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دریانورد دورگۀ ِوستایندیایی

صحنه
قایق آواره روی دریا

یکـی از قایقهـای سـادۀ کشـتی بخـار کـه بهآرامـی در امـواج
طوالنـی دریـای زالل منطقـۀ حـاره بـاال و پایین میشـود .آسـمان
ً
آبـی پوالدینـی
بـاالی سـر کاملا صـاف اسـت ،همچـون رنـگ ِ
کـه در سـایۀ سـیاه خـط افـق محـو میشـود .خورشـید درسـت
از بـاالی سـر ،همچـون چشـم غضبنـاک خداونـد ،شـعله
ُ
کـش
میکشـد .گرمـا وحشـتناک اسـت .هـرم وهمانگیـز و تنوره ِ
امـواج گرمـا از عرشـۀ سـفیدرنگ قایـق برمیخیـزد .اینجـا و آنجا
بـر سـطح آرام دریـا ،بالـۀ کوسـهها را میتـوان دیـد کـه بهآرامـی
از دل دایرههـای مالیـم ،سـطح دریـا را میشـکافند.
سـاکنان قایـق دو مـرد و یـک زن هسـتند .یـک سـر قایـق،
دریانـوردی دورگـه از اهالـی ِوسـتایندیا نشسـته اسـت کـه
یونیفـرم آبـی دریانـوردان را بـر تـن دارد .روی پیراهنـش نـام
«اتحادیـۀ خـط پسـتی» بـا حـروف قرمـز بـه چشـم میخـورد.
ّ
کفشهـای زمخـت ملحـی بـه پـا دارد .سـرش برهنـه اسـت.
وقـت حـرف زدن لحنـی کـشدار دارد .انـگار بـا ادای بعضـی
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از حـروف مشـکل دارد .همچنـان کـه بـه بالـۀ کوسـهها در
پوسـتی
دایرههـای تمامنشـدنی آنهـا نـگاه میکنـد ،آواز سیاه
ِ
یکنواختـی   را   زیرلـب   تکـرار   میکنـد.
در سـوی دیگـر قایـق ،سفیدپوسـت میانسـالی نشسـته و
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.
پیراهـن سـفیدش مچالـه و لکـهدار اسـت ،یقـۀ ل هولـوردهاش
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 رقتبارش را قطع
کـرده و بهنحـوی بالهتبـار و بـا چشـمانی مـات بـه آب دریـا
خیـره شـده اسـت .مـوی سـیاه کمپشـتش ژولیـده اسـت و ناحیۀ
بیمویـی را نشـان میدهـد کـه از تابـش آفتـاب بنفـش شـده
اسـت .گوشـههای سـبیلش در دو طـرف صـورت الغـرش ،که بر
اثر تابش آفتاب تاول زده و از گرسـنگی و تشـنگی تکیده شـده،
خطوط سـیاهی کشـیده اسـت .گاهگاهی با زبان سیاهشـدهاش
لبهـای برآماسـیدهاش را میلیسـد.
در فاصلـۀ بیـن ایـن دو مـرد زن جوانـی بـا دسـتهای گشـاده
و بـه صـورت ،رو بـه زمیـن دراز کشـیده اسـت .او حتـی بیـش
بوغریـب اسـت،
از مـردی کـه لبـاس شـب پوشـیده عجی 
چـون لبـاس کامـل و دامـن کوتـاه رقـص از مخمـل سـیاه
پولکدوز یشـده بـر تـن دارد .موهـای بـور بلنـدش شـانههای
برهنـهاش را میپوشـاند .جورابهـای ابریشـمی او شـندره و
ول شـدهاند و کفشهـای رقـص او بـاد کـرده و از شـکل
شـ 
لو ِ
افتادهانـد .هنگامـی کـه سـر برمـیدارد ،گردنبنـد الماسـی را
میتـوان دیـد که بر روی اسـتخوانهای بیرونزدۀ شـانههای الغر
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او بهسـردی میدرخشـد .گریـۀ مـداوم بـر آرایـش چهـره و سـورمۀ
چشـمانش خطـی محـو انداختـه اسـت ،بااینحـال معلـوم
اسـت پیـش از آنکـه گرسـنگی و تشـنگی او را بهصـورت شـبح
مسـخرهای از یـک رقاصـه َ
درآورد ،بایـد بسـیار زیبـا بـوده باشـد.
او مـدام نومیدانـه هقهـق میزنـد.
در چشم هر سۀ آنها برقی از جنونی میدرخشد که کمکم
پیدا شده است.

رقاصه( :خودش را برمیکشد تا به حالت نشسته درآید و بهنحو رقتباری رو

به مرد میکند ).خدایا! خدایا! این سکوت منو دیوونه میکنه!
چرا هیچی نمیگی؟ هنوز هیچ کشتیای دیده نمیشه؟
مرد نجیبزاده( :بیحوصلــه) نــه .فکر نکنم .یا حداقل مــن نمیتونم ببینم.
(ســعی میکنــد برخیــزد ،امــا خــود را ناتــوان از ایــن کار میبینــد و

دوبــاره بــا نالهای ســر جایــش مینشــیند ).اگه فقط میتونســتم
پاشــم وایســتم ،بهتر میگفتم که دیده میشه یا نه .تو این
نزدیک
وضعیــت نمیتونــم اون دو ردورا رو ببینــم .خیلــی
ِ
ّ
آبــم .بعدشــم چشــمام عین دوتــا گولۀ آتیشــه .میســوزن،
میسوزن ،انگار دارن مغزمو سوراخ میکنن میرن تو.
رقاصه :میدونــم! میدونم! منم هرجا نــگاه میکنم لکههای بزرگ
قرمز   میبینم .انگار از آســمون قطرههای خون میباره .تو
هم اونا رو میبینی؟
مرد نجیبزاده :دیــروز ،یــا نمیدونــم ݭِکــی ،میدیــدم ...روزا رو گــم کردهم.
امــا امــروز همهچی قرمزه .خــود دریا هم به نظر شــده خون
خالی( .لبهای برآماســیده و ترکخوردهاش را میلیســد .بعد با
قهقههای جیغمانند از ســر جنون میخندد ).شــاید خوݢ ݐݫ ݭِݢں همۀ
اونایی که اون شب غرق شدن داره میآد رو آب.
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رقاصه :از ایــن حرفــا نــزن .آدم ترســناکی هســتی .مــن بــه حرفات
گوش نمیدم( .شانه باال میاندازد و از او رو برمیگرداند).
مرد نجیبزاده( :بــا دلخــوری) خیلهخب ...دیگه حــرف نمیزنم( .صورتش
را با دســتهایش میپوشــاند ).خدایا! خدایا! چقدر چشمام
قهــق گریه
درد میکنــه! چقــدر گلوم میســوزه! (بهشــدت ه 
میکنــد ...مکــث میکنــد ...نا گهــان بــا عصبانیــت رو بــه رقاصه

میکند ).اگه برات مهم نیس که به حرفام گوش بدی ،پس
چرا ازم خواستی حرف بزنم؟
رقاصه :ازت نخواســتم از خــون حــرف بزنی .ازت نخواســتم حرف
اون شبو بزنی.
مرد نجیبزاده :خــب ،دیگــه راجــعبهــش حــرف نمیزنــم .میتونــی اگــه
بخوای باهام حرف بزنی( .با تمسخر به دریانورد اشاره میکند.
مرد سیاهپوست نمیشنود .درحالیکه به کوسهها نگاه میکند ،با
خودش در حال زمزمۀ آوازی اســت .مکث طوالنی .کلک بهآرامی
روی امواج باال و پایین میرود .خورشید سوزان میتابد).
ً
رقاصه( :تقریبــا جیغ میکشــد ).اوه ،این ســکوت! مــن نمیتونم این

ســکوت رو تحمل کنم .دربارۀ هرچی دوســت داری با من
حرف بزن ،فقط توروخدا ،با من حرف بزن! نباید فکر کنم!
من نباید فکر کنم!
مرد نجیبزاده( :بــا پشــیمانی) عــذر میخــوام ،خانــم عز یــز! ببخشــید که با
خشــونت حرف زدم! من خودم نیستم .فکر کنم کمی زده
بــه ســرم .هم ـهش آفتابه و در یــا .گاهی وقتــا همهچی محو
میشــه .احســاس ضعــف میکنــم .خیلــی وقتــه هیچــی
نخوردهیــم ...خیلــی وقتــه حتــی یه جرعــه آبــم نخوردهیم.
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(بعد با عصبانیت زیاد) اوه ،کاش فقط یهکم آب داشتیم!
رقاصه( :خــودش را روی کــف کلک میاندازد و با مشــت بــر آن میکوبد).

ً
لطفا از آب حرف نزن!

دریانورد( :ناگهـان آوازش را قطـع میکنـد و ب هسـرعت اطـراف را نـگاه
میکنـد ).آب؟ کـی آب داره؟ (زبـان برآماسـیدهاش از میـان
لبهای خشکیده پیداست).

مرد نجیبزاده( :رو بــه دریانورد) اینجا هیشــکی آب نــداره .آخرین قطرۀ آبی
هــم کــه داشــتیم خــودت دزدیــدی( .بــا عصبانیت) چــرا یه
همچین چیزایی میپرسی؟
دریانورد دوباره به آنها پشت کرده ،بالۀ کوسهها را تماشا
ْ
سکوت
میکند .نه جواب میدهد و نه دیگر آواز میخواند.
طوالنی و نفسگیر است.
رقاصه:

مرد نجیبزاده:
رقاصه:

مرد نجیبزاده:

(بهســمت مرد متشــخص میخــزد و بــازوی او را میگیــرد ).توجه
ً
نکــردی این ســکوت چقــدر عمیقــه؟ دنیا ظاهــرا خالیتر
از همیشه شده .من میترسم .بگو چرا اینطوری شده؟
منم ...متوجه شدم .اما نمیدونم چرا.
آه! حــاال فهمیدم .اون ســاکته .یادت نیســت که داشــت
آواز میخونــد؟ یــه آواز عجیب یهنواخت ...بیشــتر نوحه
بــود تا آواز .من جاهایی که رقصیدهم خیلی آواز به خیلی
زبونــا شــنیدهم ،ولــی هیچوقــت همچیــن آوازی نشــنیده
بودم .هیچ فکرشــو کــردی که چرا دیگه نمیخونه؟ شــاید
از چیزی ترسیده.
نمیدونــم .ولــی ازش میپرســم( .رو بــه دریانــورد) چــرا دیگه
نمیخونی؟

