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پرده اول
ماجرای نمایش در ذهن ،فکر ،و خاطرۀ کوئنتین رخ میدهد.
جز یک صندلی ،هیچ اسباب و اثاثهای به معنای متعارف
کلمه در کار نیست؛ هیچ دیوار یا مرز واقعیای وجود ندارد.
صحنه متشکل است از سه سطح که رو به عقب صحنه بلندتر
میشوند و بهشکل منحنی ،عرض صحنه را طی میکنند.
راهپلهای در مرکز صحنه ،این سه سطح را بههم وصل میکند.
یک برج سنگی کوفتی دیدبانی اردوگاه کار اجباری آلمانی بر
فراز این سطوح و مشرف بر آنها سر برآورده است .دریچههای
دیدبانی این برج به چشم آدم میمانند که در این لحظه کور
ٔ
خمیده آن مثل شاخ
و تاریکاند .میل ِگردهای تقویتکنندۀ
شکسته بیرون زدهاند.
ُ
ُ
یکیدو سطح پایینی ،محوطههاییاند پر از شیار و خلل و فرج؛
ِ
در حقیقت ،نمای کلی آن جلوۀ مکانی را دارد مثل دورۀ نوسنگی،
گدازهمانند و قابل انعطاف که ماجرای صحنههای نمایش در
سوراخها و حفرههای آن رخ میدهند .مغز رنگی ندارد ،ولی
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خاطرهها برخالف پسزمینۀ خاکستری آن درخشاناند .هرگاه
قرار است آدمها روی صحنه بنشینند ،روی لبهها ،کنارهها،
یا شکافها مینشینند .هر صحنه ممکن است در مکان
محدودی آغاز شود ،ولی در ادامه میتواند کمکم یا یکباره به کل
صحنه گسترش یابد و به مناطق دیگر پا نهد.
حاضر یا غایب شدن آدمها بر روی صحنه ،همانند ذهن،
بالفاصله و آنی است؛ اما هیچ الزم نیست از صحنه بیرون
خود دیالوگ روشن میسازد که چه کسی زنده است و
بروندِ .
چه کسی در حالت تعلیق.
بنابراین ،جلوۀ ْ
شوخروشها و خطورکردنها و آنیبودن
کلی جو 
ذهنی است که دارد مسائل سطحی و عمقی خود را میکاود.
صحنه تاریک است .اینک احساس میشود که کسانی
در دوردستها حرکت میکنند؛ صدای پاهایی به گوش
میرسد ،سپس صدای پاهایی دیگر .همزمان با روشنترشدن
تدریجی نور ،شخصیتهای نمایش ،به ترتیبی بختکی از زیر
تختهسکوی بلند عقبی وارد میشوند .پچپچی از آنان به گوش
میرسد .برخی همان دم مینشینند ،برخی جلوتر میآیند،
پنداری یکدیگر را بهجا میآورند؛ دیگرانی هم جدا از بقیه
و تنها حرکت میکنند؛ خالصه ،مشتی جابهجایی بختکی
ُ
را شاهدیم که کندند اما خوابمانند نیستند .یکی از آنها،
لوچند ساله ،از این جمع جدا میشود و بهسوی
کوئنتین ،چه 
صندلی پیش میآید .این صندلی رو به تماشاگران است.
نور تیزی اینک آن را از بقیۀ صحنه جدا میکند .جابهجایی
اشخاص پایان مییابد .کوئنتین تا پشت صندلی پیش میآید

ٔ
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و با مخاطبی [فرضی] دست میدهد ،که اگر میتوانستیم
ببینیمش ،درست آنسوی لبۀ صحنه نشسته بود.

کوئنتین :ســام! وای خــدا ،چــه خــوب کــه دوبــاره میبینمــت!
مــن هــم خوبــم .امیــدوارم حرفهام بــرای همچــو فرصت
کوتاهی خیلی نامناســب نباشه .چه خوب ،راستش فقط
میخواســتم ســامی بکنم .ممنون( .بنا بــه دعوت مخاطب
مینشــیند ).حــال و احــوال تــو چطــور بــوده؟ خــوب برنــزه
شدهی ...جدی! تا حاال امریکای جنوبی نرفتهم ،دوست
داشــتیش؟ چه خوب ...جدی؟ گمونم شــدهم ،حســابی
حواسم به سالمتیم هست ـ ــ  کلی پیادهروی میکنم االن.
(مکثی مختصر) امســال چند دفعه میخواســتم بهت زنگ
بزنم .پارسال هم همینطور . ...آخه انگیزهش رو از دست
داده بودم؛ دقیق نمیدونستم چی میخوام بگم ،خبُ ،تو
ســن من هم ناامیدکنندهســت که بخوایــی باز هم ذهنت
رو بجــوری تــا یــه چیــزی پیــدا کنــی بگــی .راســتش امــروز
صبــح دل رو زدم بــه در یــا و بهــت زنــگ زدم؛ گفتــم یــهذره
مصمــم باش .میدونی ،ماههــا دربارۀ چیزی فکر میکنی،
بعــد یهدفعــه بهــش میرســی و نمیدونــی چــیکار کنــی.
میتونســتی دو ســاعت بهم وقت بدی؟ شاید هم او نقدر
طول نمیکشید ،ولی به نظر من خیلی مسائل بود و من هم
نمیخواستم هولهولکی عمل کنم .خب.
خودش را جمعوجور میکند که شروع کند ،به جایی دیگر
مینگرد.

ِا...

14

پس از سقوط
حرفش قطع شده ،دوباره رو به مخاطب میکند ،شگفتزده.

ً
از اون شــرکت اومدهم بیرون ،برات ننوشتم؟ واقعا! مطمئن
بــودم نوشــتهم ...اوه ،حــدود چهارده ماه پیــش؛ چند هفته
بعــد از ُمردن َمگی . ...نه ،نه .کامل کشــیدم کنار .ســهامم
رو نگه داشــتهم ،گرچــه او نقدری نبود ،ولی خــودم اومدهم
بیــرون . ...خــب ،طــوری شــد کــه دیگــه نمیتونســتم روی
چیــزی تمرکــز کنــم؛ دســتکم نــه مثــل قبــل .توضیحــش
ســخته؛ ضرورتش رو از دســت داده بود؛ به این خاطر ادامه
م ـیدادم که تصمیــم گرفته بودم وکیل موفقی بشــم و شــده
خادم موفقیت خودم شدهم .باید یه
بودم ـ ـ ـ  احساس کردم
ِ
شــمایی از یــه قله وجود میداشــت ،ولی مــن دیگه پیداش
نمیکردم .البته گاهی شک میکردم که نکنه دارم با دست
خودم خودم رو نابود میکنم . ...دیگه از مســیر دستیابی به
یــه شــغل مهم دور شــدهم . ...البته نه خیلی؛ هنــوز ُتو هتل
زندگی میکنم ،چند نفری رو میبینم ،خیلی زیاد میخونم
(میخندد ).و از پنجره به بیرون خیره میشم .نمیدونم چرا
دارم میخندم؛ شاید احساس میکنم دیگه همهچی تموم
شده حاال ،و دوباره خودم رو به یه چیزی غل  و  زنجیر خواهم
ً
کرد .البته همچو احساسی رو قبال هم داشتم و هیچ کاری
دربارهش نکردم ،من ـ ـ ـ
دوباره حرفش قطع شده ،و شگفتزده به نظر میرسد.

بابا ،این رو دیگه برات نوشتم ،ننوشتم؟ نکنه خواب دیدهم
این نامهها رو نوشتم .مادر ُمرد ،االن چهارپنج ماهی میشه.
ناغافل ناغافل؛ اون موقع من آلمان بودم و ...این یکی از
آره،
ِ

ٔ
پرده اول

15

همون چیزهاییه که میخواســتم راجــع بهش باهات حرف
بزنــم .مــن ...اونجــا با یه زنی آشــنا شــدم( .نیشــخند میزند).
فکر نمیکردم چنین اتفاقی دوباره بیفته ،ولی حسابی باهم
اخت شدیم .راستش همین امشب برای چندتا کنفرانس ُتو
کلمبیا میآد .باستانشناسه .میدونی ،هم مطمئن نیستم
که بخوام از دســتش بدم ،هم وقتی فکر متعهدشــدن دوباره
رو میکنم ،به نظرم نامعقول میآد . ...خب ،آره ،اما یه نگاه
به زندگی من بنداز .زندگیم ،بههرحال ،خودش دلیله دیگه،
یشــود ،راه
دو تا طالق ُتو صندوق امانات من هســت( .بلند م 
میرود ،و فکر میکند ).صادقانه میگم ،یهکم میترسم . ...من
چــه آدم تحف ـهای ،چــه چیز تحف ـهای براش میتونم بشــم .و
میگفتم کاش میتونســتم چیزی رو که در تنهایی میبینم،
ً
بلنــد بلند براش بگــم ...خب ،مثال این رو( :دوباره مینشــیند
یشــود ).میدونــی ...روز بــه روز بیشــتر متوجه
و بــه جلــو خــم م 
میشم که من به زندگی مثل یه پروندۀ حقوقی نگاه میکردم.
َ
برام عبارت بود از یکمشــت ا ِّدله .وقتی جوونی ،میخوایی
اثبات کنی شــجاع یا باهوشــی؛ بعد میخوایی اثبات کنی
عاشــق خوبــی هســتی؛ بعــدش یــه پــدر خــوب؛ آخــرش هم
اینکه خیلی عاقل یا قدرتمند یا یه کوفت و زهرمار دیگهای.
امــا االن میبینــم مبنای همــۀ اونها ی هجــور پیشفرضه .این
پیشفرض که مســیر زندگی آدمیزاد یه دایرۀ بســته نیســت،
راهــی به باالســت ،رو بــه یهجور تعالی ،جایی کــه یا تأییدم
میکنن یا محکوم ،خدا میدونه .یه حکمی میدن باالخره.
فکــر میکنــم بدبختی من از روزی شــروع شــد که بــاال رو که
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یشــه.
نگاه کردم ...دیدم کرســی خالیه .قاضیای دیده نم 
چــی باقــی مونــد؟ یه بگومگــوی الیتناهــی با خــودت ،اقامۀ
دعــوای هســتی در برابر کرســی قضــاوت خالــی ...که تعبیر
یشــه ـ ـ ـ  نومیدی .و اینکــه هیــچ خبــر خاصــی
دیگ ـهش م 
ُ
نیســت .بعضــی از بزرگترین و پرانرژ یتریــن وکالیی که من
میشناســم اعتقاد به هیچی نــدارن ،و حتی کیف میکنن
که هی ثابت کنن آدمها ،از جمله موکلین خودشون ،ذرهای
ارزش ندارن و صدالبته که نومیدی هم خودش یهجور روش
زندگی میتونه باشــه ،به شــرطی که بهش باور داشته باشی.
من هم به خودم میگم همین رو بچسب ،بهش دل ببند ،و
منتظر...
دوبــاره راه بیفت .به جاش امــا انگار ُتو هوا معلقم،
ِ
یــه نشــانۀ باورپذیــر .روزهــا و ما ههــا ،و حــاال دیگــه ســالها،
یگــذرن م ـیرن( .مکثی مختصر) یک ـیدو هفته
نطــور م 
همی 
پیــش متوجه نکتۀ عجیبی شــدم .این حقیقــت که بهرغم
ایــن تاریکبینــی ،هر صبح که از خواب پا م 
یشــم ،سرشــار
از امیــدم! چشــمم رو که بــاز میکنم ...خودم رو یه پســربچه
میبینم با همۀ دانستههای االنم! برای یه لحظه ُتو هوا یهجور
نو یـ ِـد خام موج میزنــه .از رختخواب بیــرون میپرم ،صورتم
رو میتراشــم ،طاقــت نــدارم صبحانــه رو تمــام کنم ـ ـ ـ  امــا
بعــدش ...دنیــا ،زندگیــم ،و بیمعنیبودنش نشــت میکنه
تـ ُـو اتاقم .بعدش میگم ...کاش میتونســتم اون امیده رو یه
گوشه گیر بندازم و ببینم از چی ساخته شده ،او نوقت یا به
ً
جرم دروغینبودن بکشمش ،یا واقعا تصاحبش کنم...
فلیس با پولیور و دامن وارد میشود و کف صحنه مینشیند.

