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۱۷ مکالمه	هایم	با	سگ	وحشی	همسایه	

۸۱ 	روی	بام	 باال



ـ  به  کانادایی ــــ داستان نویِس  و  فیلمنامه نویس  ـ  نمایشنامه نویس،  مارتینی ــــ کِلم 
کودکی عاشق حیوانات،  کانادا به دنیا آمد. در  کلگرِی  سال ۱۹۵۶ در شهر 
کرد  کوتاه را شروع  کتاب خواندن بود. در دبیرستان نوشتن داستان  طبیعت گردی و 
کرد. موفقیت زودهنگاِم  کسب  و در بسیاری از مسابقات داستان نویسی نیز  جوایزی 
کنار تشویق های دبیر ادبیاتش، او را به سمت نمایشنامه نویسی سوق  مارتینی، در 
گرایش  کلگری در رشتٔه هنرهای زیبا با  داد. در سال ۱۹۸۰، لیسانسش را از دانشگاه 
ملِی  »مدرسٔه  از  که  بود  کسی  نخستین   ۱۹۸۲ سال  در  و  گرفت  نمایشنامه نویسی 

غ التحصیل شد. کانادا در رشتٔه نمایشنامه نویسی فار تئاتر« در مونتریال 
کلگری، به تدریس درام و  مارتینی، پس از دانشگاه، در یک مرکز بازپروری در 
که در اثر مشکالت خانوادگی  به نوجوانان و جوانانی پرداخت  نمایشنامه نویسی 
پانزده سال تدریس در این مرکز  تأثیِر  و اجتماعی به بزهکاری روی آورده بودند. 
غالبًا  او  نمایشنامه های  شخصیت های  می شود:  دیده  به وضوح  مارتینی  آثار  در 
که در دِل این مشکالت در پی  افرادی هستند درگیر با مشکالِت فردی و خانوادگی 

کشف خویشتِن حقیقِی خود هستند.
کـتاب های مربوط به تاریـِخ تئـاتر و درام و آمـوزش  جـدا از نمایـشـنامـه ها و 
کتاب هایش  تأثیرگذارترین  از  یکی  مارتینی منتشر شده،  از  که  نمایشنامه نویسی 
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کرده  که او نوشته و برادرش، اولیویه، تصویرسازی  کتاب خاطراِت مصوری است 
است،  شده  منتشر   ۲۰۱۰ سال  در  و  دارد  نام  تلخ۱  داروی  که  کتاب،  این  است. 
ح زندگی و مشکالِت پزشکی، خانوادگی و اجتماعِی دو برادِر دیگِر نویسنده و  شر
که سال ها با بیمارِی شیزوفرنی دست و پنجه  کتاب است  همین طور تصویرگِر این 

نرم می کرده اند. 
مارتینی در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ سه جلد رماِن به هم پیوسته برای نوجوانان 
زبان های  به  و  کرد  خود  آِن  از  کانادا  در  را  معتبری  جوایز  که  نوشت  بزرگساالن  و 
ترجمٔه  شد.  ترجمه  هم  پرتغالی  و  ژاپنی  سوئدی،  هلندی،  آلمانی،  فرانسوی، 
کالغیه، از مترجم همین قلم، در »نشر نو«  فارسی این اثر نیز، تحت عنواِن وقایع 

منتشر شده است. 
گرفته  بسیاری  ملِی  و  ایالتی  نمایشنامه هایش جوایز  و  کتاب ها  برای  مارتینی 
است و بیشتر نمایشنامه هایش اجراهایی موفقیت آمیز داشته اند. از سال ۲۰۰۸ به 
کنار آن به تدریس  ریاست دپارتمان درام در دانشگاه کلگری منصوب شده است و در 

نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی و تئاتر، به خصوص به نوجوانان، می پردازد. 
او خود دربارٔه نمایشنامه نویسی اش می گوید: 

کــه ســِر  موضوعــی بــا دختــر بزرگــم اختالف نظــر داشــتیم،   یــادم می آیــد یک بــار 
گفت: »من یــه آدم برفِی  کوتــاِه غمگینانه ای نوشــت و  برایــم سردســتی یادداشــت 

گاهی همٔه ما آدم برفی هایی آب شده نیستیم؟ آب شده م.« و مگر 
ســر  می چرخانــی و هرجــا نــگاه می انــدازی، آدم برفی هــای آب شــده می بینی 
مشــخصی  ســن  بــه  گــر   ا ســوخته دل...  وال هــای  و   از تن جدا شــده  ســرهای  و 
که شــده مضطرب نباشــی، پــس احتمااًل  کمــی هــم  در  زندگــی ات برســی و الاقــل 

که باید زندگی نکرده ای. آن قدر 
که از آن بخار بلند می شــود:  یخ زده، آب شــده، جوشــان در معجونی مبســوط 
و  به چنــگ آوردن  در  همــه  مــن  ســعی  و  دارد  زیــاد  رمــزوراز  و  اســتعاره   زندگــی 
گردهــم آوردِن آنهــا بــر صفحه اســت، پیش از آنکه شــعاع های آفتاب بــر آنها بتابد و 

کند.  یکسره بخارشان 

1. Bitter Medicine
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که پیِش رو دارید، بعد از نمایشنامٔه داستان زندگی فیل آفریقایی )که در  کتابی 
سال ۱۳۹۶ در نشر نی در مجموعٔه »دورتادور دنیا نمایشنامه« منتشر شد(، دومین 

که از این نویسنده به فارسی ترجمه و منتشر می شود. نمایشنامه ای است 
مکالمه هایم با سگ وحشِی همسایه در ماه مه ۱۹۹۱ و در طِی برنامٔه استیج وان۱، 
ـ کانادا۲، نوشته شد  کارگاه های نمایشنامه نویسی با حمایت شرکت نفتِی ِپترو ــ از ِسری 
کارگردانِی  کانادا، به  کلگری در  کس۳ شهر  و نخستین بار در فوریٔه ۱۹۹۲ در تئاتر النچ با

مارگاِرت بارد، روی صحنه رفت.
باال روی بام در سال ۱۹۹۴ و طی همان برنامه نوشته شد و نخستین بار در ژانویٔه 

کارگردانِی دیوید لرینی۴ روی صحنه رفت. ۱۹۹۵ در همان سالن و به 
 A Three Martini کتاِب این دو نمایشنامه به همراه نمایشنامه ای دیگر در قالب 
کتاب نامزد دریافت جایزٔه ادبی مهم »فرماندار  Lunch در سال ۲۰۰۱منتشر شدند. این 

گوِئن  کانادا شد و همچنین جایزٔه  کانادا«۵ به عنوان بهترین اثر نمایشی سال ۲۰۰۱  کل 
کرد. کسب  فاریس رینگ وود۶ را در همان سال 

1. Stage One
2. Petro-Canada
3. Lunchbox
4. David Le Reaney
5. Governer General's Literary Award

که ساالنه جایزه ای  کانادایی )۱۹۱۰-۱۹۸۴(  Gwen Pharis Ringwood، نمایشنامه نویش معاصر   .۶
کانادا تعلق می گیرد. به نام او به اثر نمایشی برگزیدٔه ایالت آلبرتای 
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  شخصیت ها

Robert Teller ر  ِݫ رابرت ِتلݫ
Ellen Teller ر )دختر رابرت(  ِݫ ݭن ِتلݫ ِالݫ
Tyler Landis ݭݭݫر َلندیس )مرد همسایه(   ِݫ تایلݫ
Thunder ر (  ݭݭݫ ُتنَدر )سگ تایلݫ

پسر جوان )بازاریاب تلفنی( 



آن	 	 در که	 می	کنند	 روشن	 را	 خانه	ای	 پشتِی	 حیاط		 چراغ	ها	

	اطرافش،	یک	سگدانِی	 با	نرده	هایی	در زمین	چمنی	هست،	

	نژاد	پیت	بول	ِترِیر	که	زنجیر	شده	 کوچک	و	سگی	خیلی	بزرگ	از

گربه	ای	پیدایش	می	شود	 	خوابیده	است.	
ً
است.	سگ	ظاهرا

و	 از	چشم	های	سگ	 راه	می	رود.	یکی	 نرده	ها	 باالی	 آهسته	 و	

بعد	چشم	دیگرش	باز	می	شود.	عضالتش	منقبض	می	شوند	

که	صحنه	می	چرخد	 گربه	برود	 و	می	خواهد	از	جا	بَپرد	و	دنبال	

این	 	 در می	شویم.	 روبه	رو	 جلویی	 حیاط	 از	 منظره	ای	 با	 ما	 و	

حیاط،	دو	ایوان	هست	)ایوان	خانٔه	خانوادٔه	تلر	و	ایواِن	خانٔه	

همسایٔه	بغلی	شان(	و	دو	زمین	چمن	و	یک	درخِت	خشکیده.	

تمرین	های	 سرگرم	 و	 ایستاده	 چمن	 زمین	 	 در دوازده	ساله	 الِن	

تای	چی۱	است	و	پدرش	هم	تماشایش	می	کند.

»لکلِکسفیدبالهایشرابازمیکند.« الن:

ِا. رابرت:

ـ  م.  ـ ورزِش رزمِی چینی. ـــ t’ai chi، هنر ــ  .۱
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»َببــررابــهکوهســتانِبَبر.«)تمرینــشتماممیشــود(اینهماز الن: 

این.
چیبوداونیکی...؟اونیکی،ِا... رابرت: 

بابا! الن: 

...اونیکیصحنه؟ رابرت: 

»برگردومیمونراازخودِبران.« الن: 

کنببینم. اجرا رابرت: 

وای! الن: 

.
ّ

یال رابرت: 

کالفه	شده	نچ	نچی	می	کند. که	دیگر	 الن	

خالصــهشرونشــونتونمــیدم.)حرکــترانصفهنیمــهاجــرا الن: 

این. میکند.(اینهماز

قهوهخوردیتو؟ رابرت: 

نه.بابا! الن:

بله؟ رابرت:

میخواستمبپرسم... الن:

	پارس	می	کند. خارج	از	صحنه،	تندر

اونسگهست،نه؟ باز رابرت: 

کــههمــونسگهســت،بابــا.چــهســِگدیگــهای معلومــه الن: 

اینموردسختنگیرین. کنیندر ممکنهباشه؟سعی
نمیتونم. رابرت: 

کهمیتونم. چرانمیتونین؟من الن: 

می	شود	 بلند	 رابرت	 می	شنویم.	 را	 گربه	ای	 گوش	خراش	 نالٔه	

می	ایستد	و	جنجالی	را	که	به	پا	شده	زیرچشمی	نگاه	می	کند.
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کهتو...ِا...تواینطورمیگی.»چهســِگ کهتو... جالبه رابرت: 

دیگهایممکنهباشه؟«
جدال	میان	سگ	و	گربه	به	اوج	می	رسد	و	بعد	فروکش	می	کند.

یهجــورجملهبندِیمتفاوتامادقیقتــرمیتونه...ِا...این 
باشــهکه»چهســِگدیگهایمیتونهباشــه؟«بــذارموضوع
روبررســیکنیــم:مــاتــویحیــاطجلوییهســتیم.صــدااز
کهازحیاط حیاطپشــتیمیآد،یااینطوربهنظرمیرســه
پشــتیمیآد.حسمیکنیمصداییکهمیشنویمصدای
یهســگهومسلممیگیریمهمونســگیهکهاونپشته؛ولی
واقعًاهمونسگیهکهاونپشته؟شایدهمونه،شایدهمنه.
پدرش	 ولی	 برمی	گردد،	 خانه	 داخل	 به	 و	 می	کشد	 آهی	 الن	

متوجه	نمی	شود.

ولــی گوشهامــوناعتمــادمیکنیــم، بــه بیشــتِروقتهــا 
بیقیدوشــرط،وبــهبهــایصرفنظرکــردنازحسهــای
وقتــی مثــاًل منطــق. و تعقــل ازجملــهحــس دیگهمــون،
کهاســتاد گوینــدٔهخیمهشــببازیرومیبینــه کســییــه
کــهصــدا تهگلوییحرفزدنــه،اینطــوربرداشــتمیکنــه
ازاونعروســکخیمهشــببازیدرمــیآد،ولــیدرواقــع
گویندهههدرمــیآد،هرچندباید کــهصــدااز مــامیدونیم
کــردمااینروهــمبهبهایچشمپوشــیازیهچیِز اعتــراف
دیگــهمســلممیگیریــم.شــایدایــنصــدارویــهمــرِددیگه
درآوردهباشه،یاشاید...ِا...صدایضبطشدهباشه.شاید
همیهدستگاهفرستندهتویاونعروسکخیمهشببازی

گویندٔهواقعییهکماونورترباشه... کارگذاشتهباشنو
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را	 رابرت	 و	 می	آید	 بیرون	 خانه	اش	 از	 بغلی،	 همسایٔه	 تایلر،	

می	بیند.

داریبامنحرفمیزنی؟ تایلر: 

نــه،دارمبــاُدخ...)اطرافــشرانــگاهمیکنــدومتوجــهمیشــود رابرت:

دخترشرفتهاست(...خودم.دارمباخودمحرفمیزنم.

اینبوتهرودیدی؟ تایلر:

درخت. رابرت:

درخت؟ تایلر:

پرونوسِپرسیکا.درختهلو. رابرت:

حالهرچی.خشکشده،ُمرده. تایلر: 

نباشه. شایدهماینطور رابرت:

یهبرگیاجـــوونهروییکیاز یغاز در النبـــهارهو تایلر: 

نظِرتو،خشکشدنیعنیچی؟ شاخههاش.از
کــهبهنظرمیرســهخشــکشــده،ولــیآیا مســلمًاموافقــم رابرت:

واقعــًاُمــرده؟مســئله...ِا...اینــه.توظاهــِردرخترواصل
کــهُمردن گرفتــی،یــابهعبارتــیاصــلروبــراینقــراردادی
واقعًامســاویباُمردنه.ولیآیاحقیقتهمهمینه؟تجربٔه
همگانــیبهمامیگــهکه...ِا...ایــندرظاهرُمردنممکنه
بدیلیازخوابباشــه،بدیلیازبیهوشــیباشــه،شایدهم
تظاهربهُمردنباشه.بازیگِررویصحنهبهنظرمیرسهکه

ُمرده،ولیدرواقعنُمرده...
توفکرمیکنیدرختهدارهچیکارمیکنه؟ تایلر:

شایدخوابه. رابرت:

چی؟ تایلر: 
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تعلیقعملکردهایحیاتی. رابرت: 

ببین.)سرشاخهایراازوسطمیشکند.( تایلر:

سرشــاخههارونشــکون!خواهــشمیکنــم.ایخــدا،تــو رابرت:

گهوقتیتویَننوت خودتچهحسیبِهتدستمیدها
بُبره... خوابیدییکیبیادانگشتاترو

ایندرختخشِکخشکشده. تایلر:

ایندرختدارهازشیرهشمحافظتمیکنه. رابرت:

قآویزونهبالیِملــِکمن.میتونمکمکت
ّ
مثــلاجلمعل تایلر:

کنی. کنمقطعش
نخیر،ممنون. رابرت:

یهلحظهبیشترطولنمیکشه. تایلر:

نه،بهنظرمآدمهیچوقتنباید... رابرت:

خارج	از	صحنه،	تندر	شروع	به	پارس	کردن	می	کند

بهنظرمآدمنباید...سگتامشبهمبازمیخوادپارسکنه؟ 
چی؟ تایلر: 

)باصدایبلند(سگت.سگت.امشبمیخوادپارسکنه؟ رابرت:

کــهجوابــشرومیدونم:اونهرشــب دارمســؤالیمیکنــم
پارسمیکنه.

نمیشنومچیمیگی.سگهچی؟ تایلر:

)باصدایبلند(دیشبَمنوازخوابَپروند.سگتصداش رابرت:

بلنده.
بلند؟بله،صـــدایپارســـشفوقالعادهسـت،نه؟از تایلر:

کیلومتریهممیشــنومش،مثلصدایناقوس. چنــد
چی؟ رابرت:




