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دکور: 

کوچک. در انتها، خانه ای متشکل  میدانی در یک شهرستان 

نمای  همکف  طبقٔه  در  طبقه.  یک  و  همکف  طبقٔه  یک  از 

یک بقالی. با باال رفتن از دو سه پله، از دری شیشه ای وارد آن 

کلمٔه »بقالی«  می شوند. باالی نما با حروف بسیار مشخص 

که باید پنجره های  نوشته شده است. در طبقٔه اول، دو پنجره 

خانٔه بقال و همسرش باشند. پس، بقالی در انتهای صحنه، 

 سمت چپ، نزدیک پشت صحنه قرار دارد. از فراز خانٔه 
ً
تقریبا

کلیسایی در دوردست به چشم می خورد. بین  بقال، ناقوس 

سمت  باریک.  کوچه ای  چشم انداز  راست،  طرف  و  بقالی 

کافه یک طبقه  کافه، باالی   اریب، نمای یک 
ً
راست، تقریبا

کافه: تعدادی میـز و  ساختـمان با یک پنجـره. جلوی این 

صندلی تا نزدیکی های وسط صحنه چیده شده است. درختی 

ک گرفته نزدیک صندلی های بیرون کافه. آسمان آبی، نوری  خا

نزدیک  است  یکشنبه ای  سفید.  بسیار  دیوارهای  زننده، 

    پردۀ یک   
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کافه خواهند  ظهِر تابستان. ژان و برانژه پشت میزی در بیرون 

نشست. پیش از باال رفتن پرده، صدای ناقوس شنیده می شود، 

چند لحظه پس از باال رفتن پرده صدا خاموش می شود. پرده که 

گربه ای  باال می رود، زنی یک سبد خالی آذوقه زیر یک بغل و 

از راست به چپ،  زیر بغل دیگر وارد می شود و، در سکوت، 

از صحنه می گذرد. به هنگام عبور او، زن بقال دِر مغازه را باز 

می کند و گذشتن او را تماشا می کند.

که در مغازه اســت( وای این رو  وای این رو باش! )به شــوهرش  زن بقال: 

کنه. باش، چه افاده ای داره. دیگه نمی خواد از ما خرید 
زن بقال ناپدید می شود، صحنه چند لحظه خالی می ماند.

از سمت راست، ژان نمایان می شود؛ هم زمان، برانژه از سمت 

چپ نمایان می شود. ژان لباس رسـمی و جدی پوشیـده: 

کاله  حاضری،  آهارِی  یقٔه  قرمز،  کراوات  قهوه ای،  کت وشلوار 

کفش های زردش حسابی واکس  کمی سرخ رو ست؛  قهوه ای. 

موهایش  است،  برهنه  سرش  نکرده،  اصالح  برانژه  خورده. 

کی از بی توجهی  ژولیده، لباس هایش چروکیده، همه چیزش حا

او ست؛ خسته به نظر می رسد و خواب آلود؛ گاه خمیازه می کشد.

)از سمت راست می آید.( باالخره پیداتون شد، برانژه. ژان: 

)از سمت چپ می آید.( روز به خیر، ژان. برانژه: 

کردید! )به ســاعت مچی اش نــگاه می کند.(  البتــه باز هــم دیر  ژان: 

رأس یازده ونیم قرار داشتیم. حاال نزدیک ظهره.
من رو ببخشید. خیلی وقته منتظرمید؟ برانژه: 

که، االن رسیده م.  نه. می بینید  ژان: 

کافه می نشینند. می روند پشت یکی از میزهای بیرونی 
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این طوری، احســاس تقصیر کمتری می کنم، چون... خود  برانژه: 

شما هم...
مــن، فرق می کنه، دوســت ندارم منتظر  بشــم، وقت زیادی  ژان: 

ندارم تلف کنم. چون شما هیچ وقت سر ساعت نمی آیید، 
مــن مخصوصــًا دیــر مــی آم، درســت وقتی مــی آم کــه بدونم 

فرصت دیدنتون دست می ده.
درسته... درسته، با وجود این... برانژه: 

که سر ساعت می آیید! نگید  ژان: 

که... نمی تونم چنین چیزی بگم.  معلومه  برانژه: 

ژان و برانژه نشسته اند.

می بینید! ژان: 

ید؟ نوشیدنی چی می خور برانژه: 

شما از اول صبح تشنه تونه؟ ژان: 

گرمه، چقدر خشکه. هوا چقدر  برانژه: 

بنوشــه، تشــنه تر  آدم  کوچه و بــازار، هر چــی  مــردم  قــول  بــه  ژان: 

می شه...
اگه می تونستیم ابرهای علمی بیاریم به آسمونمون، هوا  کمتر  برانژه: 

خشک می شد، کمتر هم تشنه مون می شد.
کار شــما رو نمی کنه.  )برانژه را به دقت نگاه می کند.( این چارٔه  ژان: 

برانژٔه عزیز، چیزی که شما تشنه شید آب نیست...
منظورتون چیه، ژان عزیز؟  برانژه: 

منظورم رو خوب می فهمید. منظورم خشکی حلقوم شماست،  ژان: 

زمینیه که سیراب نمی شه.
قیاستون به نظر من... برانژه: 
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)حرف او  را  قطع می کند.( وضع غم انگیزی دارید، دوست من. ژان: 

وضع غم انگیز، این طور فکر می کنید؟ برانژه: 

ید از خســتگی می افتید، باز هم شــب  که نیســتم. دار کور  ژان: 

ید  رو از دســت دادید، خمیازه می کشید، از زور خواب دار
می میرید...

کمی درد می کنه... سرم  برانژه: 

گند مشروب می دید! بوی  ژان: 

یه کم دهنم خشکه، درسته! برانژه: 

که  تمام صبح های یکشــنبه همین بساطه، روزهای هفته  ژان: 

جای خودش.
کمتر پیش می آد، به خاطر اداره... اوه، نــه، تُوی هفته  برانژه: 

گمش  کراواتتون چی شــد؟ حتمــًا موقــع خل بازی ها  پــس  ژان: 

کرده ید!
)بــه گردنش دســت می کشــد.( ِاهه، درســته، چه بامــزه، یعنی  برانژه: 

کرده م؟ چی کارش 
)از جیب کتش کراواتی در می آورد.( بفرمایید، این رو ببندید. ژان: 

گردن   یــد. )کــراوات را بــه  اوه، ممنــون، شــما واقعــًا لطــف دار برانژه: 

می اندازد.(

گــره می زنــد( موهاتــون  کراواتــش را سرســری  )در حالی کــه برانــژه  ژان: 

یخته ن!  کاماًل به هم ر
برانژه دست در موهایش فرو می کند.

کتش بیرون  بفرمایید، این هم شــونه! )شــانه ای از جیب دیگر   
می آورد.(

)شانه را می گیرد.( ممنون )سرش را سرسری شانه می زند.( برانژه: 



      پردٔه يک         ۱5    

ید.  کنید چه سرووضعی دار اصالح هم نکرده ید! نگاه  ژان: 

آینٔه کوچکی از جیب بغل کتش در می آورد و به برانژه می دهد، 

و او خودش را در آن ورانداز می کند؛ و زبانش را بیرون می آورد.

زبونم حسابی بار داره.  برانژه: 

)آینــه را پــس می گیــرد و در جیــب می گذارد.( تعجبــی نداره!...  ژان: 

)شــانه را هــم از برانــژه پس می گیــرد و در جیب می گذارد.( ســیروِز 

کبدی تهدیدتون می کنه، دوست من.
)نگران( این طور فکر می کنید؟... برانژه: 

کراواتش را به او بر گردانــد( کراوات مال  )بــه برانــژه، که می خواهــد  ژان: 

شما، من باز هم دارم.
)با تحسین( شما آدم دل رحمی هستید. برانژه: 

چروکــن،  حســابی  لباس هاتــون  می کنــد.(  برانــداز  را  )برانــژه  ژان: 

کثیفــی پیرهنتــون حــال آدم رو به هــم می زنــه،  که،  اســفنا
کفش هاتون... 

کند. برانژه سعی می کند پاهایش را زیر میز پنهان 

کفش هاتون واکس نخورده ن... چه افتضاحی!... شونه هاتون...  
شونه هام چه شونه؟ برانژه: 

، بچرخید. به دیوار تکیه داده ید... 
ّ

بچرخید. یاال ژان: 

برانژه به سستی دست به سوی ژان دراز می کند.

نه، ُبرس با خودم ندارم، جیب آدم باد می کنه.   
برانژه همچنان به سستی روی شانه های خود می زند تا غبار 

کنار می کشد. سفید رنگ را از روی آنها بتکاند؛ ژان سرش را 

کجا آورده ید؟ َاه َاه َاه... اینها رو از   
یادم نمی آد.  برانژه: 
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که. از اینکه دوست شما هستم خجالت  که، اسفنا اسفنا ژان: 

می کشم.
شما خیلی سخت می گیرید... برانژه: 

کمتر از اینش هم سخت می گیره! آدم برای  ژان: 

کنیــد، ژان. مــن تفریحــی نــدارم. تُوی این شــهر آدم  گــوش  برانژه: 

که می کنم درســت  کاری  حوصله ش ســر مــی ره، من برای 
نشده م... هر  روز، برم اداره، هشت ساعت تمام، فقط سه 
هفته مرخصی تُوی تابستون! شنبه شب ها واقعًا خسته م، 

که، برای اینکه خستگیم در بره...  اون وقت، متوجهید 
کار می کنن، من هم همین طور، من هم مثل  عزیز من، همه  ژان: 

یــم رو انجام  کار ادار همــه، مــن هم هــر  روز هشــت ســاعت 
مــی دم، در ســال فقــط بیســت و یــک روز مرخصــی دارم، 
با وجود این، می بینی... لعنت بر شیطون، اراده داشته باشید!

اوه، اراده، همــه که ارادٔه شــما رو نــدارن. من نمی تونم، نه،  برانژه: 

من نمی تونم با زندگی بسازم.
همٔه آدم ها باید زندگی شــون رو بســازن. یعنــی می فرمایید  ژان: 

شما خونتون رنگین تر از بقیه ست؟
که... من ادعا نمی کنم  برانژه: 

)میان حرف او( من هیچیم کم از شما نیست، تازه، تعارف رو  ژان: 

کنار، باید بگم از شــما بهتر هم هســتم. انسانی برتره  بگذارم 
که وظیفه ش رو انجام می ده.

کدوم وظیفه رو؟ برانژه: 

کارمندیش رو. وظیفه ش رو دیگه... مثاًل وظیفٔه  ژان: 

کارمندیش رو... آهان، بله، وظیفٔه  برانژه: 
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گه  ببینم، دیشــب بســاط میگســاری تون کجا بــود؟ البته ا ژان: 

یادتون هست؟ 
گرفتیم، دوستمون اوگوست... تولد اوگوست رو جشن  برانژه: 

دوســتمون اوگوســت؟ ولــی مــن رو بــرای تولــد دوســتمون  ژان: 

اوگوست دعوت نکردن... 
در این لحظه صدای نفس نفس حیوانی وحشی از دور به 

چون  طوالنی  نعره ای  با  و  می دود  دارد  که  می رسد  گوش 

نعرٔه فیل نزدیک می شود.

کنم، درست نبود... نمی شد اون دعوت رو رد  برانژه: 

مگه من رفتم اونجا؟ ژان: 

شاید واقعًا برای اینکه دعوت نشده بودید! برانژه: 

کافــه خــارج می شــود.( روز به خیر، آقایون. نوشــیدنی چی  )از  زن پیش خدمت: 

ید؟  میل دار
سر و صداها خیلی بلند شده.

فائــق  چیســت  از  نمی دانــد  کــه  ســر و صداهایی  بــر  آنکــه  )بــرای  ژان: 

آیــد، بــا صدایــی تقریبــًا فریادماننــد بــه برانــژه( نــه، درســته، من 

دعــوت نشــده بودم. چنیــن افتخــاری بهم نــداده بودن... 
گه دعوت  که حتــی ا با وجود ایــن، بهتــون اطمینان می دم 

هم شده بودم، نمی اومدم، چون...
ک شده. سر و صدا وحشتنا

خبریه؟   
صدای تاخت حیوانی تنومند و سنگین، کاماًل نزدیک است و 

بسیار تند، و صدای نفس نفسش شنیده می شود.

ِا ، این دیگه چیه؟  
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ِا، این دیگه چیه؟  زن پیش خدمت: 

 بی آنکه صدایی بشنود، 
ً
برانژه، همچنان بی خیال، ظاهرا

در مورد دعوت به آرامی به ژان پاسخ می دهد. لب هایش تکان 

می خورند، اما چیزی شنیده نمی شود. ژان از جا می جهد، 

با  و  را می اندازد، به طرف چپ صحنه می نگرد،  صندلی اش 

انگشت اشاره می کند، برانژه همچنان کمی منگ، سر  جایش 

نشسته.

کرگدن! وای، یه  ژان: 

که  سر و صدای حیوان با همان سرعت دور می شود به طوری 

که به دنبال می آید تشخیص  همان دم می توان حرف هایی را 

داد. این صحنه باید خیلی سریع بازی شود، در همین لحظه 

تکرار می شود:

کرگدن! وای، یه   

کرگدن! وای! یه  زن پیش خدمت: 

کرگدن! )به شــوهرش در  )از در بقالــی ســرک می کشــد.( وای! یه  زن بقال: 

کرگدن!  مغازه( زود بیا ببین، یه 

نگاه  با  را  وحشی  حیوان  دویدن  چپ،  سمت  در  همگی، 

دنبال می کنند.

یه َکله به جلو می تازه، ممکنه بخوره به بساط ها! ژان: 

کجاست؟ کو،  )از داخل مغازه(  بقال: 

کفلش می گذارد.( وای! )دست ها را بر  زن پیش خدمت: 

که هنوز در مغازه است( بیا ببین!  )به شوهرش  زن بقال: 

درست در این لحظه بقال به بیرون سرک می کشد.

کرگدن! وای! یه  بقال: 




