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Why grow the branches now the root is wither’d? 
Why wither not the leaves that want their sap?  
 
Pourquoi les branches poussent-elles encore, alors que la 

racine est desséchée ? 
Pourquoi les feuilles ne dessèchent-elles pas, alors qu’elles 

sont privées de leur sève ?١    

    

(SHAKESPEARE: Richard III, II, ii)     

  
  

  که ريشه خشکيده است؟ کنند اينک ا رشد ميه  شاخهچرا
  اند؟  يِ خويش  شيرهبهره از  بيخشکندکه ها نمي  برگچرا

  
  )٢، دو، ريچارد سومشکسپير، (

 ٢ 

  



 ٣ 

  .يِ شصت  فرانسه، در اوايلِ دههيِ شرقِ  در يک شهرستان٢شهري
 
 

  ٤ سرپنوآز٣ماتيلد
  .دار برادرِ او، کارخانه، ٥آدريان

  

  .پسرِ آدريان، ٦ماتيو
  .دخترِ ماتيلد، ٧فاطيما
  .پسرِ ماتيلد، ٨ادوآر

  

  .مرده اولِ آدريان، زن ،١٠يل  رزِري٩ماري
  . دومِ آدريانزن خواهرِ او، ،١١مارت

  

  .بت خانهکارِ ثا خدمت،١٢مام کُلو
  .کارِ روزمزد خدمت،١٣عزيز

  

  .چتربازِ قدبلند سياه
  

چي کافه، ١٤يفيص.  
  .١٦ پليسرييسِ، ١٥يِر پالنتي
  .وکيل، ١٧برني

  .١٩دار فرمان، ١٨سابلُن
  

  . آورده شده استنامه  پس از نمايشهايِ عربي عبارت يِ ترجمه
  .]م.م. هايِ خاص را به خاطرِ اهميت ساختاريِ اغلبِ آنها توضيح داده ام يِ اسم همه[

 ٤ 

  
  
  

  ٢٠ ـــ صبح١
  

١  
  

  .کند که باغ را احاطه مي، ديوار
  . درِ وروديِ بازجلويِ

  .زودبحِ ص
  

امروز خيلي کار هست، چون ماتيلد، خواهرِ . ــ عزيز، بيا تو، زود باش. مام کُلو
 ، کنم چيز آماده بايد همهتنها  دست. گردد بر ميهاش از الجزاير  آقا، با بچه

  . بر نيايمش  از پسبسا چه
يده  شنحرف زدن پا و بود صدايِ   رسيده م گمانبه آخر . ــ آمدم، مام کُلو. عزيز

 به نظرم عجيب ، تويِ اين ساعت و تويِ اين خيابان هم،چنين چيزي: ام
  .آمد
 دوست ندارم اين در را باز. زود بيا تو. اند  ها خطرناک ــ خيابان. مام کُلو

  .بگذارم
  )١( . بانشیــ هاد النهار طَالع ما ف. عزيز

  

  .شود وارد ميماتيلد 
  



 ٥ 

  )٢( کُونْ نهار خايب؟ يیــ عالًش غَاد. ماتيلد
  )٣( ...ــ إِذَا کَانِت الْأُخت حماره بحالْ خوها، باينه. عزيز
  )٤( !ــ أنا عارفتها مش بحالْ خوها. ماتيلد
  )٥( ــ و کيِف تعرفها؟. عزيز
  )٦( ...و ختیــ أَنا ه. ماتيلد

  

  .شوند  ميواردها   ادوآر با چمدانوفاطيما 
  

کي شما :) به ماتيلد. ( عالّف نباش اين درجلويِ، ــ بيا تو، عزيز. مام کُلو
  گرديد؟ هستيد؟ پِيِ چي مي

  .من ام، ماتيلد. ــ بگذاريد رد بشوم، مام کُلو. ماتيلد
  

٢  
  

  . خانه؛ پلّکان بزرگسرسرايِ
  

  آيد؟ ها پايين مي ــ اين پيرزن کي است از پلّه. ماتيلد
  . است ــ مارت.مام کُلو

  ــ يعني کي؟. ماتيلد
  .ــ مارت، خواهرِ ماري. مام کُلو

   اين لباس؟باکند، تويِ اين ساعت و  ــ اينجا چه کار مي. ماتيلد
  .ش رحم کنيد به. ــ ماتيلد، ماتيلد، زن آدريان است. مام کُلو

  

  . پلّکان، بر بااليِشود وارد ميآدريان 
  

 ٦ 

  است  هايِ خير نيت با. مان  شهرِ خوببه  برگشتيزبا خواهرم،، ــ ماتيلد. آدريان
البد کرده،  مان وسال يک خرده آرام  اي؟ چون حاال که سن   آمدهکه
کرده  عادت. نکنيم  بگومگو ت کنيم تويِ مدت کوتاه اقامت  توانيم سعي مي

 سر  سخت است باز از تو، نکنم، تويِ پانزده سال غيبتبگومگوام ديگر 
  .بگيرم

کرده،  ت  وسال آرام   سن هماگر. اند  هايِ من عالي ــ آدريان، برادرم، نيت. ماتيلد
 درازي خيلي تويِ مدت خواهد بودتر  همه چيز ساده: م ا خوشحالخيلي

  آرام وسال، به جايِ   سن را، يکيچون من. دارم اينجا بگذرانم که قصد
و عصبانيت من هم البد همه کرده؛ بين آرامشِ تو    ، خيلي هم عصبي  کردن

  .خوبي بگذرد چيز بايد به
اي   خانهرو آورده اي به خيلي طبيعي،بروي،  اي از جنگ در  ــ خواسته. آدريان

زودي خاتمه  جنگ به.  کردي کاريست؛ خوب اهات آنجا که ريشه
. زودي برگردي به الجزاير، به آفتابِ خوبِ الجزاير تواني به  مي،گيرد مي
پشت سر ايم، تو اينجا   مان توش ثباتي را که همه اين زمان بيوقت،  آن

  .اي، تويِ امنيت اين خانه گذاشته 
 پا دارم و برايِ اين همدو تا ها؟ من کاهو نيستم؛  هام؟ کدام ريشه ــ ريشه. ماتيلد

  جنگ، آدريانآن راجع به  اما.خاکبروند تويِ   اند که فروعمل نيامده
روم؛ برعکس،  نمي  از هيچ جنگي در من.ايِ من مهم نيستاصالً برعزيزم، 

تا حسابِ   اين شهرِ خوب، جايي که چند بهش اينجا، آمده ام که بياورم
 اين  که بيايم اينجاتاهمه وقت گذاشتم  اگر هم اين. قديمي دارم تصفيه کنم

  هايِ بيش از حد  را تصفيه کنم، برايِ اين است که بدبختيها حساب خرده
به خاطرات بدبختي که بعد از پانزده سال بدون   کرده بود؛ درحاليم  منر



 ٧ 

  .هام يِ دشمن  چهره هممدند، هم کينهآ م سراغ
ها، خواهرم؟ تو؟ تويِ اين شهرِ خوب؟ دوري بايد قدرت  ــ دشمن. آدريان

 نبود؛ تنهايي و آفتابِ  هم باشد، که البته ضعيف کرده  ت را تقويت تخيل
 من گمان چه چنانولي اگر، .  باشدکرده  ت را قاطي زاير هم مخسوزان الج

 بعدش هم وکني  ت را تماشا  سهمِ ارث کهاي اينجا  کنم، آمده مي
 کن کيف رسم،  ش مي چه خوب به کن، ببين  خوب، تماشا بسياربرگردي،

  ش  که خوب نگاه هم ، وقتي،کرده ام  ش  قشنگجور اين  را خانهکه اين
  .بينيم ت را تدارک مي کردي، رفتن  ش کردي، ارزيابي  ش کردي، لمس

 بارها و  با. برگردم، آدريان، برادرِ کوچک من باز من نيامده ام کهاماــ . ماتيلد
ش  مالکخيلي طبيعي برگشته ام به اين خانه چون .  اينجا آمده امهام بچه

 پيش از هر خواهم مي. ش ام  مالک باشد يا زشت، همچنان   شده ام؛ قشنگ
  .ش ام  مالک جايي مستقر بشوم که  درچيز

ت کرايه  به.  است خوب خيلي:يمالک ا عزيزم، ي، ماتيلدمالک اــ . آدريان
ي،  ا تو مالکاما. برده ام خرابه را باال کُلبه اين  هم ارزشِپراخته ام، کلّي

رده، يک خ. کردنبگومگو نکن به  کردن من، بنا نکن به عصباني بنا. قبول
بگيريم،  سر مان را از وعليک  سالم. کنم، حسنِ نيت داشته باش خواهش مي

  . سرگرفتجورييِ اينها بد چون همه
  .بگيريم سر بگيريم، آدريان جان، از سر ــ از. ماتيلد

  ادايِ کهگذارم  مي تو را به حالِ خودتنکن ماتيلد، خواهرم،  ــ خيال. آدريان
 ربه ه بگردي مثلِ خانمِ خانه  روها ول  راهبياوري تويِ ها را در مالک
  امني منتظرکرد، جايِ  ول  باير را  مزرعه يکشود نمي. بزني دست يچيز

 برداشت برگشت و ملک خود سرِ بعد ببرد،   زيرِ کشت آن را ابلهيتاماند 

 ٨ 

کن   ش مالِ من است، باورم  رونقاگر خانه مالِ تو است، . کرد  را مطالبه
کارخانه را . کردي  ت را انتخاب خودت سهم. کنم را ول نميمن اين سهم 

. از سرِ ناتواني برايِ من گذاشتي، خانه را از سرِ تنبلي خودت برداشتي
فرار دانم از چي  دانم به کجا و نمي  نميتاکردي   ولي تو اين خانه را ول

 هايِ خودش را پيدا کرده است؛ بويِ ؛ حاال، اين خانه بدون تو عادتکني
 به  همهاش را خودش را دارد، آدابِ خودش را، رسومِ خودش را، ارباب

کنم اگر بخواهي  ش مي کرد، محافظت  نبايد باش تندي. آورد مي جا
  .کني  زيروروش

خواهم  که مي  کنم درحاليزيرورويِ خودم را  بخواهم خانهبايد ــ چرا . ماتيلد
 که زنم اين است مي ش رونق تخميني هم که بر اساسِ؟ زندگي کنمتوش 

 قابلِ توجهي  سهامِ باشد، سودمايه چرب بايد حسابي  همت کارخانه
 بسازد که يک مرد  راهايي دوستبرايِ تو بهترين  دارها   از بانک،بياورد

 کنم ازت خواهش  کهبودي مي فقير  بايد. داشته باشداستممکن 
خودم را ت بيرون،  اندازم ي، نمي ا چون ثروتمنداماهات را ببندي؛  چمدان

دارم  قصدحسابي با اين حال، .    با خودت و پسرت و بقيهدهم، وفق مي
خواهم توش بخوابم مالِ خودم است، ميزي که   تختي که مي کهبماند  يادم
اي  نظمي که نظم و بي بخورم مالِ خودم است، و اين خواهم روش غذا مي

. اند  نظميِ عادالنه و برحقّي بي راه بيندازم، نظم و هايِ نشيمن اتاقکه تويِ 
  . کم است  هاش زناين خانه  بود برگردم چون  ش و تازه، ديگر وقت

اين خانه . هست  هم، هميشه زيادي نيست عزيزم، کمــ اوه نه، ماتيلد. آدريان
اند و    فقط مهمان وشوند ها از اينجا رد مي  است، زنهايِ مرد خانه

 کي است که زن او را يادش باشد؟  ودکر  پدرمان بناش. فراموش شده



 ٩ 

 يِ  خاطره کي است که،يِ من  ماتيلد بيچاره،داده ام و  ش خود من ادامه
 که ؛ چونبمانيِ خودت مثلِ يک مهمان  وجود تو يادش باشد؟ توي خانه

کني،  مي  پيدا باز قديميِ آشنا يک اثاثمثلِت را  کني تخت اگر گمان مي
  .بياورد   به جاتت هم يقين نيست که تخت

  و اه ده سال، ساليِ  اضافه  به بعد از پانزده سال،،دانم ــ ولي من مي. ماتيلد
م،  روم تويِ اتاق بسته مي دانم که چشم  ديگري خوابيدن، مي جايِها سال
 ام،  بوده خوابيدهرويِ آنکه انگار هميشه جوري خوابم  م مي  تخترويِ
انقدر نياورد،   هم که تازه، به جام. آورد م هم فوري به جام مي تخت
  .بياورد دهم تا ش مي تکان

هات  خواهي انتقامِ بدبختي مي. کني  اينجا شر به پاآيي مي: دانستم ــ مي. آدريان
بگيري؛   ي که بتواني انتقامه اهايي داشت تو هميشه بدبختي. را بگيري

 پِيِ دوي  مي کينه لذّتخاطرِ  بهگردي، ش مي کني، پِي بدبختي را جذب مي
  .ي ادل ي، سنگ اسختسر. بدبختي

 م نکرده اي، چرا اي به اگر هرگز بدي. شوي مي عصباني  داريــ آدريان،. ماتيلد
 باز. بگيرم؟ آدريان، ما هنوز به هم سالم نکرده ايم   بخواهم ازت انتقامبايد

  .کنيم  سعي
  .خواهم سعي کنم ــ نه، ديگر نمي. آدريان

  

  .شود نزديک ميبه ماتيلد 
  .شوند وارد ميمارت و آدريان 

  

  اين خانم کي است؟ببينم ــ ). به مام کُلو(مارت 
  .ــ ماتيلد است. مام کُلو

 ١٠ 

  !، چه بزرگ شدهقديسه عذراءــ يا . مارت
  .هات يادم رفته ــ اسمِ بچه. آدريان
  . دختر، فاطيما؛ــ ادوآر، پسر. ماتيلد

کرد؛ بايد يک    اين اسم را عوضحتماً بايد .  ايــ فاطيما؟ ديوانه شده. آدريان
 چه ،پرسند ش را که ازم مي  اسمآخر! فاطيما. کرد ش پيدا اسمِ ديگر براي

  .م بخندند خواهم به بگويم؟ نمي
درآوردي   کوچک که مناسمِ. کنيم عوض نمي  هيچ چيزي رااصالًــ . ماتيلد

 شود گرفته مييِ هوايي تو از ،آيد به دست مي دوروبرِ گهواره  از،نيست
بود، صداش   کُنگ به دنيا آمده اگر تويِ هنگ. کند که بچه تنفّس مي

 به ٢٣ اگر تويِ باماکو٢٢کردم شادميا ، صداش مي٢١ي تاي تسوييکردم مي
شد  ش مي ش، اسم  زاييده بودم٢٤ هم تويِ آمکامکاکه، اگرآمد ميدنيا 

شود که بچه تا به دنيا  نمي آخرشد؟   مي منکي مانعِ. ٢٥لسيائوت  ايستاک
  .زد ش تمبر  برايِ صادرات بهاولآمد، از همان 

ت، دست کم اينجا، دست کم جلوي  ــ دست کم تويِ مدت اقامت. آدريان
  .٢٦کنيم کارلين  صداش. ها دوست

  .ادوآر، بيا جلو. کن  ت سالم ــ فاطيما، بيا به دايي. ماتيلد
خواندن ياد گرفته اند؟ کتابِ مقدس را خوانده ! ــ چه بزرگ شده اند. مارت

 قديسه مريمِ ش را برايِ   عبادت است؛گُنده حسابي ولواند؟ اين دختر کوچ
  ؟هه را قديسه، شناسند  را مي٢٨؟ ماما رزاآورد  به جا مي٢٧سالتيِ ما

  اي؟  کرده   با اين ازدواج تودارد که  ــ آدريان، آدريان حقيقت. ماتيلد
   ــ ها، چي؟.آدريان
  اي، نه؟  کرده   بايد بداني با چي ازدواج حتماً.ــ همين اين، پشت تو. ماتيلد



 ١١ 

  .کرده ام  ــ بله، درست است، باش ازدواج. آدريان
ازدواج با اين بعد از ازدواج با . اي، آدريان  مانده  ــ ميمون باقي. ماتيلد

 و ماليم و  ماري قشنگهر چي تويِ.  بيچارهماري، ماريِ! خواهرش
  . شده استقمصورشکننده بود، نرم و نجيبانه بود، توي اين يکي 

شود برايِ آن  مانعِ من مي باشم،  داشتههام   پيشِ چشم را کهــ اين يکي. آدريان
  .احساسِ ندامت کنم يکي

  !گويد؟ ماتيويِ بيچاره ــ پسرت چي مي. ماتيلد
تازه، .  من حال نه جلويِدر هر. وقت يچه. گويد ــ پسرم چيزي نمي. آدريان

  .ختنيسو  دل نهستا بيچاره  نهپسرم
، خور است ؟ مشروبخوابد او ميخوابي که   مي همــ تويِ همان تختي. ماتيلد

  .فهمم ش مي  قيافهازمگر نه؟ 
  . من، در هر حالنه جلويِ. ظاهراً. شايد. دانم ــ نمي. آدريان
دهي،   کاريکاتور را ترجيح مي.ي، آدريان اتر  خنگ  همــ از گوريل. ماتيلد

 چيزي که ردهي، زشتي را به ه قيمت را ترجيح مي تابلوهايِ تقلّبيِ ارزان
ماري . کنم ش نگاه نمي ت به  به چشمِ زنمن که هرگز. زيبا و اصيل است

  .مرد، تو ديگر زن نداري
ند از کجا درآمده ا. که من زن ندارم اگر شوهر نداري  که البدــ تو هم. آدريان

خواهر  و برادرما . نده، ماتيلد  به من درس. داني اين دو تا؟ خودت هم نمي
  .سالم، ماتيلد، خواهرم. نه جز اينيم، ا
  .ــ سالم، آدريان. ماتيلد

رزن عرب اي  پييک ت شبيه  وقتي ببينمکردم ــ من را باش که گمان مي. آدريان
ن آفتابِ الکردارِ  با آ کهکني چه کار مي. با پوست سوخته و چروکيده
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  ماني؟ الجزاير صاف و سفيد مي
هنوز تصميم نگرفته : بگو ببينم، برادرم. ــ محافظت، آدريان، محافظت. ماتيلد

  کني؟ روي چه کار مي بيرون که ميپس ؟ بپوشياي کفش 
مام ) .شود وارد ميماتيو . (روم بيرون روم بيرون، ماتيلد، نمي ــ نمي. آدريان

خوابد  ماتيلد تويِ اتاقِ خودش مي! ها را آماده کنيد  خواب کُلو، عزيز، اتاق
  . منپسرِ من تويِ اتاقِ پسرِ با  او، پسرِشبا دختر

خواهم کسي تويِ  اصالً نمي. خواهم اين پسره تويِ اتاقِ من باشد ــ نمي. ماتيو
  .اتاقِ من مالِ خودم است. اتاقِ من باشد

  

  .زند به ماتيو آدريان سيلي مي
  

 مستقر: مامان، بياييد، برويم! ٢٩ مالِ تو نيست، چسونه کهت  ــ اتاق.ادوآر
  .شويم مي

  

  . گنجه در راز ٣
  

  .اتاقِ خوابِ ماتيلد
  .يک تخت، يک گنجه

  .خواب است ماتيلد در تخت
  .شود وارد ميفاطيما 

  

ــ مامان، تويِ باغ به کسي بر خوردم، کسي که هرگز نديده بودم ولي . فاطيما
ش را بگويم  کنم اسم ت نميئ که جرکسيآورد،  ادم مي را به يکسي
چيزهايِ ! شو مامان، مامان، پا. کرده  قدغنش را  گفتن اين کَس که چون
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  . اين خانهم از اگذرد، متنفّر خيلي عجيبي تويِ اين خانه مي
 پرتويکه تويِ آسمان   همينش زد غيباين کَس . بيا با من، مامان

: بيا ديگر. ي ضعيف، اولين روشناييِ سحر خيلپرتويِظاهر شد، يک 
، شايد هم يک نخ از لگدخورده مانده اند هنوز ها علفم که  امطمئن
. بوده  داده  ش تکيه  باشد، چون اين کَس به يِ درخت مانده  تنهش رويِ لباس

  .ترساند  من را مي،مامان، اين خانه پر از راز است
ها را گرم  ها گذاشتم اين رختخواب ساعت. مبخور جم خواهم  ــ نه، نمي. ماتيلد

بيا کنارم؛ گرم است؛ . خورم تا صبحانه کنم، حاال هم ديگر جم نمي
 اشتهام  از همين حاالشها تا زنگ صبحانه مانده، هنوز ساعت. بخواب

 حرف  منبعد از قهوه با. بمانيم  منتظرخوابيدهبهتر است . کار افتاده
  .زني مي

 توش بيش از حد  و مناين خانه بد است. توانم بخوابم ــ نه، نمي. فاطيما
  .م اناراحت

ت تعريف  بيا زيرِ مالفه پيشِ من، براي! ش ديدي ــ بايد زمان ماري مي. ماتيلد
کنم،  ت تعريف مي کنم ماري چقدر خوب بود؛ داستان ماري را براي مي

اين . کرد ميم که اين خانه را دلپذير و گرم   نازنينم، ماريِ ماري، دوست
  .ببرد  ت کنم تا خواب ت تعريف مي را براي

ي، در حالي که  ا خوابيدن و به يادآوردن خاطراتدر رؤيايِفقط تو ــ . فاطيما
  .افتد  اتفاق دارد ميکلّي

برد بعد از  م؟ تازه داشت خوابم مي ا خوابيدندر رؤيايِ فقط ،ــ يعني چه. ماتيلد
  .خوابي يک شب بي

 خرناس رسي،  تا به يک تخت ميگويي، ولي يشه همين را ميــ هم. فاطيما
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  .کشي مي
پاييز است تويِ اين شهر، اين . ــ خرناس، من؟ من که چيزي نشنيدم. ماتيلد

  .کند  دماغِ آدم را کيپ مي همهايِ ريزِ کثافت باران
بيا، وگرنه .  بر خورده ام کسيگويم به يک ت مي ــ مامان، مامان، به. فاطيما

  همنم کنند، باد و شب هايِ باغ کمر راست مي  علف آخرکني؛ م نميباور
 پا. کني   باورم که توخواهم ولي من مي. کنند يِ درخت را پاک مي تنه

  .بپوششو، يک پيرهن 
 ازش ت صورت. ، فاطيما؟ بگو، رازت را بگوشده اياي  اين قيافهچرا ــ . ماتيلد

  .ترکي م بگو، وگرنه مي ن؛ بهزند بيرو هات مي ، دارد از چشمکرده باد 
  .نبايد گفتکه ــ راز را . فاطيما
، اين  شناسم من اين رازها را مي.  م بگويي دهم به مي ت دستور ــ به. ماتيلد

يِ تويِ باغ را، نه ماه بعدش هم، ديگر راز نيست، بي  هايِ شبانه مالقات
بزن،   رفکرده؟ ح  اين مرد کي است؟ چه کارت: م بگو به. آبرويي است

؛ چون، اگر به من نگويي، کي بارِ رازت را  م بگويي دهم به مي ت دستور به
  کند؟ سبک مي

  . مرد بوده کهــ نگفتم. فاطيما
شود باش  زديد؟ شبحي است که مي  ش گفتي؟ با هم حرف ــ چي به. ماتيلد

  زد؟  حرف
  .ترسيدم نزدم، چون خيلي مي  ــ حرف. فاطيما
 ه همم بگويي؟ شبح تواني به ت گفته، مي  بهشبحرا که آن ــ ولي چيزي . ماتيلد

  مثلِ تو الل بود؟
  .زد  ــ نه، بام حرف. فاطيما
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  .م بگو ش را به ــ اسم. ماتيلد
  .ــ هرگز. فاطيما
 کند؛ برو اليِ ت مي ــ در اين صورت، برو تويِ گنجه بگو، سبک. ماتيلد

 طور با همينشوي اگر  ولي مريض مي. خواهم بدانم ها بگو، من نمي پيرهن
آيد   ميکرده سپسفاطيما خود را تويِ گنجه حبس . (ش داري خودت نگه

  به اين زودي؟) .بيرون
  . نبوددرازيــ رازِ . فاطيما
 به اين کوچکي آخر برايِ رازِ. ــ در هر حال، ديگر چندان سرخ نيستي. ماتيلد

   برايِ چي؟داستاناين همه 
  .نگفتم که کوچک بودــ گفتم دراز نبود، . فاطيما
 مثلِ  اينجا همکني بتواني ولي گمان مي. آيم  بات ميپوشم ميــ پيرهن . ماتيلد

  ؟ کنيم مثلِ سابق زندگيتوانيم ميکني  کني؟ گمان مي  يک وحشي زندگي
  

  .کند گنجه را باز مي
  

  .م بيفتد ــ مامان خودم که نخواسته ام چنين اتفاقي براي. فاطيما
  اسمي گفتي؟ــ چه . ماتيلد
  .ــ هيچ اسمي، هيچ اسمي نگفتم. فاطيما
  .ــ يک اسم شنيدم. ماتيلد
  .نکردم، ماندم آنجا بدون اين که چيزي بگويم ــ دهن باز. فاطيما
  .هام يک اسم شنيدم هايِ پيراهن ــ تويِ چين. ماتيلد
ن؛ بيني، ماما کند؟ خواب مي ها چه کار مي  پيراهنــ آخر اين اسم اليِ. فاطيما

  .نکني باورم نمي. اندازي م مي داري دست
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. ترسم من هم مي. با هم بمانيم، از هم جدا نشويم. کنم ــ چرا، باورت مي. ماتيلد
  .ها برويم زيرِ مالفه. بيا پيشِ من، فاطيما

  . سردت استآيد به نظر ميلرزي، مامان،  ــ مي. فاطيما
  .ــ ماري. ماتيلد
  گويي؟ ــ چي؟ چرا اين را مي. فاطيما
  .ها شنيدم خشِ پيراهن ــ ماري، اسمي است که تويِ خش. ماتيلد

  

  .شود وارد ارتش مي ماتيو  ٤
  

  .در باغ
  

روي؟ زود  ــ کجا مي) .شود  ظاهر مي ماتيوجلويِهو  که يک درحالي(آدريان 
يِ  روي با يک همچين قيافه کجا مي. اي  است، صبحانه نخورده

  ؟اي انهگر توطئه
  .روم بيرون ميــ . ماتيو

روي؟ به چه سمتي  روي بيرون، ماتيو، پسرم؟ از کجا بيرون مي ــ مي. آدريان
  روي؟ بيرون مي

  .روم بيرون روم بيرون، کامالً مي روم بيرون، از باغ مي ــ از خانه مي. ماتيو
خواهي بروي بيرون؟ چيزي کم داري؟ عزيز  ميرا  چلعنتيــ آخر . آدريان

  .کند  ميفراهمت  رود براي مي
 من تواند به جايِ زيز نمي هم عدارم، اين را   کم است کهــ بيرون رفتن. ماتيو

  .بدهد  انجام
 جز اين که پسرِ من باشد، بکند، تو تواند هر کاري به جايِ ــ عزيز مي. آدريان
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 يک چنين حالت  به اين زودي بدانم چرا پسرم صبحِخواهم يمهم من 
  .اي دارد گرانه توطئه

 بتوانم از اين خانه بروم بيرون بدون  کهعادي نيست تويِ اين سنيعني ــ . وماتي
  اي در اين کار باشد؟ که توطئه اين
خواهي بروي کارخانه؟ خودم يک ساعت ديگر  مي. ــ نه، عادي نيست. آدريان

رساندت آنجا  خواهي بروي کليسا؟ بعد از صبحانه يکي مي مي. ت برم مي
 فکرِ اينتواني بروي؟ اصالً  گرنه، کجا ميو. مقدس شده اي اگر خشکه

  ؟از کجا به سرت زدهعجيب 
  .خواهم بروم شهر ــ مي. ماتيو

يِ ما درست در مرکزِ  خانه. ي، ماتيو، پسرم اــ ولي تو که تويِ شهر. آدريان
  .تواني تويِ شهر باشي يِ ما که نمي  از توي خانه شهر است، بيش

  .خواهم هوا بخورم ــ مي. ماتيو
ت را بياورند  دهم قهوه ها، مي ــ خوب، دراز شو تويِ باغ، زيرِ درخت. آدريان

  . از اين باغ هوا نيستتريِ شهر بيش تويِ همه. اينجا
  .خواهم بروم ــ مي. ماتيو

بعدش هم، اين حالت . ــ خوب، برو، برو، در حدود همين باغ. آدريان
  . داريتويِ کلّهي م بگو چ کن، يا به  ت پاک مشکوک را از قيافه

خواهم اين خانه را ترک کنم، اين شهر را   دارم که ميکلّهــ اين را تويِ . ماتيو
  .ترک کنم، اين کشور را ترک کنم وارد ارتش بشوم

ــ يک بارِ ديگر تکرارکن، ماتيو، پسرم، چون امروز صبح سرم از . آدريان
  .ت مغشوش است دادهايِ عمه

  .، بروم الجزاير و بجنگم م را انجام بدهم  سربازيخدمت خواهم ــ مي. ماتيو
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   تويِ الجزاير جنگ هست؟ کهت گفته ــ کي به. آدريان
خوابد، ديگر  خواهم تويِ همان اتاقي بخوابم که ادوآر مي ــ ديگر نمي. ماتيو

خواهم بروم  ، ميبا ادوآر برخورد کنم روز و شب يِ طولِ  همهخواهم نمي
 تازه که چون، ش بربخورم احتمال ندارد به است که  تنها جاييچونالجزاير 

  .کرده آنجا را ترک
دارد؟ تو که هرگز از اينجا  ت گفته الجزايري وجود ــ اصالً کي به. آدريان

  .اي  بيرون نرفته
کند چون دنيا  م مي  ــ هرگز از اينجا بيرون نرفته ام، نه؛ ادوآر هم مسخره. ماتيو

  .شناسم را نمي
ش، هر روز توش  شناسي نيا اينجا است پسرم، خيلي هم خوب ميــ د. آدريان

: کن، ماتيو  به پاهام نگاه. کني و چيزِ شناختنيِ ديگري نيست گردش مي
 لبه طرف ييِ دنيا است؛ اگر زياد ، لبهشرترو اين است مرکز جهان؛ آن

  .افتي بروي، مي
  .خواهم سفر کنم ــ مي. ماتيو

 زيرِ  نشيمن به انبارِ اتاقِ نشيمن، از اتاقِ به خودتِ ــ سفرکن از اتاق. آدريان
ت تکان خورده  ماتيو، پسرم، مخ.  زيرِ شيرواني به باغ انبارِشيرواني، از
  .امروز صبح

  .م را انجام بدهم خواهم خدمت سربازي ــ مي. ماتيو
  .کف پاهات صاف است: کنند ت نمي ــ قبول. آدريان
  .تــ کف پاهام صاف نيس. ماتيو

ت گفته که نيست؟ کف پاهايِ من صاف است، پس مالِ تو  ــ کي به. آدريان
  .داند  پدر بهتر از پسرش مي يکاينها چيزهايي است که. هم هست
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پرت بشوم خواهم ارتشي بشوم، با چتر  ــ حتي با پاهايِ صاف هم مي. ماتيو
خواهم   ميخواهم چترباز بشوم، بابا، مي.  با دشمن بجنگم و الجزايربااليِ

، اسلحه پام ببندمموهايِ خيلي کوتاه داشته باشم، لباسِ استتاري، کارد به 
 بازِ هواپيما خودم را پرت کنم بيرون، چهارطاقخواهم از درِ  به کمر؛ مي

 زمين پرواز کنم، بينِ آسمان و  شناور بشوم، بااليِ تويِ هواخواهم مي
  .بخوانم زمين آواز

  .کنم  ادوآر را ادب مي وجــ عزيز را اخرا. آدريان
 م خواهم پسرها با حسرت نگاه ، ميباشمها  بچهستايشِ   موردخواهم ــ مي. ماتيو
 خواهم مي. خواهم دشمن ازم بترسد کنند، مي  مها تور خواهم زن کنند، مي 

قصدها جان به در ِ بيندازم، از سوء م را به خطر  قهرمان باشم، زندگييک
  .م ريخته بشود بکشم، خونزجر  شکوه ونبدببرم، زخمي بشوم، 

ت  مگر خود من از وقتي که عمه.  قهرمان باش پيشِ چشمِ منجا ــ همين. آدريان
کردن تو   قهرمان نيستم؟ مگر هميشه قهرمان نبوده ام، با بزرگ يکرسيده

  کرده ام؟  اي که برايِ تو فراهم و اين ارثيه
  .هايِ زيبا بميرم خواهم با گفتنِ جمله مي. ببرم  خواهم ارث ــ نمي. ماتيو

  هايي، مثالً؟ ــ چه جمله. آدريان
  .دانم ــ هنوز نمي. ماتيو

هم آن ورِ اين ديوار جنگلِ وحوش است، نبايد . داني ــ تو هيچي نمي. آدريان
  .بدون حمايت پدرت ازش رد بشوي

بخورم،   خواهم سيلي ديگر نمي. خواهم ــ حمايت پدرم را ديگر نمي. ماتيو
داشته هايي  رفيقخواهم  ميزند؛  خواهم مردي باشم که ديگران را مي مي

  هايي خواهم دشمن ؛ ميزدوخورد کنمبخورم و    که باشان مشروبباشم
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  .خواهم بروم الجزاير ؛ ميشکست بدهم و  شم که بکُداشته باشم
اگر ات پدرت است؛ ه يقرف. اند  يِ خودت هات تويِ خانه ــ دشمن. آدريان

در . زنم ت سيلي نمي خواهي مشروب بخوري، بخور؛ من هم ديگر به مي
  .حالت يک احمق را خواهي داشت تو هم  وندارد هر حال، الجزاير وجود

  .زد  م از الجزاير حرف ــ ادوآر براي. ماتيو
  .کند ت را خراب مي  است، کلّهباز چاخانــ ادوآر . آدريان
  .زني  از جنگ حرف مي کهه ام  شنيد همخود تواز ــ . ماتيو

، هر ٣٠کوره دهــ تمام شد جنگ، پيروز شديم، همه چيز آرام است تويِ . آدريان
  .ش گردد سرِ کار  بر مي همکسي

:  شهرستان زندگي کنم تويِخواهم خواهم بروم پاريس؛ ديگر نمي ــ مي. ماتيو
  .افتد م نميبيند، هرگز هيچ اتفاقي ه ها را مي اينجا آدم همش همان قيافه

 اندازند و مي هات لنگر زاده گويي هيچ؟ عمه و عمه ــ هيچ؟ تو به اين مي. آدريان
 دنيا  تنها جايِوي فرانسِ ؟ ماتيو، پسرم، شهرستاني نيست به نظرت هيچاين

هايِ ما را  يِ دنيا حسرت شهرستان همه. است که آدم توش راحت است
آدم تويِ . ش ش، رونق ش، شراب هاش، لطافت خورند، آرامش و ناقوس مي

يا . خواهد دارد يِ چيزهايي را که مي شهرستان آرزويي ندارد چون همه
بدهد،   نوايي را به رفاه ترجيح ش خراب باشد که بي که آدم بايد کلّه اين

ماتيو، پسرم، . گشنگي و تشنگي را به سيري، خطر و ترس را به امنيت
، در هر حال سرِ جاش؟ ش ت بگذارم ت تکان خورده و بايد براي  مخمگر

 و زني مي نحرفزني؟ هيچ زباني   مي کردن سفراين چه حرفي است که از
  .بگيري  التين يادنکشيدي  همحتي 

  .گيرم مي هايِ خارجي ياد ــ زبان. ماتيو
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به مالِ خودش . گيرد نمي هايِ خارجي ياد  زبانعيار تمامفرانسويِ يک ــ . آدريان
يِ  نواز؛ همه  کافي است، کامل، متعادل، گوشحسابي که کند، بسنده مي

زبان خورند  ما را ميدنيا حسرت.  
  .خورم يِ دنيا را مي حسرت همههم ــ من . ماتيو

 سيلي  او به. (، ماتيوبينداز دورت  ــ اين حالت مشکوک را از قيافه. آدريان
باالخره ) .زند ي م او  بهسيليِ ديگري. (ماندهباقي ش  هنوز کمي) .زند مي

  .پيدا کردمپسرم را 
  .شوم  نظامي مي:با وجود اينــ . ماتيو

  ــ چي گفتي؟. آدريان
  ــ راست است که کف پاهام صاف است؟. ماتيو

ت  پس اين است که نگران. کن  به مالِ من نگاه. ت ــ البته، گفتم که به. آدريان
فقط نبايد زياد کفش . کرد، ماتيو، پسرم  شود باش زندگي کند؟ ولي مي مي
ي هستي، ماتيو، ، تو يک مرد عادلي، جز اينو. دنکشي  ازش دردتاکرد  پا

يکامالً عاد.  
  .ي بودمخواست فوقِ عاد م مي ــ دل. ماتيو

تا . شوند  مي و بيشتربيشتردارند ي  عادهايِ فوقِ آدم. ــ ابلهانه است. آدريان
زودي  بهي کهحدشود فوقِ  مي ديگري بودن آدمِ عادپس کمي . ي عاد

  .ش بکني، هيچ صبر داشته باش؛ الزم هم نيست هيچ کاري براي
  

  .شوند خارج مي

 ٢٢ 

  
  
  

٢  
  
٥  
  

خارج ، ازش تک تک سپس چند مرد، ، وباز که آدريان  نيمهيراهرو؛ در
  .ماند  در راهرو تنها ميکهيِر  پالنتيآخرش، شوند مي

  .گيرد ا محکم مييِر ر  و پالنتيشود، وارد ميادوآر 
  .، قيچي به دستشود وارد ميماتيلد 

  

  خواهيد از من؟ ــ کي هستيد؟ چي مي. يِر پالنتي
همين اآلن تا آخرين تارِ . خواهم موهاتان را بتراشم م و مي اــ من ماتيلد. ماتيلد

رويد بيرون،  يِ صاف از اينجا مي وقت با کلّه ، آنزنم تان را مي موهايِ کلّه
شود که با  تان مي وقت حالي  آن،خوابند هايي که با دشمن مي زنمثلِ مالِ 

يِ قُر و سفيد تويِ خيابان رفتن چه لذّتي دارد، با سرِ برهنه که بدترين  کلّه
نديِ غيرِ قابلِ تحملِ نشدني، کُ وقت ريتمِ کُند و تمام برهنگي است؛ آن

 آينه به يِها تو وقت صبح شود؛ آن تان مي دوباره درآمدن موها، حالي
يِ کريه،  بينيد، يک غريبه کنيد و پيرمرد وحشتناکي مي خودتان نگاه مي

ريد  پِي ميوقت  ؛ آنکند تقليد ميهايِ خودتان را   که شکلک مقلّديميمونب
شان  گرديد پِيِ کاله ولي همه  چقدر سخت است پوشاندن يک کلّه؛ ميکه
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بينيد؛ از  کاله مي س و شبگي آيند؛ خوابِ کاله به نظرتان مشمئزکننده مي
 با آن ،آيند  ميزيبا به نظرتان شان  همهشويد، ميمتنفّر عابرهايِ توي خيابان 

  ماهدر طولِ چندين  گيسوهاشان؛ زيبايِ، آشفتگيِ هاشان  موشکنِ و چين
تان،  ها تان، نفرت ها تان، توان و خواسته ها تان، فکرهاتان، رؤيا يِ زندگي همه

 کلّه است؛ اي که نبود مو رويِ وند سرِ اين چيزِ ابلهانهش همه متمرکز مي
کشيد تا  ها را مي ؛ اولين جوانهتر کنيد رشدشان را سريع تاگيريد  مي تمرکز
ش  ، که کُنديشود تر نمي سريعبينيد که  وقت مي ؛ آندر بيايند تر سريعبلکه 

  ها طوالني  و ماهها بلند ند، هفته اناپذيري دارد، که روزها بلند روند تحمل
هاتان  دهيد کاش خايه وقت ترجيح مي يِ جِلف، آن اند برايِ تحملِ يک کلّه

  .بريده بودندرا 
کند؟ من   مي من خشونتــ اين مفنگي کي است که من را گرفته با. يِر پالنتي

يِ  سابقه. م ايِ احترام مرد مورد احترامي ام چون شايسته. مرد آبرومندي ام
م تويِ اين   شهرت است،نقص م بي  زندگيِ خانوادگيو بدون لکّه م ي کار
ها ول  ها تنهايي تويِ خيابان از آنهايي نيستم که شب.  بسيار استشهر
روم  يِ خودم بيرون نمي از خانه. کنند شان حمله مي ها به پلکند و الت مي

يِ  نهيعني خا. داري و کليسا يِ دوستان و فرمان مگر برايِ رفتن به خانه
يِ خودم   که از خانهنگران باشم امني نيست؟ بايد دوست هم ديگر جايِ

يِ  خشونت تويِ خانهوجود   وحشت بايدزودي  بهشوم؟ يعني ميدور 
؟ چرا با موهايِ من چپ افتاده ايد؟ مگر چه کارتان  را داشته باشمخودم

ودشان خواهم خ مي. ريزند خود مي شوم خودبه زودي پير مي کرده اند؟ به
  . دست بزندشان  کسي بهخواهم بريزند، نمي

ولي به . شان دست بزند کسي بهخواستم  ميطور، ن ــ مالِ من هم همين. ماتيلد

 ٢٤ 

کنند با آن   م تف کرديد، داديد به  نمام داديد، انگشت  م جمعيت نشان
کرده ايد،   اگر هم فراموش. شما. کرديد به خيانت  م همهاتان، مت دروغ
  . فراموش نکرده ام يکي، من  گذشته اگرهمزمان 

تان   کي ام؟ اتفاقي برايکنيد من  مي زنيد، فکر ــ اصالً از چي حرف مي. يِر پالنتي
سِ ديگري گرفته ايد؟ من  کَافتاده، پيشترها، خيلي وقت پيش، من را جايِ

با  .شناسيد شناسم، هرگز شما را نديده ام؛ شما هم من را نمي شما را نمي
، از پنجره آمده آورد مي ها و بازوهام را درد  دارد شانه حاالن مفنگي کهاي

 در اين صورت، بدانيد که من صاحبِ اين خانه نيستم،  دزد ايد؟؟ايد تو
 خورم که جلويِ  قسم ميتان ، حتي برايآيد کاري برايِ شما ازم بر نمي

 ، صورتيد؟ در اين اکار خدمت.  کمک نکنمکارتان را نگيرم، تقاضايِ
کنم  ولي بيشتر گمان مي. داده ايد  دست تان را از بدانيد که ديگر شغل

. کنند  ميش ناپذيرِ خانواده ايد که تويِ زيرِ شيرواني پنهان يِ جدايي پيرديوانه
خر  که اين کلّهيکي بيايد ! کمک! مديد بيرون؟ کمکآتان  چطور از اتاق

  !کند  م ول
م،  امن ماتيلد. کار نبوده ام هرگز هم خدمتــ من ديگر پير نيستم، . ماتيلد

ندارد که خودتان  مالِ من است و دليلي وجود. اين خانه هم مالِ من است
. آورم تان مي من، به جا .تان شناسم من، مي. را توش در امنيت احساس کنيد

 هاتان را فاخر کرده، عينک رويِ کرده؛ لباس  پانزده سال پروارتان
ولي اگر از روزي که . تان کرده ها  انگشتر به انگشتهاتان گذاشته، چشم

کرديد تا امروزي که به   م داديد و به تبعيد محکوم  من را با انگشت نشان
   باشد، سه قرن هم که گذشته شويد صد سال هم گذشته خاطرش تنبيه مي

 .آوردم مي جا باشد، باز شما را به
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  .يددان ــ شما حتي اسمِ من را نمي. يِر پالنتي
  .دارم  با موهاتان است که کار منتان دارم؟ ــ چه کار به اسم. ماتيل
من :  بهتر است باورم کنيد کهگويم تان مي من هم چيزي بهحاال ــ . يِر پالنتي

يِ بزرگي دارم؛ دست کم  من خانواده. کنيد دانم که شما اشتباه مي مي
زاده و  مهاند؛ صدها عموع  هفت تا برادر دارم که همه شبيه من

گرفت، چون تويِ  شان شود با من عوضي  که ميزاده دارم خاله دايي
 چي کنيم، اين است که هر  تويِ خودمان ازدواج مي همهيِ من خانواده
دانند کي  ها نمي  شبيه آنهايِ ديگر است، تا حدي که مامانشود زاده مي

ش   پِي شمايکي ديگر است، يکي ديگر است که. مالِ کي است
آخر شما اين . م نگاه کنيد، چون اينجا نورش کم است خوب به. گرديد يم

 زخمِ کوچک زيرِ گوش چي، قبالً اين آوريد؟ اين جايِ مي جا  را بهها گونه
م  آوريد؟ خوب به مي جا ايد که شکلِ اين دماغ را به  را ديده ايد؟ مطمئن

نيستم که ازش   آن کسيمن. کنيد کنيد، اشتباه مي اشتباه مي. نگاه کنيد
  .خور ايد دل

  

  .زند ماتيلد موهايِ او را مي
  

  .شناسايي شده ايدــ خود شما ايد، . ماتيلد
  

  .شوند خارج ميماتيلد و ادوآر 
  

 سرپنوآز، خيلي دير آقايِ) .شود وارد ميآدريان ! (ــ آدريان، کمک. يِر پالنتي
شما کنم،   نمي سرپنوآز، ديگر هرگز به اسمِ کوچک صداتانآقايِ. رسيديد

 ، درِ فرمانداري ديگر به رويِيي نداريمديگر دوست من نيستيد، ديگر آشنا

 ٢٦ 

کنيد  ت ميئ، جريچ.  استحقاقِ التفات نداريد ديگرشما بسته است و
تان، يک پوزخند   صورت، لبخند ديدم رويِ چرابزنيد؟ چرا  لبخند

، به پاهاتان  من ازاز سرِ ادب رو برگردانيد.  نگاه نکنيد من به. گستاخانه
به طور برهنه  تان اين پاها، که شما همين  سرپنوآز، به خيالآقايِ. نگاه کنيد

ها رفتاردهيد، کمتر از سرِ من مسخره اند؟ اين  شان مي   محترم نمايشافراد
.  پاتان کنيد٣١راحتيچه معني دارد؟ دست کم جوراب بپوشيد؛ دست کم 

يِ يک   خانهکردم مي فکر! بزنيد لبخنددهيد  تازه به خودتان اجازه مي
 فکريِ خودم ام؛  يِ مردي از رده م خانهکرد مي فکردوست هستم؛ 

کرديد   صبرِ زيادي مدت. زديد  مان خوب گول. ايم  کردم بينِ خودمان مي
يک . اي هستيد   يِ ديوانه از خانواده. بدهيد  نشان خودتان رايِ چهرهتا 

هايِ   و تقريباً منگول، خواهرزاده وارفتهيِ ، يک بچهزده  جنونخواهرِ
 ، ما،مريض، افسرده، صرعي؛ چطور توانستم باور کنم، چطور توانستيم

توانسته ايد از معايبِ  کنيم که شما مي  فکر،افراد محترمِ اين شهر
تان را  يِ واقعي زنيد، چهره مي باشيد؟ حاال هم پوزخندمبرا تان  خانواده

يِ شما  تازه، تويِ خانه. کرديد، آقاي سرپنوآز  م خيانت دهيد؛ به نشان مي
يِ  دهيم، تويِ خانه هايِ خطرناک را تشکيل مي  اين جلسه هست کههم

ديگر و کنيم  دهم، طردتان مي مي روم به همه هشدار مي. يک ديوانه و خائن
 عتمادتان ا ، که ابلهانه به٣٢ اجتماعيفعاليتدفترِ از . آييم  هم نميتان  خانه

ش را پس  تاوان. بشويد  شويد و حتي شايد مجازات کرد، اخراج مي
  .ايد  دهيد، سرپنوآز؛ شما يک خائن مي
شکلک خجالت بود، برايِ اين که . نزدم لبخند. يِر بگيريد، پالنتي  ــ آرام. آدريان

لِ خواهرم ؤآيد؟ من که مس مي ولي از من چه بر. دهد م آزارم مي خانواده
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يِر، هر کاري ازم   پالنتي،به کمک شما. ش که توانم بکُشم نمينيستم؛ 
اين . ش که توانم بکشم ولي آخر نمي.  از اينجا دورش کنمتابرآمد کردم 

  .کنم يِ وحشتناک را هم جبران مي واقعه
  هام؟ همکارهام تويِ فرمانداري؟ م چي؟ بچه ــ زن. يِر پالنتي
خواهد  م مي ماتيلد، ماتيلد، دل. يِ من  خانههباي برويد ده،  ــ چند هفته. آدريان

ت  کُش باشم، بله، ولي براي  آدمتوانم مي. هاش را هم با او ش، بچه بکُشم
  .، خائن نيستم٣٣خورم، آرشيبالد قسم مي

  .کردي، آدريان  م خيانت ــ چرا، تو به. يِر پالنتي
  .تم نگفچيزيخورم که نه؛ نه، من هرگز  قسم ميت  برايــ . آدريان
کنيم به   ش بودي متهم  ــ پس چطور فهميد؟ تو بودي که ازم خواسته. يِر پالنتي

بود   قرارليشدم، از ديوانگيِ محض، و   دشمن، من هم تسليمبا گري عشوه
زديد، سرپنوآز، جورِ ديگر ممکن   حرف. اين راز بينِ خودمان بماند

  .نيست
فقط شما و من . دارم  ش  دوستم که نزدم، قسم به سرِ بچه  ــ حرف. آدريان

  .و ماري. دانستيم مي
  .ــ ماري مرده. يِر پالنتي
شما . دانم ش را مي من راه. بگيريد  يِر، انتقام پالنتي. ــ بله، ماري مرده. آدريان

دخترِ . دار را هم جمع کنيد  فرمانايد؛ برنيِ وکيل و سابلُنِ  رييسِ پليس
دليلِ . بيند ها تويِ باغ اشباح مي د شبکن ماتيلد ديوانه است؛ خيال مي

 باغ؛ مخفي خزيم تويِ اين مي ،ش نيست؟ يک شب کردن  برايِ حبسماهي
شود، آرشيبالد  ت گرفته مي انتقام. شويم ش مي شاهد ديوانگي. مانيم مي

  .طور يِ من، مالِ من هم همين بيچاره
  

 ٢٨ 

  .شوند خارج مي
  

   ظهر ٦
  

  . سالنيِتو
شوند وارد مي  ماتيلدمام کُلو و.  

  

با برادرتان آشتي کنيد، چون اين . بياييد بياييد، ماتيلد، کوتاه  ــ کوتاه. مام کُلو
، برايِ خدايِ منآخر برايِ چي، . شود خانه از بگومگوهاتان جهنم مي

خواهيد که اينجا باشد؛   ديگر نمي شماچي؟ چون فالن چيز اينجا بود و
ندارد و شما هم از عادت   ا دوستچون آقا طرزِ لباس پوشيدن شما ر

مگر هنوز بچه ايد؟ يعني . آيد تان نمي عجيبِ پابرهنه راه رفتنِ او خوش
دانيد که  توانيد يک حدّ وسط برايِ هر چيزي پيدا کنيد؟ مگر نمي نمي

کردن    حدّ وسط برايِ هر چيز است، ولکردن ش پيدا شدن معني بزرگ
آورد؟  ش  شود به دست  همان چيزي که ميبردن از  بازي است و لذّت لج

جروبحث . ش است  وقت واقعاًبشويد، ديگر  بشويد، ماتيلد، بزرگ  بزرگ
خواهيد به خاطرِ  هايِ کريه؛ مي وچروک آورد، چين وچروک مي چين

هايِ  وچروک آيند پر از چين قضايايي که چند دقيقه بعد به يادتان هم نمي
نم حدّ وسط را پيدا کنيد، ماتيلد، به اين کار ک تان مي کريه بشويد؟ کمک

شما ساعت ده، هر دو ساعت  شود و آقا ساعت شش بيدار مي: وارد ام
يد و آقا فقط گوشت  ابشويد؛ شما از گوشت خوک متنفّر هشت بيدار

کنم؛ زندگي  تان کبابِ گوساله درست مي دارد، من براي  کبابي دوست
شود  آشتي کنيد، ماتيلد، وگرنه نمي. اً بخواهدشود اگر آدم واقع آسان مي
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  .کرد تويِ اين خانه زندگي
  .خواهم آشتي کنم، چون قهر نيستم ــ نمي. ماتيلد

چه . شنوم هايِ برادرتان را از اينجا ميدادوبيداد؛  باشيدــ ساکت. مام کُلو
شود و  کارش کرده ايد؟ چرا صبح هميشه با جاروجنجال شروع مي

 جريان خون وندين است ريعني همشوند؟  وتخم تمام مي ها با اخمِ شب
ش عادت   هرگز هم به و نيستاينطور نيست،  اينطورشما؟ مالِ من

   مريض و فرسودهبسا من را  چهفقط يک عصبانيت مثلِ مالِ شما. کنم نمي
تان نيرو  آورد و به  مي تان آيد که سرِحال  به نظر مياما مالِ شماهاکند؛ 

نيروتان را صرف . کند م مي انرژيِ شما بيش از کارِ خانه خسته. هدد مي
دوزي کنيد، خياطي يا نجاري کنيد؛ آقا  چيزِ ديگري بکنيد، دخترم؛ گُل

گويند از وقتي که شما  ش برسد، چون تويِ شهر مي هم بيشتر به کارخانه
خواهيد ورشکست  مي. چرخد به حالِ خودش ميبرگشته ايد کارخانه 

  .ترساند تان من را مي م، ماتيلد، چون سکوت يد؟ جواب بدهيد بهبشو
آيد گُلدوزي کنم؟ ساکت،   به من مي اصالًگُلدوزي، مام کُلو؟آخر ــ . ماتيلد

  .آيد  ميش که دارد شنوم مي
  .ــ به ما رحم کنيد، ماتيلد، به ما رحم کنيد. مام کُلو

  

  .شود وارد ميمارت 
  

م که شيطان  ا بلدي مخصوصدعايِ. ها  آسمانيِش کردم، خدا ــ آرام. مارت
، نه گفت يک ش چهرهکردم تويِ   دارد؛ همان را پرت   ازش وحشتپاک

 من حاال ديگر آرام و خسته است؛ آخر رفت؛ آدريان نه گفت دو، در
  .کند شيطان خسته مي
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چرا مثلِ همه چايي . ــ اين زن درجا مشروب خورده صبحِ به اين زودي. ماتيلد
  .کرد  ش خورد؟ بايد بستري ينم
 من مهربان بود؛ بچه است، ناشي  من، بايد با آدريان کوچولويِدــ ماتيل. مارت

  .داريد ش را گي شايست شما هم خيليدارد،  تان است، ولي خيلي دوست
  توانيد من را از اين زن خالص کنيد؟ ــ مام کُلو، نمي. ماتيلد

کنان اين دو فرشته   آشتيتا ما بياور بنوشيم ــ چيزي برايِ). به مام کُلو(مارت 
  .بگيريم  را جشن

  .آيد آرام شده  به نظر مي واقعاً.شود  برادرتان ديگر شنيده نميــ صدايِ. مام کُلو
  

  .شود وارد ميآدريان 
  

  .ــ آدريان، خواهرتان حاضر است شما را ببوشد. مام کُلو
  .ش بوسم ــ بعداً مي. آدريان

  چرا همين حاال نه؟ــ . مام کُلو
هام به  يِ من را با دوست رابطهاو .  بزنمدارم   دو کلمه حرفش ــ اول. آدريان

کند، آنها هم ديگر  دهد، باشان خشونت مي شان فحش مي زند، به هم مي
 پر يِ    قيافه برايِ منخورم، مي شان بر کنند بيايند اينجا، وقتي به ت نميئجر

 درا بايهايِ اين زن چرا من يکي  ديوانگي برايِ. گيرند از سرزنش مي
  .خواهم به جاي او تاوان بدهم ؟ ديگر نميمالمت کرد

وانگهي، . دهد، مام کُلو، دست خودم نيست چيزشان آزارم مي ــ همه. ماتيلد
 پاش تويِ راهرو، طرزِ صدايِ. دهد چيزِ آدريان هم آزارم مي همه

هايِ سريِِ  رم؛ جلسهپس: گويد ش وقتي که مي ش، لحن کردن سرفه
برايِ من درِ يک اتاق را . دهند ها را توشان راه نمي شان که زن کوچک
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بندند؟ بغلِ گوشِ من توطئه  ها به روي من مي يِ خودم ساعت  خانهتويِ
چيز را  خواهم همه يِ درهايِ اين خانه را بردارند، مي دهم همه کنند؟ مي مي

بتوانم به هر جا وارد بشوم هر خواهم  ببينم، هر وقت که خواستم؛ مي
  .ساعتي که خواستم

  .داده ايد  ــ ماتيلد، قول. مام کُلو
  .ــ بعداً، مام کُلو. ماتيلد

  .رود  بالکن لُخت راه ميگويند که رويِ ــ تويِ شهر مي. آدريان
  ! بالکن، ماتيلد لخت رويِبس کنيد، بس کنيدــ . مام کُلو
  .گويند ــ اينطور مي. آدريان

  .گويند  ميچِرتــ . کُلومام 
رود، انگاري که خودم او را  گويند لُخت روي بالکن راه مي ــ اگر مي. آدريان

يِ شما، مام  گويند، يا درباره يِ من چنين چيزي نمي درباره.  باشم ديده 
ش حکم  اين دختر، درجا نوجوان که بود، خبط کرده ، طبيعت. کُلو
  .ي بانو بشودشود سرِ پير کند؛ معجزه که نمي مي
  .داشت ش عقيده  بايد بهــ معجزه هميشه ممکن است، . مام کُلو

اي نيست؟   بزرگ و گندهخبط، مام کُلو؟ پسرِ خودش چي؟ مگر خبطــ . ماتيلد
يِ من را با زادورود  چه نيازي داشت اين کار را بکند؟ به چه حقّي خانه

دهد يا  ويِ باغ لَم ميکرده که سراسرِ روز يا ت  ش اشغال  و تنبلمصرف بي
، وپايِ ما را بگيرد دست  که جلويِتويِ اتاقِ پذيرايي؟ خودش بس بود

 بخورم، به آدريانبر ش   که تويِ راهرو بهنداشتمش احتياجي  به لنگهديگر 
کند،    ازش بپرسيد چرا احتياج داشت ازدواج چرا،.دوم، کاريکاتورِ اولي

  .هردک  چرا يک بچه درستو مام کُلو، 
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  .هکرد  ــ ازش بپرسيد، مام کُلو، خودش چرا دو تا درست. آدريان
م  نکردم، آنها را براي  ش بگوييد که من، خودم آنها را درست ــ به. ماتيلد

  .کردند  درست
؛ را پاتوقِ خودش کردههايِ پست شهر  هايِ عربيِ محلّه ــ پسرش کافه. آدريان

 حاال م،ده به سرِ خواهرخور الجزاير آفتابِ. طلبد ش مي خون. دانند همه مي
 با  همخواهم پسرش مالِ من را نمي.  عرب شده، پسرش هم با اوديگر

هايِ   به کافهوآمدي  رفتخواهم ماتيو خودش بکشاند به آن اعماق، نمي
  .داشته باشدعربي 

ها و  دهند به پسر  مسموم ميهايِ نبات ها آب گويند عرب ــ تويِ شهر مي. مارت
  . اند مراکشهايِ کده عشرت تويِ بينند  مي بعدکههايِ جوان دختر

او را . دهد مي  آخرش پسرم را به مقامات نظامي لو همين خواهرــ تازه،. آدريان
آيد چون  حسابي ازش بر مي. پلکيده آن دوروبرها ميند تويِ شهر ه اديد

را به  خودش فرستد الجزاير  پسرم را مي همخواهد، آخرش کارخانه را مي
  ! کارخانه، هرگز، هرگزاما. کشتن بدهد

برادرتان را ببوسيد؛ به . يد اتر کنيد يا نه؟ ماتيلد، شما بزرگ ــ بس مي. مام کُلو
  .خاطرِ من اين کار را بکنيد

دانيد که من را زده؟ همين  ولي مي. ش، مام کُلو بوسم ــ همين اآلن مي. ماتيلد
. خوردم، من را زد، قوري خرد شد  مي داشتمم را که امروز صبح، چايي

  ؟اين را تاب آوردبايد 
  .بوده  ش رفته وقتي بود که شيطان تويِ جسماين ــ . مارت

  ــ راست است که زديدش؟ چرا اين کار را کرديد؟). به آدريان(مام کُلو 
م، حتماً دليلي داشتم، يک ه ا، ولي اگر اين کار را کرددانم نميــ ديگر . آدريان
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  .زنم  نميي کهخود  بيجور همين. وجهدليلِ م
  .داده ايد  م قول آدريان، به. ؟ پس حاال ديگر آشتي کنيدتمام شدــ . مام کُلو
 ،مام کُلو: ي يک چيزاما باز.  ديگر، يک لحظهخيلي زودــ همين اآلن، . آدريان

  .ش زد،يِ من  بيچارهم را زد؟ مارت  ديروز زن ايندانيد که مي
  .ه، من را نزدــ نه، ن. مارت
 ش مانده  تن ضربه را شنيدم، تا چند ساعت جاش رويِش، صدايِ ــ ديدم. آدريان
  .بود 
در  من صالح و مصلحت. خبيث ام که من م کرد چونجزاــ من را نزد، . مارت

  .م ابود و خيلي هم خوشحالاين 
  .ــ ابله. ماتيلد

  ).شود ميبه ماتيلد نزديک (ــ چي گفتي؟ ). به ماتيلد(آدريان 
هايِ  ، چشموپار کنيد لت همديگر را بزنيد، همديگر را  بله،ــ باشد،. مام کُلو

 آورم  ميتان يک چاقو  براي همين االًن. خاتمه بگيردهمديگر را بکَنيد، تا
م بياور، دو  عزيز، آن کارد بزرگ آشپزخانه را براي. برود   تر پيش که سريع

تر پيش  کردم، سريع  مروز صبح تيزشان بياور تا منصفانه باشد؛ ا همتا
 مرتبه اصالً يکبزنيد،    را بکنيد، به هم چنگديگرپوست هم. رود مي

تان را از ته   زبانمهمديگر را بکُشيد، ولي ساکت باشيد، وگرنه خود
وقت  آن. برم که ديگر صداتان را نشنوم گيرم مي تان از آن ريشه مي  حلق

شود و  نمي خبر کنيد، کسي هم ازش با کاري مي دست کم ساکت کتک
، زنيد همديگر را مي حرفچون شما فقط با . داد  شود به زندگي ادامه مي

ه، اَ. کنند جز خودتان را فايده که همه را اذيت مي هايِ بي  حرف، حرف
چون . کرد م نمي اذيتاصالً يِ اينها  ، همهشومتوانستم کَر ب اگر فقط مي
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 فقط ساکت اين کار را بکنيد،  ولي؛مديگر را بزنيدهکند که  م نمي اذيت
احساس  سرمان  و تويِ تويِ تنها  دوروبريش را ما ها که زخم جوري
د، از نشو تر مي خراش تر و گوش روز قوي چون صداهاتان روزبه. نکنيم

کاش زودتر شب . ندبران د، شير را تويِ آشپزخانه مينشو ديوارها رد مي
  کهترتيبي بده. کرد شود کار ؛ دست کم، ميکنيد بشود که بغ مي

 ديگر در سکوت از هم هماينهاکه کند،   خورشيد زود و زودتر غروب
  .کنم  که ول ميمن يکي. متنفّر باشند

اآلن است که روي فرشِ من . مست است سياه. ابله: ــ گفتم). به آدريان(ماتيلد 
  .بياورد باال

  

  .زند آدريان او را مي
  

عزيز ! (ادوآر، عزيز، کمک) .زند ماتيلد آدريان را مي! (ـ عزيز، عزيزـ. مام کُلو
منتظرِ چي . بخور  باش، تکاند زو. کن  عزيز، جداشان) .شود وارد مي

  .مداخله کنهستي، عزيز؟ 
اگر اين . مداخله کنمدهند که  نمي م مزد ، به مداخله کنمخواهم  ــ نه، نمي. عزيز

 پسکنند،  م مي کنند؛ اگر نکنم، باز سرزنش م مي کار را بکنم، سرزنش
  . نهش ها قبول، خستگي کاري نکنم، سرزنشهيچ دهم  ترجيح مي

  .کن  شان ــ عزيز، نگاه. مام کُلو
  ولي چه اهميتي دارد که پيرها دعوا. شان بينم شان، مام کُلو، مي بينم ــ مي. عزيز

بينند؛  ن را نميکنند، من هم خودم را قاطي کنم که چي؟ آنها حتي م
. نمانده من  که ديگر جايي برايِ ديدن شده اند پراز عصبانيتهمچين 
بينند، بعد از  ، من را آخر از همه ميبخوابدشان هم که  عصبانيت
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پس بگذار همديگر را بزنند، آرام که . شکنند  ميوقت  آنهايي که گُلدان
  .کند  را جمع ميها مرده  شدند، عزيز خرده

  

  .شود وارد ميآر ادو
  

  .شوم کنم، من اآلن ديوانه مي ــ ادوآر، ازت تمنا مي. مام کُلو
  

  .گيرد، عزيز آدريان را  را مي خودادوآر مادرِ
  

 يِ دنيا در تواني با همه  ميکني که ، خيال مييِ بدبخت  ديوانهآخرــ . آدريان
  تحريکمند را  هايِ شرافت يِ آدم بيفتي؟ اصالً تو کي هستي که همه

گذاري، از  مي را زيرِ پا درست کني کي هستي که آدابِ مي کني؟ فکر مي
زني و افترا   اتهام مييِ دنيا همهبه کني،   ميهايِ ديگران انتقاد عادت

، مادرِ نصيب ، يک زن بياييک زن تو فقط کني؟  بندي و اهانت مي مي
شدي  مي عه طرد پيش، از جام وقت تا همين چندکه، شوهر ، مادرِ بيمجرد

 سريکردند تويِ يک اتاقِ  ت مي ت، حبس کردند به صورت و تف مي
کني؟ بله، پدرِ ما   اي چي مطالبه  آمده. جوري که انگار وجود نداري

 شام بخوري، ولي زدهت يک سالِ تمام زانو  گناهعلّتکرد به   مجبورت
زده سرِ ميزِ ما  هم بايد زانوشامروز. مجازات به حدّ کافي سنگين نبود، نه

م،  زن زانوزده پيشِ بزني،   بايد با من حرف است کهغذا بخوري، زانوزده
کني ما  کني کي هستي، خيال مي خيال مي. هات پيشِ مام کُلو، پيشِ بچه

  طلبي؟ مي به مبارزه  وکني  مي وقفه ما را لعنت کي هستيم، که بي
ايني لبم، آدريان؛ پسرت را هم با تو و ط  به مبارزه مي تو راــ بله، البته که. ماتيلد

طلبم تويِ اين  تان را به مبارزه مي همه. کني ش مي جايِ زن استفاده را که
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 طلبم، درختي را که دخترم کرده به مبارزه مي  ش  را که احاطهيخانه، باغ
، ديواري را که دورِ باغ کند  آن دچارِ عذابِ ابدي ميزيرِخودش را  دارد

کنيد،  طلبم، هوايي را که تنفّس مي  به مبارزه مي شما را.ندک را احاطه مي
رويد؛ من اين  ريزد، زميني را که روش راه مي  سرتان ميباراني را که رويِ

هاش را؛   خانهيک يکهاش و   خيابانيک يکطلبم،  شهر را به مبارزه مي
 و ٣٥آبراهطلبم،  شود به مبارزه مي  را که ازش رد مي٣٤اي رودخانه
 سرتان  بااليِ کهطلبم به مبارزه مي را  را، من آسمانآبراه  رويِهايِ کرجي

هايِ آميخته  هايِ زيرِ خاک را، مرده  آسمان را، مرده تويِهايِ است، پرنده
و، اگر اين کار را .  را تويِ شکمِ مادرهاشانيِها به خاک را و بچه

  .م، آدريان اتر کميِ شما مح  از همه کهدانم کنم، برايِ اين است که مي مي
  

روند و بر  مي ولي آنها در. کند، ادوآر ماتيلد را عزيز آدريان را دور مي
  .گردند مي

  

  من خودبه اين دليل که امامالِ من نيست، البته که کارخانه چون ــ . ماتيلد
که يک  شود تا اين  يک کارخانه زودتر ورشکست مي ش، چون نخواستم

 حتيهام  اين خانه بعد از مرگ من و مرگ بچه   چونخانه خراب بشود،
گردد تويِ انبارهايِ  وقت مي يِ تو آن ماند، در حالي که بچه باز پابرجا مي

، مالِ من  اينمالِ من است: گويد ميکند،  نشت مي که باران توش يمتروک
نه، کارخانه مالِ من نيست، ولي اين خانه مالِ من است و چون .  ايناست

 هات را بر چمدان. کني   ش  که تو فردا ترککنم اراده مين است، مالِ م
روي تويِ انبارهات  خصوص بقيه را، مي داري، پسرت را و بقيه را، به مي

خورند، تويِ  کني، تويِ دفترهات که ديوارهاش دارند ترک مي زندگي مي



 ٣٧ 

 خواهميِ خودم  فردا، من تويِ خانه. دگي درحالِ پوسيهايِ  موجوديتلِ
  .بود

 من در  معامالتحجمِها؟  ها؟ کدام خرابه   ترککدامــ کدام پوسيدگي؟ . آدريان
فقط به . دارم؟ نه  کني من به اين خانه احتياج خيال مي. باالترين سطح است

  . اوداشتم اينجا زندگي کنم، به ياد او، به عشقِ  خاطرِ پدرمان دوست
  ام تويِانداخته ها پيش  من مدت پدرمان را؟ يادبه پدرِ ما؟ عشق  ماــ پدرِ. ماتيلد

  .داني زباله
 ، را اين. دار نگهدست کم  اين را احترامِ. ، ماتيلددست به اين نزنــ . آدريان

  . نکشکثافتبه  را،  يکيايندست کم 
حسابي کثافت  خود ديگر بهخود  يکي اين، ش کشم  نميکثافتــ نه، به . ماتيلد

  .است
  .ش شمکُ ــ مي. آدريان
  .کن، مامان، بيا با من  ــ بس). کشان   کنارماتيلد را(ادوآر 
داند  نميديگر .  آقا، خيلي عصباني است،ــ خانم). کشان   کنار راآدريان(عزيز 

  خودشگويد، اين جوري از پدرِ  ميي چبداند کهکسي . گويد چي مي
  .زند حرف نمي

  

  .گردند وند و بر مير مي  ماتيلد و آدريان دربعد، شوند خارج مي
  

 ؛ تاوان اينخواهردهي،   را مي يکيــ تاوان اين). عزيزبازداشته توسط (آدريان 
  .دهي  را مييکي

  .دهم  نمي تاواني هيچاما بدهم، ي دارم که تاوانامکانهرگونه ــ . ماتيلد
 از پايعني بايد . داشتم   نگهکه شما را  بسکند ميــ آقا، بازوهام درد . عزيز

 ٣٨ 

  ).کشد را کنار ميآدريان (بياورم؟  درتان 
  .ش کُشم ــ مي. آدريان

  

  .شوند خارج ميآدريان و عزيز 
  

  . بيرونت مبر زور مي به ،ــ مامان، اگر الزم باشد. ادوآر
  .ش بيرون اندازم ــ فردا، مي. ماتيلد

  

  .شوند خارج ميادوآرد و ماتيلد 
  

خيلي اينها . م اي بدبختواقعاً من، ما يِ چاره يِ بي ــ مارت، بچه. مام کُلو
  .داشتند بچه که بودند  همديگر را دوست

کنم،  ، ازت خواهش مي٣٦ژُزِفين. ــ چيزي بياور بنوشيم، خيلي خسته ام. مارت
  .م بياور  براي٣٧برو يک بطري شرابِ پرتو

  .ــ اآلن خيلي زود است، دخترک من. مام کُلو
فَيکون  کُناگر تو نبودي، دنيا . ، دوست خوبِ منــ آه، ژُزِفين، ژُزِفين. مارت

 تو يک قديسه. کنم بيرون، ازت تمنا مي  شمن را از اين جهنم بک. شد مي
ي و من به خاطرِ  اکه تو تويِ بهشت وقت وقتي هر دومان مرديم، آن. اي 

م بينداز، بکش من   برايريسمانيهايي که کرده ام تويِ جهنم،  يِ بدي همه
؟ چه کسي خواهد کردا تا پيشِ خودت، چون، اگر تو اين کار را نکني، ر

 بيش از آن، آنهايِ ديگر هم نخواهد کردم  خواهرم ماري حتي نگاه
عزيزِ باگذشت، اين  باشد، عزيز هم،  بدبختي دارند که من را يادشان

 چون غسلِ تعميد که نديده، بينِ جهنم و برزخ ،وقت تويِ برزخ است آن
م  ور که تويِ زندگيِ کوتاهطخواهم اين نمي. ندارد  ارتباطي وجوده کهم



 ٣٩ 

م  بده بکشي  م قول به. بشوم  فراموش شده ام، تا ابد تويِ جهنم فراموش
  .طرف خودت، ژُزِفين

 وجود داشته ي اصالً بهشت کهدانم يِ من، نمي  بيچارهدانم، مارت ــ نمي. مام کُلو
  .باشد

  ــ چي گفتي؟. مارت
، ي حسِ کوچک بود، اينجا ازش يک بازتابيالبدداشت،  ــ اگر وجود.  کُلومام

اما هيچي . يهايي، انعکاسِ کوچک تکّه زمين،  رويِش ييِ آسمان سايه
  .هايِ جهنم تکّه جز نيست،

  . پِيِ شرابــ برويم. مارت
  

  .شوند خارج مي
  

٧  
  

  .رو  قدمدر حالِخيلي دور، آوازِ رکيک چتربازها از 
  

گويد که من کامالً يک انسان  ــ ماتيلد به من مي). به تماشاگران رو(يان آدر
 ميمون و انسان يِ فاصله ميانشايد، مثلِ همه، در . م انيستم، که ميمون

ي بيش از من مم، و شايد ماتيلد ک باششايد کمي بيش از او ميمون. باشم
مثلِ . زنم کُتک مي تر  محکمتر است؛ اما من ؛ او مطمئناً پرحيلهباشدانسان 

 کند، تويِ  ش  انساني و نگاه باشد پيشِ پايِ  زده  ميمون پيري که چمباتمه
  را انسانمايل نيستم نقشِ. کنم پوست ميمونيِ خودم احساسِ راحتي مي

وانگهي، . کردن   به چنين کاريکنم شروع نمي همحاال ، بازي کنم
  .  بر خورده ام انسانبهندرت  کنند، به دانم چطور اين کار را مي نمي

 ٤٠ 

. کشيدم ، دور تا دورِ خانه ديوارهايِ بلندآمدپسرم که به دنيا 
هايِ وحشي و   جنگل و حشرات و حيوان  پسرِ ميمونخواستم که اين نمي
که   وقتيپوشم مگر  نميهام را من کفش. ها را ببيند ها و شکارچي تله

ش   مراقب وحوشجنگلِش کنم و در   همراهي اورفتنِ بخواهم موقعِ بيرون
شوند، با  ند که در قفس بزرگ مياها آنهايي   ميمونترينِ بخت نيک. باشم

شان  يِ دنيا شبيه قفس ميرند که همه يک نگهبان خوب، و با اين اعتقاد مي
 که نجات پيدا کرده  استاين هم ميموني. خوشا به حالِ آنها. است
  .رده امک   مواظبت، دست کم، خودم٣٨بابوناز . است

و، ، تماشا کنند  راها  انسانآيد شان مي خوشها  ميمونزيرزيرکي، 
چون . بيندازندها   به ميمونهايي نگاه کنند بس نميها هم  انسانيواشکي، 

  يکيد کدامندان  نه آن نمي و مختلف؛ نه اينهايِ حلهخانواده اند، در مر هم
 کشش  يکيبه آن  يکيدانند کدام  جلوتر است؛ هيچکدام نمي يکياز آن
  همدارد، انسانکشش نهايت به انسان   ميمون بيکه برايِ اين شک بيدارد؛ 

 دارد به ميمون نگاهاحتياج هرچه باشد، انسان بيشتر . نهايت به ميمون بي
پس، . هايِ ديگر  تا به ميمون  به انسان همهايِ ديگر، ميمون کند تا به انسان 

  دعوابرند و با هم رشک مي، به هم کنند چهارچشمي همديگر را تماشا مي
کنند؛ ولي هرگز   پرخاش مي با هم واندازند  ميچنگکنند، به هم  مي

 ديگر همکردن به هم  کنند، حتي در ذهن، از نگاه همديگر را ترک نمي
  .شوند خسته نمي

 آنها و وسطنشست   ميها کرد، شب ها که ديدن مي بودا، از ميمون
ها رفتار  که بايد رفتار کنيد، مثلِ انسان  ها، چنان ونميم: گفت شان مي به

. شويد  صبح، انسان بيدار مي روزوقت، يک ها، آن کنيد نه مثلِ ميمون



 ٤١ 

کردند  سعي مي: کردند مي ها رفتار لوح، مثلِ انسان ها هم، ساده ميمون
 طور رفتار  آن البد بايدکردند يک انسان ميخيال کنند که  چنان رفتار

اين است که هر شب . اند  ها زيادي خوب و زيادي احمق  ميمونولي. کند
 صبح هم  روزهر. خوابند ميبا لبخند شيرين و آرامِ اميد  و ند ااميدوار

  .کنند گريه مي
هايِ بودا هم عقيده  م، به افسانه اخو گر و درنده من يک ميمون پرخاش

ها گريه  صبحخواهم  ها اميدوار باشم، چون نمي  خواهم شب نمي. ندارم
  .کنم

  
  

 ٤٢ 

  
  
  

   ـــ عشاء٣
  
٨  
  

  .شب. باغ
شوند وارد مي ماتيلد فاطيما و.  

  
م،  ااز وقتي که اينجا. فشارم ندهانقدر  بس کن .، ماتيو پِيِ کارتــ برو. فاطيما

يادت نرود که ما . نيبزم دست   بهم کني بغل هر فرصتي خوب بوده که
، نبايد اين اند يک خانواده  ازدو نفر کهدخترعمه و پسردايي هستيم، 

  .زني  دست ميم   که تو بهنندبز  جوري به هم دست
، از پدر وجود ندارد برايِ ارث  جزخانواده. ــ ما از يک خانواده نيستيم. ماتيو

به برم؛ پس، اگر  بري، من از تو ارث نمي تو از پدرِ من ارث نمي. به پسر
ما از . ي وجود دارد مانعچهکه فهمم  ت دست بزنم، نمي  که بههوس بيفتم

شناسم؛  شناسي و من مالِ خودم را مي يک زن نيامده ايم، تو پدرت را نمي
 احساسِ تا رفتشت بايد عقب چند پتا . دهد نمي  ما را به هم پيونديهيچ

 بايد پشت؟ چند شوند بيگانه مي دو نفر به هم چه وقتيآزادي کرد؟ از 
سر گذاشت تا پيوندهايِ خانپ شوند؟  وادگي بريدهشت  
ش کني  بغل  همش باشم که تو بايد يکيچرا من. ــ دنيا پر از زن است. فاطيما



 ٤٣ 

ش  به هوستر از آني که  م پسردايي براي. ش را ندارم هوسبزني؟   ش دست به
 دوست ندارم  يا نه،خانواده يک ، پسردايي يا نه، صورت؛ در هر بيفتم

  .کس  هيچ بزند، م دست کسي به
  . نيستزياد  همــ زن انقدرها. وماتي

  .کني ش مي اذيتآيي  ميتو  من ام که  وقت تر از نصف دنيا، آن ــ بيش. فاطيما
مام کُلو .  دو تا کلمه الزم است دست کميِ زن  برايِ گفتنِ کلمه،ــ پس. ماتيو

 و من حتي شود، شود و باز رد مي رد مي من جلويِاز يک زن است؛ 
 هست هميني که جورِ ديگري غير از  خيالعالمِ  دري ش؛ حت بينم نمي
 از مام کُلو و خود تو با چرا.  به دستمال دست قابش، بدلباس و  بينم نمي

که هيچ نوع شباهتي بينِ شما  در حاليبريم،  همين يک اسمِ زن نام مي
يِ   هرچندکه خودت را جوري پوشانده اي انگار که چلّه، رانيست؟ تو

 جورِ تو يکي را، منکه هوا خنک و ماليم است،   در حاليزمستان است
 تمايل دارم تويِ واقعيت، و تازه، و  تويِ عالمِ خيالت، بينم مي ديگري 

   . زن نگاه نکرده ام بهت کنم جوري که هرگز نگاه
  ت است و هرگز به زن نگاه نکرده اي؟ ــ سي سال. فاطيما
م ديده ام،   زيادي هم تويِ زندگيهايِ م نشده، زن ــ هنوز سي سال. ماتيو

 مدتي است که اما. ش بينم ش مام کُلو که از بدوِ تولّدم همش دارم مي اولي
  .آيند  به اين خانه نمي ديگر، چون ام  محرومکردني هايِ نگاه از زن

 است که هايي پر از زن. هايِ پايين ــ خوب، برو بيرون، برو تويِ محلّه. فاطيما
 پولکنند؛ اگر کمي بيشتر    نگاهشان  بهدهند تا بگذارند  ميشان پول به

بزني؛ با کمالِ ميل اين کار را   شان دست گذارند حتي به بگذاري، مي
  .چندان زشت نيستي و پول هم داريکه تو  کنند چون مي

 ٤٤ 

روم  روم بيرون، همش دارم مي روم بيرون، فاطيما، مي  مي منــ ولي. ماتيو
، از کليسا بگير تا حتي کارخانه،  م بيرونه ام خيلي رفت يتويِ زندگ. بيرون

  يکولي. ماش  م، چون وارثه اکرد که خيلي دور است و من ازش بازديد
ش را ندارم، انقدرها هم پول  م بيرون، چون وقته اشود که نرفت مدتي مي

  .ندارم، دست کم فعالً
برو . جويي کنم و پول صرفه وقت  تو برايِ کهخواهد م نمي ــ من هم دل. فاطيما

اين هم مامان، اگر تو را با من ببيند، مطمئن باش که . پِيِ کارت، ماتيو
  .خورد  ميِ تو هم ش به تن صابون

 را ش نوک  پوز و دک تويِ جانانهيک مشت ! ــ خوب، بگذار بيايد، زنکه. ماتيو
ش  نشانکند،  م مي  عصبي است که ها کاوِش مدت چي  حالت همه.چيند مي
  .دهم کي ام مي

  

  .شود وارد ميماتيلد 
  

بينم،  ت مي ولي، حاال که تو را با پسردايي. گشتم ت مي ــ فاطيما، دنبال. ماتيلد
دارم شما دو تا با هم دوست باشيد،   دوست. م واقعاً راحت است خيال

اي است، اين وحشيِ کوچولو   و سنجيدهمتعادل و عاقلچون ماتيو پسرِ 
شبِ مطبوعي سرِ  من، ماتيو، ماتيوي کوچولويِ. دارد  يي احتياجهم به دانا

  .بزنيم   و آرام گپش کنيم سپري باغ به گردش است، تويِ
، عمه جان، چون مصاحبت شما برايِ من دوست داشتمــ من هم خيلي . ماتيو

گفتم   داشتم مي همولي بايد کار کنم، به فاطيما. پذير است هم خيلي دل
 به بايد کند، گاهي  تويِ ما ايجاد ميول گشتنافت هوا ميلِ که اگرچه لط

  . تحصيل به خاطرِفشار بياوريم و خودمان را ازش محروم کنيم، خودمان



 ٤٥ 

برو، . بيندازهايِ من هم   دو تا بچهمغزِ به  پس راش  کرمــ ماتيو، ماتيو،. ماتيلد
خواهم  ا، نميفاطيم) .شود خارج ميماتيو . (شوم ت نمي خواندن مانعِ درس

فاطيما، من خودم در گذشته اينجا پلکيدم، يک . شب تويِ اين باغ بپلکي
  رااوييش شد برادرِ تو؛ حتي صورت   ميوه ، اينجا پلکيدم کهشبِ زيادي

هايي هستند که از ديوار  فاطيما، آدم.  نديدم،م داد  که اين هديه را بههم
به خودت  بعدش،کند،    ا راه گم که اينجنشينند مي کمينِ زني  درپرند و مي
 هايِ اين شهر خطرناک باغ.  اي نخواستهداري کهاي   هديهبيني آيي مي مي

 پرند که هديه ها مي ها از ديوارِ باغ  هست، نظامي٣٩اند، چون پادگان 
  ي؟ افاطيما، تنها. بدهند 
  .د بمانيتو نباي. م، ولي منتظرِ کسي ام، نظاميِ پادگان هم نيست اــ تنها. فاطيما
کنم، سروصدا  خودم را آن پشت قايم مي. ش ــ فاطيما، بگذار ببينم. ماتيلد
 اين پانزده سالي که مرده، يِ  همهش، چون تويِ کنم، ولي بگذار ببينم مين

  .بخورمش را   افسوسشوم خسته نمي
  بيني؟  نور را نميآن. کن، مامان، پشت درخت گردو  ــ نگاه. فاطيما
  .بينم ن هيچي نميــ م. ماتيلد
دارد خودش را  بيني؟ ترديد يک تکّه پيرهنِ سفيد نمي. کن  ــ خوب نگاه. فاطيما

  .بدهد  نشان
  .بينم ــ فاطيما، من هيچي نمي. ماتيلد
   وحشتناک؟کني؟ يک سرمايِ  شديدي حس نميــ سرمايِ. فاطيما
  . وحشتناککنم؛ يک سرمايِ ش مي ــ سرما، چرا، حس. ماتيلد
  .ترسد کن، مي  خودت را بهتر قايم.  ــ خودش است، ماري است.فاطيما
  .ش م، بهترين دوست ا بترسد؟ من ماتيلد بايدــ چرا. ماتيلد

 ٤٦ 

  . پِيِ کارتبرو. کرده ام ش خيانت فکر کند بهاآلن است که ــ . فاطيما
، اماترساند؟   است که تو را مي پيريعني ماتيلد. ــ ماري، من ام، ماتيلد. ماتيلد

 تو  آخرموقع مردي، به. م ببخش م را به پيري. حتي پير، من ام، ماري
  هنوز اينجا است؟:) به فاطيما. (يه اتر بود  يرکهميشه از من ز

  .ــ اينجا است. فاطيما
  بيني؟ ش را مي ؟ درستهيِ درسته  ستهرــ د. ماتيلد
  .کند اه مي است و به تو نگآنجاحسابي . ، حاال ديگر درستهآرهــ . فاطيما
  ي؟ ا مطمئنواقعاًــ . ماتيلد
  .آرهکند،   مي نگاهبه تو ــ . فاطيما
خواهم من را  کني؛ نمي  م خواهم نگاه نمي. ــ دست از سرم بردار، ماري. ماتيلد

 از سرمان بيرون چيزهاچرا . بياورم خواهم تو را به ياد  باشد و نمي يادت
امکان يرون بروند؟ چرا کنيم که ب روند وقتي ازشان خواهش مي نمي

يِ  ت، با آن قيافه بينم  ميحاال هم مثلِ اين است که دارم؟  نداريمانتخاب
م بوده  هميشه همراهوارت که  يِ معصوم ت، آن رفتارِ بچگانه مآبانه مقدس
آخر تو . خصوص وقتي که تويِ گُه بودم که تويِ گُه بودم، به  وقتياست،
 همش بينِ آدريان و من، همشيشِ من،  پهمشکردي؟  چه غلطي مياينجا 

 ،انديش چسب  به خودت راش رسيدي؛ کردي؟ به پيشِ آدريان چه غلطي مي
 به ما دو تا  خودت را همش کهت است ؛ چهاندي چسب من  بهخودت را

 که تويييِ من، تويِ الجزاير،  کردي، تويِ کلّه ؟ چه غلطي ميانيچسب مي
جز برايِ رد شدن از خيابان و زن اين ت بيرون نرفته بودي  هرگز از خانه

ش  ؟ بعدش هم از خانهش بود دنبال از هميشه ت  چشمگوريل شدن که
 از  کهکه ترتيبي بدهي ، تا وقتيجيم بشويبيرون نرفتي تا وقتي که ديگر 



 ٤٧ 

هات و   مثلِ همه دستکه بزني به چاککه  ، تا وقتيدر برويزندگي 
هنوز اينجا ) :به فاطيما. (نکني  آلودهت را به گُه زندگي  يِ معصوم قيافه

  است؟
  .کند ــ اينجا است، گريه مي. فاطيما
ها   مردهکه! بريزد  ها اشک شيشه  همان بهتر کهکند،  ــ خوب، گريه. ماتيلد

 کنند و پيشِ ما خجالت  دست کم اين فايده را داشته باشند که گريه
داند  مي. سامان گرفته استسرواو که ديگر دارد؟    از چه گلهآخر. بکشند 

راحت است، . کوچولوها  قديسهها و  ساکنِ کجا است، تويِ وطنِ باکره
کردن ديگران  ش بشود، اين است که با اذيت آيد مزاحم کسي نمي

دامن  هو انقدر پاک  فقط با مردن يک بايدها چرا مرده. کند کُشي مي وقت
يِ من، نه  م که جز توي خاطرهن اشوند، انقدر زيبا، قابلِ احترام؟ مطمئب

توانست برايِ مدت   نميدر هر حال،. انقدرها زيبا بود نه چندان مهربان
  . بماندها جوري ينا زيادي

  باز پشت درخت ناپديد دارد،گردد بر مي  داردرود، مامان، ــ دارد مي. فاطيما
  .شود مي

ش بخوابد، برود با  اي پنبه بهتر که ناپديد بشود، برود تويِ تختهمان ــ . ماتيلد
خوان آوازبخواند و ما را تويِ گُه بگذارد، تنها، بي خانه،  هايِ غزل فرشته

  .بي سرپناه، بي وطن
  .ش  ترساندي توکرد، مامان، ــ فرار. فاطيما

  

  .شود خارج ميفاطيما 
  

؟ خاک من، مالِ خود من، کجا است؟ کجا  من يکي کدام استــ وطنِ. ماتيلد

 ٤٨ 

 خوابِيني که بتوانم روش بخوابم؟ تويِ الجزاير خارجي ام و است زم
يعني . بينم  الجزاير را ميخوابِترم و  بينم؛ تويِ فرانسه خارجي فرانسه را مي

 خودم نباشم وطن جايي است که آدم آنجا نيست؟ ذلّه شده ام که سرِ جايِ
ماري، . هد، هيچ جا، ننندار   وجودها  وطناما.  من کجا استو ندانم جايِ

هات را  غزل. کردم ت را مي  مرگ بميري، آرزويِباز هم توانستي مياگر 
  م  بمان، خالصلَميدهجا   هماناما يا تويِ جهنم، بهشت تويِ لَم بدهبخوان، 

  . از خودت کن
  

  .شود خارج مي
  

٩  
  

  .راهرو
  .شود وارد ميباز  برني از دري نيمه

  .يِر سپس، پالنتي
  

  .رويد، برني مي  در داريدرويد، يد ميــ دار. ير پالنتي
  .مه اگذاشت م جا چيزي تويِ ماشين. روم يِر، نمي روم، پالنتي ــ نمي. برني

  ــ چي؟ چه چيزي؟ چه احتياجي به چيزي داريد که تويِ ماشين باشد؟. يِر پالنتي
  .گذاشته ام م را تويِ ماشين جا کيف دستي. م م؛ کيف دستي ــ کيف. برني
تان است که از يک  تان تويِ ماشين  برايِ رفتن پِيِ کيف دستييعنيــ . يِر تيپالن

  بشويد؟   جيم يواشکيه ايد تا کرد  يِ ما استفاده توجهيِ همه لحظه بي
م را  معموالً عينک.  اصالً اين نيستمقصودبشوم؟   ؟ يعني چي جيم ــ جيم. برني

 که  عينک. ه ام کرد   را گمشدم، اين بار، بن  گردناندازم به ميبا بندي 



 ٤٩ 

اجازه . شنوم، اين بحث هم بسيار پر اهميت است ، هيچي نمينداشته باشم
  .م  عينک پِيِيِر، بروم بدهيد، پالنتي

دانيد پِيِ چي  ؟ اصالً ميش  پِيرويد  که مي است، حاال عينکعجبــ . يِر پالنتي
  گرديد؟ مي

. م است، بله ست که تويِ ماشينم ا  تويِ کيف دستي کهم ــ عينک. برني
  .کنيد م توهين مي يِر، داريد به پالنتي

تان  تان همراهي  که تا ماشينکنم پافشاري ميولي . ــ اصالً و ابداً، برني. يِر پالنتي
  .کنم

   کنيد؟ م  همراهي بايدبرايِ چيآخر ــ . برني
  .ويدش که مطمئن بشوم تويِ راه گم نمي ــ برايِ اين. يِر پالنتي
همين حاال گفتم و . کند م مي   رنجيدهيِر، يد، پالنتي اــ به من مشکوک. برني

  .کنم  ميشکردم که فکرِ شما بسيار عالي است و من هم تأييد تکرار
. يعني چه؟ ريخت کثيفي دارد» شما«اين .  فکرِ شماگفته ايدــ . ير پالنتي

  ؟کنيد طرد مي» شما«خودتان را از اين 
  .زنم م کف مي  ابداً؛ و در ساعت مقرر با همين دو دستاصالً وــ . برني

تان   اتاقگاه  خلوتزنيد؟ تويِ  کجا کف مي! ازنيد، عجب ــ کف مي. يِر پالنتي
کس نشنود؟ تنها شاهدش هم  زنيد؟ درها حسابي کيپ تا هيچ کف مي

  ؟کار خواهيم چه را مي شما هايِ زدن قناريِ شما؟ کف
  .تان يِر، اآلن است که بزنم تيــ پالن. برني

  .ــ بزنيدم. يِر پالنتي
  .خورم ، قسم ميبکنماين کار را اآلن است که ــ . برني

  .خوريد نقسمديگر ، بکنيد، بکنيد اين کار راــ . يِر پالنتي
  

 ٥٠ 

  .شوند وارد مي از در ، و سپس چند مرد،آدريان، سابلُن
  

  !شوييبِ ه بِل، چجاروجنجاليــ چه سروصدايي، چه . آدريان
  .کند م توهين مي يِر به ــ پالنتي. برني

  .کند فرار ميــ برني . يِر پالنتي
  .گويد ــ دروغ مي. برني

  .زند مي ــ جا. يِر پالنتي
تويِ   حرف اختالف راخواهم نمي. ــ بس کنيد، آقايان، بس کنيد. سابلُن

  .مان بشنوم سازمان
ش را تويِ  گيري عينک  تصميمموقعِ هو يکبرني دار،   فرمانــ آقايِ. يِر پالنتي

  .گذاشته ش جا ماشين
  زنيد؟ ش؟ برني شما عينک مي ــ عينک. آدريان
دانيد  خودتان خوب مي. م کنيد دار، لطفاً درک  فرمانــ آقايِ). به سابلُن(برني 

بار، تويِ موقعيت من،  ولي، اين. نکشيده ام  که من هرگز موقعِ عمل عقب
، البته خواهم قاطيِ اين جريان باشم  جهت منافعِ خود شما، نميو در

دانيد،   خيلي خوب ميدر ذهن، برايِ ايده،. خواهم بگويم مستقيماً مي
  .م ا با شما منآقايان،

 چه احتياجي به شما ذهن؟ برايِ کند مياين وسط چه کار ذهن ــ . يِر پالنتي
  .ستيِ صيفي ا  منفجرکردن کافهقضيهداريم؟ 

  .بيروناندازم  از در ميتان را  ها را بس کنيد، وگرنه همه ــ اين عربده. آدريان
خوب اصالً   شماولي. شک بياند،   ها درست نيت. ــ همين، بله، دقيقاً. برني

کرده ايد؟ کافه را منفجر   کرده ايد به اين التي که مأمورِ اين کار  نگاه
م به خون آلوده  خواهم وجدان نمي.  توش باشند همکند حتي اگر مردم مي



 ٥١ 

ها ترجيح   عزيزم، کجا است آن زماني که آنارشيستاوه، آدريان. شودب
 که  نزنندخطردست به اين  خودشان منفجر بشوند تا دادند با بمبِ مي
  .کنند   اي را زخمي بچه

  .يد؟ برگرديم به اتاق ا کجاکنيد خيال مي. شويد ديگرــ ساکت ب. سابلُن
  .، برنيطور  همينــ شما هم. يِر يپالنت
  .تان زنم مي خورم که يِر، قسم مي ــ پالنتي. برني

  .آورد درد ميشت ــ قسم بخوريد، قسم بخوريد، کمتر از م. يِر  پالنتي
  .ــ برني، ساکت بشويد. سابلُن
  ــ چرا من؟ چرا هميشه من؟. برني

  !ــ ساکت. آدريان
  

  .بندد ر را ميآدريان د. روند تويِ اتاق مي
  

١٠  
  

  .ديوارِ محوطه، شب
دوآرماتيو وا .  

  

حتي اين ديوار !  شدهدرست ماهي است، چقدر هم خوب ــ عجب دنيايِ. ماتيو
کن،  نگاه. کنم ازش بپرم به نظرم فقط برايِ همين ساخته شده که من کيف

ته دارد بزرگ خس ننه، اين شهرِ ماه گُنده مثلِ يک شود مي شب  دارد:ادوآر
که گويي   ميحاال هم به من. يدان ديگر مالِ ما است م،رود خواب مي

گذارند   ميها زن که  جاهايي ديد،آنجاها را  زن شود جاهايي هست که مي
وپنج  شان دست بزند؟ اينجا، تويِ اين شهر؟ مني که بيش از بيست آدم به

 ٥٢ 

 اينها را يِ دانستم؛ تو درجا همه کنم، نمي سال است اينجا زندگي مي
 از ، وليپخي نيستي از نظرِ ماهيچه  تو من،نازنينِاي؟ ادوآرِ   کرده کشف

حس .  شدهدرستم نگو که دنيا بد   ديگر بهدر نتيجه،. ي امخ چه ماه نظرِ
 بد هااگر انقدر. ها را کند حس اين هوا را که تحريک ميکن ماليمت 

کرد،  آدم را تحريک ميوقت سرما و زمستان بود که   شده بود، آندرست
 آن وپاگير و هايِ دست  خودش را تويِ لباسهايِ شد هيجان مي آدم مجبور

 شده که درستدر حالي که دنيا انقدر خوب . کند  لرزلرزان ارضاهم
 هوا آدم را وادار  هوا است، گرمايِ حيوان در رابطه با گرمايِگرمايِ

 لخت پاکر، که حيوان وقت است، ادوآ هاش را بکند، و آن کند لباس مي
  .بدو برويم، ادوآر. بدهد  ش را انجام  معامله تاآماده است

يِ خودش را دارد، چسونه،  خانه جندههم ترين ده  ــ حتي کوچک. ادوآر
، بايد صورتدر هر .  عجله نکنيمروند اگر نمي در هايِ اينجا هم خانه  جنده

. ندا آنجا شها  که بهترين٤٠ان قاهره ما را ببرد به خيابتامنتظرِ عزيز بمانيم 
وپنج سال اين  توانستي تويِ اين بيست  مي هممن فقط از عزيز پرسيدم، تو

هات گُنده است،   عضلهچهولي راستش اين است که اگر. کار را بکني
 از يِ اين مدت پرسم تو چطور تويِ همه  است؛ از خودم ميولوت کوچ مخ

نظر حسابي هم   بهيِ بدي نداري و قيافه هک درحالي. پسِ کارت برآمده اي
  .يسالمت ا

کن   نگاه. مالمت اسخيلي ، ادوآر کوچولو، درست است،  کهــ سالمت. ماتيو
ش   ترتيبتا تو بخزي روش، من ده بار. دهم ترتيبِ اين ديوار را ميچطور 

خورد، به چه درد  ؛ مخِ گُنده به چه درد مي قوي بودنمهم است. را داده ام
؟ بيا اينجا، ادوآر کوچولو، همين اآلن ريغو ايکه  وقتي باشي حقّهخورد  مي



 ٥٣ 

که چيزي  ت پايين بدون اين گذارم  مي ديگرش باال و طرف آنت برم مي
کوچولو  ني ني  عينِطور، چون تو ت بشود، تازه خود من هم همين حالي

فکر . ده اندکار شکن، ببين چه خوب   ها را نگاه  ماهيچهاين . سبک اي
يِ من، چرا  چاره تو، ادوآرِ بي. بيايد  شان ها خيلي از اينها خوش کنم زن مي

 و ووِل شل ؟ آخر با اين بازوهايِ کوچولويِرسي نميت  يک خرده به بدن
کني؟ ادوآر، تو وسوسه ها را  خواهي زن اين گردن حواصيلي چطور مي

 چند ماه  کار وچند ماهبا . دهم ت تمرين مي  بهخودمي،  ادوست من
  . را دو برابر کردمانند مار بشود حجمِ اين تنِ کوچولويِبسا چهصبر، 

 ام، خيلي ذلّهچيزي را دو برابر کنم، از هميني که دارم  خواهم هيچ ــ نمي. ادوآر
، اين صورتدر هر . آيم هم کافي است، با همين بدن از پسِ کارم بر مي

هايي که تو  شود، اين سلّول ميمدام عوض ي رس ش مي  که تو انقدر بهبدني
روند؛  مياز بين  فردا با آب و صابون ،ياشان  با اين همه زحمت مواظب

ماند که تو امروز ازش  چيزي ازت باقي نمي ، ديگر هيچ بعد همهفت سال
 صرف تمرين  صبح دو ساعتي هم که هر روزوقت  آنساخته شده اي؛

  . است کاري نخورده هيچاي، به  کرده
هايِ تمرينِ من هم دست کم به  ــ هفت سال خيلي طوالني است، ساعت. ماتيو

شان  ؛ چون ازم خوشبيايد شان  خوش ازمها  زنخورد که  ميدرداين 
  .، ادوآردو برويم به. ش حتمي است اين، خواهد آمد

  .ــ عزيز هنوز نيامده. ادوآر
هم  تفريح حتي ، و غرغرو استبين سياه. برد مي م را سر ــ عزيز حوصله. ماتيو

بود خيال   م نگفته ش را به  است که اگر عکسزده غمرود، انقدر  که مي
خانه انگار  رود جنده برايِ چي جوري مي. ندارد  ها را دوست کردم زن  مي
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  ؟رود جنگل بيگاري که دارد مي
خرده  هر بار کُندتر و يک  بعدش،باشيــ تو هم که چند بار آنجا . ادوار

   .روي تر مي ناشاد
  کار، پيش به سويِوقت برسد، بزن برويم بيگاري، پيش به سويِ ــ تا آن. ماتيو

رفتار ه  اعمالِ شاقّ بهمحکومهايِ  زنداني مثلِ ،کار؛ اين بارِ گران را برداريم
. کنم  ش مي تحمل ، با کمالِ ميل همدارم   را دوست  مجازات  نوع، اينکنيم

  . بيگاري بيگاري، پيش به سويِپيش به سويِ
  

  .شود وارد ميعزيز 
  

  اآلنيِ محلّه را بيدار آوريد، همه مي ها در  ميمونــ باالي اين ديوار ادايِ. عزيز
  .را ندارمهاتان   با خانوادهيِ درگيري حوصلهساکت، . کنيد مي

اي است   قيافه چهها را دوست داري، اين ــ عزيز، عزيزِ عزيزِ من، اگر زن. ماتيو
  گيري؟  ميکه

  .شان گايم دارم، گفتم مي  ها را دوست ــ نگفتم زن. عزيز
  .رويم آنجا، عزيز، دنيا هم ماه است ــ در هر حال، مي. ماتيو
تان را  دانم که همين اآلن خانواده دانم دنيا چه جوري است، ولي مي ــ نمي. عزيز

 تويِ خانه روشن  اآلنهمينبينم چراغِ اتاقي  مي: بفرماييد. کنيد بيدار مي
  .شد

ش را  پيرزن حسرت جواني. خوابي دارد پيرزن بي. ــ اتاقِ مام کُلو است. ماتيو
  .نبرده ازش اي بهرهکه  خورد و اين مي

کنم، چون من امروز  تان مي جا ول تان خيابان قاهره، بعد همان برم ــ مي. عزيز
 همان بغل است، يِ صيفي، که درست تويِ کافه. روم ها نمي طرف زن
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  .مانم منتظرتان مي
  .خواهم با اين ابله تنها بمانم نمي.  عزيزبا ما بمان،ــ . ادوآر
 ازمن . يک چراغِ ديگر هم اآلن روشن شد. ــ زود باشيد، زود باشيد. عزيز

، کشم شما را به هرزگي ميم را بگيرند که دارم  خانواده نيستم، اگر مچ
  .کنند م مي بيرون

 تويِ ت پوشاليرود ببيند تو با سگ  م مي ـ مادرِ تو است، ادوآر؛ به گمانـ. ماتيو
  . پنجرهدمِآيد  ت اآلن مي ادوآر، تند بدو، مادر جان. ت هستي يا نه تخت

  ، اتاقِ کي است؟ن شد اين يکي که اآلن روشيي چي،ــ آن باال. ادوآر
  .در برويم. ــ اتاقِ پاپا است. ماتيو

  

  .شوند خارج مي
  

١١  
  

  .آدريان. ايوان
  .شود ميظاهر هو  چتربازِ قدبلند سياه يک

  

  .اند، سرهنگ  ــ تويِ اين خانه همه خواب. چترباز
شما کي هستيد؟ چطور . ــ صدام نکنيد سرهنگ، من نظامي نيستم. آدريان

  آمديد تو؟
  متروک است؟. ٤١ــ اين شهر به نظرم خواب است، بورژوا. چترباز
  مديد تو؟ــ چطور آ. آدريان
همين امشب آمديم؛ ارتش اينجا است، . ــ از آسمان، معلوم است. چترباز

رود، نه آني که در  ميپيش  کُندي بهها  فرش  سنگنه آني که رويِ. بورژوا
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کند،  کند، نه آني که تويِ دفترها پرچانگي مي ها حرکت مي پوش پناه زره
 زمين و آسمان ني که بينِشوري، بلکه آ  يِ مستراح نه ارتشِ اعمالِ شاقّه

 تابستان از آسمان يِ چلّه در ييِ کوچک برف من مثلِ يک دانه. دهد  ميپاس
يعني خيال . تان راحت بخوابيد مده ام تا شما بتوانيد تويِ سرپناهآپايين 

کني  مي کند؟ يا شايد فکر  ديوارهات ازت محافظت ميکُلُفتيِکني که  مي
 يِ تنها  يک گلوله بايِ اينها  همهاماکند؟  ت مي محافظت ت که ثروت

  . کنمش هات خالي  دو تا چشم بينِکهپرد هوا اگر مي
  .کنم تان صحبت مي با افسرها. ارتشي خورده ايد،  ــ مشروب. آدريان
  .بگذار  م احترام کن، ولي به  کن، بورژوا، صحبت  ــ صحبت. چترباز
کنيد؟  م پرخاش مي ولي چرا بهگذارم، پسر جان،  ــ به شما احترام مي. آدريان

  مگر نيامده ايد برايِ ما امنيت بياوريد؟
  .دست بياوريم بهامنيت  داريم  اگر قصدبار آورد، بهــ اول بايد آشوب . چترباز
من يک ! مدي، ارتشيآمدي، خوش آ خوش ، پس،ــ در اين صورت. آدريان

  .رمگذا م و به ارتش احترام مي اسردرد  بيبورژوايِ خرده
  .کند بگذار، آره؛ ارتش است که ثروتمندت مي  ش احترام ــ به. چترباز
  .دهم، ارتشي ت را مي ــ و من ام که حقوق. آدريان
قدر که بشود باش سيگار  همين. ــ کمتر از خدمتکارت، کمتر از هيچي. چترباز

دهم پروار بشوي و  ت امکان مي که من ام که به درحالي. خريد
 هايِ اين دنيا ها، قلب و ريه ما، نظامي. بازي کني ست و سياگري حساب

  .ايد  هاش ايم، شما، بورژواها، روده
  .اي، پسر جان  زده ــ خيلي هيجان. آدريان
  .زده هيجان زده، زده، بله، هيجان ــ هيجان. چترباز
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ولي بدان که اين شهر يک شهرِ کوچک ! ِ تو زدگي  هيجان خوشاــ پس،. آدريان
 شما سربازها در جايِ. دارد  ت است، به سربازهاش عادتآرام و ساک

 وقت شهر عاقل باشيد، آرام باشيد، آن. تان است ها داخلِ ديوارهايِ پادگان
  ديگرحاال،. تان خواهد رسيد به، شهر  خواهد داشت تان  دوستهم

  . تان برگرديد به پادگان
  اَند؟  ها کجا ــ زن. چترباز
  ــ ببخشيد؟. آدريان
ها،  خرگوش گاوها، ماده بزها، ماده ها، ماده ها، مرغ ها؟ ماده ــ زن. زچتربا

کنم؛  کرده ايد؟ بوشان را حس مي  شان ها، کجا قايم ها، شلفيه گربه ماده
  . کنار، بورژواروب. ها زن هست کنم اينجا حس مي

  !ــ آرام، پسر جان، آرام. آدريان
  ؟ا اندها کج زن. ژواايم، بور ما اينجا. ــ آرام بي آرام. چترباز
  .ها هستند ــ اينجا فقط خانم. آدريان
بزهاتان را قايم کنيد،  ماده. کنم شان مي  زنخودمواپس نباش، پاپا،  ــ دل. چترباز

  .کند  مييلهبزهاش را  ارتش نره
ــ تو مگر اين کشور را دوست نداري؟ مگر اين خاک را دوست . آدريان

 که  نظامي يک کني، يا  ش ي غارتا  اي که آمده  وحشييک نداري؟ 
  ش باشي؟ نگهبان

 ش اند، ساکندارم، بورژوا، ولي مردمي را که   ــ اين خاک را دوست. چترباز
ي؟ از کي بايد  اي يا دشمن اکي دشمن است؟ تو دوست. دوست ندارم

ست، به هر  ا ندانم دشمن کجاوقتي به کي بايد حمله کنم؟ ،دفاع کنم
  .کنم يچي که بجنبد شلّيک م
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هايِ گذشته را  دارم، بله، ولي حسرت زمان  اين خاک را دوست
يِ  زده م، حسرت اسوز هايِ پيه يِ آرامشِ چراغ زده من، حسرت. خورم مي

ها و  يِ استعمار است، ايوان م تنگ دوره  دل،من. شکوه ناوگان بادباني ام
هايِ اربابي، که  هايِ طوالني تويِ زمين نشيني يِ شب ها، دوره فرياد وزغ

کشيد، خودش را روي  مي  خودش تويِ ننو درازهرکسي تويِ جايِ
زد، هرکسي  داد يا زيرِ درخت اَنبه چمباتمه مي اي تاب مي صندليِ گهواره

.  خودش، جاش هم مالِ خودش بود راحت تويِ جايِ و خودشسرِ جايِ
اوها  پاهايِ گهايِ کوچولو ام که اليِ  يِ کاکاسياه زده من حسرت

  بله، اين خاک را دوست. داد شان مي  ها فراري دويدند و آدم مثلِ پشه مي
 تا ٤٢ فرانسه را از دنکرک منبکند،  کسي هم نبايد توش شک هيچدارم، 

ه  داد  دارم، چون اين خاک، من سرِ مرزهاش نگهباني   دوست٤٣رازاويلب
 به زنگ و رفته ام، اسلحه به دست، گوش  رو ها قدم ها و شب ام، شب

   و آن دورهسر کنمم   حسرت باگويند که بايد م مي حاال به. چشم به بيگانه
کنند،  ها حرکت مي گويند که مرزها مثلِ ستيغِ موج م مي به. سرآمده است

گويند  م مي ميرد؟ به ها هم مگر کسي مي  برايِ حرکت موج مگرولي آخر
 آدم جايي برايِ  ديگر نيست، کهگويند که  مييک ملّتي هست و بعد

دهد، که اسمِ شهرها، امالک،  ش مي کند و بعد ازدست خودش پيدا مي
وقت همه  کنند، آن مي ها، در طولِ يک عمر تغيير هايِ خانه ها، آدم خانه

داند،  کس اسمِ خودش را هم نمي آيد و ديگر هيچ مي چيز به نظمِ ديگري در
داند بايد  ديگر نمي. اشش کجا است، نه کشورش نه مرزه  خانهددان  مينه

داند کي  ديگر نمي. داند کي بيگانه است ديگر نمي. نگهبان چي باشد
، ولي دهد فرمان ميگويند تاريخ است که به انسان  م مي به. دهد فرمان مي
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آلود،  يِ خواب نده، گاوِ گُ همنهايت کوتاه است؛ تاريخ عمرِ انسان بي
نقشِ من يکي هم به . وبدک مي گدتابانه ل کند، بي  نشخوارش را که تمام

  .باشِ من، مرگ جنگ رفتن است و تنها راحت
  

  .شود مي ناپديد
  

  ردار؟ الک،ــ از کجا آمد تو. آدريان
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   ـــ مغرب٤
  

   در کنارِ تخت١٢
  

  .اتاقِ ماتيلد
  .خواب ماتيلد و فاطيما در تخت

  

تويِ راهرو ت را   دايي پايِي؟ صدايِ افاطيما، خواب. ــ فاطيما. ماتيلد
آيد  مي.  در است، دو دل استشود، جلويِ دارد نزديک مي. شنوم مي

 که ، شاهددون ببکند،  راکند کاري شبانه جرأت مي. باليي سرم بياورد
بخور،   کن، جمغُرغُر بخور، فاطيما،  تکان. بکندت نکرده ئتويِ روز جر

هات  د تو، چشماگر هم آم. ي ا اينجا که توش بشود بزن تا حالي  بام حرف
اگر . ي ا بفهمد بيدارکهندار،   بر روش ازت را و نگاهکن  را خوب باز

. بده   تکانپرو دستکند، پاشو و   عصبانيت کورش ميچون،  تو را نديدهم
 فاطيما، عزيزم، بس. کند کسي را اذيت نمياي،   کنند ديوانه مي همه فکر

 و رود ت جلوي در راه مي ايي؛ دتظاهر به خوابيدن را يا ،کن خوابيدن را 
  .شوم ترک مي من، دارم از ترس زهره

گويم، فاطيما، قسم  وپال نمي گويم، ولي پرت وپال مي  پرتت خيال به
 شوند ه مي بالش خف يا زيرِاين شهر پر از مردمي است که. خورم که نه مي
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آيد  مي دگرآزاري که از پنجره يِ  ضربه با طناب، يا يک تکّهميرند يا با مي
ت هم انقدر پزشک  دايي. برود  آيد مرواريدها را کش تو، يا دزدي که مي

  با ازشکس هيچ. ش ندارد هيچ خطري برايشناسد که  و افسرِ پليس مي
چطور و چرا بفهمند . ماتيلد، تمام؛ مثلِ ماري؛ هردو تمام. شود خبر نمي

يِ  عت، همهميرند؟ تويِ اين سا که مردم چطور و چرا تويِ اين شهر مي
ها، جز  ، جز قاتل است بستهشها  چشم وکشد شهر خرناس مي

  .هاشان قرباني
 تا حاال،. دهم خواب نيستي تو؛ من تنفّسِ آدمِ خوابيده را تشخيص مي

خواهي   شده اي؟ فاطيما، اگر ميد از اتاقي که کسي توش خوابيده ر شب
کن و   شان شان، نگاه بخورد، يواشکي برو تويِ اتاق  هم  بهها آدم از ت حال

 روز يِ همهش چي است که   فايده آخر.که خواب اند وقتيبده  شان گوش
شان را مثلِ  پوشند در حالي که نصف زندگي  لباس ميبورژواهامثلِ 

خيال، بدون هيچ تسلّطي  گذرانند، بي زار مي ها درازکش تويِ لجن خوک
 رودخانه وِل  که رويِيِ درختي تر از تنه  خاليذهنِبا  خودشان، رويِ
گردد؛  ش مي  سرعت تمام تويِ حدقههگويند ب ي که ميهاي رود، با چشم مي

اين ساعت شب، که . برند از ياد ميرا ش  شوند، خاطره بعد، بيدار که مي
ريزند، وحشتناک است، ساعتي که  ها عرق مي  تويِ مالفهبشريتيِ  همه

روند، با  قروچه مي کنند، دندان ميزنند، تف  زمان آروغ مي هزاران نفر هم
کنند، گلوشان را  کنند، هضم مي کشند، هضم مي هايِ بسته آه مي چشم

  کهدارند  واقعاً حق. هايِ کامالً باز رو به سقف کنند، با دهن صاف مي
 گينِهر انساني هر روز بايد شرم. کنند  برايِ خوابيدن خودشان را حبس

من درم را . خياليِ خواب  بيينِمگ، شرباشد که گذرانده استشبي 
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شنوم که  ت را مي ش؛ چون دايي بستم بايد مي. خوابم بندم، چون نمي نمي
  .کند پا مي جلوي در پابه

هو پا شو و   ــ، يکوم اآلن بيايد ت  ــ چون گمانتوفاطيما، اگر بيايد 
ش بکشد  غافلگيري شايد حقيقت را از دهن. ازش بپرس ماري چطور مرد

ترک    زهره از ترسدارم. يش از اين که بدجنسي آن را ببنددبيرون پ
آيد ــ  پيش از اين که بيايد ــ آخرش مي. شوم، عزيزم، دخترِ کوچولوم مي
م بزند،  کلک بالش را بههمان  خواست  که تخت قايم شو، وقتي همزيرِ

يک فاطيما، عزيزم، تنهام نگذار؛ . پاهاش را حسابي محکم بکش تا بيفتد
. بده که مطمئن بشوم خواب نيستي  م هات نشان  روشنايي زيرِ پلک گهر

  ترک  زهره از ترسدارم. شوم ترک مي  زهره از ترسچون ديگر واقعاً دارم
  .شوم مي

  

  .شود وارد ميآدريان 
  

 عاقبت ردش را پيدا.  رود ارتش ماتيو مي. ي؟ چه بهتر اــ ماتيلد، خواب. آدريان
مگر اين که دست تو . کنم  مي  گمان،کرده اند وِلمهام پاک  دوست. کردند

در هر . شود  آتش نميدونش هست؛ دود ب احتمال.  باشد در کار بوده
  وآيد مي  درکوره دهش تويِ يک  رود دخل رود الجزاير، مي صورت، مي

. وقت، ديگر وارثي ندارم آن. گردانند  بر مياحتراماتش را با  شدهوپار لت
  .شود  تو نميکارخانه، مالِ: خواهرگويم،  ميت  هولي پيشاپيش ب

 بود بروم قبرستان يک گلوله تويِ سرم خالي کنم، چيزي نماندهاول، 
 پسرش را بردند که مان اين کار را کرد وقتي طور که پدربزرگ همان

طور که جدّ بزرگ ما اين کار را کرد برايِ  سربازي، و همان
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ولي از . را بايد رعايت کردها  است، سنتسنت خانوادگي . مان پدربزرگ
الً، پدرم اين کار را برايِ من نکرد،  نظر  اين کار صرفکردم، چون، او

که تو  کنند، و آخرش اين م مي هام اذيت آيد و کفش بعدش هم باران مي
  .خواهم ، اين هم چيزي است که من نميخواهربردي،  کارخانه را ارث مي

ها را بايد با  بچه. اي  ه آورد  بد بارشان. ارمهات را دوست ند بچه
آورد، وگرنه به محضِ اولين فرصت   حکيمانه باراندرزهايِکشيده و 

 کسي  آنوقت من ، آنپيريرينند،   ميت به هيکل. ت به هيکلرينند  مي
  .تميزت کنمنيستم که 

ماتيو مرد، يا، در هر حال، مثلِ اين است که ديگر عمالً تويِ يک 
 م مهم براي ديگر اين است که باشد،  آمده در  ش يِ الجزاير دخل لهچا

، از آنهايي هم عالقه نشان بدهميِ آينده  نيست؛ من که نبايد به يک مرده
يِ پسرم  يِ آينده جنازه... اگر زنده بود: نيستم که بروم سرِ قبرش و بگويم

خودم را به برم؛   خودم از خودم ارث مي،بنابراين. م جالب نيست براي
کس ديگري به ارث من دست  کنم؛ و هيچ عنوان يگانه وارث تعيين مي

  .زند نمي
  وميرند يِ ما جوان مي هايِ خانواده زن. رعايت کرد بايد  راها سنت

 وقت تو رسيده؛  حاال ديگر.بشود چرا   غالباً هم بدون اين که دقيقاً فهميده
ي؛ وقتي راجع به کسي  انوز جوان، هگويد  مي مام کُلوطور که تو، همان

شايد خودت را .  ديگر پير استکه گويند که هنوز جوان است، يعني مي
 ما اين کار را ٤٤طور که عمه آرملِ کني، همان آويز به يک درخت باغ حلق

که کسي  راه، آرام، بدون اينکرد؛ يا شايد خودت را بيندازي تويِ آب
 هات را با دقّت کنارِ آب تا که لباس اينانتظارش را داشته باشد، بعد از 
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که  يا اين.  مهربان و تودار و ساکت کرد٤٥يِطوري که ان کردي، همان
وپاگير  هايِ دست طور که معمولِ زن شوي، همان آخرش زيرِ بالش خفه مي

يِ اين قضايا هرگز سروصدايي راه نينداخته؛ اينجا مقامات  همه. است
بسيار قديميِ شهر است؛ همه دوستان اند؛ يک سنت  خدمت  خوش

کنم   ميفکرمن يکي واقعاً . کنم طور گمان مي يعني، اين. پرتفاهمي داريم
 که  از وقتيکردي يتقصيرِ تو است؛ ريدمان. کرده اند  م هام ول که دوست

  .کرد  جوري بدون دوست تويِ يک شهر زندگي شود اين نمي. برگشتي
ت  يک روز، اتفاقِ بدي براي. د، ماتيلکني مي سروصدازيادي 

اي؛ يک روز   خورده  ترکتو درجا مثلِ يک سبويِ. پيري جانافتد،  مي
زني، ماتيلد، نبايد شهرهايِ  زيادي محکم مي. شوي افتي هزار تکّه مي مي

 زندگيِ  آرامهايي را که کرد، يا خانواده  کوچک آرام را زيادي هول
 جان؛ سفر ذهن را  پيرياي،  ه فرکردزيادي س. تکان داد زيادي کنند، مي

خودت را خيلي قوي فرض . کند  ميمنحرفکند، نگاه را   ميمغشوش
اگر سنگ بيفتد روي . اي  خورده که درجا حسابي ترک کني، در حالي مي

سبو تو .  سبوبدا به حالِ سنگ،  سبو؛ اگر سبو بيفتد رويِبدا به حالِسبو، 
  جاوداني سر دربياوري؟عجله داري از زندگيِ . اي، ماتيلد

که  ، اينمويِ دماغِ من بشويکه  اين. کني م را تحقير دوست ندارم زن
.  تويِ خون ما است، يک سنت است اينم را بخواهي، عادي است، ارث

، ارزد يکي مي به آن. کنم کني، اين را تحمل نمي م را تحقير که زن ولي اين
، بعد کردم دوتاشان ترديد سرِها  دت، متازه. ارزد يکي مي به آنبله، واقعاً 

، با دومي هم سرانجام. محضِ رعايت آدابکردم،   تره ازدواج با مسن
. ماند  نمي باقيکردن  جوري ديگر هيچي برايِ ازدواج کردم؛ اين  ازدواج
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آيد که  کني، ماتيلد؛ سرِ اين، واقعاً ازم بر مي   تحقيرش کهکنم  قدغن مياما
  .ت بکُشم

بندي،  ت را مي دهن: دهم  مي ت  ترجيح است کهي خوابيده اهک وقتي
 ،گويم ت مي  به چيزي که بهکني مي گوش آرام، اندازي به کارش نمي

 شايد. زند  حرف ميبرادرشکه   وقتيدکن   که يک خواهر بايد گوشطوري
جوري برادر و خواهرِ  ها زندگي کنم، اين  ديگر روزها بخوابم و شبهم

 از تو محافظتت  وقت، بخواب، ماتيلد، خواب تا آن. شويم نمونه مي
  .کند مي

  

  .شود خارج مي
  

، مامان، ادوآر اگر با من اينطور باشد، قسم خدايِ عزيزــ . فاطيما
  تاکند  ش ولورده له که حسابي ش وپوز دکخورم همچين بزنم تويِ  مي

کنند؟  ار رفت توگذاري مردها اينطور با ت است مي چه. نگيرد سر ديگر از
ي است،  خاليبادشلوارِ مرد .  اصالً هيچ، است، تظاهر استقُپ زن کمربند

برادرت حسابي .  استبرهنه  کونش بيني ميکند، ش که ب ولاست؛ 
کني؟ چي   ش خواهي ول چرا نمي.  کني ش شود اگر ول برهنه مي کون

ي ي؟ چون ديگر حت اتوجه هات بي شود جز اين که به بچه ت مي نصيب
؛ ادوآر هم، دهن گذاشتن اي به دهنکني، زيادي مشغولِ  مان هم نمي نگاه

 شده، لقهاش  پرچ افتد، ميخ مي کار ش دارد پاک از ادوآرِ بيچاره، مخ
  ت مهم نيست؟ براي. ت نيست حالياصالً   راه برود و توصافتواند  نمي

صالً هايِ اينجا را ا آدم. خواهم برگردم الجزاير مامان، من مي
 هم اين خانه را دوست ندارم، باغ را دوست ندارم، خيابان را. فهمم نمي

 ٦٦ 

شب . ها را کدام از خيابان  هيچرا نهها  کدام از خانه  نه هيچ اصالً،طور همين
چرا . ترساند  جنگ من را مي ازسرد است، روز سرد است، سرما بيشتر

؟ گذاري دهن مي به دهنيِ روز با برادرت  خواهي بماني در حالي که همه مي
، تويِ الجزاير بيشتر گذاشتي دهن نمي به دهنکس   با هيچ توتويِ الجزاير،

يعني . داشتي     دوست ما راتر بودي و داشتم تا تويِ فرانسه، قوي  ت دوست
دوست داري : م بگو ؟ بهدهن بگذاري به دهناي چون دوست داري   برگشته

مانيم اينجا يخ  آخر برايِ چي مي، برايِ همين است؟ دهن بگذاري به دهن
ه ام،  آمد همه خوش بوديم؟ من، آنجا به دنيا کنيم در حالي که آنجا آن مي
بکشم،  خواهم تويِ کشورِ خارجي زجر خواهم برگردم آنجا، نمي مي

  ي؟کي؟ راست امامان، خواب. مامان
  

  .خواهم بروم آنجا  نمي ١٣
  

  . ٤٦خانه مطبخدر 
  

  .کن م  ــ عزيز، کمک. ماتيو
  .کنم برايِ پدرت و تو کار مي: کنم ــ دارم همين کار را مي. عزيز
  .م جانم کن،  کمک. ــ نه اين کمک، عزيز. ماتيو
  کنم؟ت  توانم جورِ ديگري کمک  ميجوري ــ چه. عزيز
، بايد بروم م سيده دستم ر اوراق.  بفرستند جنگ من راخواهند ــ مي. ماتيو

  .سربازي
، بزرگ دوشي ميآيي، پستان  مي به دنيا. ند سربازيرو ــ همه مي. عزيز

روي  خوري، مي کشي، از پدرت کتک مي مي شوي، قايمکي سيگار مي
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هات را  شوي، بچه دار مي گيري، بچه کني، زن مي مي سربازي، کار
 جور ها همين يِ زندگي همه. ميري مي، پروپيمان دانايي شوي مي زني، پير مي
  .اند

خواهم بجنگم،  من نمي.  بفرستند الجزاير، عزيز من راخواهند ميــ ولي . ماتيو
خواهي ازدواج کنم، بچه داشته باشم، پير  چطور ميآخر . خواهم بميرم نمي
   بميرم؟زودي به که بشوم اگرفرزانهو 

 برخوردار ازشان  که امتيازهاييپردازي برايِ مي است که قيمتي ،ــ اين. عزيز
ش  م را به وقت ي  خدمت سرباز، اين است کهتمديگر پدر نداش من،. شدي

   خدمت٤٧ تويِ کُمرسي، نبود، اين است که همانجام دادم، هنوز جنگ
  .کردم، راحت

  ــ ارتش چه جوري است، عزيز؟. ماتيو
خوابند،  شوند، زود مي زود بيدار مي. م ــ انقدرها هم بد نيست، جان. عزيز

گيرند، مشکلِ پول ندارند،  خصي ميکنند، مر مي کنند، رفيق پيدا ورزش مي
  .خيلي خيلي خوب است. کنند نمي به هيچي فکر

آخر چرا من . کف پاهام صاف است: م را انجام بدهم ــ من نبايد خدمت. ماتيو
که کف پاهاشان صاف است قاعدتاً  که آنهايي ش بدهم در حالي يکي انجام

  دهند؟ ش نمي انجام
  ست؟ــ تو کف پاهات صاف ا. عزيز
  .ردخور ندارد هست؛  همــ مالِ پدرم هست، پس مالِ من. ماتيو
ش اين است که کف  کني، يا معني  ت گفته اند که بايد خدمت ــ اگر به. عزيز

 ،که آنهايي هم که کف پاهاشان صاف است پاهات صاف نيست، يا اين
  .ردخور نداردروند خدمت؛ يا اين يا آن،  مثلِ همه مي

 ٦٨ 

  طوالني است؟م، يک جنگ ببينــ . ماتيو
  .م؛ خيلي طوالني ــ به گمان. عزيز
  ــ چند وقت؟. ماتيو
هات  شايد بچه. شود داند کي تمام مي ــ شروع که شد، ديگر کسي نمي. عزيز

  .چنان بجنگند مهم ه
  .هم ندارمــ اگر تويِ جنگ بميرم، بچه . ماتيو
  .ميرند همه تويِ جنگ نمي. ــ شايد نميري. عزيز

  ــ زخمي چي، عزيز؟ اگر معلول برگردم؟. يومات
شايد هم سرِ حال برگردي با .  تويِ جنگ،شوند ــ همه زخمي نمي. عزيز

  .سوخته صورت آفتاب
  ــ الجزاير چه جوري است؟. ماتيو
  .رفته  ــ يادم. عزيز
  .کن  سعي. بيار  ــ يادت. ماتيو
  .رفته  ــ حتي با سعي، پاک يادم. عزيز
کني که  مي کني، کار مي کني، عزيز؟ فقط کار  به پول فکر ميفقطا ــ چر. ماتيو

  .زنم کردن، عزيز؛ دارم بات حرف مي دست بردار از کار. کني  پول جمع
آورم،  مي کردن است که پول در  با کار،دارم  ــ چون به پول احتياج. عزيز

 بکشمتوانم دست از کار دهد، نمي م مي  بهکميچون پدرت هم مزد .  
جنگ چي عزيز، چه جوري . ت بدهد گويم مزد بيشتري به ش مي ــ به. اتيوم

  است؟
  .خواهم هم بدانم  ندانستم، نميوقت هيچدانم،  ــ نمي. عزيز
  . بدانممايل نيستمــ من هم همينطور، . ماتيو
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ت يادت  يِ صيفي، غم رويم کافه امشب مي. زده نباش ، غم منــ ماتيو جان. عزيز
  .رود مي

  مرگ چي، چه جوري است؟. برود  م يادم خواهم غم ــ نمي. وماتي
خواهي از کجا بدانم؟ ديگر نه به پول احتياج داري، نه به تخت که  ــ مي. عزيز

به . م گمانبه توش بخوابي، نه اصالً به هيچ کاري، نه هيچ رنجي، يعني 
  .م خيلي هم بد نيست گمان

  .خواهم بميرم ــ نمي. ماتيو
وپنج ميليون  ها خودشان را چهل فرانسوي. شوي، ماتيو مان ميــ قهر. عزيز

هر  از  توم؟ آورند، تو چرا استثنا باشي، جان قهرمان به حساب مي
گردي، زودي چند تا بچه  بر مي.  کهتر نيستي  احمقِ ديگري فرانسوي

، به  نگشتياگر هم بر. کني  شان تعريف ت را براي  جنگتاکني  درست مي
  .کنند ش مي هايِ ديگران تعريف يِ بچه تو براجايِ

  .بکشم خواهم زجر ــ نمي. ماتيو
 که کنديقين تواند  آيد، مي کن، مام کُلو دارد ميخشک ت را  ــ صورت. عزيز

  .کني  گريه ميداري
  .کنم  گريه مي دارمکنم، عزيز، ــ ولي دارم گريه مي. ماتيو

  

  .شود وارد ميمام کُلو 
  

  کني، ماتيو؟ ه ميگريداري ــ . مام کُلو
م گريه نکرده ام،  ، مام کُلو؛ من هرگز تويِ زندگيبخنديدخواهيد  ــ مي. ماتيو

  ).شوند خارج مي! (قصد هم ندارم امروز شروع کنم
ماتيلد تويِ . شود مي  تويِ اين خانه برقرار کهآيد عزيز غم م مي ــ خوش. مام کُلو
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کند و از  کند، فاطيما ناله مي گريه ميدارد کرده، ماتيو   سالن با آقا قهر
هاش است، همه چيز آرام است،  غرقِ کتابهم دارد، ادوآر   سرما گله

  .خانه مالِ ما است. انگيز ساکت و غم
  

١٤  
  

  .کند  را اعالم مي٤٨، کُمپليست در دورد،ناقوس
  

زنم، به اين دليلِ ساده که   هرگز حرف نميسرِشبــ ). به تماشاگرانرو (ماتيلد 
يِ آسايشِ  دهنده  بيروني جز نشانوجوشِ جنب؛ گو است دروغ بسرِش

ها را   ذهنپيشه است و خشونت  ها خيانت  آرامشِ خانه وليروح نيست،
زنم، به اين دليلِ ساده   حرف نميسرِشببرايِ اين است که . کند پنهان مي

دارم به  که خود من هم دروغگو ام، هميشه بوده ام و حسابي هم قصد
 همان تعداد ، موافق ايد که،تويِ يک بله: م ادامه بدهم و بودنگ دروغ

 را به  يکي يا آن يکيشود يکسان اين  مي؛حرف هست که تويِ يک خير
 و من شکرآب است، چون دو سرِشباين است که بين . برد کار

کنند و، دروغ در برابرِ دروغ، حقيقت  گو همديگر را خنثي مي دروغ
دادن؛ از   کند نشان  بنا ميِ خودش را  شِ کريهاي از گو  گوشهاست که

زنم؛ در هر حال   حرف نميسرِ شببرايِ همين است که . م احقيقت بيزار
  .م ا که من يک خرده پرحرفحقيقت داردکنم، چون اين هم  سعي مي

که نظرِ  اين بيبندند  ؛ نطفه مي اندها  بچههايِ ما، عيبِ واقعيِ زندگي
تان را   هم حاليِ عمر ، همه اندش هم، اينجاکسي را بپرسند، بعد

ش  يِ عمرمان براي مانند تا از سعادتي که همه مي ، راحت منتظرگيرند مي
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 خودمان فرصت  ماخواهد که شان مي ببرند و واقعاً دلبهره  ،کرده ايم کار
همين است : ارث را بايد از ميان برداشت. بردن ازش را نداشته باشيم بهره 

 و بايد کلِّ نظامِ زاد. کند  کوچک تويِ شهرستان را تباه ميکه شهرهايِ
ريزه مزاحمِ کسي  يک سنگ: ريزه بزايند ها بايد سنگ زن: داد ولد را تغيير

يِ باغ،  گذارندش يک گوشه دارند، مي نيست، با ظرافت برش مي
 بزايند، درخت يک پرنده  ها بايد درخت ريزه سنگ. کنند ش مي فراموش
ها  گرگ  ماده بيايند وها در ها گُرگ رکه؛ از برکه پرنده يک بِبزايد،

 برايِ زن بودن  من.بدهند  بزايند و شيرشانا  رها هايِ آدم وقت بچه آن
زديم به پشت  وقت مي  آن و آدريان برادرِ خونيِشدم  مي.مشد ساخته نمي

هايِ  ها داستان انداختيم، شب گشتيم تويِ بارها و با هم مچ مي ، ميمه
گاهي هم انقدر مشت تويِ  کرديم، گه انگيز برايِ هم تعريف مي شهوت

 برايِ مرد بودن هم ساخته اما.  از نا برويمتاکوبيديم   هم ميپوزِو دک
  فاطيما حق. اند  مردها زيادي احمق. شايدتر،  شدم؛ با احتمالِ ضعيف نمي
با هم رفيق باشند، ند  امردها بلد. ندارد   واقعاً حقکه جز اين به. دارد
 به  ديگردارند،  دارند، همديگر را دوست   همديگر را دوستکه وقتي

 پيچند،  هم نمياند به پروپايِ  که احمق پيچند؛ وانگهي، چون  هم نميپروپايِ
  شان نسبت به مالِ ما يکي دو طبقه کم  باالخانهکنند، ش فکر نمي اصالً به

اند، شادوشنگول به پر و پاي هم    با هم دوستکه ها وقتي چون زن. دارد
دارند، هر    چون همديگر را دوست ودارند  پيچند؛ همديگر را دوست مي

هايِ بيشترِ  به خاطرِ طبقه. آورند سرتان مي، سرتان بياورند که بتوانند باليي
  .شان است باالخانه

  ش تنگ تان براي ش احتياج داريد، يا دل هرگز به کسي نگوييد که به
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کند که همين دليلِ  وقت فوري فکر مي ش داريد، چون آن يا دوستشده، 
 پيژامه بپوشد، ادعا داشته باشد گمان کند ديگر رسيده،اي است که  کافي
به خودش کوچولوها را   حالت زبل، دست او استافسار  کهکند  خيال

، جز تويِ عصبانيت، چون يبگيرد؛ هرگز هيچي نبايد گفت، اصالً هيچ
ولي وقتي آدم عصباني نيست، . گويد  ميوپاليي آدم ديگر هر پرتوقت  آن

ساکت که بدجوري پرحرف باشد، بهتر است  مثلِ حاال، البته مگر اين
  .بشود 

 روشن است، ِ من  ذهنآيد، اين تويِ ، آدريان با من ميصورتدر هر 
، هيسولي . گردم  او آمدم، با او بر ميي، بش داشت خواهمش،  خواستم مي
  .کند ت خيانت مي  بهسرِشبماتيلد، . گر دروغ بس استدي
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٥  
  

١٥  
  

  .يِ صيفي کافه
  

  )١( .قُلُّهم يخلَّصوا غَادي نبلَّع الحانوت... ــ عزيِز فيسع، هات اصحابک. صيفي
  )٢( عالَش زربانْ؟. ــ مازالْ صيفي. عزيز

  . و برويدا بدهيدم ر پولبندم؛   را ميمغازهــ . صيفي
  .ش را بدهيد ــ پول. عزيز
  .است پول  فقط به فکرِخر کلّهــ اين . ماتيو
  )٣( ــ والو باس صيفي؟. عزيز

يِ  حوصله. هاتان را ببنديد دهن. ت را ببند دهن. )٤( ــ قُلْتلَک غَادي نبلَّع. صيفي
عزِيز،  . بدهيدم را م را بدهيد، زود باشيد؛ پول پول. درد سر ندارم

م را   کافهآخرش )٥( .کَايِن بالزاف ديالْ راسيِست. ماتساراش في هاد الساعةْ
عزِيز، عزِيز عندک تخرج . م را بدهيد پول. ديوانه شده اند. زنند آتش مي
ارالد نم .حرووني ولَّصيِخ ٦( .قُلُّهم(  

  .بدهيدش را  ــ پول. عزيز
 به هم ها خوشيم از  حال. اند پولي ها خوشييِ  همه.  استيِ گنديــ دنيا. ماتيو

 ٧٤ 

  .خورد مي
  . نباش، ماتيو؛ ماللِ بعد از گاييدن استناراحتــ . ادوآر
 ووِل اي، تو شل، ادوآر؟ اندازند رويِ تو خودشان را ميها  ــ چرا زن. ماتيو

 در اند، من که هرگز ازشان سر  حمقها ا زن. آيي ابله به نظر ميي،  ازشت
  .آورم نمي

  .آوري مي در آوري، سر مي در ــ سر. ادوآر
 پلکيد  ميش  مالِ اين محلّه نيست، چندين بار ديدم کهــ يکي هست. صيفي

  .م ، پريروز، ديروز، امروز دوروبر کافه
  .ها را ببيند رفت جنده ــ شايد مي. ادوآر
  . را ببيندها  جنده نبودهــ نه،. صيفي
شود تويِ  نمي. کند گردش ميبرايِ خودش کند؛  ــ از محلّه ديدن مي. ماتيو

  کني به ترسيدن، صيفي؟ کرد بدون اين که تو بنا يِ تو گردش محلّه
اصحابک . ترسم  نگفتم مي من که.کنند ــ تويِ اين محلّه گردش نمي. صيفي

لَیقُوا ععيِز کَايِن .ن يشغا نِبممفْهشون اوِد٧( .ع(  
  . وپرت گفتن ــ بس کنيد به عربي به هم چرت. ماتيو
  )٨( .ــ کَانْ نعاهدک ما نعاوِدش نجِيبهم. عزيز

  . را بدهم ــ پول). .به ماتيو(صيفي 
ووِل  اين شل: ش، صيفي؟ ما سه نفريم، اينجا خواهي ــ چرا از من مي. ماتيو
خواهي پول   مي است که توچرا هميشه از من آخر .ن و مهکوچولو، عرب 

  بدهم؟
  . نيستمهــ من عرب. عزيز

  )٩( .ــ أسکُت عزِير. صيفي
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  .دهم من پول نميــ من هم نيستم، . ادوآر
  .ــ من ام که شما را آوردم اينجا. عزيز
 ت آوردم بيرون، ماتيو، وگرنه هنوز تويِ ــ و من ام که تو را از خانه. ادوآر

  .ت بودي دامنِ مادرخوانده
  .دهيد ب م پول  به نخواستهــ بزنيد به چاک، بزنيد به چاک،. صيفي
ــ اگر عرب نيستي، پس چي هستي؟ فرانسوي؟ خدمتکار؟ چطور بايد . ماتيو

  صدات کنم؟
آيد جز برايِ  کسي اسمِ عزيز را يادش نمي. خر ام يک کلّه، من خر کلّهــ . عزيز

اي باشم که مالِ   خانهِ خر کلّهکنم  م را صرف مي وقت. خواستن ازش  پول
. هايي را بشورم که مالِ من نيستند من نيست، از باغي مراقبت کنم و زمين

 ٤٩ جبههتا عليهدهم به فرانسه  آورم، ماليات مي مي با پولي هم که در
حاال کي اين وسط .  فرانسه بجنگدعليه تادهم  بجنگد، به جبهه ماليات مي

  .جنگد؟ همه کي با عزيز مي. کس کند؟ هيچ زيز دفاع مياز ع
  .نزن  ــ عزيز، اين جور حرف. صيفي
 من  کهگويد کارم مي م، صاحب ا  من عرب کهگويد ــ جبهه مي. عزيز

  ولي من من فرانسوي ام، کهگويد يِ نظام وظيفه مي م، اداره اکار خدمت
ها و   عرب مهم نيستند اصالً برايِ منچون. خر ام  که کلّهگويم  ميمخود

 برايِ من مهم الجزاير اصالً نه کارها؛ کارها و خدمت ها و صاحب فرانسوي
 برايِ من نيستم  آن ورري هم که بايد باشم و فرانسه؛ اصالً آن ونه است

  کهم بگويند اگر هم به.  هيچي نيستم موافق و مخالف اصالًنيست؛ من
من . م امخالف همه چيزمن ، اصالً  باشد،م وقتي که موافق نيستم امخالف
  .خرِ واقعي ام يک کلّه
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  .کردهــ مست . ماتيو
  .کرده  ش ــ ماه رمضان است که عصبي. ادوآر
  )١٠( ..ــ إِنت غَير تزايري عزِيز. صيفي
  )١١( ..ــ رانِی ما عرِفْت جاجه صيفي، واللّه ما عرِفْت حاجه. عزيز
  ).شوند  دور ميدارند و ميعزيز را سرِ پا نگه (. مبزنيم برويــ . ادوآر

  

  .شوند ها خاموش مي چراغ. شود خارج ميصيفي 
  

١٦  
  

  .باغ
  .شوند وارد مي برني يِر و آدريان، پالنتي

  

  .ــ برني، انقدر سروصدا نکنيد. آدريان
شود  باعث ميچسبد، جوري که  م مي يِر است که به کون ــ پالنتي. برني

  .مبروسکندري 
  .ناپديد بشويدترسم نکند تويِ تاريکي  ــ مي. يِر پالنتي
  ...شما را... اآلن است که شما را يِر، همين ــ پالنتي. برني

  .ــ بکنيد پس اين کار را. ير پالنتي
 ما را  سابلُن کجا است؟ کجا رفته است؟ کيراستي. ــ ساکت. آدريان

   رفته؟گذاشته
چسبيد  شما مي. ها ها. رفته است سابلُن است که در: يِر نيد، پالنتيبي ــ مي. برني

يِ  حتماً تويِ خانه. شود مي به کون من و تويِ اين مدت سابلُن ناپديد
، ها ها. ، تويِ جبههمنقل  آتش، رويِ، تنها، جلويِهاش است و ما ييالقي
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  .يدتيز اخيلي . يِر پالنتي
  .هختر، اين هم د باشيدــ ساکت. آدريان

  

  .ها شوند پشت بيشه مخفي مي
  .ش ، ماتيلد هم پشتشود وارد ميفاطيما 

  

نکن که حتي يک لحظه   خيال. ت را، فاطيما کن مزخرفات ــ بس. ماتيلد
روحِ  هم  هنوزيعني. خرافاتوپرت،  مزخرفات، چرت. مه اکرد  باورشان

هايِ  دهاتي  به دردها يِ ما؟ اين حرف  تويِ دوره،شود مي  ظاهرها آدم
 دار خنده، هولي امروز. ها ، آن هم قديمخورد روستاها مييِ  زده جنون
 کني جدي خيال مي.  نکندش را  جرئتبسا  چه همقديسه باکرهحتي . است

ت فقط  ؛ داييد باشت حواس، فاطيما، د باشت حواسم؟ ه ا کردباورش
  .دي بکندت ب بهيِ ديوانگي تويِ تو است تا  ترين عارضه منتظرِ کم

  . استها ناقال از آن منــ خواهر کوچولويِ. آدريان
  .ماري. سرما، روشناييِ پشت درخت گردو: ــ خودش است. فاطيما

  

  .يِ صيفي، در دور انفجارِ کافه
  

  .يِ صيفي است ــ کافه. يِر پالنتي
  .بدنام شديمديگر ــ . برني

  .ت را ببند، برني ــ دهن. يِر پالنتي
  

  .شود ميماري ظاهر 
  

  .يِ ديوانه را يِ ديوانه را، نگاه کنيد دختره ــ نگاه کنيد دختره. آدريان

 ٧٨ 

ــ ماري، ماري، خودتان را به ديگران هم نشان بدهيد، آخر باورم . فاطيما
  .کنند نمي

  ــ احمقِ کوچولو، آخر برايِ چي خودم را به ديگران نشان بدهم؟. ماري
  ...ن کهــ برايِ اين که، برايِ اي. فاطيما
يِر، اين نيمچه  شناسم؛ برني، پالنتي  ميخوبشان را  همه. باشــ ساکت . ماري

کني که  فکر نمي. وارهايِ نون يِ نوکرصفت ، جرگهها دهاتي بچه و حضرات
  ها کشيده ام؟  از اين نوکيسههايي که  بستديگر بس ام بوده 

  .ــ به مامان دست کم؛ دست کم به او. فاطيما
  .ش را هم نزن؛ يک ابله است حرفاصالً ـ ـ. ماري
  .م بدي نکند بهم، که  ــ پس به دايي. فاطيما
. کند ثروت آدم را عوض نمي. کند هم مي تو ه، ببه من کرد. کُند ميــ . ماري

کرده، از    پشت تو مخفييِها همين آدريان، آنجا، که خودش را تويِ بوته
کني  خيال مي. ال استم لجن هنوز هم ازشپاهاش ، آمده لجن در

ش کي بود؟ کارگرِ معدن، ابله کوچولو، کارگرِ معدن  پدربزرگ
 تختخوابِ تا تويِ حتي گرفته سنگ، سياه از صبح تا شب، کثافت زغال

  بودهمند شده  ثروتکه اين؟ او هم کارگرِ معدن؛ ش پدرخود .زناشويي
 من رشرم ب. دهنمانده بو ي باقي لجنعمرشش اين نيست که تا آخرِ  معني

هرگز . بخشم اين را به خودم نمي.  ناجور کردمکه با اين خانواده وصلت
ماها بورژوازيِ واقعيِ اين شهر بوديم؛ . بخشم اين را به خودم نمي

يِ اين  ولي همه. ندارد آلوده هايِ  يل دست يِ رزِري کسي تويِ خانواده هيچ
تو خود . دهند  مينو کيِسگيو  عوامها، بوي گند   بوتهمردها، آنجا، اليِ

  .ارزي هم بيشتر نمي
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  .افتد  اتفاقي نمي هيچــ عجب،. يِر پالنتي
  .دهد  چه دست و بالي تکان مي راــ دختره، نگاه کنيد دختره. آدريان
 ترين سهمِ را اين ابله کم. ــ از طرف من به مادرت بگو که يک ابله است. ماري

 را برداشت آور خندهيِ  اين خانه. کرد  ش ب، تازه خودش انتخابردارث به 
 دست کم بود، عامي که چون.  را بر داردکارخانهکه  اين به جايِ

 شمن به جا. يست، اصالً هيچني ي حاال هيچ،مند بشود توانست ثروت مي
در کردم؛ حتي  م را حفظ مي من دست کم شرافت طبقه. کشم خجالت مي

  .کردم ش مي  حفظغَنا،
  ــ خانم، خانم، چطور مرديد؟. فاطيما
  کجا استسابلُن .ــ دختره ديوانه است، هيچ شکّي توش نيست. يِر پالنتي

  کند؟  گواهي
دار   داييِ تو چقدر خدشهباداني، دخترِ بيچاره، شرافت من  ميهيچ ــ . ماري

يِ پدرومادرش برد، مادرش به افتخارِ من  شد؟ بارِ اولي که من را به خانه
 کرده بود، يک شيرينيِ کارگري، با  اي درست نم چه شيرينيدا نمي

بسا با مارگارين يا پيِ  دانم کدام آرد زمختي، چه هايِ باغ و نمي سيب
نياورم، که وانمود کنم  يِ هر چيزي بودم، که شکلک در آماده .خوک

م  ولش   خجالت همداني چي کار کرد؟ هنوز  مياما. دهم قورت مي
  .ارد به آرامش برسمگذ ، نميکند نمي

  ــ چطور مرديد؟. فاطيما
بزني چطور  تواني حدس ، هرگز نميآورش شرمش، شيرينيِ  ــ شيريني. ماري

جلوي ،  جلومش  يک تکّه کاغذ روزنامه گرفترويِ:  من جلويِش گرفت
ولي کاغذ . مادانستم کجا  انتظارِ چيني نداشتم، انتظارِ بلور نداشتم، مي. من
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  .بخشم شان نمي بخشم، هرگز به شان نمي  را بهيکي ناي! روزنامه
   خلسهتويِنکن   بردار، انقدر وانمود کردنــ دست از تظاهر). به فاطيما(ماتيلد 

  ؟شده اي همه خل اينخواني که  ها داري مي چه کتابي اين روز. اي
  

  .شود وارد مي دارد، ميکه ماتيو و ادوآر را سرِ پا نگه ،سابلُن
  

 شانهايِ ماشين پيدا کن تويِ روشناييِ چراغ  ــ سرپِنوآز، سرپِنوآز، نگاه. سابلُن
يِ   کافهداشتند از، مست، ومالين يننبودند، خون کرده ام، سرِ پاشان بند

  .مدند که همين حاال منفجر شدآ صيفي مي
  

  .زند شود و به او سيلي مي آدريان به ماتيو نزديک مي
  

  ريزد؟ جام خون مي که از همه  سيلي بخورم درحاليــ آخر برايِ چي بايد. ماتيو
ــ اين هم يک سيليِ ديگر که اولي را ). زند که سيليِ ديگري به او مي(آدريان 

  . است نجيلانون قديميِ اق  يک.کند  ميباطل
  .خواهد بداند ــ ماري، چطور مردي؟ مامان مي. فاطيما
ناپديد ( همين يک کار را دارم؟ ت فقط به خيال. ــ من رفتم؛ عجله دارم. ماري

  ).شود مي
  

  .شود وارد ميمارت 
  

  !کرد تجلّي يآيد اينجا يک ــ تجلّي، به نظر مي. مارت
  .مست است ــ اين زن هنوز سياه. ماتيلد

  ؟ش  ديدي،يِ ديوانه ــ خوب، سابلُن، دختره. آدريان
هم يده کوه را اين شهرِ گند.  شده، همين عصبيــ دخترم دچارِ افسردگيِ. ماتيلد
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  .کند  ميدگيِ عصبيدچارِ افسر
. را داردش  ِ ديدن  چشميت فقط معصوماما. يقين دارمــ نه، تجلّي است، . مارت

، روي کوه ٥١، تويِ خيابان بک٥٠جور بود، تويِ ال سالت جا همين همه
  . تويِ باغِ من هستقديسهماما رزا، ماما رزا، يک . جا ، همه٥٢ياک تپه

  

  .شوند خارج ميآر و فاطيما ادو
  

  ...کارت عزيز، آدريان  خدمتاماــ . سابلُن
  ــ ها، چي؟. آدريان
  .ــ مرد، پاک مرد. سابلُن
  .ــ عزيزِ بيچاره. آدريان
  کرد؟ يِ صيفي چه کار مي ــ آخر پسرِ تو تويِ کافه. سابلُن
با !  تو خودپسرِ! دانستيم يِ من، اگر مي ــ اوه، آدريان بيچاره. يِر پالنتي

  کرد؟ آخر آنجا چه کار مي!  ماهايِ خود دست
  ...دانستيم ــ اگر مي. برني

  .دانستم يِ من، من مي هايِ بيچاره دانستم، دوست ــ ولي من مي. آدريان
  

  .شوند خارج مي
  

  ٥٣ نسبيت بسيار محدوددر بابِ ١٧
  

 هايِمند رايِ دانشــ اگر اعتباري هرچند هم اندک ب). به تماشاگرانرو (ادوآر 
اشتباه نکرده    است معقولحدي کهباشيم، اگر فراتر از   قديم قائلخيلي 

تر   که بسيار پيچيده، جديد راهايِهايِ دانشمند باشند؛ اگر بخشي از نظريه
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 هاهايِ دانشمند گيري قبول کنم که نتيجه  بفهميم؛ خالصه، اگر ،است
  کي از حقيقت را هم که شده اندکه ،درست است، يا تقريباً درست است

که اصالً   اينبدون ش معتقدم مطلقاً که من هم به  ايند، ونگير مي بر در باشد 
اگر زمين واقعاً گرد : رسم مي باشم، به اين نتيجه   ش را فهميده استدالل

هزار و هفتادوچهار کيلومتر   واقع چهل  بهش هم  محيطکه  و ايناست،
وسه ساعت و  شود واقعاً در بيست مي عااد اگر چنان که و است، 

 لحظه دارم با سرعت همينگردد، من در  وشش دقيقه دورِ خودش مي پنجاه
صد و هفتاد و تقريباً دو کيلومتر در ساعت از غرب به شرق  هزار و شش 

 حاال ادعا.  امچسبيدهزمين کف حسابي به   ، به نظراما،. شوم مي جا جابه
کنم،  کنم که باورشان مي کنند و من هم ادعا مي مي ادعاشود، يعني آنها  مي

وپنج يک حرکت  وپنج روز مميز بيست صد و شصت زمين در سي که 
صد و چهل  مسيرش که نه دهد؛ با توجه به  انتقالي به دورِ خورشيد انجام مي

 صد و هفتاد کيلومتر است، ونه هزار و سي ميليون و چهارصد و شصت
ميليون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و   سرعت دو قضيه سرِ يک

 شود  آميخته مي در ساعت است، کهيصد و شصت و سه کيلومتر هشت
ها؛ پس، در همين لحظه و بدون زحمت، من دارم با سرعت دو  با قبلي

چهار کيلومتر در  و پانصد و سي ميليون و پانصد و هفتادوشش هزار و 
هيچ چيزي جز ايمان .  باورش کنمل دارمتماي. شوم مي جا ساعت جابه

شان، اين را  فهمم  نمي همها، حتي اگر کامالً قديمي ناپذيرِ من به  شکست
. طور  هم همينها  جديدي، به دارمن ايماشان  من بهاماکند،  م ثابت نمي به
 اي از نظرم که قاعده  باشد، مگر اين رفته  اي يادم که قاعده بنابراين ــ مگر اين 

ش   که من متوجه  باشد بدون آن مانده اي چسبيده  صفحهيا  باشد،  مانده دور
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 جستم هوا، مييِ اينها حقيقت داشته باشد، اگر  شده باشم ــ اگر همه
 جست بزنم، اگر دهد مي  ادامه فضاتويِش  حرکت زمين هم به که  درحالي

دارم، بايد وقتي    آنجا نگه هوا و خودم را حتي فقط دو ثانيه هم که شده
 م، زمينا مکاني در هزار و چهارصد کيلومتريِ اينجا تويِ ببينم ،افتم که مي 

  ازش در من و منرود از مي ، درشود  ميدور وار از من  با سرعتي ديوانه
اند،    دقيقها هدليلي وجود ندارد که عملي نباشد، محاسب. روم مي

کند اين است که  م مي رانتنها چيزي که نگ. دارند  حق  هامند دانش
 اين را تجربه  نيفتاد کهدانم، پيش از من به فکرش   ميآنجاکهکس، تا  هيچ

کس  هيچ البد اند؛ چسبيده زمين يِ  کُره ديگران زيادي بهاما البد. کند 
 البد؛  کجاداند خدا ميکه  هو از مکاني سر در بياورد  يکمايل نيست

 به ،هاشان هايِ پاهاشان و دندان ، ناخنهاشان ساکنان اين سياره با دست
کنند  فکر مي.  نکندشان ولنکنند و  ش  ول تا چسبيده اندشان  سياره 

زالوها که حتماً گمان  شان ناگسستني است، مثلِ  پيوندشان با سياره
هاشان را    که اگر مکنده دارد، درحالي شان مي کنند پوست است که نگه مي
پاشد و تويِ فضا هر کدام سيِ خودش  هم مي ا از يِ اينه کنند، همه  ول

بگردد، به نظرم   تندتر  از اين هم زمينخواهد م مي دلمن . کنند مي پرواز
ولي خوب، همين خودش . بدون قوت ،اندکي شل و کمي کُند است

چند ميليون کيلومتريِ اينجا تويِ هوا باشم،  شروعي است؛ وقتي که در 
سرمشقِ بدي  م  ااميدوار. کنم  را وِل ميمهارها ،کييواش. شود  ميبهتر هم

که  بارتر اين  فاجعه تازه که سياره خالي بشود، وشود ميبار  فاجعه. نباشم
  چيزي هيچ،کنم؛ چيزي  ميامتحاندر هر حال، . بشود فضا پر از جمعيت 

. شود درست مي دو ثانيه در هوا و بعد همه چيز . ندارم که از دست بدهم

 ٨٤ 

 نشان ايما کنم، به دانشمندها را باور مي. افتد مي  کارگرکنم ه فکر ميمن ک
   .فهمم  مياآلنهمين . فراموش نکرده باشم  قانوني را  هيچم ااميدوار. دارم

  

  .شود مي پرد، و در فضا ناپديد کند، مي دورخيز مي
  

   العيد الصغير ١٨
  

  ، آدريان؟پوشي هات را مي ــ داري کفش. لدماتي
، يا  دوستي ندارم، پسرم مرده هيچزدي، ديگر  م را با همه به هم ــ ميانه. آدريان

  .؛ ديگر هيچ کاري تويِ اين شهر ندارمتقريباً
؛ هفت سال يک بخوردهاش به هم  ش با دوست ــ خوب است آدم ميانه. ماتيلد

ش را با  يِ زندگي تواند همه آدم که نمي. بار بايد اين کار را کرد
  روي؟ حاال کجا مي. کند  ش سر روزي يِ شبانه يِ مدرسهها همشاگردي

  .ــ الجزاير. آدريان
  .اي  ــ الجزاير؟ ديوانه. ماتيلد

شناسم   نمي راخواهي بروم کجا؟ جايي مي.  آنجاي رفت همــ ولي خودت. آدريان
 سرِ همينم را حتي  خدمت سربازي. هرگز جايي نرفته ام. بيرون از اينجا
دهند، هرشب هم بر   پاهام که زجرم مي اين به خاطرِ،ادمخيابان انجام د

  .گشتم خانه مي
 ثروتمندها، تنها  برايِ  بهشت همه اين، ٥٦ونِ ژُ،٥٥ هست، موناکو٥٤ــ آندر. ماتيلد

 ،اين جور جاها. کند   بيرزد آدم توش زندگيش به زحمتجاهايِ دنيا که 
 رسند، بچه يا ها نميها هرگز به آنجا آدم تويِ جمعِ ثروتمندها است، جنگ

ها و  دارند، آدم تويِ جمعِ عقيم شان مي ها نگه نيست يا پرستارها پشت نرده
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خواهند  چرا همه مي. ها است، کسي مزاحمِ کسي نيست  خوشنودپيرها و 
  .جوان باشند؟ ابلهانه است

هم کارخانه انقدرها . بيايد يِ اينها بايد خيلي گران در  همهراستشــ . آدريان
کنم که بتوانم به قيمت خيلي خوبي  ش خوب نيست، گمان هم نمي ضعو

 م هايي به هزينه کمککردم؛    ازش غفلتتقصيرِ تو شد که. ش بفروشم
 که تويِ اين خانه کرده  را هم، مخارجيش کن جبراني، ماتيلد؛  ابدهکار

  .٥٧هيتيروم تا زنم مي وقت مي ، آن بپردازام
که بروي همان بهتر . بگو يک پولِ سياه. ريان، آدگويي چرند ميــ . ماتيلد

  .هوا آنجا خيلي لطيف است. الجزاير
 اگر هواش انقدر لطيف است؟ فقط برايِ ،کردي ش ــ پس چرا ترک. آدريان

  کردن من؟  اذيت
لطافت مالِ اين دنيا . کند  ميم تنگ  دللطافت . شد م آنجا تنگ مي دلــ . ماتيلد

  .نيست
  ها؟  يا چيزي تويِ اين مايه،جا جنگ نبودــ مگر آن. آدريان
  توزني؟ من دارم از چيزهايِ مهم با  حرف مي منــ برايِ چي از جنگ با. ماتيلد

  .زنم حرف مي
  

  .شود وارد ميمام کُلو 
  

مثلِ درختي که . ش به هم خورده ــ خانم، خانم، دخترتان فاطيما حال. مام کُلو
پيچد،  کند، به خودش مي  ناله مي، زمين کف افتاده، باشدش توفان کنده

  .ش دست بزند گذارد کسي به نمي
از را   ي لباس مسخرهيِ  ش را باز کنيد؛ اين اليه يِ پيرهن يقهچاک ــ . آدريان
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جور   تابستان اين درست وسطکههم هرکسِ ديگري . بکشيد بيرون ش تن
  .خورد هم مي  ش به حالالبد  ،خودش را بپوشاند

 و ترسد مي، لرزد مي سردش است؛ کند ادعا مي، آقا، کند قبول نميـ ـ. مام کُلو
  .کند قبول نمي

  .زور بازش کنيد بهــ . ماتيلد
  

  .شود خارج ميمام کُلو 
  

  ، ماتيلد؟شد تنگ ميت تويِ الجزاير   دل پس از قرار،ــ . آدريان
  . بلهشد، م تنگ مي دلــ . ماتيلد

  ؟برايِ منــ . آدريان
  .شد م تنگ مي دلدريان، ــ آ. ماتيلد

  .شد م تنگ مي دلــ من هم، . آدريان
  ؟شد ت تنگ مي دلچرا .  که اينجا مانديوــ ولي ت. ماتيلد

  .شد م اينجا تنگ مي دلــ . آدريان
  . بود با توــ پسرت که. ماتيلد

  .با پسرم،  اينجاشد تنگ مي م دل؟ کند چيزي را عوض ميــ چه . آدريان
  

  .شود وارد ميمام کُلو 
  

  !اي ــ مادام، مادام، عجب بدبختي. مام کُلو
  ــ باز چي شده؟. ماتيلد

بايد چه کار کنم؟ بايد چه . زايد ــ دخترتان حامله بود، خانم، دارد مي. مام کُلو
  کار کنم؟
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يِ اين  شما که خوب همه. ريدــ خوب، بزايانيدش، بِکشيد، بند را بب. ماتيلد
  يد، نه؟ اکارها را بلد

  

  .شود خارج ميم کُلو ما
  

  .وپادار است ش دست زيري  تو با وجود سربه فاطيمايِ از قرارــ عجب،. آدريان
  .خواهد، آدريان وپا نمي ــ دست. ماتيلد

  .ي، خواهرِ عزيزِ من اــ خوب وارد. آدريان
آدريان، تو . لنگد ميدانم کدام پام  مي. ت را ببند ــ تو ديگر دهن. ماتيلد

تواند   بيچاره نميمارت. ت زن داري، همسرت، معشوقه. ويتواني بر نمي
کنم که  تازه، واقعاً فکر مي. ش را از آب بيرون بکشد تنهايي گليم

 آدم  که شد  به اين سادگي از زني خالصشود نمي. برادردارد،   ت دوست
  .دارد   دوسترا
قصد ندارم . ست مهم نيم اصالً براي بعدش هم،. رسد ش مي ــ مام کُلو به. آدريان

  .الخمر کنم م را صرف نازونوازشِ يک دائم زندگي
  .اند  مردها کثافت!  بيچارهــ مارت. ماتيلد

لين؟ ــ، ش چي است؟ کار ــ اين وسط، دخترت است ــ راستي اسم. آدريان
 بازِ يک حقّهدخترت . برد ت را به ارث مي خالصه او است که خانه

  .کوچولو است
  .کنند، همين و بس ها بدبختي را بهتر تحمل مي ــ زن. ماتيلد

. شوند توي بدبختيِ ديگران شکوفا ميها  زنــ بدبختيِ ديگران را، بله؛ . آدريان
  .ي، ماتيلد، خواهرمخوشگل ا چه  خودت ببينتازه،

شده را  اين آلونک خراب. برد چيزي به ارث نميهيچ ــ در هر حال او . ماتيلد
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  . به چاکزنم فروشم و مي مي
  روي، ماتيلد، خواهرم؟  کجا مياماــ . آدريان
 دارد؟  تو دارد، آدريان، برادرم؟ چه اهميتي برايِوت ــ چه اهميتي برايِ. ماتيلد

  راستي، آدريان؟
  ــ ها؟. آدريان
 هنوز م بگويم،خواه گويي؟ مي م که ميي اخوشگلبه همان ــ واقعاً . ماتيلد

رده خوشگل؟خوشگل؛ بگيريم، هنوز يک خ  
  .مطلقاًي ماتيلد،  اــ خوشگل. آدريان

  

  .شود وارد ميمام کُلو 
  

اي  خواهيد برايِ ما حکايت کنيد، مام کُلو؟ قيافه اي مي ــ باز چه بدبختي. ماتيلد
  .کند ها را پژمرده مي هايِ درخت  که برگبه خودتان گرفته ايد

  .ــ اوه، خانم، آقا. مام کُلو
  آيد؟ بايد دکتر خبر کنم؟ نمي آيد؟ ازتان بر نمي رــ چي شده؟ د. آدريان

  .خوبي گذشت برعکس، همه چيز به. فايده است، آقا ــ بي. مام کُلو
  ــ خوب، پس چي؟. آدريان
  ــ بچه مرد؟. ماتيلد

  .ــ اوه نه، خانم، درست برعکس. مام کُلو
  پس زنده است؟. ــ يعني چي، درست برعکس. ماتيلد

درست قبل از اين که از حال . ندااند، خانم، زنده اند؛ دو تا ــ زنده . مام کُلو
  .شان گذاشت برود، دو تا اسمِ عجيب روي

  هايي؟ هايي؟ چه اسم ــ چه اسم. آدريان
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  . دومي،٥٩ رمولوس بعدشم؛  به گمان،٥٨ــ رِموس. مام کُلو
 بگيرم   من تصميم کهکني؛ کافي است مي م را خرد ــ آدريان، اعصاب. ماتيلد

بروم، اين شهر را ترک کنم، بفروشم و بزنم به چاک، تا تو هم همين کار 
 از  را همه چيزت م، قبول، ولي ذلّه شده ام ببينماخواهر بزرگه . را بکني
  .کني مي من تقليد

کردم  ميم هام را پا  چاروق از قبل داشتممن: ــ ببخش، ماتيلد، ببخش. آدريان
 پيش از ، به تو هم گفتم،ه نيستندهات هنوز بست چمدانتو که  درحالي

من از تو وقت  آن. روم  ميش را با من بزني، که من دارم  حرف توکه اين
يِ  هرگز شيوه. رفتارم هميشه خوب بوده. کنم؟ ديوانه نيستم ميتقليد 

 هميشه  من.ه ام  درست بودآدابِهميشه طرفدارِ . نکردم زندگيِ تو را تأييد
  .طرفدارِ پاپا بوده ام

. کردي مي سگ ازش تقليد مثلِ يک توله.  منضدّــ طرفدارِ پاپا، آره، . تيلدما
 زانوزده  که غذام راکردي  ميم هکردي، پوزخندزنان نگا تأييدش مي

  .خوردم مي
  . رنج بودحسِّروزِ ب. خورم زدم، ماتيلد، قسم مي نمي ــ پوزخند. آدريان
. کني خواهي تقليد  مي که استــ حاال هم که پدرمان مرده، از من. ماتيلد

  .من پاپات نيستم. ش را هم نزن حرف
  .روم فروشم و مي خواهم بفروشم و بروم، مي ــ مي. آدريان
  .نظر کنم فهمم چرا بايد صرف نمي. طور ــ خوب، من هم همين. ماتيلد

  . منآوري، خواهر کوچولويِ مي ــ مبلغِ خوبي از اين خانه در. آدريان
  .ت، آدريان جان من  از کارخانهــ تو هم. ماتيلد

  .ــ نه چندان، نه چندان. آدريان
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  .طور، نه چندان ــ من هم همين. ماتيلد
  .زني ها کلک مي تو درجا داري تويِ حسابــ . آدريان
  . بوده ام همهميشه. ممن روراست ا. زنم هيچ کلکي نميــ . ماتيلد

  د؟خواباني  در گوش ميدمِ ،مام کُلو ــ عجب،. آدريان
   ايد آنجا؟کاشته شده يِ درخت  مثلِ تنهتان است ــ چه. ماتيلد

  .برويد بزنيد  يابزنيد  ــ يا حرف. آدريان
  باز چي شده است؟. بزنيد، مام کُلو  ــ حرف. ماتيلد

  ...ــ راستش. مام کُلو
  وکوله اند؟ به هم چسبيده اند؟ ند؟ کج ا اند؟ کور ــ ناقص. ماتيلد

  .، خانم، درست برعکســ اوه نه. مام کُلو
  اند، پس؟ سالم ــ . ماتيلد

هايِ   ، چشمجيغي ، قوي، جيغگُنده  هر دو. خانم، اند، حيفعاليــ . مام کُلو
  .کوه، حيفباش. براق

  ؟ داريد شکوه آخر از چه ــ. ماتيلد
  .سوزد م مي  دل است کهبرايِ شما.  ندارم کوه ندارم، خانم، ش کوهــ ش. مام کُلو

  تواند برايِ من بيفتد؟  چه اتفاقي مي ببينم بگوييدلطفاًــ عجب، برايِ من؟ . لدماتي
  .تان زنم بزنيد ديگر، مام کُلو، وگرنه مي ــ حرف. آدريان

  ...هردوشانــ راستش، آقا، . مام کُلو
  ــ ها؟. ماتيلد

  ــ چي؟. آدريان
  ... انداند، چيز ــ چيز. مام کُلو
  .مصب الــ بزاييد ديگر. آدريان
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  .ريرف فو هم پاک سياه اند، م هردوشانــ سياه، آقا؛. مام کُلو
  

  .شود خارج ميگريان 
  

گذاري که بند  ها مي ساعت. کن ، عجله الکردارکن، آدريان، ــ عجله. ماتيلد
  .هات را ببندي کفش

  هايِ تو چي، ماتيلد؟ ــ چمدان. آدريان
  .کن  عجله. نکردم  هم زشان باهرگز. چاره جان ــ آماده اند، بي. ماتيلد

   من؟ولي آخر چرا انقدر عجله داري، خواهر کوچولويِ. ــ آمدم، آمدم. آدريان
 هم تازه دو تا. هايِ دخترم را ببينم شدن بچه  خواهم بزرگ ــ چون نمي. ماتيلد

، تا چشم هم به م کشد اين شهر را به گند بکشند، جان  طولي نميهستند و
  .هم بزني کشيده اند

  .ش، ماتيلد اي که خودت به گند بکشي  کردم برگشته ــ خيال مي. آدريان
کنم که اعصابِ   ميقناعتبه همين . م ــ برايِ من زيادي دير شده، جان. ماتيلد

  .تو يکي را خرد کنم
  .نکن  نکن، ماتيلد، شروع  ــ شروع. آدريان
   من؟، آدريان کردن گويي شروع به اين ميتو ــ . ماتيلد

  

  .شوند خارج مي
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  :٦٠ عربيهايِ يِ عبارت هترجم
  

  ١ ـ ١
  )١( .گندي باشدآيد روزِ  ــ بوش مي. عزيز

  )٢( ؟حاال چرا روزِ گندي باشدــ . ماتيلد
  )٣(.  نويدبخش است،ه باشدبرادرهم به مشنگيِ خواهره  اگر  ــ چون. عزيز
  )٤(. به مشنگيِ برادره نيستــ خواهره . ماتيلد
  )٥( داني؟  از کجا مي يکي اين راتو حاالــ . عزيز
  )٦( . من ام،خواهرهکه   چونــ . ماتيلد

  

  ١٥ ـ ٥
، بدهند  پول شان بگو ؛ بهببر  با خودت راهات رفيقــ عزيز، زود باش، . فييص

  )١( .بندم  را ميمغازه

  )٢( في؛ چرا انقدر عجله داري؟يش نشده، ص ــ وقت. عزيز
  )٣( ، صيفي؟سرِ جاش نيستچي 

  )٤( .گويم بايد ببندم ت مي ــ به. يفيص
 ٦١ فاشيستهايِ دارودسته. وِل نگرد تويِ خيابان  روزها عزيز، اين

  )٥( .هست
 و م را بدهند پول شان بگو به. نيا ت در عزيز، عزيز، ديگر از خانه

  )٦( .برويد
خواهم  کنند، عزيز، ديگر نمي مي م را خرد  اعصابهات رفيق

  )٧( .شان ببينم
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  )٨( .دهم ت قول مي شان، به آورم  ــ ديگر نمي.عزيز
  )٩( .ــ ساکت باش، عزيز. صيفي
  )١٠( . الجزايري هستي، عزيز، همين يکــ تو. صيفي
  )١١( .دانم  نميهيچدانم، صيفي،   نميهيچــ . عزيز

  
  
  
  

صبح ند از  ا روز عبارتساعت  يِ مذهبِ اسالم بنا بر  روزانهپنج نمازِ
)sobh(] l’aubeظهر ، ] سحر)zohr(] vers midiعصر ، ]هايِ ظهر  طرف
)‘açr(] l’après-midiمغرب ، ] بعد از ظهر)maghrib(] le soir 

‘(عشاء  و ،]سرِشب/غروب ichâ(] la nuitشب [.  
 پايان يِ  است که نشانهنامِ جشني )Al-‘îd ac-çaghir (العيدالصغير

  .استماه رمضان 
  

نامي بود که  )L’Office d’action sociale(  اجتماعيفعاليتدفترِ 
 از آن استفاده .O.A.Sهايِ مالي، در فرانسه، به نفعِ  گردآورندگان کمک

  ٦٢.کردند مي
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  هايِ مترجم  نوشت پي

  
هايِ فرانسه و انگليسي، مثلِ  هايِ رايجِ زبان نامه ها و دانش هايِ زير از فرهنگ يادداشت[

هايِ کليساها، مسجدها،  ، و سايتکُلُمبيا، پِديا ويکي، کابريتاني، الروس، روبر، اونيورساليس
گردي گرفته شده  هايِ جهان ها و کتاب ها، شهرداريِ شهرِ مس، چند فرهنگ نام شهرداري

اي از آنجا، و پيش آمده است که معنيِ اسمي را با   اي از اينجا بر گرفتم و جمله جمله. است
دانم کجايِ زمين، پرسيده باشم، حاال نتيجه داده  ساکنِ نمياينامه از آشنايي، يا حتي ناشناسي 

آوري شده  يِ متن جمع يِ شخصي و خصوصي در کارِ ترجمه همه فقط برايِ استفاده. باشد يا نه
 گرفته ام، فقط به سببِ اهميت آنها شتنو  به صورت پيآنها نشرِاگر تصميم به بود نه انتشار، و 

 که برايِ هر سه سطري که سرانجام شايد از ه امديد هم نزوميل.  استبازگشت به کويردر 
  ]. ذکر کنم دقيقپنج منبعِ متفاوت گرد آورده ام، دو سطر منبعِ
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  .يِ برنار ماري کُلتس ـ احتماالً ترجمه ١
 پنجاه کيلومتريِ مرزِ آلمان، ، زادگاه کُلتس، در شمالِ شرقيِ فرانسه درMetz    ـ مثلِ مس    ٢٢٢٢

يِ  خانه«، به معنيِ mésهايِ  ، از تغييريافتهMetz. داريِ مزِل و مرکزِ استان لُرِن مرکزِ فرمان
اي از  بخشِ عمده. است» گر سنجش«يا » مساح«، و نيز به معنيِ »روستاييِ پرت

 به ١٩١٨ تا ١٨٧١هايِ   ساليِ هايي از آلزاس و لُرِن، در فاصله داريِ مزِل، يا بخش فرمان
. شود الحاقِ آلمان در آمد، و معماريِ آلمانيِ آن دوره هنوز در برخي از نواحيِ آن ديده مي

. ها بود اي از فرانسه، در اشغالِ آلماني مس در جريان جنگ جهانيِ دوم نيز، مثلِ بخشِ عمده
مصنوعيِ خود، در واقع چند جزيزه است هايِ   و آبراهيِ مزِل  شهرِ مس، از پيچ و خمِ رودخانه

مس از شهرهايِ بسيار قديميِ فرانسه است و تاريخِ سه هزار ساله . که با پل به هم مربوط اند
زارهايِ   در شن١٨٨٢در سالِ . گذشت هايِ امپراطوريِ رم از آن مي دارد و يکي از راه

از همان اولين .  سال به دست آمداطراف آن ابزارهايِ سنگيِ تراشيده با قدمت دويست هزار
يِ دومِ  جمعيت آن را در سده. اي بوده است  ميالدي دارايِ جمعيت قابلِ مالحظهيِ اولِ  سده

هايي از بناهايِ سنگيِ آن  زنند، و ويرانه ميالدي بينِ پانزده تا بيست هزار نفر تخمين مي
هايِ ميانه درفشي بوده است با  دههايِ آن در س  از پرچم. ها در آن کشف شده است دوره

        .»شن«و » نقره«نمادهايِ 

» مبارزه« به معنيِ hildو » نيرو« به معنيِ maht مرکّب از دو اسمِ ژرمنيِ Mathildeـ  ٣
با مبارزه به قدرت «يا » زني که مبارزه آموخته«، »زني با قدرت مبارزه«در مجموع . است

تبار ماتيلد  زبان آلماني خواه انگليسي  شاعر و مترجم و آزاديماتيلد نامِ. دهد معني مي» رسد مي
يِ  يِ انگلستان هم، همسرِ ويليامِ اول ملقّب به فاتح، قرن يازده باليند است، و يکي از ملکه

  . نام داشت که از همين ريشه استMatildaميالدي، ماتيلدا 
راه «به معنيِ » ويا سکارپنِزيس «via Scarponensisيِ التينيِ  ـ تغييريافته١، Serpenoiseـ  ٤

سکارپن . اي در همين شهر ، نامِ خياباني در مرکزِ شهرِ مس، و دروازه»Scarponeسکارپن 
Scarponeبه  (هايِ  به معني، و در انگليسي اُردنگي، تيپا،چکمه نيمهايِ   در ايتاليايي به معني

آدم زمخت، دهاتي، عمله، ) حاوره به طعنهدر م( و ،بدقواره يغور، کفشِ کفشِ) شوخي
    Dieulouardيولوآر  داريِ مزِل امروزه به دي اين شهرِ قديميِ فرمان.  استپا چلفتي و دست
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شهرِ کوچک سکارپن، که البد اسمِ . تغييرِ نام داده است) »دارش باد خدا نگه«به معنيِ (

ت، به علّت واقع بودن بر سرِ راه گرفته بوده اس» پاليک«و » کفش«خود را در رابطه با 
گذشت، نامِ خود را به آن جاده و دروازه   که از مس ميTrèves به ترِو Lyonرميِ ليون 

 بازگشت به کويريِ  داد که سرانجام خياباني درست در مرکزِ شهرِ مس شده است و خانه
 سرپِنوآز، از آن گرفته شده يِ در آن قرار دارد، و نامِ خانوادگيِ صاحبان آن خانه، خانواده

 به معنيِ noise، و »داس، و کارد باغباني« به معنيِ serpeتوان دو اسمِ عامِ  مي. ٢. است
  .از آن شنيد» کشمکش، و سرِ جنگ داشتن با«

، و اهلِ شهرِ آدريا در شمالِ »سياه«و » تيره«به التين، به معنيِ     Hadrienيا  Adrien ـ ٥
ويژه نامِ امپراطورِ رمي سزار  دريايِ آدرياتيک نيز از همان گرفته شده است، بهايتاليا، که نامِ 

 و جانشينِ سزار  او پسرخوانده. است)  ميالدي٧٦ـ١٣٨(تريانوس هادريانوس اُگوستوس 
آدريان با به . تراييانوس است که امپراطوريِ رم در زمان او به بيشترين وسعت خود رسيد

آدريان . تر کرد يِ سلطنتي محکم يِ او نيز پيوند خود را با خانواده ادههمسري گرفتنِ خواهرز
گاه بزرگي معروف به  دارِ سفر بود، و کوشک و اقامت دوست و دوست مردي فرهنگ

 هکتار در نزديکيِ رم برايِ خود ساخته بود که ١٢٠در زميني به مساحت » وياليِ آدريان«
يِ  مدرسه( مثلِ لوکئوم  ترين جاها و شهرها و آثارِ باستاني مهر قسمت و بنايِ آن را با نامِ مه

از آن ويال فقط . گذاري کرده بود ، و غيره، نام)يِ افالطون مدرسه(، آکادمي )ارسطو در آتن
چنين  او هم. خواه بوده است آورده اند که آدريان همجنس. هايي باقي مانده است خرابه

يِ مارگريت  نوشته) ١٩٥١(» خاطرات آدريان«ن شخصيت مرکزيِ رمان بسيار درخشا
در کليسايِ کاتوليک چندين پاپ به نامِ آدريان هست که از . است) ١٩٠٣ـ١٩٨٧(يورسانار 

آنها با اتحاد . مانيه اولين امپراطورِ بزرگ فرانسه است آن ميان پاپ آدريان اول معاصرِ شارل
هايِ  چنين نامِ پنج تن از شهيد آدريان هم. خشيدندبا هم تسلّط مسيحيت را در اروپا قوام ب
  .مسيحيت است که همه عنوان قديس دارند

ويژه نامِ  ، به»دهشِ خدا يا خداداد«يِ عبري به معنيِ  ، در فارسي متي، از ريشه Mathieuــــ ٦
اسيِ مسيح  خود را با تبارشنانجيلِاو است که .  استانجيلِ متييکي از ياران مسيح و راويِ 

  .شمارد کند، و سه بار چهارده نسل برايِ آن مي آغاز مي
 يِ هزني كه بچ«يا » شترِ شيرخوار بچه«، فاطيما، تلفّظ ديگرِ فاطمه، عربي، به معنيِ  Fatimaـ ٧
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گزارِ اسالم است که پدرش او را  ويژه نامِ دخترِ محمد پيام ، به»دوساله را از شير گرفته

ها حسن و حسين  او همسرِ امام علي، و مادرِ امام. دانست مي» ان بهشتترينِ زن شريف«
ها، مقامي که برايِ او قائل اند، قابلِ مقايسه با مقامِ مريم در  ويژه شيعه ها، به مسلمان. است

نيز نامِ روستايي در مرکزِ پرتغال، . يِ فاطميه به او منسوب است نامِ سلسله. مسيحيت است
ها  در فارسي، که به اعتقاد کاتوليک» فاتيما«، احتماالً با اماليِ »فاطمه«عربيِ از همان اسمِ 

 تجلّي ١٩١٧مريم مادرِ مسيح در آنجا شش بار به سه نوجوان، دو دختر و يک پسر، در سالِ 
  .کرد و امروزه شهري زيارتي است

، و »خجسته«، »مند ثروت« به معنيِ ead، مشتق از Edward، در انگليسيِ قديم  Edouardــــ ٨
weard ِثروت«، »مند نگهبان ثروت«: »نگهبان« به معني انگلستان، »حافظ نامِ چندين شاه ،

يِ شکسپير است که دو سطرِ   نوشتهريچارد سومويژه ادوآرِ چهارم و پنجم در  و به
 شوهرش ادوآرِ چهارم (بازگشت به کويرسرنگاشت مرگ ملکه اليزابت در سوگ از زبان( 

 ١٠١٦او در . سايد است چنين نامِ پسرِ شاه ادموند آيرن ادوآر هم. از آن گرفته شده است
ميالدي به دنيا آمد و معروف به ادوآرِ تبعيدي است، چون بيشترِ عمرِ خود را در تبعيد به سر 

  .طورِ اسرارآميزي مرد  به انگلستان برگشت، چند روز بعد به١٠٥٧وقتي که در . برد
هايِ متفاوت داشته  هايِ مختلف و معني تواند تلفّظ در عبري که مي» مـ  يـ  رـ  م«، يا Marieـ  ٩

» يمـ  مر«، و »دريايِ تلخي«يعني » يم مرـ«، »هويت واال«، يعني »ميريام«، »رمـ  مي«. باشد
، »سرکشي«، »يِ تلخِ دريا قطره«، »تلخ«معنيِ . »دريا) بو اي خوش ماده(مرِ «يعني 

يِ مصري به معنيِ  هم برايِ آن ديده ام، و شايد هم از ريشه» آرزومند بچه«، و »طغيان«
قديسه «يا » قديسه باکره«ويژه نامِ مادرِ مسيح، معروف به  به. باشد» محبوب«و » عشق«

است که بنا بر اعتقاد مسيحي پسرِ خود عيسي را از )  به فرانسهSainte Vierge(» عذراء
چنين نامِ ماريِ ماگدالني يا ماري مادلن  ماري هم. القُدس از او باکره زاييد ارِ روحپسِ ديد

برخي از . شود شاگرد مسيح بوده و مسيح به او عاشق بوده است است که گفته مي
 اي زنند اما کليسايِ کاتوليک او را فاحشه ها حتي از ازدواجِ آنها حرف مي نويس تاريخ

نيز نام ماري آنتوانِت، شهبانويِ اتريشيِ .  اغوايِ مسيح بوده استداند که در کوششِ مي
  .فرانسه، که در انقالبِ فرانسه با گيوتين کشته شد

 نامِ شهري کوچک و بسيار قديمي در شش کيلومتريِ غربِ شهرِ مس بر Rozérieullesـ  ١٠
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اين اسم از . مهم داشتاي گويا  هايِ ميانه صومعه سرِ راه رميِ وِردن به مس که در سده

 به rosariumيِ التينيِ  خانواده ، و احتماالً هم»گُلِ سرخ« به معنيِ Rose و Rozيِ  ريشه
و » تسبيح«به معنيِ ) rosariaبه ايتاليايي  (rozaireو » باغِ گُلِ سرخ«يا » گُلستان«معنيِ 

ها  هايِ کاتوليک  از نيايشچنين نامِ تعدادي هم» روزاريوم«. است در ذکرِ قديسه مريم» ذکر«
ويژه در هفت اکتبر  که به» روزاريومِ مريمِ مقدس«و نامِ خود آن نيايش است، از آن جمله 

  .شود برگزار مي
 است، به معنيِ عهد جديدر زبان آرامي که زبان ، و شکلِ ديگرِ آن مارتا، دMartheـ  ١١

 مادلن شاگرد مسيح  ، او خواهرِ مارييلانجبنا به . است» خانمِ خانه«و » کدبانويِ خانه«
معني » زهرآگين«و » دار نيش«را در عبري به معنيِ » مارت«). Marieنگاه کنيد به (است 

  .کرده اند
. هايِ آفريقايي به معنيِ مادر است در برخي از زبان     Maame Queuleu  .maameـ  ١٢

maam ِلُف به معنيو و »پدربزرگ و مادربزرگ« در زبان ،mameيِ  يِ عاميانه شده  کوتاه
madame  ِاست» خانم، بانو« در فرانسه به معني.Queuleu  فانهکه معنيِ آن را متأس ،
. اي در جنوبِ شرقيِ مسِ مرکزي است که دژِ نظاميِ کُلو در آنجا قرار دارد نيافتم، حومه

ها، که آن را  لماني شروع شد و چند سال بعد آ١٨٦٧بنايي است که ساختنِ آن در سالِ 
Fort Goeben اشغالِ فرانسه .  کردندش نامند، تکميل مي جهانيِ دوم، زمان جنگ در جريان

ها و مبارزان  گاه يهودي ها از آن به عنوان زندان و شکنجه ها، نازي يِ آلماني به وسيله
کُلو با هم ـ  يِر پالنتي. خياباني نيز به همين نام در شهرِ مس هست. کردند فرانسوي استفاده مي

نگاه کنيد به .  استJoséphineژُزفين » مام کُلو«نامِ واقعيِ . سازند اي بزرگ مي حومه
  .همين اسم

  .»مند توان«، و »چيره«، »مغرور«، »گرامي«، »پذير دل«عربي، به معنيِ Aziz ـ  ١٣
  .»تابستاني«، صيفي، عربي، به معنيِ Saïfiـ  ١٤
يِ شرقيِ اين  اي در جنوبِ شرقيِ مسِ مرکزي، و خياباني در حومه ومهنامِ حPlantières ـ  ١٥

به معنيِ سطحي از زمين » يه پالنتي«. سازند اي بزرگ مي کُلو با هم حومهـ  يِر پالنتي. شهر
کسي که ديگران را «شايد بتوان معنايي مثلِ . گيرند در نظر مي» نهال«است که برايِ يک 

صور کرد، چون کُلتس در چند کارِ خود مأموران انتظامي و برايِ آن ت» کارد جايي مي
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يِر هم در  کند، و پالنتي هايِ تويِ محلِّ نگهباني توصيف مي »شده کاشته«ها را  نگهبان

  . رييسِ پليس استبازگشت به کوير
يِ  داريِ حومه ، غيرِ نظامي و مخصوصِ پاريس است که هشت فرمان préfet de policeـ ١٦

  .نام دارد)] يِ فرانسه جزيره(ايل دو فرانس  [Ile de Franceيرِ فرمان دارد که آن را ز
اي بسيار فقيرنشين و مهاجرنشين در شرقِ شهرِ مسِ مرکزي که با نامِ  حومه Borny ــــ ١٧

احتماالً . معنيِ اسمِ آن بر من روشن نشد. يِ هزار ساله دارد ، تاريخچهBurnenقديميِ خود، 
  . »چاه«، »چشمه« به معنيBornِيِ آلمانيِ  ست، يا شايد از ريشهاي سلتي ا کلمه

هايِ زيرينِ زمينِ آن، نامِ  ايِ بودن اليه ، به علّت ماسه»ماسه«و » شن« به معنيِ  Sablonــــ ١٨
        .اي در جنوبِ شهرِ مسِ مرکزي و در پشت خطّ آهنِ مس واقع است حومه

) به معنايِ غيرِ ارتشي(نسه از نظرِ دفاعِ غيرِ نظامي ، کشورِ فراpréfet du départementـ  ١٩
يِ دفاعي در عينِ حال هم فرماندارِ  رييسِ هر منطقه. به هفت منطقه تقسيم شده است

در . دارِ همان استان، و خودش هم غيرِ نظامي است شهرستان مرکزِ استان است هم استان
 تغيرِ نظاميِ همهترين  ، مهمبازگشت به کويرنتيجه سابلُن، شخصي تيِ  يِ منطقه شخصي

 با مقامات ارتش است و بخشي از پليس يِ مستقيم دفاعِ غيرِ ارتشيِ شرقِ فرانسه و در رابطه
  .را زيرِ فرمان خود دارد

نگاه کنيد به . ها و يک صحنه ِ ديگر پرده  عربي در متن، به خطّ التين، مثلِ عنوانــــ    ٢٠
        .نامه ايشهايِ کُلتس پس از نم توضيح

، که شايد »هانيون پينين«يِ ماندارين با آوانويسيِ التين يا  ، احتماالً دو واژهTsouei Taïـ  ٢١
و » قاعده« احتماالً به معنيِ  Tsouei.  کردشان تلفّظ» چويي تايي«يا » تسويي تايي«بتوان 

  .»ترين باک بي«، و »ترين عالي«، »بزرگ« به معنيِ Taïاست، و »  قدرت«
        . متأسفانه نتوانستم هيچ توضيحي برايِ آن پيدا کنم....Shadémiaـ  ٢٢

  .، پايتخت ماليBamako ـ ٢٣

 به زبانAmaquemecan ، شهري در جنوبِ شرقيِ مکزيک، در اصل Amecamecaـ  ٢٤
 به معني Queme، و »کاغذ« به معنيِ نوعي amatlيِ ها  ، آزتکي، از ريشهNahuatlنائوتل 

يِ  دهنده مدارک نشان/جايي که کاغذها«، در مجموع به معنيِ »دننشان دادن، القا کر«
  .»چيزي اند
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Iztaccíhuatl] istak̍ ـ ٢٥ siwatɬ []لسي  يستاکامکزيک در جنوبِ ، ، ، ، ]ائوت بلند نامِ سومين کوه

به سببِ برفي » زن سفيد«شهرِ مکزيک، به زبان نائوتل، آزتکي، اسمِ مرکّّبي است به معنيِ 
  .يِ آن را پوشانده است قلّهکه غالباً 

  و در فرانسويCarolus ، که در التينژرمني هايِ در زبان Karlاز   مؤنث،،Caroline ـ ٢٦
Charlesاسمِ ژرمنيِ کارل . شود  است که به انگيسي چارلز تلفّظ ميKarl ِرد« به معنيم« 

ترين  مهم.  باشد»جو جنگ«، و »نظامي« به معنيِ heri از اسمِ عامِ ژرمنيِ يا شايد هم
 يِ هشتمِ ميالديِ  بزرگ سدهمانيه امپراطورِ  کبير يا شارلشخصيت تاريخي به اين نام شارلِ

صاحبِ  در ضمن اسمِ کوچک داروين،. کرد فرانسه است که بر بيشترِ اروپا حکومت مي
 حوادث  که»داستان دو شهر«يِ   و نيز اسمِ کوچک ديکنز، نويسنده،يِ تکامل، است نظريه

يِ فرانسه و انقالبِ کبيرِ فرانسه انتقاد  گذرد، و از اشرافيت جامعه آن در پاريس و لندن مي
  .کند مي

، نامي ]»خانمِ سالتيِ ما«: دام دو ال سالت؛ سرراست نترـ [Notre-Dame de la Saletteـ  ٢٧
يِ او به دو دخترِ چوپان در ها به تجلّ در ذکرِ مريم، مادرِ عيسي، به مناسبت اعتقاد کاتوليک

» حرمِ مطّهر«که از آن پس » کليسايِ ال سالت«يِ کوهستانيِ   در ناحيه١٨٤٦ سپتامبرِ ١٩
 در جنوبِ شرقيِ فرانسه نزديک گرونوبل Isèreداريِ ايزِر  شود، و در فرمان محسوب مي
Grenobleواقع است .  

يِ داوطلبِ سه  ، دايه)١٨٦٦ـ١٩٣٢ايتاليا، (ن  ملقّب به رزيEurosia Fabrisـ اُرزيا فابريس  ٢٨
يِ يتيم و مادرِ نه فرزند، زني مؤمن که به ماما رزا و قديسه ماما رزا شهرت يافت، در  بچه

  .يِ مادرِ مؤمن و فداکار از طرف واتيکان رسماً قديسه اعالم شد  به عنوان نمونه٢٠٠٣سالِ 
  .چنين نامِ يک بازيِ ورق ، هم]نسوراخِ کو: سرراست [trou du culـ  ٢٩
در عربي، که در زبان خودمانيِ فرانسه، و غالباً نظامي، به » بلد«يِ  همان کلمه. bledـ  ٣٠٣٠٣٠٣٠

چنين  اين کلمه هم. شد  در الجزاير و کشورهايِ افريقايِ شمالي گفته مي هايِ دورافتاده آبادي
ده دوراُفتاده، آبادي، با . رانسه است، کوير، در زبان فdésertيِ  هايِ کلمه يکي از مترادف

  .منابعِ حياتيِ اندک
هايِ غربِ  داري از فرمان (Charenteهايِ منسوب به شارانت  ، راحتيcharentaisesـ  ٣١

يِ قاعدتاً نمدي، و معموالً مخصوصِ خانه، که از توليدات  ، نوعي کفشِ نرم با رويه)فرانسه
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  .قديميِ فرانسه است

 با .O.A.Sيِ اختصاريِ آن   يک اسمِ تخيلي است، اما نشانهOffice d’action socialeـ  ٣٢
 يعني Organisation de l’Armée Secrète» سازمان ارتشِ سري«يِ اختصاريِ  نشانه

O.A.S.تروريستيِ فرانسويِ طرف اين.  يکي است لي نيست و نامِ يک سازماندارِ  يک تخي
 تشکيل شد و شعارِ آن اين بود که ١٩٦١ازمان در سالِ اين س. استعمار در الجزاير بود

يِ کتابِ خود  کُلتس در آخرين صفحه. »الجزاير فرانسوي است و فرانسوي هم خواهد ماند«
  .نامه نگاه کنيد به پايان نمايش. يادداشت بسيار کوتاهي در اين مورد آورده است

هايِ ميانه  ، در سده)»باک اصيل بي « به معنيErkanbaldِاز اسمِ ژِرمنيِ  (Archibaldـ  ٣٣
فرقِ «به معنيِ » بالد«و ) ، اسقف اعظم»آرشيوِک«بزرگ، اعظم، مثلِ (» آرشي«مرکّب از 

با معنايي مذهبي از آن » يِ بزرگ تراشيده کلّه«محسوب شده » ها  کشيشيِ سرِ تراشيده
 در ١٩٨٠هايِ  فقط از سالهايِ اخير پاک نارايج بود،  اين اسم که در قرن. شد فهميده مي

  .حالِ رواجِ دوباره است
  .کند يِ مزِل که از مس عبور مي ـ رودخانه ٣٤
  .راهي هست که در قرن نوزدهم کشيده شده است ـ در جنوبِ غربيِ مس نيز کانال يا آب ٣٥
يوسف . است» افزوده« که در عبري به معنايِ  يوسف يا، مؤنث ژُزِفJoséphine ـ ٣٦

حسادت او  ش به  پسر از دوازده پسرِ يعقوب و برايِ او عزيزترينِ آنها بود، و برادرانيازدهمين
را به چاهي انداختند و تاجران کارواني او را از آنجا بيرون کشيده فروختند، اما او سرانجام 

 هايِ انتخابيِ امپراطوريِ رمِ چنين نام چند تن از شاه ژوزف هم. گزار و عزيزِ مصر شد پيام
) ١٨٦٩ـ١٩٤٧ (Sainte Joséphine زِفين،ژُويژه نامِ قديسه   بهاما ژوزفين. مرکزي بوده است

است که يک کُنسولِ ايتاليايي او را خريد و در ) سودان(پوست اهلِ دارفور  يِ سياه برده
 از طرف واتيکان رسماً قديسه ١٩٩٢ در ايتاليا غسلِ تعميد داد؛ زني مؤمن که در سالِ ١٨٩٠

  .نگاه کنيد به همين اسم. است» مام کُلو« لقبِ او بازگشت به کويردر . اعالم شد
 در Douroيِ دور  هايِ دره ، نوعي شرابِ پرتغالي که نوعِ اصيلِ آن مالِ تاکستانportoـ  ٣٧

  .همين کشور است
ه، که کوتا نوعي ميمون دم« بابون به انگليسي، baboon بابوئَن به فرانسه، و babouin    ـ ٣٨

، )بابون يِ ، سرواژهفرهنگ سخن(» .اي رويِ کفل دارد يِ برهنه اي شبيه سگ و پينه پوزه
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به معنيِ حرکت لب » بابين«از » باب«اسمي بر اساسِ آوايِ اين حيوان است که در آن 

، »ابله«بابوئن در فرانسه توسعاً . داند يِ بابون مي يافته داروين انسان را تکامل. است
در لوترايِ نظامي، به معنايِ . دهد هم معني مي» يِ گيج بچه«، و »بدقيافه«، »دلقک«

هايِ خود قرار  ها در جنگ جهانيِ اول در معرضِ ديد دشمن مترسکي بوده است که آلماني
هايِ توت خدايِ ماه  اين حيوان در تمدن مصرِ قديم از شمايل. راه کنند دادند تا آنها را گم مي

يِ آن  اي شوخ و طنزآميز آمده است که اگرچه سراينده چنين در عنوان ترانه ن همبابو. است
يِ فرانسه،  دان مهمِّ قرن پانزده و شانزده ساز و موسيقي نامعلوم است، موسيقيِ آن اثرِ ترانه

دلقک يا /حضرت ابله(يِ قديسه بابوئن  ما از فرقه«:  استLoyset Compèreست کُمپِر  لُي
 ايم) خوران مشروبحضرت «Nous sommes de l'ordre de Saint 

Babouyn(=Babouin).پاپ بود  کُمپِر روحانيِ عالي دربار، و مخالف رتبه، از نزديکان.  
ـ در مس نيز پادگاني بوده است، نزديک يک پارک بزرگ، که امروزه مرکزِ فرهنگي  ٣٩

 .است

. جو کرده ام، در مس نيست و ه من جست، چنين خياباني، تا آنجا کrue du Caireـ  ٤٠
نامِ خياباني است در پاريس که با خيابان سن دني، هر دو واقع در ) پايتخت مصر(» قاهره«

کُد پستيِ مس . در تقاطع است) ٢يِ  ناحيه(نشينِ مرکزِ اين شهر  هايِ فاحشه يکي از محلّه
چنين  دهم که کُلتس خواسته است اين ي، و احتمال م٧٥٠٠٠ است و کُد پستيِ پاريس ٥٧٠٠٠

هايِ ديگر آن را به جاهايِ ديگر نيز تعميم  گونه که با اسم مس را به پاريس تعميم بدهد، همان
  .دهد مي

  .دهد معني مي» شهرنشين«و » شهري« در اصل bourgeoisـ  ٤١
 به معنيِ يِ فالماندي، و اين اسم از ريشه. از بندرهاي شمالِ فرانسه    Dunkerque    ـ ٤٢

تمامي زيرِ  دنکرک در جريان جنگ جهانيِ دوم تقريباً به. است» يِ شني کليسايي تپه«
        .ها و متفقين نابود شد و پس از جنگ بازسازي شد هايِ آلماني بمباران

، پايتخت جمهوريِ کُنگو، نامِ خود »برازا شهر«يا » شهرِ برازا«به معنيِ ، ، ، ، Brazzavilleـ  ٤٣
اصل به همين اسم گرفته که در قرن نوزدهم در ساحلِ رود  ِ ايتاليايي رد فرانسويرا از يک م

برداريِ زراعي پرداخت، و همان به استعمارِ کنگو و ساخته شدن اين شهر به  کُنگو به بهره
، در هنگامِ حکومت مارشال پِتن و اشغالِ ١٩٤٠برازاويل در . ها انجاميد يِ فرانسوي وسيله
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يِ آزاد اعالم  ها، از سويِ نيروهايِ مقاومت فرانسه پايتخت فرانسه يِ آلماني  به وسيلهفرانسه

، که ١٩٤٤خواه فرانسه به رياست شارل دوگُل در سالِ  آييِ نيروهايِ آزادي گردهم. شد
  . استقالل گرفت١٩٦٠کنگو در . شود، در آنجا برگزار شد ناميده مي» کنفرانسِ برازاويل«
در » حوا«معنايِ  ، احتماالً هم»خرس« به معنيِ arzh، نامي در اصل سلتي، از Armelleـ  ٤٤

کاري، آملي نيکُال، در قرن هفدهم است که زندگيِ  ويژه نامِ زن خدمت عبري و عربي، به
دانند  برخي او را قديسه مي. هايي بنياد گرفت اي داشت و برگرد مزارِ او آيين پررنج و عارفانه

  . واتيکان او را به رسميت نشناخته استولي
. احتماالً در فرانسه وجود نداشته و ندارد. ، معنيِ آن برايِ من روشن نشدEnnieـ  ٤٥

 را از همان Quintus Enniusهرچندکه نامِ شاعرِ رميِ  قرن دوم و سوم کيونتوس انيوس 
 Enniدر فنالند، شکلِ .  استEnnioيِ ايتالياييِ آن انيو  خانواده ذکر کرده اند و دگرگشته

  .ياب است  برايِ دختر، وجود دارد ولي کمEnnieبرايِ پسر، و 
ها و  هايِ بزرگ و رستوران يِ بزرگ خانه  آشپزخانه،)ها  آشپزخانه (les cuisinesـ  ٤٦

  .ترجمه کردم» خانه مطبخ«ها و غيره، و به همين سبب  بيمارستان
، شهري قديمي در استان لورِن، در جنوبِ غربيِ مس، »رزسرِ م« به معنيِ Commercyـ  ٤٧

مأموريت اصليِ اين هنگ، که در قرن هژدهم . يِ فرانسه است مقرِّ هنگ هشتمِ توپخانه
تشکيل شد، عمليات نظامي در کشورهايِ تحت استعمار بود، و هنوز هم همين هنگ است 

 châteauقصرِ استانيسالس، . کند يکه از منافعِ فرانسه در کشورهايِ ديگر دفاع م

Stanislasهژدهم، که بر بنايي از سده ترين آثارِ  هايِ ميانه ساخته شده، از مهم ، متعلّق به قرن
  .آن است

 آخرين نيايشِ، انجامين، آخرينبه التين، به معنيِ     completa     در فرانسه،complies    ـ ٤٨
، »کتابِ نماز«.  است در اسالمنمازِ مغرب ان بازم تقريباً هم کاتوليک و کليسايِ  يِ روزانه

bréviaireکاتوليک، شاملِ هفت نمازِ جماعت يا مراسمِ نيايش  هايِ ، مخصوصِ روحاني 
)office (ها سحري: است) Matines] (ها ستايش ،]شب ساعتي پس از نيمه) Laudes (
 سوم؛ ]٦اعت هنگامِ سپيده، حدود س) [Prime (آغازين؛ ]ها سحريساعتي پس از [
)Tierce] ( ساعت ششم؛ ]٩حدود) Sexte] ( ساعت ششمِ روز، حدود هم؛ ]١٢ساعتن 
)None] ( ساعت خير عصر به؛ ]١٥حدود) Vêpres] (غروب انجامين؛ ]حدود 
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)Complies] (روزانه ه پس از اينها هم ]. در غروب يعني سرِشب، آخرين نمازِ جماعتالبت

 نمازِ مغربِ شرعِ .شود برگزار مي) les offices de nuit(» اعت شبانهنمازهايِ جم«گاهي 
 گزارده ٢٢ تا ١٧هايِ  تواند بينِ ساعت اسالم به وقت شرعيِ مس، بسته به ماه و فصل، مي

        .شود

، که در سالِ Front de libération nationale (FLN)، »بخشِ ملّي يِ آزادي جبهه«    ـ ٤٩
ترين سازمان انقالبيِ  تقالل از فرانسه در الجزاير تشکيل شد، مهم به هدف گرفتنِ اس١٩٥٤

بخشِ  ارتشِ رهايي«يِ نظاميِ آن  الجزاير در مبارزه با استعمارگران فرانسوي بود، و شاخه
هايِ الجزاير  ترين حزب امروزه از مهم.  نام داشتArmée de libération nationale» ملّي

را به کار » جبهه«يِ  ها، فقط کلمه بودن نامِ آن برايِ فرانسويکُلتس، به سببِ آشنا . است
 .دهد هم مي» يِ جنگ جبهه«برده است که 

        .٢يِ  در صحنه] دام دو ال سالت نترـ [Notre-Dame de la Saletteنگاه کنيد به     ـ ٥٠

يِ  وئيه ژ١٨ها عقيده دارند که در  کاتوليک.  پاريس٧يِ  خياباني در ناحيه    rue du Bacـ  ٥١
اي به نامِ   اين خيابان به دخترِ راهبه١٤٠يِ  اي واقع در شماره  قديسه مريم در نمازخانه١٨٣٠

 .کرده است کاترين البور، که سپس قديس اعالم شد، تجلّي 

، اسمِ خاصِّ مرکّب در زبان نائوتل، Tepeyac.  کوهي در مکزيکmont de Tepeyac    ـ ٥٢
است و بخشِ دومِ آن به معنيِ » تپه«ده که بخشِ اولِ آن همان آزتکي، از دو کلمه ساخته ش

خانمِ « قديسه مريم با نامِ ١٥٣١ دسامبر ٩ها عقيده دارند که در  کاتوليک. »دماغ«
 از ٢٠٠٢گو، که در سالِ  ، با پوستي سبزه و تيره، بر اين کوه به خوآن ديه»گوآدالوپيِ ما

 .کرده است لّي اعالم شد، تج» قديس«طرف واتيکان 

کنند که برابرِ  ترجمه مي» نسبيت خاص« را در فيزيک معموالً Relativité restreinteـ  ٥٣
  . استSpecial relativityاصطالحِ انگليسيِ 

، کشورکي بسيار کوچک، »الداره«يِ عربيِ  يِ کلمه ، نامي احتماالً از ريشهAndorreـ  ٥٤
يِ آزاد اقتصادي است و  ، دارايِ هفت ناحيه، که منطقهاميرنشين، بر مرزِ فرانسه و اسپانيا

  .مندها است گريِ ثروت ترين منبعِ درآمد آن گردش مهم
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نشين دارايِ چهار ناحيه بر ساحلِ مديترانه، بينِ فرانسه و ايتاليا،  ، کشورکي اميرMonacoـ  ٥٥

که عضوِ »  مالياتيبهشت«يِ آزاد اقتصادي و پرجمعيت، و معروف به  منطقه. دازو کُت
 .يِ اروپا است اتحاديه

 .، شهرِ معروف سوييسGenève ـ ٥٦

نِزيِ فرانسه در جنوبِ  الجزايرِ تقريباً خودمختارِ پلي  از مجمع ترين جزيره ، بزرگTahitiـ ـ ـ ـ     ٥٧
اي با  جزيره. دهد را تشکيل مي» جزايرِ باد«يِ ديگر  اقيانوسِ آرام است که با چهار جزيره

        .مندها گريِ ثروت هزار ساله، و از مراکزِ گردش يِ کشاورزيِ پنج سابقه

نامِ » پاروزن چابک«يا » چابک« به معنيِ Remus، اماليِ فرانسويِ اسمِ رميِ Rémusـ  ٥٨
  .، همين پايينRomulusنگاه کنيد به . است» رم«گذارِ  يکي از برادران دوقلويِ پايه

شهروند «، و »رميِ جوان«، »رمي«شود که به معنيِ  ، امروزه چنين گفته ميRomulusـ  ٥٩
، و »شهرِ هفت تپه«، »شهرِ جاوداني«، »پايتخت جهان«، که آن را »رم«. است» رم
هايِ کليسايِ کاتوليک، در  به معنايِ مطلق توصيف کرده اند، و واتيکان، مقرِّ پاپ» شهر«

هايِ اطراف آن است؛  يا بيان استعاريِ تپه» پِستان«هايِ  آن قرار دارد، احتماالً به معني
چنين آن  نيز برايِ آن فرض کرده اند؛ هم)  باسکي زبانبه (»ديوار«، و »سخت «هايِ معني

شهرِ بر يا کنارِ «معني کرده اند و رم را » رودخانه«يِ هندواروپايي دانسته  را از ريشه
 پيش از ميالد ـ ٢٥٤زاد تقريباً (يوس پيکتر رم به روايت کويينتوس فاب. دانسته اند» رودخانه

 پيش از ميالد ٧٤٧زبان رمي در سالِ  نويسِ يوناني تاريخ)  پيش از ميالد٢٠١مرگ تقريباً 
 ١٧ پيش از ميالد ـ مرگ ٥٩زاد (نويسِ رميِ  اي، که تيت ليو، تاريخ طبقِ افسانه. ساخته شد

شاعرِ التين آن را روايت کرده )  ميالدي١٧گ  پيش از ميالد ـ مر٤٣زاد (و اُويد ) ميالدي
در هر حال همين .  بنا نهاده اند٧٥٣را در سالِ » رم«اند، دوقلوهايِ رِموس و رمولوس 

طبقِ اين افسانه، هنگامِ جانشينيِ پروکاس .  مبدأ تقويمِ رمي است سال،٦ها، با اختالف  سال
، آموليوس برادرِ خود نوميتر را )کاستل گاندلفودر جنوبِ شهرِ رم، امروزه (شاه آلبا لُنگا 

کند تا  کُشد، و دخترِ او رِآ سيلويا را به راهبگي مجبور مي کند، پسرهايِ او را مي تبعيد مي
اما مارس، خدايِ جنگ، رِآ سيلويا را . نتواند پسري داشته باشد که مدعيِ سلطنت شود

آموليوس دستور . زايد  اين هماغوشي دو پسر ميکند، و او از بازي مي بيند و با او عشق مي
 را در سبدي در ها مأموران اين کار بچه. ها را به رودخانه انداخته بکُشند دهد بچه مي
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گرگي دوقلوها را يافته در  کنند و دورتر، ماده رها مي) گذرد که از رم مي (يِ تيبر رودخانه

چوپاني به نامِ فاستولوس و همسرِ او آکا . دهد ها شير مييِ پاالتن، به آن غارِ لوپِرکال، پايِ تپه
» لوپا«اي با لقبِ  آکا الرِنتيا احتماالً فاحشه. برند بينند و به خانه مي ها را مي الرِنتيا بچه

ها سرانجام  بچه. نامند ها را رِموس و رمولوس مي آنها بچه. بوده است) گرگ به ايتاليايي ماده(
گيرند و به  رِموس را مي. شود  دعواشان ميها روزي با گروهي از چوپان. دشون چوپان مي

. هايِ او صورت گرفته بوده است برند که درگيري با چوپان نزد نوميتر، پدرِ رِآ سيلويا، مي
يِ او اند و سرگذشت خود و مادرِ آنها را برايِ ها  يابد که رِموس و رمولوس نوه نوميتر در مي
روند و با پدربزرگ مادريِ خود در آلبا لُنگا زندگي  دو برادر مي. کند  ميآنها تعريف

به ساحلِ . شود شان برايِ سرزميني که در آنجا بزرگ شده بودند، تنگ مي اما دل. کنند مي
گردند که فاستولوس آنها را در آنجا پيدا کرده بود، تا در آنجا شهري  اي بر مي رودخانه
خواهد  رمولوس مي. آيد  سرِ مکان دقيقِ شهر بينِ آنها اختالف پيش ميبه روايتي بر. بسازند

شود که دو شهر  چنين مي اين. يِ کاپيتلين يِ پالتين بنها نهد، و رِموس رويِ تپه شهر را بر تپه
آيد و فال  به روايتي ديگر بر سرِ پادشاهي بر يک شهر بينِ آنها اختالف پيش مي. سازند مي

خور، و شاه   الش١٢بيند و رمولوس  خور مي  الش٦کنند، و رِموس   نگاه ميزده به آسمان
اختالف . کُشند کنند و او را مي آنها سرانجام به عمويِ خود آموليوس نيز حمله مي. شود مي

گيرد و رمولوس سرانجام برادرِ خود را به جرمِ ورود بي اجازه به حريمِ  دو برادر خاتمه نمي
سالِ بنيان گرفتنِ شهرِ رم مبدأ . شود ناميده مي» رم«به افتخارِ او ) ها(ر شهرکشد، و ه او مي

  . ذکر کرده اند٧٤٧ يا ٧٥٣تقويمِ رمي است و آن را 
پس . ـ کُلتس احتماالً چنان تسلّطي به زبان عربي نداشت که به اين زبان ديالوگ بنويسد ٦٠

هايِ اصليِ خود او اند که کسي،  اقع ديالوگهايِ فرانسويِ پايان کتابِ او در و البد عبارت
هايِ  من همان ديالوگ. دانم کي، آنها را برايِ او به عربيِ الجزايري ترجمه کرده است نمي

. شود فرانسوي را به فارسي ترجمه کرده اسم که زبان کُلتس، به روالِ متن، در آن حس مي
يِ آنها به عربي هست که  نسوي و ترجمههايِ فرا ِ اندکي در دو سه مورد بينِ عبارت تفاوت
  .کنم  مياي ترينِ آنها در جايِ خود اشاره به مهم

» فاشيست«، و به فرانسه ) raciste(» نژادپرست«آمده است، يعني » راسيست«ـ به عربي  ٦١
)fasciste(تخشونت ، يعني يک رژيمِ تمامي متمايل به چنين گرا خواه يا فرد و گروه ،
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اما در هر .  اند فاشيستنهايتاًها هم  تها غالباً نژادپرست اند، و نژادپرس ه فاشيستالبت. نظامي
زبان عربي، تا آنجا که من . دو مفهمومِ کامالً متفاوت اند» راسيسم«و » فاشيسم«حال 

را برايِ » فاشي«، و racisteرا برايِ » راسيست«، و »عنصري«، »رقيع«دانم،  مي
fascisteبه کار مي  دو متنِ عربي و فرانسوي با هم است اين مهم. ردب ترين تفاوت .

هايِ کُلتس در عربيِ الجزايري  اي کردن جمله هايِ ديگر، بيشتر به خاطرِ محاوره تفاوت
، آخرين ١٥يِ  در صحنه» قسم خوردن به اللّه«از آن جمله است . صورت گرفته است

يِ فرانسوي برايِ آن وجود  گونه معادلي در جمله که هيچ نامه، بدون اين يِ عربيِ نمايش جمله
  .داشته باشد

در .  به همين صورت در انتهايِ کتابِ او آمده استو از خود کُلتس استها  ـ اين توضيح ٦٢
آورده ام، اسمِ نمازها است که کُلتس به فرانسه ( ) چه را که بينِ  گانه، آن مورد نمازهايِ پنج

يِ کُلتس است از اسمِ نمازها همراه  آورده ام، ترجمه[ ] را که بين چه  آوانويسي کرده، و آن
 و ،٥يِ  ، نگاه کنيد به صحنهفعاليت اجتماعيدفترِ  در مورد. يِ فارسيِ من از آنها با ترجمه

 ....مربوط به آننوشت  پي
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