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  شخصیتها

Agnes Eggling  گلینگ گنسِا
َ
ا

در میانه تا اواخر سی سالگی: ترجیحًا بزرگ جثه، هنرپیشۀ فرعی / 
بازیگر  درجه دوی سینمای آلمان.

 Gregor Bazwald - Baz گرگوربازوالد/باز   
که برای مؤسسۀ  در اوایل تا میانۀ سی سالگی: همجنس گرایی 

کار  می کند. جنسیت انسانِی برلین1 

Paulinka Erdnuss پائولینکا اردنوس  
کمـی جوان تـر بـه نظـر   می رسـد: بازیگـِر  در میانـۀ سی سـالگی، امـا 
بـه  مسـیر   بدل شـدن  در  مهمـان2  بازیگـری  آلمـان؛  سـینمای 

کوچـک. سـتاره ای 

Annabella Gotchling آنابال گوچلینگ  
گرافیک. کمونیست و طراح  در میانۀ چهل سالگی: هنرمندی 

Vealtninc Husz ویلتنینک ُهس  
در میانۀ چهل سالگی: فیلم بردار سینمایی، تبعیدی مجار. یکی 
که یکی از  از چشمانش را از دست داده و عینکی به چشم می زند 

شیشه هایش سیاه شده.

Rosa Malek ُرزا مالک  
کا پـی دی،  پایین رتبـۀ  مأمـور  بیست سـالگی:  اواخـر  تـا  میانـه  در 

آلمـان3. کمونیسـت  حـزب 

Emil Traum امیل ترام   
در  بلندپایه تـر  کمـی  مأمـوری  بیست سـالگی:  اواخـر  تـا  میانـه  در 

کا پـی دی.

Die Alte لته	)به	آلمانی	یعنی	پیرزن(	
َ
دی ا

زنی بسیار پیر، اما حدس سن وسالش سخت است: چیزی بین 
گذشته. صورتی  که بیست سال از مرگش  کسی  زنی هفتادساله و 
که روزگاری  سفید و دندان هایی خراب. لباس خوابی بر  تن دارد 

کثیف است و لکه های غذا روی آن افتاده. سفید بوده اما حاال 
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Gottfried Swetts گوتفرید سوئتز  
 سن: نامشخص؛ وقتی سرحال است سی ساله و وقتی بدحال است 
خوش قیافه،  متشخص،  می رسد.  به  نظر  بیشتر(  )یا  پنجاه ساله 

بور، آریایی.

Zillah Katz کتز   زیال
زن یهودِی امروزِی امریکایی، سی و خرده ای ساله: از هنجارشکناِن 

ـ   آنارشی. گرایش های پانک ــ کن ایست  ویلج با  موج نِو سا



اســت.	 در	حــال	مطالعــه	 میــزش،	 پشــت	 او	 یــا،	 ز روی	 نــور	

کــه	در	حمایــت	 اســایدهای	تکرارشــونده	از	جمعیتــی	عظیــم	

ــد.	در	 ــد	و	ســام	فاشیســتی	می	دهن ــی	می	کنن ــر		راه	پیمای از	هیتل

هــر	اســاید	مــردم	نزدیک	تــر	می	شــوند	تــا	در	نهایــت	روی	تصویــر	

یــک	نفــر	ثابــت	می	مانیــم:	زنــی	کــه	ســام	نمی	دهــد.	زیــا	ســرش	

ــرد. 	می	گی ــاال کــه	می	خوانــده	ب کتابــی	را	 	مــی	آورد	و	 ــاال را	ب

اساید:	اول	ژانویه،	1932.

	برلین.	اگنس،	ُهس،	باز،	پائولینکا	 گنس	در نور	روی	آپارتمان	ا

 و	گوچلینگ	دور	یک	میز	نشسته	اند.	شب	است؛	صحنه	با	نور	

شمع	روشن	است.	همه	مست	اند.

کاپیتالیسم یعنی دستگاه... دستگاه... گوچلینگ:

گوارشی! گوارش! دستگاه  پائولینکا:

یادی مشروب خوردیما. ز ُهس:

دوباره. گوچلینگ:

پیشدرآمد
   عصرانهدرتوفان   
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گوچلینــگ( تو ظرفیتت خیلی باالســت. تحســینش  )رو بــه  ُهس:

می کنم. می دونستی...
چی؟ گوچلینگ:

کمک می کنه؟ گوارش  می دونستی نور شمع به  ُهس:

کمکت  ی پوســت  انگور  یانه  هم رو بله. می دونســتم. و راز گوچلینگ:

یکی ببینی، اما شراب باعث می شه لثه هات  می کنه تو تار
پیش از موعد پالسیده بشه.

کنم دارم باال می آرم... فکر  باز:

ک. آه! اندر محاسن تریا پائولینکا:

نیمه شبه. گنس: ا

سال نو مبارک!
همگی	به	َوجد	می	آیند،	»سال	نو	مبارک!«

ُاه... )می خندد.( 

چیه؟ گوچلینگ:

ُاه خدا... )می خندد.( گنس: ا

چیه؟ چیه؟ باز:

همه  تون. قیافه هاتون رو نگاه کنین. یه جور چیِز  بی نقصه،  گنس: ا

گرد. مثل یه دایره، یه بی نقصِی 
احساســاِت پیش پاافتاده. جغرافیای پیش پاافتاده. وقْت  گوچلینگ:

وقِت قهوه ست.
نــه! حـــس می کنــم... چــی؟ بــاز، مــن چـــه حســی دارم،  گنس: ا

حس می کنم...
گنس؟ گرما، ا حِس  باز:

بله. گنس: ا

گنس؟ و... تکامل، ا باز:
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تکامل؟ تا حدودی. گنس: ا

امنیت؟ باز:

ُخب... گنس: ا

امنیِت نسبی؟ باز:

ما تو برلین زندگی می کنیم. گنس: ا

1932 ئه.
نسبتًا احساس امنیت می کنم.

حــاال  )برمی خیــزد.(  می کنــه.  کفایــت  دوِر زمونــه  ایــن  بــرا  ُهس:

می خوام َدم سال نو آرزو بکنم.
ایده های عالی! مرِد ایده ها! بگو، ُهس. گوچلینگ:

گنس! ی سالمتی برای ا آرزو ُهس:

گنس! خوش قلب و شجاع! ی سالمتی برای ا آرزو گوچلینگ:

کن اصلـِی عواطـف مـا، مسـتأجر همیشـگی ایـن اتـاِق  سـا ُهس:

کوچیک قرص: آرزوی سـالمتی، شـادی و امنیت نسـبی در 
ایـن شـب ُپرشـور و زیبـا، و بـرای سـال های بی شـمار پیـِش 

رو، عزیـز    دلـم.
گنس. ی سالمتی برای ا آرزو همگی:  

سکوت

و در سکوت، فرشته ای درگذشت. پائولینکا:

کنیم؟ حاال برای درسْت شروع کردن سال نو چی کار  باز:

تو داشتی باال می آوردی. گوچلینگ:

کنیم. بله، اما االن فکر بهتری دارم. بیایین یه قصه سر هم  باز:

چه جور قصه ای؟ ُهس:

یمش. یه قصه دربارۀ... یه چیزی. که باهم بساز یه چیزی  باز:

دربارۀ یه شِب سرد. گوچلینگ:
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یه قصه دربارۀ یه شب سرد. خوبه. من شروع می کنم. پائولینکا:

گنس ئه.  ا آپارتمان  گنس ئه.  ا مهمونِی  این  بدین!  اجازه  باز:

گنس. کن، ا کنه. شروع  گنس باید شروع  ا
ُاه، ُخب بذار ببینم... ها! گنس: ا

به  ید،  می وز کی  وحشتنا باد  برلین  تو  سالی  یه  زمستوِن 
می کرد  تعقیب  رو  مردم  خیابون  تو  شب ها  مرگ،  سردِی 
ُخب  می ُکشتشون.  و  می کرد  نفوذ  استخونشون  مغز  تا  و 
که مجبور بود همیشه، دیروقِت شب، تا سر  یه مردی بود 

کارش پیاده بره...
قاتِل  باد  »این  گفت:  خودش  به  بود.  شب  نگهباِن  اون  گوچلینگ:

جونه.« و تصمیم گرفت تا آخرین پنِی پولی رو که به زحمت 
کلفت و یه شال خیلی  درآورده بود خرِج یه پالتوی پشمی 
باد می تونست هرچقدر دلش می خواد  کنه، بعدش  بلند 
گفت: »انسانیِت  گرم و امن بود. به خودش  بَوزه، اون دیگه 
ما با تالشمون برای غلبه بر طبیعته که تعریف می شه.« پس 

اون چیزا رو واقعًا خرید، و...
و شب اونا رو برای رفتن به سر کار تنش کرد. باد متوجه نقشۀ  پائولینکا:

مرد شد، و خیلی عصبانی و ُپرسوز شد، و با تمام زورش 
کرد ِان قدر سردشه   وزید، و مرد در عرض چند ثانیه حس 

که انگار هیچی تنش نیست. یکی به نفع طبیعت.
یکی به نفع طبیعت. گوچلینگ:

کـه نقـشـه ش شـکـسـت خـورده، بـاد داشـت  و اون فـهـمـیـد  باز:

می ُکشتش، پس با لب های کبود و یخ زده از خدا خواست 
که خدا این  از شر باد نجاتش بده، اما ُخب، معلومه  که 

کار رو نکرد، و اون به یه آنفلوانزای شدید مبتال شد.
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کرد  کشــیده بود، خیال  که در بســتر مرگ دراز  و همون طور  ُهس:

زوزۀ باد رو می شنوه: »فقط صبر کن.« پالتو و شال جدیدش 
ی دیوار آویزون بود. حس می کرد زندگی  از چوب رختــِی رو
گفــت: »نمی دونم بعدش  کِفــش مــی ره. به خودش  داره از 
چی می شــه...« و در حالی که می ُمرد، می تونســت صدای 

که می گفت... باد رو بشنوه 
گوچلینگ	شمع	ها	را	فوت	می	کند.

کن.« »فقط صبر  گنس: ا

	تاریکی،	همگی	می	خندند.	پایان	صحنه. در

ـ			ژوئن،	1932. اساید:	ژانویه	ــ

اساید:	تنش	سیاسی.

گاهی	در	خیابان. اساید:	جنگ	شدید،	

گذار	/	تغییر. اساید:	بحران	/	دورۀ	

اساید:	مشکات	به	پارلمان	و	انقاب	مربوط	اند.

	متزلزل	است. اساید:	ائتاف	وایمار

اساید:	هم	بستگی	ُپرتنش	چپ	های	لیبرال	با	میانه	روها.

	آوریل. اساید:	انتخاب	رئیس	جمهوری،	در

اساید:	هیندنبورگ	بر	هیتلر	پیروز	می	شود.

ـ			ژوئن،	1932. اساید:	ژانویه	ــ




