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  صحنه

کنار چشمه های آب معدنی ساحلی و پردۀ دوم و  رخداد در نروژ روی می دهد: پردۀ اول 
کوهستانی. گردشگاهی  سوم در 



که بخشی از ساختمان  کنار چشمۀ آب معدنی  بیروِن هتلی 

اصلی آن در سمت راست دیده می شود. محلی وسیع شبیه 

گردشگاه با چشمه های آب، بوته زاری انبوه و درختان کهنسال 

 از 
ً
بزرگ. سمت چپ، عمارتی کاله فرنگی وجود دارد که تقریبا

پیچک و مِو چسب پوشیده شده است و جلوی آن میزی است 

که به دریا  با یک صندلی. منظرۀ پس زمینه، آب دره ای است 

و جزایری  در دوردست ها پیش آمدگی خشکی  و  می پیوندد، 

کوچک دیده می شوند. صبح یک روز آفتابی گرم و آرام تابستان 

بیروِن  چمن کاری  در  او،  همسر  مایا،  و  روبک  استاد  است. 

وسایل  آن  روی  که  میزی  کنار  حصیری  صندلی های  در  هتل 

اینک  و  خورده اند  صبحانه  نشسته اند.  شده  چیده  صبحانه 

می خوانند.  روزنامه  دو  هر  می نوشند.  معدنی  آب  و  شامپانی 

ُکت مخمِل  و جاافتاده است. سوای  استاد مردی متشخص 

مایا،  همسرش،  است.  روشن  و  تابستانی  لباسش  سیاهش، 

خیلی جوان است، صورتی بشاش و چشمانی سرزنده و شوخ 

پردۀ یک
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دارد؛ با این همه، خستگی در وجناتش پیداست. لباس سفری 

منتظر  گویی  آرام می نشیند،  مایا لحظه ای  بر تن دارد.  شیکی 

است استاد چیزی بگوید، بعد روزنامه اش را پایین می آورد و 

آه می کشد.

آخ، خدا! مایا: 

)نگاه از روزنامه برمی دارد.( چیه مایا؟ ِچته؟ روبک: 

گوش بده! خوب به سکوت  مایا: 

)با لبخندی از سِر  اغماض( یعنی تو می تونی بشنویش؟ روبک: 

چیو؟ مایا: 

سکوتو! روبک: 

که می تونم. معلومه  مایا: 

خب، شایدم حق با تو باشه کوچولوی من. شاید آدم واقعًا  روبک: 

می تونه صدای سکوتو بشنوه.
به خـدا می شـه. اونم یه همچین جایی کـه سکـوتش گوش  مایا: 

کر  می کنه. آدمو 
کنار چشمه های آب معدنیه؟ منظورت اینجا  روبک: 

منظورم همه جای این مملکته. البته اون پایین تو شهر کم  مایا: 

شلوغ و ُپر جنب و جوش نبود، ولی حتی اونجام... تو اون 
کرد. شلوغی و هیاهو، سکون و مرگو می شد حس 

خوشحال  نروژ  برگشته یم  اینکه  از  می نگرد.(  او  به  )کنجکاو  روبک: 

نیستی مایا؟
تو خوشحالی؟ مایا: 

)طفره می رود.( من؟ روبک: 

بوده ی،  خارج  من  از  بیشتر  خیلی  تو  باشه  هر چی  تو.  آره،  مایا: 
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خیلی بیشــتر از من. حـاال کـه برگشـته ی واقـعًا خوشحالی؟
گمون نکنم خوشحال باشم... نه،  نه... راستشو بخوای،  روبک: 

خیلی خوشحال نیستم.
)با شادی( دیدی! می دونستم خوشحال نیستی! مایا: 

که دیگه زندگِی بستۀ  شاید زیادی خارج مونده م؛ اون قدر  روبک: 

اینجا به نظرم غریب می آد.
دیدی  بیا،  می کند.(  نزدیک تر  او  به  را  صندلی اش  اشتیاق،  )با  مایا: 

روبک؟ بیا دوباره بریم، هرچه زودتر.
کاریه  )اندکی بی حوصله( خب مایا، عزیزم، این دقیقًا همون  روبک: 

که اینو می دونی. که می خواییم بکنیم. خودت 
اونجا  گه  ا کن. االن  نریم، همین االن؟ فکر  ولی چرا االن  مایا: 

تو منزل جدید و قشنگمون بودیم، چقدر راحت و آسوده 
بودیم.

و  قشنگ  خونۀ  »تو  بگی  بهتره  اغماض(  سر  از  )لبخندی  روبک: 

جدیدمون.«
)خشک و رسمی( من ترجیح می دم بگم »منزل«. بیا بگیم  مایا: 

»منزل«.
)با نگاهی شماتت بار( تو واقعًا موجود غریبی هستی. روبک: 

راستی، خیلی غریبم؟ مایا: 

به نظر من آره. روبک: 

بـاطل  و  عـاطل  اینجـا  نمی خـوام  چـون  فقط  چـرا؟  آخـه  مایا: 

سرگردون باشم؟
خب، کی بود اون قدر اصرار داشت تابستون بیاییم شمال؟ روبک: 

گمونم من بودم. آره،  مایا: 
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که من نبودم. مطمئنم  روبک: 

همه چی  این قدر  اینجا  می کـرد  فکرشـو  کـی  آخـه  ولی،  مایا: 

مدت  همچین  تو  اونم  باشه.  شده  عوض  بی رحمانه 
می گذره،  سال  چهار  فقط  خارج  رفتم  وقتی  از  کوتاهی! 

ولی...
کرده ی. که ازدواج  ... منظورت از وقتیه  روبک: 

ازدواج؟ چه ربطی داره؟ مایا: 

استاد«؛  »خانم  شدی  وقتی  از  می دهد.(  ادامه  را  )حرفش  روبک: 

باید  می خوام،  معذرت  ُاوو،  خوشگل...  خونۀ  یه  بانوی 
یاچۀ تاونیتزر1...  ی در یال رو می گفتم یه »منزل زیبا« و یه و
هم جوار آدمای متشخص و مهم. واقعًا هم خوشگله مایا، 
نیستیم  مجبور  جا داره.  هم  خیلی  می کنم.  اعتراف  اینو 

مدام بِر دل هم بشینیم و...
)با القیدی( خب،  آره، اونجا خیلی جا داره؛ هر قدر بخوایم. مایا: 

که با جمع خیلی متشخصی رفت و آمد  اینم یادت باشه  روبک: 

از  به مراتب  که  زندگی می کردی  تو عوالمی  و  داشته ی... 
گسترده تر بوده. حال و هوای مملکت خودت بازتر و 

کرده م؟ که تغییر  )به او می نگرد.( ِا؟ پس تو فکر می کنی منم  مایا: 

آره مایا، همین طوره. روبک: 

فقط من؟ آدمای اینجا تغییری نکرده ن؟ مایا: 

کـرده ن... یه خرده، شـکـی نیست.  خب، چــرا، اونام تغییـر  روبک: 

کنم. ولی بهتر نشده ن. اینو باید اقرار 
که اینو ازت می شنوم. خوشحالم  مایا: 

1. Taunitzer
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)موضوعی تازه( وقتی به زندگی آدمای اینجا نگاه می کنم،  روبک: 

می دونی یاد چی می افتم؟
نه. چی؟ مایا: 

یاد اون شـبی می افتم که تو قطار بودیم، داشـتیم می اومدیم  روبک: 

اینجا.
که همۀ راهو خواب بودی. تو  مایا: 

که توقف  خواِب خواب نبودم. تمام ایستگاهای کوچیکی  روبک: 

بودن. درست  کت  و سا می کردیم می دیدم چقدر خلوت 
مث تو مایا، می تونستم صدای سکوتو بشنوم.

مث من؟ راستی؟ مایا: 

از همین فهمیدم که از مرز رد شده یم و واقعًا باز تو مملکت  روبک: 

کوچیک  ایستگاهای  تک تِک  تو  قطار  چون  خودمونیم. 
توقف می کرد، هیچ خبری هم نبودها.
گه خبری نبود، چرا وامی ستاد؟ خب ا مایا: 

کسی پیاده می شد.  کسی سوار می شد، نه  نمی دونم. نه  روبک: 

وامی ستاد،  آروم  و  کت  سا مدتی  اونجا  قطار  با این حال، 
که انگار یه عمر بود. تو هر ایستگاه صدای پای دو  مدتی 
قدم  ایستگاه  سکوی  ی  رو که  می شنیدم  راه آهنو  مأمور 
یکی شب،  می زدن. یکیشون فانوس دستش بود، و تو تار
آهسته و زیرلبی با همدیگه صحبت می کردن، بی اونکه 

حرفاشون معنی و مفهومی داشته باشه...
که دارن با هم... آره، راست می گی. همیشه دو نفرن  مایا: 

... راجع به هیچ چی صحبت می کنن. )اینک خوش بینانه تر(  روبک: 

بگـذریم، فقط تا فـردا باید صبر کنیـم. اون کشـتی مسافربری 
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بزرگه می آد و سوار می شیم و ساحل نروژو پشت سر می ذاریم 
و می ریم طرف شمال... راست می ریم سمت قطب شمال.
ولی اون وقت دیگه نمی تونی اینجا... و مردمشو ببینی،  مایا: 

در حالی که تو برای همین اومده ی اینجا.
دیدم  مردمش  و  اینجا  از  هرچی  انزجار(  و  بی حوصلگی  )با  روبک: 

برای هفت پشتم بسه.
یایی حالتو بهتر می کنه؟ فکر می کنی سفر در مایا: 

خب، در هر حال خودش تنوعیه. روبک: 

گه فکر می کنی برات خوبه... خب، باشه، ا مایا: 

یم نیست. برای من خوب باشه؟ من؟ من هیچ طور روبک: 

)بلند می شــود به سوی او می رود.( چــرا، هســت روبک؛ خودتم  مایا: 

حتمًا اینو می دونی.
آخه مایای عزیز، مثاًل چه م می تونه باشه؟ روبک: 

تازگیا  بگو.  تو  می شود.(  خم  صندلی اش  ی  رو او،  پشت سر  )از  مایا: 

مدام این در و اون در می زنی و آروم و قرار نداری؛ یه جا بند 
مردم گریزم  اواخر  این  خارج.  نه  وطنت،  تو  نه  نمی شی، 

شده ی.
)اندکی طعنه آمیز( جدی؟ تو هم متوجه شده ی؟ روبک: 

کنم، از  هر کی تو رو بشناسه محاله متوجه نشه. ولی، فکر  مایا: 

کار کردن تو وجودت ُمرده. که شور و حال  همه بدتر اینه 
واقعًا؟ روبک: 

یادته قباًل چقدر کار می کردی؟... یه بند از صب تا شب. مایا: 

)با اندوه( آره، قباًل. روبک: 

کردی... که شاهکاِرتو تموم  ولی از وقتی  مایا: 
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)غرق در فکر، تأیید می کند.( روز رستاخیز. روبک: 

کرد...  گذاشتن و مشهورت  که همٔه دنیا به نمایشش  آره،  مایا: 

کار همین جاست، مایا. شاید اشکال  روبک: 

چه اشکالی؟ مایا: 

کی از شور(...  کردم )با حرکت دست حا وقتی شاهکارمو تموم  روبک: 

چون روز رستاخیز واقعًا هم شاهکاره... یا حداقل اوایل بود. 
نه، هنوزم هست! باید شاهکار باشه، باید، باید!

)شگفت زده به او می نگرد.( ولی روبک، اینو همۀ دنیا می دونن. مایا: 

همۀ دنیا نه چیزی می دونن... نه چیزی می فهمن! روبک: 

به هر حال... مردم احتمااًل... یه چیزایی رو حس می کنن. مایا: 

کـاَرم ربطی نـدارن. یـه چیزایی رو  کـه بـه  آره، یـه چـیزایی رو  روبک: 

که هرگز حتی فکرشم به ذهنم نرسیده! اوه، آره، چقدرم از 
گموناشون به وجد می آن! )به نجوا با خودش( چه  حدس و 
که آدم برای این مردم... عوام الناس... برای »مردم  فایده 

دنیا« جون بکنه.
توئه  شأن  در  این  می کنی  فکر  بهتره...  می کنی  فکر  پس  مایا: 

که... همین طور هر از گاهی بشینی به ساختن این تندیسای 
معمولی؟

)با لبخندی از سِر گذشت( اونا تندیس معمولی نیستن، مایا. روبک: 

سال  سه  دو  این  چی َان.  بگو  خدا  رضای  محض  پس  مایا: 

کردی و از  که اون مجموعۀ بزرگو تموم  اخیر، یعنی از وقتی 
منزل فرستادیشون...

کن. با این همه، اینا تندیس معمولی نیستن. باور  روبک: 

پس چی َان؟ مایا: 




