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تالش دارد، در راستایِ  پروسه  نشرِ 

روزآمد شدنِ خطِ فارسی، آیینِ نگارشِ 

خود را در حدِ امکان و نیز با در نظر 

گان با  گرفتنِ عادتِ چشمیِ خواننده

نویسیِ  درستهایِ  نهادهایِ کتاب پیش

خطِ فارسی /ایرج کابلی /نشرِ 

بازاندیشیِ زبانِ فارسیِ  ونگار  بازتاب

سو  هم /داریوشِ آشوری / نشرِ مرکز

 کند.
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 ی ناشر مقدمه

ی ایران تحت  نزدیک به دو دهه است که فضای فرهنگی و هنری جامعه

جویِ  کار و تابع و مدافع نظمِ سلطه سلطه و نفوذ جریانات فکری محافظه

ی یک دهه کشتار و حذف فیزیکیِ  جهانی قرار دارد. این فضا نتیجه

چنین محصول سرکوبِ مداوم  فعالینِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم

ی مهاجرت نیز  ه و قلم بود و در همین مدت موج گستردهاهل اندیش

رقیب باز گذاشت تا خود را بر  فضای اجتماعی ایران را برای مدعیانی بی

متن برهوتی که ایجاد شده بود به عنوان مراجع فرهنگی معرفی و تثبیت 

آفرینانِ نوکیسه بخشی از پاسداران و مفتشان و ممیزان و  کنند. این نقش

بودند که با  75ی نخست بعد از قیام  دهه "انقالب فرهنگی" کارگزاران

های مالی گسترده و با  عوض کردن ظاهر و کالم خود و با حمایت

تری را  تر و متنوع های تحت حمایتِ حکومت، اکنون منافع پیچیده البی

کنند. بازتاب این  گی می های درونیِ نظامِ سیاسی نماینده پیرو بحران

کتاب و تولیدات آثار نظری و هنری هم مشهود بود.  ی وضعیت در عرصه

های  کار در حوزه انواع و اقسام امواج فکری و هنریِ ارتجاعی و محافظه

ها هر بار بر بسترِ بحرانی  مختلف ترجمه، نشر و پخش شد. اما این تالش

و متناقضِ ماهیتِ نظام سیاسیِ حاکم که امکانِ اصالح و نرمشی درونی 

تابید، هربار تزلزلِ خود را به شکلی نشان داده است.  میرا به راحتی ن

نتیجه این که نظام سیاسیِ مستبدِ کنونی به مانند هر رژیم استبدادیِ 
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دیگری که با ملزومات انباشتِ بیشترِ سرمایه و در چهارچوب نظامِ جهانی 

وقفه در حالِ سازگاری و تطبیق است، توانسته که قشری معین از  بی

رانِ امور فرهنگی را به صورتی ارگانیک در خدمت بگیرد و اندرکا دست

ی پوزیسیون/اپوزیسیون، عرصه را برای  طی مراحلی و با نمای دوگانه

ی اجتماعی و بر طبق  دیده کنترل هر چه بیشتر اقشار و طبقات ستم

منافع خود سازماندهی کند که این قشری که از آن سخن گفتیم از 

دفی است. این مجموعه گام به گام سر و عوامل مهم اجرایی چنین ه

هایی معینی بر روال  ئولوژیک هم پیدا کرده است و پاسخ سامانی ایده

های مختلف و از خاستگاهی ارتجاعی و  المسائل در حیطه های حل کتاب

کارانه را به قدر کافی نه تنها در انبان خود گرد آورده بلکه از  محافظه

ها را تبلیغ و ترویج  دارد مدام هم آنطریق امکاناتی که در اختیار 

اسالمی در  کند. این قشر از کارگزاران فرهنگیِ ارگانیکِ جمهوری می

نگار و فعاالن سیاسی اخته از نوع فعاالن  هیئت سینماگر و روزنامه

ی  دیده گران و پاسداران فرنگ ها تا شکنجه های اسالمی دانشگاه انجمن

او.ئی  .جی. پر هیاهوی حقوقِ بشری و اِنمایه و  نظام و خیلِ فعاالنِ بی

چنین در چند  اند و هم ها معرفی کرده ی رسانه و....خودشان را در عرصه

های جاری اجتماعی و سیاسی هویتی رنگی  سال گذشته بر متن بحران

های مشخص  ها و نشانه اند که از کارویژه )سبز و بعدا بنفش( هم یافته

ی نئولیبرالی در سپهر سیاسی و  شده نترلو ک  گرایانه های تقلیل پروژه
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شان را به عنوان نمونه  آفرینی اجتماعی و فرهنگی است و به خوبی نقش

شاهد بودیم.  88های سیاسی در سال  در کنترل و عقیم کردن کشاکش

ی هر نوع  جمهوری اسالمی در مقاطع مختلفی از این اقشار برای تخطئه

و حتا در مقاطعی که ظاهرا با آنان  رویکرد رادیکالی استفاده کرده است

گیرد آن اقشار کارکرد تروریستی خود علیه افراد،  در تضاد قرار می

نیروهای اجتماعی و مراجع فرهنگی و اجتماعی رادیکال را هرگز فراموش 

طور ناخودآگاه جایگاهی برای خود در  کنند و از این طریق حتا به نمی

و در تحلیل نهایی همیشه کنار  کنند وجو می سلسله مراتب قدرت جست

 گیرند. المللی قرار می قدرت مسلط داخلی و بین

های مختلف هنری در واکنشی  هدف ما از ترجمه و انتشار آثاری در حوزه

گفته در دستور کار ما  و در تقابل و مرزبندی با فضای پیش  به این زمینه

راه ما را  ی همقرار گرفته است و امیدواریم در این راه دوستان و رفقا

نصیب  نهادات و انتقاداتِ خود ما را بی یاری دهند و ضمنا از پیش

 نگذارند. 
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 ی نویسنده درباره

 

اکتبرررِ  ۰۳والتررر وایکررت )متولررد  

نرویت و برازیگرِ    نامره  ( نمایش۹۱۹۱

ی  آمریکرررایی اسرررت. او در رشرررته 

هنرهای زیبا در مقطرع کارشناسریِ   

 ارشد از دانشگاهِ نروای ال  وگرا   

 ۰۳التحصرریل شررد و برریش از  فررار 

نمایش در سراسررِ آمریکرا و جهران    

بار موفق بره   ۴اجرا کرده است. وی 

 کالج تئاتر ی جشنواره دریافت جایزه

 اَش گردید. های نامه آمریکایی برای نمایش

های بغرنج و فضاهایی تیره مشهور اسرت. اکثررِ    وایکت به خلق نقش

ای که جروی   و سورئال دارند به گونه آثار دراماتیکِ او محتوایی آبزُرد

معنراییِ   اوقات بی دهند که گاهی مانند را ارایه می دراماتیک یا کابو 

 کند. نماییم را منعکت می جهانی که در آن زندگی می
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 برخی دیگر از آثار وی عبارتند از:

 

  The Father Clock (1997) 

  The Profession (1997) 

  The Salmon Tribunal (1997) 

  Borrowed Parts (1998) 

  Fading Joy (2000) 

  Family 2.0 (2007) 

  The Spotted Man (2007) 

  The Unwanted (2008) 

  Beer Girl (2009) 

  Tainted Love (2010) 

  The Secret Origin of Mojo Man (2011) 

  Certificate of Death (2012) 
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 :اشخاصِ نمایش

 زن

 مرد

 مامور
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 بینِ زیناشنا . هیچ تمای ]یک آپارتمانِ

دیگر در  هایِ این آپارتمان با آپارتمان

جوان که او هم  یدیگر نیست. زن جایِ هیچ

ای  گهواره یک صندلیِ ناشنا  است، رویِ

نشسته و یک کودک را به آرامی در آغوش 

 خودش غرق شده و گرفته است. در افکارِ

که بیرون از  یراه رفتن آرام با صدایِ آرام

آید.  به خود می رسد به گوش میمان آپارت

 شود  و از رویِ ش بازتر میا آرام چشمان آرام

ش نگاه ا پرد. با تر  به اطراف صندلی می

میز پنهان  کشویِ کند و کودک را داخلِ می

 کمیشود.  کند و از صحنه ناپدید می می

 که مقدارِ یجوان در حال بعد یک مردِ

پوشه و کاغذ در دست دارد وارد  یزیاد

اتاق  شود. او به دقت وسایل را وسطِ می

شود و با  سپت خارج می گذارد. می

گردد. دوباره خارج  دیگر بر می هایِ بسته

دستی و یک  بار یک کیفِ شود و این می

او این کار را  گذارد. اتاق می کامپیوتر وسطِ
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 یا پهخر کُآکند تا در  قدر تکرار می آن

شود.  اتاق جمع می گ از وسایل وسطِبزر

، کاغذ گر چاپکت، دو فَ گاهِ یک دست

 بانکی و اداری، یک میزِ ن، تجهیزاتِردکُخُ

 کامل با تمامِ یک اتاقکِ اکامل یا حت

ماهی. در  نگِها و تُ دان لو گُ اش های بخش

 بندد[ سرش می نهایت او در را پشتِ

 [گی سالمِ همیشهم. ] من خونه     مرد

 کند و منتظرِ ل میش را شُا ]مرد کراوات

آید. مشکوک  نمی یماند، اما جواب پاسخ می

 شود[ می

 م من خونه …من     مرد

کند  آید. تعجب می نمی یهنوز هیچ پاسخ]

 د[خارانَ و سرش را می

 سالم؟     مرد

 [آید صدا خارج از صحنه میجا! ] این     زن

 …من گفتم من     مرد
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 پزخونه! تو آش    زن 

بند به تن دارد و  که پیش ]زن در حالی

شود. از  اتاق می ر پوشیده واردِفِ کشِ دست

بوسد و به  وظیفه شوهرش را می رویِ

 گردد[ پزخانه برمی شآ سمتِ

 کنی؟ کار می ه[ چزن کارش را متوقف می کندوایسا! ]    مرد 

 کنم. دارم شام رو حاضر می     زن

فهمم.  نمی [کند مکث مینیست؟ ]شام آماده  …شام    مرد 

[ کند مکث می] …بود شام آمادهرسید  پام می یوقتهمیشه 

 من زود اومدم خونه؟

 کند[ ش نگاه میا ]به ساعت

 نه، به موقع اومدی.     زن

هست که  یطبیعی اتفاق افتاده؟ زلزله اومده؟ چیز یه بالیِ     مرد

 آسیب دیدی؟    خوای به من بگی؟ تو نمی

اشاره  نشیمن اتاقِ وسطِ کارِ وسایلِ انبوهِبه ]  …نه، من فقط     زن
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 ؟یه[ اینا چکند می

 کارن. رت از محلِو پِ رتخِ ینیستن، یه سر یچیز …آها   مرد  

متوجه  یانگار ناگهانشونه. ] ههم رسما رت؟  اینارت و پِخِ     زن

 ؟![ خدایا! تو اخراج شدیشود

 نه!     مرد

 نه؟     زن

 .تطوریا هم نیس نه، این     مرد

تو اخراج  …فهمم [ نمیکند مکث میرو شکر! ] خدا     زن

 ریخته. نشیمن تکارِ محلِ اما تمامِ …نشدی

و  ها و میزم محلِ کارم نیست. فقط یه سری از فایل یِ همه    مرد 

 دیگه. رتِوپِ رتیه سری خِ

 شون؟ خوای بشورم [ میداند چه کند نمی]     زن

من  …خب، ببین [ خیلِکند مکث می] …نه، من     مرد

 ت بگم، من عقب افتادم. خواستم به نمی
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 ؟یهمنظورت چ     زن

تونم ادامه  من نمی …کار. من از کار عقب افتادم تو محلِ     مرد

 دم.بِ

جا  اون رو  ت بیداری وقتِ ترِ تونی؟ تو بیش چرا نمی     زن

 گذرونی. می

 برن. یاونا اجازه دادن تعداد …ه!اَ …االن اونا …بخ     مرد

طور رفتار کنن؟ اونا  تونن با مردم این جور می هبده! چ یخیل     زن

  ! اونا اصال احسا ِ رحمانه بی یخیل رو اخراج کنن!

 مسئولیتِ اجتماعی دارن؟

 …مرسوم اخراج نکردن خب، اونا به معنایِ     مرد

 ؟یخب، پت چ     زن

 دیگه. بذار بگیم اونا تشویق شدن که برن یه جایِ    مرد 

 این همون نیست؟    زن 

 ]مکث[
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 گفتم. نباید می یواقعا در این زمینه چیز    مرد 

 خب! خیلِ    زن 

یه  یتر کم جاست که هر روز مردمِ به هر حال نکته این     مرد

دن. اونا باعث شدن خودم با  مشخص رو انجام می مقدار کارِ

 داری بیام بیرون! حساب خودم از بخشِ پایِ

 تو به مدیریت ارتقا پیدا کردی؟!     زن

واسه مدیریت نیست! من همه  یجا  کس اون …نه، من فقط  مرد 

 ها! بخش یِ کنم! همه رو می کارا

 ها؟ خودت؟ بخش یِ همه     زن

رو  ها قضیه نیست. انتظار از من اینه که تلفن یِ این همه     مرد

باید  .جا در کار نیست اون یا بدم چون هیچ منشیجواب 

در کار نیست،  کاربَلَدیرو درست کنم چون هیچ  کامپیوترها

 گی کنم چون بخشِ همشتریا رسید هایِ خودم باید به شکایت

 و پست در کار نیست! من تو اتاقِ ی«مشتریان خدماتِ»

تحقیق و توسعه هستم!  بخشِ و دارخونه آب و تریا کافه



 والتر وایکس

18 
 

بخش برن و من  انسانی اجازه داد تمامِ پیش منابعِ یِ هفته

 یه یادداشت دریافت کردم که باید خودم با تمامِ

شنا بشم ] البته من االن آدولتی و فدرال  هایِ دستورالعمل

وجود نداره[ فردا   یا کنم چون هیچ منشی خودم تایپ می

 گی کنم و مراقبِ هکارمندا رسید هایِ به اختالفه هم قرار

خوام  کنم! من می کار دارم می هدونم چ ها باشم! نمی ختالفا

وقت حقوق نخوندم،  حقوقی سوال بپرسم، اما هیچ از بخشِ

جوابی بدم! از همه اینا که بگذریم،  هدونم به خودم چ نمی

منظم بردم بیرون  هایِ ار بار تو فاصلههمدیرعامل رو چ سگِ

اش  ماتحتتنظیماتِ معده داره و  که برینه! آخه مشکلِ

 !  پیچیده

 .هزیادی کارِ یشون بگی این خیل خب، تو باید به     زن

 تونم. نمی     مرد

بدبخت رو  تا از اون مردمِ تونی؟ شاید اونا چند چرا نمی     زن

 دوباره استخدام کنن. 

 برا این کار دیر شده. یتو متوجه نیستی. خیل    مرد 
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 ؟هچرا دیر     زن

 ]مکث[

نگم.  یتره من چیز به نیست. ای هیچ نگرانی جایِ …ببین   مرد 

رو از خونه انجام بدم اگه  خوام یه سری از کارا من می

 ش همین. هخوام ادامه بدم. هم می

[ دهد ید تکان مییتا یَ مرد سرش را به نشانهکار تو خونه؟ ]    زن 

ماست! اگه تو خونه کار کنی من اصال تو رو  این وقتِ …اما

 …دیگه نداریم که یا هیچ وقتبینم! م نمی

 ندارم. یا دیگه من انتخابِ  مرد   

 ]مکث[

شام رو آماده  یِ رم بقیه [ میکند مکث میخب. باشه. ] خیلِ    زن 

 کنم.

شد و کِ می یرود. مرد آه ]زن می

 یمالد. اتاق را نگاه ش را میا چشمان

دهد و  ل میراه هُ اندازد. مبل را از سرِ می

کند.  ش میا های فایل کردنِ شروع به مرتب
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دارد و سعی  می ها را بر از برگه یا دسته

شو را ها پیدا کند. کِ آن یِبرا یکند جای می

شو بیرون بچه را از کِ یکند و وقت باز می

 شود[ اش سیاه می شد چهرهکِ می

 ؟یهاین چ     مرد

 ؟یهچ ی[ چبیرون از صحنه]  زن   

 ؟!یهاین! این چ    مرد 

که  یمرد را در حال -شود می] زن وارد 

 [بیند را نگه داشته می "بچه"

 ت بگم؟ چند بار باید به     دمر

 …تو نگفته بودی    زن 

 نباید تو این خونه باشه! یا هیچ بچه    مرد 

  …این نیست    زن 

از بچه نباید باشه!  یا از بچه نباشه! هیچ نشونه یهیچ حرف    مرد 

 انگشتی! نه عروسک، نه نقاشی، نه عروسکِ
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 …اما این فقط    زن 

 !وگورش کن گمبرام مهم نیست!      مرد

 [عروسک را به سمت زن می گیرد]

 ؟یچ     زن

 گفتم. یشنیدی که چ     مرد

 …خوای من تو می …تو     زن

 یا کوچهش کن! تو  هش! قطعه قطعا نابودش کن! بسوزن     مرد

جا  ش کن! برام مهم نیست! اما نباید اینا ول یجای یخیابون

 دم! تو این خونه نباید باشه! بمونه! من اجازه نمی

کند و با عروسک  می ی]زن به مرد نگاه

که  یبعد در حال یا رود. لحظه بیرون می

ش گذاشته ا لبا  عروسک را زیرِ

 ش یا یک پتو برایِگردد. شاید یک بالِ برمی

عروسک استفاده کرده است.  پنهان کردنِ

رسد. بعد از  زنانِ باردار به نظر می او مثلِ

کند  مرد حضور او را حت می یکم مدتِ
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 کند[ اما به او نگاه نمی

کنم سعی کن بفهمی. من منظورم این نیست  خواهش می     مرد

 ه. من فقط قصدم اینه بخودت خو که ظالم بشی. این برایِ

 که ازت مواظبت کنم.

 ازم مواظبت کنی؟     زن

 آره.     مرد

 ؟یاز چ   زن  

 ]مکث[

 …تو نخواهی فهمید …تومرد     

! تو فکر هش همین هنیستم! هم یخوب کنی من مادرِ تو فکر می     زن

دونی؟ تو هیچ وقت  می یکنی من آماده نیستم! اما تو چ می

 م این شانت رو ندادی! به

زن دقت  بار به شکمِ اولین برایِ]  …طور نیست نه، این     مرد

 ؟یه[ این چکند می

 رسه باشه؟ به نظر می یچ    زن 
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 کنی؟ بدش به من. کنی داری چه کار می فکر می     مرد

 نه!    زن 

 از دست دادی؟ رو  تا عقل     مرد

ش آسیب  ذارم به خوام این بچه رو نگه دارم. نمی من می   زن  

 بخشم! وقت تو رو نمی بزنی. اگه یه مو از سرش کم بشه هیچ

 منظورت که این نیست.     مرد

 هرگز!     زن

 این یه بچه نیست. …م گوش کن به    مرد 

 هچیزی یِ ! همههمن مالِ! اون همن واسهدم!  نمی یمن اهمیت     زن

 که من دارم!

 نداره. یه. هیچ احساسء ئ این فقط یه شی     مرد

 تر از تو! داره! اون احسا  داره! بیش     زن

 دیگه. هبس     مرد
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زنم؟! فکر  من خونه تنهام با کی حرف می یکنی وقت فکر می     زن

نه وذاره من دیو ده و نمی که به حرفام گوش می هکنی کی می

کنم؟!  و با کی تقسیم میر  کنی من رویاهام بشم؟! فکر می

کنی کی  جا نیستی! فکر می وقت این اون تو نیستی!! تو هیچ

زنی و  زنگ می یکنه وقت م میا گیره و آروم و میر ما انگشت

تونی واسه شام بیای؟! اون از من و تو و  گی دوباره نمی می

 تره! دیگه واقعی چیزِ هر

 خوام با تو بحث کنم. من نمی    مرد 

 ازم دور شو!     زن

 دیگرش گیرد و دستِ ش را میا ]مرد دست

 برد[ را به زیر لبا  زن می

جنگد، اما مرد عروسک را  زن می]  …یکمک! کمک! یک     زن

 رش گردون![ بَآورد درمی

 نه!    مرد 

در  دارد و به سمتِ می ش را برا ]مرد کت

 اش کند[ کند متوقف رود. زن سعی می می
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 کار کنی باهاش؟! یخوای چ کار داری؟! می یبا بچه چ    زن 

 بذار برم.  مرد   

 ذارم بری! نه! نمی [ایستد جلوی در می]    زن 

 م برو کنار.ا از سرِ راه     مرد

 …کنم! این کارو نکن! نکن خواهش می    زن 

کشد. زن  در کنار می ]مرد زن را از جلویِ

او را بگیرد  تواند جلویِ فهمد نمی یم یوقت

و شروع  شود. زمین پهن می اختیار رویِ بی

 کند[ میبه گریه 

 ماده باشه.آگردم انتظار دارم شام  برمی یوقتمرد      

کردن شروع به خنده  گریه ]زن در میانِ

 خندد، اما صدایِ در ابتدا آرام می .کند می

شود و بر گریه غلبه  تر می اش بیش خنده

 کند[ می

 داره؟ه خند ش یچ     مرد
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 پزی کنم؟ آشت  هواقعا ازم انتظار داری از این به بعد واس     زن

 که آره! همعلوم     مرد

ت کنم و ا وممکه مس هپزی کنم فقط واسه این اگه آش    زن 

 بارت رو تموم کنم! گیِ نکبت هزند

. اما هکرْی االن. قابل دَا گی. ناراحت و میر االن داری این     مرد

گفتم.  بفهمی من درست می هو ببخشی ممکنر که من یزمان

کنم. قبل از  من واسه خودم غذا درست می …و اگر نه، خب

 که تو رو ببینم گرسنه نموندم. این

 ای هم هست که بخوام انجام ندم. دیگه چیزایِ    زن 

 ؟یچ    مرد 

 کارایِ …تو تاریکی …کردم ت می هکه واس یبقیه کارای    زن

 …کردم که می یکارای …رفتم که می یجاهای …مخفی

 …دادم که اجازه می یمشخص یِکاراگفتم....  که می یکلمات

 فراموش کنم؟ …شه اگه من می یچ

 گی؟ جدی می     مرد
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 گیرد[ مرد را می ]زن جسورانه بازویِ

 ش داری.ا تونی نگه می    مرد 

 ؟! واقعا؟! …که همنظورت این    زن 

 به یه شرط.    مرد 

گیرد و به آرامی مثل گهواره  عروسک را از دستِ مرد می]    زن 

 !ی! هر چی[ هر چدهد ش میا تکان

من. من  اکت. حت و ببینه. هیچر کت نباید عروسک هیچ    مرد 

 کنم. نابودش می جاست. اگه پیداش کنم نباید بفهمم این

 …[ تو نبایدکند مکث می] …اما    زن 

 ؟یمن نباید چ     مرد

خب، نباید یه ذره مسئولیتِ مشترک باشه؟  …نباید یه ذرهزن      

 و تنهایی بزرگ کنم.ر ، من نباید اونهمنظورم این

 ولیت بدی؟ئخوای به من مس تو می     مرد

 آره.    زن 
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 …برای این    مرد 

 مون. هاین بچه. بچ     زن

 کنم. ش می باشه. اگه بدرفتاری کنه تنبیه     مرد

 قدر خشن باشی. نه. تو نباید این   زن  

 خوای؟ می یتو از من چ    مرد 

 شب از خواب بلند شد، ش. اگه نصفِ تو باید بتونی بخوابونی    زن 

 ش بزنی.ا ش کنی و آروم به پشتا به پشت بغل

 کار! تره که بیدار نشه! من صبح باید برم سرِ به    مرد 

و ر از یه بچه انتظار داشته باشی تمام شب تونی تو نمی    زن 

بگیری. تونی یه روز مرخصی  ای، می و اگه خسته .بخوابه

 داری که. استعالجی باالخره مرخصیِ

 گیرم. نمی استعالجیوقت  من هیچ     مرد

 ه بچه هست کهیت بود. حاال ا بود. کار تنها اولویت اون قبال    زن 

 ش فکر کنی. به باید
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 شه! شروع می یجور دیدی! همین  مرد   

 شه؟ شروع میی ورج این یچ     زن

 دادم این بچه رو داشته باشی. داشت که اجازه نمی ییه دلیل     مرد

 کنی! و فقط به خودت فکر می ای که خودخواه هش اینا دلیل    زن 

بگیرم و  ی استعالجینه! چون به زودی ازم انتظار دار    مرد 

مدرسه رو تماشا  هایِ پوشک بخرم و زودتر بیام تا نمایش

م بگی  ن تا بهزد م زنگ کنی وسط کارم به تو شروع می .کنم

زدن کرده  وپا رفتن کرده یا شروع به حرف شروع به چاردست

شن  پخش می یشویی کنه! حرفای یا یاد گرفته خودش دست

دونی که  تر می خودت به بند نیستم، و که من به کارم پای

 شه! م تموم میاکار قیِاشبیه ب

 که اخراج شدن؟ یایه کدوم دیگران؟ همون     زن

 ت گفتم اونا اخراج نشدن! آره! نه! به     مرد

 ؟ی[ چکند مکث می؟ ]یخب پت چ    زن 

 [ اونا کشته شدن.هاش شبیه یه زمزمه نفت تویِ]     مرد
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 ؟یچ    زن 

 اونا کشته شدن! به قتل رسیدن!    مرد 

 شون؟ کشتن     زن

 شون! آره! کشتن     مرد

 شون؟ کی کشت     زن

 کنی؟ فکر می یخودِ شرکت! تو چ     مرد

اونا راضی نبود، چرا فقط نذاشت  اگه شرکت از کاریِ …اما     زن

 اونا برن؟

شرکت رو  نمی دونم. از من انتظار نداشته باش رفتارایِ     مرد

کنیم فکر  که ما فکر می یجور .هئ یبفهمم. شرکت غول

ارت رو به تج رمزایِ خواسته اونا راز و کنه. شاید نمی نمی

ا حقوق هکار خواسته به بی دن. شاید نمیدیگه بِ ایِه شرکت

 خواسته از کاغذبازی جلوگیری کنه. بده. شاید فقط می

تره به  طوری خالص بشن! ما به تونن این اونا نمی …اما    زن 

 رسمی بگیم! هایِ مقام
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 ها شاید بشنوه! تازه مقام ییک هتر! ممکن ! آرومررررررررر س    مرد 

ترین  نخوان تو این قضیه دخالت کنن. صادقانه بگم، اینا به

 یشون بود یه جور که اونا حق هکارمندا نبودن. منظورم این

خودشون رو هم  دونی، اما اونا وزنِ تنبیه بشن. نه مرگ، می

هم داد.  دستِ به ی اینا دست همه تونستن تحمل کنن و نمی

 …بعدشش یه مهمونی راه انداختن و ا اونا قبل

 یه مهمونی؟    زن 

 آره.    مرد 

رسه. یه  یه کم عجیب به نظر می …که اونا قبل از این    زن 

 …بگیری و بعد یمهمونی برای یک

که  یکوچیک سهمِ این یه راه بود که شرکت از اونا به خاطرِ     مرد

شون یه کیک  ها داشتن تشکر کنه. هر کدوم تو این سال

شون.  خدمت هایِ سالبه تعدادِ ها  کیک شمع رویِ ؛ وداشت

 کردن. هاشون گریه می ی. بعضهاین واقعا تاثر برانگیز

 …امازن     
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خوام  گفتم، ولی می ت میا رو به کدوم از اینا من نباید هیچ     مرد

من  وفاداریِ  یِ ها نباید درباره من رو درک کنی. اون موقعیتِ

یه لحظه هم نباید این فکر رو  ابه شرکت مشکوک بشن. حت

. ه[ خوبدهد تایید تکان می زن سرش را به عالمتِکنن. ]

قدر با تو سخت  م که درک کردی. اگر من اینا خوشحال

تونی  کار باخبرم. االن می کنم چون از عواقبِ برخورد می

تکبر و خودخواهی نبود. من به  دلیلِبفهمی این رفتارها به 

مون.  هخانواد برایِ ؛هردوتامون برایِ …مون بودم فکر دوتایی

کت.  وقت. به هیچ زنیم. هیچب یدر این زمینه دیگه حرف نباید

 ده.م قول بِ [ بهکند مکث می؟ ]هواقعا امن نیست. قبول

 …تره به ییک …چاره بی اون مردمِ …کنم من فکر می     زن

 ده.قول بِ     مرد

 ]مکث[

 دم. باشه. قول می    زن 

خودمون باشیم.  تره به فکرِ [ ما بهبوسد زن را میخوب. ] دخترِ  مرد 

 . واقعی نیست. ما درگیرِآد مون بر نمی از دست یا دیگه کارِ
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کنیم شاد و  و سعی می -رِ ممکنترین کا به–شیم  کارمون می

 حال باشیم. خوش

 شود[ خانه زده می ]درِ

 ؟یهک     مرد

 دونم. نمی     زن

 رو واسه شام دعوت کردی؟ یکس     مرد

 ؟ه[ کیکند در نگاه می مرد به چشمیِنه. ]     زن

 بینم. نمی یدونم. چیز نمی     مرد

 بذار نگاه کنم.     زن

رود. زن از چشمی نگاه  ]مرد کنار می

 کند[ می

 ببینی؟ یتونی چیز تو می    مرد 

 تره جواب بدیم یا نه؟ [ بهزند در می یدوباره کس]  نه.     زن

 دونم. نمی     مرد
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 اونا برن. هممکن     زن

 ؟یباشه چ یمهم اگه چیزِ    مرد 

 ؟یچ مثال   زن  

 دونم. نمی     مرد

بار  این آید. در دوباره می ]مکث. صدایِ

کند. یک مامور  بلندتر. مرد در را باز می

و یک پوشه در است در ایستاده  پشتِ

 دست دارد[

 سالم؟     مرد

 یِ شماره کارمندِ برایِ یمن پیام   مامور 

ممیز  «ه»ممیز  «ب»ممیز  «یک شش پنج صفرهشترصف نه»

 دارم. «سه سه سه»

 خودم هستم.     مرد

[ شرکت مایل است کند پوشه شروع به خواندن می از رویِ]    مامور

دوشنبه  در روزِ شما به افتخارِ یبه شما اطالع دهد جشن
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 برگزار خواهد شد.

 یه جشن؟ …یه     مرد

رو صبح سِ هشتِ [ کیک در ساعتِخواند چنان می هم]     مامور

 شود. می

 شده باشه. یباید یه اشتباه …باید     مرد

 همیشه تاخیر جایز نیست. مثلِ    مامور 

 شما متوجه نیستی!     مرد

 دوست دارید؟ یچه نوع کیک    مامور 

 ام. نمونه من یه کارمندِ    مرد 

 …یا ؟وانیلی ؟شکالتی     مامور

 یه روز! ام! حت هنگرفت پزشکی مرخصیِهم من حتا یه روز      مرد

 …؟شکالتی     مامور 

تر از یه جین بخش رو دارم  خودم به تنهایی بیش     مرد
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انسانی رو  منابعِ بخشِ هایِ دستورالعمل گردونم! من تمامِ می

رو بگم! کلمه  تونم براتون همه رو! می یم! همه چ هحفظ کرد

 ش رو براتون بگم! من یه کارمندِ هتونم هم به کلمه! می

من از  …من …خوای بپر ! من می یمفیدم! از هر کس

جریمه هم پرداخت  اکنم! حت این به بعد مجانی کار می

 …کنم می

 ،[ ببینکند مکث میفرنگی؟! ] وانیلی یا توت …یشکالت    مامور

خودم  دم. من باید به فکرِ خودم رو انجام می من فقط کارِ

شخصی  یِ دونی. این یه مساله و میر باشم. خودت این

 ؟…[ شکالتی، وانیلی یاکند مکث می] نیست.

 نداره. یفرق    مرد 

 !تو باید انتخاب کنی    مامور

 نداره. یبرام اهمیت     مرد

پوشه  هایِ برگهیکی از  رویِ مامور]  پت شکالتی.    مامور

 کردی؟ [ چند سال خدمت کند یادداشت می

 ؟یچ     مرد
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 شرکت کار کردی؟ تو یه شمع برایِ چند سال برایِ      مامور

 …هر

 …تقریبا …دآ یادم نمی …من     مرد

شما رو بررسی کنم.  یِ پرونده متون نیست. می یمشکل     مامور

 رو امضا کنید. جا فقط این

کند. مامور خارج  ]مرد با اکراه امضا می

 شود. سکوت[ می

که از من خواستن  ی[ اونا هر چکند مکث می] فهمم. نمی     مرد

 وقت بدونِ قوانین رو دنبال کردم. هیچ یِ انجام دادم. همه

جور  هخریدم. چ یک بار دونات می یا نوبت حرف نزدم. هفته

 …تو …[ صبر کنکند مکث می] …تونن شک کنن اونا می

 گفتی؟ …نگفتی؟ یتو که چیز

 و بگم؟ی رچ    زن 

 !هبچه! این عروسک یِ درباره     مرد

 فکر نکنم. …نه. من   زن  
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 فکر نکنی؟!     مرد

 …من …من     زن

 فهمد، ترسناک، جلویِ می ی] ناگهان چیز

 گیرد[ ش را میا دهان

 به کی؟! به کی گفتی؟!    مرد 

من با اون زنه  …سبزی فروشی، من یِ یه روز، تو مغازه     زن

 …نیکِ شرکت ش، از همون پیک شناسی شدم، میراه  هم

 کشه و موهایِ سیگار می …پوشه بند نمی که سینه یهمون

 …داره یصاف

 …ور تونستیط ! تو چههمن! اون ازم متنفر خدایِ    مرد 

 که حسادت کنه! این من گفتم فقط برایِ    زن 

 یچیز! این همون رو به باد بِدی من شاید سرِبا این کار تو     مرد 

و ر من خواست! اون کارِ اول می بود که اون زن از روزِ

منتظر بود  …کرد یه کوسه به من نگاه می خواست! مثلِ می

 شون گفته باشه. تا من لغزش کنم! اون باید به
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 ]مکث[

 کار باید کنیم؟ هچ     زن

 .یهیچ     مرد

 …اما     زن

 . تموم شد.اَزَمون ساخته نیست یهیچ کار     مرد

شون بگو  شون بگی اشتباه شده؟ به شاید تو بتونی به …شاید     زن

 و از خودش درآورده! از رویِی راون درو  گفته! بگو همه چ

 حسادت!

 کنن. اونا واقعیت رو پیدا می     مرد

 ینگفتم! اون هیچ مدرک یکنم! من اصال چیز من انکار می    زن 

 نداره!

 کند[ ]مکث. مرد دقت می

 شواهد رو از بین ببریم. ما باید تمامِ    مرد 

. دکن مرد به عروسک نگاه می؟ ]ی؟ چه شواهدچیهمنظورت    زن  
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خواهد از  که می یطور فشارد اش می سینهزن عروسک را به 

 کنم. [ نه. خواهش میاو محافظت کند

 ه.ئ این تنها راه     مرد

 خوای. می یدونی از من چ تو نمی    زن 

یا واسه تو داره. اما  یاون بچه چه معنای …دونم اون من می    مرد 

[ هست؟ کند مکث مینداریم. ] ای دیگه اون یا من. واقعا راهِ

 دی. و به من ترجیح نمیر [ مطمئنا تو اونکند مکث می]

 ]سکوت[

 .ست ااِمش ا اسم …اش اسم    زن 

 شن.و بکُر خوان من اونا می     مرد 

 ]مکث[

و بتونی ر پاهاش رو یه روز کشف کرد. من دوست داشتم این    زن 

 ببینی.

 گم؟ ت می دارم به یفهمی چ می     مرد
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شیر، سگ،  ره. صدایِآحیوون هم در تونه صدایِ اون می    زن 

 بی.امیمون، مرغ

آب  و زیرِر من کنن سرِ میرم. اونا دارن سعی می من دارم می     مرد

 کنن.

 یخوب ش گفتم کارِ اون امروز صبح گربه رو کتک زد و من به    زن

خواهی کنه. سرِ گربه رو نوازش کرد و  نکرد و باید معذرت

شونه گربه رو بعد با  "خوام؛ میوو معذرت می"ش گفت  به

 شیرین بود. یخیل. "م از این، میووه این"و گفت  تیمار کرد

  . ن بچهرو بکنه. او تونه این کارها اون نمی     مرد

 رفت کرده. پیش یاون خیل    زن 

اون یه  …بچه هم نیست اگم؟ اون حت می یمن دارم چ    مرد 

 !هعروسک

 ه بشماره.تونه تا دَ اون می    زن 

 تونه. اون نمی    مرد 

چون  ،کنه گیر می «هفت» رویِتونه. بعضی وقتا  اون می    زن 
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  . تر از بقیه سخت

 ری.آ خودت درمیرو از  تو اینا     مرد

 .نه   زن  

 رو بکنه! همین االن! زود باش! ش بگو این کارا باشه، به     مرد

 ش و نداره.ا االن حت و حال     زن

 ش رو نداره!ا حال     مرد

و ر دیده نیست. خودت که این آموزش اون یه میمونِ     زن

 دونی. می

 ]مکث[

 دی من بمیرم؟ تو داری اجازه می …تو    مرد 

 ]مکث[

شاید تو اشتباه متوجه شدی. شاید اونا واقعا تو رو به یه     زن 

 برایِخوان  جشن دعوت کردن. فقط یه مهمونی. شاید می

[ تو کند مکث می] ازت تشکر کنن هات یکار اضافه یِ همه
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ذاریم.  می تت رو تموم کنی. ما تنهاکارِاالن  باید احتماال

[ من کند مکث می] بشه.ت پرت ا خوای حوا  م نمیا مطمئن

کاری کرده  دیم، که باهات هم برات دست تکون میو اِما 

 "بای بای"[ مگه نه اِما؟ به بابایی بگو رو به عروسک] باشیم.

 بای بابایی. [ بایکند مکث می]

 حرکت سرِ شود. مرد بدونِ ] زن خارج می

 ماند[ ش باقی میا جای
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