالي که من داند  يکي اصالً نمي اين 
قطعاً نه : يِ من دانم از چه راهي وارد بشوم اگر بگذاريد به عهده خوب مي

شقي   جنگ و کلّههايِ  کردن، نه؛ به خصوص نه با حالت با مشت گره
 کنم، نه،  خواهم زندگي چون تويِ جنگ نيست که من مي. فتن، بعلهگر

خواهم، نه ايني هم که هي از ترس بلرزم نه ايني  مبارزه نيست که من مي
 کنم، همين، با آرامش،  خواهم فقط زندگي من، مي. هم که بدبخت باشم

اوه، . يِ کوچک، هر جا که بخواهيد، دو تايي آرام تويِ يک خانه
کند، پِيِ آب هم بروم خيلي دور و   نمي م فرقي م فقير باشم، برايتوان مي
  توانم اصالً با هيچي زندگي ها بچينم؛ مي م را از درخت يِ مايحتاج همه

 کردن، اوه نه،  شقي و مشت گره کنم، ولي نه با کُشتار و مبارزه و کلّه
ده قدر سر سخت باشيم که چي؟ يا اين که پس من ارزشِ يک مر آخر اين

! ارزم به اين هم نمي! ش خورده شده است را هم ندارم که ديگر نصف
سفيد ام؟ با اين حال، مبادا آورده ام  آلبوري، يعني چون بد بياري 

اوه من، . من واقعاً يک سفيد نيستم، نه. يِ من اشتباه کنيد، آلبوري درباره
 هيچ چيزي باشم که نبايد بود، کرده ام   جاش هم خيلي عادت تا همين

اگر برايِ اين . يِ اينها سياه هم باشم م ندارد که اضافه بر همه خرجي براي
ها است که روش تف کرده  است، برايِ سفيديِ من، آلبوري، من مدت

حاال اگر شما هم من را . ش خواهم ش دور، نمي ام، انداخته ام
شقِ يِ رؤياهايِ من و رنگ ع آه اي سياه، رنگ همه) .مکث...(نخواهيد

آيم؛ آن  ت برگردي، بات مي آن وقت که به خانه: خورم مي قسم ! من
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به برادرهات . يِ من خانه: گويم يِ من، مي خانه: وقت که ببينم بگويي
يِ من است،  ت دهکده آن وقت دهکده! مادر: برادر، به مادرت: گويم مي

 ت، قسم زبان تو زبان من، زمينِ تو زمينِ من، حتي تا تويِ خواب
  .آيم ت مي جور پِي ت، همين خورم، حتي تا تويِ مرگ مي 

  .دهد نمي  گوش تان حتي به. خواهد بينيد که شما را نمي ــ مي). از دور(هرن 
  ).کند توي صورت لئون تف مي (٣٤!ــ دمل فَلِ دومو خچ بي. آلبوري
  .م کنيد م کنيد، کمک ــ کمک). روکُنان به هرن (لئون 
کنيد و من   مي ترين متانتي رفتار م با اين يارو بدون کم  چي؟ پيشِ چشمــ. هرن

توانيد آشغال  کنيد مي  مي تان هم بکنم؟ يعني خيال بايد تويِ اين کار کمک
کنيد فقط به   مي  ندهم؟ خيال بياوريد و من هم واکُنش نشان م  حساب به 

م  حساب شغال هم به  بدهم و تمام، آ بدهم، پول خورم که پول  اين درد مي
اما :) روکُنان به آلبوري. (گرديد پاريس بياورند؟ فردا، الکردار بله، برمي 

به . ت را بياورند سروپا دخل  توانم واقعاً بدهم مثلِ يک ولگرد بي  تو، مي
آوري؟  مي م   حساب يِ خودت اي؟ آشغال به ت اينجا تويِ خانه خيال
داري واقعاً که من از   آوري؟ شانس  مي   حساب مان را آشغال به  همه

خوابد،  مي ت، بادت  اما، بگويم به. ريختنِ اين خون کثافت بيزار ام
فکر کرده اي به همين سادگي . وقت گزي آن انگشت پشيماني مي

 در کُني، پيشِ چشمِ من، تويِ يک  تواني يک زن فرانسوي را از راه به مي
 بدهي؟ بزن به   مجبور باشي تاوان پسکه حاال اين  ملک فرانسوي، بي 

 وقتي که   آنت  کني با مردم دهکده و فصل گذارم خودت حلّ  مي. چاک 
در کُني و ازمان حقِّ سکوت  بدانند خواسته اي يک زن سفيد را از راه به 

                                                 
  .  برو به جهنم مادرجنده! Démal falé doomu xac bi: ـ ولُف ٣٤
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  بکشي و اينجا را ترک ت را از آب بيرون  گذارم خودت گليم مي. بگيري
 يکي بر بخوري که فقط منتظرِ همين است تا کني بدون اين که به آن

 شو، اگر باز هم تويِ کوي پيدات   چاک، گُم  به بزن. ت را بکند پوست
آيد، اگر الزم شد از طريقِ پليس، مثلِ يک دزد بي  ت در مي بشود، دخل 
  . شستمت  از پوست لعنتي من يکي، دست. سروپا 

  

  .ند به ريختنک باران شروع مي. آلبوري ناپديد شده است
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تان هم بد نشود؛ ديگر فقط  کنم، حاال ديگر حال ــ و اما شما، خواهش مي. هرن
اوه نه، نه نه، تابِ تحملِ اشک ندارم، از خود بي . ش کم است همين

  کنم، کمي متانت نشان  کنيد ديگر، خواهش مي کند؛ بس خودم مي
زند، بله، يک فکرِ   مي سرم ل به عجبا، هنوز هم فکري از اين قبي. بدهيد

 کنيد،  کنم بس  کنيد، خواهش مي کنيد؛ بس بس! کذايي، ابلهي که من ام
  ترين سروصدا شود، کم اينجا همه چيز شنيده مي. فقط يک خرده متانت
خورم؛ چه   مي آييم، قسم شود؛ مضحک به نظر مي تا کيلومترها شنيده مي

دهيد، اگر فقط خودتان را  مي دست   اي از ما به العاده تصويرِ فوق
هيس، بس است؛ راهي پيدا کنيد که جلويِ خودتان را بگيريد . ديديد مي
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خواهيد بکنيد، يک ليوان  نکشيد، هر کاري مي مدتي نفس . ولي هيس
گُنده را الجرعه سر بکشيد، درست مثلِ جلوگيري از سکِسکه، برايِ اين 

. بگيريد، يک ليوان بخوريد. د ديگرکني هم بايد مؤثّر باشد، فقط بس
باز هم، امساک نکنيد، کمي متانت ) .نوشد لئون مي. سراند بطري را مي(

پس کال چه کار دارد .  دارد، بله يِ اينها متانت کم دهد چون همه مي
  اگر خيال! شما، لطفاً. الکردار! ش؟ کال کند با کاميونت کوفتي مي
آن هم در !  کند، ها   مان اف نمانده که نگاهکنيد که آن يارو همين اطر مي

  انگيز و ناشايست به هاش را از ديدن اين حالت رقّت حالي که دارد دست
الکردار، عجب فکرِ ! دهيد چه تصويري از سفيدها مي. مالَد، بله مي هم 

هايِ عصبي را   کنم، من تحملِ اين جور بحران لئون، تمنا مي. بکري داشتم
م خيلي بد است، اين بار، بله،  حال) .زند مي به هر طرفي قدم . (ندارم
آهسته و . ماند  مي يکهو نزديک لئون ازحرکت. (م بد است، خيلي بد حال

اگر بزنيم از اينجا برويم چه، ها؟ ... کنم، اگر خواهش مي:) خيلي سريع
من را ) .گيرد دست او را مي... ( کنم، آيا اگر کارگاه را فوري ول

آن قدر پول دارم که بتوانم بدون .  نگذاريد تنهام... گريه نکنيد... نهامت
گيرد و ما هم تا دو روزِ  اطّالعِ قبلي بروم، آن وقت کال جايِ من را مي

يِ بلسانا،  ديگر فرانسه ايم، يا يک جايِ ديگر، سوئيس يا ايتاليا، درياچه
. افي دارم، حسابيپولِ ک. يِ کُنستانس، يا هر جا که بخواهيد درياچه

م  ول. باشد:  بگوييدم به... گريه نکنيد، گريه نکنيد، لئون، با شما من
 کنم،  خواهم باتان ازدواج م اآلن خيلي بد است، لئون، مي نکنيد، حال
  !باشد: خواستيم، مگر نه؟ بگوييد همين را مي
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 با ند، وشک کوبيده آن را مي بطريِ ويسکي را به سنگي. ايستد لئون راست مي
که آلبوري در آن ناپديد شده است، ايِ   به تاريکيکنان  و نگاهاي شيشه خرده

يِ  ايِ چهره  عالمت قبيلههايي نيشترخورد و عميق، مثلِ فرياد، نشانه سريع و بي
  .کند هايِ خود حک مي ، بر گونهآلبوري

  

! کال. ي استمعن ريزد؛ اصالً بي مي اين ازش خون ! الکردار، کال! ــ کال. هرن
  !جا خون هست، همه

  

هايِ کاميونت که  دود به سمت نورِ چراغ هرن فرياد کنان مي. کند لئون غش مي
  .شود نزديک مي
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  .کند ش را پاک مي کال تفنگ. در کوي، نزديک ميز
  

ها ببينند  چه بسا نگهبان. هيچ کاري. توانم کاري بکنم ــ تويِ روشنايي نمي. کال
توانند تندي بروند  مي.  بدهند توانند شهادت که من کرده ام، آن وقت مي

توانند تندي  خواهم سروکارم با پليس باشد؛ يا مي پيشِ پليس و من هم نمي
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با اين همه .  باشدم يِ دهکده پِي خواهم همه بروند دهکده و من هم نمي
  . بکنم توانم کاري نور، نمي

اند که اين شغل را دارند،   حسابي خوشحال .کنند نميها کاري  ــ نگهبان. هرن
آخر برايِ چه تندي بروند پيشِ پليس يا به .  کن ش چسبيده اند، باورم به

خورند، اصالً نه  بدهند؟ جم هم نمي شان را از دست  دهکده که شغل
  .شنوند بينند نه چيزي مي چيزي مي

. کنند ر هم اين کار را ميبا ــ تا حاالش يک بار گذاشتندش بيايد تو، اين. کال
من . شنوم ش را مي آنجا، پشت درخت، دو باره آنجا است؛ صدايِ نفَس

  .ها اعتماد ندارم به نگهبان
وانگهي، صداشان ديگر شنيده . بودند ــ نديدندش بيايد تو، يا بلکه خواب . هرن

  . خوردند رفته اند؛ اگر جم خواب . شود نمي 
روشان را . شان بينم من يکي مي. بيند، پيري  نميت خوب ــ خواب؟ چشم. کال

بسته است ولي من  هاشان نيمه چشم. کنند  مي مان اند به ما؛ نگاه کرده 
بيا، اين هم . کنند  مي  اند و دارند ما را نگاه بينم که نخوابيده مي خوب 

ش يک پشه گرفت؛ آن يکي پاش را  ش که همين اآلن با دست يکي
با اين همه نور، اصالً .  يکي همين اآلن تف کرد زمينخاراند؛ آنجا، مي

  .توانم بکنم هيچ کاري نمي
  .ــ مولّد برق بايد يک جوري اشکال پيدا کند). پس از زماني(هرن 
  .توانم بکنم وگرنه، هيچ کاري نمي. ــ آره، بايد؛ مطلقاً ضروري است. کال
يک پيامِ راديويي : بمانيمــ نه، بهتر از همه اين است که منتظرِ صبح . هرن

روم  خوب پس، من مي. کنيم يِ شهر مي فرستيم و کاميونت را هم روانه مي
  . را مستقر کنمها  ازاند خمپاره
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  ها را؟ ــ چي. کال
  .م بازي يِ وسايلِ آتش همه: ها ها، منجنيق ــ فشفشه. هرن
حبس کرده تويِ وانگهي، او خودش را ! آيد، هرن ــ ولي اآلن روز باال مي. کال

 بشود؛ اگر   کند، حتي نخواست بگذارد مداوا آيد بيرون نگاه ويال، نمي
عجب زن عجيبي، حاال ديگر اين . ماند رو دست ما کُزاز بگيرد، مي

با اين حال، زن : ش با خودش دارد يِ زندگي ها را برايِ همه عالمت
 کند،  ش هخواهي کي نگا آخر مي... تو هم. عجيب است. قشنگي بود

  ؟ت را بازي پيري، اين آتش
اندازم، خريده ام   مي ش کنم؛ برايِ خودم است که راه ش مي ــ من خودم نگاه. هرن

  .برايِ خودم
ــ من چي، چه کار بايد بکنم، من؟ با هم بمانيم، پيري؛ حاال ديگر بايد . کال

  .حسابي گاييدش
  .محتاط باش، همين. ــ سپردم دست تو. هرن
ــ بدبختي اين است که حاال ديگر از گرما افتاده ام، ديگر هيچ فکري ندارم . کال

  .که چه کار بايد بکنم
ــ يک پوست سياه شبيه يک پوست سياه است، مگر نه؟ دهکده يک جنازه . هرن

شان   داد؛ آرامش نداريم تا يک جنازه بهشان خواهد؛ بايد يک جنازه به مي
مان بفرستند که  انيم، روزي که دو نفر براياگر باز هم منتظر بم. ندهيم
  .شود کرد کنند، آن وقت ديگر هيچ کاري نمي ش  مطالبه

آنها تويِ خودشان همديگر را به . فهمند که کارگره نيست ــ ولي آخر مي. کال
  .آورند جا مي
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ورد، کي آش را نشود به جا  اگر قيافه. شود هم به جاش نياورد ــ مي. هرن
قيافه، به اين و فقط به ! يکي ديگر است: خودش است، يا: گويدتواند ب مي

  .آورد همين است که آدم به جا مي
 ندارم  دوست. توانم کاري بکنم ــ من يکي بي تفنگ نمي). پس از زماني(کال 

با . شان اند، با آن کاراته ها هم خيلي قوي  زدوخورد کنم، اين کثافت
ش،  شود، يک سوراخ تويِ پوزه يتفنگ هم، پيري، اثرش حسابي ديده م

  .مان افتند پِيِ همه بينند، آن وقت پليس مي اين است اثري که مي
 کنيم،  طبقِ قاعده عمل. ــ پس، بهترين راه اين است که منتظرِ صبح بمانيم. هرن

ش را  زنيم و سروته  مي با پليس حرف. بهترين راه همين است، بچه جان
  .م، طبقِ قاعدهآوري مي به بهترين نحو هم 

توانم  چه کار مي. شنوم ش را آنجا مي کشيدن ــ هرن، هرن، صدايِ نفس. کال
. رسد م نمي بکنم، من، چه کار بايد بکنم؟ من يکي ديگر فکري به ذهن

  .م نکن ول
شلّيک : تواند بگويد کي مي. تواند از روش رد بشود ــ يک کاميون مي. هرن

کاميون بوده، هان؟ جايِ گلوله ديگر به : اصاعقه زده، ي: تفنگ است، يا
  .هيچ چيزي شبيه نيست اگر بعداً يک کاميون هم از روش رد بشود

  .کند م دارد باد مي کلّه. روم بخوابم ــ راستش، مي. کال
  .ــ احمق. هرن
  .ــ به من نگو احمق، هرن، ديگر هرگز به من نگو احمق). تهديدآميز(کال 
خواهم بگويم، اگر اين  مي:) پس از زماني! (ت ن، اعصابــ کال، بچه جا. هرن

گردند، بعدش  يارو را بگذاريم برگردد ده، آن وقت دو سه نفري برمي
 را ش دهيم جنازه در حالي که، وگرنه، مي! بفرما از پسِ دو سه نفر بر بيا

 ٩٢ 

همان يارويي است که صاعقه او را زده، : فردا ببرند دهکده و بگويند
يِ کارگاه، بعدش هم ببينيد، يک کاميون از روش رد   محوطهديروز، تويِ

  .بعد، همه چيز را بايد طبقِ قاعده انجام داد. شده
گيرند؛ آن وقت   مي ــ ولي آن وقت حسابِ اين يکي را ازمان پس. کال

  اين يکي چي شده؟: پرسند مي
 بدهيم؛  ــ اين يکي کارگر نيست، هيچ حسابي نداريم برايِ اين يکي پس. هرن

  هان؟. دانيم هيچي نمي. ش هرگز نديديم
  .ــ همين جوري سرداسرد سخت است. کال
شان را گذاشتند  ها همه ــ ولي وقتي که چند نفر شدند و آن وقت نگهبان. هرن

  کنيم؟ هان؟ بيايند تو، آن وقت چه کار مي
  .م بگو دانم، پيري، تو به دانم، نمي ــ من چه مي. کال
  .روبه بِه ز موعظه مرغ راــ قتلِ . هرن
  .ــ آره، رييس. کال
به زحمت سرِ . اين يارو ديگر خطرناک نيست.  ام ش را کشيده ــ تازه، رس. هرن

  .پاش بند است؛ عينِ يک خندق ويسکي خورده
  .ــ آره، رييس. کال
  .ــ ميزان، وسط پوزه). آهسته(هرن 
  .ــ آره. کال
  .ــ بعد هم کاميون، ميزان. هرن
  .ــ آره. کال
  .ــ بعدش هم احتياط، احتياط، احتياط. هرن
  .ــ آره، رييس، آره رييس. کال
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ت است که، حتي تا آخرِ عمليات   گرفته ام، حالي  جان، تصميم ــ کال، بچه. هرن
  .هم نمانم

  !ــ رييس. کال
 ت است که؛ جوري است؛ بس ام است ديگر، حالي  جان، اين ــ آره، بچه. هرن

هايِ ديگري الزم  آورم؛ شيوه من که ديگر چيزي از آفريقا سر در نمي
حاال، . آورم است، البد، ولي من يکي ديگر چيزي ازش سر در نمي

م گوش   کني، کال، الکردار؛ خوب به  با تو بود مشکالت را حلکه وقتي
هيچ چيزي را از مديريت شرکت پنهان نکن، دست بردارد از : کن 

 آنها .شان کن با خودت همدست همه چيز را بگو، ،اته  حماقت
توانند هر  مي. بدهند، هر چيزي توانند برايِ هر چيزي تفاهم نشان  مي

ريست کنند، هر چيزي را؛ تو حتي پليس را هم  و چيزي را راست
مديريت شرکت تو، اين تنها . بزنند بروند با شرکت حرف : شناسي نمي

  باشد، اين را هميشه يادت جود داشته ت و چيزي است که بايد براي
  .باشد

  .ــ آره، رييس. کال
  . بيندازم م را راه بازي روم آتش آيد؛ من مي ــ دو ساعت ديگر، روز باال مي. هرن
  ــ پس زنه چي، پيري؟. کال
ش را  خواهم حرف ديگر نمي. رود ــ تا چند ساعت ديگر با کاميونت مي. هرن

  .خدا حافظ. پاک تنها ايم. نداشتهاين زن هرگز وجود . بزنم
  !ــ هرن. کال
  ــ هان؟. هرن
  .ــ خيلي نور هست، خيلي زيادي نور هست. کال

  

 ٩٤ 

  .برد  باال مي حرکت هايِ بي هايِ نگهباني و نگهبان ش را به سمت برج هرن نگاه
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  .بازِ ويال جلويِ درِ نيمه
  

رود   تا چند ساعت ديگر يک کاميونت ميــ).  سمت داخل   بهزنان   حرف(هرن 
ش مرد  باشيد؛ راننده زند؛ آماده   مي آيد بوق شهر که يک اَسنادي ببرد؛ مي

تان  تا آن وقت، خطرناک است بياييد بيرون؛ درِ اتاق. بسيار خوبي است
 رويِ خودتان ببنديد و هر صدايي هم که شنيديد، تا بوقِ کاميونت  را به
خدا : رويد، من ديگر سرِ کار ام، اين است که ي ميوقت.  نخوريد جم

يِ اينها  که رسيديد، برويد پيشِ يک پزشک؛ اميدوار ام همه  همين. حافظ
 کند، بله، شايد يک پزشک خوب بتواند دوباره سر و  تان رفع را براي

خواهم،  درضمن ازتان مي.  کند  کند و اين را هم رفع  آراستهتان را وضع
خواهيد بکنيد،  خودتان هر فکري مي. نزنيد شتيد، زياد حرف که برگ وقتي

 کرد؛  يِ اينها ازتان پذيرايي شرکت با وجود همه. ضرري به شرکت نزنيد
شرکت به هيچ وجه مسئولِ اتفاقي : نزنيد  لطمه ش نرود؛ به اين يادتان 

به عنوان لطف ازتان ... اين را به عنوان. تان افتاده نيست که براي
من همه چيزم را داده ام پايِ اين شرکت، همه چيز؛ . کنم خواست ميدر



 ٩٥ 

يِ من هر فکري  شرکت برايِ من همه چيز است، همه چيز؛ در باره
نزنيد، چون آن وقت  خواهيد بکنيد، ولي شرکت، به شرکت لطمه  مي

توانيد  لطفي است که راستش مي. شود بله، تقصيرِ خود من تقصيرِ من مي
باشيد؛ چون با بليت هواپيمايي که با پولِ من پرداخت شده   داشته م به

ش را بايد   کرديد، حاال هم برگشت گرديد؛ بليت رفت را قبول داريد برمي
بينم؛ ديگر  ديگر شما را نمي. خدا حافظ... پس، خوب.  کنيد قبول

  ).رود بيرون مي. (نه. بينيم همديگر را نمي
  

ش  هنوز از صورت. شود  درگاهي پديدار مييِ ها به دست بر پلّه لئون چمدان
شود، و سپس صدايِ مولّد برق،  اي برق قطع مي ناگهان، چند ثانيه. ريزد  مي خون

  .شود افتد، شنيده مي  کار مي که باز به
کند و، در تمامِ  وبال پنهان مي شود؛ لئون صورت خود را با دست کال پديدار مي

  .ماند د، به همين حالت ميکن مدتي که کال به او نگاه مي
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  .کند  قطع ميگاه به رود و کال را گاه  روشنايي باز هم چند بار مي
  

 کردن اين  دستکاري. ــ نگران نباش، نگران نباش، جِگَر، مولد برق است. کال
ش  آيد همين حاالها يک چيزي هايِ گُنده آسان نيست؛ به نظر مي ماشين
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آيد، هرن بايد مشغولِ رسيدگي به  ن جور چيزها پيش مياز کار بيفتد، اي
بو . (خودم را شستم) .شود به او نزديک مي. (همين باشد، نگران نباش

دهم باز؟  بو مي. اَفترشيو زده ام. دهم به گمانم ديگر بو نمي) .شدک مي
کنم که کار پيدا کردن حاال ديگر  طفلک بيچاره؛ تصور مي) .مکث(

اآلن پاريس بايد ) .مکث. ( هان؛ آن هم تويِ پاريس؛ وايآسان نباشد،
دانستم؛ اصالً  داري برگردي؛ تازه، من مي ، نه؟ واقعاً حق بيايد  برف
فهمم که  من هنوز نمي. زند مي  هم  ت را به دانستم که هرن آخرش حال مي

 بودي اينجا، آن  ت رسيده از دور که ديدم. آخر تو چي ديدي تويِ هرن
و آخرين مد  با آن ظرافت، با آن شيکّيِ پاريسي! سرخ، واقعاً سرخطور 

هرن، عجب آدمِ ... بينم و اين توئي که حاال مي! قدر شکننده روز، آن 
کوچولوها داد، نه؛ آخر  انبار و فاضالب را که نبايد نشان بچه ! احمقي

 و تويِ رويِ ايوان ها را بايد گذاشت بچه. دانست او بايستي اين را مي
الوصف، با اين حال،  مع.  کنند و قدغن کرد بروند تويِ انبار باغ بازي
مان يک خرده  کنيم، تو براي برايِ مايي که اينجا کار مي: آره، جِگَر

فهمم، پيرمرد  راستش خالصه، آره، هرن پير را هم مي. انسانيت آوردي
ي خوشحال ام در هر حال، من يک) .گيرد دست او را مي! (رؤيايي را

مسلّم است که نظرِ . بات آشنا شدم، جِگَر، خوشحال ام که آمدي
ولي آخر . باور نيستم م نداري، جِگَر؛ مسلّم، من خوش خوشي نسبت به

گردي پاريس و ديگر هم  چه اثري دارد نظرِ تو رويِ من، حاال که برمي
هات،  گويي پيشِ دوست بينيم؟ مسلّم است که ازم بد مي همديگر را نمي

   بدي يادت  باشد به يک چند وقتي، مسلّم هم است که تا من را يادت
ولي در هر . آوري است و آخرش، ديگر اصالً من را به يادت هم نمي
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دست او را . (کنم بستان مي حال، من يکي، خوشحال بودم که بات بده
؟ حاال کو تا باز يک زن ببينيم، يک زن واقعي مثلِ تو، جِگَر) .بوسد مي

م  بينم ته اين چاله؟ زندگي کنيم با يک زن، کي؟ کي باز يک زن مي تفريح
ها را، که تويِ يک جايِ ديگر  کنم؛ دارم سال را دارم ته اين چاله تلف مي

از زورِ تنها . دهم  مي هام باشد، از دست  سال توانست بهترين چه بسا مي
داند؛ تو   را هم نميبودن، همش تنها بودن، آدم آخرش ديگر سنِّ خودش

. کنم ش  حاال بايد باز فراموش.  ياد آوردم را که ديدم، مالِ خودم را به
يِ  همه. دهم که چي باشم؟ هيچي  مي آخر من اينجا چي ام، دارم ادامه

يِ  گيرد، حتي خاطره  را ميماناينها برايِ پول است، جِگَر؛ پول همه چيز
يعني هنوز ) .دهد مي هاش را به او نشان  دست. (کن به اين نگاه. مان را سنِّ
هايِ مرد جوان؟ تا حاال دست مهندس ديده اي، تويِ  شود گفت دست مي

خورد جواني، هان؟ دست  فرانسه؟ ولي آخر، بي پول، به چه درد مي
. پرسم آخر برايِ چي، آره، برايِ چي زنده ام آخر، از خودم مي

ن نباش؛ يک نقصِ فني بيشتر نگرا) .بار برايِ هميشه خاموشي، اين(
پس از . (من، ديگر بايد بروم؛ خدا حافظ، جِگَر.  نخور نيست؛ جم

  .م نکن م نکن، فراموش فراموش:) زماني
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        اي در دوردستاي در دوردستاي در دوردستاي در دوردست    هايِ محصورههايِ محصورههايِ محصورههايِ محصوره    واپسين مکاشفهواپسين مکاشفهواپسين مکاشفهواپسين مکاشفه
  

کاغذي هايِ   هايِ نوراني، ساکت و گُذرا، در آسمان بااليِ گُل نخستين خوشه
  .شود منفجر مي

. صدايِ خفيف دويِ پاهايي برهنه بر سنگ. يِ تفنگ درخششِ آبيِ يک لوله
صدايِ تفنگي که . اي نواخته به سوت نغمه. قوه  پرتوهايِ چراغ. خرخرِ سگ

  .وزشِ نسيم. پرکُنند
ريزد بر کوي، به  ها، که فرو مي شود از خورشيد کالن رنگ افُق پوشيده مي

  .چون شرارهآوايي آرام و خفه، هم
جهد، جنگجويانه و  از درون تاريکي ندايي بر مي: ناگهان، صدايِ آلبوري

 تا ها يِ درخت گيرد از کُپه  مي يِ باد، و وزيدن ، ترابردهچرخد اسرارآميز، که مي
  .هايِ نگهباني هايِ خاردار تا برج هايِ خاردار و از سيم سيم

زن  هايِ چشمک  در روشناييِ جرقهنزديک شدن کال به سوي هيئت ثابت آلبوري
ش را به باال، به جهت  کال تفنگ. يِ انفجارها بازي، همراه صداهايِ خفه آتش

 خون  هاش به ريزد؛ چشم  مي هاش عرق رود؛ از پيشاني و گونه  مي سر، نشانه
  .نشسته اند

ي و ميان انفجارها، گفتگويي نامفهوم ميان آلبورهايِ  آنگاه، در دلِ تاريکي
 و ها  اعتنا؛ پرسش گفتگويي آرام، بي. شود يِ اطراف بر قرار مي ارتفاعات همه

  اندازد و فزوني  مي نيامدني که طنين ها؛ زباني به فهم  هايِ کوتاه؛ خنده پاسخ
يِ فضا را  چرخد و همه هايِ خاردار مي گيرد، در امتداد و در ارتفاعِ سيم مي
يِ کويِ  اندازد باز بر همه  مي شود و طنين آکند، بر تاريکي مستقر مي مي

ها و خورشيدها که منفجر  يِ واپسيني از شراره شده در ميان سلسله سنگ
  .شوند مي
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بر بااليِ يک . کند خورد و تفنگ را رها مي ابتدا کال است که به بازوش تير مي
ني ديگر آورد؛ در سويي ديگر، نگهبا  مي  را پايين خوديِ  برج، نگهباني اسلحه

خورد، و تيرِ ديگري به  ش مي کال، تيري به شکم. برد يِ خود را باال مي اسلحه
  .تاريکي. آلبوري ناپديد شده است. افتد سرش؛ مي

 
در سطحِ فاضالبِ رو باز، . ها در آسمان جيغِ قرقي. آيد، آرام روز برمي

هايِ کاغذي  گُل. بوقِ يک کاميونت. خورند هايِ خاليِ ويسکي به هم مي بطري
  .تاباند ؛ همه چيز سحر را بازمي گيرند مي  نوسان

  

رسد؛  مي گوش   زحمت به از خيلي دور و در ميان هياهويِ روز، صداش به(لئون 
؟ ماين نادل ــ هابن زي اَينِ زيشرهايتس). .شود به سويِ راننده خم مي

، موس ايش ماين گُت، وِن زي کاين باي زيش هابِن. کاليد گت اُف
ناخ ! ، پاک لُخت).شود خندد، سوارِ کاميونت مي مي (٣٥.گانز ناخت

  ).شود کاميونت دور مي (٣٦.پاريس تسوروک
  

سگي سفيد هست که  بر رويِ سرِ داغان او جسد توله. کنارِ جسد کال
دارد، عرقِ پيشانيِ  هرن تفنگ افتاده بر زمين را برمي. هاش نمايان است دندان

هايِ نگهبانيِ متروک باال  ش را به سويِ برج کند، و نگاه شک ميخود را خ
  .برد مي

                                                 
 Haben Sie eine Sicherheitsnadel ? mein Kleid geht auf. Mein: : : : آلماني ـ  ـ  ـ  ـ ٣٥

Gott, wenn Sie keine bei sich haben, muss ich ganz nackt.     يک سنجاق قفلي
 ...باشيد، آن وقت پاک لُخت خدايِ من، اگر نداشته . شود ميم دارد باز  داريد؟ لباس

 .گردم پاريس بر مي    .nach Paris zurück    ::::آلماني ـ  ـ  ـ  ـ ٣٦
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