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نامه يِ اسمِ نمايش  ترجمهدر مورد : Quai ouest، که به انگليسي Quay West ترجمه شده 

 Far.   استر آمريکايي و انگليسي دFar West مرکّب و تغييرناپذيرِ  اسمِاست، يادآورِ

West ،»سي سي يِ مي  واقع در غربِ رودخانهنواحيِ ،»غربِ دور  ايِ  »اسطوره«پي، مکان
 و يِ بدون قانون سامان، و منطقه هايِ وسترن، مجازاً به معنايِ سرزمين بکر، بي بسياري از فيلم

، و ترجيح دادم» باراندازِ غربي«را به » باراندازِ غرب«يِ   ترجمهچنين، اين. اصولِ اخالقي است
  تهران غربِ دراشده بن،»شهرک غرب «که ويژه آن خواستم که مثلِ يک اسمِ خاص باشد، به

  .م.  م.اي برايِ اين ترکيب باشد سابقه تواند  مي،سي چهل سال پيش
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  ١.حضورم رسيده است  تماميِ بشر به انتهايِ
  .پِيدايش

 
 
  ببينميخواهد سايه و درخت م مي دل

  ٢.به آرامش بگذارمآنجا سر بتوانم  تا
  .برنينگ اسپير

                                                 
کتابِ : ) به نوح خطابهويه(يِ بابِ ششمِ سفرِ پيدايشِ تورات  هيِ سيزد يِ رسميِ آيه  ـ ترجمه١

  .١٩٧٧، چاپِ ١٩٠٤يِ  ، انجمنِ پخشِ کتبِ مقدسه، نسخهمقدس
  . ـ ترجمه از انگليسي٢
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اي آن را از  اي متروک که رودخانه ، در محلّهغربي در يک شهرِ بندريِ بزرگ
  .مصرف بندرگاه قديمي کند، يک انبارِ بي مرکزِ شهر جدا مي

  
سسيل، شصت ساله؛ . ودو ساله موريس کُش، شصت ساله؛ منيک پنس، چهل

وهشت ساله؛ و شارل،  دخترِ او کَلر، چهارده ساله؛ شوهرِ سسيل، ردلف، پنجاه
و . ودو ساله به فَک، تقريباً بيست پسري ملقّب. يِ آنها شت سالهوه پسرِ بيست

نام، که شارل، در آغاز، دوسه بار صداش زده بوده  ساله، بي مردي حدوداً سي
  .»اَبد«است 
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 به  مسافربر، شارل که با لنِجِ تر يک سحرگاه طوفانيِ برفي، دو سال پيش
رِ هر روز صبح برايِ کار در بندر سواگشت، توسط کارگرهايي که  خانه بر مي

 در   کننده خورد، از حضوري غيرِ عادي و نگران مي شدند و او به آنها بر ميلنج 
اي ديد سياه،  طوري ه به آنجا رفت و تود.  ديوارِ بيرونيِ انبار با خبر شدپايِ
فته خ پوشيده از برف، که شباهتي مبهم به گُرازي مرده يا نيم جنبش، نيم بي

ِ آن بود که آن توده ناگهان به پا خاست؛   آن نزديک شد؛ در دو متري   به. داشت
اي برف بر سر؛ چند  ها درخشان با کُپه  از لرز، چشمجنبانبزرگ، تنومند، 

اي نامفهوم به زبان آورد، چنان نامفهوم که شارل خنده زد و آخرين  کلمه
ها موقّتاً  يا، شايد، عربي، و با همانهايِ آن را گرفت، احتماالً انگليسي،  هجا

 سرِ حال بود، بازويِ او را گرفت و پاککه  اين سپس، نه. نامي به آن جانور داد
ِ آن غريبه پيدا کرد که آنجا از برف در  اي براي بردش تويِ انبار، جايي در گوشه

ه شارل او ک  دارد، و، پس از آن  چند کارتن آنجا چيد تا او را گرم نگه. امان بود
او  يِ تن کنا گرفته و بخارِ غليظي از همهرا ديد که آنجا برايِ خودش س ِ

  .يِ خود برگشت زنان دور شد و به خانه پراکند، سوت مي

 ٨ 
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. نگرد ناگهان به پاهايِ خود مي. ماند تا راهي بجويد از رفتن مي«
  ».پاهاش ناپديد شده اند

  .ويکتور هوگو
  

  .تاريکي ديوارِ  يکدربرابرِ
  . موتورِ اتومبيلي با سرعت کم، از نزديکصدايِ

  .شود منيک وارد مي
! کجا؟ از کدام ور؟ چه جوري؟ يا حضرت مسيح: ــ حاال چي. منيک

شود جلوتر رفت؛ حتي ديوار هم نيست، نه،  از اين ور؟ ديوار است، ديگر نمي
شايد حتي رودخانه اصالً هيچي نيست؛ شايد خيابان است، شايد خانه است، يا 

بينم، خسته  ديگر چيزي نمي. يِ مشمئزکننده يِ گُنده يا يک زمينِ پرت، يک چاله
دانم کجا بروم، يا  کنند، نمي م است، پاهام درد مي توانم، گرم ام، ديگر نمي
  !حضرت مسيح

يِ تاريکي  هو کسي، چيزي، پيداش بشود، از تويِ اين حفره اگر يک
آيم اگر  التي بايد به خودم بگيرم؟ چه شکلي به نظر ميبيرون بزند چي، چه ح

خواهد سعي  م مي هو دورم سبز بشوند؟ دل يک نفر، چند نفر، چندين نفر، يک
البد ! ها  داشته باشم ولي تويِ اين ساعت، اينجا، با اين لباس کنم حالت طبيعي

 را ها  شنوم، صداي سگ سروصداهايي مي. واقعاً مضحک به نظر خواهم آمد
هايِ وحشي است که دارند تويِ آوارها   شنوم، دوروبرمان پر از سگ مي

 ١٠ 

هايِ  کردم با ماشين بياييم تا اينجا؛ تويِ نورِ چراغ بايستي سعي مي مي. خزند مي
  .خزد  چي روي زمين مي کهماشين شايد بشود دست کم ديد

يد م بگوي به. رفت شود پيش  جلويِ يک ديوار ايم، موريس، ديگر نمي
  .دهيد بيفتيم اي ترجيح مي م بگوييد تويِ چه چاله حاال چه کار کنيم، به
  .شود کُش وارد مي

  .دانم کجا ام دقّت مي  خيلي به ــ من. کُش
دقّت،  دقّت، عجب، خيلي باهوش ايد، خيلي به ــ خيلي به. منيک

ايي از دانيد، گليمِ خودتان را تنه دقّت مي حاال که همه چيز را خيلي به. احسنت
 که نيستم، يا  همتان باالخره من که مادرتان نيستم، زن. آب بيرون بکشيد

  .بازيِ شما به خطر بيندازم مان را سرِ هوس خواهد جان م نمي تان؛ دل له له
  .ــ هيچ چيزي را به خطر نيندازيد، منيک؛ برگرديد. کُش

پيشِ من خواهيد بر گردم؟ کليدهايِ ماشين  ــ برگردم؟ چطور مي. منيک
  .است

  .گردم ــ من با امکانات خودم بر مي. کُش
شما ! ــ شما؟ امکانات شما؟ کدام امکانات؟ يا حضرت مسيح. منيک

تان تشخيص  تان را از راست حتي بلد نيستيد رانندگي کنيد، بلد نيستيد چپ
اً هيچ يِ خراب شده را تنهايي پيدا کنيد، مطلق آمده اين محلّه بدهيد، ازتان بر نمي

پرسم چه جوري  واقعاً از خودم مي. انجام بدهيدکاري بلد نيستيد تنهايي 
  .توانيد برگرديد مي

  .زنم ــ تاکسي صدا مي. کُش
اينجا بگرديد پِيِ تلفن، بگرديد؛ منتظر . ــ عجبا، تاکسي، احسنت. منيک

يم ما گُم شده ا! يا حضرت مسيح. بمانيد که يک ماشين رد بشود، منتظر بمانيد



 ١١ 

  .زنيد آور و شما از تاکسي حرف مي يِ تهوع تويِ اين چاله
. رود  هست که روزي دو بار به بندرِ جديد مي مسافربرــ يک لنجِ. کُش

شوند خيلي خوب يادم است؛ ساعت شش از اينجا رد  جايي را که سوارش مي
  .شوم شود؛ سوارِ همان مي مي

م شما را اينجا تنها بگذارم، توان ــ من چي؟ من چه کار کنم؟ نمي. منيک
ِ شما به  توانم هم بروم، چون من ام که رانندگي بلد ام؛ با مسئوليت آوردن نمي

تان   زپرتي اينجا، شمايي که هيچ کاري بلد نيستيد تنهايي انجام بدهيد، با آن قايقِ
. که شايد ديگر حتي وجود هم نداشته باشد، واقعاً که خودم را مضحکه کرده ام

وقت   را بگذارند بماند، آنمعابرِ عموميهاي  برق توانستند دست کم چراغ يم
يک چيزي روي زمين هست که آدم را سر .  به جا آورد راشد چيزي شايد مي

م معروف بودم   تصورش را بکنيد، تويِ خانواده. دانم چي است دهد ولي نمي مي
م تويِ  دند برايِ ترساندنبينم، تا جايي که ديگر صرف نظر کر  خوب مي که شب

.  بودم ولي اين همه تاريکي، تا اين حد، نه، هرگز نديده. کنند م  زيرزمين حبس
ش کم است که آن را   گذاشتم، همين بايست کليدها را روي ماشين مي هرگز نمي

ها راه هست  پياده که بخواهيم برگرديم، ساعت! از ما بدزدند، يا حضرت مسيح
کنم  اضافه بر اين، احساس مي. ايِ بي نور و بدون تابلويِ راهنماه تويِ اين محلّه
صداي موتورِ . زمان. (دهم تان اطمينان مي کنند، موريس، به مان مي که دارند نگاه

  ).ماشين، خيلي دور
يِ اعياني بود، عادي،  برق بود؛ يک محلّه  سابقاً اينجا تيرهايِ چراغ

؛   ؛ ماشين بود   بود  و يک عالمه درخت ارکچند پ. آيد زنده، خيلي خوب يادم مي
ها تويِ  شدند، بچه ها رد مي  بود، پيرها بودند که از خيابان   و رستوران   کافه

ش  ها شد و بعضي ها؛ انبارهايِ قديميِ بندر به عنوان پارکينک استفاده مي کالسکه

 ١٢ 

ها بود،   و بازنشستهورها يِ پيشه اينجا محلّه. هم به عنوان بازارِ روزِ سرپوشيده
  .تا همين چند وقت پيش. گناه مردمِ عادي، بي

 فرد، وسط روز  ترين گناه هر کسي، بي! ولي امروز، يا حضرت مسيح
ش هست که تويِ روزِ روشن خودش را به کُشتن  هم که اينجا گُم بشود، امکان

 برسد اينجا  که کسي به فکرش  اين بدهد، جسدش را بيندازند تويِ رودخانه بدون
  .ش بگردد دنبال

ها را  خانه بايد صاحب. هايِ زيادي پايين است يِ اينها تقصيرِ کرايه همه
خواستند،  هاشان را ببرند باال؛ حتي اگر خود آنها هم نمي  کردند کرايه تشويق مي

ها عينِ  ها و سوسک  ها، موش سوسک. کردند بايد به اين کار مجبورشان مي
ها گذاشتند ديوارها ترک  خانه  ه اينجا رخنه کرده اند؛ صاحبسربازهايِ فاتح ب

کارها هم  وقت کاسب هايِ شکسته عوض نشد، پيرها مردند؛ آن بردارد، شيشه
ها، کيلومترها خيابان با  يِ اين بنا ها را ترک کردند و امروز همه آخرش اين محلّه

کس،  يز برايِ هيچندارد، يک پش هايِ دو ورش، يک پشيز هم عايدي  ساختمان
کند، خدا  داند کي حاال اينجا زندگي مي خدا مي. آور است هيچي، انزجار

  ).سکوت. زمان. (کند مان مي داند کي دارد نگاه مي
کنيد، قصد ندارم  بياييد، موريس؛ شما که در هر حال دهن باز نمي

ش کُ. سکوت. (يِ سرِ شب را تنهايي حرف بزنم؛ موتور روشن است، بياييد همه
تر نرويد، موريس، زمين لغزنده  ها جلو آن طرف) .شود به سمت تاريکي دور مي

موريس، ) .سکوت طوالني. (است و شما هم کفشِ مناسب پاتان نيست
کُش تويِ تاريکي ناپديد شده . سکوت. (ها نيست موريس، اينجا دنياي زنده

صداي ! موتور. شنوم ديگر چيزي نمي. بينم کجا ايد؟ من ديگر چيزي نمي) .است
  .شنوم ماشين را ديگر نمي
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صداي بر خورد شديد آب بر سنگ . ( نگذاريد نگذاريد، تنهام تنهام 
  !موريس) .شود شنيده مي

راه خلوت   در ابرها نمايِ بس عظيمِ انبار و بزرگ هايِ ناگهاني شکاف
 کند؛ ريزد، گذرا روشن مي هايِ ساکت بر آن فرو مي را، که باراني از برگ

  .ماند ها مي گردد، و صداي برخورد ماليمِ آب به ديواره سپس تاريکي باز مي
  !ــ يا حضرت مسيح. منيک

  
*  

  
شود  کُش وارد مي. شود راه باز مي  رو به بزرگ آنداخلِ انبار؛ وروديِ

  .دهد به تيرک درگاهي و تکيه مي
  

 و ببريدم لبِ م کنيد از اين انبار رد بشوم، توانيد کمک ــ لطفاً مي. کُش
رودخانه، آنجا که ديد خوبي رو به بندرِ جديد دارد، آنجا که لنج سوار 

م  کمک. شوند؟ من واقعاً بيش از حد ناشي ام که خطر کنم تنهايي رد بشوم مي
دهم که بيش از  هام؟ قول مي هم بکنيد دو تا سنگ پيدا بکنم بگذارم تويِ جيب

  .اين تقاضايي نکنم
کنم  م ببخشيد؛ سعي مي بههم  را  مالحظگي ن بيکنم اي خواهش مي

مخصوصاً باور کنيد از هر گناهي که . ترين سروصدايِ ممکن را راه بيندازم کم
يِ آن چيزهايي که هر آدمي حتماً تصور  بتوانيد تصورش را بکنيد، مبرا ام، از همه

 آن هم به که مردي را اينجا در اين حالت و در اين ساعت ببيند، کند وقتي مي
شود به  وقت مي دانم که آن  بزند؛ مي  حدس آن راتواند کس نمي هدفي که هيچ

 ١٤ 

ازتان درخواست . ش درست نيست هزار چيز فکر کرد، هزار دليل که هيچکدام
  .کنم که اين را باور کنيد مي

  راه رفتن در اينجا پام نيست،ي برايِ درست است که کفشِ مناسبالبته
م را تويِ تاريکي   هم خوب نيست که بتوانم راهها انقدرهم رفتهرويِ م  که حافظه 

 انقدر عوض شده که احتياجِ قطعي دارم کسي برايِ  هم همه چيز و تازهپيدا کنم،
يِ کافي نور باشد که  وقت شايد به اندازه کند؛ آنب م  رفتن به آن طرف کمک

  .همينم و کن تشکّر مي  ازتان ديگروقت ها را خودم پيدا کنم؛ آن سنگ
،  ، اسکناس  اين است که پول، مقصودم پولِ نقد است، سکّهشکلم

دانيد که   است؛ حتماً ميها مدتم نداشته ام،   است که ديگر تويِ دستها مدت
شود، مثلِ قرون وسطي به  پول ديگر به صورت سکّه و اسکناس حمل نمي

ه تويِ يک بار چيزي ؛ نهايتاً انقدري کشود سرم نميم، از تاريخ چيزي  گمان
 ام و الکل هم خيلي  کرده که سيگار را ترک  نه اينبنوشم يا سيگاري بخرم؛ ولي 

توانم با کمالِ ميل  هايِ اعتباري با خودم دارم؛ مي خورم، فقط کارت به ندرت مي
م را برايِ شما بگذارم، اگر بلد ايد چطور ازش استفاده کنيد،  هايِ اعتباري کارت

، عينِ  شما؛ منخوشا به حالِسان نيست؛ ولي اگر بلد ايد، پس دانم که آ مي
زمين رويِ ش را  رود، کيف پول چند قدم تويِ تاريکي پيش مي( .م نيست خيال

  ).گردد عقب گذارد، و باز بر مي مي
در همين چند متري است، دويست قدم شايد، مطمئن ام که انبار را 

خواهم بروم؛  جا است که مي شوند، همان  نگرفته ام، جايي که لنج سوار مياشتباه
 اينجا؛ در هر  در برايِ حضورِ منکافيم،  اي است، به گمان  دليلِ شرافتمندانه

. خواهم بروم  آنجا است که ميه هر جهتحال برايِ شما که اهميتي ندارد، ب
  ).هاش گردد تويِ جيب مي(
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کند،  مي کار  مارک دوپن، با يک جور شارژِ يدکي. اين فندک هست
ش؛   آوردممخصوصاًکند، در هر حال،  شود ولي کار مي م، سرم نمي به گمان

ِ  از انگشت. (هايِ سرآستين هم هست، طال است؛ بعدش هم يک انگشتر دکمه
  ).آورد  درش ميخود

  ).گردد گذارد زمين، برمي رود، آن چيزها را مي پيش مي. (آشغال آت
.  کند  يکي لگدش ممکن است؛ رمآيد هر جايي بگذا م نمي ساعت را دل

شود،  دانم واقعاً، سرم نمي کند، نمي رولکس است، با يک جور باطري کار مي
  . ندارد   کوک احتياجي هم بهها است، ترين  اصالً؛ در هر حال از گران

م سخت  خورم که اين يکي براي قسم مي) .آورد از دست خود درش مي(
ش، خودم  که خودم برايِ خودم خريدم چونکنم  فکر مي. است در بياورم

 يک جواهرفروشي  دليل، روزي از روزها، تويِ ژِنو، از جلويِدونتنهايي، ب به
. آشغال شان هديه، آت ، همه نيستشدم؛ مثلِ اين انگشتر يا باقيِ چيزها که رد مي
کند  م مي   ناراحتدهم که تان اطمينان ب به خواهم  ميين است کهبرايِ هم

در يِ پرندگان، درست  پروازِ پر همهمه. کند دست دراز مي. ( زمينش بگذارم
. مال نشودکنم، مواظب باشيد لگد پس مواظب باشيد، خواهش مي) . اويِنزديک

  ).گردد  برمييِ خود سرِ جا به،اردگذ زمين ميرويِ رود، ساعت را  پيش مي(
  .م کنيد حاال که ديگر چيزي ندارم، کمک

  .گيرد  او را ميشارل بازويِ
  
*  

  
 ،آن طرف ديگراز   آنجا،ها احمقــ آنهايِ ديگر عينِ ). آهسته(شارل 
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 از راه رودخانه بياييد، آن هم تويِ يک قايقِ بخواهيد  که انگار، اند شمامنتظرِ
آييد،  دانستم که از پشت مي ؛ ولي من يکي ميروزِ روشنموتوريِ پليس، تويِ 

 بودم چون  ش مطمئن ها؛ از اين تو، مثلِ ناها ديوارپايِتويِ تاريکيِ آن پشت، 
 اينجا يکي حتماً انتظار نداشتيد.  شما بودمکردم اگر جايِ خودم همين کار را مي

کنيد اگر فکر   اشتباه ميبا وجود اينرا ببينيد که به زبليِ خود شما باشد؛ ولي 
 از ما اين است که، باورم کنيد،. ندباش تا اين حد احمقکنيد که اينجا همه 

در . ، هيچيکارِ خالف قانونيماسد، نه هيچ خطايي، نه هيچ   نمي به شماچيزي
  .زنم  از جانبِ خودم است که حرف مي من همهر حال نه از من يکي؛

بودم،  ش کرده   بشويد، نشان تان پياده  پيش از ايني هم که از ماشين
م؛ جاگوار را من به  به جا آوردحتيش را  بودم؛ مارک صداي موتورش را شنيده 

 همين برايِ به ذهنِ کسي خطور بکُند،  جاگوارآورم حتي اگر فقط فکرِ جاش مي
  .هم است که اينجا ام

ايستد، به آنهايِ   ديگر اينجا وا نميِ مسافربر  هم که ديدم لنجيآن روز
 از کار ش ؛ بلکه اعتصاب کرده اند، بلکه يک چيزيعصبي نشويد: ديگر گفتم

ولي .  ديگري هر چيزِشايد خالصه زيادي قراضه است يا ه قايقشايد همافتاده، 
: ديگر آب نيست، زودي فکر کردم: م گفت  به کهه که آمد خواب بودمبچدختر
 که تا  فهميدممن يکي زودي.  گرفته اند مداخله کنند  آخرش تصميم يعنيپس

که هم چيزي کنند، آخرين  تصميم نگرفته باشند مداخله کنند، آب را قطع نمي
وقتي هم . ، آب استتواند راه بيفتد هايي که مي سوزي  از ترسِ آتش،کنند قطع مي

ش اين است که تصميم گرفته اند تا خود آن  ، معنيروند تا اين حد پيش ميکه 
 ها ولي يادتان رفته که موش.  بدهند  ها را هم فراري هايِ زيرزمين آخرين موش

  .زنم الخصوص از جانبِ خودم حرف مي من علي. ها اند تر از آدم  زبلخيلي
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 به شما؛  دوخته اند مراقب باشيد، چشم: شان گفتم ، به همبه آنهايِ ديگر
ترين   زيرِ نظرتان دارند؛ اآلن ديگر مترصد کوچک، کنند، همين اآلن تان مي نگاه
از تان؛ اگر هم  وخيال ترين خواب هاتان، کم  ترين حرکت  اند، کوچک تان ها نفس

 تويِ يکي از کارِ خالفيترين  همان آنجا، از آن ورِ رودخانه، به کوچک
آيند و از  دو مي   بشوند، به ظنين  هاتان وخيال هاتان يا تويِ يکي از خواب تنفّس

کنند و رشدش  ، پروارش مي  کشندش بيرون تان مي گاه سکوت و تاريکيِ مخفي
يِ شهر  دهند به همه ش مي ت نشانسازند که آن وق دهند، يک جنايتي ازش مي مي

 و آن هم به آورند احمق گير ميشود و ما را  و آن وقت، حق به جانبِ آنها مي
  .حق

  آدم کنيم، مگر نه؟ خواهيد اين اماکن را خالي مي:) تر  آهسته همباز(
اي هست، نه  ديگر نه کافه. ش باشد خوش که اينجا اشدتر ب بايد از موش هم موش

اي هم ديگر نيست، نه برق، نه قايق،   استفادهدر حالِيِ  ي؛ هيچ جادهباري، نه زن
من شغل دارم، يک شغلِ واقعي و عادي، که تويِ بندر منتظرم است؛ . نه آب
بدانيد که من يکي هيچ .  تويِ يک کلوبِ شبانه؛ هر وقت که بخواهممحافظ

. تان نکنم ندارم کمکتان برسانم، بدانيد هم که هيچ دليلي  دليلي ندارم آزاري به
يادتان باشد، عزيز، يادتان . دليلي ندارم عصبي بشوم؛ وقت دارم و صبر هم دارم

  .م ا باشد که هر چه پيش بيايد، من با شما موافق
اگر يادتان باشد شما ايد که ازم خواستيد برويم آنجا؛ ايني هم که 

خوابي  بي. کنم ميبا شما موافقت  دارم فقط  در واقعتان کنم برويد آنجا، کمک
کرديم، روز هم   کار مي داشتيمخوابيم چون شب نمي. کند  را عصبي ميرکسيه

ولي . خوابيم وقت نمي کرده ايم؛ اين است که هيچ ميخوابيم چون کار ن ديگر نمي
االصول، با  خيلي آرام، علي. وقت يکي خواب الزم ندارم، عصبي نيستم، هيچ من
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  .شما موافق ام
 پايِ ديوارها، تويِ تاريکيِ آن پشت، ،جا منتظرتان بودمبراي همين اين

تان را  تان بگويم که داريد وقت توانم به ؛ ولي از همين حاالش مييک ناتوعينِ 
به دوروبرتان نگاه کنيد، هيچي پيدا . کنيد اينجا هيچي پيدا نمي. کنيد تلف مي

ها کاوش کنيد؛   کلّه تويِ،ها، زمين را بکنيد موشه کنيد؛ بگرديد تويِ گوشه نمي
هيچي نيست االّيِ . هيچي به جا نمانده، حتي يک خرده رؤيا، هيچ جا

  . جا ، همهشنوي حرف
  .برد  انبار ميميانکُش را از 

  
*  

*    *  
 

 کنم  مي ، کي اي تو؟ سعي اي که شيطان را ديدهتوييکي اي تو؟ «( 
ه باغِ بزرگ به خانه بر يک شب با کيف مدرسه رويِ دوش از را:     بگويمآن را

 شدم، سر بر  ش کرده، نزديک برق مردي ديدم پشت گشتم، پايِ تيرِ چراغ مي
م را  هايِ آبي، کيف  چشمباانداخته و بي مو داشت  گرداند فقط سر، پوست گُل

؛ کي اي تو؟   بگويمم اين راکرد  مي   تا خانه در رفتم، سعي دوانکردم و دوان وِل 
گذارد تا از پا به  م برسد که مورچه مي گذارد تا به ذهن  زمان ميقدر  همان انديشه

يک شب، پدرم پا شد، همان :   بگويم آن راکنم  مي مويِ سر برود، ولي سعي
کردند و لرزشان  شد وقتي که از تب سرفه مي جوري که برايِ برادرهام پا مي 

ها   از زن کرد، صبح  م  نگاه وکردم و تب نداشتم  ولي من سرفه نميگرفت مي
  شانهجوري که موهايِ برادرهام را   نکنند آن شانهخواست که ديگر موهام را 

 زندگي نکنم که برادرهام؛ يم غذا ندهند و زيرِ همان سقف کردند، که ديگر به مي
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آن کنم   مي ش تويِ آبِ رودخانه، سعي ها انداخت م را ازم کَند و با زباله اسمبعد، 
برايِ تاريکي و آيند  و به دنيا ميآيند  ها بي رنگ به دنيا مي بچه؛  بگويمرا 

هايِ بي رنگ، محکوم به  ها با موهايِ سفيد و پوست سفيد و چشم گاه مخفي
 ديگر، و ظُهر که خورشيد يِ يک درخت  درخت به سايه يکيِ دويدن از سايه

تويِ شن؛ برايِ دهد محکوم اند به فرو رفتن  به هيچ قسمتي از زمين امان نمي
آورد و  ها را به صدا در مي  زنگولهکوبد مثل جذام که   مي آنها، تقديرشان طبل
ش دلِ  کند؛ براي ديگران، يک حيوان، النه  همساز مي آندنيا هم خودش را با

شان   آن وقتي که در اطرافمگرگويد  ماند و هيچ چيزي نمي آنها، پنهان مي
کشد وقتي که همه   که خميازه مي است تنبليسکوت بر قرار است؛ حيوان

 گزيدن گوشِ انسان تا او را يادشان باشد؛ ولي هر ند بهک بنا ميخواب اند، و 
، اين است که ديگر سعي  کنم  مي ش تر پنهان  بيش گويم  مي آن راتر چه بيش

  .)اَبد گفت» .پرسم کي ام کنم، ديگر از خودم نمي نمي
  

*  
  

  .زند  موج ميرود، نوري خفيف و سفيدبر فرازِ . اسکله
  .شود شارل وارد مي

  .سوت يک کشتي، در دور، خفه
  .پروازِ پرندگان. شود کُش وارد مي

  
  .ترسم ــ مي). آهسته(کُش 

  ــ چرا؟). آهسته(شارل 
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  .دانم چرا نمي. ترسم ــ مي. کُش
  ؟را داريت  ــ اسلحه. شارل
  برايِ چي؟. ــ اسلحه؟ نه. کُش

  .آيد جايي مثلِ اينجا ش نمي  يک پليس که بدون اسلحهــ. شارل
  .ــ من پليس نيستم. کُش

  ؟ دولتــ مأمورِ. شارل
  .ــ نه. کُش

  ؟ خصوصيــ کارآگاه. شارل
  .ــ نه. کُش

  ــ پس چي؟. شارل
  .يک آدمِ عاديــ هيچي، معمولي، . کُش

ش  مارک:) خيلي آهسته. (ــ اگر راست باشد، حق داري بترسي. شارل
  وِستون است؟
  ــ چي؟. کُش

  .ها ــ کفش. شارل
  کي است؟:) تر باز آهسته. (خرم هام را خودم نمي ــ کفش. کُش

  ــ کي؟. شارل
  .کند م نگاه مي ــ اويي که تويِ تاريکي به. کُش

  ؟ با خودت داري  اسلحه يک.نشو ــ عصبي :). تر باز آهسته(شارل 
  .نه. تان ــ نه، گفتم که به. کُش

  .آيد اينجا، بي دليل کس بي اسلحه نمي  ــ هيچ.شارل
  .ــ دليلِ خودم را دارم. کُش
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  .ــ پس اسلحه هم داري. شارل
  .ــ نه. کُش

  .م دارد، جان سنگ بر مي ت پاره ــ اگر راست باشد، عقل. شارل
  

شارل . زنند اَبد و شارل درِگوشي حرف مي. رود سمت اَبد شارل مي
  .گردد پيشِ کُش بر مي

  
  .گرديد خواهد بداند پِيِ کي مي ــ مي). به کُش(ل شار
  .کس ــ هيچ. کُش

  ــ پس، آمده ايد اينجا چه کار؟. شارل
  .ــ بميرم؛ اينجا ام که بميرم. کُش

  ــ کي است که خواهان مرگ تو است؟). آهسته(شارل 
  .خودم. کس ــ هيچ. کُش

  ــ چرا؟. شارل
بايد برايِ پولي که . يِ پول هيِ شخصي، قضي  يک قضيهه خاطرِــ ب. کُش

. ؛ پولي که ديگر وجود ندارد، اين است قضيه پس بدهم م سپرده اند، حساب به
توانم تويِ  نمي.  استموقوفهتان بگويم، موضوعِ پولِ  کمي بيشتر که براي

م نقشِ  حيثيت. يِ حيثيت است، اگر بخواهيد قضيه. حاضر بشومشورايِ اداري 
  نيست که که نقشِ بر آب شده باشد، اينم نيست خيالعينِ . بر آب شده

  . را ببينم شدن خواهم غرق کند، ولي نمي م مي ناراحت
  در رفتن از زندان  برايِــ اينجا جايِ مناسبي نيست). آهسته(شارل 

  .نيست
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 د؟ اصالًنز  ميروم، کي از زندان حرف  ــ از هيچ زنداني در نمي. کُش
هرهايِ روحاني مرد شرافتمندي را به دادگاه بِکشند  که خواکرد تصور شود مي

فقط خيلي  واگذار کرده اند؟  او را با اطمينان کامل بهِ خودشان که مديريت پول
  . شخصيت ديگر برايِ خودم بسازم يک کهش را دارم  سن و نه ميل نهساده ديگر

  ل؟زني بروي خارج با اين پو  چي نميبرايِــ ). تر آهسته(شارل 
پس از . ( شدهيدانم اصالً چ گويم نمي تان مي ــ کدام پول؟ به. کُش

برداشت کمي يک . روز به روز، البد. توانم به خاطر بياورم نمياصالً :) مکثي
ي  رويه. آيد  يادم نمييهايِ هنگفت خرج. روز، يک خرده هم روزِ ديگر، البد

هايِ اخير کرده  آيد اين سال اي يادم نمي هيچ ديوانگي. زندگيِ متوسطي دارم
 ، شد خيريه بازنشستگي مديرِ ماليِ بنيادهايِ موقعِکرد اصالً نبايد قبول . باشم 

  .دنگير  آدم را تحت نظر نمي اصالًکهجايي 
اسلحه .  نيستليسپ. ــ با ماشين آمده). پس از زماني، به اَبد(شارل 

  .دارد بر مي نگ س  پارهش  عقل. ندارد قبوليدليلِ قابلِ. ندارد
  

  .گردد سمت کُش  برميو اوزند  اَبد دمِ گوشِ شارل حرف مي
  

هات را اينجا  کاري خواهي کثافت  چي ميبرايِخواهد بداند  ــ مي. شارل
  . کنيپاک

. شبه خودمگشتم پِيِ جايي  مي. شناختم  را مي اين محلّهها قديمــ . کُش
 دو تا کهه رودخانه نزديک بشوم،  ببه من اجازه داده شود کهخواهم فقط  مي

ديگر . ديم کن  اذيتکتک بخورم يا مخواه نمي. کنم سروصدا نمي. سنگ بردارم
  .چيزي ندارم که بدهم
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  ــ تنهايي آمده اي؟. شارل
  . جز يک زن البته.بلهــ . کُش

  ــ يک زن؟. شارل
  .هنوز آنجا است، حتماً. راند ــ ماشين را مي. کُش

  ــ همين؟. شارل
  .ــ همين. کُش

  ــ ببينم بندر اعتصاب هست؟). ناگهان(شارل 
 حرف  با من از اعتصاببرايِ چي، دانم اصالً نميــ اعتصاب؟ من . کُش

 من طرف ديگرِ شهر وانگهي،. م گمانبه زنيد؟ اعتصاب هميشه هست،  مي
هيچ وقت پا اصالً کنم،  کنم، خودم را قاطيِ امورات بندر نمي زندگي مي

  .رام بيرونگذ نمي
  

  .زنند اَبد و شارل مدت درازي درِگوشي با هم حرف مي
  

  .خواهد ــ نمي). به کُش(شارل 
  ــ چرا؟. کُش

  .کشاند اينجا ها را مي  پاسبان،گويد يک مرده اينجا ــ مي. شارل
خواهيد چيزي  مي. کنند  خفه مي را قضيه اصالً.وپرت ــ چِرت. کُش

  .دهيد به همين زن ميبريد  ميد؟ بنويسم که شما را مبرا کن
  .خواهد نميــ . شارل
چسبد به  م مي ، تنمها ش بگوييد که با دو تا سنگ تويِ جيب ــ به. کُش

  .بيند کس چيزي نمي  هيچديگرآن ته، 
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  .کند قبول نميــ . شارل
  .ــ ازش تمنا کنيد. کُش

  م؟ دهي به ش چي مي عوض:) آهسته. (ــ نه. شارل
 حتي بر  هم کهساعت را. تان دادم چي را به همهه ديگر من کــ . کُش

  .نداشتيد
  .دارم  نمي هم شــ بر. شارل
  .ــ ماشين را بر داريد. کُش

  .م پول ندادي ــ به. شارل
  .تان دادم م را به هايِ اعتباري ــ کارت. کُش

  . نداديــ پول. شارل
  .مشناس  نميي ديگرپولِ جورِمن . ــ ولي اين پول است. کُش

  .هات ــ تويِ جيب. شارل
تان  م را بر داريد اگر دل کُت.  کرده ام هام را خالي ــ جيب. کُش

خواهيد؟  آخر چه مي.   تان پولاين بگذاريد با  م   راحت ديگرخواهد، بعدش هم مي
اسکناس و .  و پوچ صد فرانک اينجا، صد فرانک آنجا، مشروب و سيگار، هيچ

 هايِ اعتباريِ من پول است، کارت. ها  وحشيسکّه پولِ فقيرها است، پولِ
دو خيابان آن ور تر پارک . طور ِ من هم همين  ماشينو رولکسِ من وانگهي،

  .م نگوييد که ماشين پول نيست به. شده
 پاک ش  عقلم به گمان. دهد ها را نمي  سؤالــ جوابِ). به اَبد(شارل 

  .دارد سنگ بر مي پاره
  

شارل به او نزديک . دارد ود، دو سنگ بر ميش کُش به آب نزديک مي
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  .دارد ش مي شود، با گرفتنِ کت او نگه مي
  

   اين کار را بکني؟خواهي ميــ واقعاً ). به کُش، خيلي آهسته(شارل 
  .ــ بله. کُش

تواني بروي هر  ــ آخر چرا؟ تو که هر چه بخواهي داري، مي. شارل
م را در  اشکت را؛ بوش  کنم پول ش مي  داري؛ حسوپله پول. جايي که بخواهي

  بکني؟  ي کارچنين چي بايد برايِ  آخر.آورده است
  . کنيد م ــ ول. کُش

  کليدها چي؟پس ــ . شارل
  .کنم  مي اند، گمان ــ رويِ ماشين . کُش

  ــ زنه چي؟. شارل
  .وچانه بزنيد ش چکــ با خود. کُش

  هات چي؟ ــ کفش. شارل
  ).کند رل کُش را وِل ميشا. (دارم شان مي ــ نگه. کُش

  
ها  کند، کُش دو تا سنگ کند، اَبد به کُش نگاه مي شارل به اَبد نگاه مي

  .گذارد هاش مي را تويِ جيب
  

*  
  
ش که استراحت   تختدم، رويِ روزِ دوم، اندکي پس از سپيده«

 وارد   کند که يک بادبانيِ بيگانه ش آمد تا باخبرش کرد، معاون مي
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  ».خليج شده است
  .ملويل

  
  . برخورد آب بر ديوارهاراه، در شب، با صدايِ بزرگ

  .ش کَلر شود، پشت فَک وارد مي
  .مانند يِ انبار مي پايِ دروازه

  
  .ــ تا اينجا آمدي، حاال برو تو. فَک
آن که من بتوانم بروم  ــ آن تو واقعاً زيادي تاريک است برايِ اين. کلر

  .تو
  .تر نيست  تاريکــ آن تو از اينجا که. فَک
  .همين، اينجا کامالً تاريک استاصالً ــ خوب . کلر
  .ت بينم ــ اينجا کامالً تاريک نيست چون من مي. فَک
  .ت، پس برايِ من کامالً تاريک است بينم ــ ولي من نمي. کلر
زنم  برايِ تو حرف مي چيزي يِ  در باره بيايي آن تو، منــ اگر با. فَک

  .زنم ش را مي رويم آن تو با تو حرفکه اگر دو تايي ب
  .زند م مي وقت کتک خواهد بروم، برادرم آن م نمي ــ دل. کلر
  .فهمد ــ برادرت نمي. فَک
  .خواهم بروم آن تو ــ حتي اگر نفهمد، نمي. کلر
  ِ من آمدي؟  چي تا اينجا دنبالپس برايِــ . فَک
زيادي قهوه خورده ام، ــ فقط برايِ هواخوري تا اينجا آمدم، چون . کلر

  .که با تو کاري بکنم يِ ما زيادي گرم است، اصالً نه برايِ اين چون تويِ خانه
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م کاري بکني که، فقط کافي است خودت را هواخ ميــ ازت ن.  فَک
  . کارها با منباقيِبرمت آن تو و  وِل بدهي؛ من خودم مي

 ام و ــ آن تو زيادي تاريک است، من هم زيادي کوچولو. کلر
  .ترسم مي

 نورهايِ به خاطرِ تو  آن،سوراخ است سقف و ديوارها سوراخــ . فَک
  . تاريک است از بيرونتر آيد کم  مي ديگر از طرف کهبندر

   بدانم که نترسم؟ اين را چه جوريــ آخر من. کلر
  .هات را ببندي، اين هم از چه جورش ــ کافي است چشم. فَک
  .استهام را ببندم، کامالً تاريک  ر چشمــ ابلهانه است، اگ. کلر
 که بيرون چه جوري است، تاريک هات را ببندي، اين ــ اگر چشم. فَک

کني پر از نور است  تواني خيال  کند که، مي  فرقي نميديگر برايِ تو يا نه، است
رويم دو تايي  برم و مي ت مي  دارم راه همهات را بسته اي، که من و تو فقط چشم

 کردهت بگويم، تازه اصالً الزم ن کني که من به بازشان مي  وقتي  بعدش همآن تو،
  . کني که وقت بازشان هيچ

توانستم در را  ــ اگر باز دست کم يک چراغ تويِ خيابان بود، مي. کلر
بينم و  ولي اآلن حتي در را نمي. روم تو روم تو يا نمي توانستم بگويم مي ببينم و مي

که در را  خواهم چون م نمي به گمان. خواهم خواهم يا نمي  ميتوانم بگويم نمي
 هر روز وقتي هوا که  چوندانستم دري هست   که اگر نميحديبينم، تا  نمي

 هست؛  اينجاتوانستم حتي بدانم که اصالً يک در يينم، نمي  مي آن راروشن است
کسي صالً  که تو هستي يا که ادانستم نميزدي،   حرف نمي با منتو هم اگر

  .دارد هم پاک دارد ترس برم مي هست، آخرش اينجا
بار   زيادي پشت سرِ هم بترسد، خالصه بايد يکِ ــ آدم نبايد مدت. فَک
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  . کوچولو بودبس کرد
است خواهي بروم آن تو؛ برايِ همين  دانم چرا مي ــ تازه، دقيقاً مي. کلر

  .ضوع از چه قرار استدانم مو خواهم، چون دقيقاً مي  من اين را نميکه
خواهم  تواني دقيقاً بداني چرا مي ــ اگر هنوز کوچولو اي، پس نمي. فَک

رويم آن تو، پس انقدرها هم  دوتايي برويم آن تو، اگر هم دقيقاً بداني چرا مي
  .کوچولو نيستي، انقدر بازي در نياور، برو تو و بعدش هم تمام

 هنوز يک خرده کوچولو ام، ــ شايد خيلي دقيقاً ندانم چون که. کلر
م  ولي مطمئن ام که چيزهايِ خيلي خيلي خوبي هم نيستند چون که برادرم کتک

  .زند اگر اآلن من را با تو ببيند مي
يِ اين چيزها بگويي که خيلي خوب  تواني درباره ــ چطور مي. فَک

  جوري است؟ داني چه  که اصالً نميدر حالينيستند 
شود  چه جوري است چون که کوچولو ام، ولي نميــ شايد ندانم . کلر

م بگويي و من هم  که چون هنوز فقط يک خرده کوچولو ام تو بتواني هرچيزي به
  .ش بدهم قورت

 است، طور چ کهتواني بداني مي  چطور ببينم آخر لطفاً بگو وليــ. فَک
  نکي امتحا وقت با هيچ  آخر تو که اين چيز را هيچ   يا بد، چون استخوب

چه بد، : گفتم  مي؛اصالً خوب نيست: گفتي نکرده اي؟ اگر کرده بودي و مي
: گفتي  کرده بودي، نمي دانم که اگر يکي مي ولي چون من. رويم تو ، نميباشد

آمدي هم آن تو   و مي؛ خوب استواقعاً: گفتي  بلکه مي؛اصالً خوب نيست
داني، که   نميچيزي دانم که که اين همه بازي در بياوري، پس مي بدون اين

  .دانم مي: شود گفت  کرد و فقط بعدش مي ش بايد امتحان اول
م بگويي آن چيزي را  جا به کني همين ــ پس براي چي شروع نمي. کلر
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  م بگي؟ که گفتي داري به
دهم  گويم و بعدش هم يک چيزي مي ت مي ــ اينجا نه، آن تو به. فَک

  .ت به
  ــ چي؟. کلر
  .ش دهم ت مي هــ بعدش ب. فَک
 که يک اگروم آن تو نرگويم که يک روزي، شايد،  ــ البته نمي. کلر

 آن تو اين است يِ برو تو؛ ولي مسئله: م بگويد ش روزي به خيلي خيلي خوشگل
 تاريک  هوا حاالهر چند هم کهبينم، و   مي تو راشناسم، هر روز  تو را ميمنکه 

ت  که بخواهم به ؛ حاال، بدون اينجوري هستي آيد چه است، درست يادم مي
 هاشود گفت که تو انقدر  بامحبت نيست، نمي همدانم که خيلي  چون مي،بگويم

يِ آنهايِ ديگر  روم آن تو و همه باشد، با همين اين مي: خوشگلي که من بگويم
  .کنم را وِل مي

تواني بداني پسري خوشگل است يا  ــ حقيقت اين است که تو نمي. فَک
  .تواني چيزي از يک پسر بداني  نيست، نميخوشگل

توانم بدانم؟ اين ديگر از آن  که نمي  چطور است ببينمــ لطفاً بگو. کلر
خوشگل : م به پسرها نگاه کنم و بگويم ااين را که ديگر بلد. ها است حرف
من خيلي خيلي :  با تو که نيست بگويي آخر خالصه.خوشگل نيست:  يا؛است

يِ يکي   ديگران هستند که درباره،تويِ زندگي.  کاري ندارداين که ؛خوشگل ام
هر .  وگرنه خيلي خيلي آسان است، بي شوخيه؛خوشگل است يا ن: گويند مي

م انتخاب کنم و  ا احمق نيستم، قادرحسابيبينم، من که  روز يک عالمه آدم مي
  .روم، با آن يکي نه با اين يکي مي: بگويم

کني و   ها نگاه ثلِ يک دختر کوچولو به پسرتواني هميشه م ــ نمي. فَک
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 ش  بايد درباره و به کجاش کرد پسر نگاه بايد به يکداني کجا فعالً، حتي نمي
 بودم که گفتم ي احمقعجب: گويي وقت مي ؛ امتحان که کردي آن کردقضاوت

 نيست، و آن پسر خوشگل نيست در حالي که خوشگلاين پسر خوشگل است 
  .ستخوشگل ادانم که  ديگر مي حاال در حالي که
  دهي؟ م مي وقت، گفتي که چي به ــ اگر بروم تو، آن. کلر

  .ــ يک فندک.). کند دراز ميمشت بسته دست را با (فَک 
  .کشم ــ من که سيگار نمي. کلر
ش  نشان. ( اسم يکاولِِ  کاريِ حروف ــ طال است، با کنده. فَک

  ).دهد مي
  .گيرم در اين صورت باشد، ميــ ). دست درازکنان(کلر 
  . اگر بيايي با من آن توت  بهش دهم ــ مي. فَک

دهد،  وقتي آدم چيزي مي. گيرم ــ پس نه، نمي). کشان دست پس(کلر 
  .خواهد، عجبا دهد و همين، چيزِ ديگري نمي آن را مي

  .خواهم، دقيقاً ــ چيزي نمي. فَک
  .ها است  آن حرفخواهي؟ اين ديگر از ــ چطور چيزي نمي. کلر
خواهم   ازت مي؛آيم آن تو ، با تو ميبله: خواهم بگويي ــ ازت نمي. فَک

خواهم  خواهم که يک کاري را نکني، ازت نمي آيم؛ پس ازت مي نه، نمي: نگويي
کني،  کني، پس کاري مي که اگر نيايي تو، رد مي پس که کاري بکني؛ درحالي

  .ي، درست برعکسو من، ازت نخواستم که اين کار را بکن
  .وقت زند آن م مي ــ برادرم کتک. کلر
  .فهمد ــ کسي نمي. فَک
  .کند مان مي  تو، نگاه سرِــ يک خانم هست، پشت. کلر
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  .منيک آنجا است. گردد فَک برمي

  
*  

  
م که شاالپِ  اتقريباً مطمئنمن  شنيديد؟  راشاالپشما هم ــ . منيک

خودش است، :) شوان به فَک ، نزديکهو يک (.افتادن مردي را تويِ آب شنيدم
شود،   سقوط تني در آب شنيده ميصدايِ( کرديد؟ شش، چه کار موريس، فندک

  ). ديگرِ انبارطرفاز 
) .رود سمت کلر ميبه  شتابان. (مطمئن بودم! يا حضرت مسيح

 آب .بياورم  بده، بايد از آنجا درش  م  راه را نشان ودخترکوچولوي مهرباني باش
اينجا . کند  بلد نيست شنا او هم، است، کثيف و پر از مازوتاست يخ حتماً
بگير، اين هم ) .خندد فَک مي. (م کن نمايي راهشود چيزي ديد، گم شده ام،  نمي

 . احمقکدختر) .خندد فَک مي. (دهم  هم باز مياًدهم و بعد ت پول مي پول، به
  ).ودر طرفي ميبه . (دهم ت نمي  هيچي بهاصالً

  .ــ از آن ور نيست، اصالً. کلر
طرفي ديگر به . (آور است خواهي ازت خواهش کنم، تهوع ــ مي. منيک

  ).رود مي
  .ــ از آن ور هم نيست اصالً. کلر

م؟ چرا انقدر ه ات کردکني؟ چه کار ــ چرا با من بدجنسي مي. منيک
سرِ يک خرده از  کم ، دست راش بده، فقط سمت  م  راه را نشانسرِي؟  اابله

  .بده  م مسير را نشان
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  ).گيرد طرف او ميبه  خودش را کفشِ. (را بگير م ــ کفش. کلر
  .خورد به چه دردم ميــ کفشِ تو . منيک

  .دهم ت نمي ــ پس راه را نشان. کلر
چه کارش بايد ) .گيرد آنها را مي. (ت را م کفش ــ بده، بده به. منيک

  .دارم  زود باش، عجله! سيحبکنم، يا حضرت م
توانم با  ت کنم، نمي نمايي توانم راه ــ اگر انقدر عجله داري، نمي. کلر

  .يک لنگه کفش بدوم
م  کمک) .رود سمت فَک ميبه  شتابان! (ــ يا حضرت مسيح. منيک

دانم که کليدها را   مي.گويم به ماشين چيزي نمي راجع) .خندد کلر مي. (کنيد، آقا
گرديم، خودم راهي پيدا  پياده برمي. گويم  چيزي نميبا وجود اينتيد، ولي برداش

فَک . (وجورش کنم ولي دست کم، من را ببريد پيشِ او، که بتوانم جمع. کنم مي
، آييد  نظر ميآدمِ خوبي بهدانستم؛  مي) .کند ستمت او دراز ميبه ش را  دست
يِ گذر از  در لحظه. (دهم ل ميتان پو ؛ به خاطرِ اين خدمت بهالعاده خوب فوق

توانم  آن تو خيلي تاريک است، نمي:) برد يِ انبار که فَک او را به آنجا مي دروازه
  .م که راه ديگري هم هست ا، مطمئنرد بشوماز آنجا 

هايِ بندر از آن طرف  ــ تويِ سقف سوراخ هست و روشنايي. فَک
  .؛ راه ديگري نيست توآيد مي

.  نکنيد م  ابله فرضيِ  يک دختربچهکنم ، خواهش ميــ اوه نه. منيک
، ديگر  دفعه، اين دفعهاين) .شود سقوط تني به درون آب شنيده مي دومين صدايِ(

سر و وضعي که  اينيِ ابله، با  پسره:) به فَک. (کامالً دير است، از دست رفت
يِ   و به وسيلهرانندگي کنيدبا آن ماشين توانيد   هم نمي يک کيلومترشما داريد،

 ،تان درست کنم  براييکه دردسر ؛ بهتر است پيش از اينپليس بازداشت نشويد
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اصالً نفله بشود، .) کردن کند به گريه بنا مي. (فوري کليدها را به من بدهيد
 جلبک  تبديل بهها بخورندش، کند، ماهي ش باد کند، شکم  خودش را غرق

هاش به لب  ديگر واقعاً جانم از حماقت؛ من م نيست عينِ خيالصدف، به بشود، 
  .رسيده

  
  .شود  شارل وارد مي به کمککُش، خيس،

  
مثلِ عروسک چيني اينجا نمان، :) به کلر(! ــ يا حضرت مسيح. منيک

  اينزود باشيد:) به فَک. (برو حوله بياور. بيني که خيس است ابله کوچولو؛ مي
روز که  اين سوراخي کَپک بزنم تا  اينتويِ ندارم من خيالم،  کليدها را بدهيد به

  .ش کنيد شما، ول:) به شارل. (بشود
  .ش شکستهِ پا ــ قوزک). به منيک(شارل 
  ؟پس چي شد:) به کلر. (م بدهيدش به. ــ ابله). به شارل(منيک 
فهمم چرا بايد مثلِ  ، نمي شناسم مي که شما را نــ من). به منيک(کلر 

  .کنم  خدمت  به شمايک کُلفت
  .ــ کلر، زود باش). به کلر(شارل 
  .پانسمان کردن، برايِ  هم بياورــ يک پيرهن). به کلر(منيک 
  ي؟ه ات را چه کار کرد ــ کفش). به کلر(شارل 
  .ــ زود باش ديگر، تو هم). به کلر(منيک 

 دهد، ناگهان روز باال خندد، آسمان را نشان مي مي. (کن  ــ نگاه. کلر
  ).آيد مي
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  .رود هايِ منيک از هوش مي کُش تويِ دست
د که او را به خور  به کلر بر مي،شودب به فَک نزديک رود که  ميشارل

  .برد  انبار ميپايِ ديوارِ
  

*  
*    *  

  
  .دم روشناييِ ارغوانيِ سپيده.  انبارپاي ديوارِ

 که به آنها کند  وانمود ميکند، اما  مي  نگاهو شارل  کلر بهاز دورفَک 
  .کند نگاه نمي

  
  

ــ راست است که ). دارد شارل را با گرفتنِ دست او نگه مي(کلر 
که  اين دون  کسي را خبر کُني، بکه اين  دونبروي ب  خواهي با اين ماشين بزني مي

   بي خدا حافظي؟،کردن مادر، پدر، همه کني، با وِل  خدا حافظي
گاه نبه فَک . ( را ندارم توزدن با   رفم بگذارد، وقت ح ــ راحت. شارل

  ).کند مي
: گويي  مياصالً هيچ کاري نداري وــ وقت ندارم، وقت ندارم، . کلر

  .وقت ندارم
  .توانم بات حرف بزنم ــ سرم خيلي شلوغ است، نمي. شارل

 با اين ماشين  داريگويم که  به مامان ميروم دو مي به  من همــ پس. کلر
  .افتد راه مي صيبت وحشتناکيشوي و م جيم مي
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اصالً روم؛  مي: روم؛ حتي نگفتم با اين ماشين مي: نگفتممن ــ . شارل
  .هيچي نگفتم و تو هم زيادي کوچولويي

 مه اکرد   ديروز شروع از. نيستمچولو کو از اين به بعدــ من ديگر. کلر
 سر يدنواب شب را بدون خيِ وقت همه هيچ. قهوه خوردن و تا شب قهوه خوردم

  خوابي نه شب؟ ي نه روز مي زحمتي هيچکني که ب تو چه کار مي. نکرده بودم
 تاريک است، که نه اين،  دارد و شب م مي  نور بيدار نگهز،ــ رو. شارل

هايِ باز  ، با چشمافتد  مي اتفاق ها  چهببينم تا رم را حسابي باز نگه دامها بايد چشم
  .شود خوابيد  نمي کههم

سر  هاتان کلک د ازخواه ميم  دل. شوند  من همش بسته ميمالِـ ـ. کلر
خواهم  خواهم اينجا تنها بمانم، نمي نمي. را با خودت ببر، شارلين م. در بياورم

آن هم ، باشد دخترها يد با چرا کارهايِ شاق با آخرتنهايي مواظبِ مامان باشم؛
کنند با  م مزاح مي با هکه در حاليکنند و   که پسرها هيچ غلطي نميموقعي
  . بيايمهاخواهم با شما رويد، من هم ميخواهيد ب ميروند؟ وقتي  مي ها در ماشين

  . ماشين ندارم که؟ منزند  ميــ کي از رفتن حرف. شارل
 که کليدها را دارد و منتظرت چي او  پســ). دادن فَک با نشان(ــ . کلر

  .شناسم هاتان را مي  کَلَکاست؟ 
  چيزي؛ مالِ او نيست،چيزي که من دارم. نتظرِ من نيستماو ــ . شارل

  .شناسي تو هم چيزي نمي.  مالِ من نيست، که او داردهم
 پارس هم ه، بايدها  ؛ مثلِ سگشناسم  شماها را ميــ چرا، چرا،. کلر

  .ليسيد کنيد ولي آخرش هميشه کون هم را مي مي
ات حرف بزنم، خيلي خواهم ب ــ کلر زود باش برگرد خانه، نمي. شارل

  .م امشغول
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گويد بدبختي   کني و مامان مي ــ مشغول، تو؟ تو که حتي کار نمي. کلر
. آيد سرِ ميزِ آشپزخانه ها مي  و همين زوديرسيدهما  از راهرو گذشته حاال دمِ درِ

کند، من  نوايي و بدبختي دخترها را چاق مي کرده اند که بي  دخترها برايم تعريف
 که  وقتي؛ اين است که تصميم گرفته ام ديگر نخوابم تاباشم  چاقم خواه هم نمي

  .آرام بگيردم   دل
 کافي ي، هنوز به قدرِ اواپس باشي، تو الغر  دللزومي نداردــ . شارل
  .بدبختي نداري
   اگر بروي، تنهايي چطور از خودم دفاع کنم؟ آخرــ. کلر

  .کنند  ودشان دفاعبگيرند تنهايي از خ ــ همه بايد ياد. شارل
  .بدهد بده؛ برادر بايد به خواهرش ياد  ــ يادم. کلر

  .ت ياد بدهم  ندارم بهش را ــ وقت. شارل
من که . جيم بشويخواهي با اين ماشين  دارد که مي  ــ پس حقيقت. کلر

اصالً اندازم،  ؛ مصيبت راه ميدر برويخواهي  گويم مي وم به مامان مير ميدو  به
  اگرنه،رويد، نمي  در از اينجابدون مصيبت  پسرهاخواهد؛ شما ميبت م مصي دل

 پسرهايي که با هم شوخي ؛کنيد م مي عصباني. بيايمخواهم با شما  ميهم من 
 همچين همين ماشين ؛کند م مي  همه چيز عصباني؛کنند م مي  عصباني،کنند مي

خيلي خيلي طول م، ببين.  ازش بميرمتا خورم ميانقدر قهوه ! کند م مي عصباني
  کند؟  بگيرد از خودش دفاع  آدم يادتاکشد  مي

  .کشد  خيلي خيلي؛ خيلي خيلي طول مي،ــ آره. شارل
  . کمي ماندهدادن، وقت  کن يادم  ــ پس شروع. کلر

که ياد کسي  م که از خودم دفاع کنم، نه اينبلد اقدر  ــ من همين. شارل
  .بدهم
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  . هم بگوييم خدا حافظ بهدخواه نميم  دلــ . کلر
يک روز، من ديگر اينجا . ــ با اين حال چيز اهميت داري نيست. شارل

 آيي آنجا که پيدام اي، مي  ه  که مرا ديدافتي  مي آخرين جايي به ياد؛خواهم بودن
  .شود  تمام مي همين، وخواهم بود آنجا ن ولي منکني، 

  . بگويم خدا حافظدخواه نميم  دلــ . کلر
  .هايي که ازت خواسته اند ــ زود باش برو پِيِ حوله. لشار

  
  .کند کلر شارل را وِل مي

  .شود شارل به فَک نزديک مي
 که به آنها نگاه کند  وانمود ميکند، اما شان مي  نگاهاز دور کلر

  .کند نمي
  

*  
  

  .زنم ش مي  کُتکاًــ بعد. شارل
  زني؟ ش مي ــ چرا کُتک. فَک

  . تو راه افتادــ چون دنبالِ. شارل
  . او راه افتادم افتاد، من ام که دنبالِن رام ــ او نيست که دنبالِ. فَک

 دختر به سنِّ او هيچ غلطي ندارد. زنم ش مي  اين کُتکــ با وجود. شارل
  . تويِ خيابان بکندکه

  . که خوردهبودهيِ زيادي  خاطر قهوه ش به  ــ همه. فَک
  .ن قهوه بخورد اين سبهندارد   ــ دليل. شارل
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تو . ــ با اين حال انقدرها هم کوچک نيست که نتواند قهوه بخورد. فَک
 ،گويي ميتو بيني که انقدرها هم کوچک نيست که   همين نميبرايِي،  ابرادرش

  .قهوهبرايِ اصالً، برعکس، در هر حال 
يِ همين  برابينم سني را که دارد،   مي کامالً مندرست همين؛ــ . شارل

 کوچک نيست که بيايد،  هم انقدرها؛گويم نبايد شب بيرون بيايد که مياست 
  .که دنبالِ تو راه افتاد چونزنم  ش مي کتک

  .خورم ش راه افتادم، قسم مي ــ من ام که دنبال. فَک
که فکرِ انجامِ کاري را که کردي  چونزنم  ش مي ــ پس کتک. شارل

  .ت داد به
  .هيچ کاري نکردماصالً ــ من . فَک

  .ش راه افتادي ــ دنبال. شارل
 کي دنبالِ کي شود دانست نمي شب است، تا به اين حدــ وقتي . فَک

 چرا و کي دکه بدان  اين بدونشود  آدم رو در رو مي اين جوري؛افتد راه مي
  . کي استرويِ روبه

  .ش آن تو کني ببري  سعي کهــ فکرش را داشتي. شارل
زدم چون  فقط حرف مي. خورم  ميــ هيچ فکري نداشتم، قسم. فَک

  ها را ابله که حالت شد زده مي بايد حرفي ؛شديم رو  با هم روبه، تصادفي،شب
  .نداشته باشيم

  .يِ او گذاشتي روت را  دستبعدش همــ . شارل
، يقين ش  تازه شايد،شايد يک لحظه،.  نگذاشتم چيزيچاصالً هيــ . فَک
  .دش  چيزي ديده نميکه اصالً نيست چون

  ش؟ ــ تا کجا گذاشتي. شارل
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، به قدر ي نگذاشتم ديگرــ شايد تا اينجا، در هر حال هيچ جايِ. فَک
  . مارگذ  که بدانم تا کجا ميديدم ميکافي 

ش راه   دنبال نه بگذاري، ت را هيچ جايي خواهم دست ــ نمي. شارل
م  که به نش آن تو بدون اي کني شب ببري  فکرش را داشته باش که سعي، نهيفتب

  در آينده بهتواني ت بگويم که مي بگويي که چنين فکري داري تا من بتوانم به
واقعاً زيادي کوچک است که خودش فکري .  يا نه ادامه بدهيچنين فکري

 ببيند  تو راکه آمدن چه برايِ اين باشد بدگمان که به تو چه برايِ اين باشد  داشته
  مثلِسراني خودت را مي  که،بياييت داري  تو عاد کهدانم  که من ميجوري آن

 تويِ يزني و چيزِ ديگر  چيزي حرف مي يک اژدها کوچولو درحالي که ازيک
شود و من ام  مي شناسم؛ ولي بعد زيادي دير  را ميفوت و فنِّ تو  منسر داري،

 تسالّش بدهم، ترجيح  مجبور باشم حوصله ندارم هممن. که بايد تسالّش بدهم
  کهترين فکري داري حدس بزنم که کمفقط ش بزنم اگر  ش کتک لدهم قب مي

ش   و نگه تواني فکرت را داشته باشي  مي که آياکه فوري ازم بپرسي بدون اين
  .داري

 که از تو بپرسم خورم هرگز فکري نداشته باشم بدون اين ــ قسم مي. فَک
  .گري است ديکل جايِ م به نقداً ذهن. توانم داشته باشم يا نه  ميکه

  خوري که ازم بپرسي؟ ــ قسم مي. شارل
  .خورم ــ البته که قسم مي. فَک

  ــ سرِ چي حاضري قسم بخوري؟. شارل
  .خورم بخورم، قسم مي  خواهي قسم ــ سرِ چيزي که تو مي. فَک

شناسم که بتواني   سرِ چي؛ چيزي نميرسد چيزي به نظرم نميــ . شارل
ش   چيزي که بتوانم بهيا داشته باشد، ياهميتيِ من  براش قسم بخوري که  به
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  . داشته باشدييِ تو اهميتبرات بدهم که  قسم
  . که کرديش پيدا،م بگو ــ به. فَک

بخور، بگيريم، به کليدهايِ جاگوآر که تويِ   ــ خوب مثالً قسم. شارل
  .ت داري جيب

  ).ِ خود کند تويِ جيب دست مي. (ش ــ قسم به. فَک
  .دانم به چي قسم خوردي ــ نمي. شارل
داني به  م است، پس مي داني کليدها تويِ جيب  مياز آنجايي کهــ . فَک

دارد هم برايِ   چي قسم خورده ام، اين هم چيزي است که هم برايِ تو اهميت
  .من

  .بزني  م کَلَک نکن به بياور، سعي  ت درشان ــ با اين حال از جيب. شارل
  .آورم، همين م، درشان نميکن اي نمي ــ هيچ سعي. فَک

  .ــ پس پنجاه پنجاه. شارل
  .چيزي ازت نخواسته اممن که ــ پنجاه چي؟ . فَک

ت را گذاشتي، فکرهايي داشتي  ش راه افتادي، دست ــ دنبال. شارل
  .زنم ش مي کُتک: که ازم بپرسي بدون اين

بزني؛ اين   ش  کُتک کهاي، کوچک است، عادي است  ــ برادرش. فَک
  من کهگويم،ب  ندارم کهچيزِ ديگري. شود  بزرگ نمياز هر وريوري ج

  .برادرش نيستم
فوت و فنِّ . ميزن  چي حرف مييِ  در بارهبرود  نکن يادم ــ سعي. شارل

  .شناسم ميمن  را تو
 زنيم که از اين حرف مي. داني  من نميفوت و فنِّــ تو چيزي از . فَک

م   دست که،آمدم   فکرش به ذهن اگرداشته باشم، را شتوانم فکر  ميآيا من بدانيم



 ٤١ 

 فکرِ بردن هر چنين  هم و همانجا بگذارم، و،را هر جايي که خواستم بگذارم
 دونش به کسي و ب  گفتندونم خواست ب  هر جا که دل بهم خواست کس که دل

  . از کسيش پرسيدن
  ).کند ش را دراز مي دست. (تواني  من ميــ به نظرِ. شارل
ش آن تو،  توانم فکرش را داشته باشم مثالً که ببرم ميــ و اين که . فَک

 کوچک يا يادي، حتي اگر هزار بار زش چي است معني که داند نميحتي اگر 
، اشته داردتر از خودش د ، حتي اگر برادرهايِ بزرگ استهزار بار زيادي بزرگ

که   اينبدونبزنند و   ش که کُتک  ايندونش آن تو هر وقت که خواستم ب و ببرم
  . اصالً هيچيدونتسالّش بدهند و ب

ش داري، چيزِ  تواني نگه ــ عادي است، اگر فکرش را داري، مي. شارل
  .بخورد   کُتک کهگويم، پنجاه پنجاه است، کسي هم نيست ديگري نمي

  خوري؟ ــ قسم مي. فَک
  .خورم ــ قسم مي. شارل
  ــ به چي؟. فَک

  .ش قسم خوردي يزي که تو بهــ به همان چ. شارل
  

  .دهد فَک کليدها را به او مي
  .آيد مي  در آسمان باال تمام سرعتاشود، خورشيد ب مي سسيل پديدار

  .بندد  را مييِ خودها شارل به ديدن سسيل چشم
خارج  سمتي ازکنند و سپس هر يک  فَک و کلر به هم نگاه مي

  .شوند مي
  

 ٤٢ 

*  
  

  .  آفتاباز آکنده  ديوارِ سفيدپايِ
  .ده استش شارل نزديک بهسسيل 

  
م بگو قصد داري چه کار کُني  م بگو ببينم، کارلوس، به ــ به. سسيل

که بي معطّلي هر چيزي را که بشود ازش باال کشيد، باال بکشيم، از  برايِ اين
ش بيرون بکشيم، پرهاش را عينِ کفتر بکنيم، دخلِ اين خروسِ پير را تا  حلقوم
ها و  که بتواند، به ضربِ خيانت ش در بياوريم پيش از اين يِ خون  قطرهآخرين

يِ اميدهايِ ما  ش را راه بيندازد و با آن کَبک ملوس و با همه  ها، ماشين دستي هم
ِ ما   کردن که سهمي از حلوا برايِ ما بگذارد، با وِل از اينجا در برود بدون اين

  حد که چهار ه، بي آب بي پول، فقط تا هميننواييِ سيا تويِ تاريکي و تويِ بي
 بزنيم و تويِ  رو ليس ها رويِ پياده وپا راه برويم و به شاشِ سگ دست
 بشويم  ها آبِ باران بخوريم و زيرِ رگبارِ خروجيِ يک فاضالب سقَط داني آشغال

 که يِ تويِ آفتاب، خواب اي درحالي يِ پوسيده در مدتي که تو، کارلوس، کرمينه
  .ه باشي بايد درجا عينِ خفّاش به موهاش آويزان شد

  . سايه بيندازيِ من رو وــ صدام نکن کارلوس. شارل
  . جواب بده من کن و اول به  ــ خوابيدن را بس. سسيل
  .ــ خواب نيستم. شارل
  .کنم وقتي که سؤالي ازت ميي  اخوابهميشه ــ . سسيل
  .مش اــ نه، تو فکر. شارل
 هست که کاريکه  هر وقت ،مثلِ هميشهتو، کند؛  رقي نميــ ف. سسيل



 ٤٣ 

تو را وقتي که  ي، مثلِ هر ا خواب ديگري يا ا خواب هنوز،بايد انجام بشود
اند، تا    يادم رفته چه رنگي ديگر تا حدي که اند، بستههشي همتها ، چشم بينم مي

 کنم با ه سعي ميواقعاً همين است پسرم ک پرسم  از خودم ميِ تو حدي که به ديدن
 از يحالِ پوسيدن تويِ آفتاب است که روز يِ در  حرف بزنم، همين کرمينهاو

ش تا   خودمان آوردمخاکاينخاک که يک   اينجا به اميديِ يک  درجهانسان 
 اميدها که موقعِ آمدن به اينجا  آن، ازبينم تو را مي بسازم؛ ولي امروز که ازش
ماند، هيچ   باقي نميِ من  چيزي براي،داشت  مي م هآن همه راست نگ  کشتيرويِ

هايِ اينجا   مثلِ آدم کهکار، وپا و خيانت دست ، بينادانيِ   اين کرمينهجز بهچيزي 
 حرکات از آفتاب و  که،پوشد  مي  لباس همهايِ اينجا  مثلِ آدم است وپريده رنگ

، به توجه نشان ندادسه هايِ اينجا ضايع شده، که به مدر وارِ آدم و تنبليِ تمساح
 دون کاري که اسم ندارد، کارِ ب، شب،کند شد کار کرد، مجبور   پشتشرافت

کردي و    را هم وِلآن تازه، و شرافت دون حقوق و ب  اضافهدونفيشِ حقوقي و ب
يِ آب   تويِ چالهيِ مرده بغلطي مثلِ يک کرمينهدهي که  ول ميحاال خودت را 

 عاقبتشود و تو  دارد خشک مياست که  ما آنجا درحالي که سهمِ حلوايِ
ش   که مستحقيحقّ به و ات الزمبرود، بدون تشکّر  درمان از چنگگذاري  مي

  .  کشيدي بيرون از آب که تو او راهستيم چون
  .ش بيرون ــ من نيستم که از آب کشيدم. شارل
ديدم، بايد م   تو اي، همه را از پنجرهالبته کهــ چرا، تو اي، . سسيل

 خورده حتماً يتويِ اين سوراخاي که  سکندريبابت  کارلوس، بايد د،بپرداز
  .بپردازد

  .کني کارلوس  خواهم صدام ــ نمي. شارل
  .ــ اسمِ تو است. سسيل

 ٤٤ 

  .ــ اسم من شارل است. شارل
  . هم نه خدا، نه پيشِ خدا، پيشِ منــ نه پيشِ. سسيل
  .گذاري فکر کنم ــ نمي. شارل

بده   جواب من کن و به ــ فکرکردن را بس. سيلس.  
  .کار کرد  شود همه ، نميکند  ميد يا فکرنز مي   حرفآدم ياــ . شارل
کني؟ برايِ خودت تنها يا برايِ ما  مي ــ برايِ کي است که فکر. سسيل

  همه؟
  .کنم کلّي فکر ميطورِ  بهــ . شارل
 دار نيستيم که فکر في پوليم و به قدرِ کا اــ ما زيادي بدبخت. سسيل

  .کنيم
  .اي داشت  نقشهتاــ بايد فکرکرد . شارل
  .ــ به نقشه احتياج نداريم. سسيل
  . کاري بکنم تادارم   نقشه الزم يکيــ من. شارل
  . ايکشي، خواب نقشه نميتو ــ . سسيل
  .کنم ــ خواب نيستم، فکر مي. شارل
  .گوم ب يِ اين فکر را به ــ پس نتيجه. سسيل
  .بده م وقت ــ اول به. شارل
م که به خودمان وقت بدهيم؛ اگر کاري  ايزيادي پيرما ــ . سسيل

  .کشمبش بيرون   از حلقومم کهشو نکني، خودم دست به کار مي
يِ خودت، اين  ــ کاري به چيزي نداشته باش، بمان تويِ گوشه. شارل

  .پنهاني معامله بکني که ي اندارد، زيادي پير و مريض  کارها به تو ارتباط
مقصودت . يِ ما آمده است، نه فقط برايِ تو تنها ــ برايِ همه. سسيل



 ٤٥ 

 برسد، همه بروند بيرون سرِ معامله و من، من را شبانه؟ يک ماشين چي است
 م؟ من خود ام مريض وکه زيادي پير يِ اين يِ خودم به بهانه بگذارند تويِ گوشه

  .کني  تو کاري نمي که چوندهم انجام ميمعامله را 
نکنم،  توانم فکر کنم؛ اگر فکر بزني، نمي  ــ اگر همش حرف. شارل

توانم بکنم و  ؛ اگر نقشه نداشته باشم، هيچ کاري نميبکشم اي توانم نقشه نمي
  .م بگذار  راحت پسحاال ديگر

  .ــ نه، کارلوس، نخواب، نخواب کارلوس. سسيل
  .الکردارــ شارل، . شارل
  .ـ نخوابـ. سسيل
  .م ــ آفتاب افتاده تويِ صورت. شارل

  
  .اندازد کند و روي او سايه مي سسيل حرکت مي

  
 ت، سهمِ حلوام را با ت باشم، وسط نقشه  نقشهتويِخواهم  ــ مي. سسيل

ت  خواهم نقشه نمي. بشوم بخورم  که سقط  است پيش از اينعادالنه بخورم که تو
هايي که من  ا را بکاري تويِ اين گُه وسط وحشيفقط برايِ تو تنها باشد، که م

 شان را، شان را، نه مذهب هاشان را، نه آداب شان، نه عادت شناسم هنوز هم نمي
، که اصالً م  دست بي آب، بي پول، بي برق، با اين دختره رويِشان را، هيچي

نوز هشناسم، و اين شوهرِ پير که  دانم به کي بدهم چون کسي را اينجا نمي نمي
 و به  اين پيريه، و خود من بدهد ش را بيرون مي ين نفَسِ سربازي آخرهم دارد

يِ   فرشته گرفتارِ يک مرضِ مالِ اينجا، بي ترحم، سمج، بي اسم و بياين مريضي
 که است تو  کنم، درحالي که فقط رويِاز او درخواست کمک که حامي

 ٤٦ 

نشوم اين جوري     سقط ازشم بدهي و توانستم حساب کنم که اسمي به مرض مي
 فقر  رنج و بدون يک لحظه بدون حتيکه شوم، بدون اين که دارم سقط مي

ميرد بدون   مي آخرِ روزتويِ گنجه که  افتاده  گيرباشم، مثلِ مگسِ  سرکرده
  . باشد  باز شدهش ال حتيکه درِ گنجه اين

 تاکني  مي انقدرها هم مريض و پير نيستي، فقط وانمودتو ــ . شارل
  .کردن من بشوي فکر  مانعِبزني و بتواني ونگ

 اين تمساح هم که تو آيد ونگ بزنم، زيرِ پايِ ه، خوشم ميبلــ . سسيل
زنم، اگر هم مثلِ   ونگ مي،کند از آب گرفتي و دارد خودش را آنجا خشک مي

يک اسبِ آبي به خوابيدن ادامه بدهي، بدونرود؛  مي  پاداشِ ما از اينجا در دادن
م و  ترکانَ ش را با کارد آشپزخانه مي هايِ ماشين ولي اگر بجنبي، خودم الستيک

 آورم تا حسابي خشک مي ش را در هاش اشک کنم تويِ ران هام را فرو مي دندان
  .بده  م جواب بشود، کارلوس، به 

  .خواهم اين اسم را بشنوم ــ نمي. شارل
  .کنم ات نميــ من هم هرگز جورِ ديگري صد. سسيل
  .دهم ت جواب نمي ــ پس، به. شارل
 ،شناسد ــ عوضِ کردن اسمي که خدا ما را به آن اسم مي. سسيل

شود به حسابِ   حسابِ تو است، گذاشته ميجنايت است؛ چيزي که رويِ
  .شود، کارلوس  مالِ تو گذاشته ميها رويِ داند چه ديگري، و خدا مي

  .دهم ــ جواب نمي. شارل
شنود،  کس ما را نمي  ــ ولي حاال که تنها ايم، حاال که هيچ.سسيل

 مهايِ پير  لب جنبيدنتواند هايِ تيزبين، نمي بيند، حتي با چشم کس ما را نمي هيچ
  .خواهم صدات کنم توانم هرجور مي را ببيند، مي



 ٤٧ 

  .خواهم ــ نه، نمي. شارل
  . کنمخواهم جورِ ديگري صدات خواهم، نمي ــ من هم نمي. سسيل
  .هام  افتاده تو چشم وــ آفتاب راه رفت. شارل

  
  .اندازد  او سايه ميکند و رويِ سسيل حرکت مي

  
 وقت هيچت،  هايِ دل ته  بينِ خودمان، کارلوس، ته حاال).آهسته(سسيل 

کني؟ دست کم   کشورِ خودمان آنجا زندگي درست بهکني برگردي فکر نمي
آييم، جايي که همه  ي را نداري که ازش مي رؤياي کشوروقت هيچت  تويِ دل

شود، جايي که خارجي نيستي، زبان خودت را حرف  تر مي  آسانت چيز براي
م بگو، کارلوس، هرگز فکر   به،بينِ خودمانحاال زنند و احترام داري؟  مي

ند، که هواش آن همه خنک  اهاش آن همه تميز کني به کشورمان که خيابان نمي
بنديم،   از سرما يخ ميکه ريزيم، ماليم است وقتي اينجا عرق ميکه   وقتياست 
م بگو، بين خودمان، چند بار  گذارند؟ به  و به ما احترام مياندهاش مسيحي  مردم

هايِ  ، کارلوس، خانهتويِ رؤياهات ديديهايِ کشورمان را  تا حاال منظره
  .م بگو  به، بهارهايِ آنجا، دست کم اين راها کشورمان را، آب، توفان

  .دهم وقت جواب نمي  آن چوننزن کارلوس  ــ صدام. شارل
  .زنم وقت صدات نمي بده آن  م جواب بده، به  م جواب ــ به. سسيل
  .کنم ش فکر نمي ــ نه، هرگز به. شارل
  نداري؟وقت  هيچ همــ رؤيا چي، رؤيا . سسيل
  . ندارم هم، نه، رؤياوقت هيچــ . شارل
  س چي است؟ــ رؤيات پ. سسيل

 ٤٨ 

  .ــ رؤيا ندارم. شارل
  .ــ نخواب، نخواب. سسيل
  .ــ خواب نيستم. شارل
کني    بروي آنجا زندگي درست کهخواهم نمي  راستش منــ . سسيل

،  رؤياش را داشته باشيخواهم حتي کني؛ نمي ش فکر  بهاصالًخواهم  نمي .آنجا
 را  آنجاهايِ بهارايِ رؤي،يِ خودت تويِ گوشه حتي حتي يک ذره،کارلوس، 

هايِ سفيدش؛   خيابان،ش  آب،ش ها توفانهايِ آنجا را،  رودخانه، داشته باشي
تر است، که   احتماالً آسان توش کشورمان باشي که زندگيتويِ فکرِخواهم  نمي
خواهم اينجا بماني، با ما، با ما  مي. گذارند اند و به ما احترام مي  ش مسيحي مردم

  .مانيا کاشته بتويِ گُه اينج
  . سايه بيندازنم ــ رويِ. شارل
  ).کند گريه مي. (ــ ديگر سايه ندارم. سسيل

خارج . (دارم کاربايد بروم ــ ). کند هاش را باز مي چشم(شارل 
  ).شود مي

  
*  

  
  »...دميدمي نر ، به دميدشب بر او«

  .فاکنر
  

  .اَبد، کامالً خيس، روي اسکله، در آفتاب
  .شود  ميشارل به او نزديک



 ٤٩ 

  
ت  حق. کني سوا را ت کسبخواهي  گويد که مي م مي   ــ فَک به. شارل

اسراري دارد    نگه داري؛ حتي يک برادر حق برايِ خودت اسرارت رااست که
 اسرارِ ؛ ولي برادري که زياديبرايِ پنهان کردن از برادرِ خودش داشته باشد

  است، اگربيگانه برادر نيست، ديگرکردني از برادرِ خودش داشته باشد،  پنهان
کرديم، هميشه پنجاه پنجاه  مي با هم که کار.  خائن استپس،باشد، ن بيگانه هم

باشي، بايد   خورنده داشتهتاکه خانواده نداري  بود، مگر نه؟ تو هم، نه اين
دانم  اي، اين است که مي جو ؛ صرفهکنار گذاشته باشييِ خوبي  وپله پول
 سوات را  کسبتواني   است، ميدرستپس . نار گذاشته ايکيِ خوبي  وپله پول

، و اگر طور  هميندارد، تو هم  گويد حقِ تو است، فَک هميشه حق کني، فَک مي
  کهش را داري م بگويي خدا حافظ، حق  همين مانده که به فقط باشد، پس راست

ن را  نيستم که اول بروم، ايييک ولي من. بروي سيِ خودت، من هم سيِ خودم
گويي خدا حافظ نه من،  م مي تو اي که اول به. کن ت فرو خوب تويِ کلّه

  .سوخته، نه من سياه
 کافي کارگرِ يِ اندازه اينجا ديگر به که ش اين بوده   علّتگويد فَک مي

گويد يک شرکت  ؛ فَک مياند بندر ساکنِ حاال شان  همهيست و ندائمي
باشد که ن کافي مسافر يِ اندازهد اگر که به دار  تواند ارتباط را برقرار نگه نمي

  در هر حال، لنجِ.؛ حتماً حق دارد، کسب است ديگرکنند  ازش استفاده
  است که چيزيسوخته، اين ، سياهايستد وا نمي اينجا وقت هيچ ديگر مسافربر

 به ؛ بلکه راست است ديگر که حتمي است، پسي هم حتمي است، چيزديگر
 حق  که توگويد فَک مي. کني ت را سوا  کسبديگر   حاالکهت است  نفع

زني و   زياد حرف نميکه البد چونداري؛ حق دارد؛ تو هميشه حق داري؛ 

 ٥٠ 

در هر . کني  اشتباه نمي زياد اين است که،اسرارت را نگه مي داري؛ خوب
از   برايِ پنهان کردن اسراريهرگزگيرم،  پيش نمي  دريصورت، من بي تو راه

  .خواهم بودخائن نهرگز سوخته،  ياهندارم، ستو 
مان برايِ  ، خونه تمام شد ديگر سابقفوت و فنِّسوخته،  برايِ ما، سياه

. کرد   عوض فوت و فن زيادي کثيف است، بايد بلد بود تا دير نشدههااين کار
در وپله   پول دارند ديگريهمه، رفتند، همه يک جايِ: کن  ديگران را نگاه

نبايد راهي . دير نشده وقتي که هنوزبايد بلد بود رفت . ريجورِ ديگ، آورند مي
سوخته، بايد برايِ  گرفت که برايِ ما زيادي هموار باشد، سياه  پيش را در

ادامه با هم   به کاسبيبايد. ، مالِ خودمانبغلخودمان راهي بسازيم، همان 
 همين به سوخته، برايِ ، سياهمفهم  مي تو را، فقط من ام کهدر هر حال. بدهيم

ت، هرگز   پول در بابِاما.  ادامه بدهيمبه کاسبي است که با هم  تونفعِ
احتياج   برايِ حرف زدنتواني تنهايي کاري باش بکني، هيچ کاري، به من نمي

ش   بهتر است فوري بدهي خاطر اينبه کنم، شدانم چه کار من خوب مي. داري
  .ت نبايد با خودت بپوسد پول. به من

 بيند  ميفوريزنه اين هام را ببين؛   لباس پوشيده ام؛ کفشوري جببين چه
بينند، از پشت پارچه،  دارها پول را تويِ جيبِ ديگران مي پول. بيچاره ام که من

خواهم  نمي. بينند  را ميت هايِ خالي  جيب،که خودت را ببينند حتي پيش از اين
  .خواهم ن را ديگر نميسوخته، اي  را داشته باشم، سياهبيچاره  يکيِ قيافه

 هيچي  را جاگوار يکگويند مي.  از طريقِ زنه وارد کار بشومخواهم مي
، ماشينه را هم يمزنه را که داشته باش .حتي ترمزها سوخته، جلودارش نيست، سياه

 برايِ چنين روشيمان   قديمي، خونبا فوت و فنِّسوخته، ولي نه  ، سياهيمدار
 که معامله و مالطفت است .رويم  دوري نمياهوقت ر کثيف است، آن زيادي
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يِ من، بايد صبور بود،   بگذاري به عهده را بايد کار تو، هم؛ برايِ اينآينده دارد
 من ، راسوخته، اين کني، سياه  نيازي نيست ترمز ديگروقت، آن. نبايد عصبي شد

  .دهم ت قول مي بهيکي 
  را منپولِ تو. ش ديدنهام بروم   تويِ جيب پولخواهم بدون فقط، نمي

، زنم  فقط برايِ مدتي که باش حرف ميم ش تويِ جيب خواهم فقط بگذارم مي
  .نکنند  احترامي مان بي خواهم فقط به مي. دهم ش مي ت پس بعدش، به

 کجا ت منفعتسوخته، که  داني، سياه در هر حال خودت خوب مي
هرچند که کني،  مي را گُم نوپات دست وقت  که تو هيچگويد است؛ فَک مي

سوخته، از همان  داني، سياه خوب مي.  با او است ، حقآيي طور به نظر مي اين
) .خندد مي. (شوي  ميگم، يا با من کني نجات پيدا ميروزِ اول، که يا با من 

؛  ايم، خارشي برادر ايم، پولي برادرايمسوخته، خوني برادر  م ما، سياه ايبرادر
 خودت که چونسوخته،   من شپشو باشم، سياهد نداريمنفعت  برايِ تو کهآخر

  .، انتخابي هم واقعاً نداريراستش. شوي که خودش را بخاراند اولين کسي مي
 تک تک هام، رويِ ، زيرِ بغلبودشپش پر از  هشيبچه که بودم، سرم هم

ا امم،  ماليد به م نفت مي ننه. مستقر بود  هميشه شپشِ سياهکولونيهام، يک  پشم
کرد  مي  بنا بازگشتند و  رفته اند، روي تک پا برمي ديگرکرديم مي  فکر کهوقتي

حتماً يکي : گفت کشيد؛ مي هام برس مي م روي ناخن وقت ننه آن. م گرفتن خارش
 بويه بادرنگطاووسي و گُلِ  کرده؛ جوشندهء   که خودش را اين زير قايمهست

؛ ولي گرداند ميها را تويِ خودش   تخمخون کهيِ    تصفيه برايِداد به خوردم مي
کنيم  بکند، هرگز هم نشد پيدا   قايمشد خودش را موفّق ميهميشه يکي بود که 

) .خندد مي. (ا داد، بايد و کردشود عليه آخرين شپش هيچ کاري نمي. کجا
  . خالصي ازشانتر است تا  آسان خيليها عاقبت، عادت به شپش
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 توانم باش بکنم، داني، کارِ مهمي که نمي  مي هميِ تو، خودت وپله پول
. واپس بشوي هيچ کارِ مهمي، نه، الزم نکرده دل) خندد مي( تنهايي، خودم

. دانم سوخته، ولي شايد نداني که من هم مي داني، سياه  مي همخودت) .خندد مي(
همين  هست که  همش بوده، احتمال  رفته   يادم همين اآلنش هست که احتمال

  تو  به آن راسوخته، که رود، سياه دانم و يادم نمي ولي اآلن مي.  برود م ياداآلن
  . گفتم

 دنيا  بهدار و احمق پول. آمديم مي دنيا ي به يک جورِ ديگربايستي
 ارزد مي رؤيايي است که اتنه ،يدار  کشتيي،دار  بانککودنيِ  ، بچه آمديم مي

ش  ، اصالً ارزشماند هر چي که ميسوخته؛ خارج از اين،   باشد، سياه آدم داشته
  ما است کههمينبرايِ . را ندارد که آدم تويِ رؤياش باشد که رؤياش را ببيند

  بهسوخته، نه تقصيرِ تو است، نه تقصيرِ من است، بد هيچ رؤيايي نداريم، سياه
  ).کند  او گذاشته جمع ميپولي را که اَبد جلويِ. ( همين،دنيا آمديم

برايِ ) .خندد مي. (سوخته دارم، سياه  ت  که دوستبرايِ همين است
  به آن رايادت نرود که) .کند  ماچ ميها را پول. (ت دارم همين است که دوست

  . گفتمتو
  

  .شود شارل خارج مي
  

*  
  

  . خوابِ بعدازظهرموقعِراه،  بزرگ
  .استدر آفتاب درازکشيده   بستهيِها چشمبا خيس، کامالً کُش، 
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  .زنند  آهسته حرف ميي خيلمنيک و شارل
  

کنم، با  م تو نگوييد و صداتان را باال نبريد، خواهش مي ــ به. منيک
ش  وانگهي، ديگر حتي توان.  همديگر را بترسانيمبزنيم، الزم نکرده  نزاکت حرف

 بدون  و را فقط با نزاکتشان مسائليِ  اگر مردم همه. را ندارم که بترسم
 به هر جهت  همه چيزدادند، بردن صدا انجام مي  باال بدون و شدنخودماني

، دست کم نيمه يِ نصفه  شانه  شانه نداريد، يک ببينم،.شد کننده مي تر خسته کم
توانم تحمل  ؟ تنها چيزي را که بعد از يک شب بيداري نميشکسته حتي دندانه

 باز  کهمنه، اصالً مايل نيست.  نتوانم موهام را شانه کنم حتيکنم، اين است که
 کهکنم   بيدارش مي وقتيکند، ش را آرام مي ؛ دارد بلهوسيبه تکاپو افتاده ش ببينم

، يا حضرت شود تا آنجا که به من مربوط مي. يِ راه افتادن باشد ماشين آماده
 درخواست  کهم قيمتي را ام دست کم بدانم؛ تعيين کنيد، حاضر امسيح، مايل

  . بپردازم،کنيد
 يِ اين  همهقدرنور چ !آييد، يا حضرت مسيح  نظر ميچقدر خجالتي به

 چقدردهم خودم را نبينم، موهام   ترجيح مي.کند آميز مي و شرم نشين  دل راچيزها
 تان ي بودن خجالتجور اين. اند، حتماً از همه طرف سيخ وا ايستاده اند  خشک
 ر است که ديگ پنج دقيقه همينکنم،  ميش کند، حس سرايت مي من هم  دارد به

م؛ کارها هم آن پشت مخفي کنشوم،  ، در حالي که سرخ مي خودم رابدو بروم
در معرضِ اصالً انقدر خسته ام، انقدر خسته ام، . رود  پيش نمي اين جوريکه
 هام نکنيد، حتماً شکلِ جادوگر اين جور نگاه! هوشي ام، يا حضرت مسيح بي

 يک جايي  هم که شدهيِ کثيف يِ کوچک کهنه  شانه  يک تکّه برويدشده ام؛
  .م پيدا کنيد براي
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 وقت هم يچ ه من يکي. بزنم خواهم حرف ــ از کار است که مي. شارل
. خواهم حرف بزنم، نه با تو ، با او است که ميپسدهم؛   نمييوضعال بِچيزِ هيچ

 گيسِها، با اين  راستي. ها حرف بزنم خيلي وقت است که ديگر بلد نيستم با زن
موهات را که کند   ت گويم کمک ان شکلِ جارو شده اي، به خواهرم ميپريش
  .زنم  مدتي که من با او از کار حرف مي درکني  شانه

، مريض، کشاينجا است، دراز. با او، احسنت! ــ با او، عجب. منيک
ش، با اين همه با او است که  ها و ته حلق  با شن و صدف تويِ گوش همهنوز
پس برويد، امتحان کنيد، ازش بپرسيد . باهوش ايدخيلي . بزنيد  خواهيد حرف مي

جان خواهيد   حرف بزنيد اگر مي باشسرِ دلکواز رود،  يک ماشين با چي راه مي
ش  هيچ چيزي جز خودش براي. کنم تان خوشي آرزو مي براي. ش را ببينيد کندن

هايي ام که رفته  ولهش، هنوز منتظرِ ح شناسم خواهرتان، ميحاال اما . جالب نيست
ها ندارم، نه به پيراهن، نه به شانه، نه به  ولي نه، ديگر اميدي به حوله. شان پِي

  .کمک کسي، ديگر هيچ اميدي ندارم
  روي؟باز هوش نکند ــ . شارل
. م اصالً خوش نيست ، دست کم؛ حالايد که مهربان بهترــ چه . منيک

خالصه بايد به توافق . کنيم   اينجا اطراقتقيامندارد که تا  آخر هيچ دليلي وجود
  .م نيست، هيچ پولي  همراهيولي پول. برسيم

  .خواهم ــ من خودم پول دارم، من پول نمي. شارل
م  حال. نوايي نيستيد  بيم آمد که آدمِ  دستفوريــ بسيار خوب؛ . منيک

م اين ماشين خواه خواهم بروم، برگردم خانه، مي مي. خورد نواها به هم مي از بي
يا حضرت . م کنيد خواهم با اين موهايِ پريشان برسم شهر؛ کمک راه بيفتد، نمي

  !مسيح



 ٥٥ 

  
  .دارد ش مي رود؛ شارل نگه از هوش مي

  
انقدر عجول . هنوز شب نشده. تان کنم ــ گفتم که آمدم کمک. شارل

  ؟، نهايکس ژ اس است، دو در:) پس از زماني، آهسته. (نباش
  .٣واندن پالس. ريــ سوا. منيک
  .مميز سهــ پنج ليتر . شارل
  .دوازده سيلندر. بلهــ . منيک
  راست است که مشکلِ ترمز هست؟. ــ دوازده سيلندر. شارل
، مدارِ  دارد قفل شدن ضد ترمزِچهار تا. هايِ چِرت حرفــ . منيک

  .مضاعف، ترمز اُتوماتيک
  .شد باش حالي يــ عجيب است زني که مکانيک. شارل
  ــ خانواده داريد؟. منيک
  .ــ خواهرم. شارل
  ش داريد؟ ــ دوست. منيک
به  اگر تن کند خوب کار مي. گيرد مي زود ياد. ــ زيرک است. شارل

  .بدهدکار 
آدم .  بسازمتوانسته ام که  بودهبا خواهربرادرهاممن فقط ــ . منيک

چرا .  استچِرت  ديگريِ چيزهايِ همه. کند  هرگز نبايد خواهربرادرهاش را وِل
 از آدم  هم بسازد و هيچ انتظاري آنهاتواند با  که ميندک  آدم بايد کساني را وِل

                                                 
 به ١٩٧٥ ـ جاگوارِ ايکس ژِ اس، مدلِ واندن پالس، دو در، اتومبيلِ سواريِ ساخت سالِ ٣

  .بعد
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  ندارند؟
  کند؟  بلد نيست رانندگي  حتييعنيــ ).  کُش بهبا اشاره(شارل 
. گيرد زود ياد نمي. زيرک نيست. هيچ کاري بلد نيست. ــ حتي. منيک

  .م نگاه نکنيد به) .مکث(
 لباس مثلِ ماشين لوکسِ بي موتور است که انداخته ــ آدمِ بد. رلشا

  .زنم از خودم است که حرف مي) .مکث. (اي باشندش گوشه 
تان من را پاک خجل  اي توله  با آن نگاه خجالتيِ سگشــ راست. منيک

  .کنيد مي
  .ها حرف بزنم بلد نيستم با زن. زيادي پير امــ ). پس از زماني(شارل 

خواهم  نمي) .کند دست دراز مي. (ــ بياييد، با ما بياييد). هو يک(ک مني
شارل . (با ما بيايد.  گيريد م را مي زدن جلويِ حرف  شما.ديگر باش حرف بزنم

کليدها را . (شود بله، اين جوري خيلي بهتر مي) .گيرد کليدها را به سوي او مي
کنم اآلن است  يد، حس ميعجله کن) .دارد گيرد، دست را درازکرده نگه مي مي

  .گردد رمي ب داردکه شب بشود، ترسِ من
  .کليدها را که داري. کن ــ بيدارش. شارل
گمان . خواهيد چه کار کنم با کليدهاتان ــ کليدها، کليدها، مي. منيک

دارم تا يک ماشين را راه بيندازم؟ يک دختر   کنيد که حتماً به کليد احتياج مي
. م نکنيد  کليد يک ماشين را راه بيندازد، احمق فرضدون بتواند کوچولو هم مي

آورديد بازش کنيد، به کُل قُر  کاپوت ماشين هم که زور. سرِ دلکو:) آهسته(
  .شده است

  ــ کي؟. شارل
شما، به ! کي؟ يا حضرت مسيح: پرسيد ــ کي؟ از من مي. منيک
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  .م گمان
.) خندد مي. (کرد  معاملهدانستم که هرگز نبايد با يک زن  ــ مي. شارل

خواهي از اينجا بروي، بايد او را هم با  اگر مي:) آهسته. (ماند حاال ديگر يادم مي
  . دور که بزني،دوازده کيلومتر است. بِکشيخودت 

  .بشويد؛ به من تو نگوييد  ــ برويد گُم. منيک
  .شب برسي ــ اگر فوري بروي، شايد پيش از نيمه. شارل

  
  .شود خارج مي

  
*  

*  *  
  
سروان،  جناب. رسيم نبسته باز به هم مي بسته يا يخ  گفته بودم، يخچون«(

که به  بندان بدون اين  ما را از يک کشورِ معتدل آورده ايد به يک کشورِ يخشما
  وکنيد کنيم و شلوارِ پشمي بپوشيم، ما را احضار مي  پوتين پاداده باشيدما مهلت 

، از پادگان به  جست بزنيم از خانه به پادگانکهدهيد   ميفقط همين قدر مهلت
، حاال کي پا کرده باشند گيوه ايي کهه  کَکعينِاسکله و از اسکله روي کشتي، 

 که  همکند، و پاهايي را   هايِ پوسيده از برف و يخ را برايِ ما عوض  گيوهآيد مي
، ديگر راه خفه، سرجوخه: ش را باال کشيده بود و گفته بود دماغتوشان بودند؟ 

، !سرجوخه:  کرده بود  را ببند؛ سرباز خودش را تا بيخِ گوشِ من خمت وزهبرو پ
  . مراتب بودم وقت مطيعِ سلسله خفه، سرباز، راه برو؛ من هم آن: ش گفتم به

، با وجود احترامي که هنوز برايِ سروان جناب، سروان جناب
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گوييد که افراد، افراد   نمي ق، برايِ چي به افسرهايِ مافو قائل اممراتب سلسله
شود  بسته اند، که ديگر نمي  شان يخ  پاره ايِ هايِ گيوه  پاهاشان تويِ کفش بيچاره،

ها ماند،  افتد، که بايد به کشتي برگشت و منتظرِ پوتين رفت، که دارد مه مي  پيش
بندند، ب  مان يخ هامان تويِ شلوارهايِ کتاني  بنشينيم تويِ برف و خايهکه اينيا 

 ها دور ، اين است چيزي که در انتظارِ ما است، داريم از کشتيسروان جناب
بينم، ديگر شما را هم حتي  شان، ديگر افرادم را نمي بينم شويم، ديگر نمي مي

روند؛ سرباز  کنند، راه مي  بحث نمي،سرجوخه: بود  سروان گفته بينم؛ جناب نمي
سروان  وقت ديگر جناب آن. کنند يبحث نم: گفتم! سرجوخه: م را گرفت دست

  که فقط ديدمقدر را نديدم، تويِ مه گُم شد، سرباز را هم ديگر نديدم، همين
کسي را نديدم، نه چيزي شنيدم، نه رفت، ديگر  مي ها فرو ش تويِ يخ چين عرق

، با يک شلوارِ خيلي نازک ها منتظرِ دستورمفقط مه و برف و يخ، و نشست
 جور باشد، همينگفتم . پوشند ها که تويِ کشورهايِ معتدل مي کتاني، از همان

  .)گفت ردلف» .کنم  حاال با خايه يا بي خايه، پيداتان مي ولي من،رفتيد، در
  

*  
  

  .هايِ طالئيِ نور در انبارِ هاشورخورده از شعاع
  .کند مشغول و تنها، به کُندي انبار را طي مي سسيل، دل

ماند؛ با نگاه نامحسوسي به او، دستمالي از  رسد، مي پيشِ اَبد که مي
  .گيرد به سمت او ميآن را آورد و   درمي خودجيبِ

  
 بکشم، پيرزن مريضي ام، به خاطرِ خواهم يک سيگار ــ مي. سسيل
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  سيگار که منخواهد  اصالً نمي همبکشم، شوهرم هام اصالً نبايد سيگار سرفه
ت حوله بياورم،  کردن  استم برايِ خشکخو زند؛ مي بکشم، به نظرش جنده مي

ت، ولي پيرزن   برايِ فاسدکردن همم را زباني برايِ تخديرت سيگار، و شيرين
اي ام، يک دستمالِ کهنه دارم که خيلي تميز نيست، سيگار را هم خود  حافظه کم

يِ يک  يِ درجه الريه  ذات،نکني  خودت را خشک همخواهم بکشم، اگر من مي
سازم، خودم يک  ها خوب مي با وحشي) .گيرد اَبد دستمال را مي (.گيري مي

 بازي در مانم حتي اگر جنده گويد هميشه وحشي مي وحشيِ پيرم، شوهرم مي
اَبد . (کشد، آتيش هم ندارم ش مي بياورم، آدم بايد بتواند بخندد وقتي که ميل

خيلي خدا،  است ولي  شدهدنيا برعکس) .گيرد سيگارِ روشني سمت او مي
، هرگز تميز بدهد ناپاک هايِ را از حيوانهايِ پاک  دارد حيوان  ، عادتممنون

اي  ، شما سوارِ همان کشتيخيلي ممنونخوابيم،  تويِ يک رختخواب نمي
سرفه . ( ديگر خودتان را خشک کنيد پس،شويم  سوارش ميشويد که ما نمي
 سيگار ، بينِ خودمان، يکخواهم فقط ميمن ) .نشيند مي! (جنده، من) .کند مي

  ).کشد مي سيگار. (بکشم  ها نفس خواهم يک خرده بين وحشي بکشم، مي
م   يزبان  با شيرين، افتادنبنا کندبايد خودم را تا شب قايم کنم، شب که 

 متشخص، اگر خيلي زود شروع کنم، کارم ساخته است، روم پِيِ اين آقايِ مي
م   اانقدر خسته.  غروب کارساز استهايِ  اعتدر اولين سزبانيِ من فقط  شيرين

آخر برايِ تو چه اثري . زند بايد بنشينم نفس تازه کنم که تا فکري به سرم مي
ش است و  صد سال  پير است، ششخيلي در هر حال چيزي نديده،  او کهدارد؟
 که کنم  را ميش وراجيِ پيرزن مريضي  برايدر نتيجههاش پر از آب بود،  چشم
يِ  کشم، سياهه وقت همه چيز را باال مي ش او را از آب بيرون کشيده و آنپسر

يکي است،  يِ درجه ، مغازهکنم رو ميم  اثاثيه را درست مثلِ موقعِ عروسي اسباب

 ٦٠ 

  ماشين را تويِ آفتاب از خيلي خيلي نزديک ديدم، برايِ همين است که بايد قايم
ي،  ااشد تودار بماند؛ تو توداريک وحشي، تويِ اين کشور، بايد بلد ب. بشوم

 روت و  از سرنم که نم نشنيده بودم راهايِ آب   قطره صدايِ، اگرخيلي ممنون
کني؟   ت؛ منتظرِ چي هستي که خودت را خشک خوردم به ميحسابي  ريزد، مي
؟ آخر برايِ تو چه اثري دارد؟ در هر حال تو چيزي کندالريه   ذات طرفکه

بگذارد، تو و   اين آقاي متشخص بلد است فرق. ممنون امآيد، هيچي،  گيرت نمي
گويد آدم بايد  شويم؛ شوهرم مي نمي  شناوريِ واحدي پاره  تختهمن هرگز رويِ

سيگارِ وينستون، سيگارِ ) .کند سرفه مي. (کشد ش مي بتواند بخندد وقتي که ميل
. تويِ اين کثافت بيفتددستمالِ تميزم نگذار ) .کند سيگار را پرت مي. (کُن کون

  ).دارد ش را برمي دستمال(
آور  تهوع) .کند به اطراف خود نگاه مي. (اينجا خيلي کثيف است

 تصورِ. م  اکشم، هرگز چنين کثافتي نديده  شما خجالت ميجايِمن به . است
هايِ  هايِ فاضالب حتي موش. آور است خجالت چنين جايي تويِ کشورِ من

 پسرِ من هرگز اما. کنند  گيري هايِ اينجا جفت د با موشکنن قبول نمي من کشورِ
 به جاي ،ها کنم؛ وحشي جهنم، بدون تو ميبه . يک آدمِ کامالً عادي نبوده

. دانند  همه مي اين راجوند،  همديگر را مييِ ، خرخرهکنند  که به هم کمک اين
ب هست، شيرِ آب، اصالً بود که اينجا آ  م گفته به) .شود مي  از اَبد دورپا شده(

. کند   ديوارها نقّاشيهايِ کشورش را رويِ توانست دست کم منظره مي. ش نديدم
ت را نه کشور. کني   ديوارها نقّاشيهايِ کشورت را رويِ توانستي منظره مي
، هيچي؛ هيچي از پسرم دانم  مي نه اسمِ مادرت را وت را، ، نه مذهبشناسم مي

  من ديگر حتيدر هر حال،. نيستم گويد که نقّاشي بلد دانم، شوهرم هم مي نمي
 ماهر در ترکاندن سرِ حال ام واي ام   جنده من.آيد  خودم هم يادم نميکشورِ
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! مريض، من) .خندد مي. ( منتظرِ غروب وهايِ ماشين با کارد آشپزي، الستيک
گري يک زند، حتماً تويِ اين آبِ ت نفس مي شنوم اين پشت نفَس صداش را مي

يِ تگري  الريه  از يک ذاتجوري بشود که تو هم، کردهيک   يِ درجه الريه ذات
 که ازش سقط کني؛ بايد پيش از اين م    کمکخواهي  که نمي حاالبشوي  سقَط

ها   ساعتطور ينيي است که ا روزهاجور ها ديگر چه   باش حرف بزنم؛ اين،بشود 
پشت . ( بروم، کارم ساخته استکشد؟ اگر زود بيرون ها طول مي و ساعت

) .زند کند، و از سمتي به سمت ديگر قدم مي کند به اَبد، به سقف نگاه مي مي
 عين کرمينه  ما را که از اينيه ا خسته نشدهنوز هم، برو پايين، بيفت، بتمرگ
خواهي لطفاً، خواهش  کني؟ نمي  مي م  اذيتاين همهت نيست  کني، بس  مان کباب

   برايِ من؟بگذاري  را جا ديگرت را بروي که کني شيرجه  حبتکنم، م مي
هي، تو، به :) گردد سمت اَبد برميبه درحالي که ناگهان دوان دوان (
کنند روي   ت ريختن، بس کنند از سروکلّه  هايِ آب بگو که فوري بس اين چکّه

چنين کند، هيچ حقّي نداري  م مي کردن، اين سروصدا خسته  تروق زمين ترق
  . نداري هماي، هيچ جور، اصالً حقِّ وجود سروصدايي راه بيندازي، هيچ اجازه

کني؟ چرا از    آرامش زندگيباچه قيمتي پرداختي که تويِ اين کشور 
 يمردهيچ شتي؟ کارِ سياسي کردي؟ مادرت را کُ مگر ؟ رفتيکشورت

ي کرده  جنايتکه  مگر اينکند  اسمِ مادرش ترک نميخجالت ازکشورش را با 
 ،کنيد يِ چيزهايي که قايم مي هاتان، با همه هاتان، سکوت  جنايتبا بويِ. باشد

،  بي مادر، بي نژاد،با شماها، که آمديد اينجا بي پدر. آوريد برايِ ما بدبختي مي
ها هم  بختي يِ سياه  بي نام، بي خدا، بي رواديد، دوره، بند ناف، بي زبانبي

 شد که بدبختي وارد کشورِ ما شد، از هاشماپشت سرِ هم رسيد؛ تقصيرِ 
 ِ شد، شروع نوايي   بي شروعِهمين، درهامان را از جا کند و  آمد هامان باال پلّه
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هست و خورشيدهايي که احتياج  نور  بهکه  تاريکي وقتي، شروعِيپول بي
  وکنند هايي که ديگر توقّف نمي  کشتيکنند؛ شروعِ  خواهند غروب نمي
، ها نومرج، توهي  هرجکنند، شروعِ شان مي يب ترکجهايِ ن که آدمهايي  خانه
 ،ها کتف ماسيده روي  از شب، ترسِ از روز، ترسِ ترسِ شروعِيِ چاقو،ها  ضربه

 قايم هايِ هايي که از نيشِ مگس ها؛ شروعِ مريضي  اختاللِ روزها و شبشروعِ
خورشيد خورشيد بود و از قبالً، .  موهاتان تويِ خون ما تزريق شده انداليِشده 

کرد، شب هم وقت خواب بود؛ درها با کليد بسته  انگشت و چشم اطاعت مي
مد؛ ولي شماها تا آ  از شير آب مي وشد،  ميمسدودها با شيشه  شد، پنجره مي

   ازش باقي چيزيکس يِ آبِ شيرهايِ ما را خورديد و برايِ هيچ آخرين قطره
ز خوب بود؛ نه دردي تويِ پاها بود نه دردي تويِ قبالً، اينجا همه چي. نگذاشتيد

ها، نه تبي بود که مانعِ خوابيدن بشود، نه درد شکم   چشم تويِ گردن، تويِکمر،
. ها عقب، کمر نرم رفتند، شانه هامان راست راه مي وقت تن آن. بود نه درد سينه

انداخت، اين  رکرد و سرهامان را زي  هامان را خم کم شانه ولي خجالت شما کم
خواهم اصالً چيزي  ت، ديگر نمي خواهم ديگر ببينم نمي. هامان شد شروعِ بدبختي

  !بتمرگ:) کنان به سقف نگاه. (ببينم
  

  .افتند زنند و از درخشش مي هايِ طاليي به ماليمت چشمک مي شعاع
  .رود سسيل بيرون مي

  
*  

*  *  
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وان در طولِ انبارِ هنوز اندکي آفتابيد.  
  

  . ــ وقت ندارم.کلر
  .ــ من هم ندارم. فَک
  .بزني  خواهم بام حرف ــ نمي. کلر
  .توانم بات حرف بزنم چون وقت ندارم ــ نمي. فَک
  .خواهم  نمي، گذرا خيليکني، حتي  م خواهم حتي نگاه ــ نمي. کلر
ت کنم چون قبالً با خيالِ راحت  ــ ديگر احتياجي ندارم نگاه. فَک

  .ش  هيچ لباسي رويدون حتي ب، بي استثناء، را م، همهه اکرد  ت نگاه
ها  ي، اين حرفه انکرد   لباسي را اصالً نگاهدونهيچ چيزِ بتو ــ . کلر

  زني؟ چي است که مي
  .کردم  ش کردم، امروز صبح نگاه  ش ــ چرا، نگاه. فَک
 با خيالِ  تازهکنم، آن هم کردي، خواهش مي  ش  نگاهيــ يعني چ. کلر

  .ست اها احت، اين ديگر از آن حرفر
ــ وقتي امروز صبح همه را بدون استثناء تويِ رودخانه شستي، . فَک

  .کردم ش  نگاه خودمبرايِ
هايي  شورم، اين چه حرف هرگز خودم را تويِ رودخانه نميمن ــ . کلر
 خانه داريم، شيرِ آب هست و  ما کثيف است،واقعاً خيليي؟ آب نز است که مي

  . هم توشتميز آبِ
 کرد  مجبور تو رات ــ ديگر آبي توش نيست و امروز صبح مامان. فَک

 تا نکندکرد   به دور و بر نگاه مي و خودش خودت را تويِ رودخانه بشوريکه
  بام بودمشوري، ولي من آن باال رويِ  را ميآنجات  کهکند وقتي  ت کسي نگاه
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هايي که   با لباس تو راه حاال استثناء همين جور کدونکردم ب ت مي  نگاهو
  .بينم اي مي کرده ش تن روي

  .کند فرقي مي در هر حال چه  کهفهمم ــ نمي. کلر
ــ اين فرق که حاال بهتر است تو هم بخواهي با من برابر باشي و . فَک

خيلي احمق به نظر  واقعاً وقت  آنش کني وگرنه  نگاه خودتمالِ من را برايِ
  .آيي مي

کردم وقتي   ت کرده چون من هم نگاه  فهمم چه چيزي فرق يــ نم. کلر
 از پيش با همشستي، پس  خودت را امروز صبح با خيالِ راحت تويِ رودخانه مي

  .کني برابر بوديم و بايد کَلَک ديگري پيدا
 اصالً  مننکردي چون   من را نگاههيچ چيزِتو اصالً ــ . فَک

  تويِ رودخانه نه تويِ خانه نه هيچ جايِ نه، ديگر نه هيچ چيزِ، وش شورم نمي
  .وقت يچ تميز، هچه کثيف چه  حاالديگري که آب باشد

 وقت هيچ گويي  خودت مي بخواهم کهوخواهي با ت ميوقت  آنــ . کلر
 بخواهمشايد احتماالً با هر کسي . چه پررو؟ شوري  نمي را هيچ جاتهيچ چيز

شورد، ولي چون خودت   ميرگردبروب بيجاش را  که خودش را هر روز و همه
فهمم من چطور  شوري، نمي  استثناء هرگز خودت را نميدونگويي که ب هم مي

  .جا  م و همهز اتوانم بخواهم، چون من کامالً هميشه تمي مي
  .تواني ببيني، هميشه تميزم و همه جا ، ميطور  همينــ من هم. فَک
توانم  نميديگر  را کي يچطور ممکن است تميز باشي؟ اينچي؟ ــ . کلر
شوري، من نيستم  همين اآلن خودت گفتي که هرگز خودت را نمي. قورت بدهم

  . عجبا واقعاً، که گفتم
 آنهايي که هرگز شسته نشده اند از وقتي که  چونــ دقيقاً،. فَک
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ندارد و از   شان عالقه چِرک بهکه ند، چون ا هميشه تميز،نده اکوچک بود
 کلّي وقت ،شورند که آنهايي که خودشان را مي  درحالي.خورد روشان سر مي

شان است، هر چه بيشتر خودشان را  کنند، چرک همش پِي ش مي صرف
تر و تر که بشوي، هي بيش چسبد؛ بعداً، بزرگ شان مي شورند چرک بيشتر به مي

 بايد خودت را بشوري و بعداً، خيلي که پير بشوي، همش خودت را بيشتر
  .م ازمان تميزالکه من، تا آخر  کثيفي، درحاليشوري و همش مي

  خواهم، چون من  نميهرگز برابري، دون، حتي بدر هر صورتــ . کلر
 بخواهم چه  من چه حاالتواني،  که ميهت گفت دانم که برادرم به خيلي دقيق مي

  .خواهم نخواهم؛ اين است که پس من، چه بتواني چه نتواني، هرگز نمي
 يا نه توانم مي  منکند که فهمم چه فرقي برايِ تو مي  نميــ اصالً. فَک

  .ش خواهم، اين است که تو هم بخواهي  مياآلنچون، چيزي که من 
 احتياج داري ضافه بر همه چيز چرا ا بگو ببينمزحمت ــ حاال بي. کلر

  تواني؟  درجا مي توکه که من هم بخواهم درحالي
 بخواهند، خودت هم ها طرفقتي  وتر است حال باــ چون واقعاً . فَک

  .تر است باحالبيني که چقدر  وقت مي آن
بخواهم  که وقتي خودم  بدانم هم اگربا وجود اين، باور کن کهــ . کلر

ش چون شما پسرها همش  خواهم ، با اين حال با يک پسر نمي استتر حال با
دهيد،  ي کنيد و هرگز چيزي نممعاوضه ديگري  چيزِباخواهيد چيزي را  مي

  .خواهم که من اصالً چيزي نمي درحالي
، ندده م نمي  يا بههندد م مي کنم؛ به ــ من چيزي معاوضه نمي. فَک

  .دهم دهم يا نمي ، ميگيرم  يا نميگيرم مي
 امروز  با اين حالکني؟  يعني چه معاوضه نميکنم، خواهش ميــ . کلر
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کردي که او   برادرم معاوضهدقّت ديدم که کليدهايِ ماشين را با  صبح خيلي به
  . چيدانم دقّت مي  چيزي که خيلي بهبرود، به ازايِ بتواند در

 ش ندادم تا بتواند در نکردم چون هيچي به  ــ اصالً هيچي معاوضه. فَک
  .برود و هنوز آن را اينجا تويِ جبيم دارم

  ــ چي؟. کلر
  .ــ سرِ دلکو. فَک
  .ــ پس، بده). ندست درازکنا(کلر 

  ).دهد ش مي به. (ــ بگير. کفَ
  .م اــ خيلي بدبخت). پس از زماني(کلر 
کسي که خيلي . گفتي ــ اگر خيلي بدبخت بودي، همش نه نمي. فَک

گويد نه هميشه يک خرده هنوز  گويد آره و کسي که مي بدبخت است مي
  .خوشبخت است

  . خوشبخت نيستم همــ با اين حال من ديگر اصالً يک خرده. کلر
  .ــ اگر راست باشد، بايد بگويي آره. فَک
  .ــ آره. کلر
  ؟دقّت بهــ کي، . فَک
  .، شايد بگويم آرهبلهــ وقتي کامالً تاريک بشود، شايد، . کلر
  ، واقعاً؟ش يخواه ــ وقتي کامالً تاريک بشود، مي. فَک
  .، واقعاًش مخواه ، ميوقت ، آنبلهــ کامالً تاريک، . کلر
  ).شود خارج مي. (مانم رت ميــ منتظ. فَک
  ).شود خارج مي. (ــ آره، آره، آره. کلر
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*  
  

  .اَبد لبِ آب کزکرده است. روي اسکله
  بر آبِ رودفرونشسته، ،خورشيد. زند شارل کنارِ او چمباتمبه مي

  .تابد مي
  

با  م،نگردم، پيداش که ک سوخته؛ پِيِ فَک مي ــ خداحافظ، سياه. شارل
 يِ زياد تو.، دست از پا خطا نکن نرفته ام منتا. ، تنهابه چاکزنم   ميماشين

خواهم و  اين را ازت مي. که من بروم ايننخور تا   فکر نباش، عصبي نشو، جم
  . ايمديونم  بهش  بابت

ت دادم؛   به،سوخته، هر چه داشتم  يادت دادم، سياه،بودم  هر چه بلد
ولي . ن هم سؤالي ازت نکردم م،کردي وقتي آمدي اينجا، خودت را قايم مي

بگيرند؛ آدم فقط به خودش   ش دارند پس  دهند، هميشه حق چيزي را که روزي مي
 روزييک دهد،   قرض مي آدمدهد؛ به ديگري  چيزي ميراستي راستياست که 

. سوخته امروز نوبت تو است که پس بدهي، سياه. بدهد    خالصه بايد پسهم
 که توش خواهم کن   باورم،سوخته  سياه، من هم کهپس، تا جاگوار راه بيفتد،

  .کن بفهمي   نکن، سعيدست از پا خطابود، جم نخور، عصبي نشو،  
 بشوي و کار را از سر  تواني سوارش ؛ ميسرِ شب شايد بيايدلنجِ 

 طرف ،؛ من يکياي تنها  که برايِ از سر گرفتنِ کار حسابيبگيري، هرچند
، شوم  ميبپا  شبانهش تويِ يک دانسينگ  بندر؛ اولروم زنم مي کنم مي عوض مي

 که به همين سادگي. بيند ديگر اينجا کسي من را نميآورم و  مي  دراي وپله پول
  .رود سيِ خودش هرکس مي:  جان، عزيزگويم مي
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سوخته؛ ولي  ، سياههخوب هم بود و کرده ايم  تا حاال با هم کارشايد
 ش رسيده کرد؛ اين است که شايد ديگر وقت ارشود مثلِ سابق ک حاال ديگر نمي

، ولي شايد هم ديگر بله مثلِ برادر بوديم، شايد. کنيم   را سوامان کسب باشد
  .بشويم  از هم جدا کهش رسيده وقت

  ازمن هم؛ فهمي گويم نمي  ميت وقت چيزي را که به هيچ، تو ش تازه
که کنم   فکر ميي کهکن کاري ميفهمم؛ هميشه   نمييهيچ کني  مي که توفکري

 اين م  گمان بهکني؛  تصحيح مي همبکني، بعدشنيستي که    مايلنيک  ميفکر
کني،   تواني همش تصحيح کني؛ ولي نمي  ميعملجوري است که تو 

خوب، تو هم .  نفهميدمت هيچي ازوقت راستش هيچ من، آخرش. سوخته سياه
  .باش آرام  وجا بمان  همين،نکن بفهمي هم  نفهميدي، سعي

ش  همين اينجا ما، باال است؛ اينجا، پايين است؛آنجا طرف ديگر،آن 
 زيادي هم نيست که يک تر رفت، اميد شود پايين ايم، ديگر نمي   پايينِ پايينهم

برويم، در هر صورت، هرگز بيش از اين  هرچقدر هم که باال. برويمخرده باال 
 عوض کنم، طرفخواهم  است که ميبرايِ اين .  پايين باشيمشويم که بااليِ نمي
دهم آنجا پايينِ باال باشم تا   ميحدهم بروم آنجا؛ ترجي سوخته، ترجيح مي سياه

  .نکن بفهمي  سعي.  پاييناينجا بااليِ
دانم چه  ؛ اصالً نميوقت هيچسوخته،  م، سياهه ا کار نکردوقت هيچ
من فهمم،  ش نميدانه، هيچي ازنم کنند؛ کارِ بردگي، کارِ شرافت مي جوري کار

  اين،با وجود. نه هرگز مطيع، ادم خهرگز ؛ نه نداشته امارباب وقت که هيچ
  .تواني بفهمي نمي. کنم  عوض ميطرفاي که دارم،  ين است برنامههم حاال،

 تو بايد. سوخته  انتخابي هم واقعاً نداري، سياه يکيراست است که تو
 مثلِ  مسافربرست که شايد لنجِاين ا.  بروي آن طرفتاکني   راه درازي طي
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ت مثلِ   همه چي برايتاکني،   بتواني تنهايي کارتا توکند  گذشته باز اينجا توقّف
. خواهم چيزي بدانم  ديگر نمي منش گذشته بشود؛ شايد هم نه، ولي از اين

در هر حال، حتي از . اي   از دست نرفته همماند فَک؛ پس، همچين ت مي براي
  .خواهم چيزي بدانم يش هم نم اين

يک . سوخته شد، سياه  خالصه بايد ريدماني مي، دير يا زود،ت وضع
ت کردم، ولي، دير يا زود، بايد ريدماني  مهلت تعليقي داشتي، من هم کمک

شود، عزيز  ت ريدماني مي کردند، زودي فهميدم که وضع  آب را که قطع. شد مي
 چرکت زيادي  سوخته، خون  سياهکني،  ديگر جايي نيست خودت را قايم. جان

بايد .  بفهمنددزن کنند کسي را که حرف نمي  نمي   سعياصالًاست، اينجا هم 
  کهسوخته، عادي است، من دهي، سياه خوب، پس هم مي. تقاص پس بدهي

 پس  تقاصندارد که من هم با تو  وجود هم تو پس بدهم، دليلي جايِتوانم نمي
  .روم  ميزنم  ميين است کههمبرايِ . بدهم

. يم، عزيز ام، خيلي عقب اي خيلي پيرما ديگرسوخته،  م، سياه ايخيلي پير
 تأخير  اين جلويِوتنها تککنيم  بايد سعي. کنيم  وقت تلف ميبيشتر همنفري  چند

 امروز تويِ پانزده سالگي  يارو پانزده ساله،هايِ بروبچهکن به  نگاه. را بگيريم
کرديم، درجا بيشتر از  وپنج سالگي مي ا تويِ بيست که مدکن همان کاري را مي

هايي  کنيم، اين پانزده ساله مي  کارخاليوقتي ما با مشت . وپله دارد ما هم پول
بوکس را که  کنند؛ ما تازه پنجه مي بوکس کار دارد با پنجه شان باد که دماغ

رويم   مييواش ند، وقتي هم ما يواشايِ چاقو  کنيم، آنها تويِ مرحله کشف مي
شان از اينجا رفتند،  همه. اند  يِ گرم يِ اسلحه سراغِ چاقو، آنها درجا تويِ مرحله

اين است که . شانها شوند شاه و ما هم برده  برگردند، مي هم، وقتيپشت سرِ هم
عاقبت، .  کارِ شرافتمندانه است تويِآينده، عزيز،. بزنم برومدهم  ترجيح مي
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به هر جهت، . آيد م مي ، من يکي خوشصهخال. چيزي است، شرافت خوب
  .وپله تويِ همين است پول

 واقعاً  کهتوانم بفهمم سوخته؛ اصالً نمي ي، سياه اتو يکي خيلي احمق
به . ي ا احمقواقعاًدانم اين است که  که ميرا ، ولي چيزي دوست داريچي 
م  من، همش گشنه. ت نيست  گُشنه همم هيچي دوست نداري، هرگز گمان
وجور  جمعتوش م را  وپله  نداشته باشم پولکه جا آن وقتي؛ حتي ، همشاست

 ديگر  يعني کهش نباشد، کسي که ديگر گشنه. م است وقت هم باز گشنه کنم، آن
  پس،اي،  ، تو درجا مرده و توشوم من دارم از گشنگي سقط مي. مرده است

  . در بيايدجورتواند با هم  نمي
سوخته؟ به دماغِ من خورد،  خورده، سياهت ن  پول هرگز به دماغبويِ

کنم پيش  ش مي  را حس پول.  ماشين را که شنيدمهمين يک ساعت پيش، صدايِ
صندوقِ گاوکه تويِ  که تويِ جيب باشد، پيش از اين که برسد، پيش از اين از اين
که  کنم حتي پيش از اين ها را حس مي اسنکناس  بوي،ها ها باشد؛ اسنکناس بانک

 در هر حال، اين است چيزي که بيشتر از هر چيزِ. ش ام عاشق. شده باشندچاپ 
  .ش ام عاشق تويِ دنيا ديگري

ش، عزيز،  خواستي سوخته، اگر فقط مي خواستي، سياه اگر فقط مي
ولي تو واقعاً . شديم کرديم و دوتايي شاه مي مي وقت با يک اسلحه کار آن

ش را بکني، نه  خواهد خدمت  ميازت نه سوخته، اسلحه، سياه. ي احسابي احمق
 ش را احترام حتي که اين ها پا بشوي، نه سرِ ساعت بيايي، نه که صبح اين
 مجبورت  نهبزني؛  ش واکس ش را براي ها کني آقا، نه پوتين  ، نه صداشداري نگه
کني؛   کني، نه خودت را خسته  بريزي، نه اطاعت  کني، نه عرق کند کار مي

تنها اربابي . دهد ت مي کند و هر چي بخواهي به ت نمي کاريمجبور به هيچ 
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 که مسلّح نيست، کسي  امروزه.خواسته داشته باشم ميم  است که از هميشه دل
خواهم ديگر  ي، نمي ااي؛ بعدش هم خيلي احمق  تو برده. سوخته برده است، سياه

  .ت ببينم
ک را پيدا کنم، تا از سوخته، يادت نرود آرام بماني تا فَ يادت نرود، سياه

يادت نرود . نکني   حماقتتا بعدشسوخته،  نکن، سياه  فکر هماينجا بروم، زياد
  .خداحافظ. زدم رفتممن . سوخته که نوبت تو است، سياه

   
  .شود خارج مي

  
*  

  
  ».مرگ هرگز دردناک نيست. اين هنوز مرگ نيست«

  .لندنجک 
  

  .ب پيش از غروبِ آفتا درستسرِ شب،. راه بزرگ
  .کُش، در آغوشِ منيک

  
  .ــ درد دارم. کُش

  .دانم ــ مي. منيک
  .خواهم برگردم خانه ــ مي. کُش

  .دانم ــ مي. منيک
  دانيد ماشين کجا است؟ ــ ديگر نمي. کُش
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  .دانم ــ چرا، البته که مي. منيک
خواهم برگردم، منيک، ديگر به ستوه آمده ام از اين  ــ مي. کُش

  .ها بيهودگي
دانم دانم، مي دانم، مي ــ مي. نيکم.  

  .ــ درد دارم. کُش
سرِ مبارزه با من را آخر چرا .  موريس!ــ يا حضرت مسيح. منيک

  م که سزاوارِ اين باشم؟ه ااي کرد چه کار نابخشودني:) مکثيپس از (؟ داريد
  

  .شود کلر وارد مي
  

 سروصدا در ري بي ناپديد بشويد، فو از اينجابرويد، ــ در). آهسته(کلر 
) .گيرد سرِ دلکو را به سمت آنها مي. (بشويد  خواهم ديگر اينجا ديده برويد، نمي

 ،تان بگويم، اگر عجله نکنيد به. خواهم ش چيزي نمي بگيريد، عجله کنيد، عوض
  .شود باز شب مي

  ــ اين ديگر چي است؟. کُش
ها  پس حوله:) به کلر. ( مکانيکي، هيچييِ يک قطعهــ ). به کُش(منيک 

  ؟کو
  .م کنيد کمک.  خانهخواهم برگردم ــ مي. کُش

  ؟ کردن کو برايِ پانسمانها ــ پيرهن). به کلر( منيک
  .ــ درد دارم. کُش
 ماشين داريد، بزنيد  کهــ ديگر چي، بعدش چي؟ حاال). به منيک( کلر

  .به چاک
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م  خوش! يح، يا حضرت مس که منکنيد فکر ميتان  همه شايدــ . منيک
  .آيد تويِ اين سوراخي باشم مي

  .خواهم برگردم خواهم برگردم، مي ــ مي. کُش
  .دانم مياين را ــ . منيک
  کرده ايد؟ ــ کليدها را گُم. کُش

  .شان نکرده ام گم. البته که نه! ــ کليدها، يا حضرت مسيح. منيک
  ــ پس چي؟. کُش
؛ شايد الزم است سوار کنيدش  سرِ جا اين راــ شايد بلد نيستيد. کلر

  ، هان؟کنميک پسر صدا 
  چي است؟اين اصالً ــ . کُش

  .ــ سرِ دلکو. منيک
  . خانهخواهم برگردم من مي. ندهيد  هاتان آزارم ــ با اين داستان. کُش

 خوب؛ ولي مالحظه چهخواهيد،   احسنت؛ مي،خواهيد ــ مي. منيک
. احمقِ کوچولو:) به کلر. ( شما هم استتوانيم، تقصيرِ خود فرماييد که نمي مي

. ترکانده اند، هر چهار تا الستيک را. ها را احمقِ کوچولو الستيک. ها الستيک
 خالصه يک پاسبان از اينجا رد خواهد. ماند يادم مي. م اکارِ شما است، مطمئن

شد که، نه؟ يک پاسبان با دوچرخه يا سوارِ اسب؟ خالصه هر از چند گاهي يک  
 برويد پِيِ اين  پسوقت، شود که، نه؟ تا آن  از اين ور رد ميچلّه و سبان چاقپا

ش  هنِ المصب، که پارهاهايِ المصب، احمقِ کوچولو، برويد پِيِ اين پير حوله
  .کنم

  ــ ديگر چي، ديگر چي؟. کلر
  .کن گويم، عجله ت مي کن، به ــ عجله. منيک
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شود  خورد که وارد مي ميبر شود، به سسيل  خارج ميکه دارد کلر 

  .شدک ميبا خود که ردلف را  درحالي
  

 برايِ شما داشت جز ها چه نفعي بازييِ اين  ــ همه). به کُش(منيک 
 ازيکرد؟ اگر به جاي اين همه ب  برايِ ما ايجادخود  بي همه درد سرِکه اين اين

  پاتان گيرگفتيد، اينجا با اين قوزک  ميو روراستهمه چيز را فوري 
ش   کنند، حس مان مي هايي که نگاه و اين آدم! يا حضرت مسيح. افتاديم نمي
توانم راحت  که مي  درحالي آن هم.خواهند دانيم چي از ما مي کنم، حتي نمي مي

  دوستجاروجنجالي که همه همديگر را بدون هيچ  جاييم باشم، تويِ خانواده
ش به خاطرِ  چي است، برادر، خواهر؛ عوضدانيد خانواده   ميچهدارند؛ شما  

  . م اهايِ شما اينجا بلهوسي
  .ند اهايِ زيرم هم خيس لباس. شوم ــ دارم از سرما سقط مي. کُش

  . رفته اند بياورندهايي ام که ــ منتظرِ حوله. منيک
که قهوه خوردم، مامان، انقدر قهوه خوردم  ــ برايِ اين). به سسيل(کلر 
روم  ميدارم انم روز است يا شب يا يک چيزِ ديگر، اين است که د که ديگر نمي

  . خيس استحسابي که ، آنجا،يک حوله بياورم برايِ آن يارو
  ت را چه کار کردي؟ کفش. کس ــ حوله بي حوله، برايِ هيچ. سسيل

  .چيم يا  ا ببينم خوابتاش دادم  ــ قرض. کلر
ش خواب است؛   خانهراه اين ساعت تويِ ــ يک دخترِ سربه. سسيل

  .بروزودباش 
  .باشند  خوابم که اينها رفتهبروم  ــ وقتي مي. کلر
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  . بايد بپردازندش قبلروند،  ــ اينها نمي. سسيل
  .م بخوابم، ماماننوات  نميآخرــ . کلر

  .که آب برگردد  شيرِ آب تا وقتيــ بيداربمان پايِ. سسيل
 که تنهايي پاي شيرِ آب  مامان،،ــ انقدرها هم قهوه نخورده ام. کلر

  .بمانم بيدار
 را خالصه ها خوابي يِ اين بي کني که همه فکر نمي. شعور ــ بي. سسيل

 حتي يک دقيقه هم ،اي که قايمکي خوردي کني؟ با آن همه قهوه  بايد تالفي
  .زود باش. شعور گيرت نيامد، بي

  .نهخواهم امشب تنها بمانم خا ــ نمي). کنان گريه( کلر
 ,Mira :)به ردلف. شود کلر خارج مي. (بروزودباش ــ . سسيل

Rodolfo, mira.نيک و کُش نگاه مي (٤٤٤٤کنند به م.(  
گيرم،  الريه مي ؛ پام شکسته، دارم ذاتآزارم ندهيدــ ). به منيک(کُش 

  .بزنيد   راپول زنيد، فقط بلديد حرف  از پول حرف مي منوقت شما با آن
  .دانستم ، ميمئن بودممطــ . منيک
  . بزنم راخواهم حرف پول نمي. دانيد چي نميشما اصالً هيــ . کُش

  ، موريس؟يا حضرت مسيح کرديد، شــ چه کار). آهسته(منيک 
  .ــ يادم رفته. کُش

  ــ چي يادتان رفته؟. منيک
  .ــ همه چي. کُش

  .طفره برويدکنيد  ــ داريد سعي مي. منيک
  .دانم رم که ديگر چيزي نميخو ــ قسم مي. کُش

                                                 
  .کن  ردلفو، نگاه  کن، نگاه: اسپانيايي ـ  ٤
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  .نگوييد  نگوييد، دروغ  ــ دروغ. منيک
  .خورم رفته، قسم مي  ــ يادم. کُش

 خريدن  خرجِتواند ن پول که نميهفت ميليو. م نکنيدــ ابله فرض. منيک
  .سيگار شده باشد

  .رفته  يادم. خرم ــ من که ديگر سيگار نمي. کُش
  !آيد، يا حضرت مسيح ــ حاال چه به سرتان مي. منيک
  .خواهم خودم را خشک کنم ــ مي. کُش

  ــ من چي؟. منيک
 بگوييد. م ا مريض که منبگوييد. ــ تنها به شوراي اداري برويد. کُش

  .همه را بيندازيد گردن من. طوري بگوييد يک چيزي همين. رفته ام  درکه من
  .ــ هرگز. منيک

 انقدريهات  چشم. کن  دلف، نگاهکن، ر  ــ نگاه). به ردلف(سسيل 
  ت توضيح بدهم چه جوري است؟ بينند که ببيني يا بايد براي خوب مي

توانم همه   ميتا چه حد که من تان نيست يعني حاليــ ). به کُش(منيک 
 دارم، موريس، نتا چيز را بفهمم، موريس، همه چيز را ببخشم؟ که چقدر دوست

به من ! تان کنم، اگر فقط، يا حضرت مسيح  که کمکتان دارم يا انقدر دوست
  .نگوييد  دروغ

 کاري نکرده ام که به بخششِ  هيچتان را، خواهم کمک ــ نمي. کُش
  .گويم  من هم هرگز دروغ نميتان نيست، حاليشما احتياج داشته باشم، هيچي 

 را زگوييد، من همه چي گوييد، دروغ مي ــ چرا، دروغ مي. منيک
  ).کند  ميگريه. (فهمم مي

  .استش  ــ بيا، ردلف، وقت). به ردلف(سسيل 
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  .روند سسيل و ردلف به سمت منيک و کُش پيش مي

  
 با اين پول برايِ چي، آخر برايِ چيــ ). با عصبانيت ناگهاني(کُش 

گذارند؟  م نمي  سرِ پول راحتوقت يچ افتاده ايد؟ آخر برايِ چي ه راه مندنبالِ
  .لِ ديگران برسم که به پوبا من باشدهميشه د بايچرا آخر 

  .کرديم پيدا  ، اين هم پيرها، نجاتاين هم مردمــ . منيک
ِ   خودش به پول کهگرفت مي  هر کسي يادشد اگر چه ميــ . کُش

ها  من کارِ بدي نکردم، کاري با پول! بگذارند  را راحتن  برسد و مخودش
  .چپاندند  مي منوبالِ نکردم؛ نبايستي اين پول را تويِ دست

يِ اين موضوع بعداً حرف  ــ ساکت، موريس، درباره). آهسته(منيک 
  .آيد زنيم، ساکت، يکي دارد مي مي

م به  سنمگر داد آرامش داشته باشم؟  م اجازه نمي  سن يعنيــ. کُش
بود؟ سني که يک آدمِ معمولي و معصوم عمرش را با   بازنشستگي نرسيده

سرش   سربه ديگرانبرد و کسي سرِ پولِ  به پايان ميآرامش  خودش بهيِاندازها پس
ها هم  کردم که به اين پول  گذراد؟ وانگهي، تقصيرِ شما هم بوده اگر قبول نمي

بود که   کنيد، اولين کسي خواهيد برسم؛ حاال، بله، شما هم مثلِ ديگران رفتار مي
 آخر خالصه بايد خرجِ پس اين پول چي شد؟ آخر چه کارش کرديد؟: ديبگوي

  .وجود ندارد جايي که  در باشد؛ و بگرديد پِيِ اَسرار چيزي شده
ي  اثرِ خوب سعي کنيم کنيد،تان را درستــ ساکت شويد، رفتار. منيک

  .ند، موريس ا بگذاريم، اينها خيلي پيرروشان
سرِ هايي که  م چند سال آرامش داشتم؟ سال  زندگييِ  همهــ تويِ. کُش
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 ؟ شش؟ هشت؟ آدم چند سالگي ياده باشندگذاشت  م  ديگران راحتتامورا
عمداً به من پول . الکردارگرفتم بشمرم،  مي ايستي يادبگيرد بشمرد؟ هرگز ن مي

 مانند که ازم حساب بيندازند و سرِ بزنگاه منتظرم مي   گيرم بعددهند که امانت مي
  .روم، همين  من هم نمي عجبا،.بگيرند  پس 

  خواهند حرف مي: هيس. ند اکنم، منتظر ــ موريس، خواهش مي. منيک
  .بزنند

  .، آقابرسانيمتان کمک  ــ آمده ام به). به کُش(سسيل 
  .دانستم ــ مي). به کُش(منيک 

  .خواهم کمک نميمن . وپرت چرتــ . کُش
  تلفن داريد؟! يا حضرت مسيح. ــ ممنون، ممنون). به سسيل(منيک 
 مرد متشخصي  شما فوري ديدم، آقا، که منــ چون. )به کُش(سسيل 
 خواهد  مي در هر وضعيتي که حاال متشخص،آوردن آدمِ  جا هستيد؛ برايِ به

هايِ   خواسته ام حوله است کهديده دارم؛ به همين خاطر باشد، چشم ممارست
دور آمده  دياري اين همه؛ و اگر به بياييم شما   به کمکتاتان بياورند  تميز براي

 خدا که  در کار است، چون دست خدابلکه ي بوده، اتفاقکهايد، اعتقاد ندارم 
  .کنند   به هم کمکتا ، حتي تويِ تاريکي،رساند  هم مي ديدارِها را به تبعيدي

  ــ تلفن داريد؟. منيک
ديده داريد  ــ بله، فوري ديدم، آقا، که چشمِ ممارست). به کُش(سسيل 

طور که ما شما را  بياوريد، همان  جا به ِتان را حتي در تاريکي ندارا که دوست
شده تويِ    فراموش،کنيم  زندگي مي چاره هايِ بي ما اينجا مثلِ سگ. آورديم جا به

 که  شما را گرفت وقتي، پسرم که  جنگاز شکسته   نيمه اين مرد،تاريکي
 ايم که يِ رواديد پرونده يک  در انتظارِ، همهم يِ خانواده  و همهافتاديد، مي
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 تا به رأس برسد؛ ولي رأس، تويِ يک شهرِ خزد مي را باال ها وقفه پلّه جور بي همين
يِ   متشخصِ طبقهفردکه يک  کشد، مگر اين طول ميخيلي ش  بزرگ، رسيدن به

به کمک احتياج    که وقتيم ابرايِ همين خيلي خوشحال.  بزنداي سقلمهباال يک 
  .يِ ارزشِ واقعيِ ما بشويد آنجا بوده تا بتوانيد متوجه پسرم ،داشتيد

  .تواند راه برود بينيد که نمي ــ تلفن، يا حضرت مسيح، مي. منيک
 با ما را يتــ چون هرکسي با ديدن ما تويِ اين وضع). به کُش(سسيل 

يم و اين  ا واقفچه هستيم به آنگيرد؛ ولي ما خودمان   مي يکيهايِ ولگرد سگ
؛ اگر اًهايِ متشخصي هستيم، واقع تويِ کشورِ خودمان آدم. دهد مان مي لّيتس

اس مهايِ لُ بسا بهترين خانواده چه، شدن از کشتي همين فردا برگرديم، وقت پياده
  سوارِ دست ما را ببوسند؛ دست ما را بوسيدند، آقا، بعد از پايان جنگ٥آلتاس

 و ديگر تقريباً هخل شد  که نيمه، با اين مرد بيچارهشديم ميکشتي که 
. ارزش نداشت شکست جنگ و پولي که ديگر عدش همتوانست راه برود، ب نمي

يِ يک بسازم  م يک انسان درجه خواستم از بچه از بندر سر در آورديم، چون مي
خورد،  و آنجا، با پولي که ديگر ارزش نداشت، متشخص بودن به چه دردي مي

يِ حرکت به ده جهت ناشناخته بودند،  ده کِشتي آمادهآقا؟ تويِ بندر، 
ش راه   پِيما هم کشيد،  م را مي دانستيم کدام را بگيريم، بچه دست چپ نمي

ها در  که آنجا بهترين خانواده افتاديم و حاال اينجا ايم، تويِ تاريکي، درحالي
يِ   که نصف پنجهمردي دهند، آقا، غيبت ما به تجليلِ قهرمانيِ اين مرد ادامه مي

ش را تويِ  يِ عقل يِ نيروش را و تقريباً همه داد و نسبتاً همه  دست پاهاش را از
ولي . دهد ش را ازدست مي  ناديده گرفته شد، امروز هم دارد بيناييي کهيک جنگ

کند، اين  کند، کسي اين مرد را تجليل نمي  اين جنگ تجليل نمي ازاينجا کسي
                                                 

 .»هايِ بلند تپه« معنيِ  به اسپانيايي اسمِ خاصLomas Altasِ ـ ٥
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نيمه، تويِ  هايِ ولگرد شده ايم، با رواديدهايِ نصفه پستيِ سگاست که ما هم به 
  .تاريکي

زند؟ ما که ديگر  ــ اين اصالً از چه جنگي حرف مي). به کُش(منيک 
  .جنگيم ست نمي اها قرن

  .ــ دقيقاً، پس الزم بود يکي اين کار را بکند، خانم). به منيک(سسيل 
  .ــ اين جنگ ما که نيست. منيک
بينِ :) به کُش. (ست، خانم ا شماقهرماني مالِــ ). به منيک (سسيل

  هايِ متشخص، نبايد دست همديگر را بگيريم، آقا؟ آدمخودمان 
  .شود چيزي سرم نميها  ــ البته؛ ولي من از جنگ). به سسيل(کُش 

آور  هايِ اين زن تهوع بازي ــ به نظرم مسخره). آهسته، به کُش(منيک 
  .است

  .آيد م مي ازشان خوشمن يکي ش  ــ عوض). آهسته، به منيک(کُش 
پس ازشان بپرسيد کي اينجا . آيد، احسنت تان مي ــ ازشان خوش. منيک

  .کند، بپرسيد مان مي کمک
 ما رويِ:) به کُش. (اينجا فقط ما هستيم. ــ ما). به منيک(سسيل 
  .حساب کنيد، آقا
 حوله هم  حتياينها. کنيدــ حساب کنيد، حساب ). به کُش(منيک 

  !اآلن است که شب بشود، يا حضرت مسيح. آورند نمي
م را پيدا کنم، خواهش  م کنيد ساعت ــ کمک). ناگهان، به سسيل(کُش 

  .موابسته اش  به. کردم ش تويِ همين انبار گم. کنم مي
  !ــ ساعت شما، يا حضرت مسيح. منيک
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      ٦٦٦٦.Rodolfo, adelantate y asusta al negroــ ). به ردلف(سسيل 
  

  .شود مي ردلف به سوي انبار دور
  

 هنوز پاهامان را داريم،  ما موريس؟،گرديد آنجان برنکندــ . منيک
  .برم من شما را مي. که هستموريس، پاهايِ من 

  !¡٧Apurate, machorrón, apurateــ ). به ردلف(سسيل 
  

  .شود مي ردلف ناپديد
  

  . ديگرم کنيد ــ کمک). کوشد پاشود نيک، درحالي که ميبه م(کُش 
  .ــ هرگز. منيک

  .کنم تان مي من راهنمايي. ــ تکيه بدهيد به من، آقا). به کُش(سسيل 
  

  .شوند کُش و سسيل دور مي
  

م ديگر حسابي ازتان  روم، تنها؛ حوصله ــ تنها از اينجا مي. منيک
  .هاتان سررفته، از حماقت

  
  .دد؛ فَک پشت او استگر برمي

                                                 
  .ردلفو، برو جلو و زهرِ چشمي از سياهه بگير:  اسپانياييهايِ  لهجه  از ـ ٦
  !خر، زود باش زود باش، نره:  اسپانياييهايِ  لهجه از ـ  ٧
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  !ــ يا حضرت مسيح. منيک

  
*  

*    *  
  

  .گيرد  مي وزيدنشدت ه باد ب وشود آسمان سرخ مي.  بيرون ازدرِ انبار،
  .راند  مي  پيشهايِ تندباد او را به ، و وزشرود ردلف پيش مي

  . است پنهان بودهدرکنارِ  زند که وزشي ناگهاني او را به شارل مي
  

  کني؟ ــ جاسوسيِ من را مي).  اوگرفتنِ بازويِبا (شارل 
  .کن  م کن، ول  م ــ ول. ردلف
  سرکه همين ،م چه بگويي که از صبح تا حاال خواهي به  مي آخرــ. شارل

 قايم   گوشه يک پشت سرم تويِ کهکنم گيرت مي  دارم غافلبينم ، ميگردانم برمي
قايم   گوشهيک  تويِ که  توبهخورم   مي،روم ميصاف  هر بار که  ياشده اي،

  .م اروت  روبه ديگربزن، حاال شده اي؛ حرف
  .خواهم بات حرف بزنم، مادرت است ــ من نيستم که مي. ردلف
کني؟ چرا خودت را ازم قايم  م را مي ــ پس چرا جاسوسي. شارل

  کني؟ مي
ها قايم  موشه کنم، خودم را تويِ گوشه ت را نمي ــ جاسوسي. ردلف

کنم،  کنم، فقط خودم را قايم مي کنم؛ خودم را از تو نيست که قايم نمي مي
 خوشبختانه م و پدرِ بدي ام، اافتاده و زشت کار م و از اهمين؛ چون پير
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  توانند هنوز خودشان را آنجاها قايم هايي هست که پدرهايِ بد مي موشه  گوشه
  .کن  م ول. کنند

  داري خرفت؛ تو اي کهپيرِزنم،  دست نميت  من حتي بهــ . شارل
  .کني مي هات را تويِ بازوي من فرو ناخن

ت  کني؛ دست مي  من بلنديِت را رو ــ نه، تو اي، تو اي، دست. ردلف
  .نکن  پدرت بلنديِرا رو

پا تا کنم، پيرِ خرفت، تو اي که از   دست بلند نمييِ تو رو منــ. شارل
  .لرزي  ميسر

  .کن بروم  م ــ ول. ردلف
  خواهي بروي؟ ــ آخر کجا مي. شارل
  .کن  م بزن، ول  ؛ با مادرت حرف استکن؛ مادرت  م ــ ول. ردلف
  آخر تو بروي؟ باز چه کار داري که بکني؟ کهــ کجا را داري. شارل

  کي هستي، پير خرفت، که هنوز خودت را قاطيِ امورات زندگي کني؟
پلکم؛ بايد خالصه رفت  ميــ هيچي، هيچ کاري ندارم بکنم؛ ول . ردلف

. م گفت راه بيفت و عجله کن رود، مگر نه؟ مادرت به جايي وقتي که آدم راه مي
خورم که خودم را قاطيِ امورات  ولي قسم مي. کنم، همين عجله ميمن هم 

 من نيستم  اصالًکنم،  نميوري قاطيِ هيچ جور ام اصالًکنم، خودم را زندگي نمي
  .من را نزن، پدرت را نزن. کنم  ميکه خودم را قاطيِ چيزي

  .زنم ت دست نمي بهمن ــ . شارل
  .کن م ــ ول. ردلف
ت را به  باد است که تعادل.  خرفتزنم، پيرِ ت دست نمي ــ به. شارل

  .لرزاند مي از پا تا سر تو را  زمستان است کهيِها سرما اولينزند، و هم مي
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 خوبِ تو است که ، مادرِ است، مادرت استــ مادرت. ردلف
  .خواهد بات حرف بزند مي

  
  .شود تويِ انبار ناپديدمي

  
*  

  
  .داخلِ انبار، در نورِ سرخِ خورشيد غروبي

  . رود، در دورخروشِ
  .ماند  ميوسطردلف در 

  
م است   سختزياديم، وداغان ا درب زيادي  وــ زيادي پير. ردلف

پيشِ  پيري هنوز يک خرده احترام اگر برايِ. جا بشوم، با تو است که بجنبي جابه
  را نگه پيري؛ اگر ديگر احترامِ  ببينم تو راتر که بتوانم ، بيا نزديکتو مانده

 هيچ نفعي  اصالً منفعت خودت؛ اگر همبه خاطرِ ، بيا جلو همداري، باز مين
  ).شود اَبد به ردلف نزديک مي. (بيا گويم ت مي  من بهکه چون، بيا فقط بيني نمي

ت را  توانم قيافهبباشند که   خراب شده بيش از آنهام ديگر  شايد چشم
؛ راه قانوني نيستي بفهمم تا درجاش، کاکاسياه،  ببينم، ولي احتياجي ندارم ببينم

متوجه ي؛ ا قانونياندازي که بشود گفت  روي، انقدري سروصدا راه نمي که مي
؛ قانوني نيستند را که ني افرادييعپسندد،   اينجا کسي اين را نميهستي حتماً که

گردد   برميزودي  بهآن گُندهه، آن تو،. افراد اين جور  پوزِ و پکخورد تويِ  مي
 را شنيدم هايي آدم  صدايِ،آنجا، آن طرف: گويد شان مي رود به  مي،طرف ديگر
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خورد تويِ  ميشنود؛ آن وقت   نمييي ازشان آدم سروصدا،روند  راه مي وقتيکه
 هار اين کار را سگ تولهبدهد، اين    نباشد که لوت کسياگر هم او.  تو پوزِ و پک
 سگ در ببرد؛ اگر هم او نکند، اين ماده به  جان از اينجاخواهد کند که مي مي
دهم،  ، همين من لوت ميهکند؛ اگر او هم ن  ميگيمادخود من  که برايِ کند مي

 زمين زياد ، چون تعدادمان رويِ پير و داغان باشم که همهر چقدرکاکاسياه، 
 هوارِ  تنها تو اي که همه چيزدر هر حال. يِ کافي نيست است و جا به اندازه
اي   چون هيچ وسيله،خوري اي مي يِ جانانه شود، ضربه  ميت سرِ خاک تو سري

اي،  اي داري، نه خانواده کُند، کاکاسياه، نه گذشته   شدت ضربه کم که ازنداري
 نداري، اين است که بهتر است منفعتياي، هيچ جا هيچ  نه حقِّ پيرينه جنگي، 

  واقعاً بايدش اين است که  معنيوگرنهبرايِ پيري هم احترامي قائل نباشي، 
  .کن، کاکاسياه م  تا آن وقت برسد، بيا فعالً کمک. داني  آشغالتويِ ت انداخت

از  انقدر ند کهکن  مي ها خيال اين سگ) .گردد هايِ خود مي  لباسيِتو(
کنند اين  زحمت راه بروم؛ خيال مي  بهش بتوانم  فوق داغان شده ام کهجنگ

 ؛ ولي را مغزمم را، پاهام را،يِ پاها کرده، پنجه  منجمد پاکجنگ همه جام را
 ربطي به جنگ ندارد؛ از اين  هيچم است که راه بروم،  من انقدر سختاگر
متر درازاش، که از  وپنج سانتي  و شصتش است  است که پنج کيلو وزنابزار آلت

کن که  م  حاال کمک. کنم ش مي  حملهمان موقعِ شکست روز و شب با خودم
مسلسلي از زير . (خودم را ازش خالص کنم، ديگر از پير بودن خسته شده ام

  ).آورد هايِ خود درمي لباس
 ت قول به نيست، ولي مدرن چنداننيکُف است، ساخت شوروي؛ الشکَ

  به کارمدرن چرا بايد سالحِ  کهفهمم نمي. کند ت را داغان مي م که کلّهده مي
کند، اين   ها را حسابي داغان  اين است که آدم کلّه خالصهبرد، چون هدف نهايي
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کند و آن هم تا سيصد متر، اگر   تير در مي تاپنجاه و  صد اي شش آلت هم دقيقه
يِ   کلّه تاپنجاه و صد  ششاي د دقيقهشو ش بربيايد، خودش مي آدم خوب از پس

کناري  اين را م نداشت که  برايي زيادزحمت.  انقدرها هم بد نيست کهداغان،
زدن افسرها بعد از شکست هميشه  ش کنم؛ گول  و برايِ خودم قايم بگذارم
تر است تا بعد از پيروزي؛ ولي حاال ديگر خسته شده ام، زيادي سنگين  آسان
  ).گذارد  مييِ خودد، اسلحه را روي زانوهانشين مي. (است

 بيش نيازي ندارم کهت؛ ولي  توانم ببينم يک خرده بهتر ميهمچين حاال 
قدر کافي  ؛ همينقانوني نيستي  توبشوم، کاکاسياه، که   مطمئناآلن  تااز اين ببينم

 کرده اند  فهمد که اين پاها حسابي عادت است آدم پاهات را ببيند؛ آدم زود مي
. بيا جلوتر. دوند هايي را که زيادي تند مي ندارند آدم  بدوند؛ اينجا هم دوست

؟ درست کرده ايت هيچ بچه  تويِ زندگيتا حاال اصالً ) شود اَبد نزديک مي(
؟ يک کوچولو؟ حتي يکي که  هم نهيکي ).دهد  نه مي جوابِاَبد با سر(

) .دهد  نه مي جوابِبا سراَبد (بگردد؟   نشناسي، يک چيز فسقلي که جايي ول
  جوابِاَبد با سر(اي، دست کم؟  ، کارِ يک دختر را که دست کم ساختهخوب
ت بگويم  بايد براي. بيا جلو) .کند زمين ردلف تف مي(اين هم نه؟ ) .دهد نه مي

خشاب را از ) .دهد طرزِ کار را روي اسلحه نشان مي. (شود انجام ميچه جوري 
 نه جورِ ديگر، وگرنه خطرش هست که منفجر بشود تويِ گذاري،  ميجهتاين 
 برايِ وضعيتيِ انتخابِ تيراندازي است؛ در اين  ؛ اين، درجه خودت  پوزِ و پک

اي   برايِ تيرهايِ تکي؛ بستگي دارد به تعداد کلّهوضعيتمسلسل است، در اين 
 کافي ار شليکباالصول، يک   دقّت تيراندازي؛ علي به پاشاند و از همکه بايد

، دست درست نکرده پسري  هيچمردي که) .گيرد اسلحه را سمت او مي. (است
، انگاري اصالً جا د، هيچمان ميرد، هيچي ازش باقي نمي کم يکي، مثلِ سگ مي
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 از ِ تو زندگي.  نداردعيبي  باز هم که باشد،الدنگاگر يک پسرِ . وجود نداشته
؛ مثلِ اين ش را نداشتي استحقاقکاکاسياه، تر است،  مالِ يک مرغ هم بي ارزش

  .است که هرگز وجود نداشته اي
 دست کم  ولي.بينم ت را حسابي مي وزهحاال پ) .گيرد اَبد اسلحه را مي(

اَبد خم . (باز بيا جلوتر.  نيستي شک در اين يکي هيچي،ه ات بود  مرگمستحقِ
 فقط با مرگ الکردارِ  تازهباشي،  يک نفر را کشتهفقط ولي اگر .) شود مي

گذارد، هيچي، جوري که  اي، مرگ تو هيچ اثري نمي کردهمساوي خودت 
 نفر که کُشته باشي، دواي؛ بايد دو نفر را کشت، تا برد؛  انگار حتي نمرده
هر اتفاقي حاال ، تر  اضافهگذاري، يک چيزِ   ردي از خودت ميردخور ندارد که

  . دو بار کُشتا تو رشود که بيفتد؛ هرگز نمي
ت بگويم که اگر از  به) .گردد رود سمت خروجي، برمي شود، مي پامي(

روم آن   پياده مينکني که گندهه را بکشي، کاکاسياه، خودم پايِ  اين استفاده
: گويم شان مي روم، آنجا به بچه راه ميپسرطرف، چون حاال ديگر به خوبيِ يک 
 که يک ،بينم اي که دارم شما را مي خوبييکي را ديدم آنجا، آن طرف، به همين 

: گويم شان مي آيد؛ به شان نمي ش است؛ از اين خوش کالشنيکف دست
دود، پاهاش هم روي زمين   برويد محلّه را محاصره کنيد چون تند مينفري چندين

  .شوند  خراب مي توآن وقت سرِ. دنانداز سروصدا راه نمي
  وارد شدن پسرم، جوري که،نک  ش داغان  گُندهه را،مالِسرش را، 

؛  ازشکند، يکي اينجا، يکي هم اينجا، عجله نکن، بريند   حس از پيشضربه را
توانم اين کار  خواهم، چون خودم نمي اين کار را برايِ من بکن، پسرم، ازت مي

م ضايع است، مغزم خراب، دست الکردارم  دست) .کند گريه مي. (را بکنم
آيم، شک ندارم که  نمي ش بر ؛ هرگز از پسنگاه کن، ، پسرمنگاه کنلرزد،  مي
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تواني اين کار را  تو مياما . شود ش داغان نمي ، آن سرِ کثافترود تيرم خطا مي
بست، پيرمردي    يخپاک به پيرمردي که کن، رحم کنبه من رحم . بکني، پسرم

  .ش که پاک تنها است؛ نگذار جان به در ببرد، بکُش
  

  .دهد ه ميبه گريه کردن ادام
  .کند  و اَبد را ناپيدا ميافتد ميشب 

  .شود مي ردلف به سمت خروجي دور
خورد که در داخلِ انبار، نزديک دري   شارل ميه ب،بيرون رفتنموقعِ 

  . است در کمين بوده،شود مي راه باز که رو به بزرگ
  

*  
  

  .مطلق شبِ
را باال لف و شارل ها و موهايِ رد آوردن از دروازه، لباس باد، با هجوم

  .زند مي
  

بازوي . (کن  کن، بچه، نگاه  ــ نگاه).  از در، با لبخندکنان نگاه(ردلف 
دهد؛ تويِ  مادرت چه پاهاش را نشان ميببين کن، ش   نگاه) .گيرد شارل را مي

اي، نه  نه رگي، نه کوفتگي: کند عريان مي پاهاش را چه شب، تويِ سرما، سياهيِ
يِ  ؛ زيرِ بالِ اين لشِ گُندهباشد شده سيخ ش اي که موهايِ تن  نشانههيچلرزي، نه 

کن   کن، بچه، نگاه  نگاه. که خودش بلرزد وِل و لرزان را گرفته بدون اين و  شل
کن، پاهايِ اين    نگاه راچه پاهايِ خوشگلي دارد؛ با وجود سرما و شب، پاهاش
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آخر . کن  يف را گرفته، نگاه خيس و کثومو   لشِ سرخ و بيآن  کهوحشي را
کن   باشم؟ نگاه  چين مادري، من پدرِ خوبي بودههم با ،خواستي چه جوري مي

  .آيد ، دارد ميسرِ حالوحشي را، خوشگل و 
  

  . است کُش را گرفته در حالي کهشود سسيل وارد مي
  

ــ خودش است، تو اي، شارل، ). آويزد   مي شارل بهشتابان(سسيل 
  ).بوسد  را ميصورت! (شارليِ من
  

*  
  
»تاريکيِ ،ونيم   هفتحدود ما به خاکستريِ قيريِ ظلمت اطراف 

  ». و ما دريافتيم که خورشيد دميده استگراييدکبود 
  کُنراد

  
هايِ  هايِ مهتاب که از سوراخ  شعاعمگردر انبارِ غرق در تاريکي، 

  .گذرند سقف مي
  

 که نبود من را از آب زنيد؟ او  حرف ميهــ از چ). به سسيل(کُش 
  .درآورد

  . استاين است، البته که همين اينــ چرا، . سسيل
  .ــ او حتي خيس هم نيست. کُش

 ٩٠ 

کن، کرمينه،  دهن باز:) به شارل. ( و بســ خشک شده، همين. سسيل
خاصيت؛ برايِ چي حتي  ش که خواهرت برات حوله آورده؛ جم بخور، بي بگو به

  خيس هم نيستي؟
  .خواهم م را مي  ــ من ساعت.کُش

به آقا . کن ــ بگرد پِيِ ساعت آقا، ساعت را پيدا). به شارل(سسيل
. خاصيت بخور، بي  تکان. بيني که پاش شکسته کن راه برود، مي  کمک

 Qué hiciste del¿:)به ردلف. (نکني، کرمينه   پيداشکاري کن که:) آهسته(

negro machorrón? Lo siento por los parajes.٨٨٨٨  
  .ــ همين جاها گذاشته بودم. کُش

  کهاي العاده گويم خشک شده؛ چيزِ خارق تان که مي ــ به. سسيل
. خاصيت است يک بي.  و بسگيرد، همين  اصالً آب به خودش نمي اين.نيست
خواهد  اين کثافت نمي:) آهسته. (م ديدم  همه چيز را از پنجره، اين وجودولي با

 ,Y el negro¿:) به ردلف. (دهد  مي پسش را ؛ ولي خالصه تاواندپردازچيزي ب

machorrón ?٩٩٩٩  
  

 دست  با گرفتنِخورد که داده، به فَک بر مي  کُش، که به شارل تکيه
  . کند  راهنمايي مي او رامنيک

  
 خالصه يک آدمِ. کرد  م  راهنماييهکرد ــ اين آقا لطف). به کُش(منيک 
تان  بياييد، من کمک.  خوب استالعاده فوقم؛ اين آقا ه اکرد خوب اينجا پيدا

                                                 
  .کنم همين اطراف است ر؟ حس ميخ با سياهه چه کار کردي، نره: اسپانيايي ـ  ٨
  خر؟ سياهه چي، نره :اسپانيايي ـ  ٩
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اينجا ) .گيرد  بغلِ شارل مي تويِکُش را از. (بيند ميحسابي م  چشمکنم،  مي
  !يبازار  چه آشفته! است که گذاشتيدش؟ يا حضرت مسيح

  ت چي گفت؟ ت چي گفت، به ــ به). به ردلف، آهسته(شارل 
  .بگذارد م  راحت  من را، سسيل، به اين بگوــ سسيل). به سسيل(ردلف 
ش، فقط من ام که حقِّ  فهمم ــ فقط من ام که مي). به ردلف(شارل 

ش  کنم به بزنيد، قدغن مي  کنم که باش حرف زدن باش را دارم، قدغن مي حرف
از من است که دمق است، پيرِ خرفت، :) تر باز آهسته. (ها بزنيد، المصب  دست

م بگو کجا است، پيرِ ديوانه، که باش حرف  حاال کجا است؟ به. از دست من
  .که عصبي بشود بزنم پيش از اين
 deje enش بگو من را  ــ سسيل به اين بگو، به). به سسيل(ردلف 

paz.کند گريه مي( ١٠١٠١٠١٠.(  
 ؛کن  ت را بگير؛ برو به گُندهه کمک  زبانــ جلويِ). به شارل(سسيل 

 داري ت انديشي  با کجکه تو  حاليرسند در ش مي  دارند بهبيني که همه مگر نمي
  ؟مالي  را شيره ميسرِ خودت

 خرفت خودش را قاطيِ گذاري اين پيرِ ــ چرا مي). به سسيل(شارل 
  کارهايِ من بکند؟

خواهرت کجا . نزن   از پدرت حرفيجور اين. ــ ساکت. سسيل
  .)کند گريه مي(ت؟  من کجا اسکلرِ کوچولويِ. مان بگذار است؟ راحت

  ؟ ايد، اميدوار امکردهن گم  که ماشين راهايِــ کليد). به منيک(کُش 
سر ين هم با ، پياده برگرديم پايِبايد. خندانيد ميــ ماشين؟ من را . منيک

  .آييم مي نظر  بهمضحک! ، يا حضرت مسيحو وضع
                                                 

  .م بگذارد راحت:  ـ اسپانيايي ١٠
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  ــ ولي کليدها، ازتان پرسيدم کليدها چي؟. کُش
 برايِ شما تواند حسني مي من است، پيشِ من است، چه ــ پيشِ. منيک

  ؟اشته باشدد
. اشتباه نکنم من دارد؟ ماشينِ من است، اگر برايِ حسنيــ چه . کُش

  . بخورد معاوضهتواند به درد تازه، مي
  !ماشينِ شما، يا حضرت مسيح. ــ ماشينِ شما، عجب، احسنت. منيک

 No llores, cabecita negra, o voy a ــ). به سسيل(ردلف 

acabar llorando contigo.١١١١١١١١   
 No me ).نشينند کنارِ هم مي (.Ven, acercateــ). به ردلف(سسيل 

abnadonnes, machorrón.١٢   
ــ ماشينِ شما، ساعت شما، بوالهوسيِ شما، ). به کُش(منيک 

  . به شهرتان دنگردان  بربرايِهايِ شما، و پاهايِ من  حماقت
 بايد  شما؛ پسم کنيد  کمک شما ديگرــ دست کم). به شارل(شکُ

کُش از بغلِ منيک به بغلِ شارل . (  کجا گذاشته بودم که آن رايادتان باشد
  ).رود مي

   من رادادي، تو که  چي يادم  ردلف، تو که همه تو،ــ). به ردلف(سسيل 
 که من را تا آن برايِ اين   کشيدي  بيرونپوسيدم مي توش  داشتماز جويباري که

 کشيدي که م  لُماس اَلتاس بيرونزارِ لجن از باال ببري و بعدش لُماس اَلتاس زارِ لجن
فکر، به من   بيزور و  بي مريضِپيرزن  يک،زار لجن اين يکي  تويِ بکشيمن را 

  مان لهکه ما را دارد    اجازه هم، بدبختي بازيم وقتي که اين همه پير ابگو چرا

                                                 
  .کنم با تو گريه کردن سياه کوچولو، وگرنه من هم بنا مي گريه نکن، کلّه:  ـ اسپانيايي ١١
  .خر م نکن، نره ول. بيا پيشِ منبينند،  مي:  ـ اسپانيايي ١٢
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يِ  اندازه بهاي فروببرد انگار که   گُه تازه و سرمان را هر بار تويِ،برقصاند، کند
  .قوي بوديم وقت که  نداشته همانوقتکافي 

دامن سسيل را . (پاهات را بپوشان، جنده. انقدر گله نکنــ . ردلف
  ).کشد مي

  ست؟ ادخترم کجا. کنم کنم، استراحت مي ــ گله نمي. سسيل
جا  يند، همم بگويي خواستيد به  که مي راــ چيزي). ه فَکب(منيک 

  .بگوييد
  .گويم ت مي ــ اينجا نه، ديگران هستند؛ گفتم باال به. فَک

  .آيم باال ــ ساعت را که پيدا کنم، مي. منيک
  ــ پس پيدا که شد؟. فَک

شود اگر   بدجوري عصباني مي باز پيداش که کردم؛ ولي،ــ بله. منيک
  .نکنم يداش پ براي

ش را با ساعت به سمت او  دست. (، اين هم از اين بگيرشپســ . فَک
  .کردي  پيداش) .کند دراز مي

  . کنمسورپريزشخواهم  ــ بدهيدش به من، چيزي نگوييد، مي. منيک
  .ت ش به دهم  ميوقت  آن که باال آمدي، منــ با. فَک

  .بينيم م، بعد مي ــ اول بدهيدش به. منيک
  .ت اينجا  بيايي باال چون آوردم با منـ اول بايستـ. فک

، چيزِ بزنيددهم دوري با جاگوار  دهم، مي تان پول مي ــ به. منيک
  !، يا حضرت مسيحم را به هم نزنيد حالدهم،  تان مي  به همديگري

ش  تان، همه عالئقتان،  لوحي ساده. وپوچ ــ هيچ). به شارل(کُش 
يِ کارآموزي   بورس يک دورهدادم تويِ اشتم، مياگر وقت د. وپوچ است هيچ

 ٩٤ 

داشتيد که  دست بر مي. داديد وپوچ از دست مي  هيچه را بتان عالقه آنجا ؛ببينيد
يِ من، دست کم  ندارد، دوست بيچاره پول وجود. نابوده را دوست داشته باشيد

شما گذارند تويِ جيب، پول آن جوري که  گرفتيد؛ پول را نمي مي اين را ياد
د، همين، شما هم که از ندار  وجودالتمعام. وپوچ است داريد، هيچ ش مي نگه
قبول  راننده هم  به عنوان حتي، من شما راببينيد. شود  چيزي سرتان نميالتمعام
 جوري که اينپول، . بزنيدهام را  جيبوانيد  مي کنم که واقعاً فکر مي، کنم نمي

ها تويِ حياط پشتي  که برايِ سگهايي است  ش داريد، تفاله شما دوست
يد، دوست  ازند، واقعاً احمق م را به هم مي يِ شما به پول حال عالقه. اندازند مي

  .يِ من بيچاره
هايي را که اين  آشغال  بگيريد؛ آت   درپيشبپاييهمان بهتر که شغلِ 

ترجيح من . يِ اينها سرگرم کنيد م جمع کنيد؛ خودتان را با همهه اها ريخت طرف
) .رود شود و سکندري مي مي از شارل جدا. (بگذاريد  م راحت. دهم برگردم مي

  !منيک
  کنيد؟ ــ با کفشِ دخترم چه کار مي). از دور، به منيک(سسيل 
اين :) به فک! (ــ دخترِ شما؟ چه کفشي؟ يا حضرت مسيح. منيک

  ؟ولو شدهها   آشغالتويِ کي است که مسخره
کفش را از ! (يِ دزد، لَگوري ــ زنيکه). برد مله ميبه منيک ح(سسيل 

  ).شود مي  دورکشد و منيک بيرون ميهايِ  دست
  

  .سروصدا تو آمده، نزديک شده است فک به کلر، که بي
  

هايِ  مانده ها، پس ها، بدبخت ها، ولگردها، مريض ــ حيوان. منيک
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دهم   ترجيح ميکهشده ام   ذلّههايِ کثيف  از اين ديوانهانقدرموجودات انساني؛ 
ها حالِ من را  اين آدميِ  همه! ها زندگي کنم، يا حضرت مسيح ها و سگ با موش

 حبس ونيت چهار درِ بِپشت خودم را  در آيندهمن که ديگر. زنند به هم مي
دهم غذام   خانه برگردم، ميکه به همين کنم  درست مي سنگر برايِ خودمکنم، مي

زاد را ببينم نه  هايِ آدمي من بفرستند که ديگر نه اين تفالهرا از يک تونل برايِ 
تون بريزم، فقط با يک سوراخ  خودم بِخواهم از سر تا پا رويِ بوش را بشنوم؛ مي

منيک و موريس در آغوشِ . (خواهم برگردم خانه برايِ دهن و دماغ، موريس، مي
  ).افتند هم مي

  .کشم نمي  سيگار من اصالًم کهت گفت ــ قبالً هزار بار به). به فک(کلر 
کلر فندکي را که . (تواند به دردت بخورد پيشِ پات را ببيني ــ مي. فک

  ).گيرد فک به طرف او گرفته، مي
   چي است؟ شده روش نوشتهِ چيزي که ــ معني. کلر

  کني؟ ــ تو اينجا چي کار مي). برد  حمله مي کلربه(سسيل 
  .گردم  ساعت ميدنبالِــ . کلر

  .ــ فوري از اينجا برو. سسيل
 که در حالي ساعت بگردم دنبالِ نبايد  يکيفهمم که چرا من ــ نمي. کلر

  .گردند  ميش دنبالهمه 
،  خانه چيزي بگردي، فوري برگرد دنبالِــ الزم نکرده تو اينجا. سسيل

  .بکش، برو توي رختخواب، تويِ تخت ناپديد شو بخواب، برو دراز
  .خواهم بمانم  قهوه است، ميازم، توان ــ نمي. کلر

  .شعور اين کفش را پاکن، بي.  نيستــ هيچي. سسيل
  .خواهم بدانم خواهم کفش پام کنم؛ مي ــ نه، اصالً نمي. کلر

 ٩٦ 

شعور، کي ازت خواسته   چيزي بداني، بي که توــ الزم نکرده. سسيل
  .کن اصالً چيزي بداني؟ اين کفش را پا

  .خواهم واهم نه، نميخ ــ نه نمي. کلر
 کند که کفش را پا مجبورش مي. (کني  ــ بايد با اين حال پات. سسيل

  .حاال بزن به چاک) .کند
  .خواهم بزنم به چاک ــ نمي. کلر

  .شعور زني، بي ــ مي. سسيل
  .گردم ــ باز برمي. کلر

 اما تو، ديگر:) به فک. شود کلر خارج مي. (کن  ــ حاال امتحان. سسيل
  .کن دوروبرِ اين جنده کوچولو گشتن بس

شما . پرسم روي چه کثافتي از خودم مي. ــ سر خوردم). به منيک(کُش 
  ؟بينيد ميچيزي 

  .بينم ــ نه، من چيزي نمي. منيک
  شنويد؟ ــ مي. کُش

  .ــ نه. منيک
  شنويد ؟ ــ اين سروصدا را آن تو نمي. کُش

  .ندداني ا  تويِ زبالهيِها ــ سگ. منيک
  .ــ نگاه کنيد، منيک، پام را نگاه کنيد. کُش

گويند،  م ناسزا مي همه به) .زند زيرِ گريه هو مي يک. (کرده ــ باد. منيک
  .شناسم هايي که نمي يِ اين آدم همه

سروصدا از اينجا  کنيم بي سعي مي. ــ بازوي من را بگيريد، منيک. کُش
  .بيرون برويم
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يِ  ، چند تا برنامه انداخته ايم کار بهگويم پول را ــ مي. منيک
همين . ش کنم توانم دو ساعته آماده موريس، مي. دهم شان مي گذاري نشان سرمايه

 اداري هر چيزي به آيد تويِ شورايِ ازم واقعاً برمي. دهد مان مي خودش مهلتي به
  .خورد هر کسي بدهم

  .دانم ــ بله، مي. کُش
نه . م بگوييد اين پول کجا رفت  به که استضروريــ فقط . منيک

  . است، موريسضروريحاال، نه فوري، ولي در هر حال 
زند زيرِ  هو مي يک. (دانم تان بگويم، مي  است بهضروريــ بله، . کُش

  ).گريه
  .کند مان نمي سروصدا؛ کسي نگاه ــ بياييد، موريس، بي. منيک
  .توانم راه بروم ــ درد دارم، نمي. کُش

  .من تکيه کنيد  به. يم اه ايم، ديگر دمِ در قريباً رسيدــ ت. منيک
شنوم، جنده  ــ هنوز صداي تک پات را مي). به سمت در(سسيل 

  که بيايم يا نه؟ ت قبل از اين  توي تختبرويزني  کوچولو، خالصه مي
١٣ــ ). فريادکنان(ردلف 

! ¡ Se largan, se largan  
  !ش را بگيرجلوــ کارلوس، ). به شارل(سسيل 
  !ــ يا حضرت مسيح. منيک

  
  .شود، مسلسل به دست اَبد پديدارمي

  
ــ خودش است، نگاه کنيد، منيک؛ مثلِ من ). دادن اَبد با نشان(کُش 

                                                 
  .فتند، در رفتنددر ر:  ـ اسپانيايي ١٣
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  .خيس است
  .زند نيش ميــ نزديک اين يکي نشويد، ). به کُش(سسيل 
  .١٤Cállate, cabecita negra, cállate ــ). به سسيل(ردلف 
 از نژاد ما نيست، آقا، از  اينــ نزديک نشويد، آقا،). به کُش(سسيل 

  .نژادي نيست که تشکّر را بپذيرد
ــ تشکّر؟ تشکّر از چي؟ محضِ اطّالعِ شما هيچ قصد تشکّر . کُش

  .خواهم غُر بزنم  مي برعکسندارم، بلکه
ييد، اين بيا:) به اَبد! (نزنيد، موريس، يا حضرت مسيح  ــ بلوف. منيک

  .هم کليدها، کليدها را بگيريد
  .ــ نه، کليدها را بدهيد به من. کُش

  .ــ هرگز. منيک
 را هدف قرارــ شما ). دهد مي خودش را جلوي کُش قرار(سسيل 

 واقعاً با هم باشيم، آقا؛ خطرِ.) کند خودش را به کُش آويزان مي. (دهد نمي
 خدا خودش به دست خودش شما خدا، آقا،.  است، دست هم را بگيريميبزرگ

 ول نکنيد ؛ ما راها متحد بشويم ها و وحشي کرد تا عليه سگ  اينجا راهنمايي بهرا
شان  هايي که بين  با سگول نکنيد که ما راها غرق بشويم،  ميان وحشيکه 

  .تان را به من بدهيد بشويم؛ دست  گرفته    اشتباه،کنيم زندگي مي
 بوسيد،  آنها راپاپ.  پاهايِ اين بچه را نگاه کنيد:)دادن شارل با نشان(

يِ   و بوسيد، با پاهايِ ده بچه شستآنها را ، ١٥متبرک يِ شنبه  پنج روزِيک

                                                 
يک اصطالحِ نژادپرستانه » سياه کوچولو کلّه« (.خفه،  کوچولوسياه ، کلّهخفه:  ـ اسپانيايي ١٤
  .)است
  .ش به دست خود او  ـ آخرين روزِ زندگيِ مسيح، و روزِ پاشوران شاگردان١٥
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ما از . کند  کند و بعدش فراموش  تواند انتخاب خدا نمي. يِ لُماس آلتاس برگزيده
ها  کنيم، مثلِ برده دهيم، پاتان را معالجه مي  غذا ميتان  بهکنيم، شما حمايت مي

  همشماپس ولي اگر پاپ پاهايِ اين بچه را بوسيده، . کنيم تان را مي خدمت
  ).برد ش را به سوي او پيش مي دست. (توانيد دست مادرش را ببوسيد مي

  .خفه بشويدــ ). به سسيل(کُش 
  .دکش يِ ما را مي اين همه! ــ يا حضرت مسيح. منيک
  .م را نبوسيده  هنوز دست او، او نه؛ نهوــ نه، ا. سسيل

  
شارل . دهد رود و مسلسل را به او مي اَبد به سوي شارل پيش مي

  .کند يِ انتخابِ تيرِ آن بازي مي گيرد، با درجه اي آن را مي لحظه
  

  .وپوچ ــ هيچ). کند  دو زن رها مي هرخود را از(کُش 
  

سوت يک . افتد ي مزمين به ه ککند  اسلحه را ول مي وخندد شارل مي
  . از نزديک، رود رويِ بريکشت

  .رود  بيرون ميخيلي با فراغتها در جيب،  آرامي، دست شارل به
  

 اينها ــ جلويِ). دادن به او  پس از برداشتنِ اسلحه، به اَبد، با تکيه(کُش 
  .)روند هر دو به سوي اسکله مي. (ها نه نه، جلوي اين آدم
 دنبالِروم  ــ مي). شود مي  ناپديد داردهکنان به کُش ک نگاه(منيک 

  .پليس
تواند اينجا کاري   که ميهستــ پليس، بسيار خوب، فقط پليس . سسيل

 ١٠٠ 

  .انجام بدهد
  ــ تلفن داريد؟). به سسيل(منيک 
  ).دهد اندکي به منيک تکيه مي... (روي ولي با پياده. ــ نه. سسيل
  ــ اين سروصداها چي است؟. منيک
هايِ آدم را  کنند، کفش يِ روز را گدايي مي همه. ها اند ــ سگ. سسيل

ها، به خاطرِ يک روزِ پر از  کشند؛ و شب زنند، پيشِ پاي آدم زوزه مي ليس مي
  .گيرند ها انتقام مي تمنا و تحقير، با دورکردن سکوت از اين خيابان

  ).فَک بيرون رفته است. (ش ــ موريس، ساعت. منيک
خندد و خارج  ردلف مي. افتد مي. ( سقط بشوندشان مههــ . سسيل

  ).شود مي
  !يا حضرت مسيح! ــ موريس. منيک
، شود  روز مي همــ بياييد، دارد باز). شود؛ آهسته دمِ در پديدار مي(کلر 

  .توانيد برويد بياييد، ديگر مي
  

  .برند کلر و منيک تنِ سسيل را بيرون مي
  .گيرد  روز روشناييِ اندکي ميهايِ انبار از اولين فروغ

  
*  

*    *  
  

  . اسکلهرويِ
و شديد سخت بادد را بارانل مي تگرک کُش و اَبو آنها خود دهند،  ه 
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کُش از . شود مسلسل دست به دست مي. کنند مي را به هر جايي که بتوانند بند
کشد مي  فريادسروصداها ميان.  

  
 که آييد مياشي به نظر  قم آنــ عجله کنيد، عجله کنيد، از. کُش

 چيزي از شما صورتدر هر . دهد فهمد چرا کاري را انجام مي کُندي مي به
به شما نيست، به اين . انجام بدهمکارم را من  بگذاريد  اگردهيد دست نمي

کند؟  چه جوري کار مياصالً اين دستگاه . من چسبيده اماسلحه است که 
 ، اگر بخواهم؛توانم البته که مي. ندازم يا نهتوانم کارش بي دانم آيا تنهايي مي نمي
. ، کدام دکمه را داد کجا را بايد فشار وجوري م بدهيد چه نشان. توانم مي

ش   نگه، خودتانترسيد اگر مي. دهم نمي ، فشارکنم نگاه مي نشويد، دارم ناراحت
  .داريد

باور . کند م مي اين باد اذيت. ، فشار بدهيددهيدب عجله کنيد، کمي زور
هايِ  آدمرويم، مثلِ   کالنتري مي به، يک راستم اگر با اين زن برگرد کهکنيد

 که از اصرار خواهد کرد، حتماً خواهد خواستهستيم؛ همين را محترمي که 
 کثافتي زن از موقعيت خودش باشد، باالتربگيرد، هميشه خواسته   شما انتقام

اندازد گردن شما و من هم طرف او  وقت همه چيز را مي آن. م ااست، ازش متنفّر
، خودم انجام بدهماين است که به نفعِ شما است بگذاريد کارم را . گيرم را مي

خورم که  را از او خالص کنم، شما را از خودم خالص کنم، آن وقت قسم مي
  .ترين آزاري به شما برساند داشت کم ديگر دليلي نخواهد

استفاده کردن کارِ  ، از اينين است را بگيريد، زيادي سنگدستگاهاين 
. دهيد که خودتان اين کار را بکنيد ، چيزي از دست نميمن نيست

که  که، برايِ اين کردم؛ برايِ اين تان باشم اذيت که خواسته کردم، بدون اين تان اذيت
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تواند به  من از طبقات باال هستم، همين، و شما، نه؛ يک چنين مالقاتي نمي
گيريد،  خودتان اين کار را بکنيد، اين جوري از من انتقام مي. ودبش عروسي ختم
  .کند خالصم مي

 در گذارد؟ حاال گذرد که اين همه وقت مي هايي مي تان از چه راه انديشه
  . کنيد شتاب است؟ سرِ کمر؟ سرِ سينه؟ لطفاًاي چه مرحله

رکسي ه. يد اشما هم از من متنفّر. م امتنفّر  ازشمنزن کثافتي است و 
هايِ خودش   داخلِ زمينبه سمتش  کند، نگاه  يِ خودش زندگي بايد در گوشه

 کن ها ريشه يِ آدم بايد کنجکاوي را از کلّه. کرد   را ممنوعديدارهابايد . باشد
 نه مثلِ يک مرد عادي که از يک زن  البته، متنفّر بود واقعاً از همديگربايد. کرد 

نوايي   نه مثلِ بي و، با حفظ اصول، اوکردن در کنارِ   با زندگي يعني،متنفّر است
 است پوست متنفّر  آن جوري کهيِ باال متنفّر است، نه، بلکه که از يک آدم طبقه

  .زاجاز 
کند،  سردم است، پام درد مي. بزنيم  نکنيم لطفاً که به هم زل  وقت تلف

) .گيرد به طرف اَبد ميقنداقِ اسلحه را . (کند، ديگر طاقت ندارم جام درد مي همه
  .م کنيد کمک. م ابينيد که مريض مي

  
  .گذارد اَبد دست روي مسلسل مي

نشيند فرو مي پروازِ پرندگان، باد  سپيده؛پايان.  
  

*  
  

  .پگاهدر انبار، 
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  .آورد تو فَک کلر را مي
    

آيم   وقتي ميمبود   گفته منــ در واقع، انقدرها هم تاريک نيست،. کلر
  . تاريک باشدکامالًکه 

  .شود نميتر   تاريک است، تاريککامالًــ . فَک
  .بينم  مي من تو راــ انقدرها هم تاريک نيست چون. کلر
  .اي  کرده بيني چون به تاريکي عادت ــ من را مي. فک
  .ش برسم کن، مامان مريض است، بايد به  ــ عجله. کلر
 زور  تو را بهم امجبور  وکني کنم، تو اي که عجله نمي ــ عجله مي. فک

  . بِکشم
دانم چه کار بکنم، کمي هم  که درست نمي است   اينش علّتــ . کلر

  .ترسم چون کامالً تاريک نيست مي
 بيايي، م دنبالکنم، کافي است  ت مي ها را ببند، راهنمايي ــ چشم. فک

  .، با چشمِ دلراه را بلدم
  

  .خورد گذرند، کلر سکندري مي از انبار مي
  

  گذارم؟  پام را کجا مي ببينيکني که م نمي ــ چرا حتي نگاه. کلر
گذاري و  کني پات را کجا مي  ــ چون با خودت است که نگاه. فک

  . ديگري نگاه کنممن بايد به جايِ
  ي؟ اکني درحالي که با من   ديگري نگاهــ چرا بايد به جايِ. کلر
اي  جا به کارِ بعديکند، بايد در ــ چون وقتي آدم کاري مي. فک
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  .افتد اتفاق ميبکند وگرنه همه چيز خيلي سريع  خواهد د که مينفکرک
  .کنم که با تو بيايم اين تو بودي که خيلي کيف مي  م گفته ــ به. کلر
  .ــ آره. فک
ش با تو  وقت هم خواهد آن م مي ــ تا حدي که، خودت گفتي، دل. کلر

  .بيايم اينجا
  .ــ آره. فک
  .کنم کيفي حس نميفعالً  ــ با اين حال .کلر
  .اي  کرده ــ قبالً حس. فک
  ــ کي؟. کلر
  .ــ قبالً. فک
  ــ دقيقا کيً ؟. کلر
  . بيايي اين تو منخواستم که با ــ وقتي ازت مي. فک
  ــ همين؟. کلر
  .ــ آره. فک
  ــ حاال چه کار کنم؟. کلر
  .ــ هيچ کار. فک
  م؟ــ تا کي کاري نکن. کلر
  .کشد ــ طولي نمي. فک
  .ترسم ــ مي. کلر
  .گذرد ميــ . فک
  .ترسم ــ با اين حال مي. کلر
  .ــ عادي است. فک
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راه؛  گايد؛ فرياد منيک بر بزرگ رگبارِ مسلسل بر اسکله؛ فَک کلر را مي

  .کند فک کلر را وِل مي
  

  .بايد بروم. شد  ــ تمام. فک
  تواني اين وسط تنهام  اين وسط، نمي،م اينجا ــ حاال که آوردي. کلر

  .بگذاري
  .فقط همين يک کار را تويِ زندگي ندارممن که ــ . فک
  شود؟ ــ پس حاال تکليف من اينجا اين وسط چه مي. کلر
  .دانم، خودت بايد بداني، هيچي ــ من چه مي. فک
  .نگذار اآلن  ــ تنهام). کچسبد به فَ مي(ــ . کلر
  ).شود مي زند و دور او را مي. (نزن ــ داد. فک

  
درِ رو به اسکله ناپديد ک نگاه مير به فَکل شود مي کند که از راه.  
  

*  
  

  . انبار، در آفتابکنارِ
  .شود شارل به ردلف نزديک مي

  
 که بايد زود بروم، پيش از اين. ــ آمده ام بات خدا حافظي کنم. شارل

  .توانم بروم  نميحافظي با تو بدون خداولي.  باشد  زيادي دير شدهديگر
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هايِ من  م و تو داري گوش اکَر  من درجا نيمه.  را ببندت وزهــ پ. ردلف
  .ه ام  قبالً شنيد،چيزي را که مايل بودم بشنوم. کني مي را پر

من يکي را م  ي، ولي به گمان اکور کر و نيمه ــ تو برايِ همه نيمه. شارل
داني که من هم  مي.  نيستحيلهاحتياجي به بيني، چون با من  شنوي و مي مي

 برايِ اين ،مثلِ تو کور ام يِ چيزهايِ دوروبرمان مثلِ تو کَر ام، اينجا برايِ همه
 يکي استولي فقط با تو .  بروم، از اينجاش را دارم خواهم تا امکان است که مي

، دباش   بايد خدا حافظيِ من را شنيدهيکي، فقط تو کردم ميکه بايد خدا حافظي 
  .م ا، ديگر راحتاين کار که بشود

  . خواهم بشنوم نميمن ــ تو يکي را . ردلف
  .م شنوي با وجود اين ميــ . شارل
  همبينم و خوب چيزِ زيادي نميمن که ؟ اصالًخواهي  ــ چه مي. ردلف

  ؟اصالًکي هستي . شنوم نمي
  .م، شارل، کارلوساــ پسرت . شارل
کي .  تا منتر ، تازه تو کمانم، تو از کجا بدانياز کجا بدــ . ردلف

 و يقين داشته دنبال کندش تا دريا  تواند سفرِ دور و درازِ آب را از سرچشمه مي
 تو تلف گوش دادن به ام را ب بينم وقت کند؟ هيچ دليلي نمي باشد که اشتباه نمي

  .کنم
 تنبيه  نکرده ام که سزاوارِاي  بديهنوز. کن بروم م  ــ کمک. شارل

دارم    احتياجها  به زن کهي تويِ اين سن من کهاست عادالنه تباشد؛ يعني به نظر
 برانم،  داشته باشم کهماشين شلوار بخرم، و   کت که احتياج دارم، شان  بگايمکه

و اين پول   رابياورم، اين سن توانم پول در يِ اينها مي  سني که برايِ همه اينتويِ
 وقتي هم که که که مخارجِ مرگ يک پيرزن را بدهم نمتلف کهمين جور را 
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 سير کنم که پسرهايي برايِ  دختري راشکمِ وماند؟  بميرد چيزي برايِ من نمي
، ديگر چيزي آمادهکنند، کامالً  وقتي هم که بلندش مي شان، و آن شناسم اصالً نمي

 آن؟ برايِ اين ماند و سنِّ من گذشته است و پولِ من هم با برايِ خود من نمي
 ،خواهم  خيرِ تو را مي دعايِ وگويم خدا حافظ ت مي  به،روم است که امروز مي

 خواهد خانه را ترک  وقتي که مي،دادي که يک پسر   يادم خودتطور که همان
  . از پدرش بخواهد اين را بايد،کند 

  .بگذار  م ــ از مادرت بخواه و من را راحت. ردلف
  . چيزي از مادرم بخواهمخواهم ــ نمي. شارل
 من که سگ از اين  اين ماده.سگ است  يک ماده.ــ حق داري. ردلف

 سوِء ، استتف نيم  ديگر فقطکنم توانم راه بروم و تف هم که مي سختي مي به
 من ام که تويِ بِرکه مثلِ پلکيد؛ ار ول مياين وحشي تويِ جوب. کند استفاده مي
کردم، همه چيز يادش دادم،   ش ش و لباس تن ستمکردم، ش  ليز صيدشيک کَفچِ

 يادش دادم که زمين گرد است و  منکردن،  راه رفتن، خوردن، خنديدن، گريه
به زبان رکيک   که فقط ايني  دادم بهشگردد، زبان درستي ياد خورشيد دورش مي

 شد و ياد جا  بهش  که خوراک و پوشاک ، مذهب يادش دادم؛ همينزد ميحرف 
 وحشي  رگش را تويِ لگن بشورد، آن  بکند و دست داني تف ت تويِ تفگرف

، بي دليل، فقط به خاطرِ اميالِ  کار افتادکردن من  شد و برايِ بدبخت توش بيدار
يِ سالم   ميوه تويِ پوسيدگي است کهاين جوري. يِ الکردارِ خودش وحشيانه

  .کند روي نمي پيشپوسيده يِ   ميوه تويِ هرگزسالمتي، ولي کند روي مي پيش
  .کني حق است که بروم مي  فکراز قرارــ پس . شارل
م که  ا و زيادي احمق امکنم، زيادي پير ــ من هيچ فکري نمي. ردلف

  .بگذاري  م خواهم راحت فکري بکنم؛ فقط مي
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؛ شده باشم نعاقخواهم اين است که  ــ ولي چيزي که من مي. شارل
 بدون  يکيدانم که اگر تو  ميولي ،م نيست کنند خيالي  م  محکوم هماگر همه

م مثلِ آنهايي که  يِ زندگي  همهبشنوي، ديگرکني خدا حافظيِ مرا  م  عاقکه  اين
 بتوانم وقت  ديگر هيچکه گردم بدون اين نميدورِ خودم کرده شان  عاقپدرشان 

  . داديم اين را يادتخودم را از اين محکوميت خالص کنم، خود
لفربگذار   م  ديگر راحت حاالکند؛ ت مي ــ در هر حال مادرت عاق. د

  .دورِ خودت بگرد
  .دهم نمي  اهميتيعاقِ مادرمبه ــ . شارل
هو وسط شب  کنند و يک  ميعاقها صبح  زن. ــ حق داري. ردلف

کنند و باز سرِ ظهر   ميعاقشوند باز  صبح که بيدار ميبعد کنند،   خير ميدعايِ
آيد و بعد از ورِ ديگر   که از يک ور مي استکنند، مثلِ بادي  خير ميدعايِ

مثلِ يک مشت نمک   من،عاقِولي . راست بمانندها   درختگذارد  و ميآيد مي
تواند آن چايي را قابلِ خوردن  ريزم، هيچي ديگر نمي است که توي چايي مي

  .بکند
  .کنيخواهم اين کار را ب ــ برايِ همين است که نمي. شارل
 ،کني تواني روم حساب کنم، مي ــ با اين حال همين کار را مي. ردلف

  .کنم همين کار را مي
بينم که  کنم، مي ت مي چرا؟ باز چه انتظاري داري؟ نگاهآخر ــ . شارل

 ت ي، زندگي پاک داغان اکور کر و نيمه  راه بروي، نيمهديگرتواني  نمي تقريباً
اي ام که مثلِ  ساله  مستبد ام، عاشقِ مرد سي و قويمن عاشقِ مرد. ي اکرده، پير 

ولي امروز، آن مرد فقط . آورم ست و من يک خرده به يادش ميهت دورِ تو  سايه
دارد يک پيرمرد است، شکسته، که  يک سايه است، و چيزي که واقعاً وجود
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 هنوز ماه کن، تکّه  م که من، نگاه درحالي. شود زده نمي  هرگز بند ديگرهاش تکّه
 هنوز م نشکسته اند، پيريِ من است که مثلِ سايه دورِ من است، ولي واقعيت

تواني ديگر آرزو نداشته  ت رساند، مي شود آزاري به تو، ديگر نمي. محکم است
پوشي،  نباشي چه ريختي لباس مي نگران تواني ديگر   ماشين براني، مي کهباشي

 گرفت جلوت را شود  نميديگر. کني   ول را  زن يکتواني فکرِ گاييدن ديگر مي
  يکي راولي من. کني که اين کار را بکني چون در هر حال ديگر اين کار را نمي

از يادشان کند به پيرمردها و  و اگر آينده ترحم مي. آزار دادشود  حاالحاالها مي
ر کمينِ کنند به آنهايي که آينده مثلِ دشمن د توانند ترحم ، پيرمردها هم ميبرد مي

  .آنها است
گويي، جنگ و پيري  فهمم از اين چيزهايي که مي ــ هيچي نمي. ردلف

 از من هاي چ دانم کي ام، پس آمده ند، ديگر حتي درست نميه ام کرد خل نيمه
  کني؟  مطالبه

تواند  ــ تو پدرم اي، چه بخواهي چه نخواهي، آن مغزِ پيرت نمي. شارل
  .کند اين را فراموش
که خود من  م درحالياي که من پدرت  اــ از کجا انقدر مطمئن. ردلف
 پدر مثلِ رگبارِ  يکند هم مامان؛ا، مادرها هم پاپا در هر حالمطمئن نيستم؟ 

هايِ  بشود که قطره  ش نيست ديده فرصتاصالً  اقيانوس است، رويِکوچکي 
  .م هم نيست تازه، به تخم. رفته اند الکردار کجا در

فقط . را يادت باشدن خواهد که دست کم م م مي س، دلــ پ. شارل
 مطور که خودت ياد ، همانباقي بمانمکسي يک يِ  خواهم توي خاطره مي. همين

يِ مغزِ   خاطره تا نمرد، حتي تويِماندکسي يک يِ  دادي که بايد توي خاطره
  .کنيتواني اين را رد  نمي. کني اين را که ديگر رد نمي. پيري مثلِ مالِ تو

 ١١٠ 

رود، ديگر حافظه  من همه چيز يادم مي. توانم ــ البته که مي. ردلف
  .کرده ام ت وانگهي، درجا فراموش. ندارم

  خواهي؟ را مين چرا بدبختيِ م ــ. شارل
  ).شود شارل خارج مي. (خواهم ت نمي  هيچ چيزي براي ــ چون. ردلف

  
*  

  
 عجيب چنين يي بنا، کهبريد ي مش  مرا به دروناي است که اين ديگر چه خانه«

گيرند؟  ش ميبر آورِ ديوارهايِ گوناگوني که در  ارتفاعِ حيرتدارد ايندارد؟ چه معني 
  »بريدم؟ کجا مي

  ماريوو
  

  .راه، بعد از ظهر بزرگ
نيک را تمامرکلکند  مي  آرايشِ موهايِ م.  

  .اي است، تنها سسيل در گوشه
  
نيک که پا(ر کلرويد؟ مي  ــ يواشکي کجا داريد در).شود مي به م  

  .م کنيد م کنيد، احمقِ کوچولو، ول ول.  پليس دنبالِروم ــ مي. منيک
  .پليس نرويدپيشِ ــ . کلر

توانيد مانعِ من بشويد،  نمي! روم، يا حضرت مسيح ــ مي. منيک
 کثافتووروجک.  

 شما ديگر برايِکه  مان بدهيد درحالي ــ آخر چرا بايد باز عذاب. کلر
  ؟ هم ما را عذاب بدهيد باز کهشود تان مي چه نصيبآخر ؟  در آمدهچيز همهدخلِ 



 ١١١ 

دهم، هر عذابي که به فکرم  تان مي ــ هر عذابي که بخواهم به. منيک
  .برسد برايِ شما است

  .مان دخالتي توش نداريم کدام ــ خودش خودش را کُشت، هيچ. کلر
چاخان ش،  شناسم ودش؟ من ميخ. ــ خودش؟ به هيچ وجه. منيک

  حاال چه کار کنم؟ چه کار کنم؟) .کند گريه مي. (گفت مي
ها راه هست،  ها و ساعت راه خيلي دراز است، ساعت. نرويد ــ در. کلر

ها،  وسط خياباناز شويد تنهايِ تنها  ها رد مي شويد، از تويِ خيابان گُم مي
تان  آيند نگاه کنند، مي ا بيدار ميدهند مردم ر مي وقت خيلي صدا هاتان آن کفش

ها و  ها و ساعت تان تا ساعت افتند دنبال شوند، مي کنند دورتان جمع مي مي
  .شويد آنوقت گُم مي
  .کنم  بگذاريد؛ دارم گريه ميم راحتــ . منيک

تان  روم برايِ ماشين خودم مي. نرويد نرويد، خانم، در ــ در. کلر
 وقتي همه چيز ؛هاتان تان، حوله برايِ اشک برايِ باککنم، بنزين  الستيک پيدا مي

کنيد که از  وقت در آرامش فکر مي گرديد، آن مي آرام شد، راحت با ماشين بر
  .يد از کي دلخور نيستيداکي دلخور 

  .کنم دارم گريه مي.  شوــ ساکت. منيک
 شود مي، شب شود مي شب سرعت  بهــ خانم، همين اآلن. کلر

وقت   آن،شويد گم ميتنها   پاکها وقت شما داريد تويِ خيابان که آن درحالي
هاتان را خشک   اشکوقت  آنتوانيد گريه کنيد و هيچکس، هيچکس مي

شويم؛ محترمانه   تان نمي ما مزاحم. نرويد نرويد، خانم، يواشکي در در. کند نمي
روز بشود  ، بيايد، خانم از نومانيد که روز يِ خودتان منتظرِ اين مي تويِ گوشه

  .يِ خودتان  تويِ گوشه،محترمانه، تان برگردد آرامش

 ١١٢ 

  .کن  م ــ ول. منيک
  .کار نمان کن، بي م  ــ بيا، کمک). ربه کل(سسيل 

  
نيک نگاه ميکلشود مي کند که دور ر به م.  
  

*  
*    *  

  
، چون بعد از باز نيرنگگو،   پرچانه، دروغککنم مرد صداش ميمن «(

 يک حرصِ که فوري کند در حالي  مي ناله شود،  بيدار که ميهوتايک چرت ک
داشتي، اگر فقط يک بار   لطف  من يک خرده به فقطاگر: زند را مي ديگر بسترِ

 که از غمِ من و زدگيِ من از زندگي متأثر بشوي، اگر دادي به خودت اجازه مي
از آخرين ا  من ر بدجنسيِ محض سرِرحم نبودي که از  بيحد اين  تادست کم

، کني  محروم ـ  که هر موجودي مستحقِّ رسيدن به آن است ـم  استراحتجايِ
دادي که   مياجازه خودت  بهدادي و  من گوش مييک لحظه به دعايِوقت  آن

کردي،   استراحت را برايِ من آسان مي به اين جايِرسي دست  ونرم بشوي،
، بود   نخواهمرت چيزيدر حسش، ديگر   که به محضِ رسيدن بهباور کنچون 

کنم،  جاها را ترک نمي خوابم و هرگز آن جا مي چسبيد، همان  به همان خواهم
رسد،  ش مي که به مراد دل اما همين.  کنماي  که گلهشنوي  نميوقت ديگر هيچ

، وتاه بعد از يک چرت کشود و ارضا ميگذارد،  جاها را زيرِ پا مي که آن همين
 بسترِ حرصِکند،  شود، سرش را بلند مي مي  آنجا دور از،با حسرت مبهمي

  .کند  مياستغاثه و باز زند مي  راديگري



 ١١٣ 

به  که ارباب را هدارد؛ برد ش نگه مي   سگ است که مرد را با قالّده ماده
خواهم ديگر  نمي. کند  حبس ميش ؛ پرنده که بچه را تويِ قفسگيرد خند مي ريش

خواهم   نميکوتاه بيايم و  ديگرخواهم ، نميش گوش بدهم  باش حرف بزنم، به
گير  خواهم بدجنس و سخت ميمن هم ديگر ؛ م در بيايد ديگر هرگز بگذارم اَشک

 يِ سگ دورگه ماده  يکجور که به بند بزنم همان ش پوزه  به،دل باشم و سنگ
گ، بتمرگويم  ش مي  ور بيفتم تا وقتي که بهچه با اين ما؛ بايدزنند نشده مي  تربيت

 ، خالصه تکليف روشند بچپ،گويم بچپ ش مي جايي که من به ، همانبتمرگد
  .برد بشود که کي از کي فرمان مي 

 و تر سخت جان   يادش بدهم ولي با اين کارم را تا احترامش  با چماق زدم
ردم تا سکوت را يادش بدهم ولي فقط فرو ب آبِ سرد  تويِ ترش کردم؛ گستاخ

هايي   رنج و ِ او تا بدجنسي خليدم ش را با خار کردم؛ تن  ش را تحريک کنجکاوي
رنج   به فقطبا اين کارمش بيرون بريزد ولي   با خونکرد تحميل مي  منکه به
 بيرون، من بگذار بيايم: زند مي  دادکند، دارد در را جاکَن مي. دمکرش  مند عالقه

 تو يِ خجالت يگر مايهفايده که د  پيرِ بي همسرِرا تويِ دنيا بگردان، مثلِ يک
م  هايي به جان ، سوزش  بياورمش  بيرون اين مادهه راولي اگر. م نکن  حبساست

 جادووقت  نياورم، آنش ش، و اگر در با خارِ،ها  مالِ قاعدگيِ زنمثلِاندازد  مي
  .گيرد مي م درد شود، و روده شود، پر از جوش مي مي م زرد کند پوست مي

،  کنمش خالصتوانم  وانم آزاد کنم، سگي که نميت اي است که نمي برده
ش، اسمِ خود  ش بچسبم، چون اسم  برعکس، بايد با چنگ و دندان به قالّدهولي

 علّتبشود، نه  ها پاک خواهم ياد هستيِ من ميان انسان  نه مي من هممن است و
  .) فَکگفت» .وجوديِ من تويِ اين دنيا نابود بشود

  

 ١١٤ 

*  
  

خواهم اينجا  بخور، نمي  تا آشپزخانه، زود باش، جم  بِبرمن راــ . سسيل
  .بمانم

  . ببرم تو راتوانم تنهايي ي، نمي اــ خيلي سنگين. کلر
خواهم ردلف من  م کن، نمي قايم:) آهسته. (شعور بييِ  دخترهــ . سسيل

و م را برايِ من بياور  خندد، برو شال  اين پشت مي که داردش شنوم را ببيند، مي
:) عصباني. (ريزه به نظر بياييم خواهم مثلِ يک توده سنگ کن زيرش، مي  م قايم
  . بشور وبرم را تميز کن، کثافت است، برو سطل بياور و دور

  .ــ آب نيست. کلر
ت مثلِ جنده  دوزک کردن ت و برايِ بزک  قهوه همهآن برايِ  ــ. سسيل

  .با سطل برو تا رودخانه. بود چطور آب کوچولوها
ــ خيلي دور است، خيلي سنگين است، خيلي کثيف است، . کلر

  .خواهم نمي
 برادرت را صدا:) آهسته( جواب بدهي؟ کهــ کي يادت داده . سسيل

  .کن
  .ــ زده به چاک. کلر

  .کن برادرت را صدا. اتــ مزخرف. سسيل
  . داشته باشمي برادر هيچخواهم ديگر نمي. ــ نه. کلر

کرده   شوي؟ کي پرت  ميه بدون او چت رسيده خيال هيچ بهــ . سسيل
خواهم بو بدهم و  خواهم کثيف باشم، نمي نمي:) آهسته(است، جنده کوچولو؟ 

م آب  آب، گنجِ من، گُلِ من، خورشيد من، براي. م نگويد  به هم آن راکس هيچ



 ١١٥ 

 ,llames a Rodolfo, te digo که فوري ردلف را صداکن:) عصباني. (بياور

idiota.١٦   
  گويي؟  ميهــ چ. کلر

 Que venga pronto, no, que no venga, queــ . سسيل

desaparezca, que se muera, ya bastante me jodió toda mi puta 
vida.١٧  

  .)کند گريه مي. (کن کن، مامان، بس ــ بس. کلر
 Ese impotente me hizo echar raíces en este paìsــ . سسيل

de salvajes, ese castrado me metió en la cama de los salvajes, 
me hizo fornicar con las larvas, hizo que se acoplara la 
orquídea con el cardo, y héme aqui reventando en medio de 

esta mierda.١٨  
 هفهمم چ ــ پاپا، پاپا، زود بيا، اصالً نمي). دوان، سرآسيمه(کلر 

  .يدگو مي
 Quiero regresar a las Lomas Altas, no, no quieroــ . سسيل

regresar allá, el aire allá esta podrido y huele a mierda, allá he 
perdido todos mis colores y mis fuerzas y mi virilidad, allá me 
gastaron la vida y a cambio me dieron una bolsa de guijarros 
que dedo arrastrar noche y día por el mar, por los puertos, 

                                                 
 فرانسويِ پايان يِ ترجمه از ترجمه (.شعور گويم ردلف را صدا کن، بي ت مي به:  ـ اسپانيايي ١٦

  .)کتاب
م  قدرِ کافي عذاب  بشود، که بميرد؛ به که بيايد فوري، نه، که نيايد، که گم:  ـ اسپانيايي ١٧

  .)يِ فرانسويِ پايان کتاب ترجمه از ترجمه (.م يِ زندگيِ نکبتي داده توي همه 
 بدوانم، اين اخته من  ها ريشه اين ناتوان من را واداشت تويِ اين سرزمينِ وحشي:  ـ اسپانيايي ١٨

ها جماع کنم، اُرکيده را گذاشت با  ها، گذاشت با کرمينه را فرستاد توي تختخوابِ وحشي
يِ  ترجمه از ترجمه (.ميرم گيري کند، و حاال هم دارم وسط اين گُه مي هايِ هرز جفت علف

  .)فرانسويِ پايان کتاب

 ١١٦ 

hasta que me caiga de cansancio.١٩  
  

  .کشد گردد درحالي که ردلف را با خود مي کلر برمي
  

  .يِ زنازاده بگذار، دختره  م ــ راحت. ردلف
  گويد؟  ميهگويد، پاپا، چ  ميهــ چ. کلر

  .خواهم بدانم ــ نمي. ردلف
 Imanasqam Maraia ? ¿ Imanasqam ñoqa ¿ــ . سسيل

wachuchikurqani supaywan, nina ñawiyuqwan, 
wachachikuwanapaq ? ¿ Dolores, Mariapa maman, niykuway ? 
¿ imanasqam supaywan wachuspa, Mariata wachana ? ¿ 
Imanasqam ? ¿ Niykuway Carmen ? ¿ imanasqam 
wachuchikurqani Doloresta wacha naypaq, paypas Mariata 
wachananpaq, Mariapas, qanra chuchumeka, hatun rakayuq, 

paypas wachananpaq ?٢٠   
  .)زند لبخند مي. ( شدهپوسته است که بيدار سرخ ــ زن. ردلف

                                                 
خواهم به آنجا برگردم، اينجا هوا  م ، نه، نميهاي بلند برگرد خواهم به تپه مي:  ـ اسپانيايي ١٩

م را؛  و روم را از دست داده ام، نيرو و مردانگي دهد؛ اينجا رنگ  گنديده است و بويِ گُه مي
م داده اند که بايد شب  ريزه به ش يک کيسه سنگ م را ازدست داده ام، و در عوض اينجا زندگي

يِ فرانسويِ  ترجمه از ترجمه (.تا از خستگي بيفتمکنم، رويِ دريا، تويِ بندرها،  و روز حمل 
  .)پايان کتاب

٢٠  شوآ ـ به زبانکردي و  قرمز زنا  چي با يک شغالِ چشمبرايِ: م بگو  چي، ماريا، بهبرايِ: ک
کردي و ماريا   چي با يک شغال زنام بگو برايِ م بگو ، دلُرِس، مادرِ ماريا، به من را زاييدي؟ به

  جنده را بهبياوري که ماريايِ دنيا  کردي، کارمن، که دلُرِس را به  چي زنا برايِرا زاييدي؟ تو
يِ  ترجمه از ترجمه (بياورد؟ دنيا   الزم مجهز بود که او هم بهيِ چيزهايِ آورد که به همه دنيا 

  .)فرانسويِ پايان کتاب



 ١١٧ 

  گويد؟  ميه پاپا؟ چ،گويد  ميهــ چ. کلر
 Cheqnisqa kachun llapallan tuta, chayــ . سسيل

warmikunapa tutan, waytarukuspa, pantasqua supaywan 
wachuchikuna tuta, paykuna waytakurukuspa, satirachikuspa 
isqon killamanta anchata qaparinqaku qanra qocha patanpi ; 
cheqnisqa kachun warmipa qaparitunin, chawpi tutapi warmi 
wawata wachakuspa ; chay warmi wawakunapas, wiñaspa, 
waytarikunqaku, wachuchikunqaku, qaparinqaku. Cheqnispa 
kachun llapa warmikunapa rakan, cheqnisqa kachun Runa 
Kamaq, cheqnispa warmita rurarqa, pantasqa, yarqasqa rnapa 

pisqonwan satichikunanpaq.٢١
   

نگرد،  سسيل به خورشيد مي. (رود خواب ميپوست  ــ زن سرخ. ردلف
  ).رود سرعت پايين مي بهخورشيد 

  
  .کند جنبد، کلر فرار مي سسيل ديگر نمي

 شود و دامنِ او را رويِ گين، به سسيل نزديک مي ردلف، ناگهان خشم
  .کشد  مييِ اوپاها

  .شود مي در دوردست، طرحِ اندامِ منيک که دور
  

*  
                                                 

٢١  شوآ ـ به زبانکُنند تا با شغالِ   ميناني تنهايِ آنچ  لباسها هايي که زن لعنت به شب: ک
 و کَنند  ميشان را  هايِ آنچناني لباسکنند؛ نه ماه بعدش روي يک ساحلِ منفور جماع ولگرد 

آنها هم زايند که   ديگر را ميهايِ دل، که زن  شب هايِ  زنيِ ضجه؛ لعنت به دهند ضجه سر مي
 توليد مثلِ آلته بلعنت . دهند ضجه سر مي نند وکَ مي و بعد کُنند   تن ميهايِ آنچناني لباس اًبعد

   لعنت است، مثلِ يک شغالِ گرسنهکه ، ولگرد مردآلت از طريقِزن و لعنت به خدا که زن را 
  .)يِ فرانسويِ پايان کتاب ترجمه از ترجمه (.کرد

 ١١٨ 

  
  .يِ غروب ورِ سرخِ تيرهداخلِ انبار، در ن

گيرد که به سوي اسکله   شارل را ميافتاده، جلويِ از نفسکامالً ر، کل
  . استرفته مي

  
  کهکاري بکنمتوانم  ت بگويم که مي ــ حاال اگر من، همين من، به. کلر

در ت بگويم که بيش از آن چيزي وقت  بيايد چي؟ اگر به  ت  پول دستوقت و
با شدن تويِ زندگي الزم است، شارلي،    برايِ موفّق کهگذارم اختيارت مي
 از آن قدري که برايِ يک زندگي تر بيشيِ پول در آوردن، آن هم  بهترين شيوه
 ديگر بهترين و قوي آنهايِيِ  لقي که با آن در مقابلِ همه قبا يکالزم است، 

   چي؟وقت ، آنباشي
کس هرگز   که هيچت بکنم توانم کاري براي مي ، شارلي، همين من،من،

ت  کس هرگز به ت برسم جوري که هيچ توانم به ت بکند؛ مي تواند براي نمي
ش ندارد، و  کس تويِ دست ت باشم که هيچ توانم چيزي تويِ دست رسد؛ مي نمي

ت  اگر به. وقت فرصت داري يِ کارهايِ ديگرت آن اين جوري، برايِ همه
کس هرگز   داشته باشم که هيچت توانم جوري دوست مي بگويم، شارلي، که من

  داشت چي؟ نخواهد  ت آن جوري دوست
  برايِ پول درش را کني، شارلي، نصف ت را تلف مي وقتطوري  تو اين
ت داشته   دوست که کسي بگرديدنبالِکه   هم برايِ اينش را آوردن، نصف
که  ت را صرف پول کني بدون اين يِ وقت تواني همه که با من مي باشد، درحالي

کس  ت داشته باشم که هيچ توانم جوري دوست درگيرِ باقيِ چيزها باشي؛ من مي
وقت يک فکر بيشتر نداري، فقط يک  ت داشته باشد، آن  دوستيجور نتواند آن



 ١١٩ 

کني، به خودت برسي و برايِ   بگردي و فقط يک چيز که پيداش دنبالچيز که 
  .بياوري خودت پول در
 کسي دنبالِگردند  کني که دارند مي ه مي به ديگران نگاوقت ، آنشارلي

شان داشته   همچين بگيري نگيري دوستکسي کهشان داشته باشد،   که دوست
 بعدش هم کهباشد، يک دختر اينجا و يک دختر آنجا، يک خرده و يک ذره 

 نيست، حساب تصفيه  در کارحسابي آورند؛ با من صورت حساب مي صورت
م نگاه کني، نه بام حرف  که به وقت، نه اين آناست؛ به هيچي احتياج نداري 

که مرا تويِ  م داشته باشي، فقط اين بزني، نه به فکرم باشي، نه اصالً دوست
 هر که را بخواهي دوست داشته ، تو خودت،تواني هم ت داشته باشي؛ مي دست

ماند که   همين برايت مي فقطوقت شارلي آن. حساب هم بفرستي باشي، صورت
کردن به ديگران بخندي؛ شارلي خيلي ابلهانه    و با نگاهکيف کنيچي از همه 

  .استفاده نکنيکه  است
ت داشته باشم که  توانم جوري دوست  که مي، شارلي،ت بگويم  اگر به

ت داشته  توانم دوست ؟ من يکي مي چيت داشته باشد کس نتواند دوست هيچ
هر جور و هر جا، اينجا يا ، زمستان و تابستان،  روز باشد يا شبباشم حاال

دارم، شارلي، که به نفعِ تو   ت  دوستخيليت بگويم که  اگر به.  ديگرجايِ
ت داشته باشم و ادامه بدهم و بتوانم ادامه بدهم، شارلي،   جوري دوست است اين

  ت داشته باشد هرگز؟ دوست کس نتواند جوري که هيچ
  
شب. شود مي کند که دور ر به شارل نگاه ميکل.  
  

*  
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  . اسکلهرويِ

  .اَبد، شارل، فَک، کالشنيکُف
  .کشد سختي تنِ کُش را به سمت آب مي فَک دارد به

  
  اي؟  ــ سنگين است يا تو خسته). به فَک(شارل 

  .ــ سنگين است. فک
 پيشِ خدا که رود ميکند  ميريم، روح پرواز مي ــ وقتي مي. شارل

متوسط .  جهنمبه برود و کي  بهشت بهگيرد کي کند و تصميم مي قضاوت مي
پرسد و برايِ اثبات اظهاريه هم بايد يا فيشِ حقوقي آورد يا  درآمد ساالنه را مي

شان از يک مبلغي  بشود حقوق  يِ آنهايي که ثابت همه. برگ تشخيصِ ماليات
ها را هم وارسي  لباس.  جهنم بهروند، آنهايِ ديگر  بهشت مي بهباالتر است

  . است٢٢روتيچِش  مارک:) کند که لباس کُش را وارسي مي درحالي(. کنند مي
  

گذارد،  تير مي يِ آن را روي تک دارد، درجه مي اَبد کالشنيکف را بر
 را تويِ آب جسدفَک .  آنپاسخِغرشِ موجي در . کند  رودخانه در ميبرتيري 

  .سوت يک کشتي، در دوردست. غلتاند مي
  

  ).بندد ها را مي کشد و چشم مي دراز. (ــ خسته ام. فَک
ــ تويِ بهشت ).  کُش که بر آب شناور استجسدکنان به  نگاه(شارل 

                                                 
  . ايتالياييقيمت  گران مارک لباسCerrutiِ ـ ٢٢
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، با چمن و زمين دهند باني مينگهتوش  ٢٣ها ويالهايِ گراني هست که دبِرمن
 ٢٤ها، که خدمه هستند، وِستن دهند و حتي فرشته  ميدرينکتنيس؛ پيش از غذا 

يِ قديمي  هايِ قراضه  خاليِ ماشينهايِ  تويِ اتاق همهم،تويِ جهن. کنند پاشان مي
  .چرت و پِرت.) خندد مي. (کنند سکونت مي
فهمم که چرا انقدرها هم سنگين نبود؛ يادم رفت  ــ حاال مي. فَک

  .بايد شناور بماند. هاش ها را بگذارم تويِ جيب سنگ
  

  .ندازدا  کوچکي راه ميتوفان. کند اَبد به رودخانه شلّيک مي
  .آيد باران مي

  
خندد، به اَبد نگاه  مي. (ــ شايد هم با يک فيشِ حقوقيِ تقلّبي. شارل

  ).کند مي
. ــ شناور است). کند يِ خود را باز ميها چشمدر حالي که (فَک 

  ).در نزديکيِ آنهادرست  پرندگان، پروازِ پر سروصدايِ(
  

  .کند يگيرد و شلّيک م  شارل ميبه سويِاَبد اسلحه را 
  

  ١٩٨٣نوامبر 
  

                                                 
  .ني سگ نگهبان آلماي نوعDoberman ـ ٢٣
  . فرانسويقيمت  گران مارک کفشWestonِ ـ ٢٤
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  پيوست
  

  
 باراندازِ غرب«براي به صحنه بردن«. 

  
 يِ مه و هندميز اآ  ريشخندها مايه  زبانيِ مه که ه داشتنظر  در بايدچنين اندر پيش

مانعِ  جدي نيستند، شود که  مانعِ جدي گرفتنِ چيزهايي مي جدي؛ اينها جايي جابه
را برطرف ناکيِ اين داستان  ، و سوگباشنددار   خندهبايدهايي که  ناک کردن صحنه غم
  .کند مي

 واقعيِ صحنه در يِ نخستينِ منيک و کُش در تاريکي، معنايِ چنين، در صحنه اين
 داده   دو شخصيت نشانهمت شود کهشود که پيش از هر چيز  صورتي به آن داده مي

ويژه طرحِ اين پرسشِ   صحنه بهکه اين ونچ. کوشند بر زميني ليز راه بروند شود که مي 
 را ييک  يک آن کند؟ کدام  را دنبال ميييک  يک آن کدام: مانده است پاسخ  دون ب

  کند؟ راهنماي مي
  

  اند که است؛ ولي بازيگرانيل گاهي زيادي طو کردن متن برايِ بازيشايد 
سنگين  آنها را سبکها را نگويند بلکه  دارند که واژه  آنها تمايل. ند ا کُندبسيارهمواره 

چنان همواره را  که متن با آنها استدر واقع، . دهندبي دهند، به آنها معن ب کنند، نشان
  وخواند بر مي  که گويي کودکي درسي را با احتياجِ شديد شاشيدن ازبه گفته درآورند

که به  در نوسان است، و آنگاه کردن مدامکه با اين پا و آن پا  رود درحالي تند پيش مي
 در سر داشته از هميشه که انجام بدهد تا کاري را رود شتابان ميرساند،  پايان مي

  .است
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گويند  ميآنها چه   آن معنايِ بر مبنايِ راها شناسيِ شخصيت هرگز نبايد روان

شان  چه برحسبِ اعمال ها را، متناسب با آن ، بلکه برعکس بايد شخصيتکرد   استنتاج
  .داشت که هستند، به گفتن وااستنتاج شده است 

  
هايِ داستاني نوشته  گويي ها و بينِ پرانتزها، که همچون تک هايِ بينِ گيومه قطعه

جاي .  نيستندنيزهايي برايِ بروشور  شوند؛ با اين حال، متن  شده اند، البته نبايد بازي
جا است که  نمايشنامه؛ و در همين خواندنخود را دارند، هر يک، بينِ دو صحنه، در 

  .شدن   نمايشنامه هم برايِ خواندن نوشته شده است هم برايِ بازيرا کهچ. بايد بمانند
  

  کهالبته. گفتارهايِ بلند نيست گيرد، لزوماً در تک ب انجام هايي رش ب بايداگر
 در پايان اينجا، پس  وگفتار اينجا است  تکشارل در ابتدايِ: توان به خود گفت مي

يِ غلطي است، چون شارل که  محاسبهاما . يِ ديگر برويم اي به نقطه ز نقطه اکهبشتابيم 
 خود وقتيِ  از همه در هر حال يا رود،  هم نميييآيد و به هيچ جا از هيچ جايي نمي

 وقت ديگر از آن داشته شود، استفاده از آن بازکرد يا، اگر از  خواهد   استفادهشتاب بي
در مورد شارل ديدني است، دقيقاً زماني  چه دارند؛ آن  بازش مين است کهوجود داشت

يِ ديگر برود، و روندي که در پيش  اي به نقطه گذارد تا از نقطه است که او مي
  .گيرد مي

 د  در و اَبد بر اسکله، نباي، شارل، کُشيِ   ، در  نخستين صحنهها ليل د همينبه
  .کرد جويي  صرفه،اَبد و کُش بردارد بينِ  وهايي که شارل بايد بين کُش و اَبد، قدم

  
عقب « [»بازداشته«او فقط . تصميم شارل ضعيف نيست، نه شل است، نه بي

 که بينِ او و زندگي قي است؛ مقصودم اين است که اندک عدمِ تطاب]»شده داشته نگه
  .هايِ او است  برنامهسرانجام نگرفتنِ دليلِ اصليِ ،دارد وجود
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 است چون که ديوکرد؛  دادن ردلف پرهيزجلوه  ديو از شود ميدانم چطور  نمي

شايد، درست در پايان، .  نيستخيلي قشنگش هرگز  خوشبخت است، چيزي که ديدن
 مچِ او در، کند افتخار ميمثلِ قاتلي که خالصه دير يا زود به جنايتي که مرتکب شده 

  بيرونداني   زباله يکز سگي که  اوپوزِ دکاز اين رو، مثلِ . شود  ميگرفتهخوشبختي 
  .بيايد تواند گذرا به نظرمان آشنا ، ميکشند مي

  
 برايِ کُش بيفتد اين است که از او فردي دردمند و تواند ميبدترين اتفاقي که 

عمقِ واقعيِ کُش، اگر عمقي باشد، . باز و تودار است  هوس اوکه عميق بسازند، درحالي
کند برافراشته است؛ تا  چه برمال مي ن رازِ خود و آنآيد که او ميا  موانعي ميانبوهيِاز 

 توان مطمئن  سرانجام قلبِ مسئله کشف شده است، مي کهرود که وقتي گمان مي حدي
رخنه   در آن بيشتر آن شود کهاست برکشيده تا مانعِبوده  فقط سدي باز همبود که  

جز  ود داشته باشد به رازي وج که که سرانجام اصالً يقين نيستآن حدي، تا کنيم
ماند که هدف آنها  ها مي يِ فرعون  گذاشته شدهتويِ همهايِ  که کُش به تابوت اين

گر را احتماالً به  پايان بودن کاوش  رازِ بي قبرِ اينکه در پِيِ نبشِ فريفتنِ نگاه است؛ و اين
  در،ز معنابهره ا برد که مقداري خاکسترِ مردگان، بي اي راه مي کشف آخرين جعبه

  . بسته داردخود فرو
  

 که او آسيايي است،  رسيد نتيجه به اينبود که بتوان  در مورد فَک خوب خواهد
با ظاهري نسبتاً ظريف و با نيرويي مهيب؛ ولي چيزي که حتماً بايد به آن مطمئن بود، 

حرکت يِ اين دنياي کوچک را با يک  تواند، اگر بخواهد، همه اين است که او مي
 يمند بازي و مسابقه است، يا موفّقيت؛ از تاکتيک   عالقهاما. با خاک يکسان کندساواته 

؛ چون اين است و فقط از او پيروي شودپرد و در اين زمينه بايد  به تاکتيک ديگر مي
   دادهاي بهتر است به فَک بعد احساساتي. بياورد  دهد دوام  که به نمايش اجازه مي،همين
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  . سرسخت استراستي  بهکه او است. دريافتتوان  سختي مي  ندارد يا بهاو نشود که
  

  راسسيل. کنند همه چنين مياطرافيان او ؛ به حساب آوردنبايد سسيل را احمق 
 به اي در تبعيد زاده اشراف ،به حساب آوردن مادر  او را يعنيبه حساب آوردناحمق 

 که او اي دارد؛ درحالي  چه قدرت جادوييدانم پوستي که نمي  يا زن سرخحساب آوردن
 پيش ، فقط يک مگسِ محبوس در يک گنجه است که بي ترديد ـگويد  خودش هم ميـ

  .شد خواهد   سقط،کنند  گنجه را بازکه درِ از اين
اي که برايِ   يکي از هزار شيوهدر بابِ، به حساب بياورنداگر شما را احمق 

  :شناسم ارد ، سه پاسخِ ممکن ميد  کسي وجود به حساب آوردناحمق
  ناپذير؛ کشيدن شرافتي خدشه ـــ به رخ
 از آن،مقصود . (توان خود را به حماقت زد که تا چه حد مي دادن اين ـــ نشان

 صِ سياهانتويِهنري است که در تخصن فرانسيسکو بودگاسمِ آن را  و س 
به    وحشي ما راسفيدها: است اراستوند که بر اين استداللِ ه اگذاشت» ٢٥موئينگ موـ«

  .)بياوريم بازي در شان حسابي وحشي برايحاال ، پس آورند حساب مي
م احمق باشم، تا به آن حد  ا تا چه حد قادر حاالنشان بدهيم: گويد ـــ سسيل مي

به ناپذير را به   شرافتي خدشهکنم که مي وانمود  فرو رفته تويِ گُهيِ پاها بااحمق که
  .گذارم نمايش مي

نه   کهبدهد  کند اين است که نشان اي که سسيل را بازي مي کارِ واقعيِ هنرپيشه
 نه خواهان آن  وکند،  ميش آيد دارد بازي ست که به نظر ميادرحالِ انجامِ آن چيزي 

چه از   آنيِ دهنده بازتاباي است   آينه اوکند؛ بلکه  که دارد درخواست مي استچيزي
شود طرف  دهد که موفّق مي ش مي  و با نورِ چنان پرتواني بازتابرود، مي او انتظار

  .کند  مقابلِ خود را خيره

                                                 
 ....mau-mauing ـ ٢٥
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کند؛ گاهي سرِ  پايان دفاعي صرف مي پاياني سرِ اين بازيِ بي سسيل توان بي
پايان است   بيکجا بودم؟ و سرِ همين بازيِ رازِ: پرسد کرده از خود مي  کالف را گُم
  .کند  احساسِ آشنايي ميي اندککه کُش با او

  
هايِ  منيک يکي از اين مرده. پيوندد  به او ميسرانجام؛ دود  مي منيک دنبالِکلر

 نگويد که دارد آورد تا  در آن بي وقفه دليل ميناپذيرِ تئاتر است که قهرمان زخمي تمامي
، نوشد مي قهوه ، کهصبر است  که بي،که کلر درحالي. ميرد به همين سادگي بي دليل مي

آيند،   مي از زندگيتر  به نظرش قشنگي فوريهايِ تئاتر  مردهکهگيرد،  مي  زود يادکه
 که زندگي با ترق تروقِ ي تا آن زمانبه زندگي کردن واگذار کند خود راشتابد که  مي

 گريزد؛ و در پايان نمايش  ميدست زمين از او به دور رويِهايِ شارل بر  پاشنهيِ آهسته
آغاز  ، منيکهايِ ها و ناله بختي شومبه ديدن  را، البد د که مرگ خوشود اده ميآم کلر
  .کند

  
به  که نقشِ مرد بايد  آيد مي بديهي به نظر چه برايِ همگانکرده ام که اگرتوجه 

 يک يِ به وسيله يک پيرمرد، و زن جوان يِ به وسيله، پيرمرد  شوديک مرد بازييِ  وسيله
يِ   به وسيلهتواند  نقشِ مرد سياه مي کهشود ر اين است که تصورزن جوان، رسم ب

غريب  و   عجيبرنگي يا ماسک  يک به او را يااز اين رو،؛  شود هرکسي بازي
 ،کنند را پيدا مي» دليل« ـــ و البته وقتي که آن  بودن سياهِ »دليل«پوشانند يا به يک  مي

نگاه   به اين نکتهتر  نزديکاندکي  اگرکه  آنحال. توانند بگيرند  هم مي ناديده آن را
 وروداي که او در نخستين  ، و لکّهشود  مي اي که نام بر او نهاده ، با توجه به شيوهکنيم

 هيچ ، و سياه استش پوست يقين  آيد که اَبد به ، به نظرم ميه استساخت خود بر برف مي
يقين سياه است؛ و   که اين همه به باشد و از همين رو استچنين  کهندارد دليلي وجود

 چشم پوشيد از آب، از انبار، از  راحتچنين توان هم ، مياز اين چشم پوشيده شوداگر 
  .نامه ردلف، از خورشيد و از نمايش
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 در  برايِ اين کار هم و تازهکند؛  حرف زدن با هرکسي جز شارل را رد مياَبد

وقت  آنش نکردم چون  الل. کند  ميجو است و درِ گوشي با او صحبت کلمه صرفه
اَبد . ناپذير بود  اجتنابکه شده باشد، آخر چون، هر چند که عمالً چنين شد ميتر  آسان

  . که نگاتيف اَبد استستشخصيتي به شکلِ نگاتيف در ميان نمايش نيست؛ نمايش ا
نه بر اساسِ  برگزيد، و دهد انجام ميچه او  پس بازيگرِ اَبد را بايد بر اساسِ آن

زدن بلد باشد؛    هيچ نيازي نيست که حرف يقيناً. معاف است آنچه او از انجامِ آن
 اين بر. کردنبخار به کند   بنا مي اواي، در پناه، تنِ گذارندش گوشه ولي، وقتي که مي

  . که بايد برگزيده شوداساس است
  

، اين است که دبيفتنامه  تواند سرانجام برايِ نمايش بدترين اتفاقي که مي
نامه را  اي از اين نمايش  هيچ صحنهحق نداريم. با مزهکنند، و نه   احساساتي اجراش

يِ عشقي نوشته  چون صحنه اي هم ، چون هيچ صحنهاجرا کنيميِ عشقي  چون صحنه هم
، و بايد  نبستا  وستد و بده  دادهايِ  صحنههايِ معامله اند، يِ اينها صحنه همه. نشده است

ندارد، و نبايد مهرباني افزود به  در معامله مهرباني وجود. کرد  شان بازيمين معنا به ه
يِ  چون صحنه  همبتوانداي که   تنها قطعه احتماالً.ندارد چيزي که در آن مهرباني وجود

، راه  در بعد از ظهر بر بزرگ، ميان منيک و شارل است گفتگويِ پرداخته شود،عشقي
بايد .  جاگوارزند، از ترمزها و تعداد سيلندرهايِ ني حرف مي فهايِ که از کارآيي

دانم ديگر چه، خود راه خود را  پذيرفت که عشق، شوريدگي، مهرباني، و نمي
مضحک و  کنند حقير مي آنها را ، آنهابيش از حدّ به پرداخت  ؛ و با تصميمگشايند مي
  .کنند هميشه مي
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