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 مسواك
  يا غرق شدگان در شهربازي

  سخورخه ديا
  

  زن

  مرد

  آنتونا

  يك صدا
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  پرده ي اول

(زن وارد مي شود. جوان و زيبا. يك پيجامه ي ابريشمي و بر روي آن يك 
تختي به پا. سيني به دست است. زير دارد و دمپايي هاي پاامبر به تن ربدوش

بغل، يك روزنامه و يك مجله. همه را روي ميز مي گذارد. هنگام  انجام اين كار 
ناخودآگاه يك چنگال به زمين مي افتد. موج ديگري را بر راديو جستجو مي 
 كند. در اين لحظه صداي چنگ كه به گوش مي آمده قطع مي شود. سرانجام
موفق مي شود يك موسيقي جاز پيدا كند. خوشنود، در حالي كه با حركت بدن 

  موسيقي را همراهي مي كند مجددا به سمت آشپزخانه خارج مي شود.

  اي صحنه خالي ست. صداي جاز بسيار قوي به گوش مي رسد.  لحظه

زن دوباره وارد مي شود. اين بار با قوري قهوه و شير. آن ها را روي ميز مي 
ذارد. دست آخري بر ميز صبحانه مي كشد. فقط اكنون مشاهده مي كند كه گ

  يكي از چنگال ها بر زمين افتاده است. آن را بر مي دارد و به آن خيره مي ماند.) 

ديشب... آره، ديشب خواب يك چنگال ديدم. البته، اين چيز اصالً عجيبي  -زن.
ه باشه... (سگرمه در هم نيست. بايد يك جور سمبل جنسي از ضمير ناخودآگا

كنان.) اما عجيب اين بود كه چنگاله مي گفت كه مي خواد قاشق باشه. طفلكي 
  عقده قاشق بودن داشت... يك قاشقِ دسرخوري. ووه!

اين قدر پيچيده هستم. روانشناس هم نمي دونه. بهم گفته  اآه! من نمي دونم چر
براي سالمتي روان خوبه.  كه صبح ها با صداي بلند حرف بزنم، مي گه اين كار

تصورش رو «بعد از گذروندن شب باعث سم زدايي دروني م مي شه. بهم گفته: 
بكن كه داري روي يك صحنه روشن، روبه روي شخصيت هاي بزرگ كه دارند 
نگاهت مي كنند حرف مي زني و برات هيچ چيز مهم نيست،  هيچ چيز، هيچ 

يي و بدون خجالت از جلوي صحنه حضار را (با بي پروا» چيز. آره، هيچ چيز، اهم.
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جناب آقاي رئيس جمهور محترم، جناب آقاي وزير، «مخاطب قرار مي دهد.) 
اعضاي هيأت ديپلماتيك و ساير هيأت ها، سركار دوشيزه كنسول محترم 

(زانوان به نشانه ي اداي احترام خم مي » فرهنگي... آه، جناب اسقف اعظم!...
دي و بدون كوچك ترين خجالتي شروع به خواندن قطعه كند.  به ناگهان با شا

مي كند. از دستشويي به شكل بارز صداي  Madame Butterflyاي از اُپراي 
زن در حالي كه نگاه هاي غيظ  مي آيد كه مشغول قرقره كردن است.كسي 

آميزي به سمت دستشويي مي اندازد شروع مي كند به قوي تر خواندن تا صداي 
ا محو كند ، اما ، سرانجام موفق نمي شود، آواز خود را قطع مي قرقره كردن ر

كند و با حالتي بيزار به سمت اتاق خواب اشاره مي كند) من، من با يك مرد 
زندگي مي كنم. حداقل اين اسمي يه كه همه به روي اين موجود پا گنده اي 

  ده. . عروسي، قرقره دهان انجام مي گذاشتند كه وقت و بي وقت، مثالً شبِ

آه، من يك زن هستم. اين به اين معني يه كه بايد زنانه باشم. كارِ ساده اي 
نيست. بايد احساس ضعف كرد و براي اين موجود پاگنده چشم غمزه اومد؛ آه، 
ضمناً بايد جذاب هم باشم. نمي تونم اجازه بدهم كه سيبيل هام دربياد يا دندون 

ه راويولي باسن رو چاق مي كنه و مارچوبه هام بريزه. بايد به خاطر داشته باشم ك
باعث الغر شدنش مي شه.  (در حالي كه آه بلندي مي كشد.) آه، اما راستش، 
راستش اينه كه خسته ام، به شكل وحشتناكي خسته از اين كه جفت مونث اين 
حيوان مذكري باشم كه خودش رو مي خارونه، سيستماتيك وار موهاش مي ريزه 

وهاي از مدافتاده مي خونه!... (رويابين.) آه دوست داشتم... دوست و، آهان، تانگ
  داشتم چاق بشم، سيگار برگ بكشم و شيك و بيدرد بيوه بشم.

تك گويي هم ، در قالب روان درماني، ايده هايي به ذهن آدم مي آره، ايده هاي 
معصومانه اي مثل... بيوه شدن بدون بيهوشي. امروز هم، مثل هر روز، 

. سورپر يزهايي آماده كردم. براي شروع بايد بگم كه، قهوه قهوه نيست. اصالً
  نسكافه هم نيست. زهره. زهر با طعمِ قهوه ي كافئين زدايي شده. 
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نون تُست ها... نون تُست به نظر مي آن نه؟ هيچ كس نمي تونه بگه نون تست 
روژن تست نيستند. خب، به شكلي نون تست هستند، منتها اون ها رو با گاز هيد

كردم كه بعد از هضم عوارض مرگباري دارند (سرخوش.) آه... و شكر! شكر يك 
خرده مرگ موش حبه اي داره. اين آخري ديگه شاهكاره تخصصي يه كه خيلي 
  ها زياده روي محسوب مي كنند اما بخشي از حس مسئوليت پذيريِ من هست. 

  (صداي نجواي آوازي از اتاق خواب به گوش مي رسد.)    

  كروات من رو كجا گذاشتي مارتا؟ -مرد.

(با لبخندي شرورانه.) وقت اجراست! ش، ش (رو به اتاق خواب فرياد مي  -زن.
زند.) پسركم، صبحانه حاضره! (زن مي نشيند و شروع مي كند به ماليدن كره بر 

  حانه سرو شده!يك نان تست. مكث. قوي تر.) صب

(مرد وارد مي شود در حالي كه مرتب كردنِ كرواتش را خاتمه مي دهد. كت    
در دستش است. به نظر عجله دارد. زن صداي راديو را كه همچنان مشغول 
پخش موسيقي جاز است باال مي برد. مرد مي نشيند و روزنامه را باز مي كند. 

وزنامه را كنار مي گذارد و با زن صداي جاز بسيار قوي به گوش مي رسد. مرد ر
صحبت مي كند، اما فقط حركت لبانش ديده مي شوند زيرا موزيك نمي گذارد 
چيزي شنيده شود. اين بازيِ تك گويي كه در آن حتي كلمه اي شنيده نمي 

  شود لحظاتي ادامه مي يابد.) 

  (فرياد كنان.) چي مي گي؟ هيچي نمي شنوم! -زن.

  اديو رو خاموش كن!(فرياد زنان.) ر -مرد.

  (فرياد زنان.) خودخواه! -زن.
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(زن هدفوني به گوش مي گذارد و آن را به راديو وصل مي كند. موزيك قطع    
  مي شود. اكنون صداها نورمال هستند.) 

ت،  سوه، عزيزم. پ زهر، لطفاً. (زن حرف او را نمي شنود.) يك خرده قه -مرد.
ا خاموش مي كند. واضحاً بر آن چه از ت. (زن با اشاره او ر سچي مي گه؟ پ 

  هدفون مي شنود تمركز كرده است.)

  (با لحني رازآميز.) وضع هواست. -زن.

  (قدري برافروخته.) خب چي مي گه؟ -مرد.

  هان؟ -زن.

  چي مي گه؟ -مرد.

  »هواي نسبتاً ابري در ساير مناطق...«(در حالي كه ابتدا مي شنود.)  -زن.

  ي ممكنه؟(متحير.) اوه، يعن -مرد.

  آره آره، غيرممكن به نظر مي آد. نه؟ ولي درسته. -زن.

قهوه برام سرو كن، عزيزم. (زن قوريِ قهوه را بر مي دارد، اما به جاي سرو  -مرد.
قهوه شروع مي كند قوري در دست با ريتم موسيقي خود را مي جنباند . مرد، 

رو نكرده است. با سرگرمِ روزنامه خود، متوجه نمي شود كه زن برايش قهوه س
  آرامش فنجان خالي خود را هم مي زند.) االن چي داري گوش مي دي؟

توصيه هايي براي آغاز روز. (ابتدا گوش مي دهد ». صبحانه در منزل شما« -زن.
و سپس حرف مي زند.) امروز سالگرد مبارك انقالبِ خونينِ اكتبره... پس، 

. نفس عميق بكشيم... آه (زن عميق روزمان را با خوش بيني و انرژي آغاز كنيم..
  ».امروز مي توانم به همنوعانِ خود خدمت كنم...«نفس مي كشد.)... و بگوئيم: 
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  (كه حرف او را نشنيده است.) برام صبحانه سرو كن.  -مرد.

و ». با فكر كردن به ديگران از شرِ نگراني هاي خودمان خالص مي شويم...« -زن.
يك، دو،... (زن  يك، دو، سه، چهار... دو، سه، چهار...حاال، بلند مي شي و يك، 

سر پا مي ايستد و شروع مي كند سرش را دوراني مي گرداند و سپس شانه 
هايش را به سمت جلو و سپس عقب مي اندازد و دستانش را مثل يك مريض 

  رعشه اي تكان مي  دهد.) 

  (نگران.) حالت خوبه؟ -مرد.

  ك، دو...يك... دو... سه، چهار، ي -زن.

  (در حالي كه بر ميز مي كوبد و فريادي مي زند.) قهوه! -مرد.

(وحشت زده.) نرمش براي تو الزمه. گوش كن، بهرتين نرمش غلت زدن  -زن.
روي زمينه، اول روي كفلِ راست بعد روي كفل چپ. اوي! بايد خيلي باحال 

  باشه... مي خواي امتحان كني؟

ريع برام قهوه بريز كه ديرم شده! (زن آهي مي خوام قوه امتحان كنم. س -مرد.
  مي كشد و هدفون را در مي آورد.) 

بسيار خوب، امروز مي تونم به همنوعانِ خودم خدمت كنم... پسركم، شير  -زن.
  مي خواي؟...

تعارف مي كني. چندش پسركم!... به خصوص وقتي شير بهم به من نگو  -مرد.
  آوره.

  .يك خرده قبل كه دوست داشتي -زن.

  شير؟... مسلمه. -مرد.
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  (مغموم.) دوست داشتي كه اين طور صدات كنم.  -زن.

اين چند سال پيش بود، وقتي عروسي كرديم؛ اما االن ديگه بزرگ شده  -مرد.
  م...  پير شده م.

  خب، پس مي خواي چي صدات كنم؟ -زن.

  اسمم رو صدات كن. -مرد.

مي شد... خب، امروز حتما بايد پاك يادم رفته، اما مطمئنم كه به اُ ختم  -زن.
توي دفترچه تلفن برام يادداشتش كني (زن ناگهان سر بلند مي كند و به 

  جماعت مي نگرد. مي هراسد.) پرده ها رو بكش دارند نگاهمون مي كنند!

خب خوش مون مي آد. ما خودنما هستيم براي... در اين جا از فرصت  -مرد.
رسانم... (مستقيماً با تماشگران.) به عنوان  استفاده كرده كلماتي را به سمع مي

رئيسِ حزبِ مسيحي فاميليِ متحد، دفعات مكرر عرض كرده ام كه تكامل 
فرهنگي با تنفر از سياست بازانِ حرفه اي ابراز مي شود. اين گونه سازكار 

كار علميِ همزيستي فردي و خانوادگي ست، وهمزيستي ما كه انعكاس ساز
  قدرت مي گيرد...

(در حالي كه حرف او را قطع مي كند و در مجله ي زنانه مي خواند.)  -.زن
  »تكنيك هاي جديد در زناشويي به كار بنديد...«

  (بي تفاوت.) نشريات علمي اروتيك؟ -مرد.

  بزغاله. -زن.

  چي؟  -مرد.

  بزغاله. -زن.
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  چي؟ -مرد.

د در تكنيك هاي جدي«بزغاله. طالع بيني يه. صورت من بزغاله ست.  -زن.
زناشويي به كار بنديد. عشق زناشويي نبايد كور باشد. ذهن روشن براي هيچ كس 
ضرري ندارد. شما قادر هستيد يك تبادلِ فعالِ اجتماعي را گسترش دهيد. اولين 

(مشعوف از اين كشف.) امروز » روز هفته درخشان و تخيلي خواهيد بود...
  درخشان و تخيلي هستم!

به دليلِ سفر به خارج مبلمان غذاخوري بسيار «واند.) (در حالي كه مي خ -مرد.
  ».ظريف، تخت ها و تشك ها را مي فروشم

(كه سر از مجله بلند نكرده است.) آه، نمي دونستم داري مي ري خارج، اما  -زن.
  تحت هيچ عنوان اجازه نمي دم تشك ها رو بفروشي. غذاخوري برام مهم نيست.

مين طور. تشك ها رو مي ذاريم باشه... (در (بي حواس.) براي من هم ه -مرد.
  حالي كه به خود مي آيد.) ولي من كه مسافرت نمي خوام برم.

  آه. فكركردم مي خواي از خونه بري. -زن.

  براي چي اين حرف رو مي زني؟ -مرد.

خب، اين اواخر كارهاي خيلي مشكوك داري مي كني... مثالً، ديروز موت  -زن.
  رو كوتاه كردي.

يك اشتباه بود. رفتم تو فكر كردم داروخانه ست. از همه بدتر اينه كه بيش  -مرد.
  از حد كوتاهش كردند.

(بدون آن كه سر از مجله بردارد.) بذار ببينم. نه نه نه نه نه. به نظر من كه  -زن.
  خوبه.
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  (تسكين يافته.) نمي دوني چه بار سنگيني رو از دوشم برداشتي.  -مرد.

  روزنامه ي خود فرو مي رود.)(مرد دوباره در    

  صورت تو چي يه؟ -زن.

  يك ماشينِ كوچولو... -مرد.

  چي؟... -زن.

يك ماشين كوچولو، به زحمت به اندازه ي يك جعبه «چه خالقيتي!:  -مرد..
  ه م م م...» كفش، مخصوصِ كوتاه كردنِ ناخن ها بدون استفاده از قيچي...

ت رو مي گم. آه، يادم اومد:  تو اسبي. اسب. نه، نه، نه، نه، نه. صورت فلكي  -زن.
گوشه گير بودن شما «متولدين بين اول ژانويه و سي و يك دسامبر اسب ند. 

مزمت خواهد شد. حقيقت دارد كه آسمان با احساسات تان يار نيست، اما شما 
مي توانيد بدبينيِ بيشتري به خرج دهيد. هفته اي سودمند براي حلِ درگيري 

خطر سطحي بودن معنوي، سردمزاجي و خودكامگي وجود دارد.  هاي معوقه.
(خواند را قطع مي كند.) » افكارِ يأس انگيز صورت تان را گرفته خواهند كرد...

  بينم. نگاه كن من رو، نگام كن، نگام كن...ببذار 

(صورت مرد كامال پشت روزنامه پوشيده شده است. زن تقال مي كند تا صورت    
  او را ببيند.)

(در حالي كه در روزنامه مي خواند و بدون آن كه صورتش را نشان دهد.)  -مرد.
  ».قتل عام در ويتنام«

  چي؟ -زن.

  ».قتل عام در ويتنام« -مرد.
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اين فيلم رو دوباره آوردند روي پرده، دوبله ش افتضاحه. من عاشق فيلم  -زن.
  هاي جنگي ام! خيلي سازنده اند.

آورد و صورتش را نشان مي دهد.) قبول، ولي دارند  (روزنامه را پائين مي -مرد.
بيش از حد اين فيلم ها رو آگهي مي كنند. آدم حتي نمي فهمه چي داره توي 
دنيا مي گذره. (در حالي كه كره خوري را بر مي دارد.) باز هم قهوه مي خواي؟ 

  كره؟

مي دوني كه (با انزجار.) آه، از عمد اين كار رو مي كني تا زجرم بدي. خوب  -زن.
  اين چاقم مي كنه. 

  آخه تو علمي غذا نمي خوري. اين كل ماجراست.  -مرد.

آه، تو عالمه ي دهري. خيلي هم علمي غذا مي خوري. منتها دكمه هات  -زن.
  دارند از شلوارت مي پرند بيرون. 

مي دوني قوي ترين و خوش خوراك ترين حيوون كدومه؟... كفتار. تصور  -مرد.
نباشه برات توضيح بدم چي مي خوره؛ گوشت گنديده مي خوره  مي كنم الزم

مثل بقيه ي درنده ها. چون گوشت گنديده نيمه هضم شده ست. به همين دليل 
  كفتارها هميشه قوي ند و لبخند مي زنند.  هم

  منظورت اينه كه كل اين داستان ربطي به من داره؟ -زن.

  همه چيز بستگي به ديدگاه آدم داره. -مرد.

» تخم مرغ ها و كبد شما«(در حالي كه در مجله ي زنانه مي خواند.) اُه...  -.زن
  ».اهميت تخم مرغ ها در زندگي زن«يا 

پژمان رضايي                                             مسواك خورخه دياس                                                 

12 

ق  ع ن ا  وی ا وق مادی و  ه ی  م    ک د ر ی با ی وی  وز  وط   فاده از آن  و ا وده و   ا   
Litopeyman@gmail.com 

(ناگهان مرد كه در روزنامه ي خود فرو رفته بود، فريادي حاكي از شادي بر    
  مي آورد.)

  باالخره! -مرد.

  چه ت شد يك دفعه؟ -زن.

دوشيزه ي خارجي، فرانسوي، به دنبال اجاره ي «(در حالي كه مي خواند.)  -مرد.
  (به سرعت  از جا بر مي خيزد و به سمت تلفن مي رود.)» منزلي مبله با صبحانه

  مي شناسيش؟ -زن.

(تلفن در دست در حالي كه شماره مي گيرد.) نه، اما فكر كردم مي تونيم  -مرد.
  اتاق مهمان رو بهش اجاره بديم.

  اتاق مهمان نداريم.خوب مي دوني كه ما  -زن.

  خوب اگه يك تخت توي اتاق مطالعه بذاريم چي؟ -مرد.

  خوب مي دوني كه ما اتاق مطالعه نداريم. -زن.

  خوب اگه يك پاروان وسط اتاق خواب مون بذاريم چي؟ -مرد.

  اتاق خوابمون خيلي كوچيكه. -زن.

  روي تخت خودمون چي؟ -مرد.

  .آخه خودمون به زحمت توش جا مي شيم -زن.

  (مرد گوشي را مي گذارد و دوباره مي نشيند).   
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راست مي گي. هر چند نمي توني منكر بشي كه برام يك عايدي جديد  -مرد.
داشت. معلومه، تو هميشه مخالف پائين آوردن مخارجي! (رويابين.) تازه...، 

  فرانسوي هم بود!

  اون وقت چه ربطي به فرانسوي بودنش داره؟ -زن.

خب... فرانسه همه چيزه... همه چيزهاي ناشناخته. چيزي كه  (پريشان.) -مرد.
تام، دنبالن هاي خوابونده شده توي -هميشه آدم آرزوش رو كرده. كشورِ تام

  شراب، نيلوفرهاي مرداب.

  (خشك.) اُه. نه ، نه، نه. با ما سازگار نيست. مبلمان ما سبك دانماركي يه. -زن.

  ن استيله.مبلمان تو شايد. اما مبلمان م -مرد.

  عتيقه! -زن.

  گندزدا! -مرد.

  الشي! -زن.

  اسكانديناويايي! -مرد.

  چي! -زن.

  (سكوت كوتاه. مرد قهوه اش را مي نوشد.)   

  (شرورانه.) قهوه مثل روزهاي ديگه نيست، نه؟ -زن.

(كالفه.) ترِسا، وقتي از خواب بلند مي شي آدم وحشت مي كنه. يعني نمي  -مرد.
  رتت بزني؟توني يه آب به صو
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خواهش مي كنم، عزيزم، بيا رومانتيك بازي رو بذاريم كنار. به خاطر   -زن.
  داشته باش كه, طبق طالع بيني، امروز روزِ روشنايي ذهني من هست.

در اين صورت شايد زمانش رسيده كه با صداقت و بدون دورويي صحبت  -مرد.
  كنيم.

  اُه!... -زن.

گيرد.) بايد چيزي رو بهت بگم كه داره من رو (در حالي كه تصميم مي  -مرد.
  عذاب مي ده.

آره، آره، آره، آره. (در حالي كه با دهان پر غذا مي خورد و مشغول خواندن  -زن.
  مجله اش است.) گوشم با توئه.

چند روزه كه دارم همين طور به اين مسأله فكر مي كنم. شايد اقرارش  -مرد.
  م.سخت باشه اما... تصميمم رو گرفت

  هر چي كه باشه باگذشت باهاش برخورد مي كنم. -زن.

(در جستجوي كلمات.) اين يك حقيقته كه ما زن و شوهريم و من به  -مرد.
زندگي باهات كرده ام. همه چيز خيلي خوب به نظر مي اومد، ، تا اين كه مي آد 
 يه روزي كه يه چيز سر راهت سبز مي شه و همه دنيات رو تغيير مي ده. اولش،

خب معلومه، آدم مبارزه مي كنه، مقاومت مي كنه. هيچ چيز نبايد آرامشي رو كه 
به دست اومده خراب بكنه، اما دست آخر احساسه كه پيروز مي شه و تويي كه 

  توي تله گرفتار مي شي. (مرد روي صندلي گهواره اي نشسته است.)

  خب، يك باره حرفت رو بزن. -زن.

  فكر كنم... -مرد. 
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  خب؟ -زن.

  فكر كنم دارم عاشق مي شم. -مرد.

  (با ترحم.) آي، طفلكي. -زن.

  باور كن تا جايي كه تونستم مقاومت كردم. -مرد.

  اون وقت مي شه فهميد اين كدوم پتياره ست؟ -زن.

  اين طور صداش نزن! -مرد.

  چرا؟ عاشق كي شدي؟ -زن.

... تو. -مرد.   (دودل.) عاشقِ

  چه مزخرفاتي! -زن.

يست. وقتي بود كه بازو به بازوي هم توي خيابون راه مي رفتيم مزخرفات ن -مرد.
و من زيرچشمي  نگاهت كردم. كامالً احمقانه ست ولي خيلي  ازت خوش ام مي 

  آد.

بي حيا! خجالت نمي كشي عاشقِ زنِ خودت مي شي؟ من رو تا اين سطح  -زن.
(زن  كوچيك مي كني! همه چي رو نديد مي گيرم تو هم به كل فراموشش كن.

شروع مي كند به تكان تكان دادن مرد روي صندلي گهواره اي. زن يك الاليي 
  افليج يا بچه اي كوچك به نظر مي رسد.) فردي مي خواند. مرد 

  ( صادق.) فراموش كردنت برام سخته.-مرد.

  آي، به يك چيز ديگه فكر كن. پسركم، به يك چيز ديگه فكر كن. -زن.
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  ) به چي؟(با چهره اي احمقانه. -مرد.

  به هر چيز ديگه... مثالً زنِ چاقِ همسايه. -زن.

ديشب بهش فكر كردم، وقتي داشتم لخت مي شدم. به همه ي چيز هايي  -مرد.
  كه براي امروز انتخاب كرديم فكر كرده م.

  خب پس به... كلسترول فكر كن. -زن.

  كلسترول اصالً چي هست؟ -مرد.

  يه... يه جور حشره كش. -زن.

  ي شامپوش هست.ول -مرد.

  آي، اگه شامپوش هست پس براي سردرده.  -زن.

(در حالي كه تمركزكنان فكر مي كند.) كلسترول! كلسترول!... (مأيوس از  -مرد.
صندلي گهواره اي بر مي خيزد.) آه، بي فايده ست.  تو براي من خيلي از 

  كلسترول مهم تر هستي.  متفاوتي. مثل همه نيستي!

آه، آيا شما مثل همه هستيد... «(در حالي كه در مجله ي زنانه مي خواند.)  -زن.
بدون خالقيت؟ الگوي دورا ساموديو را ادامه بدهيد؛ تا چندي قبل تنها يك 
كارمند ساده در كُرست فروشي بود، امروز به عنوان يك البراتوريست سنگ صفرا 

را پرورش مي دهد تا رشد كنيد و سه هزارتا در ماه درآمد دارد. سيستم ما شما 
براي خود كسي باشيد. فهرست دوره هاي ما بدين شرح است: كنترل ذهني، 
تنفس رعشه دار، بالغت مقدس، تلقيحِ مصنوعي، شخصيت نوراني، تندنويسي 

تخصص زنانه! تقدير براي  35پالستيك، انگليسي حسي، بازشماري هورموني. و 
(مي انديشد.) من از... » امروز ثبت نام كنيد! زن مستقل نوشته شده است! همين
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من از كنترل ذهني خوشم مي آد. آي، من مي تونم به شكل فوق العاده اي 
  تمركز كنم. ديروز سر نماز ساعت دوازده سه تا جدول حل كردم...  

(زن، مثل يك مديوم، چشم هايش را به شكل رقت انگيزي مي بندد. مرد،    
و باشد، خيره به حضار مي نگرد و به شكل غمزده سخن بدون اين كه متوجه ا

  مي گويد.)

جناب مدير، چند روزه كه مي خواستم خدمت برسم تا يك گله اي رو  -مرد.
عارض بشم. از روبروي پارك، حدفاصلِ ايستگاه و ميدان كه رد مي شم، مي بينم 

يا يك هر روز يك چيزي ناپديد شده. امروز صندوق پست، فردا درپوش فاضالب 
درخت، از همه بدتر جنابِ مدير، اين زوج هاي عاشقي كه الگوهاي غيراخالقي 
بودند، دارند ناپديد مي شن. جاي تأسفه! خدمت تون رسيدم تا صداي من رو به 

  گوش مقامات برسونيد. 

(هنوز با چشم هاي بسته و در حالي كه با صداي مديوم او را ساكت مي  -زن.  
ي كنم، هر كاري كه از دستم بر بياد انجام مي دم... اما كند.) هر كار بتونم م
  آقاي مدير صدام نكن.

  (در حالي كه به واقعيت باز مي گردد.)  برام صبحانه سرو كن.  -مرد.

(زن، پس از تغيير مكان، موفق شده است پشت مرد قرار گيرد و دستانش را    
  دويي ست.)دراز كرده بر سر او مي گذارد، گويي سر مرد يك گوي جا

(هنوز با چشمان بسته.) لجن!... حاال دارم مي بينم. بله، االن مي بينم براي  -زن.
  چي مي خواستي به زن فرانسوي توي اين خونه جا بدي!

ميمون تي تي، بسيار قابل، به ويژه براي جايي «(در حالي كه مي خواند.)  -مرد.
كونسوئلو. مي شه  مي تونيم بچه دار بشيم،» كه بچه هست، براي فروش...
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چيزهاي به اين متنوعي خريد. تصور كن آدم يك ميمون تي تي داشته باشه. اگه 
  تصميم بگيريم بچه دار نشيم بايد بهش فكر كنيم. 

(بي تفاوت.) خيلي خوب مي دوني كه اسم من كونسوئلو نيست. (در حالي  -زن.
به درد من نمي  كه چشم هايش را باز مي كند.) اُه، اين دوره ي كنترل ذهن

خوره. سرم رو گيج مي آره. اما مي تونم توي يك دوره ي ديگه از طريقه مكاتبه 
شركت كنم. توي اين دوره زمونه آدم مي تونه حتي مكاتبه اي جراحيِ زيبايي 

  انجام بده. 

  (تعارف كنان.)  باز هم قهوه، عزيزم؟ -مرد.

  با دو تا قند لطفاً. -زن.

  كرِم ؟ با كرِم يا بدون -مرد.

  آه، اون توي فيلم هاست، عزيزم. -زن.

  چي؟ -مرد.

  كرِم رو مي گم. -زن.

  كدوم كرِم؟ -مرد.

  همين كه االن بهم تعارف كردي. -زن.

  من؟ از چي حرف مي زني؟ -مرد.

  از كرِم.   -زن.

  كرِم صورت؟ -مرد.
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  كدوم صورت؟ من كه كرِم استفاده نمي كنم. -زن.

  من هم همين طور. -مرد.

  كرِم ريش چطور؟ -زن.

  اون صابونه. -مرد.

  اما كامال به درد مي خوره. -زن.

  به درد خوردن كه به درد مي خوره...، مثل عنكبوت هاي توي باغچه. -مرد.

  به چه دردي؟ -زن.

  حشرات مضر رو مي خورند. اين رو نمي دونستي؟ -مرد.

مثل بادكش ها مي نه، نه، هيچ كس اعتقادي به اين حرف ها نداره...،  -زن.
  موندند.

  بادكش چه ربطي به باغچه داره؟ -مرد.

  خيلي ساده ست. از چي داشتيم حرف مي زديم؟ -زن.

  نمي دونم. -مرد.

  (لحظاتي هر دو در سكوت غذا مي خورند. زن، به ناگهان، فريادي مي كشد.)   

  آ ي ي ي ... نزديك صابون ريش تراشي بود. -زن.

  چي؟ -مرد.

  ه داشتيم ازش حرف مي زديم.همون ك -زن.
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فكر نكنم. يك موضوع احمقانه ست. (سكوتي سنگين. زن غرق در مجله  -مرد.
  اش. مرد غرق در روزنامه.)

فكرهاي بكر براي اين هفته: با زيرشيرواني « (در حالي كه مي خواند.)  -زن.
ناجوري كه كسي به آن نمي پردازد چه كنيم؟ (زن بر مي خيزد و با تحقير 

  ي را مي نگرد كه مبلمان اسپانيايي در آن است.) كنج

اوكازيونِ منحصر به فرد. به دليل سفر وسايلم را مي «(مي خواند.)  -مرد.
  ».فروشم...

قدري نبوغ، سه رول كاغذ و يك «... (مطلب قبلي خود را ادامه مي دهد.)  -زن.
  ».قوطي كوچيك رنگ...

بلمان غذاخوري نروژي... بسيار م«... (مبلمان زن را نگاه مي كند.)  -مرد.
  ».ظريف

  »ابتدا تار عنكبوت ها را مي گيريم...« -زن.

  ».يك راديوي باتري اي با فركانس نامحدود و يك جعبه پودرِ سوپ«... -مرد.

(ناگهان عزادار.) همگي از پودريم و به پودر باز خواهيم گشت!... چيز جدي  -زن.
  اي روي وجدانت سنگيني مي كنه؟

 گل وحشيو  مامانِ دلتنگ(بدون كه سر از روزنامه بلند كند.) نه، اما براي  -مرد.
آيا مي خواهي عميقاً كنار يك روحِ «توي بخش مشاوره ي احساسي نامه دارم... 

لطيف زندگي كني؟ به پست مركزي برايم نامه بنويس. اميدوارم زني باشي 
يزيك خوب. اهداف صد پرشور، مستقل، بدون پيشداوري، با وضعيت اقتصادي و ف

  ».در صد جدي و كاتوليك. با درودهاي قلبي لرزان، لوچوي تنها
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  امضاء مي كردم.  دااسپرانسا(با سادگي.) من با اسم مستعار  -زن.

  شما كه دچار پيشداوري نيستيد، درسته؟ -مرد.

  براي هدف هاي جدي اين سوال رو ازم مي پرسيد؟ -زن.

  لوچوي تنها هستم.(غمگين.) من فقط يك  -مرد.

  فعالً نمي تونم جوابتون رو بدم اما،... به پست مركزي برام نامه بنويسيد. -زن.

  ايده ي خوبي يه. دوست دارم باهاتون آشنا بشم. -مرد.

  .اسپرانسادا فقط كافيه نامه رو بزنيد به اسمِ -زن.

: از آن جايي كه اسپرانسادا(در حالي كه بر يك تكه كاغذ مي نويسد.) آي،  -مرد.
اسم تان را نمي دانم خودم را مجبور مي بينم كه همه چيز را تصور كنم. پيغام 
شما فريادي در برهوت زندگي يكنواخت من بود. اين حس را دارم كه مي توانيم 
براي هميشه مكمل يكديگر باشيم. اگر نقيصه فيزيكي مشهود يا بيماري 

م به من اطالع بدهيد. ارسال عكس نامشهودي داريد، از شما خواهشم مي كن
ضروري ست. من خجالتي هستم اما مي گويند آدم جذابي هستم، متأهل هم 

  نيستم.  با درودهاي قلبي لرزان، لوچوي تنها. 

(هر دو رو به سمت حضار دارند. مرد كاغذ را تا مي كند و آن را قايمكي سمت    
هد. زن نيز به همين ترتيب زن مي سراند، گويي عملي غير اخالقي انجام مي د

كاغذ را مي گيرد. آن را با شور مي خواند و سپس هر دو با هم ديالوگ مي كنند، 
  به شكلي كه گويي فاصله اي بزرگ آن دو را از هم جدا كرده است.)

  دنبال ماجراجويي نيستم. دنبال نيمه ي گم شده م مي گردم. -زن.

  ام رشد كنم.صنعتگرِ خارجي هستم كه مي خو كمن ي -مرد.
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  قول مي دم درك تون كنم.  -زن.

  به زودي همديگه رو مي بينيم.  -مرد.

  من زنِ يك شبه نيستم. -زن.

  فرهنگ كم و بيش دانشگاطهي دارم. -مرد.

  اوووه، اين قدر طالبيِ گنديده توي اين دنيا هست. -زن.

  به تون قول مي دهم همه چيز كامالً محرمانه باشه. -مرد.

  چه طوري همديگه رو پيدا كنيم؟ اون وقت -زن.

  من با سرِ پائين جلوي قبر سربازِ گمنام منتظرم. -مرد.

  (با اضطراب.) اون وقت اگه هيچ وقت همديگه رو پيدا نكنيم؟ -زن.

  يه نشونه ي بارز همراه خودمون مي آريم! -مرد.

  من... يك اوركيده با خودم مي آرم و قايمكي شروع مي كنم به جوييدنش. -زن.

  (با شعف.) و من خالف جهت پاركش مي كنم! -مرد.

  چي رو؟  -زن.

  بابابزرگ افليجم رو.  -مرد.

  (پافشار.) اُه، به پست مركزي برام نامه بزن! -زن.

(پافشار.) به پست مركزي برام نامه بزن! (پس از يك مكث و با شكسته  -مرد.
رده و آن را با يأس شدنِ جوِ غليظ رومانتيك، مرد صفحه ي روزنامه را مچاله ك
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بر زمين پرت مي كند.) بي فايده ست. اين روزنامه ي امروز نيست. روزنامه ي 
  پس فرداست...

(دز حالي كه نامه را مچاله كرده و آن را بر زمين پرت مي كند.) آه، اي  -زن.
  كاش ديروز جوابش داده بودم!....

  بديم!آه، اي كاش مي تونستيم به يك نفر اتاق اجاره  -مرد.

(مرد بي هدف بر صحنه پرسه مي زند. با گرامافون مواجه مي شود و آرام و 
طوالني مدتي شيپورِ بزرگ آن را نوازش مي كند. تقريباً با خود ابتداي  تانگوي 

  را زمزمه مي كند و سپس به آرامي دو بيت مي خواند). جيرا! جيرا!

  چه چندش آور! -زن.

 Buscando un pecho fraterno     -مرد.

 Para morir abrazao…1                          

( مرد، صفحه اي قديمي در دست، با زن صحبت ي كند.) مي آي اين تانگو رو با 
  هم برقصيم، عزيزم؟... فقط براي خودمون دو تا.

  بي بند و بار. -زن.

  آخه چرا؟ -مرد.

  تانگو يك رقص نيست. يكه چيز تقريباً فيزيولوژيكه. -زن.

  هم مرده. هيچ كس ما رو نمي بينه. 2گاردل -مرد.

                                                            
 در جستجوي سينه اي برادرانه 1

در آن آغوش جان دهي تا  
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روي وجدانت خاك نريز. يك چشم بزرگ هست كه داره همه مون رو نگاه  -زن.
  مي كنه.

  (التماس كنان.) به خاطر من, عزيزم! -مرد.

 و من تنها كاري كه مي تونم براي تو بكنم اينه كه يك دقيقه به احترامت -زن.
  سكوت كنم.

  مأيوس آواز مي خواند.) (ماليم و -مرد.

No esperes nunca una mano 

Ni una ayuda 

Ni un favor…3   

  (مرد دوباره پشت ميز مي نشيند. مكث طوالني. زن خيره او را مي نگرد.)   

  حرفات رو مي شنوند. (بسيار مهربانانه.) عزيزم... -زن.

  آره عشق من؟ -مرد.

  خواهش مي كنم. -زن.

  هوم م م . -مرد.

                                                                                                                       
) كارلوس گاردل: خواننده،  آهنگساز و بازيگر آرژانتيني، برجسته ترين سيماي موسيقي تانگو در نيمه اول قرن بيستم. 2

غناي كمي و كيفي آثار وي او را به يكي از اسطوره هاي موسيقي در آمريكاي جنوبي به ويژه در آرژاننتين و اوروگوئه 
  تبديل كرده است. 

 هرگز در انتظار دستي نباش 3
 نه كمكي
 نه لطفي
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  يك خرده بيشتر دقت كن. -زن.

  به چي؟ -مرد.

  روميزي رو كثيف نكن. -زن.

  هر روز اين رو بهم نگو! -مرد.

  (در حالي كه صدا باال مي برد.) موقع غذا خوردن سر و صدا نكن! -زن.

  قاشق چايي خورت صدات نده! -مرد.

  شكر رو خيس نكن! -زن.

  وقتي نون تست ها رو گاز مي زني اخم نكن!  -مرد.

  پاهات رو روي زمين نكش! -زن.

  (فرياد زنان.) سر ميز مطالعه نكن! -مرد.

  (فرياد زنان.) سرم داد نزن! -زن.

  بهم تف نكن! -مرد.

  (زوزه كشان.) توي خونه ي خودم حرفاي ركيك اجازه نمي دم! -زن.

  (زوزه كشان.) من اجازه نمي دم جلوي سگ تحقيرم كني! -مرد.

تو داري از كدوم سگ حرف مي زني؟ (ديگر هيچ يك از حرف هايشان  -زن.
فهميده مي شود چرا كه الينقطع و هم زمان داد مي زنند. ناگهان هر دو خاموش 
مي شوند. حاال ناگهان هر دو با هم شروع مي كنند به داد زدن و دوباره ساكت 
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رو مي رود. در حالي مي شوند. سكوتي حاملِ تنش. هر كدام در مطالعه ي خود ف
  مي خوانند.)

  چيه؟ -مرد.

  هيچي. -زن.

قفس هاي انفرادي، از بهترين نوع با آبخوري هاي نشكنِ مارك « -مرد.
Rosatex«.  

  (رنجور.) احتياجي به اين نداريم. -زن.

  شايد داشته باشيم. -مرد.

  اين رو به خاطر خودمون مي گي؟ -زن.

باشه كه توي خونه تخم مرغ تازه داشته  (معصومانه.) فكر كردم شايد خوب -مرد.
  باشيم.

  اون وقت اين چه ربطي به قفس ها داره؟ -زن.

  شنيدم تخم مرغ ها رو از اون جا در مي آرند. -مرد.

  آخه، پسر جان، تو نمي دوني كه مرغ ها... -زن.

(خشمگينانه فرياد مي زند.) به من نگو پسر جان و گر نه همين جا توي  -مرد.
  مي كنم!جام جيش 

  (زخم خورده.) شايد الزم باشه يكي از اين قفس ها براي خودت بخري. -زن.

  (زخم خورده.) يكي براي مادرت مي خرم كه ضرورتاً بهش احتياج داره. -مرد.
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  (عصباني.) بي ادب! دهنت رو آب بكش وقتي از مادرم حرف مي زني! -زن.

، اما بعد از حرف زدن درباره اين دقيقاً همين كاريه كه بايد انجام مي دادم-مرد.
  ي مادرت؛ منتها امروز صبح نتونستم مسواكم رو پيدا كنم.

در برخي وعده هاي  غذا... دنتول بعد از صرف غذا (اتوماتيك وار لبخند مي  -زن.
من، مثل سوزان هايوارد و بقيه » «خميردندان با طعمِ ويسكيِ اسكاتلندي!«زند.) 

  »دندان مصنوعي استفاده مي كنم! ي هنرپيشگان هاليوود فقط...

  (همراه هم يك جينگل مي خوانند.): -زن و مرد.

  يك سانتي متر از آن «

  براي يك خانواده كافيست

  با همان خمير دندان

  »بيشتر و بيشتر و بيشتر مسواك كنيد...

(كنش از سر مي گيرد.) فقط گفتم كه امروز صبح نتونستم مسواكم رو  -مرد.
  پيدا كنم!

آي، تو حواسپرتي. (زن مجله ي زنانه را باز مي كند و مي خواند.) ببين،  -زن.
(مي خواند.) بيائيد از » دوست زن روبروي آينه...«ببين ميس هلن چي مي گه 

همين حاال  به پوست، مو، دندان ها، هر آن چه سمبل زيبايي شماست، توجهي 
مان را با استفاده مرتب از  اضافي بكنيم تا مسحوركننده باشد. به ويژه دندان هاي

سود سوزآور از جرم و نيكوتين و خرده هاي خوك و ماهي پاك نگه داريم. اين 
  »گونه نامزد شما خواهد گفت، نامزد شما خواهد گفت...
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توي وجودت هست كه من رو  غيرقابل توصيف(نامزد مسحور.) يك چيزِ  -مرد.
به خودش جذب مي كنه!... آه (كنش از سر مي گيرد.) بس كن ، من فقط گفتم 

  كه امروز صبح نتونستم مسواكم رو پيدا كنم!

(معصومانه.) مي تونيم از ميس هلن سوال بكنيم. بهش نامه مي نويسم. اون  -زن.
  حتي بكارت از دست رفته رو هم بر مي گردونه.

  به من بگي مسواكم كجاست.  توه! مي خوام ن -مرد.

(مشفقانه.) آخه، پِسرَكم... مي خواي كجا باشه؟ همون جاي هميشگي: پرت  -زن.
  شده هر گوشه كنار.

  نه، نه. امروز اون جا نبود. -مرد.

  به ذهنت خطور كرده كه ممكنه يك وقت توي ليوانِ مسواك ها باشه؟ -زن.

  ود.نه!... اما اون جا هم نب -مرد.

  عجيبه. با خودت نبردي دفتر؟ -زن.

  براي چي؟ -مرد.

  براي ماشين نويسي. -زن.

  من كه يكي ديگه اون جا دارم. -مرد.

  آي، پس، من چيزي نمي دونم. مي خواي برم نگاه بكنم؟ -زن.

بي فايده ست. اين ديگه آخرشه كه تنها وسيله ي شخصي من، پناهگاه  -مرد.
  شه.فرديت من هم ناپديد شده با
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مي رم ببينم. فعالً آب نمك قرقره كن. (زن آب و نمك در ليواني مي ريزد  -زن.
و سپس خارج مي شود. مرد شروع مي كند قرقره كردن. ناگهان زن فريادكنان 
وارد مي شود. مرد، وحشت زده، آب نمك را قورت مي دهد و سرفه مي كند.) 

ين جاست! آره (با چهره اي هي ي! پيداش كردم! پيداش كردم!... اين جاست!... ا
دردمند يك مسواك را نشان مي دهد كه به شكلي خشن با رنگ سفيد 

  مخصوص كفش مورد استفاده قرار گرفته.)

  نه! نه! نه! -مرد.

(با خجالت.) آره... من... من ديروز براي تميز كردنِ كفش هام ازش استفاده  -زن.
  كردم.

  (وحشت زده.) چي؟ -مرد.

  كفش هام... كفش هام يه واكس فوري احتياج داشتند و...(سردرگم.)  -زن.

  راه ديگه اي جز داغون كردن مسواك من پيدا نكردي! -مرد.

نه، نه، نه، نه، نه، نه. اول سعي كردم از فرچه ريش استفاده كنم، اما كف  -زن.
  مي داد.

  (عصباني.) چيزي كه االن كف كُنه دهن منه. -مرد.

  تو كه فقط آب نمك قرقره كردي. (ساده لوحانه.) ولي -زن.

(رقت انگيز.) واقعيت تلخ اينه: توي خونه ي من يك مسواك وجود نداره.  -مرد.
آدم باورش نمي شه، نه؟ اما همين طوره. (در حالي كه مرد خطاب به حضار 
حرف مي زند و تأسف مي بارد، زن لحظه اي به سمت دستشويي خارج شده 

يك مسيحي واقعي شروع كنم، اما نه، ممكن  است.) مي خوام كارهام رو مثل
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نيست، مسواك آدم گم مي شه! من كل هفته مثل يابو كار مي كنم و آخر وقت 
كه مي آم خونه و دنبال يك مشغوليت مي گردم، مثالً دندون هام رو مسواك 
كنم يا بافتني ببافم، كاشف  از آب در مي آد كه يا مسواكم رو استفاده كردند يا 

رو قايم كردند!... نه، نه اين كه بخوام هر روز دندون هام رو مسواك كنم،  بافتنيم 
نه اين كه فكر كنم زندگي جاي يلعبي تلعبيه... اما يك روزِ تعطيل يك روزِ 
تعطيله، حتي راهب هاي از دنيابريده هم اجازه ي اين سرگرمي ها رو به 

. من بايد آبنمك خودشون مي دن! اما براي من ممنوعه. براي من ممكن نيست
  قرقره كنم و دندون هام رو با شرم و حيا بپوشونم... پاي شرافت آدم در ميونه.

  زن. (مي خندد.)

  حتي كفتارها هم بدون ترس مي خندند! -مرد.

  (مشعوف از ايده ي خود.) ولي اين جا يك مسواك هست! -زن.

  كدوم؟ مي شه بگي بدونيم؟ -مرد. 

  هديه ي عروسي پدرم بود.(پيروزمند.) مسواك من.  -زن.

  بشورم! تومنظورت اين نيست كه من دندون هام رو با مسواك  -مرد.

  خب اشكالش كجاست؟ مگه ما احياناً زن و شوهر نيستيم؟ -زن.

  پرت و پال نگو. اصال اين صحبت ها نيست. -مرد.

پرت و پال نمي گم. زناشويي يعني همين ديگه. شراكت در همه چيز: غم  -زن.
  صه ها، شادي ها و... البته مسواك! مگه ما همديگه رو دوست نداريم؟ها، غ

  چرا، ولي نه تا اين حد. -مرد.
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(گريان.) فكر مي كردم اين آخرين حرفي باشه كه بهم مي زني! (به سمت  -زن.
حضار.) آه، معلومه، معلومه، مي تونه اتاق خواب مون رو با زن فرانسويه شريك 

  يله ي ساده و بي آزارِ خونگي رو با زنش شريك بشه...بشه، اما نمي تونه يك وس

  (كله شق.) مي خوام وسيله ي بي آزارِ خونگيِ خودم رو داشته باشم. -مرد.

  وقتي نامزد بوديم از اين حرفا نمي زدي.  -زن.

(رو به حضار.) هيچ وقت بهش قول ندادم كه دوران نامزدي از مسواكش  -مرد.
  استفاده كنم.

  لزوم مي كردي. دوستم داشتي.در صورت  -زن.

  مسأله اين نيست. مسأله بهداشته. -مرد.

(افسوس خوران.) اون وقت ها انگشتم كه زخم مي شد به بهداشت فكر  -زن.
. انگشتم رو ميك مي زدي و مي گفتي.  خوب شو، خوب شو، «نمي كردي. اصالً

  » كون قورباغه...

  حرفات، مرسدس!آي، خسته م مي كني... خسته م مي كني با  -مرد.

(مرد،  لبريز از نااميدي، زير ميز مي رود و پشت روميزي كه لبه اش به زمين    
مي رسد به طور كامل پنهان مي شود. زن به سمت ميز مي رود و با مشت ها بر 

  روي آن مي كوبد.)

من رو مرسدس صدا نكن... اصالً نمي خوام به هيچ اسمي صدام كني..  -زن.
  مي.شنيدي؟ به هيچ اس

(زير ميز صحبت مي كند بدون آن كه به هيچ وجه ديده شود.) اما مي  -مرد.
تونم تصورشون كنم تا تو جلوي چشمم نياي، ولي ناچارم صدات رو بشنوم. 
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درسته كه تو هدفونت رو داري و من صفحه هاي قديمي م رو، اما با همه ي اين 
يك خرده آرامش  حرفها باز هم صدات رو مي شنوم. تنها جايي كه مي تونم

داشته باشم اين جا توي دستشوئي يه. اينجا همه چيز كاربرديه. حكومت دست 
دئودورانت و پودر ضدعرقه. اين جا دقيقه. اين جا نمي توني وارد بشي...، اما وارد 

  شدي و مسواك من رو دزديدي!

 (ناگهان به سمت حضار مي نگرد.) پرده ها رو بكش دارند همه حرفامون رو -زن.
  گوش مي كنند! 

(سر از زير روميزي بيرون مي آورد.) به درك كه همه چيز رو گوش مي  -مرد.
  دن. پول دادند همين كار رو بكنند ديگه.

اگه دنبال تنهايي هستي، همون بهتره بموني توي مستراح عزيزت... من كه  -زن.
  مي رم خونه ي مامانم.

ي دوني كه مادرت اين جا با ما عزيز. خوب م ،ملودراماتيك بازي نداري -مرد.
  زندگي مي كنه.

(فريادزنان.) آي، ديگه نمي تونم تحمل كنم! ازت متنفرم! از جاي آتيش  -زن.
سيگارهات متنفرم، از صداي معده ت وقتي كوكاكوال مي خوري! برو! محاله ديگه 

  بتونيم مثل قبل زندگي كنيم!

  پتياره كوچولوي عصبي. -مرد.

  ساديستي! -زن.

  اورگانيك! -مرد.
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  !4دارواش -زن.

  !5مهرگياه -مرد.

  سمي! -زن.

  سخت پوست! -مرد.

  االن شروع مي كنم داد زدن... -زن.

  اين قدر داد بزن تا جونت در بياد!... -مرد.

(زن شروع مي كند مثل يك ديوانه داد زدن. مرد از زير ميز خارج مي شود و    
  عصباني مي ايستد.)

  خفه شو، مارتا! -مرد.

(مرد به زن نزديك مي شود. راديو ترازيستوري را از روي ميز  بر مي دارد و با    
يك حركت سريع بند بلند راديو را دور گردن زن مي پيچد. سپس شروع مي 
كند به فشار دادن تا زن را ساكت كند. زن بر زمين مي افتد.  مرد لحظه اي او را 
                                                            

يي خود را توليد كند. اين يك گياه نيمه انگلي از تيره ي صندليان است، برگ دارد و مي تواند قسمتي از مواد غذا) 3 
نگل درختان است ولي خسارت زيادي به آن ها نمي زند . بذر آن توسط پرندگاني از قبيل داركوب در تنه ي گياه ا

قرار مي گيرد. اين گياه داراي گل هاي زيبايي ست كه حتي بعضي مواقع به خاطر گل هاي زيباي آن، آن را از  درختان
و اجازه ي رشد آن را روي درخت مي دهند. اين گياه ريشه ي خود را درون شاخه هاي ساير درختان فرو  بين نمي برند

ي پرورده تبديل كرده و استفاده مي كند. واژه ي دارواش در  كرده شيره خام گياه را گرفته و سپس شيره خام را به شيره
و مازندراني به معني علف درخت است. مرسوم است در زمان جشن كريسمس شخصي را در زير اين  يفارسي و گيلك

   درخت ببوسند.

باشد و شكل ظاهر ريشه شباهت به انسان دارد. و به همين  ضخيم و گوشتي غالباً دو شاخه مي ين گياه داراي ريشها) 4
اي به خصوص در جزيره سيسيل و  مديترانه است. اين گياه در مناطق شدهآن ساخته  هاي زيادي درباره خاطر افسانه

.رويد كاالبر به فراواني مي   
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زن را از زيربغلش مي گيرد و به مي نگرد. مرد دارد نفس نفس مي زند. سپس 
دشواري او را به سمت اتاق خواب مي كشد. لحظه اي صحنه خالي مي ماند. مرد 
ظاهر مي شود. ديگر به هيچ وجه نفس نفس نمي زند. يك تانگو را سوت مي 
زند. در دست كرواتي سياه دارد. فكورانه آن را مي نگرد، كروات رنگي اي را كه 

ده كروات عزا مي زند. يك ملودي را سوت مي زند. مي بر گردن دارد در آور
نشيند و براي خود باز هم قهوه مي ريزد. در حالي كه قهوه مي نوشد با صداي 

  بلند تيترهاي روزنامه اي را با قطعي كوچك تر از روزنامه ي قبل مي خواند.)

رار معلمِ خبيث زبان هاي مرده دختر دبيرستاني را مورد هتك ناموس ق« -مرد.
كار ». دو بازيگر، منتقد تئاتري ما را به شكلي وحشيانه كتك زدند...». «داد...

(به خبرِ اخير بيشتر » مرد عصباني زن خود را خفه كرد...«خوبي هم كردند. 
ديروز جسد زني زيبا كه به شكل «توجه مي كند و به خواندن ادامه مي دهد). 

ست يافت شد. نشانه هاي بارز از خفه بزدالنه اي مورد بي احترامي قرار گرفته ا
كردن وي به وسيله ي بند چرميِ يك راديوي باتري اي حكايت دارند. وضعيت 
علي رغم سادگيِ ظاهريِ آن بسيار بغرنج به نظر مي رسد: ساعت هشت و سي 
دقيقه ي صبح، خانمي كه نظافت آپارتمان را به عهده داشته و گفته مي شود 

ين بار زنگ منزل را مي زند. با مشاهده ي اين كه كسي در را آنتونا نام دارد، چند
باز نمي كند از كليد خود استفاده كرده و وارد مي شود. سپس براي اجتناب از 
ورود سرزده سوال مي كند كه آيا كسي در منزل هست يا نه و سپس صدايي را 

بد كه مشغول مي شنود كه به وي مي گويد: بيا داخل آنتونا. مرد خانه را مي يا
مهيا كردن نان تست براي خود است در حالي كه جسد زن بيچاره در اتاق خواب 

» قرار دارد. مطالب عنوان شده ي مرد در جلسات بازپرسي پليس نامفهوم بودند...
(مرد روزنامه را كنار مي گذارد و مستقيماً با حضار صحبت مي كند. يقه و 

مظنوني را كه در بازرپرسي پليس در كرواتش را شل مي كند و حالت خسته ي 
حال استنطاق شدن است به خود مي گيرد.) آره، من كشتمش. دست كم، فردي 
كه اون جا توي اتاق خواب افتاده كسي يه كه من كشتمش. و خيلي هم خوب 
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مي دونم براي چي اين كار رو كردم. شما هم اگر مثل من يك غريبه رو توي 
ادعاي مالكيت همه چي رو داره، از پيژامه بگير تا خونه تون پيدا مي كرديد كه 

مسواك، همين كار رو مي كرديد. يك چيزي رو مي دونيد؟... اون همه جا بود. 
روي ميز صبحونه پيداش مي كردم كه داره نون تست هاي من رو مي خوره؛ 
توي وان حموم؛ وقتي مي خواستم صورت بتراشم توي آينه پيداش مي كردم كه 

ش رو كرم مي ماله يا ابروهاش رو بر مي داره. حتي، حتي بعضي وقت داره صورت
ها شب ها كه از خواب بلند مي شدم درست بغل دستم توي تختخواب پيداش 
مي كردم. اما، آقايون، خانوم ها... من چه كسي رو كشتم؟ زني كه توي آينه بود؟ 

همون زني  زني كه بعضي وقت ها توي رختخوابم پيداش مي كردم و خيلي شبيه
بوده كه پنج سال پيش باهاش ازدواج كردم؟ زني كه توي وان حموم بوده؟ زني 
كه با بند راديو كشته شده؟ زني كه االن داشتم عاشقش مي شدم؟ يا شايد هم 
فقط اسپرانسادا، زني كه به آدرس پست مركزي براش نامه نوشته بودم؟... نمي 

يزي كه االن داشت اتفاق مي افتد، دونم. من از غريبه ها وحشت دارم و اون چ
پاتختي يك زن ناشناس، وراي  ردن دندون مصنوعي هام توي دمپاييمثل پيدا ك

توانايي هاي من بود. شماها خودتون شاهد بوديد: صفحه گرام هاي گاردل پر از 
گرد و غبار بودند چون اين زن با من تانگو نمي رقصيد. من مي تونم ساعت ها 

حه ها رو گوش كنم و اشك بريزم. اما اون نه. اون فقط با بشينم و اين صف
كوآرتت جازِ مدرن حالي به حالي مي شد. اون وقت چي كار مي شه كرد وقتي 
يك آدم با موسيقي آكاردئون حال مي كنه و يكي ديگه با ترومپت؟... پس اگه دو 

گه اي تا آدم نتونند به خاطر چيزهاي مشترك كنار هم گريه كنند، چه كار دي
مي تونند انجام بدند؟... آقايون، خانوم ها شماها حق داريد! ولي ياد همه تون 

  باشه؛ كه همه مون يك مسواك داريم...! 

(مرد دوباره مي نشيند و كرواتش را گره مي زند. قيافه ي قبلي را به خود مي 
بلند و بي گيرد، بي دغدغه، تقريباً لبخندزنان. روزنامه را بر مي دارد و با صدايي 

  تفاوت مي خواند.)
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اين شرح اعترافات بودند. پليس بر اين عقيده است كه موضوع مربوط به « -مرد.
يك پرونده ي خاص از نوعِ جنايي عاطفي ست. فرد ثالثي نيز تحت پيگرد است 

». كه احتماالً فرانسوي ست. فردا اطالعات بيشتري در اختيار خواهيم گذاشت
مي گذارد.) اُه، همون داستان هميشگي...! اين روزنامه ي  (مرد روزنامه را كنار

براي ملته... واقعيت، زندگي،  احساساتي هر روز داره مستهجن تر مي شه. سمِ
  خيلي كسل كننده تر از اين حرفاست.

(شروع مي كند به ماليدن مربا روي نان تست. صداي زنگ درِ آپارتمان شنيده    
نگ به شكلي مصر. صداي معمولِ گردشِ كليد مي شود. سكوت. مجدداً صداي ز

  در قفلِ در و سپس جير جيرِ باز شدن يك در. صداي گام ها.)

  اجازه ست؟ -يك صدا.

  بيا تو، آنتونا، جسد سر جاي هميشگي شه!... -مرد.

  (پرده هاي كشيده مي شوند.)     

  پايانِ پرده ي اول

    

  پرده ي دوم

(پرده ي دوم درست در همان لحظه اي آغاز مي شود كه پرده ي اول به اتمام 
رسيد. مرد، با ژستي معلق در هوا و در حالي كه تكه اي نان تست مرباماليده در 

 180دهان دارد. صحنه برعكس شده است، به عبارتي، بر يك محور فرضي 
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راست  درجه چرخيده است. هر آن چه سمت چپ ديده مي شد اكنون سمت
است و برعكس.  صداي زنگ منزل به گوش مي رسد. سكوت. دوباره صداي 

  زنگ. سكوت. در گشوده مي شود و صداي گام هاي كسي به گوش مي رسد.

  اجاره هست؟... -يك صدا.

  بيا تو، آنتونا، جسد سر جاي هميشگي شه!... -مرد.

ن جامه اي ارزان، (آنتونا وارد مي شود. همان زنِ پرده ي اول است منتها اكنو   
كاله گيس و گوشواره دارد. در دستانش يك سطل نظافت، يك ابر، كهنه ي 
گردگيري و يك جاروست. آنتونا مصمم و ياانرژي ست هر چند ساده لوح. سطل 
را زمين مي گذارد و يك كهنه ي گردگيري را به شكل پيش بند دور كمر مي 

  بندد.)

  صبح به خير، آقا. -آنتونا.

  به خير، آنتونا. صبح -مرد.

براي من كه اصالً خير نيست... آه چه روز دارم! فقط كم مونده يك جنازه  -آنتونا.
  زير فرش پيدا كنم...

  (سراسيمه.) براي چي اين حرف رو مي زني آنتونا؟ -مرد.

براي اين كه بعضي روزها آدم نمي دونه چي بهتره: يك قرص ِ آسپرين  -آنتونا.
  خودش رو بكنه.بندازه باال يا كله ي 

  (بي تفاوت.) آه، ترديد نكن. كله ي خودت رو بكن. -مرد.
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شروع كردم، مرديكه لخت مادرزاد اومده جلوم.  18با آپارتمان شماره ي  -آنتونا.
بهش مي گم: خودتون رو بپوشونيد. بهم جواب مي ده: جانماز آب نكش كه امروز 

 از دنده ي شيطون بلند شده م، بوي جهنم  مي دم!

  (سردرگم.) آنتونا، يك چيزي رو بهم بگو... من بوي جهنم مي دم؟ -مرد.

  (بي حواس.) بله، آقا.  -آنتونا.

  ممنون. -مرد.

جاروبرقي رو زدم سوزوندم، پام رفت  25بعد توي آپارتمان شماره ي  -آنتونا.
  روي صابون ليز خوردم زدم آئينه رو هم شكستم. خانم خونه عصبي شده بود.

  بعدش، شكر خدا، رسيدي اين جا.اما  -مرد.

  (آنتونا با حرارت كف زمين را جارو مي كشد.)   

باالخره «آي، بله. وقتي داشتم مي اومدم باال با خودم فكر مي كردم: -آنتونا.
رسيدم به يك خونه ي آروم و درست حسابي. آي كه خانم و آقاي اين خونه مثل 

  »دو تا كبوتر زندگي مي كنند...

  ي كه كبوترها اين جور زندگي مي كنند؟مطمئن -مرد.

ببينيد، كار كردن براي آدم هاي متشخص و تحصيل كرده، نمي دونم، اما  -آنتونا.
  براي من كه روح به جسمم بر مي گردونه.

اون وقت چه طوري مي شه روح رو به جسم برگردوند، آنتونا؟ (مرد با  -مرد.
  ه است.)چشمان دوخته به جانب اتاق خواب بي حركت ماند

  آقا، آقا، شما حال تون خوبه؟ -آنتونا.
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(كنش از سر مي گيرد.) آه، آره، آره. كامالً منزه. مثل يك پيكر بهشتي.  -مرد.
  جالبه ولي امروز صبح احساس مي كنم از كاردينال ريشليو هم بيوه ترم.

  آه، و حال خانم؟ -آنتونا.

  .Requiescat in pace -مرد.

  چي گفتيد؟ -آنتونا.

  گفتم مثل يه مرده خوابيده. -مرد.

آي، اين حرف رو نزنيد، آقا، بدشگونه. يكي از عموهاي من، طفلي، آواز  -آنتونا.
مي خوند كه خوابش برد... اون وقت الل از خواب بلند شد.  (آنتونا چيزهايي را بر 

  سيني مي چيند.) آه، صبحونه تون تموم شد ، آقا؟

  كور كرد.آره، يه چيزي اشتهام رو  -مرد.

خب پس برم صبحونه ي خانم رو براشون ببرم. (آنتونا مهياي عزيمت به  -زن.
سمت اتاق خواب مي شود. مرد بر مي خيزد و خود را بين او و اتاق خواب قرار 

  مي دهد.)

نه! موفق نمي شي چيزي به خوردش بدي، آنتونا. آي (در حالي كه سيني  -مرد.
له ت همه چي رو خراب مي كني، آنتونا. واسه را از دستهاي او مي گيرد.) با عج

همين هم هست كه پات مي ره روي صابون ليز مي خوري و آئينه ها را مي 
شكوني... (در حالي كه خيلي به اون نزديك مي شود.) به نظر مي آد داشتي از 
چيزي در مي رفتي. بدترين چيز در رفتنه، آنتونا، حتي اگه كسي رو كشته 

اين براي فشار و اعصاب بده. وقتي براي همه چي وقت هست.  باشي... آي، نه،
كه » زندگي كردن مثل دو تا كبوتر«(مرد دستي بر كمر او مي گذارد.) اين 
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گفتي خيلي خوشم اومد. يك بار ديگه برام تكرارش كن. باشه؟ (آنتونا از او جدا 
  مي شود.)

  خانم ممكنه سر برسه.(با صداي زير.) اي، شيطوني نكنيد ديگه، االن  -آنتونا.

  (لبخندزنان.) نه، از راه نمي رسه. -مرد.

چرا، هميشه همين رو مي گيد. بايد كر باشه كه هر روز بدو بدوهاي و  -آنتونا.
جيغ و دادهاي من رو كه سعي مي كنم خودم رو از دست شيطوني هاي شما 

  خالص كنم، نشنوه. ولم كنيد!

  جاذبه ي حيواني خاص داري. تو كامالً خُلي، اما... اما يك -مرد.

  (خوشحال.) راستي؟... -آنتونا.

  باور كن؛ آه، آنتونا، تو عاشقي؟ -مرد.

  اين ديگه چيه؟ -آنتونا.

  يعني مي خواي بهم بگي كه هيچ وقت حرفي از عشق نشنيدي؟ -مرد.

  (سردرگم.) به گوشم آشناست. -آنتونا.

  امكان نداره، آنتونا. -مرد.

  باور كنيد. -آنتونا.

ولي اين خيلي مسأله ي مهمي يه، حتي از اسپري مو، بليط هاي بخت  -رد.م
  آزمايي و شياف هم مهم تره.

  واقعاً؟ -آنتونا.
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  بله. اين رو توي آمادگي به بچه ها درس مي دن. -مرد.

  مسأله اين كه بعضي ها اصالً درس نخوندند. -آنتونا.

ه. (به سمت يك مبلمانِ فقط كافي يه آدم الي دائره المعارف رو باز كن -مرد.
كوتاه مي رود و كتابي قطور را بر مي دارد.) بذار ببينيم، ببينيم، ببينيم... عشق، 

احساسي كه بر اساس آن «عشق، عشق؛ آهان اين جاست، عشق، عشق، عشق: 
و البته، آنتونا، نبايد اون رو با انواع » انسان به جستجوي خيرِ حقيقي مي گردد...

: نامي  6عشقِ خشك«، چون عشق انواع زياد دارده. مثالً ببين: ديگه اشتباه گرفت
كه در جزاير قناري به نوعي گياه علف سان داده مي شود كه تخم هايش به 

: » لباس مي چسبد درختچه اي «عشق در طبق: نوعي درختچه، درخت «يا مثالً
: » از راسته ي پنيركيان در كوبا كه شبيه آبِلموسكوس است ت فرنگي تو«يا مثالً

 7»پشمدار   : كادييو: نوعي گياه از راسته چتريان با ميوه هاي بيضه «يا مثالً
  شكل...

  اخالقيات تون صفره. شما اصال -آنتونا.

(در حالي كه به فرهنگ مراجعه مي كند.) اخالقيات، اخالقيات، اخالقيات،  -مرد.
است كه  علوم انسانياي از  شاخه «اخالقيات، آهان، اخالقيات، اين جاست:

موضوع آن شناخت مصاديق ارزش ها و بيانگر راه هاي كسب فضائل و ترك 
  ».رذائل اخالقي است

  شما بايد شرم كنيد، نه؟ -آنتونا.

                                                            
6  (Bidens Pilosa .مصرف درماني و گياهي دارد. : نام علمي اين گياه است  
به اين در محاوره كه به دليل شباهت گل هاي تيغدارش به تي نظافت آن را  Arctium Lappa) نام محاوره اي براي  7
  است. amorيا  عشقآن همان  محاوره اي مي نامند و نيز نام ديگر نيز نام
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(در حالي كه به فرهنگ مراجعه مي كند.) شرم... شرم... شرم، شرم، شرم،  -رد.م
آهان، پيداش كردم: اختالل روحي كه معموال رنگ صورت را بر مي افروزد. 

ضمناً اصطالح پوشاندن شرمگاه به پوشاندن عورت در زن و مرد نيز اطالق مي «
  ». گردد

  م.من هيچي از اين حرفا سر در نمي ار -آنتونا.

آه، ولي دست كم بايد بدوني كه روابط عاشقانه بر حسب غلظت و شرايط  -مرد.
تقسيم مي شوند به: روابط شرطي، روابط تعاقبي، روابط غيرمنفصل، روابط 

  منفصل، روابط ناقص،روابط شكي... روابط شكي و انتصابي. 

كمر او را آي، خدايا! حاال من بايد چه كنم كه بي سوادم؟ (مرد دوباره  -آنتونا.
  مي گيرد و سعي مي كند او را به خود نزديك سازد.)

  آنتونا، آنتونا، بهم بگو، بهم بگو، عاشق داشتي؟ -مرد.

  باز هم كه ساز خودتون رو مي زنيد! -آنتونا.

  تا حقيقتش رو نگي ولت نمي كنم. -مرد.

  اون وقت آدم از كجا بدونه كسي عاشقش بوده يا نبوده؟ -آنتونا.

  . يك زن هميشه اين رو مي دونه... مي دونه كي آره كي نه!خب.. -مرد.

آي، من، نه. قسم مي خورم. براي من انگار هيچه. تا مي آم بفهمم دارند  -آنتونا.
  دكمه هاشون رو مي بندند. ولم كن!

  تو يك احمق و بي احساس به تمام معنايي! -مرد.
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خيلي مزخرفه، بهتون گفته آخه من رو با شيرِ ماچه خر بزرگ كردند.  -آنتونا.
يه زن دم دست باشه، اصالً ماچه االغ ها رو «باشم... من مثل عموم فكر مي كنم: 

  »ببرند

  اما تو از اون حيوونايي هستي كه توي هر نمايشگاهي جايزه مي بري. -مرد.

آنتونا، آنتونا، هيچ كس نمي تونه «آه، آره. مادرم هم همين رو مي گه:   -آنتونا.
اد بگيره كه زن بدي هستي، اين حرفها برات زياده، اما براي پتيارگي بهت اير

  ».چيزي كم نداري

  جمالتي حكيمانه و مهربانانه. -مرد.

آي، آره. خب، مي رم خانم رو از خواب بلند كنم. (مرد سعي مي كند  -آنتونا.
  بازوي او را بگيرد و متوقفش كند). 

  ك سري اتفاقاتي افتاده...نه، نه، نه، نه، نه، صبر كن!... ي -مرد.

  ولم كنيد، شما براي هر چيزي كلي داستان داريد. -آنتونا.

(مرد، دفعتاً، با لحني پدرانه شروع مي كند به تعريف يك داستان. آنتونا    
  مسحور گوش مي دهد.)

اما اين داستان رو بلد نيستي. داستان شاه عبداهللا ست كه زره خود را گم  -مرد.
د يكي نبود شاهي بود كه عادت ناخن جويدن داشت. روزي كشف يكي بو« كرد:

كرد كه همسرش،يعني شهبانو، با يك آنارشيست قصر، در زره خود پادشاه و در 
همان تخت پادشاه مي خوابد. بعد از آن شاه دست از خوردنِ ناخن ها برداشت و 

  »شروع كرد به خوردنِ ضدحال...

  هزاده؟(ذوق كرده.) آي!... پس شا -آنتونا.
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  شاهزاده؟... كدوم شاهزاده؟ -مرد.

  شاهزاده. -آنتونا.

  كدوم شاهزاده؟ -مرد.

  هميشه يك شاهزاده وجود دارد. يا شاهزاده هست يا شاهزاده نيست. -آنتونا.

آهان، آره، آره، شاهزاده... مسأله اينه كه مراعات كردم نخواستم از اين  -مرد.
خفي خيلي بد داشت: شاهزاده حرفي بزنم، آخه اون يك عادت م

  زبونش رو روي همه جاي قصر مي كشيد.

  براي چي؟ -آنتونا.

  عاشق تمبر جمع كردن بود! -مرد.

(با تحسين.) واي، خدايا، شما چقدر چيز بلديد، فقط بعضي ها اين جا  -آنتونا.
خيلي بي سوادند... (آنتونا دوباره به سمت اتاق خواب مي رود. مرد 

  دوباره مداخله مي كند.)

  نه، آنتونا، نرو توي اتاق خواب. -مرد.

  آخه براي چي؟ -آنتونا.

آخه اون جا خيلي ريخت و پاشه. يه عالمه چيز اين ور اون ور افتاده: لباس  -مرد.
  چرك هام، زنم... خودت كه مي دوني، همون داستان هر روز.

  خب من هم براي همين مي آم اين جا ديگه، مگه نه؟ -آنتونا.

  اون جا برات قدغنه، آنتونا! رفتن به -مرد.
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  .آه، دارم فكر مي كنم نكنه چيزي اون تو قايم كرديد -آنتونا.

  اون وقت از كجا اين رو حدس زدي؟ -مرد.

  چي؟... -آنتونا.

درسته. يك چيزي اون جا قايم كردم و بايد بهت بگم چيه. بيا، بشين اين  -مرد.
  جا.

رو بكنيد! يك قصه ي ديگه؟...  خب، يك بار براي هميشه بگيد و كلك -آنتونا.
  آه، نه! خودم مي رم ببينم چه خبره.

(با يك فرياد.) آنتونا، گوش كن چي مي گم! (آنتونا، قبل از وارد شدن به  -مرد.
  اتاق خواب،به سمت او مي گردد)

  چيه؟ -آنتونا.

  آخه من... من... -مرد.

  خب شما چي؟ -آنتونا.

  از نيم ساعت پيش فهميدم.من، من ديگه آدم قبلي نيستم،  -مرد.

  آه، من متوجه نمي شم. -آنتونا.

يك ساعته دارم با هزار تا ترفند سعي مي كنم مسأله رو برات توضيح  -مرد.
  بدهم و تو نمي فهمي. چه طور ممكنه يك آدم اين قدر

  احمق باشه؟

  آخه... چي رو بايد بفهمم؟ (مكث معذب از جانب مرد.) -آنتونا.
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  بتواند خود را كنترل كند.) دارم مادر مي شم! (بدون آن كه -مرد.

  چي گفتيد؟ -آنتونا.

  دارم بچه دار مي شم، آره. -مرد.

  آره، واي، بچه، نه، نه، امكان نداره! -آنتونا.

  آره. يك بچه كه ثمره ي بي مسئوليتي و خودخواهيه. -مرد.

  گردن من؟ دآه، پس حاال مي خواي اين بچه رو بندازي -آنتونا.

زاري كنان.) آه، نمي خواي كه بچه رو منكر بشي، آنتونا... ممكن نيست ( -مرد.
  تو چنين آدمِ پستي باشه...

آخه چه طور؟ هر چي كه بين ما بوده فقط در حد نيشگون و دستمالي  -آنتونا.
  توي آشپزخونه بوده.

(با شرم.) خودت مي بيني، كارِ طبيعت اين شكليه.... (چشم ها پائين مي  -مرد.
  د.) دارم بچه دار مي شم.انداز

  نه، نه، نه، نه، نه؛ باورم نمي شه. -آنتونا.

(باعزت و دردمند.) آه، آنتونا، االن از من گواه و مدرك نخواه! اما تو بهتر از  -مرد.
هر كسي مي دوني بين من و تو چي گذشته.... قسم مي خورم كه تو اولين نفر 

  توي زندگيم بودي!

ببينيد، همه ي اين ها چرنده. من فقط مي آم اين جا براي (سردرگم.)  -آنتونا.
تمييز كردن خونه، نمي آم گنده كاري هاي جنابعالي رو جمع كنم (آنتونا ديگر 

  اتاق خواب را فراموش كرده و اكنون در وسط سالن است.)
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(چهره اي بغض كرده به خود مي گيرد.) معلومه، براي تو ساده ست، فقط  -مرد.
يموني... در عوض براي من... (صدايش مي لرزد.) هيچ وقت نمي يك ابراز پش

  تونم مسأله رو به مادرم بگم! 

  مادرتون؟... اما مادرتون چه ربطي به كل اين داستان داره؟ -آنتونا.

  من رو طرد مي كنه. -مرد.

  اون وقت همسرتون چي مي گه؟ سوال مي كنم. -آنتونا.

  اجازه بده فاميليش رو روي بچه بذارم.(با عزت نفس.) اميدوارم حداقل  -مرد.

هر نقشه اي كه توي سرتون هست، يا هر كاري كه مي خواهيد بكنيد، به  -آنتونا.
  هيچ وجه، به هيچ وجه هيچ دخلي به من نداره.

آنتونا، االن كه از من كام گرفتي، بهم پشت نكن! آه، آه، آي...! (از حال مي  -مرد. 
  رود.)

صدا در آمده.) بيايد، بشينيد، بشينيد و از فكر كردن به  (زنگ خطرش به -آنتونا.
اين مزخرفات دست برداريد. يك چيز ماوراءالطبيعي كه نيست. همه مون دير يا 
زود بايد اين راه رو بريم. مي رم يه ليوان آب براتون بيارم.(آنتونا مرد را كشان 

ورد. از آن جا فرياد كشان تا صندلي مي برد و مي دود تا ليواني از آشپزخانه بيا
مي زند.) آروم بگيريد! اين فقط براي چند ماه اوله. (دوباره ظاهر مي شود و به او 

  ليوان آبي مي دهد. مرد آب را مي نوشد و سپس زنجموره اش مي تركد.) 

  براي يك لحظه لذت خودم رو بيچاره كردم... بي آبرو شدم. -مرد.
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ن ديگه جامعه خيلي بازتر از قَبله... در عوض، نه، خُلبازي در نياريد. اال -آنتونا.
توي ده ما، پدربزرگم اون قدر خرمذهب بود كه وقتي ماديان مون زائيد، داد 

  بگردند ببينند كار كدوم اسب بوده. اسب رو كه پيدا كرد داد اخته ش كردند.

  (وحشت زده.) واسه چي اين كار رو كرد؟  -مرد.

اي مادرم كه اون موقع مجرد بود مي تونه يك چون مي گفت اين  بر -آنتونا.
  الگوي بد باشه.(مرد با شنيدن اين داستان دوباره زنجموره سر مي دهد.)

  يك دفعه چه تون شد حاال؟ -آنتونا.

  (چهره اي بغض كرده به خود مي گيرد.) از پدربزرگ خرمذهبت مي ترسم. -مرد.

  نه، االن توي ده دفنه. -آنتونا.

  من هم توي يك ده به دنيا اومدم.آه، آره،  -مرد.

  آه، بله.  -آنتونا.

واسه ي همين هم هميشه توي اين جور چيزها خيلي بيق بودم. من فكر  -مرد.
مي كردم بچه ها رو از دو پيمونه آرد، دو پيمونه شير و يك پيمونه خميرترش 

  درست مي كنند. 

بزرگ مي شن. هيچ خب چرا يك مدت نمي ريد ده؛ اون جا بچه ها سالم  -آنتونا.
  كس هم چيزي نمي فهمه.

بله، همون واكنش معمول: خالص شدن از دست من. حاال ديگه خيالت  -مرد.
  هم به ازدواج نيست.
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من هيچ وقت، هيچ وقت پيشنهاد ازدواج بهت نداده م. در ضمن، شما  -آنتونا.
اه متأهل هستيد. بايد همه چي رو به خانم تون بگيد. اون بايد از وضعيت آگ

بشه... من خودم بهش مي گم! اگه سكته نزنه نشونه ي اينه كه حاضره بچه رو به 
فرزندي قبول كنه. (آنتونا به سمت اتاق خواب رهسپار مي شود، اما مرد با 

  فريادي او را متوقف مي كند.)

(مثل يك ديوانه.) آنتونا، اگه بري تو اتاق، خودم رو مي كشم... همين االن  -مرد.
  نم اين قدر اين روزنامه رو مي خورم تا بميرم. شروع مي ك

(مرد وحشيانه روزنامه را گاز مي زند. آنتونا، وحشت زده، سعي مي كند آن را    
  از او بگيرد. در اين كش مكش به كل روزنامه را تكه پاره مي كنند.)

 (رقت انگيز.) آره، فردا بايد همه ي اين ها رو به افكار عمومي پاسخ بدي: -مرد.
كشته شده و بدنام از مسموميت جرايد زرد. كالبدشكافي همه چيز رو بر مال مي 

  كنه! (آنتونا چند قدم پس مي گذارد.) 

  شما يك آدم خطرناكي هستيد. -آنتونا.

  من يك قرباني ام. -مرد.

  هر كي پا كج بذاره چوبش رو مي خوره. -آنتونا.

  خر چه داند بهاي نقل و نبات. -مرد.

 كاري فقط اولش سخته.هر  -آنتونا.

  كاري كه توي يك سال نشه توي يك لحظه مي شه.  -مرد.

  هر كي عقبش رو اجاره بده نه گشنگي مي كشه نه خستگي. -آنتونا.
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  هر كسي از ظن خود شد يار من. -مرد.

  مي خواي بچه داشته باشي برو يك بچه برادر پيدا كن. -آنتونا.

  ش نمي ذاره.بچه تا گريه نكنه، ننه سينه دهن -مرد.

  سپلشت آيد و زن زايد و مهمان ز در آيد. -آنتونا.

  از خرِ چالق و فرزند االغ آدم و عالم در عذاب ند. -مرد.

  كالغ يكيش زياده، بلبل هزارتاش كم. -آنتونا.

  خوك يك ماهش خوبه، غاز سه ماهش.  -مرد.

  زانو هميشه باالي پاشنه ست. -آنتونا.

  زيچه ي دست اين و اون بودن. متأهل بودن به از با -مرد.

  عروس رقص بلد نيست مي گه زمين كجه. -آنتونا.

  آنتونا، آنتونا، يكي مي ذاره اون يكي بر مي داره. -مرد.

  (آنتونا غمگنانه شروع مي كند به پر پر كردن گلسرخي در گلدان.)   

  من رو خيلي دوست داري... خيلي كم... هيچي. -آنتونا.

ازدواج كردن رو از دست نده؛ علي رغم جاي زخمي كه از عمل نه، آرزوي  -مرد.
  آپانديس روت مونده، هنوز خيلي خوبي.
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(مأيوس.) نه، خيلي داغونم. شايد به اين دليل باشه كه دارم مي ترشم.  -آنتونا.
وحشتناكه. چاق مي شم، چروكيده مي شم و يك روزي كه كسي فكرش رو نمي 

  توي نفتالين بي مصرف و دموده شدم. كنه، بوم!... مثل يك سينه بند 

اما هنوز وقت داري كه از ميون اين همه بي شرفي كه اون ورا مي پلكند  -مرد.
  يكي رو انتخاب كني.  

نه، بي فايده ست. براي همه شون فقط يك دستمال هستم. كي من رو  -آنتونا.
  براي كاري به جز درست كردنِ اُملت اسپانيايي مي خواد؟

  آنتونا، چه فكرايي توي كله ته. آه، -مرد.

  معلومه، يكي رو باب مزه پيدا مي كنند و ... فيض مي برند. -آنتونا.

  از اين لحاظ حقيقتاً شورانگيزي.  -مرد.

نه، همه ي راه ها رو رفتم. حتي به يك مركز مشاوره ي احساسي نامه  -آنتونا.
يكي از اين آويزون هايي امضاء كردم و فقط » اسپرانسادا«نوشتم. با اسم مستعار 

كه حتماً متأهل و شكم گنده ست جوابم رو داد. هيچي از حرفاش نفهميدم. به 
  الواط ها باشه. اين امضاء مي كرد. بايد يكي از» لوچوي تنها«اسم 

  تويي؟...» اسپرانسادا«(بهت زده.) پس...  -مرد.

  آره، آره. مي دونم كه مسخره م مي كنيد. -آنتونا.

  ي خود.) پس تو بودي كه دنبال نيمه ي گمشده ت بودي.(برا -مرد.

  شنيدم. گل مرداب(پرغرور.) اين جمله رو توي  -آنتونا.

  هوم؟ -مرد.
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  گوش نمي ديد؟  گل مرداب. شما گل مردابتوي  -آنتونا.

  نه. -مرد.

گوش نمي ديد، خيلي شورانگيزه. اولش يكي از  گل مردابولي چه طور  -آنتونا.
ذارند كه مو به تن آدم سيخ مي كنه، بعد يك گوينده با  اين موزيك ها مي

ما مي دانيم كه فيبرونايلون نوازش « صداي نيمه گي، ولي خيلي جذاب، مي گه: 
مان مي كند! فيبرونايلون محصولي دوبار جال خورده، نايلون مورد اعتماد شما، 

فكرش  آي فقط» معرفي مي كند گل مردابنايلوني كه با آدمي حرف مي زند! 
  رو كه مي كنم تن و بدنم مي لرزه. آي.

اسپرانسادا، اين حس را دارم كه مي توانيم براي هميشه «(براي خود.)  -مرد.
مكمل يكديگر باشيم. اگر نقيصه فيزيكي مشهود يا بيماري نامشهودي داريد، به 
پزشك مراجعه كنيد... ديگر ارسال عكس ضروري نيست... من، خجالتي هستم، 

گويند دچار روان رنجوريِ العالج هستم. درود و درخواست فراموشي من اما مي 
  ».را براي هميشه پذيرا باشيد... لوئيس

نمي دونم چي مي خوايد بگيد، اما ديگه وقتشه كارم رو تموم كنم. (آنتونا  -آنتونا.
  به شكلي مصممانه به جانب اتاق خواب مي رود.)

  فعالً نرو! -مرد.

  رو از خواب بلند كنم. مي رم خانم -آنتونا.

  براي از خواب بلند كردنش سورِ اسرافيل الزمه. -مرد.

نمي خوام ديگه اين معمابازي ها رو ادامه بدم، شما هم اگه مي خوايد  -آنتونا.
  سنگ جلوي پام بندازيد، مي ذارم مي رم خارج.
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  نه... نه، نه، نه، آه، نه، -مرد.

  هر جايي كار پيدا مي كنه.فكر نكنيد ها، اين روزها آدم  -آنتونا.

(تحت تأثير قرار گرفته.) آي، آنتونا، آنتونا. تو مي دوني كه ما آدم هاي  -مرد.
خوبي هستي، بدون سابقه ي كيفري... (با شعف.) ببين، اگر بخواي، مي تونيم تو 
رو به عقد رئيسم دربياريم كه الكليه، يا به عقد پسر همسايه مون كه سكه 

قد راهنماي معنويم كه يك كشيش لوتري هست، يا در غايت، به شناسه، يا به ع
  عقد خودم... هر طور بخواي، ولي نرو!

  ؟يعني خانم هم همين رو مي خواد -آنتونا.

  چي رو؟ -مرد.

  .همين عروسي فوتي فوري روخب  -آنتونا.

خب معلومه. اون حتي يك كلمه هم حرف نداره. تو فقط بايد آبياريش  -مرد.
گاهي گردگيريش كني (مهربان.) سه تايي جلوي تلويزيون پير مي كني و گه

  شيم.

  مي تونم لباس خانم رو هم استفاده كنم؟ -آنتونا.

  معلومه. حتي مسواكش رو. -مرد.

آه. بهش فكر مي كنم. در هر صورت برام معرف، سفارش نامه و عكس  -آنتونا.
  راديوگرام بياريد.  

آنتونا، تو مي دوني كه من پيشينه ي بانكي خوبي (التماس كنان.) آنتونا،  -مرد.
ين، اگر بخواي، آلماني ياد مي گيرم تا احساس كني توي خارجي. هر دارم. بب

  چي بخواي... فقط نرو!
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نه، نه، نه، نه. فكر نكنم فعالً ازدواج با شما برام مقدور باشه. نه اين كه  -آنتونا.
سرتون...منظورم رو متوجه هستيد تارك دنيا باشم، اما اين كه من و شما و هم

ديگه نه؟... برام هضم نشدنيه. چيزي وجود داره به نام اخالقيات و سنت هاي 
حسنه. آدم مي تونه خيلي نزول كرده باشه، اما اين كه تلويزيون و مسواك رو با 

  يك مرد دو سر متأهل مشترك بشي انزجارآوره. 

  نا.مزه ش به همين ناشناخته بودنشه، آنتو -مرد.

  فانتزي هم حد و حدودي داره. قوانين طبيعت رو زير پا نذاريم. -آنتونا.

  حد و حدود خودت رو بشكن، آنتونا! -مرد.

  چيز ديگه اي براي پيشكش به من نداريد؟.. همه ش همينه؟ -آنتونا.

  شريك صفه گرام هام مي كنمت. -مرد.

  بي فايده ست. -آنتونا.

  گيرم.يك بيمه نامه برات مي  -مرد.

  نه (آنتونا در آستانه ي ورود به اتاق خواب است.) -آنتونا.

  آنتونا، به خاطر تو تا آخرش هستم. -مرد.

  (مفتون.) نه، آخرش، نه. -آنتونا.

  چرا، آخرش. هر روز يك تانگو مي رقصيم. -مرد.

(مرد در گرامافون قديمي صفحه اي از گاردل مي گذارد. آنتونا جارو و سطل    
  به هوا پرت مي كند.)نظافت را 
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  باشه. -آنتونا.

  عاليه!... توي اين چارديواري لعنتي، يك تاگو بعد از هشت سال! -مرد.

(با حرارت مي رقصند. گويي از بيرون هدايت مي شوند. تقريباً در انتهاي تانگو،    
صفحه بر روي خط خشدار گير مي كند. مرد خود را از آنتونا جدا كرده و به 

ن مي رود. آنتونا، در اين حال، پيشبندش را درست مي كند و با سمت گرامافو
  خنده هاي عصبي مي گويد:) 

  ولم كنيد؛ نه، نه، نه، نه، خانم. -آنتونا.

  رقص مون رو ادامه بديم. -مرد.

نه، نه. خانم، هيچ فكر بدي نكنيد...، قسم مي خورم قبل از اين كه اساعه  -آنتونا.
  ي ادب كرده باشم!... آه!

(حرفش را مي خورد. از اتاق خواب جيغ بلند آنتونا شنيده مي شود. آنتونا در    
حالي كه تحت تأثير قرار گرفته مي لرزد، خارج مي شود. مرد، در هپروت، تقريباً 
خوشحال به نظر مي رسد. از گرامافون يك همراهي گيتار براي آواز مرد شنيده 

  مي شود.)

  ي افتاده؟آي، خدايا!... چه اتفاق -آنتونا.

 (در حال خواندن تانگوي معروف گاردل.) -مرد.

Sus ojos se cerraron 

y el mundo sigue andando, 

su boca que era mía 
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ya no me besa más...”8 
 

ديوونه  (وحشت زده از بي تفاوتي او كه مشغول خواندن تانگو است.) -آنتونا.
شديد؟... يعني يادتون رفته كه زن تون همين جور توي اتاق خواب روي زمين 

  افتاده؟... يعني هيچ ترحمي به حال هيچ نداريد؟...

  (آواز مي خواند.) -مرد.

“Y ahora que la evoco 

sumido en mi quebranto 

las lágrimas prensadas 

se niegan a brotar 

y no tengo el consuelo 

de poder llorar9 

(در حالي كه دست هايش را پس مي كشد.) براي چي اين كار رو   -آنتونا.
  كرديد؟... براي چي؟

  -مرد.

“Por qué sus alas 

tan cruel quemó la vida. 

Por qué esta mueca 

siniestra de la suerte... 

                                                            
  نمي بوسد. مرا دهان من بود/ اكنون ديگرچشمانش بسته شدند/ و جهان همچنان در گذر است/ دهانش كه  ) 8 

فشرده ام/ از جوشيدن عنان مي ورزند/ و  م/ فرو رفته در بغض خويشم/ اشك هايو اكنون كه او را به خاطر مي آور)  9
  اقبال اين ندارم/ كه گريستن بتوانم.
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Quise abrigarla 

y más pudo la muerte ...”10 

  ظرف يك دقيقه پليس اينجاست...معلومه،  -آنتونا.

  -مرد.

“YO sé que ahora 

vendrían caras extrañas 

con su limosna 

de alivio a mi tormento ...”11 

  ته توي حقيقت رو در مي آرند!... من مي تونم شهادت بدهم... -آنتونا.

  -مرد.

“Todo es mentira, 

mentira este lamento, 

hoy está solo mi corazón ...”12 

  .بده پس حساب بايد كرده كي هر نكنيد، خام فكرهاي -.آنتونا

  -مرد.

“En vano yo alentaba 

                                                            
ستم در برم كشم او را/ ليك مرگ او را ) چرا بالهايش را/ چنين ظالمانه زندگي سوزاند./ چرا اين شوم شكلك تقدير.../ خوا

.در بر كشيد 10  
  تسليت/ بر توفان وجودم اي غريب خواهند آمد/ با صدقه اي ازه ) من مي دانم كه اكنون/ چهره 11
 سرايي/ امروز قلب من تنهاست ) همه ش دروغ است/ دروغ است اين سوگ 12
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febril una esperanza. 

Clavó en mi carne viva 

sus garras el dolor...”13 

من نمي دونم چرا دارم همه ي اين حرفا رو توضيح مي دم. االن پنجره  -آنتونا.
يوونه ها داد و فرياد مي زنم تا مردم كوچه خيابون ها رو باز مي كنم و مثل د

  متوجه بشوند.

   -مرد.

“Y mientras en la calle 

en loca algarabía 

el carnaval del mundo 

gozaba y se reía, 

burlándose el destino 

me robó su amor...”14 

را مي  ( آنتونا كنترل خويش از دست داد، صفحه ي گاردل را بر مي دارد و آن
  شكند. سپس رو در روي او مي ايستد.)

  (جنون زده.) چرا... چرا... چرا... چرا، چرا؟ -آنتونا.

(مرد لحظه اي خيره او را مي نگرد، تقريباً با حالتي دردمند و سپس منفجر مي   
  شود).

                                                            
  هاي خويش/ در جانم فرو كرد) بيهوده در خويش آرزوي تبالوده مي پرورديم/ درد چنگال  13
/ تقدير تسخرزنان ندو لذت مي برد ند) و در حالي كه در خيابان/ در هياهوي جنون/ دسته هاي شادي/ مي خنديد 14

  عشق من ربود...
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براي اين كه آره!... براي اين كه من پنج ميليون گلبول قرمز دارم و اون  -مرد.
ميليون و دويست هزارتا؛ براي اين كه هورمون هاي من با هورمون فقط چهار 

هاي اون فرق مي كنه؛ براي اين كه نمره كفش من چهل و دوئه ولي نمره كفش 
اون سي و هفت؛ براي اين كه عدس من رو پف مي آره اما پف اون رو مي گيره؛ 

ن كه من از براي اين كه من تنباكوي سياه مي كشم اون تنباكوي زرد؛ براي اي
زن ها خوشم مي آد اون از مردها؛ براي اين كه من به خدا اعتقاد دارم اون هم 
همين طور؛ براي اين كه به اندازه ي دو تا قطره ي آب از هم متفاوتيم، اما از 

  همه مهمتر، براي اين كه آره، براي اين كه آره!

اون طفلكي خيلي زن (در حالي كه كم كم خود را باز مي يابد.) اون...  -آنتونا.
خوبي بود! هر چهارشنبه ي مقدس جوراب دررفته هاش را به من كادو مي داد. 
آي، خدايا! چه طور تونستيد؟... شما هنوز اين جا چه كار مي كنيد؟... حتماً مي 
خوايد تعهد بذاريد گردن من، مي خوايد من رو هم توي اين كابوس قاطي كنيد.. 

حرفم رو باور مي كنند...! بايد حرفم رو باور كنند...  اما من حقيقت رو مي گم!...
من هيچي نمي دونم!... من هيچي نمي دونم... (در حالي فرياد مي زند.) هيچي 

  نمي دونم!

(تقريباً تمام پروژكتورها خاموش مي شوند تا فضايي نيم سايه به وجود آيد.    
نورِ تند چراغ قوه كامالً مرد با چراغ قوه يي قوي صورت آنتونا را روشن مي كند. 

بر صورت هراسيده ي آنتونا مي افتد. مرد از نيم سايه سخن مي گويد. آنتونا بر 
  جا خشك شده است. ديالوگ خشك و سريع است.)

  نام؟ -مرد.

  آنتونا روزهايي كه كار مي كنم، روزهاي تعطيل، كوكي. -آنتونا.

  سن؟ -مرد.
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  نمي دونم دقيق... -آنتونا.

  سكونت؟محل  -مرد.

  انتها، دست راست. -آنتونا.

  شغل؟ -مرد.

  هر چي كه پا بده. -آنتونا.

  مذهب؟ -مرد.

  هميوپات. -آنتونا.

  وضعيت تأهل؟ -مرد.

  يك روز، آره. يك روز، نه. -آنتونا.

  قرباني؟ -مرد.

  . يه فرشته!36خانم منزل شماره  -آنتونا.

  آلت قتل؟ -مرد.

  خيانت باال.راديو ترانزيستوري با درجه  -آنتونا.

  علت حادثه ي دلخراش؟ -مرد.

  ببينيد، به يك آدم محترم بد و بيراه نمي گن، مگه نه؟ -آنتونا.

  نشانه هايي از دزدي و بدرفتاري با جسد وجود داره. -مرد.
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(زنجموره كنان.) لباس اون تنمه چون خودش اين رو بهم داد. اگه از  -آنتونا.
ز كردم فقط براي اين بوده كه يادگاري نگه جنازه يك انگشتر و يك زنجير طال با

  شون دارم... برام مثل يك مادر بود!... مامااااااااا!

  بس كن! (زنجموره را قطع مي كند.) مدرك بي گناهي؟ -مرد.

  چي؟ -آنتونا.

  ژوالي چي كار مي كرديد؟ 25دقيق باشيد!... شب  -مرد.

  هموني كه بدنم طلب مي كرد، آقاي كميسر. -آنتونا.

  آه، پس اعتراف مي كنيد؟ -مرد.

نه، من عين يك نوزاد بي گناهم. مي تونم شهادت بدم كه موقع جنايت  -آنتونا.
با آقا عشق بازي مي كردم در حالي كه يك ساندويچ مي خوردم و يك مسابقه ي 

  تلويزيوني تماشا مي كردم. خب، من اين جوري دوست دارم، مي دونيد؟...

گردد. مرد حال نقش مجري تلويزيون را باز مي كند و  (نور به صحنه باز مي   
چراغ قوه را به شكل ميكروفون استفاده مي كند. آنتونا، مثل يك شركت كننده 
لبخند به لب دارد و عصبي ست. هر دو مستقيماً با حضار صحبت مي كنند. مرد 

  با لحنِ واضح و پرطمطراقِ مخصوص مجرايان تلويزيون سخن مي گويد.)

ببينيد، آخرين فرصتيه كه بهتون مي دم. اگر اين دفعه پاسخ سوال هاي  -مرد.
 ارائه كرده، محروم مي شيد، بيك يا ژيلتمن رو نديد از فرصت درخشاني كه 

تنها نامي كه در عرصه اصالح مو مي درخشد. اجازه بديد ببينيم، بيك يا ژيلت 
  را كشت؟ 25چه كسي زنِ آپارتمان شماره ي 

. چالقِ لپانتو!آي، آ -آنتونا. ا ي. ا  
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دو. نه، نه. چه كسي مقصر بود؟ آهان، بفرمائيد، دختر  دو، دو، دو، دو، دو، -مرد.
خانم، خواهش مي كنم، خواهش مي كنم، بفرمائيد، اجازه بديد ببينيم چه كسي 

  كشت؟ ار 25ي ه زن آپارتمان شمار

  قابيل. -آنتونا.

تقريباً، تقريباً. فكر كنيد، فكر كنيد كه صد و دا.  دا، دا، دا، دا، دا، دا، دا، -مرد.
ه ي ائوروويسيون دارند شما رو ن ببيننده ي تلويزيون از طريق شبكپنجاه ميليو

  ا كشت؟رنگاه مي كنند. بگذاريد ببينيم، چه كسي زن فرانسوي اتاق مهمان 

  اوم م م م، بنيتو. -آنتونا.

  نه خير. -مرد. 

  تش بود.زني كه دسته گل رز دس -آنتونا.

  نه خير. -مرد.

  عمو اونوفره ي من. -آنتونا.

  نه. -مرد.

  (در حاليكه به خود فشار مي آورد تا تمركز كند.) اوم م م م م... -آنتونا.

  يك تالش ديگه بكنيد! -مرد.

  (به تالش خود ادامه مي دهد.) اوم م م م م... -آنتونا.

به  بيك يا ژيلتزه بديد خب، بسه، ديگه به خودتون فشار نياريد!... اجا -مرد.
  جاي شما فكر كنه!
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  خب يه فرصت آخر رو بهم بديد. -آنتونا.

آخرين فرصت را بدهيم؟ آخرين فرصت را بدهيم؟ خب، آخرين فرصت رو  -مرد.
  هم مي ديم. چه كسي زن راديو ترانزيستوري را كشت؟

  خب، آره... سر زبونمه ها... -آنتونا.

  بگيد. -مرد.

  د.) آي، آي، مي دونم، گازِ مايع!(پيروزمن -آنتونا.

  دو. بله، بله، بله، بله، بله. دو، دو، دو، دو، دو، -مرد.

(در حالي كه با شيطنت مي خندد.) خودم مي دونستم... ولي خيلي  -آنتونا.
  آسون بود.

  دا.  دا، دا، دا، دا، -مرد.

  (در حالي كه او را با دلربايي هل مي دهد.) شما! -آنتونا.

دا. متأسفانه آخرين فرصت تون هم از دست رفت. هيأت  دا، دا، دا، دا، -مرد.
  داوران پاسخ به اين سوال رو اين طور اعالم مي كنند:

! (ناگهان مرد مي نشيند و با لحنِ جدي و 1303تا  1235سن اينوسنسيو آباد! 
اسقف گونه سخن مي گويد. نگاهش پائين است. دستان بر باالي زانوها. آنتونا 

او زانو مي زند. مرد مثل پدر روحاني سخن مي گويد.) چيز ديگري داري كه كنار 
  به من بگي، دخترم؟

  (خجول و شرمگين.) نه پدر روحاني، به گمونم نه؛ نه، نه، پدر، نه. -آنتونا.

  مطمئني دخترم؟... هيچ چيز؟ -مرد.
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زل هر (بسيار خجول.) آي، چرا، پدر. يك چيز گنده هنوز مونده. آقاي من -آنتونا.
روز من رو نيشگون مي گيره. البته ما خيلي مواظبيم كه يك وقت گناه نكنيم. 
حتي اون مي گرده جاهاي خنثي تر رو كه كمتر گناه داره پيدا كنه، مثالً آرنج 
ها، ولي، با همه ي اين احوال، كالً آدمِ آبروبريه. شما رو هيچ وقت نيشگون 

  گرفتند، پدر؟

  . نه .نه. نه. آره. نه، نه، دخترم -مرد.

باور كنيد چيز وحشتناكيه. من رو كه كامالً داغون كرده. من توي اين  -آنتونا.
  دنيا مثل يك شهيد زندگي كردم پدر، از يك نيشگون به نيشگون ديگه. 

(با لحني تفتيش عقايدي شروع مي كند و در ادامه كم كم لحنش شهوت  -مرد.
... امĤره... آره... آره. (لوس كنان چانه ي طلبانه مي شود.) اي پيروانِ نفس اماره

  آنتونا را نوازش مي كند.) ماره... ماره... ماره... ماره.

  (آنتونا واكنش نشان مي دهد، انگشت او را گاز مي گيرد و سر پا مي ايستد.)   

بس كنيد، آقا، من اين كمدي رو ادامه نمي دم. خيلي خوبه آدم يه خرده  -آنتونا.
رده ديابتي باشه، اما اين كه مرده زير تخت قايم بكنند، نه، نه، نه. از نادون و يه خ

  من يكي ساخته نيست.

  (لوس كنان.) آي، آنتونا، االن يه دفعه اين قدر مبادي اخالق نشو. -مرد.

نه، بايد پليس رو خبر كنم. من يك تيمسارِ بازنشسته رو مي شناسم كه  -آنتونا.
  ه.همين كه سوت بزنم پيداش مي ش

  سوت بزن، من عاشق تيمسارهاي بازنشسته ام. -مرد.

  (آنتونا انگشت ها در دهان مي كند و سوت بلندي مي كشد.)   
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  آه آره، اين ژنرال هميشه از پنجره ها مي آد و شيشه ها رو مي شكونه. -آنتونا.

  پس وقت كمي داريم. -مرد.

  آي، نه، به من دست نزنيد! نزديك نشيد! -آنتونا.

  آي، آنتونا؛ آره، آنتونا! -مرد.

(صداي شكستن شيشه ها بيرون از صحنه. مرد با شور به آنتونا نزديك مي    
  شود.)

(با ابرام.) ببين، آنتونا، بوي مايع ظرفشوييِ تنت من رو حالي به حالي مي  -مرد.
كنه، ديوونه م مي كنه، جوونم مي كنم، بذار از سوراخِ در نگاهت كنم و شاد 

دو و نيم ميليمتري سر و گردنت  16تله فوتوي 15بذاري با يك لنزِ وايدباشم. اگر 
  رو نگاه كنم، از شوق مي ميرم، آنتونا. 

  (آنتونا خود را از آغوش او مي كَند.)   

  اين قدر گير نديد، آقا، ممكنه جنازه ي خانم يك دفعه غافلگيرمون كنه. -آنتونا.

  (مرد با پافشاري و شور بيشتر.)     

                                                            
كوتاهتر باشد. )سنسوريا  نگاتيو( آنها از قطر سطح حساس عكاس فاصله كانونيشود كه  گفته مي لنزهاييلنز وايد به )  15

عكاسي هستند و براي  عكاساننزد  لنزهادهد و از پرمصرف ترين  قرار مي عكاساين لنزها زاويه ديد بازي را در اختيار 
براي قرار گرفتن تمام  عكاسهايي كه امكان عقب رفتن  اين لنز در مكان . دنشو استفاده مي عكاسي معماريو  منظره

  .جاي داد عكستوان فضاي بيشتري را در  مي لنزسوژه مورد نظر در كادر نباشد كاربرد مناسبي دارد و با استفاده از اين 
 250تا  85شوند كه لنزهاي تله كوتاه در محدوده  لنز تله فوتو به دو گونه لنز تله كوتاه و لنز تله بلند تقسيم مي)  16

 عكاسي ورزشيميليمتر هستند. هر دو گروه اين لنزها كاربرد زيادي در  1000تا  300بلند از    تلهلنزهاي ميليمتر و 
حدودي هستند و در حقيقت هرچه بزرگ تر شوند، محدوديت ميدان ديد آنها هم بيش تر داراي ميدان ديد م دارند.
  د.شو مي
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ثله اگه مي خواي دست هام رو ببند! به دارم بكش، رو بدنم داغ بذار، م -مرد.
پاك كنم. .ثله م كن!... ولي بذار اين قي رو از گوشه ي چشمتم  

(در حالي كه خود را تسليم مي كند.) بسه! بسه! ... ديگه نمي تونم  -آنتونا.
آه، شهوت، مقاومت كنم...من هم از جنس گوشت و استخونم... (از حال رفته.) 

  شهوت، من اينجام!

بذار اين دنيا دور برمون خاك سياه بشه! (با حرارت به يكديگر نزديك مي  -مرد.
شوند و نوعي استعاره ي گروتسك از نزديكي يا آغوشِ عاشقانه را آغاز مي كنند. 
كل پانتوميمِ اين عدمِ ارتباط فيزيكيِ گروتسك با موزيكي ناموزون همراه مي 

است از موزيك عيني استفاده شود و نه الكترونيك. يك كابوس را  شود. ترجيح
القاء مي كند. اين كلنجار عاشقانه ي مسخره و محكوم به شكست تا آن جه پيش 
مي رود كه به ويراني همه چيز ختم مي شود. پارچ ها، صندلي ها، تابلوهاي روي 

. از سقف اشياء ديوار مي افتند. يكي از ديوارهاي اتاق به پشت فرو مي افتد
گوناگون مي افتد و بر روي زمين مي شكنند. زوج بي خيالِ كلِ اين ماجراست. 
هر دو، نفس نفس زنان و خسته، روي زمين مي افتند و از هم جدا مي شوند. 
براي لحظه اي نمي توانند صحبت كنند. آنتونا پس از لحظه اي با دشواري بر پا 

پرده ي اول، همان همسرِ مرد را، را به خود  مي ايستد و لحن صدا و اطوارِ زنِ
مي گيرد.) ايسابل، مرسدس، سولداد...، واقعاً الزمه كه اين داستان رو هر روز 

  تكرار كنيم؟

  منظورت چيه، عزيزم؟ -زن.

  خيلي خوب مي دوني منظورم چيه. واقعاً خسته كننده ست. -مرد.

الاقل چيز جديدي به بخش مربوط به من هم ساده نيست. مگر اين كه   -زن.
  ذهنت رسيده باشه.
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وحشتناك ترين جاش همين جاست. كه هميشه يك چيز جديد وجود  -مرد.
داره! براي اين كه بتونيم با هم عشق بازي كنيم بهتره به يك مشاوره مراجعه 

  كنيم...

من فكر مي كنم ايده هاي اوليه بدك نبودند، مسأله اين جاست كه اين  -زن.
  ر رفتيم كه عمالً نخ نما شدند.قدر باهاشون و

  چه كار مي تونيم بكنيم؟ -مرد.

  هيچي، وسائل رو بذاريم سر جاشون. -مرد.

  اين حقيقته كه اگه هر روز خفه ت نكنم آروم نمي گيري. -مرد.

خب، اين خيلي معموله... كدوم زن محترمي آرزوش نيست كه هر از  -زن.
  چندگاه خفه بشه؟

خرده بگيرم. اما تقصير رو گردن من ننداز كه من هم  نه، نه اين كه بهت -مرد.
  نقاط ضعفي دارم.

من كه بهت خرده نگرفتم، فقط نمي فهمم براي چي يك بار براي هميشه  -زن.
  نمي ري با آنتونا زندگي كني.

اين ايده قبالً به ذهنم خطور كرده بود. ولي مادامي كه آنتونا قبول كنه كه  -مرد.
  وسائل رو بذاريم سر جاشون.  شكل تو بشه. خب، بيا

  هيچي. (سكوت.) -زن.

  اون وقت اگه بيايم به التين عشق بازي كنم. -مرد.

  التين يك زبان مرده ست. -مرد.
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  به سانسكريت چي؟ -مرد.

  به چي؟ -زن.

  سانسكريت؟ اين زبونِ كر و الل هاست. نمي دونستي؟ -مرد.

  نه، روحم هم خبر نداشت. -زن.

  وقتي با هم ازدواج كرديم اين مطلب رو بهم بگي.مي تونستي  -مرد.

  جرأت نكردم. -زن.

  اين يك دفعه رو خوب كردي. كارمون در اومد! سانسكريت بلد نيستي. -مرد.

  خب، چند كلمه اي از زبان آرامي بلدم. -زن.

  من هم چند تا جمله اي تبليغاتي به زبان چك بلدم. -مرد.

  .”Cravina el Mutara“(پر شور.)  -زن.

  ”Mirkolavia Elbernia kol“ (پر شور.) -مرد.

  (سكوت.)   

  .Alaba del Tamara jain -زن.

  Eskoliava prinka voj -مرد.

  چيزيت شد؟ -زن.

  نه. -مرد.
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  مطمئني؟ -زن.

  آره. -مرد.

  من هم چيزيم نشد. -زن.

  وحشتناكه. -مرد.

  چي؟ -زن.

  همه چي. -مرد.

  بهش فكر نكرده بودم. -زن.

  اما همين طوره. -مرد.

آه، عزيزم بيا خل بازي رو بذاريم كنار. درسته كه مادرِ موميايي ت يك  -زن.
خرده موي دماغ مونه، و اين كه موهاي تو مي ريزه و كَلَم باعث دلپيچه ي من 
مي شه، اما با همه ي اين حرفها خيلي داريم خوش مي گذرونيم. خونه مون 

مي تونيم بريم قرعه كشي، پرتابِ دارت، تونل درست بغلِ شهربازيه. هر شب 
  عشق و عجايب... ديگه چي كم داريم؟

(مرد به زن نزديك مي شود و به نرمي او را در آغوش مي گيرد و صورت او را    
  در گردن خود فرو مي كند.)

شايد حق داشته باشي (مرد گردن زن را مي بوسد. صداي چنگ شنيده  -مرد.
  چرخ فلك كاروسل در جشنواره را تداعي مي كند.) مي شود كه موسيقي يك

مي شنوي؟... موزيك چرخ و فلك كاروسله! ساعتيه كه شروع مي كنه به  -زن.
  چرخيدن... شهربازي راه افتاد (زن او را مي بوسد.)
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  چه بوي خوبي مي دي! -مرد.

 (دلربايي مي كند.) مي دونم كه ديونه ت مي كنه. اَبرشوينده ي عظيم -زن.
  الجثه ي بيمپوئه.

(مهربان.) پرت و پال نگو، عزيزم... خوب مي دوني كه من فقط ترسل  -مرد.
  »كه آشپزخانه ي شما را چون خورشيد برق مي اندازد...«كنترل از دست مي دم 

فقط بيمبوست كه بوي بيمبو مي «(ناشكيبا.) اين قدر كله شق نباش...  -زن.
  »دهد.

  ».انتخابم رو كردم: تأكيد من بر ترسلخيلي وقته كه « -مرد.

  ».دارد 32بيمبو سفيدتر است و فنولِ «(دلخور.)  -زن.

ترسل يك جايگزين نيست، پاك « (در حالي كه عصباني مي شود.) احمق!  -مرد.
  ».كننده ي قطعي ست

  نادون!  بيمبو فرمول آلماني براي شستن رخت هاي سفيد توي دنياست. -زن.

  كنان.) ترسل سفيدتر مي كند! (فرياد -مرد.

  بيمبو ميليونر مي كند و بدبختي را مي زدايد. -زن.

  (زوزه كشان.) ترسل زندگي در منزلِ شماست! -مرد.

  (زوزه كشان.) بيمبو از دستان شما محافظت مي كند! -زن.

  (با صورتي چسبيده به صورت زن زوزه مي كشد.) ترسل!!   -مرد.
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ده به صورت مرد زوزه مي كشد.) بيمبو!! (هر دو چندين (با صورتي چسبي -زن.
بار نام ها را هم زمان فرياد مي زنند. ناگهان، زن چنگالي از روي ميز بر مي دارد. 
مرد، غريزتاً، چاقويي بر مي دارد. هر دو ديوانه وار خشمگين ند. خيره به يكديگر 

ا نام مي برند. هر دو نگاه مي كنند و با صداي پائين شوينده هاي محبوبِ خود ر
وحشيانه در حالتي شبيه دوئل تا پاي مرگ به همديگر حمله مي كنند. زن از 
يك حركت گول زننده ي مرد استفاده كرده و چنگال را در شكم او فرو مي كند. 
مرد خم مي شود. زن، با حالت عصبي، مثل يك ديوانه چندين بار ديگر اين كار 

يمبو، بيمبو...!! (مرد به سنگيني بر زمين مي افتد. زن را تكرار مي كند.) بيمبو، ب
او را كشان كشان به اتاق خواب مي برد. تقريباً بالفاصله با چنگال كامالً خوني در 
دست باز مي گردد. لحظه اي، در حالي كه وسط صحنه توقف كرده است، 
چنگال را خيره مي نگرد) ديشب خوابِ يه چنگال ديدم. خب، اين هيچ چيز 

  خوابِ يه چنگال مي بينم...» هر شب«عجيب و غريبي نداره چون 

(با يك دستمال سفره به دقت چنگال را پاك مي كند. پشت ميز مي نشيند و    
براي خود نان تست با مربا درست مي كند. زنگ در به صدا در مي آيد. زن 

  توجهي نمي كند. زنگ دوباره به صدا در مي آيد.) 

ابِ يه چنگال ديدم. خب، اين هيچ چيز عجيب و غريبي ديشب، ديشب خو -زن.
  نداره چون هر شب خواِب يه چنگال مي بينم...

  اجازه ست؟ -صداي مرد.

  بيايد تو، جنازه سر جاي هميشگي شه!... -زن.

(مكث. مرد، لرزان وارد مي شود. پيراهنش غرقه در خون است. با يك دست    
  لرزان شكمش را فشار مي دهد).

  ه، جنازه سر جاي هميشگي نيست!ن -.دمر
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  (در حالي كه بر مي خيزد.) پدر!! -زن.

ايسابل، بايد قبل از مردن چند كلمه حرف بزنم... دنيا بايد صداي ما رو  -مرد.
  بشنوه!

(زانوانش خم مي شوند و بر زمين مي افتد، اما هنوز اين قدر قدرت دارد كه    
زن، وحشت زده، به سوي او مي   كشان كشان خود را به جلو صحنه مي خيزاند.

  دود.)

(در واپسين تالش.) مي بخشمت... به دنبال خوشبختي راه رو اشتباه اومده  -مرد.
  يم و شكست خورده ايم...

(ناله مي كند.) آره، همديگه رو ويروون كرديم... چرا هميشه اونايي رو مي  -زن.
  كُشيم كه از همه بيشتر عاشقشونيم؟  

  عشق... زاينده ست.فقط ...  -مرد.

  پس ما چي ميشيم؟ -زن.

  فارق از قضاوت انسان ها... از گورهاي خودمون... بر مي خيزيم. -مرد.

(رقت انگيز.) فقط االن كه ديگه خيلي دير شده، حقيقت رو واضح مي بينم:  -زن.
ناتواني از برقراري ارتباط... ناتواني از برقراري ارتباط... ناشي از شرايط بد جوي 

  يه!

  (در آستانه ي مرگ.) آخرين كلمه م... -مرد.

  بگو. -زن.

  اينه... -مرد.
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  بگو. -زن.

  (با يك خرناسه.) صلح... صلح! -مرد.

(با خويشتن داري اشك هايش را كنترل مي كند.) اين كلمه رو توي قلبم  -زن.
  حك مي كنم تا هيچ وقت فراموشم نشه؛ صلح، صلح!

  م... آخرين كلمه م اينه صلح... دانش... صبرصبر كن... هنوز تموم نكرد -مرد.

اوه! يك كلمه ي ساده ست، پرمعنا، نرم مثل يك دهنبند و تحمل پذير  -زن.
  مثل يك خار.

   Calle niva ( با صداي محتضرانه.) -مرد.

  (بي آن كه او را بنگرد.) خار. -زن.

  Calle niva -مرد.

  خار. -زن.

  Calle niva -مرد.

  خار. -زن.

  نه Calle nivaآي،  -.مرد

خا...ر (بر پا مي ايستد مي گذارد هيجانش بر او مستولي  (اصرار كنان.) –زن. 
شود.) ممنون از اين كه زندگي خودت فدا كردي!... قسم مي خورم كه فداكاريت 
بي فايده نمي مونه (رو به حضار و با لحني كه همگان را مخاطب قرار مي دهد.) 
 وقتي توي قلب هر كدوم از ما يك جنگه، چطوري مي تونيم از جنگ هاي

  جهاني اجتناب كنيم؟
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  (صداي محتضر خود را بال مي برد.) آه! -مرد.

(هيجان زده.) توي كوچك ترين گوشه كنار هر خونه آينده ي بشريت به  -زن.
  بازي گرفته مي شه.

  (لحنِ محتضر خود را رها مي كند.) خوسفينا! -مرد.

ِنهانِ  (چند گام به سمت حضار جلو مي آيد.) روزي كه توي خلوت ضمير -زن.
  ما حتي يك صداي پرخاشجويانه پيدا نشه... اون روز روزِ رهايي جهانه. 

  (سر بلند مي كند و زوزه مي كشد.) ساكت شو، دختر!! -مرد.

  (با حالت طبيعي مي گردد.) چي؟ -زن.

  ازه ميافتد.) خداحافظ.نمرد. (پس از يك مكث و در حالي كه مثل ج

كور را تشكيل مي دادند يا هر عنصر ديگر (در اين لحظه ديوارهاي صحنه كه د   
كه مورد استفاده قرار گرفته است، شروع مي كنند به حركت كردن و ناپديد 
شدن، بعضي ها به سمت باال برخي به سمت كنار. آرام حركت مي كنند. فقط 
مبلمان باقي مي ماند. در انتها ديوارِ لكه دار تئاتر كه پر است از تير و تخته و 

ه هاي ناقص ديده مي شود. مبلمان و آكتورها گويي در يك فضاي ديوارصحن
غيرمنطقي و ابزورد شناورند. زن كامالً بدون تمركز حواس به اطرافش نگاه مي 

  كند.)

خداحافظ. هي، هي، هي ما كه هنوز تموم نكرديم. بذاريد چيزها سر  -زن.
  جاشون باشند... هنوز تموم نكرديم.

  خيزد.) آي، چه خبره؟(در حالي كه بر مي  -مرد.

  دارند ميدونِ جنگ ما رو داغون مي كنند.  -زن.
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زنان به سمت جوانب.) بذاريد همه چي  د(سر پا.) اين كار هر روزه!... (فريا -مرد.
سر جاش باشه، هنوز تموم نكرديم (سكوت. و سپس آخرين ديوارصحنه نيز 

  برداشته مي شود.)

  اُه، بايد از يك نفر شكايت كني. -زن.

  آره، يكي از اين روزها اين كار رو مي كنم. -مرد.

(مأيوس.) يكي از همين روزها... بي فايده ست. ضمناً نمي تونست زياد  -زن.
  طول بكشه، خيلي سرگرم كننده و اين خوب نيست.

  چي چي خوب نيست؟ -مرد.

  سرگرم شدن بدون حس ندامت. -زن.

  خب، هنوز تموم نشده و مهم اينه! -مرد.

  هيچ وقت چيزي تموم شده تر از داستان خودمون نديدم. -زن.

ولي گرامافون و صفحه هاي قديمي رو نمي برند. (به سمت ميز مي رود و  -مرد.
بوق بزرگ گرامافون را مي گيرد. قيافه اش در حالي كه شيپور گرام در دست 

  دارد گروتسك است.)

ساختند با خودشون من اجازه نمي دم چراغ چينيم رو كه از كاغذ برنج  -زن.
ببرند. (زن يك توپ كاغذي كه در گوشه اي آويزان است بر ميدارد. هر دو با 

ند كجا بايد ط صحنه مي مانند بدون آن كه بدانوسائلي كه در دست دارند وس
  بروند. يك باره شروع مي كنند همديگر را نگاه كردن.)

  چه مسخره اي. -مرد.
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رافكن ها خاموش مي شوند.) دارند چه عجق وجقي. (در اين لحظه نو -زن.
  نورهاي تله تئاترِ عشقي مون رو خاموش مي كنند.

  (فرياد زنان به سمت انتهاي سالن.) خاموش نكنيد، هنوز تموم نكرديم! -مرد.

(تقريباً همه ي نورهاي خاموش مي شوند.) ظرف پند لحظه توي تاريكي  -زن.
  مي مونيم.

موش مي شوند. فقط يكي و آن نور باالييِ مثل هميشه. (آخرين نورها خا -مرد.
مركز صحنه مي ماند.) االن تقريباً احساس مي كنم بهترم، توي اين تاريكي بدون 

  هيچي دور و برم.

آره، حداقل يك حس جديديه كه قبالً بهمون دست نداده بود. آي، من مي  -زن.
  رم.

  (صادق.) فعالً نرو، مهمه. -مرد.

  براي چي؟ -زن.

  وپِ مسخره رو بذار يك گوشه و دستت رو بده من.اين ت -مرد.

براي اين كار اول بايد اين گرامافون وحشتناك رو بذاري كنار. (هر دو  -زن.
  بارهاي شان را زمين مي گذارند.) خب؟

  خب، داشتم فكر مي كردم شايد اون قدرها هم كار دشواري نباشه... -مرد.

  چي؟ -زن.

  همه چي. -مرد.

  ي؟چي مي خواي بگ -زن.
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كه شايد فقط مسأله گفتن يك كلمه باشه. يك كلمه ي كامالً ساده كه  -مرد.
  همه چيز رو توضيح بده... يك كلمه ي دقيق توي لحظه ي دقيق...

  يك كلمه؟ -زن.

  آره... و االن اون كلمه رو بهت مي گم! -مرد.

! (زير تنها نور مركزي صحنه جمع مي آيند. -زن.  (روراست.) باشه، بگو، لطفاً
  دستانشان در آستانه ي لمس يكديگر است. سكوت طوالنيِ انتظارآلود.)

!... بگو، بگو. -زن.   (مشتاق.) بگو، لطفاً

(در حالي كه در تاريكي زوزه مي كشد.) خبرِ مرگت! يك خرده نور به ما  -مرد.
  بده! (سكوت بلند انتظارآلود در تاريك ترين تاريكي).

كنان.) آه، دستت رو بده من. نمي بينمت. مي (در تاريكي و با صدايي نجوا -زن.
  ترسم.

  (با همان صدا.) كجايي؟ -مرد.

  شايد اگه يك كبريت روشن كنيم. -زن.

  آره، شمع هاي آخرين مجلس ختم مون رو.  -مرد.

مي شه امتحان كرد... (هر يك كبريتي مي كشند و شمع هاي دو شمعدانيِ  -زن.
ي شدند، اما اكنون روي زمين هستند، عزاداري را كه قبالً بر صحنه ديده نم

روشن مي كنند. صحنه ي عريان زير نورهاي رقصان و ضعيف شمع ها ديده مي 
شود. زن چنگي را كه در طول اثر گوشه اي قرار داشت بر مي دارد و مرد يك 
بافتني بلند ناتمام را. بافتني در دست روي صندلي گهواره اي مي نشيند. زن 

چرخ فلك كاروسل است. مرد،  هنگي كه يادآورِ آهنگآاختن شروع مي كند به نو
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بدون خجالت و شوخي، در حالي كه روي صندلي تاب مي خورد بافتني مي بافد. 
د مي زنند. زن بدون اين كه دست از نواختن بكشد.) روزِ نهر دو با آرامش لبخ

  فوق العاده اي بود!

  ي نمونده.آره، اما ديگه هيچي از شهربازي مون باق -مرد.

  اين فقط تا فرداست كه يك چيز ديگه اختراع كنيم. -زن.

  هر روز يك جعبه ي فوق العاده ي جوايزه، يك تونل بلند عشق. -مرد.

... چطوري مي تونيم دوام بياريم؟ -زن.   واقعاً

  چي رو؟ -مرد.

  اين محبت عظيم رو. -زن.

  ما قوي هستيم! -مرد.

  زخم ناپذير! -زن.

  ناپذير!جدايي  -مرد.

  تحمل ناپذير! -زن.

  ت...حم...مل...نا... پذير!... -مرد.

  ت...حم...مل...نا... پذير!... -هر دو.

(پرده ها كشيده مي شوند در حالي كه مرد تاب خوران بافتني مي بافد و زن    
  چنگ مي نوازد.)

 


