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1.	anti-monde



دکور: 

بـه سـبک انگلیسی؛  قی  کاماًل سـمت چپ، خانه ای ییال

گال3،  کارهای دوانیه روسو۱ یا اوتریو2 یا شا کشتزاری به سبک 

همین طور  کوچک،  خانٔه  این  صحنه.  طراح  سلیقٔه  به  بسته 

منظره ای که در پایین تشریح خواهد شد، باید فضایی رؤیایی 

امکانات  با  بیشتر  باید  رؤیایی  فضای  این  خلق  کند.  ایجاد 

کــه در ظـاهـــر نـاشــیـانـه می نـماید صـورت  هـنرمـند پــریــمـیـتـیـو 

کـه از  گیرد تا با امکانات هنرمندی ســوررئالیـسـت یا هـنرمـندی 

الهام می گیرد. همه چیز نورانی  تکنیک های اپرا یا تئاتر شاتله۴ 

گرفتگی و غیره... باقی  است. یعنی بدون سایه روشن، بدون 

بر فالتی  که  باطراواتی است  و  ُپرعلف سرسبز  صحنه دشت 

رو به رو  در  را  تپه ای  دکور،  انتهای  در  دارد.  قرار  دره ای  فراز  بر 

می بینیم. بلندترین نقطٔه فالت، که ماجرا در آنجا رخ می دهد، 

نیم دایره است، تا از یک سو، پرتگاه خیلی نزدیک باشد و خود 

را بر لبٔه آن احساس کنیم، و از سوی دیگر بتوان در انتهای سمت 

راست، اولین خانه های سراپا سفید و آفتابی یک روز آفتابی ماه 
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آوریل را در یک شهر کوچک انگلیسی ببینیم. آسمان بسیار آبی 

و بسیار صاف است. چندین درخت را بر صحنه می توان دید: 

درخت گیالس و درخت گالبی که شکوفه کرده اند. 

طول  در  دره،  انتهای  از  را  ترن هایی  ضعیف  بسیار  صداهای 

رودخانٔه کوچِک قابل کشتی رانی می شنویم که البته رودخانه را 

هم نمی بینیم، اما از صدای خفیف سوت های کشتی، وجودش 

دو  که  می بینیم  را  تله کابین  یک  کابل های  می زنیم.  حدس  را 

کابین کوچک قرمز بر آن باال و پایین می روند. کمی بعد، به تدریج 

که ماجرا پیش می رود، وسایل دیگری و نیز تغییرات دیگری را بر 

برانژه و  گشت وگذار  صحنه خواهیم دید. به این ترتیب، هنگام 

ُگل  خانواده اش بر لب پرتگاه، ویرانه هایی صورتی رنگ و ُپر از 

می بینیم، مرِز نیستی، پل نقره ای، و ترنی با خط آهِن دندانه ای۵ 

را باالی تپٔه رو به رویی و... خواهیم دید.

کـه باال مـی رود، دو پـیــرزن انـگـلـیـسـی از سـمت راسـت  پـرده 

به طرف چپ۶ صحنه می روند.

اوه ِیس... اولین پیرزن انگلیسی: 

پس، ما تُو انگلیس هستیم. دومین پیرزن انگلیسی: 

گالسستر. تُو قلمرو  اولین پیرزن انگلیسی: 

چه یکشنبٔه خوبی نصیبمون شده. دومین پیرزن انگلیسی: 

کلیسا را می شنویم. صدای ناقوس های 

کاتولیکه. کلیسای  ناقوس های   
کاتولیک نبود. کلیسای  تُو دهکدٔه من  اولین پیرزن انگلیسی: 

و  انگلیسی می خورد  پیرزن  دومین  به  توپی  این لحظه،  در 

انگلیسی  پسربچٔه  یک  حال  همان  در  بر می گرداند،  روی  او 

از راه می رسد.
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اوه! دومین پیرزن انگلیسی: 

)به پسربچه( اوه! پسرٔه بد. اولین پیرزن انگلیسی: 

اولین مرد انگلیسی، پدر پسربچه، ظاهر می شود.

کوچولوی من رو می بخشید. ساری ]sorry[. پسر  اولین مرد انگلیسی: 

عمدًا نزدم. پسربچه: 

مادر  و  انگلیسی  مرد  اولین  همسر  که  انگلیسی  زن  اولین 

پسربچه است سر می رسد.

)به پســربچه( باید مواظب باشــی. هیچ خوب نیســت. باید  اولین زن انگلیسی: 

از خانم معذرت بخوای.
معذرت می خوام، خانم. پسربچه: 

)به خانم ها( ازتون واقعًا معذرت می خوام. اولین مرد انگلیسی: 

)به همان ترتیب( ازتون واقعًا معذرت می خوام. اولین زن انگلیسی: 

احترام  ادای  ضمن  پسربچه،  والدین  و  انگلیسی  پیرزن  دو 

از هم جدا  به یکدیگر، می گویند: »ساری، ما رو ببخشید.« 

می شوند، به یکدیگر پشت می کنند و قدم می زنند. 

در این حین، یک دختربچٔه انگلیسی از راه می رسد، توپ 

پسربچه را بر می دارد و به او بر می گرداند.

کوچولوی مؤدبی. )به دختربچه( چه دختر   اولین زن انگلیسی: 

دختربچه تعظیم می کند. 

والدین  که  همسرش،  و  انگلیسی  مرد  دومین  در این حین، 

دختربچه اند، سر می رسند.

کوچولــوی شــما واقعــًا خیلــی  )بــه والدیــن دختربچــه( دختــر   اولین زن انگلیسی: 

مؤدبه، خانم.
کوچولوی شــما واقعًا خیلی  )بــه دومین مرد انگلیســی( دختــر   اولین مرد انگلیسی: 

مؤدبه، آقا.
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کوچولوی شما هم مؤدبه. )به اولی( مطمئنًا پسر  دومین مرد انگلیسی: 

اون خیلی هم مؤدب نیست. اولین زن انگلیسی: 

کوچولوی ما هم همیشه مؤدب نیست. دختر   دومین زن انگلیسی: 

هم  باز  یکدیگر،  به  احترام  ادای  ضمن  انگلیسی،  چهار 

از هم جدا می شوند و هرکدام  می گویند: »ساری، ساری« و 

به راه خود می روند. 

پسربچه  به  برای آخـرین بار  انگلیسـی  اولـین زن  در هـمین حال، 

می گوید: »ای پسرٔه بد.«

پسربچه، پنهانی، رو به والدینش دست ها را به بینی می گذارد 

و شکلک در می آورد.

وای! چه پسربچٔه بدی! دختربچه: 

)که دیده است.( وای! چه پسربچٔه بدی! اولین پیرزن انگلیسی: 

وای! پسرٔه بد! دومین پیرزن انگلیسی: 

کار خوبی نیست. کسی نمی گم. چغلی  به  دختربچه: 

روزنامه نگار از سمت چپ، از پشت خانٔه برانژه وارد می شود.

)به اولین مرد انگلیسی( وای! چه صبح خوبی!  روزنامه نگار: 

وای! چه یکشنبٔه خوبی، این طور نیست؟ اولین زن انگلیسی: 

چه یکشنبٔه خوبی. اولین مرد انگلیسی: 

از اون یکشنبه های درست و حسابی برای رفتن به ییالقه. روزنامه نگار: 

انگلیسی ها قدم زنان و آسوده خارج می شوند.

روزنامه نگار که تنها مانده به سمت خانٔه چوبی برانژه می رود. 

از پنجره بیرون می آورد و به آسمان و  برانژه سر  در همین لحظه 

چمن می نگرد و می گوید:

چه یکشنبٔه خوبی. برانژه: 
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آقای برانژه ، لطفًا. شما آقای برانژه هستید؟ می بخشید، من  روزنامه نگار: 

روزنامه نگارم... 
که دارد می رود. برانژه وانمود می کند 

تمنا می کنم نرید، نرید.  
سر  برانژه دوباره نمایان می شود، درست مثل خیمه شب بازی.

من فقط می خواستم چند تا سؤال ازتون بکنم.   
سر برانژه ناپدید می شود.

چند تا ســؤال خیلی ســاده. تمنا می کنم، آقای برانژه. فقط   
یک سؤال.

برانژه دوباره سرش را بیرون می آورد.

گرفتــه م دیگــه بــه ســؤال های روزنامه نگارهــا  مــن تصمیــم  برانژه: 

جواب ندم. )دوباره سرش را تُو می برد.(
فـقــــط یـک ســـؤال. ســـؤال روزنـامـه نگـاری نیســـت، ســؤال  روزنامه نگار: 

روزنامه ایه. من رو مخصوصًا فرستاده ن این رو از شما بپرسم. 
خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست، نگران نباشید.

کار  )ســرش را دوباره بیرون می آورد.( من وقت چندانی ندارم.  برانژه: 

کنم،  کار پیــدا  کار نــدارم، شــاید هم  دارم. یــا بهتــره بگــم، 
پا اومده م انگلیس استراحت  کسی چه می دونه؟ من از ارو

کار.  کنم، برای فرار از 
یــم. شــما آمده یــد  )یادداشــتش را بیــرون مــی آورد.( اطــالع دار روزنامه نگار: 

انگلیــس. در قلمــرو گالسســتر، تــُو  یــه خونٔه پیش ســاخته 
زندگی می کنید، میون این علفزار، باالی بلندی سرسبزی 
کــه بــر فراز دره ســت و اونجا )با دســت دکور را نشــان می دهد.( 
یــه رودخانــٔه کوچــِک قابــل کشــتی رانی بین دو تپٔه مشــجر 
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کرده یم، بابت این جسارت  کســب  یه... ما اطالعاتی  جار
محترمانه ما رو می بخشید، آقا.

کار نیست. وانگهی همه می تونن این رو ببینن.  رازی در  برانژه: 

روزنامٔه من مایله یک سؤال از شما بکنه، آقای برانژٔه عزیز. روزنامه نگار: 

مــن دیگه نمی خوام به ســؤال ها جواب بــدم. )تظاهر به رفتن  برانژه: 

می کند. سرش ناپدید و دوباره پدیدار می شود.(

آقــای برانــژه، نرید. یه ســؤال خیلی ساده ســت. یــه جوابی  روزنامه نگار: 

یــم صفحــٔه اول. بــا یــه عکــس از  بدیــد. می خواییــم بگذار
شما، نصف اندازٔه طبیعی.

فورًا بگید آقا. من وقت ندارم. در حال استراحتم. برانژه: 

معــذرت می خــوام. از اینکه خلوت شــما رو آشــفته می کنم  روزنامه نگار: 

متأســفم. حاال سؤال همیشــگی رو از شما می کنم: ِکی یک 
شاهکار جهانی از شما بر صحنه های جهانی خواهیم دید؟

من مایل نیستم به سؤال شما جواب بدم. برانژه: 

ای وای! چرا آقای برانژه؟ روزنامه نگار: 

ناچارم نزد شما اعترافاتی بکنم. من همیشه می دونستم که  برانژه: 

هیچ دلیلی برای نوشتن ندارم.
کاماًل قابل درکه. اما دلیل نداشــتن که دلیل نمی شــه.  این  روزنامه نگار: 

برای هیچ چیز دلیلی وجود نداره، این رو همه می دونیم.
البتــه. منتهــا، بــا اینکــه هیــچ دلیلــی وجــود نــداره، آدم ها  برانژه: 

کــه روحیــٔه ضعیفــی  کســانی  کارهــا می کنــن. امــا  خیلــی 
کارهاشــون پیــدا می کنــن. و  بــرای  دارن دالیلــی ظاهــری 
کارهــا اعتقــاد دارن. می گن آدم  کــه به این  تظاهــر می کنن 
باالخره باید یه کاری بکنه. من از این دسته آدم ها نیستم. 




