Tueur sans gages

شخصیتها ،صداها ،شبحها (بهترتیب حضور بر صحنه)
برانژه؛ میانسال ،شهروند عادی
آرشیتکت؛ سن نامشخص ،ردۀ سنی کارمندان
		
دانی؛ تایپیست جوان ،مناسب برای پیناپ
ولگرد مست
ُ
کافهچی؛ میانسال ،چاق ،سبزه ،پرمو
		
ادوار؛  35ساله،الغر ،تبآلود ،لباس تیره پوشیده ،عزادار
خانم سرایدار؛ (مقدم بر صدای خانم سرایدار) ،ظاهر سرایداری
صدای سگ خانم سرایدار
صدای مرد اول
صدای مرد دوم
صدای رانندۀ کامیون
صدای رانندۀ سواری
پیرمرد اول
پیرمرد دوم
بقال
صدای معلم مدرسه
صدای اول از خیابان
صدای دوم (کلفت) از خیابان.
صدای سوم (نازک) از خیابان
صدای چهارم از خیابان
صدای اول از پایین
صدای دوم از پایین
صدای از راست
صدای از باال
صدای اول از چپ

BÉRENGER
DANY

EDOUARD

صدای دوم از چپ
صدای زنی در ورودی
شبح یک موتورسوار سوار بر موتورش
صدای پستچی؛ خود پستچی مقدم باشد (در صورت تمایل)
		
ننه  پیپ
صدای جمعیت
مرد مست فرا کپوش
پیرمرد (با ریش سفید کوچک)
پلیس اول
سرباز با یک دستهگل در دست
پلیس دوم
انعکاس صدا
آدمکش

LA MÉRE PIPE

پردۀ یک
رفتن پرده خالی است .کمی
دکور نداریم .صحنه هنگام باال ِ
بعد ،روی سکوی صحنه ،سمت چپ ،دو صندلی باغ
خواهیم داشت و میزی که خود آرشیتکت به صحنه میآورد.
پشت  صحنه ِدم دست باشند.
این صندلیها و میز باید جایی ِ

فضاسازی پردۀ اول فقط با نور انجام میشود .در ابتدا ،وقتی
صحنه هنوز خالی است ،نور خاکستری داریم ،انگار بعدازظهر
روزی از ماه نوامبر یا فوریه ،که آسمان پوشیده از ابر است.
صدای وزش بادی مالیم را میشنویم؛ حتی میتوان برگ
خشکی را بر صحنه نشان داد که میرقصد و به زمین میآید.
از دور صدای تراموا میشنویم .نا گهان نوری شدید و سفید
صحنه را فرا  میگیرد که در  نتیجه ،سایههای مبهم خانهها
آبی چشمگیر
فرو  میریزند .فقط این نور سفید را داریم و ِ
و غلیظ آسمان را .بدین  ترتیب ،بعد از آن هوای گرفته،
آبی آسمان تنظیم
نورپردازی باید با توجه به این نور سفید و ِ
دکور نور یاند .سروصدای تراموا ،باد،
شود که تنها عناصر این ِ
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آدمکش
و شاید باران بهمحض تغییر نور از میان میروند .این رنگ آبی،
سفید ،سکوت ،و صحنۀ خالی باید حس آرامش عجیبی به
تماشاگر القا کند .باید به تماشاگر فرصت داد این حالت را احساس
کند .شخصیتها باید دقیقهای بعد بر صحنه ظاهر شوند.
برانژه نخستین کسی است که با عجله از سمت چپ وارد
میشود .در مرکز صحنه میایستد .درجا بهسرعت بهطرف چپ
میچرخد ،جایی که آرشیتکت آهستهتر از او بهدنبالش میآید.
برانژه بارانی خاکستری به تن ،کاله به سر ،دستمال به گردن دارد.
آرشیتکت کتی پارچهای ،شلواری روشن ،پیراهن یقهباز پوشیده
ً
و کاله ندارد .کیف کوچکی زیر بغل دارد که نسبتا کلفت و
سنگین است ،شبیه کیف بزرگ ادوار در پردۀ دوم.

برانژه:

آرشیتکت:
برانژه:

آرشیتکت:
برانژه:

ً
جالبه! جالبه! واقعا فوقالعادهســت! به نظر من که
معجزهست  (...آرشــیتکت حرکت مبهمی بهنشانۀ اعتراض
میکند ).معجز هســت ،یا فکر میکنم شــما ترجیح بدید بگم
ً
افسانهایست ،چون یقینا آدم المذهبی هستید! صمیمانه
ً
یســت،
بهتون تبریک میگم موسیو  آرشــیتکت ،واقعا افسانها 
ً
افسانهای ،افسانهای! ...واقعا!...
اوه! ...آقای عزیز ...اینطورها هم نیست...
ً
ً
چرا! چرا ...من واقعا بهتون تبریک میگم .واقعا غیر قابل
تصوره .چیزی که شما درست کردید خارج از حد تصوره.
َ
واقعیتیه که تصور به گ ِردش هم نمیرسه.
من برای این کار پول میگیرم ،جزو وظایف عادی منه.
تخصص منه.
البتــه ،البتــه ،موسیو  آرشــیتکت ،درســته ،شــما هــم یــک

ٔ
پرده یک

آرشیتکت:
برانژه:
آرشیتکت:
برانژه:

آرشیتکت:
برانژه:
آرشیتکت:
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تکنســینید ،هم درعینحال یک کارمند جدی ...بااینحال،
ایــن همــۀ قضیه نیســت( .بــه دور  و  بــر مینگــرد و به نقــاط خاصی
یشــود ).چقــدر قشــنگه ،چــه چم ـنکاری
از صحنــه خیــره م 
کاری جالــب! ...اوه! گلهاش مثل
خارقالعــادهای! این گل ِ
ســبزی اشــتهاآور ،ســبزیهاش مثل گل معطر ...چه آســمون
آب ـیای ،چــه آســمون آبــی فوقالعــادهای ...چــه هوایــی! (بــه
آرشــیتکت) ُتوی همۀ شــهرهای دنیا ،شــهرهایی که سرشــون به
تنشــون میارزه ،فراوانن کارمندها و آرشیتکتهای شهرداری
مثل شما که اونها هم وظایفی مثل شما دارن ،مثل شما حقوق
میگیرن ،اما خودشــون رو بکشن نمیتونن یکچنین حاصلی
داشــته باشــن( .با دســت ادا در  میآورد ).در  ازاش پول هم خوب
میدن؟ معذرت میخوام ،گمونم دارم زیادی تند میرم...
خواهش میکنم .عذرخواهی نکنین ...پولش بدک نیســت،
همونقدر که ُتو بودجه پیشبینی شده ،درسته .بدک نیست.
اما در ازای ابتکار شما باید طال بدن .او نهم طالی قبل از
 ...1914طالی ناب.
(با فروتنی انکار میکند ).اوه...
آره .بعله ...شکستهنفسی نکنید موسیو  آرشیتکت شهر...
طالی ناب ...طالی این دوره  و  زمونه ،مثل باقی چیزهاش،
بیارزشه ،اینطور نیست؟ طالی کاغذیه...
این چوبکاری شما...
نه ،بفرمایید تحسین ،ذو قزدگی!
خیلیخب ،هرطور میلتونه ،این ذو قزدگی شــما خیلی به
دل مــن نشســت .از این بابت از شــما متشــکرم .آقای...
ٔ
برانـژه عـزیز.
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آدمکش
آرشیتکت به نشانۀ تشکر تعظیم میکند ،در همان حال کاغذی
از یکی از جیبهایش بیرون میآورد که به احتمال زیاد نام برانژه

روی آن نوشته شده .زیرا موقع تعظیم همان اسمی را که روی
کاغذ میخواند به زبان میآورد.

برانژه:
آرشیتکت:
برانژه:

آرشیتکت:

برانژه:

ً
ً
ً
ً
واقعا ذو قزده شــدم .واقعا قســم میخورم اصال شــخصیتا
آدمی نیستم که بیخودی تعریف کنم.
(رسمی ،ولی بیتفاوت) بینهایت مشعوفم.
خار قالعادهســت! (دو ر  و  برش را مینگــرد ).ببینید .البته به
من گفته بودن ،ولی من باور نمیکردم ...یا بهتر بگم ،بهم
نگفته بودن ،اما من میدونستم ،میدونستم که در دل این
شــهر تاریکمون ،در دل این محل ههــای ماتمزا ،محلههای
پرگردوغبار ،محلههای ِگلآلود ،یکهمچو محلۀ روشــنی
هســت ،منطقۀ منحصربهفردی ،با خیابونهای آفتابی ،و
کوچههای سرشــار از نور ...این شــهر درخشانی 1که ُتو ناف
شهر ساختهید...
یســت کــه در  واقع باید رشــد و گســترش پیدا
ایــن نطفها 
کنه .من نقشهها رو طبق دستور شهرداری کشیدم .من به
خودم اجازه نمیدم تصمیم شخصی بگیرم...
(در ادامــۀ تکگویــیاش) باور میکــردم ،بــدون اینکه باورش
کنم .میدونســتمش ،بدون اینکــه بدونم! من از امیدواری

 ،cité radieuse .1در اینجا هم عنوان محله یا شهری درون شهر است که در آن برانژه تجربهای
پرشور و وجدانگیز را از سر میگذراند و هم اشارهای دارد به مجتمعهای مسکونی مدرن ساختۀ
لوکوربوزیه ،معمار نامدار فرانسوی ،که اولین و مشهورترین نمونه از آنها با همین عنوان در سال
مارسی ساخته شد .برخی از این ساختمانها که بهنوعی نماد معماری مدرن اروپای
 1948در ِ
قرن بیستم محسوب میشدند ،مانند آنچه در نمایشنامه میبینیم ،درون باغها و فضاهای سبز
ساخته شده بودند.

ٔ
پرده یک

آرشیتکت:
برانژه:

آرشیتکت:
برانژه:

آرشیتکت:

برانژه:
آرشیتکت:
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میترســیدم ...امیدواری دیگه کلمهای فرانسوی نیست،
همینطور ترکی یا لهســتانی ...بلژیکی ممکنه باشه ...اما
حتی اون هم...
متوجهم ،متوجهم!
بااینحال ،من االن اینجام و واقعیت شــهر درخشان شما
ً
قابل انکار نیســت .واقعیتی که میشه کامال لمسش کرد.
ً
این روشنی آبیرنگ کامال طبیعیه ...آبی ،سبز ...اوه این
چمنکاری ،این گلهای صورتی...
بله .این گلهای صورتی رز واقعیان.
رز واقعی؟ (روی صحنه قدم میزند .با انگشــت اشــاره میکند،
گلهــا را بــو میکشــد ،و غیــره )...باز هم آبی ،بــاز هم چیزهای
سبز ...رنگهای شادمانی ،چه آرامشی! چه آرامشی!
آقای( ...از روی یادداشــتش میخوانــد) ...برانژۀ
اینجا رســمه ِ
ً
عز یــز .ایــن کامــا از روی حســابه .تعمدیــه .تــو ایــن محله
هیــچ چیــز نباید سرســری گرفتــه بشــه .اینجا هوا همیشــه
خوبــه ...بــرای همیــن هــم زمینهاش بــه فروش مــیرن...
او نهم با چه قیمتهای باالیی ...ویالهاش رو با بهترین
مصالح ساختن ...مستحکم ...دقیق ساختن.
گمون نمیکنم هیچوقت ُتو خونههاش بارون بباره.
بههیچوجه! این کمترین چیزیه که میشه انتظار داشت.
یعنی ُتو خونههای شما بارون میآد؟

برانژه :متأسفانه بله ،موسیو  آرشیتکت!
آرشیتکت :خــب ،نبایــد اینطور باشــه .حتی ُتو محوطهتــون هم نباید
بیاد .یک کسی رو میفرستم اونجا بررسی کنه.
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آدمکش
برانژه:

آرشیتکت:

برانژه:

آرشیتکت:
برانژه:

ً
خــب ،منظــورم این نیســت کــه اونجــا دقیقا بــارون میآد.
بــه تعبیــری اینطوریــه .اونجا او نقدر نــم داره که انگار
بارون مـیآد.
ُ
میفهمــم .منظورتــون ذهنیــه .در  هرصــورت ،اینجــا تــو این
محلــه ،هیچوقت بارون نمیآد .بااینحال ،همۀ دیوارهای
این خونههایی که میبینید ،همۀ ســقفها ضد آبن .قضیۀ
ً
عادته ،برای اینکه بعدا پشــیمون نشیم .البته فایدهای نداره،
منتها یکجور احترام به سنتهای قدیمه.
منظورتون اینه که هیچوقت بارون نمیآد؟ این چمنکار یها
و سبزیکار یها؟ حتی یک برگ خشک به درختها
نیستُ .تو باغچهها حتی یک گل پژمرده پیدا نمیکنی!
از زیر آب میخورن.
ّ
من عامی رو ببخشــید( ...با دســتمالی
معجزۀ تکنیک! تحی ِر ِ
عرق پیشانیاش را پاک میکند).

آرشیتکت :چرا بارونیتون رو در نمیآرید؟ بندازید ُرو دســتتون .زیادی
گرمتونه.
ً
برانژه :بلــه البتــه ...من دیگــه اصال ســردم نیســت ...متشــکرم ،از
توصیهتون متشــکرم( .باران ـیاش را درم ـیآورد و زیر بغل میگیرد؛
کاله از ســر برنم ـیدارد .ضمــن انجام این حرکات ،بــه باال مینگرد).

برگ درختها او نقدر بزرگ هستن که نور از میونشون بگذره،
امــا نــه او نقدر بــزرگ که ســایه بنــدازن ُرو بنای ســاختمون.
نحــال آدم وقتــی فکــر میکنه که ُتو جاهای دیگۀ شــهر،
باای 
آســمون عین موهای پیرز نها خاکســتریه و کنــار پیادهروها
برف کثیف جمع شده و همهش باد میآد ،تعجب میکنه.

