




  شخصیت ها

Sophie Auzanneau َزنو       سُوفی اُ
Xavier Bergeret     َزویه ِبرُژره  
Cornaille ُکرَنی  دانشجویان رشتۀ پزشکی      
Lachaud     َلشو  
 Claudette کلُوِدت       
Colonna ُکُلنا، استاد دانشکدۀ پزشکی  
 Monsieur Auzanneau َزنو   آقای اُ
 Madame Auzanneau َزنو   خانم اُ
 Madame Guibot َزنو  

ُ
گیبو، صاحب خانۀ سُوفی ا خانم 

  Docteur Bernd Schlessinger دکتر برند شِلسینگر، جراح 
 Gerbier ِژربیه، فروشندۀ اسلحه  
 Francine فرانسین، نامزد َزویه ِبرُژره 

رئیس دادگاه پاریس
دادستان 

 Maître Lubet کیان  جناب لوبه، وکیل شا
 Maître Cancé کانسه، وکیل مدافع  جناب 
Docteur Haudebourg کارشناس   دبور، 

ُ
دکتر ا

ردیف نقش های زیر را یک بازیگر ایفا می کند:
َزنو، ِژربیه، دکتر شِلسینگر ــــ آقای اُ

َزنو  گیبو، خانم اُ ــــ خانم 
دبور ــــ َلشو، دکتر اُ

ُکُلنا ُکرَنی،  ــــ 
کلُوِدت ــــ فرانسین، 



 
ً
صحنـه ای گـرد یـا بیضـی بـدون دکور ثابـت، که کارگـری دائما

بـر روی آن حضـور دارد. کارگـر در حیـن بازی وسـایلی می  آورد، 

کامـًا  برمـی  دارد و جابه جـا می  کنـد. ایـن وسـایل بـه دو دسـتۀ 

میـز،  صندلـی،  صحنـه  یـک  سـوی  در  دارنـد:  تعلـق  متفـاوت 

تک رنـگ،  بیـرون...  دنیـای  بـه  متعلـق  و...  دیـوار  تخـت، 

نامتمایـز و بـدون هیچ گونـه مشـخصۀ خـاص، با قابلیـت تغییر 

کـه در صـورت نیـاز وارد صحنـه  بـرد،  کار بـه یکدیگـر و تغییـر 

یـا از آن خـارج می  شـوند. در سـوی دیگـر بازسـازی فوق العـاده 

شـاید  یـا   1953 سـال  پاریـس  دادگاه  از  کامـل  و  رئالیسـتی 

کـه  نیمه تمـام  پازلـی  همچـون  آن  از  قسـمت هایی  بازسـازی 

شـکل  صحنـه  بخش بخـش  بـه  دیـد  خطـای  از  بهره گیـری  بـا 

می  بخشـد. وسـایل ایـن سـوی صحنـه حتـی می  تواننـد نمـادی 

پلیـس،  دادگاه،  منشـی  دوم،  قاضـی  مثـل  افـرادی  حضـور  از 

هیئت منصفـه، عکاسـان، خبرنـگاران و حضـار باشـند. اینـان 

تغییـر  قرار گرفتنشـان  فقـط حالـت  و  نمی  کننـد  تـرک  را  صحنـه 

   صحنه   
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کند و رفت وبرگشت گونه را برصحنه   می  کند تا حرکتی مداوم، 

کنند. القا 

خنده  هیاهو،  پچپچه،  صدای  تناوب  به   ضبط شده  نواری 

یازده  را  را پخش می  کند. هفده نقش  ابراز شگفتی حضار  و 

پنج  کاه گیس  و  لباس  تغییرات ظاهری  ایفا می کنند.  بازیگر 

که بیش از یک نقش بر عهده دارند مختصر، سریع  بازیگری 

و بر روی صحنه صورت می  گیرد.

نمایش بدون وقفه و آنتراکت اجرا می  شود. 

که دری را روی صحنه  کارگر آغاز می  شود  نمایش با ورود یک 

یک  در  سوی  یک  در  می  دهد.  قرار  سن  وسط  در  و  می  آورد 

کارگِر صحنه یک مبل و  که  آنجا  پلکان است و طرف دیگر، 

یک صندلی را در جایی و میزی را در جایی دیگر می  گذارد، 

به ـــ گرو1، 
َ
آپارتمان َزویه است در منطقۀ پانزده پاریس، خیابان ا

ک 25 طبقۀ هفتم. َزویه وارد می  شود و روی مبل می  نشیند.  پا

گرد پلکان ظاهر می  شود. مکث. سُوفی بر  روی پا

ایشــان هفت طبقه را از پله ها باال رفتند چرا ســوار آسانسور  رئیس دادگاه: 

نشدید؟
باخبری می ارزه به بی خبری گیبو:  خانم 

دوتا  روز  همون  آخه  بود  شده  باخبر  هم  دوبار  پسره  تازه 
تلگرام رسید دستش تلگرام من و تلگرام پاپاش

در تلگـرام شـما کـه بـه تاریـخ 15 مـارس از لیـل2 ارسـال شـده  رئیس دادگاه: 

از  کامـل  اجتنـاب  نقطـه  پاریـس  آمـد  آمـده »سـُوفی  چنیـن 
برخـورد«

1. L’Abbé Groult
2. Lille
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کــه از محکم کاری عیب نمی  کند  کار  جنــاب آقای رئیس  گیبو:  خانم 

کردم برای همین من خودم پاپاش رو هم خبردار 
و پاپــا همــان روز ایــن تلگــرام را بــرای پســرش ارســال  کــرد  رئیس دادگاه: 

»بازگشت فوری به سنت ـــ ُامر1«
سُوفی در می  زند. َزویه زمان کوتاهی صبر می کند. بلند می  شود، 

به سوی در می  رود، تردید دارد، سپس در را باز می  کند. سُوفی 

وارد می  شود.

اومدی اینجا چی کار؟ َزویه: 

باید می  دیدمت سُوفی: 

َزویه  سُوفی به سرعت پیش می  آید، روی صندلی می  نشیند. 

دوباره روی مبل می  نشیند. 

گفته بودم بهتره دیگه همدیگه رو نبینیم که  بهت  َزویه: 

کم وبیش با چنین لحنی رد و بدل می  شود  کالمی  چند  رئیس دادگاه: 

باید  که  هست  چیزهایی  یه  نبینمت  دیگه  نمی  تونستم  سُوفی: 

برات توضیح بدم
که به هم بگیم یم  می دونی ما دیگه هیچی ندار َزویه: 

گوش بدی نمی  شه تو باید بهم  سُوفی: 

گوش بده  بهم 
چیزی عوض می  شه با این؟ َزویه: 

نمی  تونم سُوفی: 

که هست کن سُوفی همینه  گوش  َزویه: 

همین یعنی چی؟ سُوفی: 

دیگه خیلی دیر شده َزویه: 

1. Saint-Omer
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به  و  می  آورد  بیرون  بارانی اش  جیب  از  را  رولوری  سُوفی 

پیشانی او شلیک می  کند. َزویه روی میز می  افتد. سُوفی بلند 

تیر  بعد  و  َزویه شلیک می  کند  به پشت  تیر دیگری  می  شود، 

گوش او.  سوم را در 

اینکه بگردم  برای  باال رفتم چون  پله ها  از  رو  هفت طبقه  سُوفی: 

کلمات  داشتم  نیاز  زمان  به  بگم  بهش  باید  چی  ببینم 
کنم امیدوار بودم بفهمم چه  درستی رو برای استفاده پیدا 
جوری باید باهاش حرف بزنم تا بتونم تحت تأثیرش قرار 

کنم بدم بتونم نرمش 
و در غیر این صورت او را بکشید و سپس خودکشی کنید؟ رئیس دادگاه: 

سُوفی با حرکت آرام سر حرف او را تأیید می  کند.

کردید فقط فراموش 
که در آن وضعیت مغشوش

اسلحه را برگردانید به سوی خودتان؟
خــب معلوم اســت جناب رئیــس دادگاه مگر شــما انتظار  جناب لوبه: 

دیگری داشــتید؟ انســان که نمی  تواند با وجود تشویشــاِت 
کند آن لحظه به همه  چیز فکر 

که می  خواستم  گرفتم از اون همه  چیزی  که قرار  روبه روش  سُوفی: 

بهش بگم هیچی نتونستم بگم
کردم خیلی ازم دوره احساس 

تقریبًا یه بیگانه
پس می  توانستید سوار آسانسور هم بشوید جناب لوبه: 

خیلی سریع اتفاق افتاد سُوفی: 

اصاًل نفهمیدم
خیلی مضطرب بودم
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ولی هدف گیری تان خوب است رئیس دادگاه: 

کم و دو تیر دیگر از فاصلۀ خیلی نزدیک یک تیر از فاصلۀ 
کــه شــلیک می  کنیــد او از پــا درمی آیــد ولی آیا  بلــه بــار اول  دادستان: 

یه  ید شانه هایش را بگیرید و فریاد بزنید »َزو بعد شما می  رو
کردم؟« جواب بده من چه 

خیر  برای شلیک دوم پشت او را نشانه می گیرید آیا دچار 
حملۀ عصبی می  شوید؟

خیر بار سوم را در گوش او و از فاصلۀ بسیار نزدیک شلیک 
می کنید

که اینها را دربارۀ  و سُوفی ُاَزنو من احساس اشمئزاز می کنم 
زنی به جوانی شما به زبان می آورم 

انجام  که  آنچه  و  دادید  انجام  شما  که  آنچه  است  این 
ندادید

ایشان را چگونه کشتید؟ ایشان در چه حالتی بود؟ به این  جناب لوبه: 

شکل با سری پایین؟ یا به این شکل؟
گه  کنم جناب وکیل ا من نمی تونم به دقت براتون توصیف  سُوفی: 

که بهتون می گفتم  یادم بود 
خب و بعد؟  جناب لوبه: 

پیدا  آشپزخانه  کف  ی  رو بازشده  گاز  لولۀ  یک  با  را  شما 
می کنند

گاز را ترجیح می دهید  یادی خشن است شما  بله رولور ز
گر کف زمین  براساس مطالعات پزشکی مان می دانید که ا
این  شما  و  می کند  تهدیدتان  کمتری  خطر  بکشید  دراز 

مسئله را فراموش نکرده بودید 
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اعتــراض دارم مــا نمی توانیــم دربــارۀ فکر  کــردن در فاصلــۀ  کانسه:  جناب 

کنیم گلوله صحبت  کوتاه میان سه شلیک 
کلماتی سخت چیز دیگری نیستند اینها جز 

بی رحم اند یا سهل الوصول
و  بکشد  را  کسی  می خواسته  او  قبول  افتاده  اتفاق  قتلی 

کافی نیست؟ کشته است این برای شما 
نیاز  کنید  رمان پردازی  هم  باز  ید  دار نیاز  حتمًا  شما  نه 
کنید  کالِم صیاد خود در حق این پرونده خیانت  ید با  دار

تازه درست حسابی هم باخبر شده بود گیبو:  خانم 

پس چرا آدم مطلعی مثل ایشــان در خانه اش را باز می کند  رئیس دادگاه: 

ید؟ شما چه توضیحی برای این مسئله دار
که دومی  نداشت ایشون یه آقای جوونی بود  گیبو:  خانم 

باتربیت آشنا به آداب معاشرت
که می دانست جانش در خطر است او  رئیس دادگاه: 

حواســش جمــع بــود ولــی در عین حــال تــه وجودش شــاید  شو: 
َ
 ل

هم نه 
گه برام اتفاقی  تلگرام رو داد به من و گفت »بیا این رو بگیر ا
کنی همه  چیز از قبل برنامه ریزی شده  افتاد می تونی ادعا 

بوده« ولی اینکه آیا خودش به این قضیه باور داشت یا نه
حتــی از توصیــۀ پدرش هم متابعت نکرد که بیشــتر شــبیه  رئیس دادگاه: 

ـ ُامر« دستور است »بازگشت فوری به سنت ــ
یه هر چیزی بود جز اهل فرار َزو شو: 

َ
ل

ولــی تلگرام هــا تو کله اش بــودن اون دو روز آخر زندگیش رو  ُکرَنی: 

گذروند تقریبًا عین آدم های تحت تعقیب 
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گرفتــه بــودن یــا اون می رفت خونــۀ اونها  رفقــاش دورش رو  شو: 
َ
ل

می خوابید یا اونها خونه اش می خوابیدن
ســُوفی باالخره موفق شد باهاش تماس بگیره می خواست  ُکرَنی: 

یــه مــدام قــرار رو عقــب  تــو خلــوت همدیگــه رو ببینــن َزو
می انداخــت باهــاش روز هفدهــم مــاه ســاعت 9:45 ســر 

گذاشت  چهارراه ادئون1 قرار 
ولی این خانم شــب پیشــش را مجدانه به کشیک کشیدن  رئیس دادگاه: 

ـ گرو  کافۀ روبه رویی ســاختمان شــمارۀ 25 خیابــان َابه ــ در 
گذراند

کــه بــه خانــه برمی گــردد بــا رولــوری در  وقتــی او را می بینــد  دادستان: 

جیب به آنجا می رود 
ســُوفی ُاَزنو شــما پس از به هوش آمدن مورد بازجویی پلیس  رئیس دادگاه: 

که  که یادمه اینه  گرفتید و اظهار داشــتید »همۀ اونچه  قرار 
یه بکشــم اما از  رولــورم رو آوردم بیــرون تا خودم رو جلوی َزو
گلوله شــلیک شــد نمی تونم هیچ کدام  که اولین  لحظه ای 

از وقایع رو به خاطر بیارم«
این روایت را تأیید می کنید؟

نه سُوفی: 

روایت امروز شما چیست؟ رئیس دادگاه: 

روایت نیست جناب رئیس سُوفی: 

بله من می خواستم در اون لحظه هر دومون رو بکشم 
هر  بکشونم  مرگ  به سوی  خودم  با  را  او  داشتم  خیال  من 

دو با هم

1. Odéon




