




    معرفی نویسنده   

کسفورد، بزرگ شدۀ اسکاتلند است. در  زینی هریس، چهل و پنج ساله و متولد آ
گرفت و سپس برای فوق لیسانس در  کسفورد لیسانس جانورشناسی  دانشگاه آ
کارگردانی تئاتر خواند. او اینک نمایشنامه و فیلمنامه می نویسد  دانشگاه هال، 
به هنگام طلوع مالقاتم  از جمله نمایشنامه هایش:  کارگردانی تئاتر می کند.  و 
کن، ۲۰۱۷،  یک شماره، ۲۰۱۷،  اورستیا:  این خاندان ناآرام )برندۀ جایزۀ بهترین 
نمایشنامه از انجمن منتقدان تئاتر اسکاتلند، ۲۰۱۶(، چطور َنَفِستو نگه داری 
خ، ۲۰۱۱، تابلو،  )برندۀ جایزۀ بروین لی، ۲۰۱۵(، پیغام روی ساعت، ۲۰۱۲، چر
و  بلبل  نیمۀ زمستان، ۲۰۰۴،  انقالب، ۲۰۰۵،  سقوط، ۲۰۰8،  باغ، ۲۰۰۹،   ،۲۰۱۰
که بیشترین جوایز را در میان دیگر  تعقیب، ۲۰۰۱،  دورتر از دورترین چیز، ۲۰۰۰، 
کرده است و  با زخم های بسیار، ۱۹۹۹. او همچنین  نمایشنامه هایش از آِن خود 
اقتباس هایی از کرگدن اوژن یونسکو، خانۀ عروسک هنریک ایبسن و دوشیزه 
و   ۲۰۰۹  ،۲۰۱۷ سال های  در  به ترتیب  که  نوشته  استریندبرگ  گوست  آ جولی 
کنون از اعضای  ۲۰۰۶ اجرا شده اند. او برای رادیو و تلویزیون نیز می نویسد و ا

کمپانی رویال شکسپیر و تئاتر رویال نشنال است. کورت،  رویال 



  شخصیت ها

Beatriz بئاتریس )زنی از شمال اسپانیا( 
Rosa رزا )خواهر بئاتریس( 
Pedro پدرو )کارگر مزرعۀ محلی( 
Juan خوان )کارگر دوم( 
Tomas توماس )نامزد رزا( 
Sargento سارجنتو )گروهبان( 
Colline کالین )متهم( 
Moreno موِرنو )وکیل( 

یک دختر 
Rossignol راسینیول )یک طبیعت گرا(  
Blandine ندین )زنی بر آتش( 

َ
بل

یک پسر
مادام )همسر یک دکتر(

یک زن )گرفتار در سیم خاردار(
یک بچه

Jacques ک )یک سرباز فرانسوی(  ژا
Pierre ک(  پی یر )دوست ژا
Hanna هانا )زنی از ِمتز( 

پسر نوجوان هانا
Jozka یوزکا )مسئول بلیت خطوط راه آهن سریع السیر اروپایی( 
Thi تای )یک زن ویتنامی( 
Hancock هانکوک )یک تفنگ دار نیروی دریایی امریکایی( 
Glennister گِلنیستر )افسر مافوق هانکوک( 
Xuan ژوان )همسر تای( 
Farshad فرشاد )مردی در صحرا( 
Clement کلمنت )یک پیرمرد( 

غالمان و مالزمان مسلح



)دهکده ای آرام در شمال اسپانیا.

اواخر قرن نوزدهم است؛ دامن ها بلند و پف دار.

کوچک، حیاطی بزرگ است. جلوی خانه ای 

ک. باالی حیاط انبوهی از درختان تا

زنی، بئاتریس، تکه ای پارچه و لگنی ُپر از آب با خود می آورد.

تکه پارچه را برمی دارد و میز را تمیز می کند.

بئاتریس زیباست،  اما امروز روز گرمی است و کارهای سخت در پیش.

او پارچه را می چالند و باز تمیز می کند.

هر وقت که از تمیزکاری راضی شد، ملحفۀ سفید بزرگی را برمی دارد 

و روی میز پهنش می کند.

گوشه هایش را می کشد و پهن می کند.

کناره هایش را تا می کند و تو می دهد.

ملحفه لکه دار است و یک سوراخ دارد.

او تالش می کند ملحفه را جابه جا کند تا سوراخ آن کمتر معلوم باشد؛

اما واقعًا نتیجۀ مطلوبی ندارد.
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کهنه و مندرس است. کنیم، ملحفه  هر جور حساب 

ی سوراخ  بئاتریس داخل خانه می رود و پارچ آبی می آورد. آن را رو

ملحفه می گذارد.

ک آویزان می کند. گل به درختان تا چند حلقه 

زنی دیگر، رزا، وارد می شود.

رزا چند سالی جوان تر از بئاتریس است و زیرپوش زنانه بر تن دارد.

ی یک صندلی می نشیند.( رزا رو

حاضر نیستی؟ بئاتریس: 

گرمه. خیلی  رزا: 

باید بخوابیم. باید طاق باز تو سایه دراز بکشیم.
یم. کاًل دو ساعت وقت دار بئاتریس: 

می دونم. رزا: 

اون پارچه رو بده.
کردم. کثیفه، همین االن میزو باهاش تمیز  بئاتریس: 

خب پس، آب رو بده. رزا: 

)بئاتریس پارچ آب را به رزا می دهد.

گردنش می ریزد. یخته و پشت  کف دستش ر رزا مقداری آب 

خودش را خنک می کند.(

تو هم یه خرده می خوای؟
نه. بئاتریس: 

)بئاتریس به مرتب کردن میز ادامه می دهد.

رزا مقداری آب بر شانه ها و سینه هایش می ریزد.(

کردم. گفتی استفاده  که  آب لیمو رو همون جوری  رزا: 

)دامنش را باال می دهد تا نگاهی به پاهایش بیندازد.(



      چنگک ها          15    

کرده باشه. هنوز مث چی سیاهه.  فکر نکنم اثر 
ببین.

کرده ن. پاهام این قدر مو داره عنکبوت ها توش لونه 
همۀ زن ها مو دارن. بئاتریس: 

البتــه، یه خــرده مــو قشــنگه. زن هــا بایــد یه خــرده مــو داشــته  رزا: 

باشــن، امــا آخــه مــث مــن؟ تــازه بازوهــام هــم مــث پاهامــه. 
چــون  فقــط  دوست داشــتنی ام،  مــن  می کنــه  فکــر  اون 
گــردن و ســرم رو دیــده، خوبــه، امــا تنــم ــــــ  وقتــی  صــورت و 

لبــاس تنــم نباشــه...؟
متوجه نمی شه. بئاتریس: 

شاید دفعۀ اول نفهمه، امشب. رزا: 

کـه بـا هـر حیـوون پشـمالویی هـم  امشـب این قـدر مشـتاقه 
ممکنـه بـره، ولـی فـردا چـی؟ پس فـردا چـی؟

قباًل هم دیده تت. بئاتریس: 

یک بود. تار رزا: 

یکی بمون. پس تو تار بئاتریس: 

کل زندگیم رو؟ رزا: 

به هر حال من هم دل دارم.
تو رو خدا ّبه. بئاتریس: 

می دونم، ببخشید. خفه می شم، جیک نمی زنم. رزا: 

دیشب نخوابیدم.
نگران دلت بودی؟ بئاتریس: 

بگی نگی. رزا: 

)بئاتریس لبخند می زند.(
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نخند.
)بئاتریس می خندد.(

بسه. جدی  می گم.
وای ترسیدم. بئاتریس: 

کمی می خندد. تحقیرآمیز.( )رزا هم 

کنی. کاش می شد لباس تنت باشه و عشق بازی  رزا: 

که می تونی. تو  بئاتریس: 

با بعضی هاش. رزا: 

یاد اون هم دقیقًا به همین موضوع فکر می کنه.  احتمال ز بئاتریس: 

قوِز  دربارۀ  و  وایمیسه  آینه  جلو  باباش  خونۀ  تو  احتمااًل 
کلنجار  خودش  با  پشتش  چرکِی  جوش  و  فالن جاش 

می ره.
)رزا می خندد.(

اصاًل شما دو تا لنگۀ همید.
این طور فکر می کنی؟ رزا: 

کاماًل.  بئاتریس: 

توماس و رزا، بر قلب یکدیگر حک شده اند؛
کشـیش  و  در می نـوردد،  را  آسـمان  خورشـید  مادامی کـه  و 
ناقـوس را بـه صـدا درمـی آورد و امیـد اسـت آنچـه بـر مـا بهتـر 

اسـت پیـش آیـد. 
ی میز می گذارد.( )بئاتریس تعدادی سبد نان می آورد و آن ها را رو

نمی دونم چطور می تونی این ور اون ور بری، گرمت نیست؟ رزا: 

دیگه باید لباس بپوشی، حاضر شی. بئاتریس: 

هنوز زوده. رزا: 
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دوست دارم همین جوری باشم. با تو.
امروز باید گرم ترین روز سال باشه، تو این طور فکر نمی کنی؟

شاید. بئاتریس: 

گرم بودها! دیشب واقعًا هوا  رزا: 

گرم تر هم می شه. امشب  بئاتریس: 

بسه دیگه. رزا: 

گفتم. دربارۀ هوا. فقط نظرم رو  بئاتریس: 

داری منو دست می ندازی. رزا: 

ی میز ادامه می دهد.( )بئاتریس به چیدن فنجان ها رو

مادام کرئول1 گفته دو تا مرغ بهمون می ده، بهت گفته بودم؟
نه. بئاتریس: 

و َجن2 هم یه صندلی چوبی. رزا: 

یه صندلی چوبی؟ بئاتریس: 

آره. رزا: 

اوه. بئاتریس: 

هر چی باشه، یه دونه بهتر از هیچیه. رزا: 

گمونم. بئاتریس: 

به هر حال هیچ میزی نداریم که صندلیه رو پشتش بذاریم. رزا: 

شیره یه کم صورتیه.
)بئاتریس نگاه می کند.(

کثیف بوده. کوزه ش  کنم  فکر  بئاتریس: 

دیروز هم متوجهش شدم. رزا: 

گه ُبزه حالش خوب نباشه ــــ ا

1. Madam Creole
2. Jan
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بزه حالش خوبه. بئاتریس: 

کجا این قدر مطمئنی؟ می شه بگی از  رزا: 

گه بزه بمیره و ــــ ا
من نجات پیدا می کنم. بئاتریس: 

تو هیچی نداری. رزا: 

خب می آم سراغت و در خونه  تو می زنم. بئاتریس: 

)بئاتریس شیئی برنزی می آورد و پشت میز می گذاردش.(

اون چیه؟ رزا: 

تو کابینت پیداش کردم، فکر کنم باید توش شمع بذاری ــــ بئاتریس: 

چندش آوره. رزا: 

مال بابا بوده. بئاتریس: 

کنیم؟ یعنی ما هم باید ازش استفاده  رزا: 

کردم شاید قشنگ باشه. نه، ولی فکر  بئاتریس: 

قشنگ؟ رزا: 

با شمع. بئاتریس: 

یم دیگه شمع می خوایم چی کار؟ وقتی آفتاب رو دار رزا: 

خیله خب، عروسِی توئه. بئاتریس: 

کردم ــــ فقط فکر 
)بئاتریس به آن نگاه می کند.

درست است. چندش آور است.(

چه حیف، می خواستم بدمش به تو.
ِبدیش به من...؟ رزا: 

چیز دیگه ای ندارم. بئاتریس: 

تو این همه چیز  به من دادی. رزا: 




