




ـ  هرچنــد  اودیپــوس : بگــذار هرچــه  می خواهــد بشــود. مــن  بایــد راز نــژاد خــود را  ــــ
ـ   بگشــایم . فرومایــه  و پست ــــ

ک  اســت . مــن  فرزنــد  او به ســبب  غــرور زنانــه اش  از تبــار ناچیــز مــن  شــرمنا
سرنوشــت ، سرنوشــت  بخشــاینده ام  و مــرا شــرمی  نیســت . او مــادر مــن  اســت  
و فصــول  خواهــران  مــن  و فراز و نشــیب  عمــرم  همپــای  آنــان  بــوده  اســت . بــا 
چنیــن  نــژادی  هرگــز نمی خواهــم  چیــزی  باشــم  جــز آنچــه  هســتم  و می خواهــم  

ــه  هســتم. )ســوفوکل ۳11(  ک ــم   بدان

ُکرتیـس جیسـن  می  خواهـد حلقـۀ  مفقوده  بین   گـر در نمایشـنامۀ نخسـتین آدم  ا
کنـد،  کشـف   انسـان  و حیـوان  را، حتـی  بـه بهـای سـفر بـه  دورتریـن  نقـاط  دنیـا، 
امریـکای دهـۀ  تـالش می  کنـد در فرهنـگ  نمایشـنامه  نویس،   به عنـوان  اونیـل، 
1۹20حلقـۀ  مفقـودۀ  بیـن  تئاتـر زمانـه  اش و تـراژدی  یونـان  باشـد. او می  خواسـت 
که  مراد سـوفوکل   بـا زنده  کـردن مفاهیـم  اصیـل  تـراژدی  و انسـان  تراژیک، آن گونه  
بـه خانه  تکانـِی  را  امریـکا  ازخودبیگانـۀ جامعـۀ  انسـان   بـود،  )۴06-۴۹6 پ .م .( 

شـناختی وادارد. 
کنشی  وا یونان  تراژدی  گوهر  و  فرم  زنده   کردن  برای  اونیل  امثال  تالش 
به ویژه دورۀ  تا هفدهم  میالدی (،  پانزدهم   )قرن   اروپا  نوزایش   تئاتر دوران   به 
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که از قرن نوزدهم با بحث  های هگل، شیلر، لسینگ،  الیزابت، نیز بود، بحثی 
و نیز تالش ایبسن جان تازه  ای یافته بود. تئاتر دورۀ نوزایی نمی  خواست، نه 
کند ؛  اینکه نمی  توانست، ارزش ها و هنجارهای  نمایشی  یونان  باستان  را زنده 
روح زمانه بیشتر هوادار فرهنگ رومی بود. اروپای غربی آن زمان حتی فرهنگ 
الیزابت فرهنگ  و ادب  از دریچۀ نگاه رومی  ها درمی  یافت. دورۀ  نیز  را  یونان 
اروپای  در  سربرداشتن  برای  مناسبی  الگوی  یونان  فرهنگ  از  بیش  را  رومی 
هیئت  در  اسالم  سربرداشتن  نگران  ـ  که  زمان ــــ آن  ُپررقابت  و  مدرنیته  به  رو 
آن  درام نویسان  از  خیلی  ازاین روی،  ـ  می  دانست؛  بود ــــ عثمانی  امپراتوری 
گفتۀ  به   را در درام  نویسی می  پسندیدند.  دوره شیوۀ سنکا )6۵م. - ۴پ.م.( 
اسپیرینگ، »هرچند درام سنکایی به چشم ما زمخت و ملودراماتیک می  آید، 
تنها  زمان  آن  تا  تمدن  که  شانزدهم،  قرن  انگلیس  خشن  مردمان  مذاق  به 

کرده بود، بسیار جذاب می  نمود« )1(.1       نیمی از غرایز حیوانی  شان را رام 
از سـوی دیگر، دورۀ نوزایـش در اروپـا بـا مدرنیتـۀ آغازیـن هم زمـان بـود. ایـن 
زمانـه عقل گرایـی، دوراندیشـی، و نهادگرایـی را سـرلوحۀ برنامه  هـای توسـعه  اش 
داشت، زیرا پدیدۀ مدرنیته از همان آغاز به دنبال هم سازی بین جامعه و دولت 
بـود و بـا سرکشـی چهره  هایـی همچـون پرومتـه یـا مـده  آ میانـۀ خوبـی نداشـت. 
لوده  بـازی،  بـا  یعنـی  بـا چـراغ خامـوش،  تـالش می  کنـد  به همین دلیـل، هملـت 
کـه زبـاِن نهادمحور  بازیگـری، تظاهـر بـه جنـون، و نیـز بـا زبان  بـازِی شالوده  شـکن، 
کالدیـوس را نشـانه   مـی  رود، راهـی بـرای مانـدن میـان جمـع بیابـد.  پولونیـوس و 
کنـد. هملت نمونـۀ آغازین  او نمی  توانـد مثـل پرومتـه دربرابـر خدایـان سـینه سـپر 
نادانـی قرون  وسـطایی  او میان ُبـر  زدن نشـانۀ  بـرای زمانـۀ  انسـان مـدرن اسـت؛ 

که نخستین  بار در سال 1۵۹۹ راه   افتاد،  گلوِب« )Globe Theater( شکسپیر  در همسایگی »تئاتر   .1
گردنش را به دیرکی می  بستند،  گودالی می  بردند، پا یا  که در آن خرسی را به  تماشاخانه  هایی بود 
گوشه و کنار  که در  کند. خیل مردمی  و سگان شکاری را به جانش می  انداختند تا از خودش دفاع 
بیشتر  این درنده  خویی لذت می  بردند خیلی  از  و  این حیوان  آزاری می  رفتند  به تماشای  لندن 
او  پنجم مکبث وقتی  پردۀ  از  آغاز صحنۀ هفتم  بود. در  نمایشنامه  های شکسپیر  گران  تماشا از 
گریزی  درمی  یابد دیگر در چنگ دشمنانش است، با خود می  گوید، »آنها مرا به دیرکی بسته  اند؛ 
سخن  استعاره  زبان  به  مکبث  اینجا  بجنگم«.  راه  پایان  تا  خرس،  همچون  اینکه،  نیست/جز 

نمی  گوید، او به همین رخداد اجتماعی زمان شکسپیر اشاره می  کند. 
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که زیسـتِن  اسـت؛ مده  آ، اما، از عالم اسـطوره و تمثیل، یعنی دنیایی پیشـامدرن 
دلیـل  خالـی،  دسـتان  بـا  هـم  آن  میان ُبـر زدن،  می  آیـد؛  پذیراسـت،  را  تراژیـک 

هستی  شـناختی و نیـز تراژیک   بـودن او و پرومتـه اسـت.    
جای شگفتی نیست  که  شکسپیر )1616-1۵6۴( به سوفوکل  و تراژدی  یونان  
توجهی نداشت؛ او شیوۀ درام  نویسی سنکا، فیلسوف  و تراژدی نویس  رومی را با 
روح زمانه  اش بیشتر سازگار می  دید؛  زیرا  عناصری همچون وحشت ، خون ریزی ، 
کشتار،  و کین خواهی، که چاشنی  تراژدی های سنکایند، در زمانۀ شکسپیر خریدار 
که  داشتند.1 سنکا برای خیلی از درام  نویسان دورۀ الیزابت، سوای بن جانسون 
گرایش داشت، جذابیت  هایی  کمدی آریستوفانی  کالسیک یونان و  به ادبیات 
برای آن  گفتۀ چارلتن، سنکا  به   برای مصرف دولت و مردم آن زمانه داشت. 
زمانه از هر جهت شاخ فراوانی بود. او  باانگیزه  ترین عنصر نمایشی، یعنی انتقام از 
که به وحشتی  نزدیک  ترین وابستگان خونی؛ جذاب  ترین عنصر، یعنی وحشتی 
بزرگ  تر می  انجامد؛ خیره  کننده  ترین ترفندهای نمایشی، مثل اشباح، نیروهای 
فراحسی، و خواب  های بدُیمن؛ و تندترین رخدادهای نمایشی و تراژیک، مثل 
قتل به فجیع  ترین و خونخوارانه  ترین شکل ممکن )clxix( را در انبان داشت. در 
چنین بازاری آیسخولوس، سوفوکل ، و اوریپید خریداری نداشتند، زیرا آنها به 
گریز از آن، تالش می  کردند  بی مصرفِی  هیجان  و سرگرمی  می اندیشیدند و، برای 

انسان  را در دنیایی  سرشار از تمثیل  به  تفکر وادارند.
مدرنیتـۀ آغازیـن، سرکشـی دادخواهانـۀ فرد را نوعی آنارشیسـم می  دانسـت 
و در تئاتـر بـا انـواع ترفندهـای رسـمی امـا عوام  فریبانـه، مثـل ادای احتـرام بـه 
فراهـم  آوردن  مبنی بـر  فرمانـی  بـا  نیـز  و  نمایشـنامه  پایـان  در  هملـت  جسـد 

کانونـی بسـازند، و از آنجـا  چـون رمانتیک  هـای انگلیـس می  خواسـتند از شکسـپیر چهـره  ای ملـی و   .1
کالسـیک  کـه نبـوغ ذاتـی را بـاور داشـتند تـالش می  کردنـد شکسـپیر را آدمـی ناآشـنا بـا نویسـندگان 
دهه  هـای  در  کـه  بعـدی  پژوهش  هـای  بااین  حـال،  بشناسـانند.  نابغـه  فـردی  بنابرایـن  و  رومـی 
مختلـف قـرن بیسـتم افت و خیزهـای معنـاداری نیز داشـته اسـت، نظر رمانتیک  هـای انگلیس و نیز 
 ویکتور هوگوی فرانسـوی )که شـدیداً طرف دار و ستایشـگر نبوغ ذاتی شکسـپیر بود( را رد می  کنند. 

برای مطالعۀ بیشتر در این مورد ر.ک.    

Frank, M. "Did Shakespeare Owe Anything to Seneca? The Debate Outlined." 
  Akroterion.   42.1 (1997). pp. 36-42.
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ک  سـپاری بـرای او، تلقـی راسـتین خـود از هملـت به عنـوان  تشـریفات رسـمی خا
که با بالغِت سـنکایی  آنارشیسـت را پنهان می  کرد. در پایان، نهاد یا دولت اسـت 
کـه پـس از  گیـرم بـا نویـد دگرگونـی ای  بـر ذهـن مخاطـب خیمـه می  زنـد و دوبـاره، 
کـه دولـت می  خواهـد، یـا وظیفـه  هملـت خواهـد آمـد، بـه مخاطـب می  فهمانـد 

کار را در دسـت بگیـرد. دارد، سـرانجام سررشـتۀ 
ازایــن روی، بــا آنکــه شکســپیر چهره هــای  درام  مانــدگاری   آفریــده اســت، 
ــت  ــخصیت  ها را در صالب ــن  ش ــدای ای ــد ص ــه  بای ک ــت   ــی  اس ــت آخر نهادگرای دس
واقعیــت   بــه   اتّلــو  کنــد.  محــو  نمادیــن  نظــم  نماینــدگان  پوالدیــن  ســخن 
پی    می بــرد و می میــرد؛ و چــون او می میــرد، نمایشــنامه  تــراژدی  اســت؛ زیــرا، 
ــیوۀ  ــه ش ــل روی   آوردن ب ــت ، به دلی ــز دارد . همل ــی غم  انگی ــنکا، پایان ــه روال س ب
و  خــود   )theatricalization( »تماشــایی   کردن«  و  بیکــن  فرانســیس  تفکــر 
ــد چهــره  ای تراژیــک باشــد؛ امــا شــیوۀ ســنکایِی بازنمایــی در ایــن  دیگــران، بای
ــا مــرگ و  ــراژدی را ب ــی، ت ــا مرگ  هــای پشت ســر هم در صحنــۀ پایان ــاز هــم  ب ــر ب اث
فاجعــه پیونــد می  دهــد و جنبــۀ اصلــی شــخصیت هملــت، تراژیک  بودنــش در 

کم رنــگ می  کنــد.  جریــان زندگــی، را 
کـم  سـر برآورنـد؛ آنهـا در آن  هملـت  و اتّلـو نمی تواننـد از میـان  نهادهـای  حا
که  بر فضای  نمایشـنامه ها خیمه   نهادها  حرام  می شـوند و در پایان  نهاد اسـت  
گفتـار لودویکـو، نماینـدۀ دولـت، پایـان  می یابـد. او نظـم  را بـه   می زنـد. اتّلـو   بـا 
کـه  بـه  دولـت  خبـر دهـد. در  قبـرس  بازمی گردانـد و خـودش بـه ونیـز برمی گـردد 
کاردان  نظم  را باز  می  گرداند،  هملـت   نیـز هملـت  می میرد و فورتینبراِس  زیرک  و 
هرچند او پیام  آور انتقال از نظم فئودالی به مدرنیتۀ نوین نیز هست، و شخص 
کهن به نظم نوین   هملـت  همچـون  »واقعـه ای  ُخرد« در آسـتانۀ انتقـال از نظم  

فراموش  می شود.
امـا در نمایشـنامه  های یونـان، در بیشـتر مـوارد، فـرِد وانهاده  به  خود اسـت 
گوشه  چشـمی بـه ِخـرد شـهروندی هم سـرایان، نغمـۀ شـناخت بیشـتر از  کـه، بـا 
دلشـوره  های هسـتی را سـاز می  کند. در  اودیپوس شـهریار سرسـختی اودیپوس  
»شـیرآهْن   او  از  به  هر قیمتـی ،  آن  هـم   حقیقـت ،  بـه   رسـیدن   بـرای   او  تـالش   و 
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کـه  وقتـی  از میـان  نهادهـا سـر برمـی دارد، دربرابـر خـودش  کوه  مـردی «1 می سـازد 
تـازه   می گـذارد،  بیابـان   بـه  سـر  ناتـوان  و  نابینـا  و  می  ایسـتد،  غرایـزش  همـۀ  و 
تـراژدی  آغـاز می شـود. اتّلـو طاقت  تحمل  حقیقـت  را ندارد،  ازاین روی  خودکشـی  
فرو می گـذارد،  را  شـاهی   تـاج   حقیقـت   کشـف   بـرای  امـا،  اودیپـوس ،  می کنـد؛ 
کاسـۀ سـر درمـی  آورد تـا بهتـر ببینـد! سـپس پا به راه می  شـود تا  چشـم  هایش را از 

نمـاد  ایسـتادگی  و شـهامت دربرابـر آشـوب هسـتی  باشـد. 
که »ضرورت  فقط  تا وقتی  درک  نشود  اشتاینر در مرگ تراژدی   به این سخن 
کور است « خرده می  گیرد، زیرا در چهارچوب تراژدی یونان می  گویند : »ضرورت  
کور است  و رویارویی  انسان  با آن  او را از دو چشم نیز محروم  می کند« )12(. در 
تراژدی   می افکند  مرموز  نیروهای   پنجۀ   در  پنجه   انسان   وقتی   یونان   تراژدی  

کانون این آثار نمی  نشیند.  معنی  پیدا می کند؛ مرگ جسمانی چندان در 
از شاعرانگی اسطوره به  تا روزگار مدرنیتۀ نوین، انسان  از زمانۀ سوفوکل 
کوچ می  کند. اودیپوس  با سرنوشت می ستیزد و این عنصر  نثرگونگی واقعیت 
رو  به  رو  با آن  از آن می  گریزد، بیشتر  را در بر می  گیرد؛ هرچه بیشتر  او  مثل هوا 
شده(،  »ورم  کرده  پا«  یا  »اودیپوس«  گریخته  سرنوشت  از  بس که  )او  می  شود 
هملت،  می  سازد.  تراژیک  چهرۀ  او  از  که  است  ناشدنی  با  جدال  همین  و 
و  دارد  ستیز  )فئودالیسم(،  کهن  نظم  نماد  دانمارک ،  شاه   کالدیوس،  با  اما،  
تمثیل   و  استعاره   زبان   با  می  گیرد. سوفوکل   را  او  گرد  گردا دربار  توطئۀ  شبکۀ 
که   سخن  می گوید، اما شکسپیر از عینیات  می گوید. پای  شاه  سوفوکل  آن قدر 
اما  کرده  است ،  گریخته ورم   تقدیر   از  که  آن قدر  و  بوده   بند  ابتدا در  از همان  
که تالش می  کند  با روش های  »دماغی« )cerebral( به   شاهزاده  هملت  آن قدر 

گویی  اصاًل پا ندارد.  گاه   حقیقت  دست  یابد، 
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Curtis Jayson ُکرتیس جیسن  
Martha مارتا، همسر او  
John Jayson جان جیسن، پدر او، بانکدار  
John, Jr. ُکرتیس   جاِن پسر، برادر 
Richard ُکرتیس   ریچارد )دیک(، برادر 
Esther ُکرتیس )همسر مارک شفیلد(   ایستر، خواهر 
Lily ُکرتیس   لی لی، خواهر 
Mrs. Davidson ُکرتیس   خانم دیویدسن، عمۀ 
Mark Sheffield مارک شفیلد، وکیل  
Emily امیلی، همسر جاِن پسر  
Richard Bigelow ریچارد بیگلو  

زن پیشخدمت
پرستار

  زمان

کنون ا



ُکرتیس جیسن در بریج  تاون، ایالت  صحنه: اتاق نشیمن منزل 

کانی  تیکات. 

یک  راحتی،  صندلی  صحنه،  چپ  در  راحت.  و  بزرگ   اتاقی 

شومینۀ بزرگ و باز، و در منتهاالیه گوشۀ سمت چپ، میزتحریری 

با صندلی. در این سمت دری نیز هست که به اتاق کار ُکرتیس 

باز می  شود. در دیوار انتهای صحنه، وسط، دِر دولنگه  ای است 

که به راهرو و دِر ورودی ساختمان باز می  شود. در دیواِر دو سوی 

این دِر دولنگه قفسۀ کتاب ساخته  اند. در انتهای گوشۀ سمت 

پنجرۀ  این سمت سه  در  دارد.  قرار  بزرگ  پیانوی  راست، یک 

که رو به چمِن باغ باز می  شوند، و در جلو نیز یک  بزرگ هست 

مبل راحتی دیگر می  بینیم. رو  به  روی شومینه نیمکتی رو به جلو 

قرار دارد. روبه روی پنجره  ها در سمت راست، میز بزرگی است با 

مجالت و چراغ مطالعه و غیره. چهار صندلی دور میز می  بینیم. 

بزرگی  به رنگ خاکستری مواج است. فرش  دیوارها و سقف 

 تمام کف اتاق مفروش از چوب جنگلی را پوشانده است.
ً
تقریبا

 ساعت چهار بعدازظهر  روزی آفتابی، اوایل پاییز، است.
ً
حدودا
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ُکرتیس، و بیگلو  را می  بینیم. مارتا  که باال می  رود، مارتا،   پرده 

از  جوان تر  است.  سرحالی  و  جذاب  سی  و  هشت  سالۀ  زن 

سنش به نظر می  آید، زیرا زندگی ُپرنشاط در طبیعت او را جوان 

او صراحت، شفافیت،  و سرزنده نگه   داشته است. در چهرۀ 

و  رک،  خوش صحبت،  می  زند،  موج  طبیعت  صمیمیت  و 

بخشنده است. موهایش فرفری و مشکی و چشمانش آبی مایل 

کستری است. ُکرتیس جیسن مرد بلندقامت و چهارشانۀ  به خا

چهره  اش  است،  تکیده  گرچه  است.  سی  و  هفت  ساله  ای 

که در او بالقوه  گویای سالمت و قدرت عصبی خاصی است 

حالت  علی رغم  او،  استخوانی  و  پهن  صورت  دارد.  وجود 

شور و شوقی  از  اوست،  فکری  مشغلۀ  گویای  که  جدی  اش 

پسرانه برخوردار است. ریچارد بیگلو مردی تنومند و خوش تیپ 

فرهیختگی،  گویای  چهره  اش  سن.  سال  سی  و  نه  با  است 

تساهل، شوخ  طبعی، و رضایت خاطری از  سِر  تنبلی و بی هدفی 

است. ُکرتیس که نزدیک میز نشسته، مشغول خواندن مقاله  ای 

نزدیکی ها  همان  بیگلو  و  مارتا  است.  علمی  مجلۀ  یک  از 

می  خندند. و  گپ   می  زنند  نشسته  اند، 

)بــا نگرانــِی شــوخ  طبعانه امــا صادقانــه ســخن می  گویــد.( می  دونــی،  بیگلو: 

کــه عمــًا می  ترســم بچه  هــا رو بــا  دیگــه همچیــن شــده م 
یــه  مطمئنــم  خیال بافیــه.  زن  بــذارم.  تنهــا  دایه  شــون  اون 
 مشــت قصــۀ جن و پــری و حرفــای خاله  زنکــی و ماجراهــای 

ِک روزنامه  ها رو حاضر و آماده داره. وحشتنا
که  ُاوو، ُخبه! الزم  نکرده این قدر نگران باشی. خودم بچه  مارتا: 

ک سرگرم می  شدم. کلی با قصه  های ترسنا بودم 
گمونم تو از خیلی از ماها ُپردل و جرئت  تر بوده  ی. بیگلو:  ولی 

چرا؟ مارتا: 
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خـب،  تــوی صـحــرای نــوادا... غــرب وحــشـی امــریـکـای   بیگلو: 

خشن  ماجرای  کلی  میون  بچه  اونجا  نظرم  به  اون وقتا... 
بزرگ می  شه.

)با لبخند( آهان، منظورت اردوگاهای معدن کاراس؟ نکنه  مارتا: 

فک می  کنی پدرم منو تو همۀ سفراش با خودش می  برده، 
آره؟ می  دونی، تا وقتی مدرسه   رو تموم کردم و رفتم گلدفیلد 

کی ندیده بودم. پیش پدرم، هیچ چیز ترسنا
ُکرت آشنا شدی؟ )با لبخند( اون وقت اونجا با  بیگلو: 

ک، ُکرت نبود. همون روزام  آره... ولی منظورم از چیز ترسنا مارتا: 

که بود چه  جوری بود؟ کرنل  آدم مایمی بود. بگو دانشگاه 
یه رمانتیک... البته هنوزم هس! بیگلو: 

ُکرتیس اشاره می  کند.( چی؟! این  )با شیطنت و شوخ  طبعی به  مارتا: 

که باورم نمی  شه! آدم سر به راه!؟ من 
ی آنها لبخند می  زند.  )سرش را بلند می  کند و با مهربانی به هر دو ُکرتیس: 

گوش نده. اون همیشه ُخل  با تنبلی.( مارتا، به حرفای اون 

بوده.
ُکرت، مدعیانه( چرا عوض اینکه تو دانشگاه ییِل  آبا ء و  )به  بیگلو: 

 اجدادیت درس بخونی و یه مدرک درجه یک بگیری، رفتی 
درآوردی؟  سر  کرنل  دانشگاه  از  و  معدن  مهندسی  سراغ 
کتابای بِرت  هارتو می  خوندی و اونو با یه  چون که تو مدرسه 
گرفتی. چهار سال جون کندی تا  رئالیست معاصر عوضی 

ت.1
َ
بشی یکی دیگه از اون تبعیدیای معدنای پوکرفل

کوتاه »تبعیدیان معدن پوکرفَلت« )"The Outcasts of Poker Flat "( اثر  اشاره  ای ست به داستان   .1
که دربارۀ زندگی و شکست جویندگان  بِرت هارت )Bret Harte, 1836-1902( نویسندۀ امریکایی، 

طال در غرب امریکا می نوشت.
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مارتا می  خندد.

که  )با نیشخند( بِرت  هارت مخ تو رو زد، نه منو... جوری  ُکرتیس: 

نیوانگلندیه  یاوۀ  چیزای  همون  امروز  غرِب  دربارۀ  نظرت 
کرده.  کاراش مجسم  تو  از غرِب عهد شاه وزوزک  اون  که 

خب، حاال بنال. دیگه چی؟
گلدفیلد  معدن  تو  مهندس  به عنوان  کاری  یه  دیگه؟  بیگلو: 

دست و پا می  کنی... ولی خیلی زود کار شاق اونجا که توش 
می  زنه.  دلتو  نایابن،  طا  شمشای  اندازۀ  به   شیشلول بندا 
گیرت نمی  آد  بعد می  ری سراغ معدن کاوی. اونجا چیزی 
به  الزمه  طبیعتت  برای  ولی  جور واجور.  خرده  سنگای  جز 
یه راس  اون وقت  بدی،  ادامه  سنگا  میون  ماجراجوییت 
می  ری سراغ زمین  شناسی. زمین شناس که شدی، می  شی 
کانی  شناسی،  کر ماجراجوییای رشتۀ سنگ  شناسی و   چا
مرحلۀ  آخرین  یعنی  انسان  شناسی...  تا  البته  این  که 
ماجراجوییات... یه قدم فاصله داره. اینجا به اون چیزی 
 که می  خوای می  رسی... چون که دیگه از این بیشتر نمی  تونی 
دنبال  که  بااستعداد  َجوونی  به عنوان  اونجام  بری.  جلو 
جمجمه می  گرده اسم و رسمی به هم می  زنی و... تو دنیا راه 
می  افتی این طرف  و  اون طرف و مثل یه سگ پیر استخونا رو 

ک بیرون می  کشی. از زیر خا
)با خنده( مارتا، طرف ُخله  ها. ُکرتیس: 

که همین حاالم خیال داره  ُخلم! انگ جالبیه، اونم کسی  بیگلو: 

بقایای جد  به  برای دسترسی  پنج  سالۀ حفاری  برنامۀ  تو 
کنه! بزرگوارمون حضرت آدِم نخستین شرکت 




