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  صحنه

قایق آواره روی دریا



امـواج  کـه به آرامـی در  کشـتی بخـار  از  قایق هـای سـادۀ  یکـی 

طوالنـی دریـای زالل منطقـۀ حـاره بـاال و پایین می شـود. آسـمان 

آبـِی پوالدینـی  کامـًا صـاف اسـت، همچـون رنـگ  بـاالی سـر 

کـه در سـایۀ سـیاه خـط افـق محـو می شـود. خورشـید درسـت 

شـعله  خداونـد،  ک  غضبنـا چشـم  همچـون  سـر،  از  بـاالی 

ک اسـت. ُهـرم وهم انگیـز  و تنوره کـِش  گرمـا وحشـتنا می کشـد. 

امـواج گرمـا از  عرشـۀ سـفیدرنگ قایـق برمی خیـزد. اینجـا و آنجا 

کـه به آرامـی  کوسـه ها را می تـوان دیـد  بـر سـطح آرام دریـا، بالـۀ 

را می شـکافند. دریـا  دایره هـای مایـم، سـطح  از  دل 

قایـق،  سـر  یـک  زن هسـتند.  یـک  و  مـرد  دو  قایـق  کنان  سـا

کـه  اسـت  نشسـته  ِوسـت ایندیا  از  اهالـی  دورگـه  دریانـوردی 

نـام  پیراهنـش  روی  دارد.  تـن  بـر  را  دریانـوردان  آبـی  یونیفـرم 

قرمـز  بـه  چشـم می خـورد.  بـا حـروف  پسـتی«  »اتحادیـۀ خـط 

اسـت.  برهنـه  دارد. سـرش  پـا  بـه  حـی 
ّ

زمخـت ما کفش هـای 

بـا ادای بعضـی  انـگار  کـش دار دارد.  وقـت حـرف زدن لحنـی 
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در  کوسـه ها  بالـۀ  بـه  کـه  همچنـان  دارد.  مشـکل  از  حـروف 

سیاه پوسـتِی  آواز  می کنـد،  نـگاه  آنهـا  تمام نشـدنی  دایره هـای 

زیرلـب   تکـرار   می کنـد. را    یکنواختـی   

و  نشسـته  میان سـالی  سفیدپوسـت  قایـق،  دیگـر  سـوی  در 

خـود را در چیـزی پیچیـده کـه زمانی لباس شـب بوده اسـت، اما 

آفتاب و نمک آن را به شکلکی از  آن لباس تبدیل کرده است. 

له و لـورده اش  یقـۀ  اسـت،  لکـه دار  و  مچالـه  سـفیدش  پیراهـن 

گردنش را پوشـانده و کراوات سـیاهش تبدیل به روبانی شـندره 

شـده اسـت. معلـوم اسـت مسـافر  بخـش درجـۀ یـک بـوده. او 

درسـت همین االن تعریف داسـتان و نمایش رقت بارش را قطع 

کـرده و به نحـوی باهت بـار و بـا چشـمانی مـات بـه آب دریـا 

خیـره شـده اسـت. مـوی سـیاه کم پشـتش ژولیـده اسـت و ناحیۀ 

آفتـاب بنفـش شـده  از  تابـش  کـه  را نشـان می دهـد  بی مویـی 

اسـت. گوشـه های سـبیلش در دو طـرف صـورت الغـرش، که بر 

اثر تابش آفتاب تاول زده و از  گرسـنگی و تشـنگی تکیده شـده، 

خطوط سـیاهی کشـیده اسـت. گاه گاهی با زبان سیاه شـده اش 

لب هـای برآماسـیده اش را می لیسـد.

در فاصلـۀ بیـن ایـن دو مـرد زن جوانـی بـا دسـت های گشـاده 

و بـه صـورت، رو بـه زمیـن دراز  کشـیده اسـت. او حتـی بیـش 

اسـت،  عجیب و غریـب  پوشـیده  شـب  لبـاس  کـه  از  مـردی 

سـیاه  از  مخمـل  رقـص  کوتـاه  دامـن  و  کامـل  لبـاس  چـون 

پولک دوزی شـده بـر  تـن دارد. موهـای بـور بلنـدش شـانه های 

و  شـندره  او  ابریشـمی  جوراب هـای  می پوشـاند.  را  برهنـه اش 

کـرده و از  شـکل  کفش هـای رقـص او بـاد  شـل و وِل شـده اند و 

را  الماسـی  گردنبنـد  سـر  برمـی دارد،  کـه  هنگامـی  افتاده انـد. 

می تـوان دیـد که بر روی اسـتخوان های بیرون زدۀ شـانه های الغر 
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گریـۀ مـداوم بـر آرایـش چهـره و سـورمۀ  او به سـردی می درخشـد. 

معلـوم  با این حـال  اسـت،  انداختـه  محـو  خطـی  چشـمانش 

اسـت پیـش از  آنکـه گرسـنگی و تشـنگی او را به صـورت شـبح 

مسـخره ای از  یـک رقاصـه درآوَرد، بایـد بسـیار زیبـا بـوده باشـد. 

می زنـد. هق هـق  نومیدانـه  مـدام  او 

کم کم  که  در چشم هر سۀ آنها برقی از  جنونی می درخشد 

پیدا شده است.

)خودش را برمی کشد تا به حالت نشسته درآید و به نحو  رقت باری رو  رقاصه: 

به مرد می کند.(  خدایا! خدایا! این سکوت منو دیوونه می کنه! 

چرا هیچی نمی گی؟ هنوز  هیچ کشتی ای دیده نمی شه؟
)بی حوصلــه( نــه. فکر نکنم. یا حداقل مــن نمی تونم ببینم.  مرد نجیب زاده: 

کار می بینــد و  )ســعی می کنــد برخیــزد، امــا خــود را ناتــوان از  ایــن 

گه فقط می تونســتم  دوبــاره بــا ناله ای ســر جایــش می نشــیند.( ا

که دیده می شه یا نه. تو  این  پاشــم وایســتم، بهتر  می گفتم 
وضعیــت نمی تونــم اون دور دورا رو ببینــم. خیلــی نزدیِک 
ۀ آتیشــه. می ســوزن، 

ّ
گول آبــم. بعدشــم چشــمام عین دوتــا 

می سوزن، انگار  دارن مغزمو  سوراخ می کنن می رن تو.
می دونــم! می دونم! منم هرجا نــگاه می کنم لکه های بزرگ  رقاصه: 

قرمز   می بینم. انگار  از  آســمون قطره های خون می باره. تو 
هم اونا رو می بینی؟

کرده م.  گــم  ــی، می دیــدم... روزا رو  کݭݭِ دیــروز، یــا نمی دونــم  مرد نجیب زاده: 

یا هم به نظر شــده خون  امــا امــروز  همه چی قرمزه. خــود در
خالی. )لب های برآماســیده و ترک خورده اش را می لیســد. بعد با 
ݭِ همۀ  ݫ ݢںݐݫ قهقهه ای جیغ مانند از  ســر  جنون می خندد.( شــاید خوݢ

که اون شب غرق شدن داره می آد رو آب. اونایی 
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کی هســتی. مــن بــه حرفات  از  ایــن حرفــا نــزن. آدم ترســنا رقاصه: 

گوش نمی دم. )شانه باال می اندازد و از  او رو  برمی گرداند.(
)بــا دلخــوری( خیله خب ... دیگه حــرف نمی زنم. )صورتش  مرد نجیب زاده: 

را با دســت هایش می پوشــاند.( خدایا! خدایا! چقدر چشمام 

گریه  گلوم می ســوزه! )به شــدت هق هــق  درد می کنــه! چقــدر 
گهــان بــا عصبانیــت رو بــه رقاصه  می کنــد... مکــث می کنــد... نا

گه  برات مهم نیس که به حرفام گوش بدی، پس  می کند.( ا

چرا ازم خواستی حرف بزنم؟
ازت نخواســتم از  خــون حــرف بزنی. ازت نخواســتم حرف  رقاصه: 

اون شبو  بزنی.
گــه  خــب، دیگــه راجــع  بهــش حــرف نمی زنــم. می تونــی ا مرد نجیب زاده: 

یانورد اشاره می کند.  بخوای باهام حرف بزنی. )با تمسخر به در
مرد سیاه پوست نمی شنود. درحالی که به کوسه ها نگاه می کند، با 

کلک به آرامی  خودش در حال زمزمۀ آوازی اســت. مکث طوالنی. 

ی امواج باال و پایین می رود. خورشید سوزان می تابد.( رو

)تقریبــًا جیغ می کشــد.( اوه، این ســکوت! مــن نمی تونم این  رقاصه: 

ســکوت رو تحمل کنم. دربارۀ هرچی دوســت داری با من 
حرف بزن، فقط توروخدا، با من حرف بزن! نباید فکر کنم! 

کنم! من نباید فکر 
)بــا پشــیمانی( عــذر می خــوام، خانــم عزیــز! ببخشــید که با  مرد نجیب زاده: 

کمی زده  کنم  خشــونت حرف زدم! من خودم نیستم. فکر 
یــا. گاهی وقتــا همه چی محو  بــه ســرم. همــه ش آفتابه و در
می شــه. احســاس ضعــف می کنــم. خیلــی وقتــه هیچــی 
نخورده یــم... خیلــی وقتــه حتــی یه جرعــه آبــم نخورده یم. 
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کاش فقط یه کم آب داشتیم! یاد( اوه،  )بعد با عصبانیت ز

کــف کلک می اندازد و با مشــت بــر  آن می کوبد.(  ی  )خــودش را رو رقاصه: 

لطفًا از  آب حرف نزن!
نـگاه  را  اطـراف  به سـرعت  و  می کنـد  قطـع  را  آوازش  گهـان  )نا دریانورد: 

از  میـان  برآماسـیده اش  )زبـان  داره؟  آب  کـی  آب؟   می کنـد.( 

لب های خشکیده پیداست.(
یانورد( اینجا هیشــکی آب نــداره. آخرین قطرۀ آبی  )رو بــه در مرد نجیب زاده: 

کــه داشــتیم خــودت دزدیــدی. )بــا عصبانیت( چــرا یه  هــم 
همچین چیزایی می پرسی؟ 

تماشا  را  کوسه ها  بالۀ  کرده،  پشت  آنها  به  دوباره  دریانورد 

می کند. نه جواب می دهد و نه دیگر آواز  می خواند. سکوْت 

طوالنی و نفس گیر  است.

ی او را می گیــرد.( توجه  )به ســمت مرد متشــخص می خــزد و بــازو رقاصه: 

نکــردی این ســکوت چقــدر عمیقــه؟ دنیا ظاهــرًا  خالی تر 
از  همیشه شده. من می ترسم. بگو چرا این طوری شده؟

منم... متوجه شد م. اما نمی دونم چرا. مرد نجیب زاده: 

که داشــت  کته. یادت نیســت  آه! حــاال فهمیدم. اون ســا رقاصه: 

آواز  می خونــد؟ یــه آواز  عجیب یه نواخت... بیشــتر  نوحه 
که رقصیده م خیلی آواز  به خیلی  بــود تا آواز. من جاهایی 
زبونــا شــنیده م، ولــی هیچ وقــت همچیــن آوازی نشــنیده 
که چرا دیگه نمی خونه؟ شــاید  کــردی  بودم. هیچ فکرشــو 

از  چیزی ترسیده.
یانــورد( چــرا دیگه  نمی دونــم. ولــی ازش می پرســم. )رو بــه در مرد نجیب زاده: 

نمی خونی؟ 




