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sGracia Morale 
ست که به  نویسانِ معاصرِ اسپانیامایشنامهترین ن گراسیا مورالِس از برجسته

وی از . دارد ناپذیر ی خستگیتآتری فعالیت موازات در آموزش و تألیفِ آثارِ

عمدتاً با همین گروه به گر چه است و آثارش « رِمیِندو تآترو»گذارانِ گروهِ  بنیان

در سراسرِ آمریکای التین و اروپا، به ویژه فرانسه، به صحنه  اما رود صحنه می

ی معروفِ  ست که به دریافتِ جایزه وی اولین بانویی. رفته و شناخته شده است

 . برادومین نائل آمد

. زاده شد 3791گراسیا مورالِس در شهرِ موتریل، واقع در استانِ گرانادا، در 

ی  ی سپری کرد و برای تحصیل در رشتهساحل کودکی و نوجوانی را در این شهرِ

خود را در این رشته از  فیلولوژیِ اسپانیایی به گرانادا نقل مکان کرد و لیسانسِ

ای از  خود به اخذِ بورسیه در آخرین سالِ تحصیلِ. آن شهر اخذ کرد دانشگاهِ

دکترا نیز بورسیه  به همین ترتیب برای تحصیلِ. وزارتِ آموزش و علم نائل آمد

دو جستجو در پیِ هویتِ : آرگِداس و کورتاساراش تحت عنوانِ   نامه پایان. شد
ی  وی مجدداً برای دوره. ی بهترین تز را از آنِ خود کرد جایزه آمریکای التینی

دارِ دپارتمانِ  هم اکنون کرسی. فوقِ دکترا در دانشگاهِ مونت پلیِر بورسیه شد

های متعددِ  وی کارگاه. کند آمریکای التین و تآتر تدریس می ی دانشگاهِ گرانادا است و ادبیاتِ در دانشکده ادبیات و فلسفهادبیاتِ اسپانیایی 

 . نویسی نیز برگزار کرده است نمایشنامه

انسجامِ آثارِ او . ی سر بر گرفتی فیلولوژ ای کامالً تئوریک داشت و از مطالعاتش در حوزه زمینه اولین رویکردهایِ گراسیا مورالِس به تآتر پیش

خوسه های مطرحِ تئاتر نظیرِ  هایی را با حضورِ چهره کنفرانسمدیونِ شناختِ عمیقِ وی از تئوریِ درام است هر چند مرکزِ آندالوسِ تئاتر که 

نسلش  نویسانِ هم نامه یر نمایشو سا ، نقشی پررنگ در پرورشِ ویداد ترتیب می 2002تا  3771در فواصلِ ن و سارا کی سینیِستِرّاسانچیس 

را داشته است و او خود این مطلب « پدر»و « مرشد»نسالنِ مورالِس و خودِ وی نقشِ یک  همواره برای هم سینیِستِرّاخوسه سانچیس . داشت

 ی گویِ هیأت مدیرهنویسان است و خود سخن المللی نمایشنامه گراسیا مورالِس از موجدانِ میزگردهای بین. را بارها اذعان کرده است

 . ی مرکزِ آندالوسِ تآتر نویسندگانِ تآترِ اسپانیاست و عضوِ شورایِ مشاوره

او در آثارش فضایی جادویی خلق . دست ست چیره نویسی تلفِ ادبی قلم زده است اما قلمِ او قلمِ نمایشنامههای مخ گراسیا مورالِس در گونه

معموالً در آثارش . آمیزند در این فضا تخیل و واقعیات به هم در می. شود به خلقِ تآتری نیرومند میکند و در این فضا با زبانی غنایی موفق  می

های  ، جهانِ زندگانِ حاضر و مردگانِ درگذشته که در تالقی با هم هنوز حرفشوند قرین می همدو جهانِ مختلف وجود دارد که در یک فضا 

 . بسیار با هم دارند

نقل کنند و خواهند خاطرات و وقایعِ خود را  شود؛ آن صداهای گذشته می تأکید بر محفوظات و خاطرات همواره در آثار دراماتیکِ او دیده می

 . ها را داشته باشد بیننده یا خواننده باید شجاعتِ شنیدنِ آن

دارِ نویسنده در  هایی هستند که شالوده بر مطالعاتِ عمیق و دامنه امها در ی آن هایی از کُمدی وجود دارد، اما قاطبه گرچه در آثارِ وی رنگمایه

ترکیبِ جهان زندگان و مردگان، جستجویِ حقیقت، احیایِ حافظه و میلِ تغییرِ یک : ادبیاتِ رواییِ آمریکای التین دارند، عناصری نظیرِ
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خوآن رولفو، خوسه سانچیس سینیِستِرّا از جمله نویسندگانِ خوسه ماریا آرگِداس، خولیو کورتاسار، . وضعیتِ خاص با شکوا کردن از آن

 .تأثیرگذار بر اویند

. آورد ها در آثارِ اوست؛ نظامی که افراد را در مصیبتِ جنگ، بدرفتاری یا دیکتاتوری گرفتار می یکی از عمده دستمایه سوءِ استفاده از قدرت

کننده  هایی نیرومند در پیشبردِ درام نقشی تعیین زنانی که با داشتنِ داستان. برجسته استای قوی، در آثار او    سیمای زن نیز، به مثابهِ محرکه

 .گیری و تکرارند مکان و زمان در آثار او معموالً روشن نیست تو گویی این وقایع در هر زمان و مکان قابل شکل. دارند

ها و چه بسا  رد که با داوریخصاً قصدِ آشوبیدنِ بیننده را داهای آرمانشهری نیست، اما مش خود به جستجویِ پیام مورالِس در آثارِ

ها را در خلوتی دیگر باز  برد تا آن افکار و نگاهش را از این کارزارِ سترگ، متزلزل برون میآید و   محکم به کارزارِ تآترِ او می های داوری پیش 

 .کاوَد

. اند نصیب نمانده های دیگر نیز از اجرای آثارِ وی بی اند گر چه گروه های داخلی رفته بر صحنه« رِمیِندو تآترو»آثارِ مورالِس جملگی با گروهِ 

اما در فرانسه و آرژانتین  اند ده بارها و بارها اجرا خوردهت متحآثارش خارج از مرزهای اسپانیا در مکزیک، کوستاریکا، شیلی، اوروگوئه، ایاال

 .  اند اهمیتی حائزِ توجه یافته

 :یکآثار درامات

 .2032ی لورکای تئاترِ آندالوس در  ی چهارمین جایزه ، با همکاریِ خوآن آلبرتو سالباتییِرّا، برنده شکاف، میانِ حیواناتِ وحشی -

 .2033ی تآترِ کودک و نوجوان در  ی دوازدهمین جایزه برنده(. 2030) از ماجراها -

 (.2007) میانِ درها و دیوارها -

 (.2001ی انجمن نویسندگان تئاترِ اسپانیا در  ی جایزه برنده) .هی دوازد اعدامیِ ناشناسِ شماره -

 (.تألیف با جمعی از نویسندگان(. )2001-2002. )ها زخم -

 (.2009) قدم آهسته -

 (2002) ترسی؟ و تو از چه می -

 (.تألیف با جمعی از نویسندگان) (2002) درهای بسته -

 (.2001) ها افقی زرد در چشم -

 .(2001)ی رومرو اِستِئو  ی جایزه برنده. (2001) مکانی راهبردی -

 (.2002) تو گویی امشب بود -

 (.2002)در جستجویِ شنل قرمزی  -

 (.2003)مارتینِس روئیس : 32/7 -

 (. 2000ی برادومین  ی جایزه برنده) (.2000)پانزده پله  -

 (.2000) درآمدها پیش -

 (.2000)مقاالتِ دفعتی  -

 (.2000ی بنیادِ شهرِ رِکِنا برای اثر کوتاه،  ی جایزه برنده) (.3777)بیست و دو  و فرم پانصد -

 (.3777)ها به ماه  نگاه -

 (.3777)های برق  قطعی -

 (.3771)اجراها  -

 (. 3771) انعکاسات -
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 ی دوازده اعدامیِ ناشناسِ شماره
 :پرسوناژها

 .زن، سی و چند ساله: پزشکِ قانونی

 .زن، سی و یک ساله: اعدامی

 .بیست و هفت ساله مرد،: استبان

 .شصت و دو ساله: مرد مسن

 

 3ی  صحنه

 

نور بر او متمرکز است و فضایی . نشسته است، پشت به بیننده رویِ یک میزتحریر روبه .دهد که مردِ مسن را ببینیم مان می نوری مالیم اجازه)

. حدوداً شصت ساله است، عینک دارد: بینیم ش را میخَرُ نیمدر موقعیتی . میزتحریرروی  بسیار محدود را روشن کرده است، تنها او را روبه

سپس با دقت . خواند باحوصله، پیشِ خودش، آن را می. کند ش را جلب می ای توجه ی مشخص مقاله در یک لحظه. زند ای را ورق  می روزنامه

 .ماند مقاله میانِ دستانش می. آورد ی روزنامه در می آن را از صفحه

تر از  ی همزمانِ دیگر، که فضایی اندکی بزرگ شود، صحنه کرده متمرکز میرا جلب  ش ی که توجها این شخصیت برابر صفحهای که  در لحظه

کسی برای کسانی که ( ست به جز نورِ متمرکز بر مردِ مسن باقیِ صحنه در تاریکی)در این مکانِ دوم . شود فضایِ مردِ مسن دارد، روشن می

که  شنویم اسالید صدای زنی را می با آغازِ. ست جمعی های یک گورِ دست عکس. کند ر را بر یک پرده اسالید میبینیم یک سِری تصاوی نمی

 (.کنند تصاویر حسبِ توضیحات زن تغییر می. دهد تصاویر را توضیح می

 

سونداژهای . مکان کردیم نامیم نقلِ ال میبخشِ شمای که آن را  فوریه به منطقه 37با پیگریِ اظهاراتِ برخی از اهالیِ روستا، روزِ : صدای زن

این گونه . ی یک کفش بیرون آمد چاله، پس از کنار زدنِ خاک با یک بیل، پاشنه در یک. صورت گرفت برای مشخص کردنِ محلمتعدد 

. شمال نام گرفت -3ماره گورِ ش. شکل یافتیم با ابعادِ یازده متر طول، حدوداً دو متر عرض و یک متر و بیست سانتیمتر عمق گوری مستطیل

ی کافی کامل و  ها به اندازه بینید، اسکلت ها می همان گونه که در عکس. های ناشناس کشف شد در آن جا بقایایِ دوازده پیکر از اعدامی

اثری از چوب یا . اند شدهی گور به داخل پرت  توان چنین قلمداد کرد که افراد از لبه ها می از گستردگیِ نامنظمِ بقایا و موقعیتِ آن. ند شکیل

از این رو با یک خاکسپاریِ همزمان، مخفی و . مواد دیگر یافت نشد تا دال بر آن باشد که افراد در جعبه یا تابوتی دفن شده باشند

ه، زیپ، سگک، کفش، یک ساعت، یک زنجیر و بخشی از مکها برخی اشیاءِ مرتبط، بقایایِ لباس، دُ کنارِ اسکلت. رو هستیم جمعی روبه دسته

گردند، تحویل  باید شناسایی های ناشناس که می اعدامیهای  شیاء همراه با بقایای استخوانااین . مهماتی یافت شد که عامل مرگ بوده است

 . خواهد شد
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ی دوم هستیم بدون این که بتوانیم در مورد  در ناحیه شناسی به سمتِ شرق نقلِ مکان کرده است، مشغولِ کار در این لحظات، گروه باستان

 .چیزی اظهار نظر قطعی کنیم

 .نور، لطفاً

 

ست سی و چند ساله با روپوشِ  راند زنی کسی که سخن می. در یک البراتوارِ پزشکیِ قانونی هستیم. شود این قسمت از صحنه روشن می)

 .(گیرد تا او را از نظر محو دارد ر در قسمتِ مردِ مسن کاستی میاز این لحظه به بعد، کم کم نو. پزشکِ قانونی: سفید

گوید و این  در طول این قسمت، پزشکِ قانونی به سمتِ نقاطِ مختلف، که خیلی از یکدیگر دور نیستند، سخن می) سوال؟: پزشکِ قانونی

.( پس از گوش دادن به سوال! )بفرمائید.( شنویم نمی شان را دهد که ما صدای آورد که به سواالتِ حُضاری پاسخ می احساس را به وجود می

جمعاً پانزده خانواده، اما ما فقط بقایایِ دوازده جسد رو پیدا . شن هاشون اعزام می همین طوره، تعدادی از مأمورین به دنبالِ قوم و خویش

لیستِ استنتاجات از مشخصاتِ قبل از مرگِ . بدیمها در منطقه رو گسترش  ی ی حفار به همین دلیل هم تصمیم بر این شد که دایره. کردیم

در این باره . م متأسف. نه.( پس از شنیدنِ یک سوالِ دیگر. )رسه تون می افرادِ ناپدید شده در حال تهیه ست که ظرفِ چند روزِ آینده به دست

کوتاه  های لوله پیدا شده مربوط به اسلحهایِ مهماتِ بقای. های گرم بله، بله، همگی با سالح.( پس از شنیدنِ یک سوالِ دیگر. )اطالعی نداریم

سپس پاسخ . سپارد گوش می)ای هست؟  سوالِ دیگه. مترِ براونینگ میلی 22/9متریِ بلند و  میلی 7: دو کالیبر های کمری در هستند، سالح

که این  دونند بوعات در محل حاضر بودند و میوقتی رسیدیم مطدیم، دیروز  نه این که داریم کارِ سرّی انجام می. نه، فعالً نه.( دهد می

مهم اینه که بتونیم در آرامش کارمون رو انجام بدیم، بدون این . ی نتایج حرفی نزنیم درباره دیم فعالً تحقیقات در حالِ انجامه، اما ترجیح می

از . شه که هر اسکلت متعلق به چه کسی بوده میتون اطالع داده  به. بسیار خوب... سوال دیگه؟... مون اعمال بشه که از بیرون فشاری به

 . تون خیلی ممنونم توجه

 

 2ی  صحنه

 

با کنجکاوی در محل . ست او اعدامیِ ناشناس ا. در صحنه زنی تنها و جوان است. بر یک میزِ دراز، اسکلتِ یک فرد. قانونی البراتوارِ پزشکیِ)

کند  گرداند سعی می شان بر می ها را سرِ جای وقتی آن. کند شان می دارد و با دقت نگاه می اشیاء را بر. کند زند و همه چیز را نظاره می قدم می

. رود به سمتِ میزِ کار می. کند توجهی به زنِ دیگر نمی. شود ای پزشکِ قانونی وارد می پس از لحظه. اش قرار گیرد هر چیز سرِ جایِ دقیقِ قبلی

 (.کند کند در حالی که اسکلت را نظاره می بود پخش می آن چه را قبالً در یک ضبطِ صوت ضبط کرده

اسکلت تقریباً به تمامی . رسد ی دوازده به دستم می ی مربوط به فرد شماره در تاریخِ نهمِ مارس جعبه.(: از ضبطِ صوت)صدای پزشکِ قانونی

آنالیزِ لگنِ خاصره و جمجمه . شود خالصه می هایی حاصل آمد که در ادامه بندی ها جمع ی مشخصاتِ استخوان با مطالعه. حفظ شده است

سطحِ ی چهارم،  ی جناغیِ دنده پایانه ،برای تخمینِ سن. ای حاکی از آن است که اسکلت متعلق به یک زن است، از نژادِ سفیدِ مدیترانه

راتِ رادیوگرافیک و تغییراتِ ی همجوشی درزهای جمجمه، تغیی درجهالتصاقِ شرمگاهی، فرسایش دندان،  گاه، شکلِ استخوانِ تهی گوشی

کنم که اعدامیِ ناشناس، هنگامِ مرگ، بینِ بیست و نه تا سی و دو  از نتایجِ حاصله چنین استنباط می. هیستومورفومتریک مَدِ نظر قرار گرفت

نی و اعمالِ  انِ ران و دُرُشتگیریِ استخو از اندازه سپ.( نگرد شود و اسکلت را می اعدامیِ ناشناس نیز به میز نزدیک می. )سال سن داشته

در .( مکث. )الغراندام. شود متر تخمین زده می منفیِ سه سانتی/ایسکان قدِ فردِ مزبور یک متر و شصت و دو به اضافه-فرمولِ کروگمان

ی ورودی و  ه پایین با حفرهقِدامی و از باال ب -شوند، یک مسیرِ خِالفی خصوصِ علتِ مرگ، در جمجمه لَطَماتی ناشی از برخوردِ گلوله دیده می

های یافت شده در گور و مشخصاتِ آسیب بر  از پوکه.( گیرد ها فاصله می از استخوان. شود بر اعدامی لرزِ مختصری عارض می. )خروجی در آن

ی از جیبِ روپوشش در ا پزشکِ قانونی دفترچه. ضبط پایان یافته است. سکوتِ مختصر. )میلیمتری استفاده شده است 7آید که از کالیبرِ  می

  .(زند کند و در آن حرف می روشن میسپس ضبط را . کند ای نظاره می لحظه. آورد می
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لذا . ست همه حاکی از یک عفونتِ پس از زایمان ا. شرمگاهی بقایایی از التهاب محسوس است - در محلِ نشیمن .سیزدهِ مارس: پزشکِ قانونی

نتِ درمان نشده ند و از یک عفوا هی دوازده را ده تا پانزده روز پس از وضعِ حمل کشت شماره ناشناسِ گیری کنیم که اعدامیِ توانیم نتیجه می

. کند قسمتِ جلوی سرِ خود را لمس می. کند ضبط را مکث می. )ه که قابل مشاهده باشد دیده نشدآثاری از شکنج.( مکث) .برده است رنج می

گذارد و دوباره  جمجمه را فرو می. کند ای را که بر قسمتِ قِدامیِ جمجمه است معاینه می حفرهدارد و  ی روی میز را بر می سپس جمجمه

ماند، ضبطِ صوت در  ساکت می. )استخوانِ فونتانلِ بزرگ جوش نخورده است. شود ی ویژه دیده می بر جمجمه یک مشخصه .(کند ضبط می

 .(کند لمس میدستش مشغولِ ضبط است، دوباره همان نقطه از سرِ خود را 

 هم؟ / تو/ اون جا/ این سوراخ/ تو هم؟ .(نگرد می -با نوعی کنجکاوی -در حالی که برای اولین بار پزشکِ قانونی را: )اعدامی

من . کنند ی دندان کار می ها فردا روی پرونده پزشک گروه دندان.( کند در حالی که دوباره ضبطِ صوت را به دهان نزدیک می) پزشکِ قانونی

دارد و  های التِکس بر می دستکش. کند پزشکِ قانونی ضبط صوت را متوقف می. )روم هایی برای آنالیزِ دی اِن اِی می ال سراغِ برداشتنِ نمونهحا

 .(کند ها را به دست می آن

 

 1ی  صحنه

 

اما هر بار که . ات، بریده بریده استسخنش، بعضی اوق. گوید ، اعدامی به آرامی سخن میگیرد در حالی که پزشکِ قانونی از بقایا عکس می)

ست  از سرِ عدمِ اطمینان یا فقدانِ اراده نیست؛ جوری. کند تر و دوباره تالش می گردد عقب یابد، جمله را بر می جوید نمی ای را که می کلمه

  .(ست و او باید آن را دوباره بند بزندانگار سخنش شکسته شده ا

گیم، داستان واسه هم تعریف  چیز به هم می. زنیم زنیم، با هم حرف می اون جا، اون پائین ما حرف می. صداهاستپُر از / زمین/ زمین: اعدامی

صداهای . صداها. نگاه/ نگاهِ کسی که/ اون/ چه جور بود اون نگاه. واسه چی دستگیرمون کردند. مون شهرهایِ هر کدوم. سن. اسم. کنیم می

و دائم . هر جفتش رو .(دهد هایش را نشان می دست)ها رو نداشت  یک مردی این. لی آروم، با دقتشون خی و شنیدن. شکسته میونِ خاک

تر، که  یکی دیگه، یکی قدیمی. کرد همیشه این رو تکرار می« ها چه دلیلی داشتند؟ زاده ها رو بریدید؟ چرا؟ این حروم چرا اون»: کرد تکرار می

ادامه  . یابد دهد اما واژه را نمی انگشتانش را تکان تکان می)چیزاش / کوچولویِ چیزاش ش، شکلِ صداش، خنده. کرد از زنش صحبت می

. داد یعنی دختره یا پسر؟ چهل و چند سالِ بعد ادامه می. ای که توی راهه به خاطر آوردنش و به خاطر آوردنش و فکر کردن به بچه( دهد می

ترند و اصلن  های تازه، از همه قوی مُرده. از فریادها. ها از اتفاق/ از/ پُر از/ ست ن زندهزمی. کنه دختره یا پسر؟ هنوز داره از خودش سوال می

 . گیرند کنند و یاد می گریه رو بس می/ به بوی نمِ خیلی نمناک/ به تاریکی/ کنند به اون بعد عادت می. شون بدهکار نیست گوش

گه  یکی می. رسند پاکیزه می. رسند و می. این طوری. ها کنند، فرسخ رها حرکت میکیلومت/ ها کنند کلمه چه ارتعاشی می/ ها زیرِ خاک، کلمه

بعد، یک زنِ جوون، یک . «صدمه بزنند م  تونن به های آب نیست، دیگه این جا نمی این جا میزهای سرد و تشت»، «آره دیگه هیچی دردم نمی»

دونم، تا موقعی که من  بشه، می  گرده که دیوونه م می قدر دنبالدونم، اون  شه، می یم، دنبالِ من دیوونه م پدرم، پدرِ بیچاره»: دختربچه تقریباً

غرولند بسه »: ها همیشه عصبانی بعضی. هر کدوم با صداهای خودشون. «م شقه، پدرِ بیچاره دار نیست این قدر که کلهرب رو پیدا نکنه دست

 .( خندد به مالیمت می)« .شه از سکوت لذّت برد های شما برای کی اهمیت داره؟ اَی لعنت که این پائین هم نمی داستان! دیگه

 .(کند را زمزمه می نلیلی مارلِی  ابتدایِ ترانه/ )همیشه همون آواز رو/ یک نفر/ خوند ا آواز مییک نفر هم اون ج.( گیرد خنده پایان می)
 Vor der Kaserne / Vor dem großen Tor / Stand eine Laterne / Und steht sie noch davor / So woll’n wir uns 
da wieder seh’n...1

 

اسم کنارِ هم  های بی ی مرده انگار همه. شن و از دور شنیده می. با خشم هم. ترس/ با/ با. ها بعضی وقت با ناامیدی. ، اون جا، اون پائینها کلمه 

از هم . کشید حاال دارید ما رو بیرون می. شنویم، تا کمتر تنها بمونیم جمع شده باشیم، در حالی که فشرده به هم، حرفِ هم دیگه رو می

                                                           
1
 ...برق خواهیم بود زیرِچراغ/ کنیم آن جا دوباره یکدیگر را مالقات می/ و هنوز آن جاست/ برقی بود چراغ/ روی دروازه روبه/ پادگانروی  روبه(  
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همه / خواید همه رو بشنوید یعنی می. کنید مون می  کنید و این جور، تر و تمیز، مرتب و منظم، پهن میکنید، دارید از هم جدامون  جدامون می

 که براتون آوردیم تا تعریف کنیم؟/ چیزی رو که

 

 4ی  صحنه

 

. نگرد ها را می امی آناعد. کنند در سکوت اسکلتِ روی میز را نظاره می -اِستبان -پزشکِ قانونی و یک مردِ جوان. پزشکی قانونی البراتوارِ

کند آرامش از خود نشان دهد؛ و پس از مدتی، در طول صحنه، این تالش در  تالش می. خواهد آرام به نظر برسد، اما آرام نیست اِستبان می

 . خورد وی به چشم می

 چه مدت اون جا بوده؟ -.استبان

یک پالک . )این رو پیدا کردیم. هشت سال-نشون دادند، بیست و هفت مون های کسانی رو باور کنیم که گور رو به اگر حرف -.پزشک قانونی

 .ش بود  یه که همراه تنها چیزی.( دهد به او می

 . آ. ل. پ.( : نگرد در حالی که پالک را می) -.استبان

شکیِ قانونی اطالعات از روی مطالعاتِ پز. توی دست راستش. این جور.( کند در حالی که دست مشت می. )توی دستش بود -.پزشک قانونی

 خوای بدونی؟ می. زیادی به دست آوردیم

 .آره -.استبان

 .بین بیست و نه تا سی و دو سال بودهسنش چیزی . الغراندامبگیم . حدوداً یک و شصت و دو قدش بوده -.پزشکِ قانونی

داریم سعی . همه مرد. کنارِ یازده جسدِ دیگه. ه پیدا شدکنارِ اجسادِ دیگ.( گذارد ها می پالک را کنار آن. نگرد استبان هم چنان بقایا را می)

 . ها رو هم شناسایی کنیم کنیم اون می

 نه؟. ای با بقیه نداشته تصور کنم هیچ رابطه -.استبان

 .ای نداشته های دی ان اِی رابطه طبقِ نمونه. نه -.پزشکِ قانونی

 .امکان نداره. نه.( فهمد که دارد می) -.اعدامی

 ای هست؟ چیز دیگه.( پس از یک مکث) -.استبان

مختصاتِ دندونِ هر فرد منحصر به . م اطالعاتِ زیادی به دست بیاریمتونی از اون جا می. کنند ها کار می دارند روی دندون -.پزشکِ قانونی

 دونستی؟ می. فرده

 .نه -استبان

معموال . ن فونتانِلِ بزرگگ بهش می. این حفره رو ببین. کن این جا، نگاه. ش روی جمجمه. ی برجسته داره اون یک ممیزه -.پزشکِ قانونی

خطرناک نیست، اما توی چشم . مونه هایی که، آدمای کمی که، این حفره روی سرشون باز می شه، اما هستند آدم سالگی بسته میتوی دو 

 .مون بکنه شاید این مسأله کمک. آد می

 .من چنین چیزی ندارم -.استبان

 .ارثی نیست -.پزشکِ قانونی

گوید که  گیرد، کلمات و جمالتی می های نفی می زند، ژست نجواکنان با خود حرف می. شود اعدامیِ ناشناس، بسیار منقلب، از آنان دور می)

 .شنویم نمی

 ست؟ این جای گلوله.( نگرد در حالی که جمجمه را می) -.استبان

 .بله.( دمباالت نباش کند بی درحالی که سعی می) -.پزشکِ قانونی

 ش شلیک کردند؟ چه جور به -.استبان
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 .فقط یک بار. از پشت -.پزشک قانونی

 .(گیرد از پیکر فاصله می)   

 جای یک التهاب ش شرمگاهی-روی قسمت نشیمن. کنیم یک کم قبل از مردن زایمان کرد فکر می. یک چیزِ دیگه هم هست -.پزشکِ قانونی

 ید؟ متوجه. با این ترتیب شما کمی قبل از این که اون بمیره به دنیا اومدید. پیدا کردیم

 .(کند با نوعی ناآرامی در اطراف حرکت می. شود به مرور ظاهرِ آرامی که استبان تا کنون از خود نشان داده است مخدوش می. مکث)   

 سه؟ر تون می های از این دست زیاد به دست پرونده -.استبان

 .کنیم هزاران الف نونِ دیگه اون زیر باشه اما فکر می. گذره مدت زیادی از شروعِ تحقیقات نمی -.پزشکِ قانونی

 الف نون؟ -.استبان

 . ناشناس هست مخففِ اعدامیِ -.استبان

 .(شان کند ساکت است آن که نگاه ناشناس، هنوز منزوی، بی اعدامیِ)   

که این قدر زود باهام  کردم فکر نمی...  کردم که م فکر نمیدَتصمیم گرفتم مشخصات و آزمایش خون بِ حقیقتش رو بخواید وقتی -.استبان

 ش کنند؟ تونند شناسایی یعنی می ... تماس بگیرند

 .کنیم مون رو می داریم سعی -.پزشکِ قانونی

 پذیره؟  یعنی معموالً امکان -.استبان

 .رسه مون می دست بستگی داره به اطالعاتی که -.پزشکِ قانونی

 هایی که پیدا کردید با اسم از این جا خارج شدند؟ چند تا از جنازه -.استبان

 . ضمناً، هر پرونده متفاوته .کنیم ها کار می این جور پرونده تون، مدت زیادی نیست که داریم روی گفتم به -.پزشک قانونی

مثل پیدا کردن سوزن ... ثل این هست، خودتون این رو گفتید، درسته؟ یعنی در واقعهر پرونده متفاوته، و هزاران پرونده م... درسته -.استبان

 ...گرفته یک سوزنِ کوچولو توی یک خروار کاهِ گوه. مونه توی یک خروار کاه می

 ...هر کار که الزم باشه -.پزشک قانونی

 ... کنم خواهش می... یک لحظه.( کند که او ادامه ندهد اشاره می) -.استبان

 .( شود خارج می. )رده آب براتون بیارمرم یک خُ می -.زشک قانونیپ

کند، گویی ایستادن برایش دشوار  بر میز تکیه می. رود دارد و وا می بر می سازیبیند که پزشک رفته است، دست از ظاهر استبان وقتی می)   

اندک اندک استبان . کند شود، فقط نگاهش می به او نزدیک نمی .نگرد شود و او را می خود خارج می اعدامی برای یک لحظه از انزوایِ. است

اعدامیِ ناشناس دوباره . یابد شود او را این گونه می پزشکِ قانونی وقتی لیوانِ آب در دست وارد می. یابد کند و خود را باز می قامت راست می

 .(رود در خود فرو می

 .(دهد پزشک لیوان را به او می. کند استبان تصدیق می)تون بهتره؟  حال -.پزشکِ قانونی

 .ممنون -.استبان

جمعی به ما اطالع دادند  هایی که در موردِ گورِ دسته از خونوادههیچ کدوم . ببینید، درسته که تا االن امیدِ زیادی نداشتیم -.پزشکِ قانونی

اما ... های اون منطقه پیدا نکردیم شیوِ ناپدیده شدهقطعی هم توی آر هیچ چیزِ. گشت هیچ کس دنبال یک زن نمی. ای با اون ندارند رابطه

 .ای پیش رومون باز شد وقتی با شما برخورد کردیم، امکانات تازه

 .دونم من هیچی نمی... من... دونید با من؟ شما که می -.استبان

 .نام کردند این اطالعات رو تغییر دادند یا وقتی شما رو ثبت هدونیم فامیلی پدرمادرتون روتون هاتون، مثالً، نمی فامیلی -.پزشکِ قانونی

وقتی . اون مرکزه  ارهایگذ فامیلی بنیان. نام کردند لی ثبتها رو با این فامی جایی که من بودم خیلی. آد تون نمیمن به کارِ فامیلیِ. نه -.استبان

 . شتندذا ها رو روش می براشون اصل و نَصَبِ کسی روشن نبود، این فامیلی
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 .گاه، باید یک دفترِ ثبتِ ورودی باشه امّا اون جا، توی پرورش -.پزشکِ قانونی

 .م گفتند همه چی گم و گور شده به. و سعی کردم اجازه بدند ببینمش. کردم من هم این طور فکر می -.استبان

 .شن شده پیدا می بعضی اوقات، با یک حکمِ قضایی، کاغذهای گم -.پزشک قانونی

 م دروغ گفته باشند؟ شن؟ اما، واسه چی باید به پیدا می -.استبان

باز ی اون چه اتفاق افتاده  هایی وجود داشتند و دارند که عالقمندند همه برای مدت خیلی زیادی، و البته همین حاال هم، آدم -.پزشک قانونی

 . نشه

 ؟ ...اون وقت من چه ارتباطی دارم با -.استبان

 خواید حقیقت رو بدونید؟ ا میشم -.پزشک قانونی

 . برای همین اومدم -.استبان

 .شه حقیقت فوری پیدا نمی -.پزشک قانونی

 . خیلی وقته که منتظرم -.استبان

تونیم تحت فشارشون بذاریم تا بذارند آرشیوها رو  ما می. ها هم اون چیزی نیست که آدم انتظار داره بشنوه و بعضی وقت -.پزشک قانونی

 ید؟ متوجه. اما به رضایت شما احتیاج داریم. نیمبازبینی ک

 .بله -.استبان

 کنید؟ با ما همکاری می -.پزشک قانونی

 .بله -.استبان

 

 2ی  صحنه

 

. ی قبل بود اعدامی کماکان فاصله گزیده است، همان جایی که در صحنه. اند استبان و اعدامیِ ناشناس در صحنه. قانونی البرتوارِ پزشکیِ

 .ولِ نگاه کردن به اسکلتِ روی میز استاستبان مشغ

 .شون کنی شون کنی و نگاه حتا اگه نگاه. دیگه نه. ها دیگه نه توی این استخون -.اعدامی

 . اسمِ من استبانه -.استبان

 .نه -.اعدامی

بگیم . دختر هم ندارم ل نیستم، دوستهمتأ. کنم توی یک نجاری کار می... دونی، معلومه خُب، این یکی رو می... بیست و هفت سالمه -.استبان

 . ای هستم آدم منزوی

 !خیلی/ االن دیره/ خیلی/ خیلیه -.اعدامی

دردی، تصویری، صدای : تونستم چیزی به یاد بیارم شد اگه می تر می آسون. پدرم رو هم به خاطر ندارم. به خاطر ندارم وتو ر... من -.استبان

م گفته بودند که من  خونه به توی یتیم. اما هیچی خاطرم نیست. بلد نیستم... جورِ دیگه... بزنم تونستم باهات حرف ، االن می...شما رو

م به این گذشت  بچگی لِکُ! هایی چه مادرقحبه. تون کردند رفتند، ترک. گفتند خیلی موردها مثلِ من بود، همیشه هم همین رو می. م سرراهی

 .نم آخه چرا پدر مادرم من رو سر راه گذاشتندغیض و غضب، شرمنده، از خودم سوال ککه، با 

 /کرد که تو اون فکر می/ ش گفته بودند چون به/ کرد اون فکر می/ فهمی؟ اون به این زن هم دروغ گفتند، می.( شود به او نزدیک می)  -.اعدامی

بینم که  ها خواب می هنوز هم بعضی وقت. کردند م می کردم؟ واسه این کار تنبیه دونی تا یازده سالگی رختخوابم رو خیس می می -.استبان

 . هام ی ترکه بشینه کفِ دست شم، خیسِ عرق، منتظر این که ضربه زده از خواب بلند می کنم، وحشت دارم توی خواب جام رو خیس می

 !دونست یاون نم -.اعدامی
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خیلی حرف ... اما. کنم برای یک اسکلت تعریف می... که دارم همه این چیزا رو... شاید یک خرده خُل به نظر بیام.( با نیمه لبخندی) -.استبان

. کنم می شون کُلی وقت صرف. کنم خوب هم ازشون مراقبت می. توی خونه کُلی گل و گیاه دارم. آد م می گل و گیاه خوشاز ...  این جام دارم

تا بتونم واقعاً . ، شده بعد از این همه سالمکرد ای کاش زنده پیدات می.( مکث کوتاه. )های سفری به خصوص، رُمان. مطالعه هم دوست دارم

چه ! نتکنم؟ چرا امیدِ زنده پیدا کردنت رو از دست ندادم، لع هان؟ دارم چی کار می! کنم؟ اما این، االن دارم چی کار می. باهات حرف بزنم

دونی تو  دونی؟ می تو می ست؟ انداختند؟ یا زنده های اون هم یک جایی اون جا و اون مرد؟ کجاست؟ جنازه.( مکث! )احمقم، نه؟ چه احمقم

 بابام کجاست؟ 

 .شد نه باید این جور می/ این جور نه/ شد نباید این جور می -.اعدامی

 

 2ی  صحنه

 

تر است و فضای بیشتری از  اکنون نور غلیظ بر این فضای دوم. شوند ونی و فضایِ مردِ مسن روشن میپزشکیِ قان هم زمان قسمتِ البراتوارِ)

مردِ مسن در حالِ . بینیم که روی آن این لوازم قرار گرفته است را می شیعالوه بر میزِ تحریر و صندلی کلِ فر. صحنه را در بر گرفته است

کند، تصحیح  پس از مدتی، اشتباه می. کند هایی را که روی میز دارد دنبال می دستورالعمل. ست بازی ی اسباب سوار کردنِ قطعاتِ یک قلعه

. افتد که در آن پزشک قانونی و اعدامی هستند این هم زمان با کنشِ البراتوار اتفاق می. کند یف میی خود کِ از دیدنِ پیشرفتِ سازه... کند می

آن چه ضبط کرده است را بازپخش . آید، گویی خوب نخوابیده است خسته به نظر می. گیرد یپزشک قانونی دوباره ضبط صوت را به دست م

 .(کند می

یک نسخه از . ی اطفال پیدا کنیم امروز سرانجام توانستیم ثبتِ ورودِ استبان را در خانه. بیستِ می.( از ضبطِ صوت) -.صدای پزشک قانونی

در بخشِ توضیحاتِ مربوط به مادر دو . طبق مندرجات، بچه تنها دو هفته داشت که ثبت نام شد.( مکث. )ی پرونده است آن ضمیمه تصویرِ

 .لوخان آلوارِس: خورند نامِ خانوادگی به چشم می

 .پاتریسیا لوخان آلوارِس. پاتریسیا.( شمرده) -.اعدامی

 به دلیلِ» : گوید یک پاورقی هست که می.( مکث)« متوفا»و « بیست و نه ساله»د شده سنش هم قی .(از ضبطِ صوت) -.پزشک قانونی یصدا

 .«شود دیگر ثبت می خانوادگیِ جهتِ همگِنیِ بهترش در اجتماع با نام. شود گاه ثبت نام می شرایط، کودک با قیمومتِ پرورش

 /!بهترش/ برای بهترش -.اعدامی

لوخان »های خانوادگی  ها و نام با این داده. پُر شده است« ناشناس»ی  ی مربوط به پدر با کلمه هخان.( از ضبطِ صوت) -.پزشک قانونی یصدا

 . دهیم در آرشیوِ ملّیِ ناپدیدشدگان انجام می جستجوییاقدام به « آلوارِس

 (.دهد ی میز را سامانی میهای موجود رو ابتدا پوشه. شود  پزشکِ قانونی مهیایِ ضبطِ متنی جدید می. یابد مطلب ضبط شده پایان می)

. ی دوازده یافتیم ی اعدامی ناشناسِ شماره  ی پرونده های پلیس را درباره دیروز عصر گزارش. بیست و پنجِ می( در ضبطِ صوت) -.پزشک قانونی

ی پرونده  از آن ضمیمهپی یک کُ. اش شکایتی تنظیم کردند پدر مادرش یک روز پس از دستگیری. یسیا لوخان آلوارِس استنامِ کاملش پاتر

حتّا به جوش . بیست و نه ساله. الغر. ای چشمانِ قهوه. بلوند. یک و شصت و سه. اند مشخصاتِ فیزیکی او را بسیار خوب تشریح کرده .شود می

به پدر و مادرش گفتند که  .اش بیرون کشیدند نامه، شبانه او را از خانه بر اساسِ شکایت. اند نخوردنِ فونتانلِ بزرگ در جمجمه نیز اشاره کرده

 .(ادامه دادن برایش زحمت دارد. شود ساکت می. )برند او را تنها برای بازجویی می

مادر . خیلی عصبی. چند تا مرد/ چند تا« .گیرند پاتریسیا، چند تا مرد سراغِ تو رو می». بلند شدن.( زند که به خاطر آوَرَد زور می) -.اعدامی

توی ماشین متوجه شدنِ این که از عجله و ترس، ژاکت . و لباس پوشیدن. چهار تا/ چند تا مرد. گفت پاتی ا، میگفت پاتریسی هیچ وقت نمی

 . رو عوضی پوشیدن
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سبز،  یک ژاکتِ شلوارِ جین،: ندش شرح داده اندلباسش را وقتی می برد.( در ضبطِ صوت. دهد کند و ادامه می تالشی می) -.پزشک قانونی

 . و یک ساعتِ مچی. آ. ل. پ. کنند که پالکی داشت که بر آن اوائل اسم و فامیلش کنده شده بود تأئید می. های ورزشی کتانی

 .این رو نه دیگه -.اعدامی

با در نظر گرفتنِ . مجرد. فرزندی ازش ثبت نیست. برادر خواهری نداشت. اند پدر و مادرش دیگر فوت شده (در ضبطِ صوت) -.پزشک قانونی

رود و از آن شروع به اسالیدِ تصاویری  به سمتِ کامپیوتر می .کند صوت را خاموش میضبطِ . تواند دیگر نمی... )نِ استبانو سِتاریخِ شکایت 

 (.در تصویر اول، اعدامی تنهاست. کند می

 .سه/ و/شصت/ یک/ ای  قهوه/ الغر/ سال/ بیست و نه. پاتریسیا. حاال اون جا. پاتریسیا -.اعدامی

بیند، در او، در ظاهر  ها می گذرند و اعدامی را در آن ها می به تدریج، در حالی که عکس. شود ای بر او خیره می نی لحظهپزشک قانو)   

گویی تصاویری که در حال اسالید . کشد مردِ مسن، در قسمتِ خود، دست از کار می. شود اش، در نگاهش، حسِ درد و رحم دیده می فیزیکی

در بعدی، . کند پزشک تصویر را عوض می. آن که حرکتی انجام دهد نگرد، بی ها را می ی خود، آن از منطقه  .افتند اند بر ضمیرِ دلش می شده

 .(خورد زنی حدوداً پنجاه ساله به چشم می اعدامی در کنارِ

عکس عوض . )ه پاک شدهحتّا اون هم دیگ. گذره از ندیدنش خیلی سال می. دو تا زنِ معمولی/ یک مادر و یک دختر. اونجان -.اعدامی

. اون. یک غذا. این عکس، آره.( دهد پزشک نیز با لبخندی واکنش نشان می. خندد اعدامی می. شود یک دورهمیِ خانوادگی دیده می. شود می

و . رقصید ند، میخو آورد، می بازی در می اون روز زیادی مشروب خورده بودف خُل. ساده و سرزنده/ بود/ بود. پدرِ خوبی بود. که هندونه داره

.( ها با اویند جمعی از بچه. در عکسِ بعدی در یک کالس است. )آورد اومد، یک کتابِ نو می همیشه وقتی می. اون، عقب، شلوار تیره، برادرِ پدر

 . تا این که سر به نیستش کردند. پنج سال توی اون کالج. ها دورش کردند بچه. معلم

 .ردم بلوند باشیک حقیقتاً تصور نمی -.پزشک قانونی

 

 9ی  صحنه

 

 .ایم هنوز بر دیوار است آخرین عکسی که دیده. البراتوارِ پزشکیِ قانونی

بدون / پرتت کردند/ انداختندت اون جا. کشته شدی. آره. زندانی شدی. دزدیده شدی. تو سر به نیست نشدی/ تو نه. نه. نیست سر به -.اعدامی

ی کوچولویِ زندگیِ خودمون  هر کدوم تیکه. هیچ کدوم انتخاب نکردیم/ هیچ کدوم. رو انتخاب نکردیسر به نیست شدن تو . نام بدون نشانی

وجود داریم اون جا / سر به نیست نشدیم، چون هنوز وجود داریم اون جایی که. کدوم/ هر/ آره/ هر کدوم. رو داشتیم، کم کم ساخته بودیم

های کوچولویِ زندگی که مالِ  خیلی دور از اون تیکه/ گمشده/ خیلی تنها/ تنها. بل از مردنیک ساعت و ساعتِ بعد و ساعتِ ق/ اون دور دورها

ها اسم خود رو تکرار کرد، پاتریسیا لوخان آلوارِس، اِنریکه ایبار نوگِیرا،  اون جا بایدخیلی وقت. که کم کم ساخته بودیم/ مالِ ما. ما بودند

، اسمِ مادرم تِرِسا بود، اسم پدرم آدولفو یا هکتور یا خوسوئه، برادرهام، زنم، ر کدوم با صدای زیرجوهان والدیبیا ریاسا، آنا مورات روکا، ه

ت رو به  تو باید بارها و بارها اسمِ واقعی/ و تو/ شن ها هم عوض می چون حتا اسم. لوئیسا، توماس، ایرِنه، مالیک، کارمن، آرون، گارسیِال، پدرو

سر به / تریسیا لوخان آلوارِس، پاتریسیا، نه مارلِن، پاتریسیا، تا به وجودت ادامه بدی و سر به نیست نَشیپا. خودت بگی تا فراموشت نشه

 .سر به نیست نَشی در غایت از خودت/ نیست نَشی در غایت

 

 1ی  صحنه

 

اعدامی نزدیکِ اوست، ناظر بر  ...ها، کاغذهای شکایت عکس: استبان مشغولِ دیدنِ مدارک است. اِستبان، پزشک و اعدامی. در البراتوار

 .هایش واکنش
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 ی چی یک خانم معلم رو اعدام کردند؟  معلم؟ واسه... باید به این اسم عادت کنم. پاتریسیا -.استبان

 .ند ها پدربزرگ و مادربزرگت این.( دهد در حالی که عکسی را نشانش می. )تنها خانم معلمِ اعدامی نبود -.پزشکِ قانونی

 کیا؟ -.استبان

 ...این جا پدربزرگته این جا هم مادربزرگت.( دهد نشان می) -.پزشکِ قانونی

 .(کنند هر سه نفر عکس را تماشا می)   

 .دو سال بعد هم مادربزرگت مُرد. اول پدربزرگت مُرد، نه سال قبل -.پزشکِ قانونی

 خیلی شبیه پدربزرگتی، نه؟ -.اعدامی

 .شون اطالع بدیم که پیداش کردیم باید به. دایی، خاله، پسردایی، دخترخاله. هم هستیمدنبال بستگانِ دیگه  -.پزشکِ قانونی

... همون شکلِ... و .( کشد های خود دست می یابد لذا بر چشم کلمه را نمی/)ها  همون.( نگرد ها و استبان را می که هم چنان عکس) -.اعدامی 

 .(کشد به ابروهای خود دست می)

 .ید الً مطمئنکام... پس -.استبان

 .بله -.پزشکِ قانونی

 .(گیرد اعدامی به آرامی فاصله می)پدرم چی؟ .( پس از یک مکث) -.استبان

 .دونیم در مورد اون چیزی نمی -.پزشکِ قانونی

 .مادرم مجرد بود -.استبان

 .بله-.پزشکِ قانونی

 بوده؟یعنی قایم کرده ... حامله بوده... این جا چیزی نگفته که اون -.استبان

تقریباً دو سال بین . نامه رو نگاه کن تاریخِ شکایت. ته استبان، شما بیست و هفت ساله. مسأله اینه که حامله نبوده. نه -.پزشک قانونی

 .ست دستگیریش و به دنیا اومدنِ شما فاصله

 ولی، توی این مدت کجا بوده؟ -.استبان

 .دونیم نمی -.پزشکِ قانونی

 ها، نه؟ همکارش بوده یا چیزی توی این مایه... ن بوده ، اون جا، اون جایی کهپس پدرم با او -.استبان

ش حامله  سال و چند ماه بعد از دستگیری کی. دونیم ها رو نمی ی سوال هنوز جوابِ همه. استبان، باید صبر داشته باشید -.پزشکِ قانونی

 .از این یکی مطمئنیم. شده

 .(دارد پالک را بر می شود و استبان به میز نزدیک می. مکث)

 .پاتریسیا، این جا، پاتریسیا. پاتریسیا. مارلِن نه. پاتریسیا -.اعدامی

 

 7ی  صحنه

 

 2ی  اولین عکسی که در صحنه. که در آن اعدامی تنهاست، لبخند به لب، با موهای وِلیک تصویر اسالید شده، . استبان و اعدامی. در البراتوار

دهد، گویی  اعدامی، از جایش، با این تماس واکنش نشان می. کشد شود و با دقت انگشتانش را بر آن می یک میاستبان به تصویر نزد. دیدیم

ها  سپس، چشم. شود در ابتدا واکنشش حاکی از نفی یا ترس است، اما بعد، اندک اندک، تسلیم می. حقیقتاً استبان او را لمس کرده است

کند،  کند وقتی او موی عکس را نوازش می کشد؛ سرش را خم می ستبان دست بر صورتِ عکس میگیرد وقتی ا و صورتش را جلو می بندد می

ی عکس میذارد، جایی که قلب است؛ اعدامی نیز  استبان دست بر سینه... کند های عکس را نوازش می آید وقتی شکم و شانه ش می قلقلک

 .فشرد گذارد گویی دستِ استبان را می دستش را همان جایش می
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 30 ی صحنه

 

پس . شنویم قبل از آن که کنش بر صحنه آغاز شود صدایش را می. خواند شود که متنِ در ادامه را می صحنه با صدایِ بدونِ تصویر زن آغاز می

او . پوشاند می شود و فضای بیشتری را تر می همان گونه که قبالً اتفاق افتاد، نور واضح. شود ی مربوط به مردِ مسن روشن می ای منطقه از لحظه

سپس . هایش افتاده است خوانده روی ران خواب رفته است، در حالی که کتابی که می. بینیم که خیلی از میزتحریر دور نیست بلی میرا بر مُ

پزشکِ (. شود اشاره میهمان گونه که در متن )آمیزد  تصویر می با صدای بی« اش مکالمه». شوند اعدامی و پزشکِ قانونی در البراتوار روشن می

 .گوید بدونِ آن که انتظارِ جواب داشته باشد قانونی با بقایایِ اعدامی سخن می

اما من دخترتان، پاتریسیا، را . شناسید شما من را نمی. اسمِ من ایرِنه کابریِل است: آقا و خانمِ لوخان آلوارِسِ عزیز -.صدا بدونِ تصویر

. نوشتم، اما توانش را نداشتم تان می ها برای شاید باید زودتر از این. آمدم و در آن جا با او بودمحدودِ سه سال قبل از زندان در . شناسم می

گذشت فراموش کنم و فکر توانم هیچ چیز از آن چه در آن جا بر ما  کنم چون نمی االن چنین کاری می.( شود ی مردِ مسن روشن می منطقه)

 .شت بدانیدآن چه در مدت زندان بر او گذ ی دخترتان و دارید که درباره ها این حق را کردم که شما و سایرِ خانواده

 .(شود، اعدامی و پزشکِ قانونی آن جا هستند البراتوار نورافشانی می) 

 یه، م گفتند که چیزهایِ مهمی به. ت یک مدارکی برای ما آوردند خانواده.( یابد صدایِ بدون تصویر تفوق می صدایش با) -.پزشکِ قانونی

. کند ها می پزشکِ قانونی در سکوت شروع به خواندنِ نامه. )این جا چند تا نامه هست. کاغذهایی که از پدر مادرت قبل از مرگ به جا مونده

 .(ها را ببیند شود تا او هم بتواند نامه اعدامی به او نزدیک می

کنم حقیقت دارد، خودم را که  تان تعریف می کند، اما چیزی که برای تان می خوانید اذیت دانم آن چه در این نامه می می -.صدای بدونِ تصویر

پاتریسیا تقریباً دو سال را در همان بازداشتگاهی که من . ی ناپدید شدنِ دخترم بدانم دادم حقیقت را درباره گذارم، ترجیح می جای شما می

 .این ساختمان یک مدرسه بود چون قبالً« مدرسه»گفتند  به این مکان می. در آن بازداشت بودم، گذراند

 .ایرِنه -.اعدامی

اولش او . اش مرده به دنیا آمد به او گفتند که بچه. یک پسر. ای به دنیا آورد در این مدت که آن جا بود حامله شد و بچه -.صدای بدونِ تصویر

. اش مرده به دنیا آمده ر قبول کرد که آره، بچهخواست دیوانه بشود، اما دستِ آخ کرد و چند روز که گذشت جوری شد که انگار می باور نمی

هیچ وقت جرأت نکردم به دخترتان . دانم کجا نمی. دانم چون دیدم چه طور بچه را با خودشان بردند می. دانم که این حقیقت ندارد اما من می

بارها و بارها . تحتِ سرپرستیِ یک خانواده خانه یا اما شما یک نوه دارید، توی یک یتیم. خواستم بیشتر اذیت شود حقیقت را بگویم، نمی

دانید  نمی. شان کنم زایمان کمک توی  خواستند که ها از من می ، چون من پرستار هستم و بعضی وقتبرند ها را با خودشان می که بچه ام دیده

. ترس بجنگم جلویگیرم چه طور  یکنم و دارم یاد م نویسم، چون توی یک کشور خارجی زندگی می االن چه قدر نامه مثل این دارم می

تان بگردید که  توانید دنبالِ نوه اید، اما فقط زمانی می کنم که یک بار آن را پشت سر گذاشته تان زنده می م که دردی را برای خیلی متأسف

 .ایرِنه کابریِل. با احترام. بدانید وجود دارد

 نه؟چرا / و نه/ اون دوتا. دونستند ها می پس اون -.اعدامی

 . بعدِ اون یکی. یکی دیگه هم هست  -.پزشکِ قانونی

ای که در آن از خود نشان  صادقانه استواری. تان خیلی خوشحالم از دریافتِ پاسخ: آقا و خانمِ لوخان آلوارِسِ بسیار عزیز -.صدایِ بدونِ تصویر

 .ستایم اید می داده

 .ستایم اید می ان دادهای که در آن از خود نش صادقانه استواری -.پزشکِ قانونی

 ...استواری -.اعدامی
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ها را  دانم چرا بچه من نمی. تان را پاسخ دهم های کنم سوال سعی می. برید دانم چه قدر از این مسأله رنج می با این که می -.صدایِ بدونِ تصویر

 .دادند ها پس نمی به خانواده

ای خواندن را قطع  لحظه! )لعنت. دادند ها پس نمی ها را به خانواده دانم چرا بچه یمن نم.( هم زمان با صدایِ بدونِ تصویر) -.پزشکِ قانونی

  .(گیرد سپس از سر می. کند می

بزرگ « یک فضای سالم»ها این فرصت را داد که در  آن  ها را بازتربیت کرد، که باید به یک بار ازشان شنیدم که باید بچه -.صدایِ بدونِ تصویر

 .فهمش خیلی سخت است، حتا اگر زمان زیادی از آن گذشته باشد. کردند یا نه ها به عنوان غنیمتِ جنگی استفاده می آندانم از  نمی. شوند

 /یک بارِ دیگه نه/ این نه/ نه/ نه -.اعدامی

این مسأله هیچ کمکی ام ترجیح دادم از پدرِ بچه حرفی نزنم، چون فکر کردم که  ی قبلی تان، در نامه در موردِ سوال -.صدایِ بدونِ تصویر

  .کنم شجاع باشم توانم شما را مطلع کنم، از این رو من هم سعی می اما همان گونه که گفتید، من تنها شخصی هستم که می. کند تان نمی به

او . رود ست میی مردِ مسن ا تر به منطقه به سمتِ جناحی که نزدیک. گیرد شود، اعدامی فاصله می در حالی که صدایِ بدونِ تصویر پخش می)

کند و ترانه را از یک بیت قبل شروع  گاهی اشتباه می. کند با صدای زیر آواز خواندن؛ در صدایش ترس و اضطراب است شروع می. نگرد را می

 .( آمیزند هر دو صدا، صدای ترانه و صدای بدونِ تصویر در تمام این بخش به هم می. کند گویی دارد یک درس را تکرار می. کند می

هوسِ دخترتون به سرش . اسمش اِرنستو نابیا سَن خوآن بود. یک ستوان. های توی مرکز بود پدر بچه یکی از نظامی -.صدای بدونِ تصویر

 . اون بود که دخترتون رو حامله کرد. افتاد

 -.اعدامی

 Vor der Kaserne / Vor dem großen Tor / Stand eine Laterne / Und steht sie noch davor / So woll’n wir 
uns da wieder seh’n / Bei der Laterne wollen wir steh’n / Wie einst Lili Marleen / Wie einst Lili 

Marleen.2 

کند ببیند صدا از کجا  جستجو می. شنود دهد، تو گویی آن را می شود و اندک اندک از شنیدنِ ترانه واکنش نشان می مسن بیدار می مردِ)

 .(آید می

 هر کاری که. تان کنم توانم کمک م اما نمی من، بسیار متأسف. کنند یا نه دانم این اطالعات را علیه او استفاده می نمی -.بدونِ تصویرصدای 

. کند ی این چیزها چه جور اذیتم می توانید تصور کنید که یادآوری همه نمی. ها نوشتنِ این نامه: آید، انجام دادم کردم از دستم بر می فکر می

 من را رها دانم آیا روزی این ترس نمی. ترسم خیلی می. ترسم هنوز می. توانم برگردم، دستِ کم فعالً خیلی دلتنگِ کشورم هستم اما نمی

ها  هیچ کدام از این اتفاق. دهم و آن چه جرأتِ انجامش را ندارم بابت همه چیز من را ببخشید، به خاطر آن چه دارم انجام می.  کند یا نه می

 ایرِنه. بدرود با مهر  . ، برای من هم همین طور، برای شما هم همین طورافتاد نباید برای پاتریسیا می

 -.اعدامی

Unsere beide Schatten / Sah’n wie einer aus / Daß wir so lieb uns hatten / Das sah man gleich daraus / 
Und alle Leute soll’n es seh’n / Wenn wir bei der Laterne steh’n / Wie einst Lili Marleen / Wie einst Lili 
Marleen. / Schon rief der Posten/ Sie blasen Zapfenstreich / Das kann drei Tage kosten / Kam’rad, ich 
komm sogleich /Da sagten wir auf Wiedersehen / Wie gerne wollt ich mit dir geh’n / Mit dir Lili 

Marleen. / Mit dir Lili Marlee.1 

 

                                                           
2
/ نان چون قبل، لیلی مارلِنچ/ برق خواهیم بود زیرِچراغ/ کنیم آن جا دوباره یکدیگر را مالقات می/ و هنوز آن جاست/ برقی بود چراغ/ روی دروازه روبه/ روی پادگان روبه ( 

 . چنان چون قبل لیلی مارلِن
1
راغ وقتی زیر چ/ ردم آن را خواهند دیدی م و همه/ که چنین تصویری به جا ماند/ آن قدر یکدیگر را دوست داشتیم/ آمدند یک سایه به نظر می/  های ما دو تن سایه(   

پس یکدیگر / آیم، رفیق دارم می/ «تان آب بخورد این ممکن است سه روز برای/ بینند دارند سان می»/ دهد راخوان میبه زودی نگهبان ف./ مثلِ قبل، لیلی مارلِن/ برق باشیم

 . لیلی مارلِن با تو/ با تو، لیلی مارلِن/ شدم با تو خوشبخت می/ را بدرود گفتیم
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این گونه، هر یک از . شود ی روشنش نزدیک می المرزِ منطقه تا خط. ایستد نگرد و بر پا می ست می مسن به سمتِ جایی که اعدامی مردِ)

 (.خواند، با خشم، با ترس، با درد نگرد، در حالی که اعدامی آواز می قسمت خود، به دیگری می

  -.اعدامی

Deine Schritte kennt sie, /Deinen zieren Gang /Alle Abend brennt sie, /Doch mich vergaß sie lang /Und 
sollte mir ein Leids gescheh’n /Wer wird bei der Laterne stehen /Mit dir Lili Marleen? / Mit dir Lili 
Marleen?/ Aus dem stillen Raume, /Aus der Erde Grund / Hebt mich wie im Traume / Dein verliebter 
Mund / Wenn sich die späten Nebel drehn / Werd’ ich bei der Laterne steh’n / Wie einst Lili Marleen. / 

Wie einst Lili Marleen.4 

 

در ها  پزشکِ قانونی نامه. اعدامی و مرد مسن رودرروی هم: شود ای آرامش و سکوت برقرار می لحظه. را به پایان برده است اش اعدامی ترانه)

 .(ها را بر میز بگذارد کند، تا آن سرانجام حرکت می. دست مانده است

گی،  ش چیزی نمی به.( رو به پزشکِ قانونی. آید که کجاست دارد و به خود می به آهستگی چشم از نگاه کردن به مردِ مسن بر می) -.اعدامی

ش  به./ این نه/ ست دنبالِ چیزِ دیگه/ اون منتظره/ ست اون مثل یک بچه /اون. کنم، این کار رو نکن خواهش می/ نه، مگه نه؟/ به استبان/ نه؟ 

 !کنم خواهش می/ نگو

 .(ماند گرِ مردِ مسن می چرخد، تا آن که نظاره پزشکِ قانونی به آهستگی می)

 

 33ی  صحنه

 

. ست، بدون روپوشِ سفید پزشک با لباسِ معمولی. تها را تمام کرده اس استبان خواندنِ نامه. پزشک، استبان، اعدامی. البراتوارِ پزشکیِ قانونی)

 (.آن که بخواهد در صحنه مشارکت کند سپارد بی در ابتدا اعدامی گوشه گزیده است و گوش می

 این حقیقت داره؟ -.استبان

 .کنه یه که این زن داره تأئید می چیزی  -.پزشکِ قانونی

 دونستند؟ پس پدربزرگ و مادربزرگم می -.استبان

تا همین چند وقت پیش، هیچ کس جرأت . ترسیدند یا می. حتماً نتونستند کاری انجام بدند. در موردشون بد قضاوت نکن -.قانونی پزشکِ

 .حرف زدن در موردِ این مسائل رو نداشت

 تونیم آزمایشِ دی ان اِی ازش بگیریم؟ گه این مرد زنده باشه، می ا.( پس از یک مکث) -.استبان

 ش؟ خوای بشناسی می.( سکوت. شود ها می استبان مشغولِ نگاه کردن به نامه)ون باید رضایت بده ا -.پزشکِ قانونی

 .نه.( تواند مانع شود شود، گویی می به آنان نزدیک می) -.اعدامی

 چی گفتید؟ -.استبان

 .کنم نه، نه، نه خواهش می -.اعدامی

 . شه این آدرس.( کند در حالی که کاغذ را به سمتِ او دراز می) -.پزشکِ قانونی

 !برو از این جا/ برو! نه! به حرفش گوش نده -.اعدامی

 تون گفته؟  چی به.( دهد پزشکِ قانونی پاسخ نمی)رفتید دیدنش؟ شما به دیدنش رفتید؟  -.استبان

                                                           
4
چه کسی زیرِ چراغ برق خواهد / و مرا اتفاقی افتد/ حتّا اگر فراموشم کرده باشد/ سوخت گاهان می تمامِ پسین/ خرامیدنِ باشکوهت را/ شناخت های تو را می آن زن گام(   

من / زند هنگامی که برفِ شبانه چنبره می/ چون در رؤیاییخیزانند چنان  مرا بر می/ انگیزت لبانِ ستایش/ از سطحِ زمین/ انگیز از فضای سکوت/ با تو؟ لیلی مارلِن/ رفت؟

 . به مانندِ قبل، لیلی مارلِن/ قبل، لیلی مارلِنبه مانند / زیر چراغ برق خواهم بود
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 .باهاش حرف نزدم -.پزشکِ قانونی

 ...خوام یا نه دونم می نمی. ..من -.استبان

 .ارنستو نابیا سن خوآن -.پزشکِ قانونی

 .اون االن نه. اون نه! کنم خواهش می -.اعدامی

  .و چهارتا نوه. سه تا فرزند داره . متأهله -.پزشکِ قانونی

 .کنه برام فرقی نمی -.استبان

 .کامالً عادی. دارهیک زندگی عادی . چند وقت پیش شصت و دو ساله شد -.پزشکِ قانونی

 !ها دروغ باشه های توی این نامه شاید حرف -.استبان

 جالب نیست؟. معلمه. دختر کوچیکش همسن توئه -.پزشکِ قانونی

 کنید؟ ها رو برای من تعریف می واسه چی این -.استبان

 ؟خواد که نمی/ بینی که نِ نمی -.اعدامی

و کنی خبر داشته باشه که یک داداش ناتنی داره؟  هایی که پدرش کرده خبر داره؟ فکر میکنی این دختر از کار تو فکر می -.پزشکِ قانونی

 .های دیگه هم کرده احتماالً این کار رو با زن. ش نیستی حتماً تو تنها برادر خواهر ناتنی

 !شاید حقیقت نداشته باشه -.استبان

یک . کنه ش می هاش و مراقبت از باغچه ست و وقتش رو صرفِ بازی با نوه ستهاالن بازنش. به سرگردی. ش دادند ارتقاءِ درجه -.پزشکِ قانونی

  . باغچه خوشگل داره پُر از گلسرخ

 !ساکت شید -.استبان

 !کنی ش می داری اذیت -.اعدامی

 .اما نه خیلی. ش هستی یک خُرده شبیه -.پزشکِ قانونی

 خوای؟ از من چی می( .گیرد هایش می او را از شانه)خواید؟  از من چی می -.استبان

 . بینه هاش نزدیک رو خوب نمی فقط چشم. خوب پیر شده -.پزشکِ قانونی

 !خفه شو دیگه! خفه شو -.استبان

کند و، چون یک مست، به میز جایی که بقایای اعدامی  اما به جای آن وی را رها می .استبان گویی چیزی نمانده که پزشکِ قانونی را بزند)

آید، گویی او را کتک  افتد، دردش می اعدامی بر زمین می. ریزد ی دست تمام این بقایا را بر روی زمین می با چند ضربه. شود هست نزدیک می

شود،  دور می. دهد به او حالت استفراغ دست می. شود ی خود می متوجه کرده داغان، های پخش و پال، اسکلت واناستبان با دیدنِ استخ. اند زده

گیرد در حالی که استبان استفراغ  سرِ او را می. شود پزشکِ قانونی به او نزدیک می. های خود را بگیرد بدون این که بتواند جلوی عُق زدن

 . کند می

حاال، کم کم، داریم . شون زنند، این همه سال بعد از مردن اسم، که هنوز دارند حرف می  بیصداهایِ . زمین پُر از صداهاست -.پزشکِ قانونی

 . مون بِگَند گوش بدیم خوایم به اون چه که باید به اما باید خیلی قوی باشیم اگر می... آریم این صداها رو توی نور می

 

 32ی  صحنه

 

 . کند  گوید مادامی که پزشکِ قانونی اسکلتِ او را جمع جور می اعدامی سخن می

موی خود را لمس . یابد کلمه را نمی/ )رنگِ/ به خاطرِ رنگِ. مارلِن دیتریش. ش ی موردِ عالقه مثلِ هنرپیشه. از همون اول. مارلِن -.اعدامی

 . کردند ازش استفاده کنیم و مجبورمون می ذاشتند رومون میاون جا یک اسمِ دیگه  .«به بعد تو مارلِن هستی از حاال» :از اول گفت.( کند می



ی دوازده اعدامیِ ناشناسِ شماره پژمان رضایی  گراسیا مورالِس 

 
17 

 

تآن اس  ممترج  زاین ارث منوط هب مجوزکتبیرهگوهن استفاده ا  
litopeyman@gmail.com 

 

 

ده، اون رو مالِ  اسم جدید غسل تعمید می کسی که یک زندانی رو با یکِ. اون این اسم رو براش انتخاب کرد.  یسیا هم اسمِ مارلِن افتادبه پاتر

چون تو رو . تری هم بودند تر و قشنگ اما برای چی اون زن؟ دخترهای جوون/. هحق داره باهاش این کار رو بکن/ حق داره. خودش کرده

یا چون وقتی . کردی ش می چون یک جور دیگه نگاه. واسه هر چیز. ت کنه شکنجه/ تونست  انتخاب کرد، چون انتخاب کرد که مارلِن باشی، می

این، . توی تاریکی موندن و مفهومِ زمان رو از دست دادن. ن روزچندی. ت کنه دوست داشت حبس. دادی جواب نمی کرد ازت چیزی سؤال می

یک تیکه صابون، یک روبان : ها با هدیه. آد یک دفعه سرحال می/ بعضی/ ها هم اما بعضی وقت/. نه/ این ممکن نیست/ توی تاریکی موندن، این

ها  بعضی شب. گردونه ت بر می کت رو ازت گرفتند، اون رو بهفهمه پال و وقتی می. ، یک عطر، یک خرده غذا.(کند موی خود را نوازش می)برای 

: گه یا می. از وقتی بچه بود/ کنه ش تعریف می های گذشته از خاطره/ دو تا پسر و یکی توراهی/ دو/ هاش زنه، از زنش، از بچه فقط حرف می

چون /... بود/ نه بودها باهاش این قدر خوب تا کُ ی وقتاین که بعض. زنه ش حرف می همون جور که یک نفر با معشوقه. «مارلِن، واسم بخون»

/ و اون وقت. انگار با محبت/ کرد، انگار ها، آروم نوازشت می بعضی وقت. شد پذیرتر می شد، آسیب کرد، اون زن نرم می وقتی این جور رفتار می

سوزی یا رقتِ قلب یا  احساسِ چیزی هست شبیهِ دل وحشتناکه وقتی/ کنه، ت می وحشتناکه وقتی، به اون آدمی که داره شکنجه/ اون وقت

 /... .نسبت به کسی که داره/ تشکر نسبت به

سعی کرد اون رو / و سعی کرد. نه. خواست مارلِن اولش نمی. دیگه پریود نشدی/ بیشتر از یک سال گذشته بود/ توی زمستون/ یک مدت بعد

بعداً . همین جوری بزرگ شد/ و همین جوری/ خواست بمیره اما بچه نمی. توی خودش روغنِ داغ ریخت/ زد خودش رو می/ از اون جا در بیاره

تنها چیز جدیدی که اون / تنها چیز زنده.( / زند شکمش را دست می)زنده این جا این تو / کم کم شروع کردی توی خودت احساسش کردن

وع کردی غذا خوردن و با دقت خودت رو نظافت کردن و استراحت دست از زدنِ خودت برداشتی و دوباره شرو / و گفتی شاید شاید/ جا بود

 . و این جوری با مراقبت از خودت، شروع کردی به مراقبت از بچه. کردن

ها، مارلِن  اما خیلی شب. کرد کرد حتّا نگاهش هم نمی توی مجموعه با مارلِن برخورد می اگه. وقتی داستان رو فهمید. نیومدت  اون دیگه سراغ

و اون قدر ترس داشتی، اون قدر / کنه این جوری ول نمی رو گرده، که مسائل چون مطمئن بود که اون بر می/ شنوه کرد چیزی می میخیال 

 .ت بریزه ی دلشوره آد تو، تا همه خواستی ببینی که یک دفعه می ها می بعضی وقت/ ها ترس بعضی وقت

به کفِ زمین زیر پاهایش / )شه متوجه می/ اون. شی و متوجه می/ روع شدپاتریسیا احساس درد توش ش/ اون/ یک روز عصر شروع شد

دوئن سمتت و  ت می های همبندی و زن!/ شاشم دارم به خودم می.( گیرد شکمش را می! )کنم خواهش می. شاشم دارم به خودم می.( نگرد می

احساس  اُفته و همه چیز خیلی سریع اتفاق میو . تاقِ خیلی تمیزاون وقت بردندت به یک ا!/ ، هنوز نه!خیلی زوده! هنوز نه: زنی تو فریاد می

من / من/ پاتریسیا/ پا/ مارلِن/ و اون وقت اون/ دیگه بیرونه/ آد بیرون می/ ت بچه/ کنه که بچه زنه و احساس می اون زور می/ اون/ کنی می

یک هقِ هقِ مالیم، مثلِ زاریِ . شنوم ش رو می گریه/ شنوم یو توی این لحظه صداش رو م. یک جوری انگار خالی از درون/ مونم یک جوری می

مرده به دنیا اومده م  م گفتند که بچه و بعد وقتی برگشتند داخل به. اما خیلی سریع اون رو بردند. شنوم صداش رو می. یک حیوونِ کوچولو

و بار دیگه تکرار  ها یک بار کردم، اما اون لتماس میزدم، ا میجیغ ! ش رو شنیده بودم ، چون صدای گریهکردم شون رو باور نمی من حرف. بود

خیلی کوچیک بود، خیلی !/ ای که دنبالشی خاکش کردیم برو پیِ کارت، زن، بچه!/ مرده به دنیا اومد/ یک بار و بار دیگه/ همیشه/ کردند می

 !.ی مادر بودن هم نداری حتّا عرضه./ ضعیف

دیگه / ردهو توی خودم شروع کردم به گفتن آره، که مُ. ساکت و آروم شدم/ من/ یسیاتوی تاریکی، پاتراون جا، . م کنند مجبور شدند حبس

عقبِ یک . یک گروه رو. یک مدت بعد ما رو کشیدند بیرون. هیچ کاری کرد/ نه/ شه نمی/ فراموشش کن/ ای هیچ جا نیست هیچ بچه/ نیست

هم معرفی کردیم، گفتیم اهل  خودمون رو به. اون جا چرا/ ند با هم حرف بزنیم، اما اون جاذاشت هیچ وقت نمیقبالً . های بسته وانت، با چشم

هامون صدای  زیرِ قدم. مون کردند توی یک چاله وسطِ جنگل تیربارون. بعضی ساکت بودند. کردند خوندند یا گریه می بعضی دعا می. کجائیم

 .بوی خاکِ نمناک. شد س میها ح تابشِ آفتاب که بعضی وقت. اومد های خشک می برگ

ی  اون ترانه. خوندم اون وقت آواز می/. اومد همیشه ستوان ارنستو نابیا سن خوآن رو یادم می/ اومد اون جا اون پائین، میونِ خاک، یادم می

 .دیتریش رو که مجبورم کرد از حفظ کنم
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 .(کند را زمزمه می لیلی مارلِنموسیقیِ )
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بینیم که به سمتِ  روشن است؛ سیاهیِ اعدامی را می البراتوار در تاریک. فضای البراتوار، که هنوز از هم سوا هستند فضای مردِ مسن و

های خانوادگی نیز  ایم، حال یک کُمُد با عکس تر شده است؛ عالوه بر مبلمانی که دیده این منطقه اندکی وسیع. نگرد ی مردِ مسن می منطقه

مرد مسن و . کند یک ضبطِ صوت هم هست که گفتگو را ضبط می. ریر، یک سینی با یک پارچ لیموناد و چند لیوانبر میز تح. شود دیده می

پس از چند لحظه، مردِ مسن عینک خود را . ست که استبان آورده است های اعدامی اولی مشغولِ نگاه کردنِ عکس. . اند استبان آن جا نشسته

 .دکن دارد و استبان را نگاه می بر می

 .های زیادی اومدند اون جا آدم. م متأسف. آرمش، نه به خاطر نمی -.مرد مسن

 .حدوداً دو سال. تاً زیادی بازداشت بودمدت نسب -.استبان

 دونید؟ از کجا می -.مرد مسن

 .ی شما نیست شون به بدی حافظه هایی که حافظه هستند آدم -.استبان

 .کنند توجه کنید مینباید به هر چی واستون تعریف  -.مرد مسن

 یه؟ منظورتون چی -.استبان

 خواید؟ یک خرده لیموناد می -.مرد مسن

 .نه، ممنون -.استبان

یک درختِ . خوریم کردم، اما دیگه توی خونه فقط لیموناد می تون می ای تعارف تونستم چیز دیگه می .(کند برای خود سِرو می) -.مرد مسن

 ؟وقتی داخل شدید دیدیدش. لیمو دارم

 .دقت نکردم -.استبان

. رتاژتون ازش استفاده کنیدپُخواید، بتونید توی این رِ تا، اگه می. بذارید باهاتون صادق باشم. ببینید.( ای پس از نوشیدن جرعه) -.مرد مسن

و کُلی هم دروغ . ده قضاوت کننداالن آدم و عالم بسیج شدند در مورد اتفاقی که افتا. خونم ها رو می روزنامه. افته دونم چه اتفاقی داره می می

 .کنند دارند سرِ هم می

 .شما اون رو تیربارون کردید، در این شکی نیست -.استبان

این اتفاقات هم . م نکنید این جور نگاه. بله. های خودش کشته باشدش خُب، من این قدرها مطمئن نیستم، شاید یکی از آدم -.مرد مسن

 . افتاده

 ...هیچ ارتباطی نداشت با. لم بوداون فقط یک مع -.استبان

ذاشتند، صحیح،  اسلحه نداشتند بمب هم نمی. ها این کار رو کردند بعضی غیرنظامی. ها همکاری کرده شاید یک جورهایی با اون  -.مرد مسن

خوان  هایی هستند که می دونم آدم می، ببینید... شدند واسطه می. دادند ها رو پناه می فراری. کردند می  اما از بیرون از خشونت پشتیبانی

ش رو خوردم، من هم عزیز  از دست  من هم چوب. تونم نفهمم چه طور می... دردِ از دستِ دادن یک نفره. فهمم این رو می. کِشی کنند کینه

. یه ل و پر بِدید، این به نظرم کارِ بدیشون با ها به اما این که حاال بیان داستان عَلَم کنند و شما از توی رسانه... هام، همکارهام دوست. دادم

 واسه چی قالِ قضیه رو واسه همیشه نَکَنیم؟. مدتِ زیادی گذشته

 . منظورتون اینه که فراموش کنیم -.استبان

 ربازهم به عنوانِ س ما. شد هر چی هم شد باید می. ای نبوده منظورم اینه که قبول کنیم این داستان برای هیچ کس چیز ساده -.مرد مسن

 .چون هنوز خیلی جَوونی. ش نباشی گر چه شما االن متوجه. ای داشتیم یک وظیفه
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 . بیست و هفت سالمه -.استبان

این آرامش، این امنیت به . کنه، توی یک کشور اَمن که مردم از چیزی وحشت ندارند شما االن توی یک کشورِ آروم زندگی می -.مرد مسن

 .کردیمیه که ما  لطفِ همون کارهایی

 منتظر قدردانیِ من هستید؟ -.استبان

 . من فقط مأمورِ به وظیفه بودم. قدردانی نه. نه -.مردِ مسن

 . عجله ندارم. با حوصله بخونیدشون. م ها رو هم آورده این.( ها در آوردنِ نامه در حالِ. )البته -.استبان

کند، هر چند  زند و شروع به خواندن می مردِ مسن عینکش را می. کند ه میهایی که در اتاق است نگا عکس. زند استبان اطراف گنجه قدم می)

وقتی . خواند، بی آن که اثری از دگرگونی در او هویدا شود هر دو نامه را سر فرصت می. کند کند ببیند استبان چه می هر از گاه سری بلند می

 .(دارد کند عینک بر می تمام می

 درسته؟شما خبرنگار نیستید،  -.مرد مسن

 .نه -.استبان

کنید  حقیقتاً فکر می.( سکوت پس از یک. )پس این دیگه الزم نیست.( کند دارد و خاموشش می ضبطِ صوت را بر می... )فهمم می -.مرد مسن

 چیزایی که این تو اومده راسته؟

 چرا نباید باورشون کنم؟ -.استبان

 .چون هیچ مدرکی ندارید  -.مرد مسن

 .نند که چیزای این چنینی اتفاق افتادنددو همه می -.استبان

اصولی داشتیم که باید ... ما خانواده داشتیم زن، بچه. عجب تأئیدی... دونند که چیزای این چنینی اتفاق افتادند همه می -.مرد مسن

 یه؟ تون چی اسم... ینید،بب.( دهد ها را نشان می در حالی که نامه)کردیم؟  برای چی باید چنین کارهایی می... دادیم شون می انجام

 .استبان -.استبان

 تون اینه؟ واقعاً اسم -.مرد مسن

 .بله -.استبان

 .چیز واسه مخفی کردن ندارم چمن هی. کردم تون می همین جوری هم قبول. ، استبان؟ لزومی نداشتدم کلک زدی واسه چی به -.مرد مسن

 .ستید؟ و همه چی یادشهدون ست، می این زن، این پرستار، ایرِنه، زنده -.استبان

 باهاش صحبت کردید؟ -.مردِ مسن

 .بله -.استبان

 . خواید چی به دست بیارید دونم شما حاال با تمام این چیزها می من نمی -.مرد مسن

 .دونستنِ حقیقت -.استبان

دونید  و می. خواید این کار رو بکنید نمی. کنید حرف من رو باور نمی. دونید کنید حقیقت رو می اما شما که دیگه فکر میحقیقت؟  -.مردِ مسن

ی ما  همه« .فرزندِ هیوال. م کنید نگاه. ام یک قربانی. من فرزندِ جالدِ مادرم هستم»: از دیدِ شما نگاه کنیم. چرا؟ چون این یک داستانِ مفصله

 .ها راست نیست م، نه، هیچ کدوم از این حرف اما متأسف. دوست داریم شهیدنمایی کنیم

 .شید با یک آزمایشِ دی اِن اِی از هر اتهامی مبرّا می -.ناستبا

 .ی من برید بیرون شم از خونه حاال هم ممنون می. ای برای گفتن ندارم حرف دیگه -.مرد مسن

 ...؟ اگه واقعاً چیزی برای مخفی کردن نداریدجرأتش رو ندارید -.استبان

 !ای به مشارکت توی این بازی ندارم من عالقه.( تا به حال از خود نشان داده استای کمتر از آنی که  یک لحظه با خونسردی) -.مرد مسن

 ...شه مجبورتون کرد ی خودتون انجام بدید، می اگر نخواید به اراده -.استبان
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حاال هم به خودتون  ...حاال هم! که پا گذاشتید این جا و از حُسنِ نیتِ من سوءِاستفاده کردید! شما! شما یک آدم دروغگو هستید -.مرد مسن

 .ی من بیرون برید از خونه... دید جرأت می

ی اون  همون طور که گفتید، االن مردم شروع کردند به قضاوت درباره. پیگیری این پرونده باشه م هست وکیلی که عالقمندِ مطمئن -.استبان

 همسن و سالِ منه، نه؟.( دارد های کُمُد را بر می کسیکی از ع. )دن ترها گوش می زنند و کوچیک ترها حرف می بزرگ. چه اتفاق افتاده

 .( زند عکس را از دستان او چنگ می! )اون رو بذار سرِ جاش -.مردِ مسن

 تونه داشته باشه؟  ها چه نظری می ی این نامه این دختر درباره -.استبان

 .زنم پلیس رم زنگ می می -.مرد مسن

 .رم خودم دارم می. لزومی ندارم -.استبان

 .( هاست ها و نامه اش به عکس اشاره. )ها رو هم با خودتون ببرید ی این همه -.مرد مسن

 .تون تقویت بشه ها نگاه کنید حافظه شاید اگه سر فرصت بیشتر به عکس. ها هم دارم بیشتر از این. اَن فقط کُپی. تون بمونه پیش. نه -.استبان

 ...م شدید م یا خانواده ببینم نزدیک خونه. ن نشههیچ وقت دوباره این دور و بر پیداتو -.مرد مسن

 کنید؟ مثالً چی کار می -.استبان

 .سعی نکنید من رو مَحَک بزنید. یه م جدی حرف. گردید این جا بر نمی -.مرد مسن

گذارد، جایی که اعدامی  می ی البراتوار گردد، در حالی که استبان جانبِ منطقه مرد به سمتِ میزش باز می. مانند ای رو در رویِ هم می لحظه)

 .7ی  گذارند، مثلِ پایانِ صحنه شان می شان را روی قلب هر دو دست. نگرد او را می. در آن است

 

 34ی  صحنه

 

 .شنود زند و صدای او را می ی بازپخش را می دکمه. اعدامی در دستانش ضبطِ صوتِ پزشکِ قانونی را دارد

ها، تالش  حافظه، بدن. خواهد، همّتِ زیاد قدرتِ زیاد می. ساده نیست سر به نیست کردنِ یک نفر.( از ضبطِ صوت) -.پزشکِ قانونیصدای 

شود، پزشکِ قانونی به اعدامی  مادامی که صدایش پخش می. )طلبد، همدستیِ زیاد انضباطِ زیاد می. کنند تا وراتر از مرگ دوام بیاورند می

 (.شود از ضبطِ صوت پخش می کند به گفتنِ متنی که شروع می. شود نزدیک می

ش  هر روز که بدونِ اطالعِ خانوادهشده رو هر روز باید سر به نیست کرد،  نیست برای این که سربه -.پزشکِ قانونی و صدایش از ضبطِ صوت

سفالت و ترس و آخاک و  کنند و روشون کنند، هر روز که گورها رو ساکت می دفنش می، هر روز که می کشندش و بدون نام و نشان همحبوس

ند تا دهنِ چند تا دست، چند تا چشم، چ. نداد تا چند هزار نفر سر به نیست شد، همدستی زیخوا همّتِ زیاد می. ریزند فراموشی می

 نند؟نیست باقی بمو ند، سر به ون کشیده شدند و هنوز پیدا نشدهن بیرهاشو هایی که از خونه اونتا  گرفته الزمه خفقان

ون کشیده شدند و هنوز هاشون بیر هایی که از خونه تا اونکت و ساکت الزمه اسدهنِ ... چند تا... چند تا.( هِ آن صداهای دیگرهمرا) -.اعدامی

 پیدا نشدند، سر به نیست باقی بمونند؟

 

 32ی  صحنه

 

مکانی . لوستهپهلو به پی مردِ مسن چنان توسعه یافته که با فضای البراتوار  حال منطقه. ی فضای صحنه با نور روشن شده است همه

 در البراتوار، پزشکِ قانونی مطالبی را که در طولِ. در این مکان استاعدامی . اند ناصرش با هر دو جهان ترکیب شدهبینابینی وجود دارد که ع

روی  شود روبه هایی را که از ضبط خارج می بینیم که قطعاتِ متن در تمام این صحنه او را می. دهد بط کرده به کامپیوتر انتقال میتحقیقش ض

در این بین، . مسن است فارق از اعدامی و مردِ. رسد لومِ پائین به گوش مییب، هر از گاه صدای ضبط با وُتبدین تر. کند یک مونیتور کُپی می
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ما به ناگهان، با اکند،  شان می آید که با آرامش نگاه به نظر می. نگرد ها و گزارشاتی را که استبان برایش گذاشته می ن، در فضایش نامهمردِ مس

ها را بر  با وسواس پاره: .گیرد تصمیمی می. کند آرام شود سپس سعی می. کند شان می کند، پاره گیرد، مچاله می ها را می جستی از خشم، آن

جورد و شروع به سوزاندنِ  فندکی می. های دیگر را ی یک درآورده بود و  بریده ی روزنامه را که در صحنه گیرد و سپس از یک جعبه بریده می

 . کند کاغذها می

ش، هیچ وقت متوجه  اما اگه توی خیابون ببینی.( دهد بینی و دهانِ خود را نشان می/ )شاید از نظرِ فرمِ. خیلی به تو شبیه نیست -.اعدامی

م  ی؟ برای چی اون جا بهچبرای .( مکث. )جا نخوردم، نظامیِ خوبی بودی. مگه نه؟ جناب سروانِ من؟ سرگرد، حاال سرگرد. شی کی بوده نمی

 .اون پدربزرگ و مادربزرگ داشت. خونه دروغ به من؟ و ول کردنش توی یک یتیم/ ی چی ی چی؟ واسه که مرده؟ واسه/ کهگفتی 

 . من هیچ ارتباطی با این مسأله نداشتم.( زند بدون نگاه کردن به او با او حرف می. دهد به سوزاندنِ کاغذها ادامه می) -.مرد مسن 

 .فرزندت بود -.اعدامی

 .های زیادی بودند نگهباناون جا  -.مرد مسن

 .ترسیدند ازت می. کردند سروانِ من، هیچ کدوم جرأت نمی نابنه، ج -.اعدامی

تونستم کاری کنم که دستورات اجرا بشن، همون طور که من هم مجریِ دستورات  فقط این طوری می. ذاشتند م می احترام به -.مرد مسن

 .بودم

 کردی؟ اجرای دستورات؟ این کار رو می/ کردی؟ این تورات اجرا میدس/ تو فقط . دستورات -.اعدامی

 خوای مارلِن؟ حاال چی می .(نگرد برای اولین بار او را می) -.مرد مسن

 .من رو با این اسم صدا نکن -.اعدامی

 .مثل همیشه صدات کردم -.مسنمرد 

 . اسمِ من پاتریسیاست -.اعدامی 

 .آد ت می کنم مارلِن بیشتر به میباز هم فکر ... پاتریسیا -.مرد مسن

. یک متر و شصت و سه. بیست و نه ساله. ی اون چیزها قبل از همه! ها، من توی این عکس. من. پاتریسیا لوخان آلوارِس. پاتریسیا -.اعدامی

 . بلوند

اری کخوای؟ من  کنم؟ این رو میخوای؟ که ازت عذرخواهی  حاال چی می. ها که چی؟ دیگه خیلی وقته گذشته ی این حاال همه -.مرد مسن

 .دانم دنبالِ چی هستی نمی. دادم رو انجام دادم که باید انجام می

اون کاری که با من / چه کسی/ ت دستور داد همه دستورات بودند؟ چه کسی به/ همه/ دادی همه؟ همه چیزی که باید انجام می -.اعدامی

 چه کسی؟/ کردی می

 . ردممن هیچ وقت اذیتت نک -.مرد مسن

در، یادته؟ اون صدای خشک و  صدای قفلِ. واسه یک لحظه/ به یک آدم دیگه/ کنه به یک چیزِ دیگه ترس تبدیلت می/ ترسه. ترس -.اعدامی

 . یک عروسک ترین حالتِ ممکن، عینِ مرده. آروم. خوای بکنی این که چه کار می آروم موندنِ من، منتظر، بدون دونستنِ

. صالحِ شما این بود که یکی ازتون محافظت کنه. کرد دونم چه طور همه چی عمل می می. فقط ترس نبود. ی نبوداین طور. نه -.مرد مسن

 . دادی ی این هم این قدر به من حال می واسه. کردی ی این هم همیشه ازم اطاعت می سه  وا. یکی مثلِ من

 .از بیرون. بستید کردید و می ها را باز می قفل شدند، شماها ها از بیرون کلید می قفل/ اون صدا/ ها قفل -.اعدامی

کردند،  به دیگران چندتایی تجاوز می. شد اگه من اون جا نبودم، وضع بدتر می! شدی م می باید ممنون! ها که چی؟ ی این همه -.مرد مسن

با تو آسون بود، همه چی ... با تو... برام خاصّیتو ...  چون تو. دادم چنین اتفاقی بیفته فهمی؟ اما من هیچ وقت اجازه نمی چندتایی با هم، می

 .(خواهد نوازشش کند تو گویی می. شود به او نزدیک می... )آسون بود
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. و توی تو . همه چی این تو هست.(/ زند بدنِ خود را دست می)داخل . فراموش نکن، جناب سروانِ من.( آرام، بدون پس زدنِ وی) -.اعدامی

. کردی م نگاه می به. های تو قفلِ در و بعد صدای قدم. شه این هیچ وقت پاک نمی.( زند سرِ او را دست می. )اشهباید اون جا ذخیره شده ب

کردی، تصمیم  موندی من رو نگاه می یک لحظه آروم می. شاید خوابیده. مثل یک حیوونِ کوچولو چمباتمه زده یک گوشهمن یادته؟ 

تونم راه بیام، ببینیم چه طور واکنش  ببینی من تا کجا می. یا کنجکاوی. بود، یک بازی ی تو اینبرا. ای در بیاری گرفتی امروز چه بازی می

از بوت .  گفتی بلند شو، بلند شو بیا این جا نزدیک می. گرفتی حاال امروز چه کنیم کردی و تصمیم می م می نگاه. ده، بذار ببینیم نشون می

کردی و بعد آروم  م می آوردی و خودت نقاشی دت بزن، یک عطر و یک مداد قرمز از جیبت در میگفتی از این به خو م می آد، به م نمی خوش

ش  از مزه. آروم... جوری بازش کن ش کنی؟ بیا بیا دستش بزن این خوای استفاده آد؟ مگه نه؟ می ت می آوردی خوش تیرت رو در می هفت

گفتی، این قدر وول نخور پُره ها و بعد تو  م می به! کردم لرزیدن، پُره ها کردم و شروع می توی وجودم حس میرو آد؟ و من سردی  خوشت می

تر هیچ کس این جور مثل تو  وا نستا لعنتی همین جور خیلی خوبه سریعحاال تکون بده خودت رو حاال آره ... تیر توی  شدی و هفت داخل می

داد و تو مواظب باش استفراغ نکنی روی من و من تکرار  م عُق دست می و به... توی... ریخت توی میت وقتی  ی ترشِ مَنی کنه مزه نمی

و وقتی ! من من نیستم، این جا نیستم ،من نیست هیچی نه من دورم یک جای دیگه این مالِ! کردم پیشِ خودم من نیستم، من نیستم می

کرد، تُف  کرد و تُف می ی تو رو تحمل می نَم و حتّا آب نبود تا خودش رو بشوره و باید مزهخواستم خودم رو کامل از خود بِکَنم بِکَ رفتی می می

 !زاده حروم! ی تو مزه! موند، حرومزاده ی تو اون تو می اما مزه! کرد می

های  کند از مشت کند و سعی می زند و او، با دست و پا چلفتی، از خود دفاع می مردِ مسن را می« زاده زاده، حروم حروم»اعدامی با فریادهای )

گیرد، اما زن با  کند، گویی او را می ای او را بغل می مردِ مسن لحظه. شود دهد و مجاب می اعدامی کم کم رمق از دست می. او خود را برهاند

 .شود رهاند و از او دور می خشونت خود را می

 .نه -.اعدامی

 .اتمام رسانده است پزشکِ قانونی در سمتِ خود نگارشِ گزارشش را به

 .تموم شد -.پزشکِ قانونی

 .(گردد ی البراتوار می نگرد و سپس به سمتِ منطقه ای مرد مسن را می اعدامی لحظه)

 !صبر کن -.مرد مسن

 .(بیند گزارش را در کامپیوتر می. شود اعدامی به پزشکِ قانونی نزدیک می)

 !مارلِن! ت کمک کردم من به! مارلِن -.مرد مسن

 . م ممنون.( خطاب به پزشک.)یاعدام

 

 32ی  صحنه

 

کند به  دارد، و شروع می ای را که بر زمین است بر می زند، جعبه پزشک، در حالی که حرف می. اعدامی و پزشک. البراتوارِ پزشکی قانونی

مادامی که پزشک اسکلت را جمع . کند رسد، با احتیاط سوراخِ فونتانلِ بزرگ را لمس می وقتی نوبتِ جمجمه می. ها در آن گذاشتنِ استخوان

 .شود گیرد و پیکرش به آرامی از چشمِ ما محو می دارد، نور بر اعدامی کاهلی می در جعبه نگه می کند و آن را می

تونه  می کنند، یک جایی که پسرت ت می توی یک تابوتِ واقعی دفن. ت برات ختم گرفتند خانواده. آد دنبالت االن اِستبان می -.پزشکِ قانونی

 راضی هستی؟. بیاد گُل بذاره باال سرت

 .دونم نمی -.اعدامی

 .ی دوازده نیستی دیگه اعدامی ناشناس شماره. ذارن رو قبرت یک سنگ قبر به اسمِ خودت می -.پزشکِ قانونی
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د، صدای آب وقتی جاری دا این صدا رو می. خیلی پرخروش نیست. شه اون جا اون پائین، میونِ خاک، صدای یک رود شنیده می -.اعدامی

واژه را )برای / افته ی برای من میقاچه اتف/ افته م چه چیزی اتفاق میوقتی اون جا بودم، توی تاریکی، من عادت داشتم تصور کن. شه می

کنند، به سمتِ باال، کم کم، و بعد تا  ها اون رو کم کم جذب می های گیاه کردم چه طور ریشه تصور می.( کند یابد، بدن خود را لمس می نمی

دوست داشتم . باره خیلی نزدیکه می شه و بعد بارون،یک بارونی که آروم روی رود که صداش ها اول هوا می اون جا توی برگ. ره ها باال می برگ

این آب که همیشه به پائین / شن با این آب اسم خاک شدیم با آب قاطی می هایی که بی اون.( نگرد دوباره به بدنِ خود می)تصور کنم که اینه 

 . چرخاب چرخاب، سمتِ دریامون رو با هم،  همه/ بره مون رو با خودش می و همه. همیشه. خوره لیز می

 

در زند،  نوارچسب می. بندد آن را می. ها را در جعبه به پایان برده است استخوان گذاشتنِ پزشکِ قانونی کارِ. شود نور کامالً از اعدامی محو می)

 . داند این عمل یک وداع است حالی که می

رود، شاید سمتِ یک  سمتِ دیگری از البراتوار میای به ق پس از لحظه .وشه، تا استبان به دنبالش بیایدگذارد، در یک گ سپس آن را کناری می

 (.شود مهیای باز کردنش می. آورد ی جدیدی در می گنجه، و از آن جعبه

 

 تاریکیِ نهایی

 

 

 

 

 

 

 
 :یک اجرای قوی

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXzyE8wApMw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hXzyE8wApMw

