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ــزوم  ــرط ل ــا ش ــی ب ــه ی همگان ــوال خالق ــوز ام ــت مج ــاب تح ــن کت ای
ِاســناد بــه نویســنده، اســتفاده ی غیرتجــاری، و بــدون حــق اقتبــاس از اثــر 
Creative Commons Attribution, Non-Commer-)

cial, No Derivate Works Licence(  بــه چــاپ رســیده 
اســت.

ایــن بدیــن معنــی اســت کــه شــما می توانیــد بــه شــرط ذکــر نــام نویســنده 
و عــدم اســتفاده تجــاری، ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان دریافــت 
ــه اشــتراک بگذاریــد. شــما  ــا دیگــران ب ــه ب و کپــی کنیــد و آن را آزادن
همچنیــن می توانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را چــاپ کنیــد و بــه 
ــه  ــه شــما اجــازه هیچ گون ــن مجــوز ب ــد. ای ــر کنی ــگان تکثی صــورت رای
ــد.  ــاب را نمی ده ــن کت ــای ای ــد، برمبن ــاد درآم ــاری و ایج ــت تج فعالی
ــاب را  ــن کت ــه ای ــد ک ــازه نمی ده ــما اج ــه ش ــوز ب ــن مج ــن ای همچنی
جــرح و تعدیــل کنیــد، تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر مبنــای آن اثــر دیگــری 
بســازید. کلیــه حقــوق کپی رایــت و دیگــر حقــوق نشــات گرفتــه از ایــن 
کتــاب، بــه هــر زبــان، در هــر رســانه  و بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام 
اســت. نــوگام حــق برخــورد قضایــی بــا هرگونــه فعالیتــی را کــه در تضــاد 



ــرای  ــت باشــد، ب ــا مجــوز Creative Commons و حــق کپی رای ب
خــود محفــوظ نــگاه مــی دارد.

از شــما دوســتانی کــه ایــن کتــاب را از ســایتی بــه غیــر از ســایت نــوگام 
ــام  ــوان ن ــا عن ــی ب ــل خال ــک ایمی ــم ی ــا داری ــد، تقاض ــود کرده ای دانل
کتــاب بــه آدرس  amar@nogaam.com بفرســتید تــا مــا بتوانیــم 
ــرار  ــندگان مان ق ــار نویس ــاب در اختی ــود کت ــزان دانل ــی از می ــار دقیق آم

دهیــم.

)NoGaam.com( نشر نوگام



خواننده گرامی

ــه  ــوگام ب ــت. ن ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوگام ب ــر ن ــط نش ــاب توس ــن کت ای
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی،  توزیــع آســان تر آثــار فارســی 
ــده  ــاد ش ــان ایج ــی زب ــندگان فارس ــت از نویس ــا و حمای ــر دنی در سراس
اســت. دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راه هــای موثــر برای گســترش 
ــکان  ــن ام ــک ای ــر الکترونی ــت و نش ــه اس ــگ در جامع ــش و فرهن دان
ــاط  ــرای ارتب ــوگام بســتری را ب ــد. ن ــا می کن ــرای کتاب دوســتان مهی را ب
ــا تشــویق  ــه وجــود مــی آورد و ب ــدگان ب ــا خوانن ــر نویســندگان ب نزدیک ت
همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر، امــکان ظهــور آثــار ادبــی 

ــد.  ــم می کن ــی را فراه و فرهنگ

ــیده  ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــما کتاب دوس ــی ش ــت مال ــا حمای ــاب ب ــن کت ای
اســت. در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب 
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام کمــک 
ــر  ــدان نش ــک عالقه من ــه کم ــود ب ــه کار خ ــرای ادام ــوگام ب ــد. ن کنی

ــت. ــته اس ــی وابس ــای فارس کتاب ه

 می توانیــد کمک هــای خــود را از طریــق پــی پــال )PayPal( بــه 



بفرســتید.   payment@nogaam.com آدرس 

ــه  ــه نــوگام، ب بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک ب
ــا  ــا ب ــد و ی ــه کنی ــه آدرس NoGaam.com مراجع ــا ب ــایت م وب س

آدرس ایمیــل contact@nogaam.com تمــاس بگیریــد.

با سپاس
 حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام

)برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس http://nogaam.com/board مراجعه کنید(
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شخصیت ها:

)Orlando(  اورالندو 

)Acapulco( کاپولکو  آ

)Cutie(  خوشگله 

)Paris( پاریس 

ــه  ــه ای ب ــن چهــار نفــر لباس هــای از ریخــت و رو رفت  ای
تــن دارنــد.

تفــاوت لباس های شــان فقــط اسم هایی ســت کــه روی 
ــاس هــر کــدام ، اسم هایشــان  آنهــا نوشــته شــده. روی لب

بــه التیــن نوشــته شــده.

Orlando روی لباس اورالندو کلمه ی
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Acapulco کوپولکو روی لباس آ

Tell Me I'm Cute روی لباس خوشگله

Ask Me About Jesus روی لباس پاریس

 Nora    خواهر نورا  

لباس راهبه ها را بر تن دارد.

زن

مرد

لبــاس ایــن دو بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه تفــاوت 
باشــد. آنهــا محســوس  بــا  بچه هــا  موقعیــت 
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صحنه اول

 اســم مــن اورالنــدو زکی ئــه. منظــور از اورالنــدو همــون  اورالندو
اورالنــدوی تــو فلوریداســت کــه روی تی شــرتی کــه 
صلیــب ســرخ بــه مــن داده نوشــته شــده. زکــی هــم اســم 
جای یــه کــه منــو از اونجــا پیــدا کــردن و بــه اردوگاه 
ــا نوشــته های  ــو اردوگاه ب ــم ت آوردن. دوســتای دیگــه م ه
روی  کاپولکــو  آ می شــن.  شــناخته  تی شرتشــون  روی 
کاپولکــو، روی تــی شــرِت خوشــگله  تی شــرتش نوشــته آ
ــرت  ــگله«... روی تی ش ــو خوش ــم بگ ــده »به ــته ش نوش
ــی  ــر«. وقت ــن و بمی پاریــس نوشــته شــده »پاریــس را ببی
پاریــس بــه ســمت مــن مــی آد، مــن چشــمام رو می بنــدم 
چــون دوســت نــدارم بمیــرم. حتــی وقتــی صاحــب 
اســم قدیمــی ات  بــازم  تی شــرِت جدیــدی می شــی، 
روت می مونــه. پاریــس جدیــدا یــه تی شــرتی گرفتــه 
ــا  ــرس« ام ــاره ی مســیح بپ کــه روش نوشــته »از مــن درب
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هنــوز اونــو پاریــس صــدا می کنیــم و ازش در مــورد 
ــی  ــراره رو ت ــه ق ــزی نمی پرســیم. آدم نمی دون کســی چی
ــرت  ــی ش ــه ت ــرای ی ــا ب ــه. م ــته ای باش ــه نوش ــرتش چ ش
ــاد  ــون بی ــی گیرم ــز خوب ــه چی ــم و اگ ــوب می جنگی خ
میازاریمــش بــه حســاب خــوش شانســیمون. مزخــرف رو 
ــام  ــته »باب ــرتش نوش ــی ش ــم. روی ت ــال می زن ــون مث برات
ــرام  ــن تــی شــرت مزخــرف رو ب ــه یلواســتون رفــت و ای ب
بجنگــه  و  کنــه  مبــارزه  خــوب  نمی تونــه  اون  اورد«. 
ــاره و  ــیر بی ــن نتونســته تی شــرت  دیگــه ای گـ واســه همی
ــد  ــن تی شــرته تنشــه. هرچن ــده اردوگاه همی ــی اوم از وقت
ــی خــب  ــا محــو شــده ول نوشــته ی روی تی شــرت تقریب
ــدن تی شــرتی داشــت کــه  اســمش کــه محــو نشــده. لن
ــه.  ــو لندن ــم اون ت ــدن«. االن ــود »لن روش نوشــته شــده ب
ــرده ان.  ــش ک ــدی قبول ــه فرزن ــدن ب ــو لن ــواده ای ت خون
ــدا  ــدا پی ــدوی فلوری ــو اورالن ــواده ای ت ــم خون ــاید من ش
ــه  ــی ک ــن اتفاقای ــن. م ــم کن ــدی قبول ــه فرزن ــه ب ــم ک کن
اینجــا میفتــه رو می نویســم. خواهــر نــورا - همــون کســی 
کــه منــو بــه نوشــتن ایــن کتــاب تشــویق کــرد - می گــه 
ــن راه  ــه و بهتری ــاد آوردن ــوش کــردن ی ــن راه فرام »بهتری
یــادآوردن فرامــوش کــردن« خواهــر نــورا همیشــه همیــن 
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ــه. فکــر کنــم چــون اون  طــوری چرخشــی حــرف می زن
یــه روحـــانیه دلــش می خــواد حرفــاش رو مــِث مســیح بــا 
تمثیــل بیــان کنــه. اون بــه مــن کتــاب مــی ده تــا بخونــم. 
ــن  ــم. اولی ــنده می ش ــه روزی نویس ــه ی ــر می کن ــه فک آخ
کتابــی کــه بهــم داد »در انتظــار گــودو« بــود. اون می گــه 
آدمــا تــو ایــن کتــاب منتظــِر خــدان کــه نجاتشــون بــده. 
ــار  ــیم. انتظ ــار می کش ــط انتظ ــا فق ــو اردوگاه م ــا ت اینج
ــار.  ــم انتظ ــاز ه ــد ب ــیم و بع ــار می کش ــیم و انتظ می کش
انتظــار غــذا، آب، بــارون... امــروزم منتظــِر عــکاس 
هســتیم. کــه بیــاد ازمــون عکــس بگیــره. صلیــب ســرخ 
ــو  ــش ت ــرای اعضائ ــته ب ــا رو می فرس ــن عکس ه ــم ای ه
خــارج و اونــا هــم مــی دن بــه آدمــای مختلــف تــا از هــر 
کســی کــه خوششــون اومــد انتخابــش کنــن و بیــان واســه 
مصاحبــه. ایــن ســومین هفته ایــه کــه منتظــر عــکاس 
هســتیم. آخــه مجبــوره از منطقــه ی جنگــی عبــور کنــه. 
پــس ممکنــه امــروز هــم نیــاد. عکــس کــه ازمــون بگیــرن 
بــاز هــم منتظــر می مونیــم تــا شــاید یکــی ازمــون خوشــش 
کاپولکــو یــه مشــت خــاک می ریــزه رو هــوا کــه  بیــاد. آ

ببینــه بــاد میــاد یــا نــه.
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اورالندو فکر می کنی عکاس امروز بیاد؟آکاپولکو

شاید بیاد.اورالندو

ــه آکاپولکو ــدا بش ــی پی ــواده ی آمریکای ــچ خون ــی هی ــر می کن فک
ــه؟         ــول  کن ــدی قب ــه فرزن ــو ب کــه من

شاید. اگه شانس بیاری.اورالندو

فکــر می کنــی درمونــی واســه شــب ادراری مــن  داشــته آکاپولکو
باشــن؟

تو آمریکا واسه هر مریضی ای یه قرصی پیدا می شه.اورالندو

مــن مریــض نیســتم. فقــط شــبا خودمــو خیــس می کنــم. آکاپولکو
چــون تــو خــواب می بینــم دارم دستشــویی می کنــم. 
ــس شــده.  ــم شــورتم خی ــدار می شــم و می بین بعــدش بی
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خــواب می بینــم امــا واقعــا جیــش می کنــم. هــه هــه 
ــه؟ بامــزه اس ن

چی ش با مزه اس؟اورالندو

ــود کــه  آکاپولکا ــی ب ــه گنــده الت ــی ی ــه زمان ــرات بگــم. ی ــذار ب ب
یــه   نوچــه ای داشــته. می دونــی کــه از ایــن نوچه هــا کــه 
همــه اش را می افتــن دنبــال ایــن الت هــا و کت شــونو  
براشــون صــاف و صــوف می کنــن. یــه روزی ایــن گنــده 
التــه بــا نوچــه اش مــی رن یــه رســتورانی، جایــی کــه ناهــار 
ــه نوچــه اش  ــه ب ــده الت ــه گن ــد دقیق ــد از چن ــورن. بع بخ
می  گــه »هــی جیــن! ایــن جــا بــوی ُگــه میــاد!« نوچــه اش 
هــم بــا یــه لحــن احمقانــه ای می گــه »آرره، چطــو مگه؟« 
اربابــش بهــش می گــه پاشــو بریــم اون ور بشــینیم. مــی رن 
ــه    ــده الت ــاره گن ــد لحظــه دوب ــد از چن ــر و بع اون طرف ت
ــاد!«  ــه می ــوی ُگ ــم ب ــا ه ــن ج ــن! ای ــی جی ــه »ه می گ
ــو  ــه »آرره چط ــن می گ ــون لح ــا هم ــاره ب ــه اش دوب نوچ
مگــه؟« اربابــش می گــه اصــال پاشــو بریــم یــه رســتوران 
ــه رســتوران دیگــه روی  ــد می شــن و مــی رن ی دیگــه. بلن
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ــاره بعــد از چنــد دقیقــه گنــده  یــه تخــت می شــینن. دوب
ــه  ــوی ُگ ــم کــه ب ــن جــا ه ــن! ای ــه می گــه »هــی جی الت
میــاد!«  نوچــه اش دوبــاره بــا همــون لحــن می گــه »آرره 
چطــو مگــه؟« اربابــش می گــه بریــم بشــینیم رو یــه تخــت 
دیگــه. مــی رن اون ور و دوبــاره بعــد از چنــد دقیقــه گنــده 
التــه می گــه »ای بابــا جیــن! ایــن جــا هــم کــه بــوی ُگــه 
ــا همــون لحــن می گــه »آرره  ــاره ب ــاد!« نوچــه اش دوب می
چطــو مگــه؟« پــا می شــن و شــاکی مــی رن یــه رســتوران 
دیگــه. تــا می شــینن گنــده التــه کــه دیگــه   طاقتــش طاق 
ــن!  ــا جی ــه »ای باب ــه و می گ ــی می ش ــود عصبان ــده ب ش
ایــن جــا هــم کــه بــوی ُگــه میــاد!« نوچــه اش دوبــاره بــا 
ــه  ــده الت ــه؟« گن ــو مگ ــه »آرره چط ــن می گ ــون لح هم
ــاره  ــدی؟«  نوچــه اش دوب ــه ری ــن! نکن می گــه »هــی جی

ــا همــون لحــن می گــه »آرره چطــو مگــه؟« ب

مکث کوتاه.

هر شب همون خواب رو می بینی؟اورالندو

ــی آکاپولکو ــه هوی ــد ی ــکا بع ــرم آمری ــه ب ــی اگ ــر می کن آره...فک
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ــن،  ــدا بشــه و بهــم نامــه بزن ــواده ام پی ــه ی خون ســر و کل
ــدم؟ ــا اجــازه مــی دن جوابشــونو ب اون

ــون   اورالندو ــوای بهش ــی می خ ــی دن. چ ــازه م ــه اج ــه ک معلوم
ــی؟ بگ

ــن   آکاپولکو ــا ای ــم ب ــا هـ ــی ب ــکا همگ ــان آمری ــم بی ــوام بگ می خ
ــم. ــی کنی ــده زندگ ــواده جدی خون

جنگ که تموم شه خونواده ات پیدا می شن.اورالندو

جنگ کی تموم می شه؟آکاپولکو

نمی دونم ولی به زودی تموم می شه.اورالندو

اگــه قــراره تمــوم شــه پــس چــرا آدمــای صلیــب ســرخ مــا آکاپولکو
ــکا؟ رو  می فرســتن آمری
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چــون دوســت نــدارن بفرســتنمون ارتــش جوانــان. اونجــا اورالندو
ــارت  ــاوز و غ ــیم. تج ــم، آدم بکش ــدازی کنی ــد تیران بای
ــم. ــن ببری ــزو از بی ــه  آتیــش بکشــیم و همــه چی ــم و ب کنی

 اونجا همه ی این کارایی که گفتی رو باید بکنیم؟آکاپولکو 

آرهاورالندو  

خب من دلم می خواد برم ارتش جوانان.آکاپولکو  

 ولی من بیشتر دلم می خواد برم مدرسه.اورالندو 

 تــو مدرســه کــه نمی تونــی تیرانــدازی کنــی، آدم بکشــی،  آکاپولکو 
تجــاوز و غــارت کنــی و بــه آتیــش بکشــی و... )یــادش   

می رود(

همه چیزو از بین ببری.اورالندو  
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)همزمان با اورالندو( همه چیزو از بین ببری.آکاپولکو  

کاپولکــو  اورالندو   )رو بــه تماشــاگران( بــه همیــن دلیــل بــود کــه آ
همیشــه تنهــا می شــینه زیــر درخــت. چــون ســواالی 

زیــادی می پرســه.

داری چیکار می کنی؟آکاپولکو  

کاپولکــو  اورالندو  ــزی می نویســم آ ــه چی کاپولکــو( دارم ی ــه آ  )ب
وگرنــه یــادم مــی ره. )بــه تماشــاگران( خواهــر نــورا می گــه  
ســوال پرســیدن خوبــه و اگــه ســوال بپرســی هیــچ وقــت 
ــه  ــه ب ــروع می کن ــاره ش ــو دوب کاپولک ــی. آ ــم نمی ش گ
پاشــیدن شــن تــا ببینــه بــاد میــاد یــا نــه. گوشــش چــرک 
کــرده و بــوی تخــم مــرغ مــی ده. یــه کمــی  چنــدش آوره. 

ــن. ــردم ازش دوری می کن ــه م ــه ک ــل دیگه ای ــم دلی این

کاش یه سگ داشتم!آکاپولکو  
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سگ می خوای چیکار؟اورالندو  

 باهاش عکس می گرفتم.آکاپولکو 

همــه دلشــون می خــواد بــا بازیگــری، فوتبالیســتی چیــزی اورالندو  
عکــس بگیــرن، تــو دلــت می خــواد بــا یــه ســگ عکــس 

؟ ی بگیر

نــه، می خــوام تــو عکســی کــه می خــوان بفرســتن آمریــکا آکاپولکو  
باهــاش ژســت بگیرم.

که چی بشه؟اورالندو  

اونا از سگ خوششون میاد.آکاپولکو  

 اونا از آدم ها هم خوششون میاد.اورالندو 



۲0

پیام طامهاورالندو

 آره امــا از آدمایــی کــه ســگ ها رو دوســت دارن بیشــتر آکاپولکو 
خوششــون میــاد.

لندن با سگ عکس ننداخته بود.اورالندو  

لنــدن تــو لندنــه. فکــر کــردم تــو کــه زیــاد کتــاب آکاپولکو  
می خونــی، خــودت اینــو می دونــی اورالنــدو. لنــدن کــه 

ــاس. ــو ایتالی ــت. ت ــکا نیس ــو آمری ت

انگلستان.اورالندو  

هان؟آکاپولکو  

لندن تو انگلستانه.اورالندو  

ِا؟ مگــه نفرســتاده بودنــش لنــدن؟ فکــر کردم یــه خونواده آکاپولکو  
تــو لنــدن اون رو قبــول کردن.
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نه منظورم شهر لندنه. شهر لندن تو انگلستانه.اروالندو  

مگه من چی گفتم؟آکاپولکو  

کاپولکو.اورالندو   گفتی ایتالیا...شاید به زودی بری آ

کاپولکو کجاس؟آکاپولکو   آ

یه جایی با یه اقیانوس بزرگ و آبی.اورالندو  

اه. کاش اقیانوســش صورتــی بــود. من از اقیانوس خوشــم آکاپولکو  
نمیــاد. شــنا بلد نیســتم. دوســت دارم بــرم آمریکا.

تــو آمریــکا همــه شــنا بلــدن. اونجــا همــه خونه هــا اســتخر اورالندو  
داره.

ــوس. آکاپولکو   ــه اقیان ــاد ن ــم می ــتخر خوش ــو اس ــردن ت ــنا ک از ش
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شــنیدم آب اســتخر شــیرینه... تــازه واســه پوســتم خوبــه   
ــتیم. ــگ داش ــو اردوگاه س ــال ت ــث( قب )مک

جدی؟اورالندو  

ــام. آکاپولکو  ــای اینج ــن بچه ه ــی از قدیمی تری ــن یک ــدو م  اورالن
ــه  ــه ک ــن می مون ــِث ای ــدم. م ــاده رو دی ــی افت ــر اتفاق ه

ــده باشــه. خــود خــدا هــم بیــگ بنــگ رو ندی

پس چرا دیگه اینجا سگ نداریم؟اورالندو  

اینجــا قبــال ســگ زیــاد داشــت. در واقــع محافــظ آکاپولکو  
بچــه  کارِی  کثافــت  بــودن.  دوســتمون  بــودن.  مــا 
ــم  ــذا ک ــه غ ــا اینک ــردن. ب ــاک می ک ــارو پ کوچیک ه
مــردم  نمی شــد.  ولــی هیچ وقــت گشــنه شــون  بــود 
ــای  ــرت می کــردن. فایده  ه ــذا پ ــده ی غ ــه مون ــون ت براش

دیگــه ای هــم داشــتن.
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چی مثال؟اورالندو  

اردوگاه حملــه آکاپولکو   بــه  زیــاد  موقع هــا دشــمن  اون  خــب 
ــون  ــمبه ها پنه ــوراخ س ــو س ــون رو ت ــا خودم ــرد. م می  ک
می کردیــم و ســگ ها شــاخ و بــرگ و چیــزای دیگــه 
دشــمن  و  ســوراخ ها  دهنــه ی  روی  می ریختــن  رو 

اونجاییــم. مــا  نمی فهمیــد 

چی شد که سگ ها رو انداختن بیرون؟اورالندو   

 ننداختنشــون بیــرون. زمانــی کــه افــراد صلیب ســرخ آکاپولکو 
انقــدر  اردوگاه،  بــه  برســونن  غــذا  نتونســتن  دوهفتــه 
ــتیم و  ــگ ها رو کش ــا از س ــد ت ــه چن ــم گ ــنه بودی گرس
باهاشــون ســوپ درســت کردیــم. چنــد روز بعــدش افــراد 
ــه  ــردن و ب ــدا ک ــازه ی ورود پی ــره اج ــرخ باالخ صلیب س
ــم  ــه ک ــگ ها ی ــد س ــه بع ــید. از اون ب ــذا رس ــم غ ــا ه م
ــید  ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی خ ــودن. ول ــده ب ــر ش محتاط ت
درک می کنــن کــه مــا تقصیــری نداشــتیم. دفعــه ی 
ــه  ــض اینک ــه مح ــون ب ــید بهم ــذا نرس ــاز غ ــه ب ــد ک بع
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ــا  ــی ب ــتن ول ــرار می ذاشـ ــه ف ــا ب نزدیک شــون می شــدیم پ
ــازم تونســتیم چندتایی شــون رو شــکار  ــا ب ــود م ــن وجـ ای
ــگ ها  ــه س ــد از اون دیگ ــم. بع ــم و  بخوری ــم و بپزی کنی

ــودن. ــرده ب ــرار ک ــا ف ــم.  اون رو ندیدی

یعنی دیگه هیچ وقت پیداشون نشد؟اورالندو  

ــت   آکاپولکو   ــود و داش ــه زده ب ــول چمباتم ــه کوچ ــه بچ ــه روز ی ی
دستشــویی می کــرد، مامانــش ســرش رو کــه میــاره  
باالمی بینــه یــه عالمــه از اون ســگ ها حملــه کــرده ان 
بــه بچــه. آره، لعنتی هــا اومــده بــودن انتقــام بگیــرن. 
ــه  ــا بچ ــرد اون ــغ و داد می ک ــادرش جی ــه م ــور ک همون ط
ــردن  ــن ک ــا کمی ــی از مرد ه ــردن. بعض ــاره ک ــه پ رو تیک
و یــه   چندتایی شــون رو گرفتــن. می گفتــن ســـگ ها 
ــگ هارو  ــه س ــودن. دیگ ــده ب ــیر ش ــه ش ــی ی ــه گندگ ب

نمی  بینیــم. مــردم می گــن جنــگ همینــه.

شاید از خواهر نورا درباره شون بپرسم.اورالندو  
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در این بــاره بــه کســی چیــزی نگــو. آدمــای اردوگاه   آکاپولکو  
دوســت نــدارن دربــاره ی ســگ ها حــرف بزنــن.

فکر نمی کنم امروز از عکاس خبری باشه.اورالندو  

 سکوت کوتاه.

بعضی وقتا فکر می کنم یه گلوله تو مغزمه.آکاپولکو  

اگه گلوله تو مغزت بود تا حاال مرده بودی.اورالندو  

فکــر کنــم از ایــن گــوش مریضــم وارد شــده. تــوی آکاپولکو  
ــه. یکــی  ســرم  صــدای انفجــار می شــنوم. صــدای گلول
کــه فریــاد   می زنــه: »حرومــزاده بیــا بیــرون! امــروز 
می خوایــم خــون ت رو بمکیــم!« بعــد بــوی کاربیــد حس 
ــا  ــا دارن ب ــی زن ــوخته. وقت ــم. دود اســلحه. کاه س می کن
هیــزم غــذا درســت می کنــن، دوســت نــدارم دود آتیــش 
بهــم بخــوره. باعــث می شــه دوبــاره ایــن گلوله هــه یــادم 

بیــاد.
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ــزم اورالندو   ــا هی ــا ب ــی. اون ــه راه می ش ــکا رو ب ــری آمری ــی ب وقت
آشــپزی نمی کنــن. از بــرق اســتفاده می کنــن.

تــو همــه چیــزو می دونــی. چطــوری بــا اینکــه هیچ وقــت آکاپولکو  
اونجــا نبــودی اینــا رو می دونــی؟

زیــاد کتــاب می خونــم. اطالعــات زیــادی تــو کتاب هــا   اورالندو  
هســت. بعضیاشــون داســتان هــم دارن.

ــم   آکاپولکو   ــچ خوش ــدارن هی ــس ن ــه عک ــی ک ــن از کتاب های م
نمیــاد. کتاب هایــی رو دوســت دارم کــه عکس هــای 

بــزرگ و قشــنگ دارن.

همــه ی کتاب هــا کــه عکــس نــدارن. فقــط کتــاب اورالندو  
دارن. عکــس  بچه هــا   

دیگــه از عکــس گرفتــن و فرستادن شــون بــه خونواده هایی آکاپولکو  
کــه مــن رو نمی خــوان خســته شــدم. تقریبــا همــه ی 
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ــواده ای  ــن اردوگاه اومــدن خون ــه ای ــا مــن ب ــی کــه ب اونای
ــن.  ــی می کن ــور زندگ ــارج از کش ــردن و االن خ ــدا ک پی
ــرام نامــه  ــا ب ــام داکوت ــه ن ــه جایــی ب یکــی از دوســتام از ی
نوشــته. چــرا هیــچ خونــواده ای منــو نمی خــواد؟ تــو فکــر 
ــاد؟ اصــال چــرا هــی  ــه ام خوششــون نمی ــی از قیاف می کن

ــونه؟ ــا چش ــون قبلی ه ــه هم ــرن؟ مگ ــس می گی عک

ــه آخـــرین وضعیــت   اورالندو   ــه اینک ــاید واسـ نمـــی دونــم. ش
ببینــن. رو  فیزیکــی ت 

تو فکر می کنی از قیافه ام خوششون نمیاد؟آکاپولکو  

بــه شــانس ربــط داره. تــو هنــوز شانســت رو پیــدا    اورالندو  
نکــردی.

بعضــی وقتــا فکــر می کنــم بــه ارتــش جوانــان ملحــق شــم آکاپولکو   
ــتن،  ــردن، آدم کش ــدازی ک ــی تیران ــم. یعن ــی می ترس ول
تجــاوز و غــارت کــردن و بــه آتیــش کشــیدن و... )یادش 

می رود(
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همه چیزو از بین بردن.اورالندو  

)همزمــان بــا او( همــه چیــزو از بیــن بــردن خوبه هــا. بــا اینا آکاپولکو  
مشـــکلی نــدارم ولــی می گــن اونجــا بــه بچه هــا حشــیش 
مــی دن بکشــن و خــون بــه خوردشــون مــی دن و ازشـــون 
ــونم  ــونواده ی خودش ــه خـ ــی ب ــه حت ــرن ک ــم می گی قسـ

رحــم نکنــن.

 اگــه خواهــر نــورا بشــنوه چــی می گــی خیلــی عصبانــی اورالندو 
صلیب ســرخ  و  اون  کــه  می دونــی  خــودت  می  شــه. 
همــه ی   تالششــون رو بــه خاطــر مــا می کنــن. دارن 
تالششــون رو می کنــن واســه مون خونــواده پیــدا کنــن.

مکث کوتاه

 این شهره که اسمش داکوتاست حتما پر از سنگه.آکاپولکو 

واسه چی این حرف رو می زنی؟اورالندو  
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ــن آکاپولکو   ــِث ای ــم. م ــمش می گ ــگ اس ــوری از رو آهن همین ط
ــن  ــه عالمــه ســنگ غــول پیکــر یهــو بیفت ــه کــه ی می  مون

ــا! رو هم...داکوت

 حتما همین طوره که تو می گی.اورالندو 

مــن دوســت دارم بــرم اون شــهره کــه فرشــته داره. لــوس آکاپولکو  
ــون  ــن رو چ ــهری های م ــم ش ــتِر ه ــا بیش ــس. اون آنجل
نمی تونســتن اســم رهبرشــون رو تلفــظ کنــن کشــتن. 
می گفتــن مــا بگیــم »تســوفو« مــا هــم می گفتیــم »توفــو« 
اونــا هــم همین طــوری شــلیک می کــردن. یکــی از 
بچه هــای اردوگاه اینجــا یــاد داد بگــم »تســوفو«. گفــت 
ــه.  ــو دهنم ــه ت ــگار ماس ــه ان ــم ک ــوری بگ ــه   ط ــد ی بای
ــر دو جــورش  ــه. حــاال ه ــگار ســنگ ریزه روی زبونم ان

رو می تونــم بگــم.

یــاد می گیــری اورالندو   آمریــکا  بــری  وقتــی  خیلــی خوبــه. 
چطــوری  مــث خودشــون حــرف بزنــی. ســعی می کنــی 
ــِرر  ــِرر. ب ــدی. الرر، ه ــورت ب ــو ق ــه   زبونت ــر کلم ــا ه ب
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)می خندنــد( بایــد بریــم داره وقــت ناهــار می شــه.

مــن زور دعــوا کــردن نــدارم. هــر وقــت موقــع غــذا آکاپولکو  
ــادرم  ــکی م ــی داره. کاش ــرم م ــرس ب ــه ت ــوردن می ش خ
ــرام  ــادرم ب ــودم. م ــه آواره نب ــت دیگ ــود. اون وق ــا ب اینج
غــذا درســت می کــرد.اون وقــت همــه ش مجبــور نبــودم 

ــم. ــوردن بجنگ ــه غذاخ واس

 بــا مــن بیــا. کمکــت می کنــم بــه خاطــر غــذات بجنگی. اورالندو 
کاپولکــو  )رو بــه تماشــاگران( شــک داشــتم مــن و آ
ــدی قبولمــون  ــه فرزن ــم کــه ب ــدا کنی ــم کســی رو پی بتونی
ــم. بیشــتر  ــواده ای هــم نداری ــم. خون ــه. چــون آواره ای کن
ــتن. در  ــواده داش ــن خون ــارج رفت ــه خ ــم ک ــی ه اون های
ــم. نمی خواســتم  کاپولکــو نگفت ــه آ ــزی ب ــورد چی ــن م ای
بــه پــدر و مــادرش کــه نتونســته بــودن بگــن تســوفو فکــر 
ــو اردوگاه می گفــت: اگــر  ــار شــنیدم یکــه ت ــه ب ــه. ی کن
خــدا می  خواســت بگیــم تســوفو، زبونــی بهمــون مــی داد 

ــه تســوفو رو ادا کنــه. کــه بتون
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صحنه  دوم

  پاریــس و خوشــگله نشســته اند. پاریــس ســیگار بــه لــب 
دارد و   رادیویی را به گوشــش چســبانده و مشـــغول دنبال 
کــردن مســابقه ای اســت. خوشـــگله مکعــب روبیــک در 

دســت دارد و   مشــغول جــور کــردِن رنگ هاســت.

از صدای جیرجیرک ها خوشم میاد.خوشگله  

من که صدایی نمی شنوم.پاریس  

نگفتــم صــدای جیرجیــرک میــاد. گفتــم از صــدای خوشگله  
ــون  ــاز زدنش ــدای س ــاد. از ص ــم می ــا خوش جیرجیرک ه

ــاد. ــم می خوش

ساز زدنشون؟پاریس  
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مخصوصــا خوشگله   میــارن.  در  شــب ها  کــه  صدایــی  آره. 
تابســتون. شــب های 

 آهان صدای آوازشون رو می گی.پاریس 

می شــه ســـیگارت رو خامــوش کنــی؟ نــه، صـــدای   خوشگله  
آوازشــون نیســت. صــدای ســاز زدنشــونه. می دونــی، 
ــون  ــا ازش ــه م ــی ک ــده ان. اون صدای ــا نوازن جیرجیرک ه
نیســت، صــدای ســاز  آوازشــون  می  شــنویم صــدای 
زدنشــونه. اونــا زیــر یکــی از با ل هاشـــون زائـــده ای دارن 
کــه بــا مالیدنــش بــا بــاِل دیگه شــون اون صدایــی رو کــه 

مــا می شــنویم ایجــاد می کنــن.

زائده؟پاریس  

هــم خوشگله   فقــط  سازشــونه.  زائده هــه  اون  واقــع  در  آره. 
ــری  ــل جفت گی ــا فص ــش. اون ــر دارن ــای ن جیرجیرک ه
ــن  ــاز می زن ــاده س ــای م ــه جیرجیرک ه ــه واس ــه می ش ک
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ــن. همیشــه می خــوان خــود  ــب کن کــه نظرشــون رو جل
ــن. ــی کن نمای

ــت دارن پاریس  ــر دوس ــودات ن ــه ی موج ــه هم ــه ک ــن کاری  ای
واســه ماده هــا بکنــن.

ــه   خوشگله   ــری دارن. ی ــه هن ــل ی ــر حداق ــای ن ــب جیرجیرک ه خ
ــن  ــه م ــاال واس ــا ح ــس ت ــوازن... هیچ ک ــدن بن ــازی بل س

ســاز نــزده.

چرا خودت یاد نگرفتی واسه خودت ساز بزنی؟پاریس  

وقتــی یکــی دیگــه واســه ت ســاز بزنــه یا حــاِل دیگــه اس.. خوشگله  
.در ضمــن هیچ وقــت هــم پــول کافــی واســه ســاز 

ــتیم. ــدن نداش خری

پس خیلی خوشبخت هم نبودین.پاریس  
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چرا این رو می گی؟خوشگله  

خودت گفتی پول ساز خریدن هم نداشتین.پاریس  

همــه چیــز کــه پــول نیســت. اصــال اگــه از من می پرســی، خوشگله  
اونایــی کــه پــول نــدارن خیلــی هــم خوشــبخت تر و   
خوشــحال ترن. نشســتن واســه خودشــون زندگی شــون  رو 
ــا چکــی  ــدون اســترس اینکــه آی ــن. بی دغدغــه. ب می کن
ــا  ــون داده ان ت ــزار یورویی ش ــد ه ــین چن ــه ماش ــه واس ک

ــه. ــا ن ــاس می شــه ی ــه پ آخــر هفت

ــی   پاریس   ــا مــن ازدواج کنــی. چــون مــن هیــچ پول ــد ب پــس بای
زن  خوشــحال ترین  می شــیم  وقــت  اون  آره،  نــدارم. 
و شــوهر دنیــا… شــاید اســم مون هــم تــو یــه کتابــی 
چیــزی ثبــت کنــن. آره، بــه عنــوان بی پول تریــن یــا 
وقــت شــاید حتــی  اون  دنیــا...  خوشــحال ترین زوج 
یــه جایــزه ای چیــزی هــم بهمــون بــدن. آره، مثــال 
ــده  ــی ش ــرش حکاک ــه زی ــی ک ــی کوفت ــه ذرت طالی ی

دنیــا« زوج  )بی پول تریــن(  »خوشــحال ترین 
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همچین جایزه ای وجود نداره.خوشگله  

 باید داشته باشه.پاریس 

ولی نداره. سیگارت رو خاموش کن، اه.خوشگله  

 خیله خب بابا، اصال می رم بیرون می کشم.پاریس 

نگفتم که برو بیرون، واسه خودت می گم.خوشگله  

واسه چی؟پاریس  

چون می میری.خوشگله  

ــر پاریس   ــد بهت ــه تهدی ــرم. ی ــازم می می ــم ب ــیگار نکش ــب س خ
ــن. بک
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بــرو ورزش کــن؛ بــرو بــا بچــه تــو پاگــرد بســکتبال بــازی خوشگله  
کــن. اصــال چطــوره کــه نتایــج رو دنبــال می کنــی ولــی 

ــی؟ ــودت ورزش نمی کن خ

 اوال کــه ورزش دشــمن اعتیــاده، اگــه ورزش کنــم مجبور پاریس 
می شــم ســیگار رو تــرک کنــم و ایــن اصــال خــوب 
ــا  ــا؟ واقع ــده ای داره؟  ه ــه فای ــا ورزش چ ــت،   دوم نیس
چــه فایــده ای داره؟ ســالم باشــم کــه چــی؟ بزرگ تریــن 

ــه. ــرم دیگ ــالم می می ــه س ــه ک ــنش این ُحس

سکوت.

اه، گندت بزنه.پاریس  

چیکار می کنی پاریس؟ رادیو رو داغون کردی.خوشگله  

داغون بود...داغون تر شد.پاریس  
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چرا این کارو کردی؟خوشگله  

یه دقیقه مونده بودا، یه دقیقه.پاریس  

می برد تیم تون؟خوشگله  

ــان پاریس   ــورد. اون دروازه ب ــرش گل خ ــود. آخ ــاوی ب ــه مس ن
احمــق  یــه گوســاله ی ســی کیلویــی هــم نمی تونــه بگیــره 

چــه برســه بــه چــس مثقــال تــوپ... یــه امتیــاز پریــد.

ــا خوشگله   یــه امتیــاز؟ یــه امتیــاز کــه تاثیــری نــداره. فکــر کنــم ت
ــازی باقــی مونــده باشــه. آخــر فصــل کلــی ب

نمی فهمــی  دیگــه خوشــگله، نمی فهمــی.. .مهــم یــه   پاریس  
امتیــازی کــه تــو از دســت مــی دی نیســت. مهــم اون ســه 

امتیازیــه کــه بــه حریفــت مــی دی.

کاپولکو و اورالندو وارد می شوند.  آ
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ــه آکاپولکو   ــای دیگ ــی. بچه ه ــتی بجنگ ــور نیس ــو مجب ــدو ت اورالن
ــو از هیچ کــس  ــه تــو احتــرام مــی ذارن. می گــن ت همــه ب
ــو رو  ــورا ت ــر ن ــن خواه ــی. می گ ــز نمی ترس ــچ چی و هی

دوســت داره.

آره می گــن تــو یــه دفتــری داری کــه همــه ی کارای بــد   خوشگله  
رو تــوش می نویســی. همــه ی کارای بــدی کــه بقیــه 
ــورا کــه بخونــدش  ــه خواهــر ن می کنــن و بعــد مــی دی ب
و وقتــی دوتایــی اونــو می خونیــن، هــردو تــون ســر تکــون 

ــده. ــر خن ــن زی ــوهرا می زنی ــث زن و ش ــن و م می دی

ــه پاریس   ــع ب ــی راج ــتان عال ــه داس ــگله ی ــینین. خوش ــن بش بیای
جیرجیرک هــا داره کــه واســه تون تعریــف کنــه.

داستان نیست.خوشگله  

چیه خوشگله؟اورالندو  
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جیرجیرک هــا   خوشگله   می گفتــم،  پاریــس  بــه  داشــتم  خــب 
بلــدن ســاز بزنــن. اون صدایــی کــه مــا ازشــون می شــنویم 

صــدای ســاز زدنشــونه.

 منــم یــه مــدت ویولــن مــی زدم. ولــی بعــد مامانــم فکــر   پاریس 
ــن رو  ــدش م ــه. بع ــون نمی ش ــه آب و ن ــن ک ــرد ویول ک
ــا  ــون ب ــه شــب کــه بابام ــرم مکانیکــی. آخــه ی فرســتاد ب
زیرشــلواری رفتــه بــود بــاال پشــت بــوم آنتــن تلویزیــون رو 
ــاال کــه رخــت و  ــره ب ــه خانومــی  هــم می ــه ی درســت کن
لباساشــو جمــع کنــه. بابــای مــا هــم چــون آدم خجالتی ای 
ــدش  ــر نبین ــاس زی ــا لب ــه ب ــه خانوم ــن ک ــه ای ــوده، واس ب
عقــب عقــب مــی ره و از پشــت بــوم پــرت می شــه پاییــن. 
تــا یــه هفتــه خونــش رو کــه رو دیــوار خشــک شــده بــود 

می دیــدم.

سکوت.

ــا دارم خوشــگله…یه آکاپولکو   ــه پرنده ه ــه داســتان راجــع ب ــم ی من
ــو. ــرِک ت ــر جی ــو مایه هــای جی ــزی ت چی
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واسه من داستان نبود.خوشگله  

می گــن ایــن صدایــی کــه مــا از پرنده هــا می شــنویم   آکاپولکو  
.مــاالگا  نیســت..  خوندن شــون  آواز  صــدای  هــم 
می گفــت. می گفــت پرنده هــا از ارتفــاع می ترســن و 
ــع دارن از  ــتن در واق ــت نشس ــاخه ی درخ ــی روی  ش وقت
ــی  ــوان. خیل ــک می خ ــن و کم ــغ و داد می کن ــرس جی ت

ناراحت کننــده اســت، نــه؟

این احمقانه ترین چیزی بود که تو عمرم شنیدم.پاریس  

 چی؟آکاپولکو 

گفتم احمقانه اس.پاریس  

چرا احمقانه اس؟آکاپولکو  

 چون ماالگا هم یه احمقه.پاریس 
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یعنی چی احمقه؟آکاپولکو  

بــذار بــرات بگــم احمــق یعنــی چــی... احمــق بــه کســی پاریس  
ــف  ــزی رو تعری ــه چی ــواد ی ــی می خ ــه وقت ــن  ک ــی   گ م
کنــه کلــی   اراجیــف بــه هــم می بافــه و یــه ســاعت 
لفتــش مــی ده کــه یه ســری چــرت و پــرت نامفهــوم دروغ 
ــه و آخــر ســرش هــم هیشــکی  ــره کن رو پشــت هــم قرق

ــدی؟ ــه. فهمی ــورش چی ــه منظ نمی فهم

ــد( آکاپولکو   ــی می اندازن ــر نگاه ــم دیگ ــه ه ــکوت. ب ــه... )س ن
ــه  ــع ب ــتان راج ــه داس ــه ی ــر ک ــه نف ــه ی ــوره ک ــی چط یعن
پرنده هــا می گــه، از نظــر تــو یــه احمقــه ولــی کســی کــه 
ــرت می شــه  ــوم پ ــاال پشــت ب ــه زن از ب ــد زدن ی واســه دی

ــن احمــق نیســت؟ پایی

ــه نشــانه ی تهدیــد جلــوی پاریس   هــی! )انگشــت اشــاره اش را ب
کاپولکــو می گیــرد. )ســکوت( در ضمــن مــن  صــورت آ
ــم. )ســیگار  ــام نگفت ــودِن باب ــه احمــق نب ــزی راجــع ب چی

دیگــری در مــی آورد(
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تو رو خدا دوباره شروع نکن.خوشگله  

 همین االن یه سیگار کشیدی پاریس.اورالندو 

به شما کاری ندارم که.پاریس  

ولی دودش تو حلق ما هم می ره.اورالندو  

بــذار یــه چیــزی بهــت بگــم رفیــق. تحقیقــات نشــون داده  پاریس  
صــد در صــد کســایی کــه ســیگار نمی کشــن می میــرن. 
پــس دلیلــی نــداره کــه مــن ســیگار نکشــم چــون در هــر 

ــرم. صــورت می می

 اصال از کجا گیرشون میاری؟اورالندو 

 از آروبــا می گیر  م شــون... یکــی تــو صلیــب ســرخ پاریس 
بــراش قاچاقــی میــاره اونــم می فروشدشــون بــه ما هــا.
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مــا اینجــا تــو کــِف یــه غــذای بــی دنــگ و فنــگ موندیم اورالندو  
بعــد تــو مــی ری بــا پولــت ســیگار می خــری؟ آخــه پــول 

ــت. خودتم نیس

ــدم... گفــت پاریس   ــول دزدی ــو پ ــم از کیمون ــه خوشــگله گفت ب
ــی کــردم. کار خوب

 نگفتــم کار خوبــی کــردی، گفتــم کار بــدی نکــردی. خوشگله 
ــا  ــوره؟ ی ــو می خ ــه درِد کیمون ــه چ ــول ب ــه پ ــب آخ خ
ــوالش رو  ــاد پ ــرادرزاده اش می ــا اون ب ــه ی ــون می کن گمش

ــوره. ــس می خ ــه درد پاری ــل ب ــی  دزده. حداق م

گمشــون هــم نکنــه اینجــا چیــزی نیــس کــه بتونــه اورالندو  
بخــره... البتــه ظاهــرا بــه جــز ســیگار.

 خواهــر نــورا وارد می شــود. کاســه ای ســوپ در دســـت 
راســـتش و یــک کـــتاب کهنــه در دســت دیگرش.

بیایــد... فقــط تونســتم براتــون یــه کاســه ســوپ بیــارم. بــا خواهر نورا 
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همیــن ســر کنین...ایــن کتابــم واســه توئــه اورالنــدو.

ممنــون خواهــر نــورا... مــن خــودم از سرآشــپز یــه کاســه اورالندو  
گرفتــم ولــی مزخــرف بــا لگــد زد زیــرش.

آره بهمــون گفــت جذامــی . اگــه بلــد نباشــه شــیر بدوشــه  آکاپولکو  
ــرف رو   ــوی ظ ــیر ت ــوری ش ــه چط ــا می دون ــی مطمئن ول

بریــزه زمیــن.

ظــرف غذاتــون رو بدیــد بــه مــن. می بــرم می شورم شــون خواهر نورا 
پس شــون مــی دم بــه آشــپزخونه.

ــا آکاپولکو   ــورا. چــون انقــدر ب الزم نیســت بشوری شــون خواهــر ن
ــز شــدن. ــم کــه تمی ــون لیس شــون زدی زب

)کتــاب را بــاز می کنــد و صفحــه ای از آن را بــه اورالنــدو خواهر نورا 
نشــان می دهــد( دربــاره ی پســر فقیریــه کــه روزگاران 

ــو انگلســتان زندگــی می کــرد. ــم ت قدی
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خیلی هم فقیر به نظر نمی رسه.اورالندو  

 نــگاه کــن. همه شــون کــراوات زدن. براشــون غــذا آکاپولکو 
ــه ظــرف ســوپ  ــم واســه ی ــا مجبوری هــم ســرو شــده. م

ــم. بجنگی

اون   اورالندو   می خوایــم،  بیشــتری  غــذای  سرآشــپز  از  وقتــی 
ــی ده و   ــونمون م ــه رو نش ــن ریخت ــه رو زمی ــی ک غذاهای

داریــم اصــراف می کنیــم. مــا همــه اش  می گــه 

نمی خوام داخل این ماجرا بشم.خواهر نورا 

خواهــر نــورا واســـه اولیــن بــاره کــه می بیـــنم از یــه   اورالندو  
می ریــن. طفــره  موضوعــی 

مــن واســه صلیــب ســرخ کار نمی کنــم. منــم مــث شــما خواهر نورا 
ــک  ــرخ کم ــب س ــراد صلی ــه اف ــط ب ــم. فق ــا مهمون اینج
ــن رو  ــه ها بگ ــه بچـ ــد ب ــه بای ــیزایی ک ــه چـ ــم ک می کن
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کاپولکــو  بــه اطالعشــون برســونم. االن اومــدم کــه بــه آ
بگــم بهتــره بــری تــو ایــن گالون هــا و یــه کمــی  آب تنــی 
ــن  ــو ای ــاری باشــه کــه مــی ری ت ــن ب ــی. شــاید آخری کن
گالون هــا.   فــردا قــراره یــه خانــواده بیــان بــرای مصاحبــه. 

ــز باشــی )خــارج می شــود(. ــر و تمی ــره ت ــس بهت پ

شنیدین؟ قراره برم آمریکا! قراره برم آمریکا.آکاپولکو  

کاپولکو.اورالندو   خوبه آ

ــه زن و پاریس   ــت ی ــط گف ــزد. فق ــرف ن ــکا ح ــی از آمری کس
ــن ات. ــان ببین ــرار بی ــوهر ق ش

حتما آمریکایی ان.آکاپولکو  

ــر. هــر جــا باشــه. اورالندو   ــه جــای بهت ــی ری ی ــه کــه م مهــم این
دیگــه مجبــور نیســتی واســه غــذات بجنگــی. مــث همون 
موقع هــا کــه مامانــت بــرات غــذا درســت می کــرد و 
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مجبــور نبــودی بــراش ســر و کلــه ی کســی رو بشــکنی. 
دیگــه آواره نیســتی.

زن، شوهـــر، دوســـت، رفیــق و یــا حتــی کســی کــه   خوشگله  
عاشقشــی ممکنــه یــه روزی از پشــت بهــت خنجــر بزنــه، 

ــز. ــادر هرگ ــدر و م ــی پ ول

ــن فکــر می کــردی کــه   اورالندو   ــه ای ــش داشــتی ب ــه ســاعت پی ی
ــی ری  ــاش داری م ــه ج ــاال ب ــان. ح ــش جوان ــری ارت ب

ــکا. آمری

وای فکــرش رو بکــن اگــه رفتــه بــودم ارتــش جوانــان چــه آکاپولکو  
بالیــی ســرم میومــد. االن احتمــاال داشــتم دهــن یه ســری 

ــاه رو ســرویس می کــردم. آدم بی گن

 فکر کردم دوست داری بری ارتش جوانان.اورالندو 

ــری آدم آکاپولکو   ــه س ــه ی ــره ب ــت داره ب ــی دوس ــال. ک ــی خی ب
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ــارت  ــاوز و غ ــه، تج ــه، آدم بکش ــدازی کن ــاه تیران بی گن
ــه و... ــش بکش ــه آتی ــه و ب کن

 همه چیز رو از بین ببره.اورالندو 

)همزمــان بــا او( همــه چیــز رو از بیــن ببــره. اونجــا آکاپولکو  
ــن  ــودم. از ای ــده ب ــد ش ــه ناامی ــط دیگ ــه. فق ــِث جهنم م
ــرم  ــره ب ــردم بهت ــر ک ــواد. فک ــو نمی خ ــکی من ــه هیش ک
ــایدم یــه  همون جــا حشــیش بکشــم و آدم بکشــم و ش
ــر از  ــه؟ بهت ــی مهم ــه ک ــرم. واس ــگ بمی ــو جن روزی ت
ــا اینجــا  ــی. م ــچ کاری نکن ــه کــه اینجــا بشــینی و هی این
هــم داریــم می  جنگیــم. ولــی ســِر چــی؟ ســر یــه کاســه 
ــف  ــی تل ــز واقع ــه چی ــه ی ــره آدم واس ــب بهت ــوپ. خ س
شــه تــا واســه یــه کاســه ســوپ. اینطــوری پیــش خــودت 
ــدرم می جنگــم. دارم واســه  ــادر  پ می گــی دارم واســه م

می جنگــم. خونــواده ام 

خـــنده دارش اینجاس اون کله گـــنده هایی که   خودشون پاریس  
جنــگ رو راه انداختــن نشســته ان خونه شــون  و بــه جــاش 
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ــه ســری آدم بدبخــت کــه حتــی خیلیاشــون نمی دونــن  ی
اصــال واســه چــی جنــگ ســر گرفتــه دارن جــون مــی دن.

بهتــره بــری یــه آب تنــی کنــی و خــودت رو هــم آمــاده   اورالندو  
کاپولکــو. کنــی آ

اه. آب اون گالون هــا از همــه چــی کثیف تــره. فکــر آکاپولکو  
ــرده؟ ــرک ک ــم چ ــی گوش ــه چ ــی واس می کن

ــون اورالندو   ــوم خونه ت ــو وان حم ــی ت ــه زودی می تون ــش ب عوض
لــم بــدی.

فکر می کنی اونا تو خونه شون وان هم دارن؟آکاپولکو  

همه خونه های آمریکا وان دارن.اورالندو  

ــری  ــیگار دیگ ــس س ــود. پاری ــارج می ش ــو خ کاپولک  آ
بــا  نمی کنــد.  خوشــگله  روشـــنش  امــا  درمــی آورد 
روبیکــش مشــغول اســت. اورالنــدو می نشــیند و دفتــرش 
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را از جیبــش در میــاورد و مشــغول نوشــتن می شــود. نــور 
بــه آرامی مــی رود.
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صحنه سوم

ــا  ــورا ب ــر ن ــته. خواه ــز نشس ــک می ــت ی ــو پش کاپولک آ
عجلــه اتــاق را مرتــب می کنــد.

چطوری من رو انتخاب کردن؟آکاپولکو  

منظورت چیه؟خواهر نورا 

ــا آکاپولکو   ــده. از کج ــکاس نیوم ــه ع ــه ک ــی می ش ــه ماه ــه ی آخ
ــرده ن؟ ــاب ک ــن  رو انتخ م

از روی عکس هــای قبلــی ات. می دونــی کــه تــا فایل تــون خواهر نورا 
ــرخ    ــب س ــه. اول صلی ــول می کش ــه ط ــردم برس ــت م دس
ــم  ــا ه ــد اون ــی، بع ــورهای خارج ــه کش ــون ب می فرستدش
ــن.  ــا رو می کن ــن کاره ــه ای ــه هایی ک ــه موسس ــی دن ی م
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یــه زمانــی می بــره کــه بــه دســت آدمــای عــادی برســه.

نمی شــه همــون عکســا رو همیشــه بفرســتن ایــن ور   اون آکاپولکو  
ــاه از  ــر م ــه ه ــور نمی ش ــکاس مجب ــم ع ــوری ه ور. اینط
منطقــه ی جنگــی رد بشــه کــه فقــط عکــس مــا رو بگیــره 
ــم و  ــاز کنی ــمون رو ب ــیم نیش ــور نمی ش ــا مجب ــم م و ه
لبخنــد بزنیــم تــو دوربیــن. یعنــی بــه نظــرم احمقانــه اس. 
ــا  ــن آدم ــن نمی گــن ای ــا رو می بین ــی کــه عکــس م اونای
چــرا دارن لبخنــد می زنــن؟ مایــی کــه تــو ایــن وضعیتیــم؟ 
وســط جنــگ؟ خونــواده ای هــم کــه نداریــم. خــب ایــن 
خیلــی خنــده دار نیســت. واســه چــی بایــد یــه خنــده ی 

گلــه گشــاد تحویــل عکســا بدیــم؟

عــکاس شــغلش عکــس گرفتنــه. تــو هــم مجبــو نیســتی   خواهر نورا 
ــی. ــد بزن ــرن لبخن ــی دارن ازت عکــس می گی وقت

همه این کار رو می کنن.آکاپولکو  

قبال کسی تو عکس نمی خندید.خواهر نورا 
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قبال؟آکاپولکو  

ــن   خواهر نورا  ــای ای ــت عکس ــو هیچ وق ــر. ت ــی قبل ت ــان خیل آره. زم
مشــاهیر رو دیــدی؟ هیچ وقــت موقــع عکــس گرفتــن 

ــودن. ــی ب ــگار همــه ش عصبان ــد نمــی زدن. ان لبخن

چرا لبخند نمی زدن؟آکاپولکو  

ــای خواهر نورا  ــه عکس ه ــد( اگ ــانه می زن ــو را ش کاپولک ــای آ )موه
قدیمــی  رو نــگاه کــرده باشــی، تقریبــا همه تو عکساشــون   
حالــت عبــوس و جــدی دارن. فــرق نمی کنــه کــی 
ــه نویســنده اس کــه  ــن -ی ــارک توای ــال م ــی مث باشــه. حت
رمان هــاش روحیــه ی شــادی داره- اگــه عکساشــو ببینــی 
همیشــه اخــم کــرده. از نویســنده بگیــر تــا ژنرال و ســروان 

و آدمــای عــادی.

خب چرا؟آکاپولکو  



54

پیام طامهاورالندو

ــع خواهر نورا  ــه اون موق ــده ک ــه ش ــال ۱۸۲۳ گرفت ــس س ــن عک اولی
ــه  ــه ش ــس گرفت ــیده عک ــول می کش ــاعت ط ــت س هش
ولــی تــا صــد ســال بعــدش ایــن زمــان بــه پونــزده دقیقــه 
ــه  ــزده دقیق ــل پون ــودن حداق ــور ب ــا مجب هــم رســید. آدم
بــدون تکــون خــوردن جلــوی دوربیــن بشــینن. واسه شــون 
راحت تــر بــوده کــه بــا یــه حالــت عــادی بشــینن تــا اینکــه 

پونــزده دقیقــه لبخنــد مصنوعــی داشــته باشــن.

ولــی آکاپولکو   کنــن  اخــم  می تونســتن  دقیقــه  پونــزده  یعنــی 
بخنــدن؟ نمی تونســتن 

تــو االن ســه ثانیــه می خنــدی بــازم ازش خوشــت نمیــاد. خواهر نورا 
بــه هــر حــال ایــن یکــی از دلیل هــاش بــود.

دیگه چی دلیلی داره؟آکاپولکو  

نمی دونــم. خــب اون موقــع وضعیــت بهداشــت هــم مثــل خواهر نورا 
االن نبــود کــه. یــا شــاید بهتــره بگــم مثــل شــرایط ما هایــی 
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ــون و  ــت دندونش ــت بهداش ــوده. وضعی ــم ب ــه اینجایی ک
اینــا.

دلیل احمقانه ای بود خواهر نورا.آکاپولکو  

ــر خواهر نورا  ــو سراس ــهور- ت ــه آدم مش ــازه ی ــه آدم - ت ــع ی اون موق
ــت.  ــس می گرف ــا عک ــت ت ــت بیس ــاید نهای ــرش ش عم
ــا لبخـــند بی خــودی  واســه   هـــمین ســـعی نمی کــردن ب
شــخصیت درونی شــون رو طــور دیگــه ای انتقــال بــدن بــه 
نســل های بعــد. حتــی اگــه نقاشــی های قدیمــی  رو هــم 
نــگاه کنــی، فقــط مــردم فقیــر و مســت در حــال لبخنــد 
زدن هســتن و مــردم مشــهور یــا عــادی هیچ وقــت لبخنــد   

ــا لیــز. نمــی زدن. نهایتــش یــه لبخنــد محــو مثــل مون

 کی هست؟آکاپولکو 

ــر خواهر نورا  ــه ه ــی ب ــی دم. ول ــون م ــت نش ــدا به ــش رو بع عکس
حــال لبخنــد مرســوم نبــود. همــون نویســنده ای کــه 
بهــت گفتــم یــه جایــی گفتــه عکــس یــک ســند مهمــه، 
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ــدگان  ــرای آین ــه ب ــت ک ــر از آن نیس ــز احمقانه ت هیچ چی
یــک لبخنــد احمقانــه کــه بــرای همیشــه ثابــت باشــد، بــه 

ــذاری.م ــادگار بگ ی

چه عجب اینا یه حرف درست حسابی زدن.آکاپولکو  

کاپولکــو. خواهر نورا  حــرف درســت و حســابی زیــاد می زنــن آ
ــو  ــه ت ــی ک ــر کس ــدی. ه ــوش ب ــون گ ــد بهش ــط بای فق
زندگیــت می بینــی حتمــا یــه چیــز جدیــدی می دونــه کــه 

تــو نمی دونــی.

می دونــی خواهــر نــورا تــو آدم خوبــی هســتی. فکــر کنــم آکاپولکا  
دلــم بــرات تنــگ بشــه. البتــه مطمئــن نیســتم. ولــی فکــر 
ــم تنــگ شــد  ــرات تنــگ بشــه. اگــه دل ــم ب ــم دل می کن

ــه؟ ــون ن ــا ببینم ت ــام اینج ــم بی می تون

اگه جنگ تموم نشده باشه آره.خواهر نورا 
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ــم   آکاپولکو   ــوری می دون ــن ط ــه. ای ــوم نش ــه تم ــدوارم ک ــس امی پ
شــما ها اینجاییــن هنــوز. از آمریــکا تــا اینجــا خیلــی راهــه 

خواهــر نــورا، نــه؟

ــا   خواهر نورا  ــه از اینج ــدازه ی اینک ــت ان ــه گف ــا می ش ــم... تقریب م
ــا آمســتردام. ــری ت بخــوای ب

 آمستردام؟آکاپولکو 

کاپولکــو! منظــورم شهرشــه. نــه اون دوســتت کــه پاییــن خواهر نورا  آ
ــه. دم آب خــوری اذیتــت می کن

ــم   آکاپولکو  ــا اس ــه ی آدم ــاس؟ هم ــم کج ــهرش نمی دون ــا. ش  آه
ــونه؟ ــون روش شهرش

همــه نــه. شــما ها کــه اینجاییــن اکثــرا اســم شــهر روتونــه. خواهر نورا 
آدم هــای عــادی هــم بعضیاشــون اســم شهرشــون رو 

مــی ذارن رو بچه هاشــون.
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مِث ویرجینیا وولف؟آکاپولکو  

)مکث کوتاه( این اسم رو از کجا شنیدی؟خواهر نورا 

ــدو آکاپولکو   ــه اورالن ــودی ب ــه داده ب ــی ک ــی از کتاب های رو یک
ــو ذهــن  ــود اســمش رو. از اون اســم هاس کــه ت نوشــته ب
آدم می مونــه. ویرجینیــا وولــف. بهــش می خــوره عصبــی 

باشــه.

ویرجینیــا هــم اســم یــه ایالتــه تــو آمریــکا ولــی نمی دونــم خواهر نورا 
مرســومه  اســمیه کــه  نــه.  یــا  متولــد همــون شــهره 
ــوره  ــش می خ ــی به ــی می گ ــه چ ــکا... واس ــو   آمری ت

ــه؟ ــی باش عصبان

آخــه پشــت جلــد کتابش نوشــته بــود چطوری خودکشــی آکاپولکو  
کرده.

توام فقط همون رو خوندی آره؟خواهر نورا 
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ــر ســنگ آکاپولکو   ــش رو پ ــای کت ــوی جیب ه ــود ت آره. نوشــته ب
ــه در  ــر اینک ــه خاط ــم ب ــا. اون ــو دری ــی ره ت ــه و م می کن
ــن  طــول جنــگ خیلــی از دوســتاش کشــته می شــن و ای
موضــوع باعــث افســردگی ش می شــه. احمقانــه اس. مــن 
ــنگ  ــر س ــام رو پ ــن جیب ه ــما بمیری ــه ش ــت اگ هیچ وق
نمی کنــم و بــرم تــو دریــا. )مکــث کوتــاه( ولــی چیــزی 

ــود. ــرام بیشــتر جالــب ب ــود ب کــه پایینــش نوشــته ب

چی نوشته بود؟خواهر نورا 

مگه خودت نخوندی کتاب رو؟آکاپولکو  

ــت خواهر نورا  ــه پش ــدم، ن ــاب رو خون ــود کت ــط خ ــم فق ــر کن فک
جلــدش رو.

کاِر درســتی نیســت. حتمــا یــه دلیلــی داشــته کــه پشــت آکاپولکو  
جلــد کتــاب اونــارو نوشــته ان.
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حق با توئه... حاال چی نوشته بود؟خواهر نورا 

نوشــته بــود یــه ســازمانی کــه االن اســمش رو یادم نیســت آکاپولکو  
یــه تحقیقاتــی کــرده راجــع بــه خطرناک تریــن شــغل های 
ــی  ــود یک ــته ب ــود. نوش ــزوش ب ــم ج ــندگی ه ــا. نویس دنی
از خطرناک تریــن شــغل های دنیــا نویســندگیه. دقیقــا 
ــه  ــه کــه راجــع ب ــن چیزی ــی ای ــدم ول منظــورش رو نفهمی
ــه اون  ــه ک ــل چیزی ــا حداق ــود داره... ی ــندگی وج نویس
ــه نویســندگی وجــود داره. ــه راجــع ب ــا می کن ــاب ادع کت

مکث کوتاه.

کاپولکــو، ایــن کــه ایــن آدمــا اومــدن خواهر نورا  فقــط بهــت بگــم آ
بــرای مصاحبــه بــه ایــن منظــور نیســت کــه حتمــا انتخابت 
کــردن. فقــط بــه سواالشــون جــواب بــده و ســواالی 

خودتــم ازشــون بپــرس.

منم می تونم ازشون سوال بپرسم؟آکاپولکو  
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کاپولکو.خواهر نورا  سواالیی که مربوط به این قضیه بشه آ

گرفتم.آکاپولکو  

ــز نشســته خواهر نورا کاپولکــو منتظــر پشــت می  خــارج می شــود. آ
ــوند. ــوهری وارد می ش ــی زن و ش ــس از مدت ــت. پ اس

ــو مرد   کاپولک ــس آ ــا.. .پ ــرم تین ــم همس ــن ه ــِردم. ای ــن ِف م
ــی. توی

خوِد خودمم.آکاپولکو  

ــم   زن  ــی اسـ ــا می تون ــش م ــدی پی ــه اوم ــد از اینک ــه بع  البت
قبلــی ات کــه بچــه بــودی رو دوبــاره داشــته باشــی یــا هــر 

اســمی  کــه دلــت بخــواد انتخــاب کنــی.

مِث ویرجینیا؟آکاپولکو  
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مکث کوتاه.

 اگه این رو دلت می خواد آره.زن 

ــن   آکاپولکو   ــن؟ االن کــه مــن رو دیدی چــرا مــن رو انتخــاب کردی
ــه؟   ــرق نمی کن ــو ف ــا اون ت ــم ب ــتین؟ عکس ــیمون نیس پش
)فایــل را از زیــر دســت مــرد می کشــد( نــه. فقــط انــگار 

اینجــا عکســم رو پشــت قاشــق انداختــن.

ــن   مرد   ــه س ــا اینک ــم ب ــم و دیدی ــت رو خوندی ــا فایل ــب م خ
ــی.  ــراد اینجای ــن اف ــی از قدیمی تری ــداری، یک ــادی ن زی
ــن بچــه چــه  ــم کــه خــب ای ــون فکــر کردی ــش خودم پی

ــن... ــه همی ــرده. واس ــی ک گناه

یعنی اگه از قدیمی ترین ها نبودم انتخابم نمی کردین؟آکاپولکو  

نــه خــب مــا اطالعاتــت رو خوندیــم. بــه نظرمــون جالــب مرد  
اومــد کــه...
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 چی به نظرتون جالب اومد؟آکاپولکو 

ــرادر زن   ــی ب ــو می تون ــم ت ــا فکــر کردی ــع م ــی در واق می دون
خوبــی بــرای  بچــه ی مــا باشــی.

)ذوق زده( من برادر دارم؟آکاپولکو  

بهترین برادر دنیا رو.زن  

ــودم آکاپولکو   ــن خ ــی م ــه می دون ــا؟ آخ ــرادر دنی ــن ب ــا بهتری واقع
یــه داداش داشــتم کــه بیشــتر دلمــون می خواســت چشــم 
هــم دیگــه رو در بیاریــم تــا اینکــه بــرادری کنیــم... ایــن 

ــه؟ ــیگار می کش ــرتون س پس

نه! ابدا!زن  

مشروب می خوره؟آکاپولکو  
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حتی یک جرعه!مرد  

شب ها چی؟ شب ها دیر نمیاد خونه؟آکاپولکو  

به هیچ وجه...این چه سوالیه؟مرد  

مث اینکه واقعا پسر خوبیه.آکاپولکو   

یه بچه ی بی نقص.مرد  

چند سالشه؟آکاپولکو  

دو ماه دیگه می شه یه سال و نیم.زن  

سکوت.

 خب پس گفتی به نظرت من آدم جالبی ام؟آکاپولکو 
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 من همچین حرفی نزدم.مرد 

همین االن گفتی. مگه نگفت تینا؟آکاپولکو  

من گفتم به نظرم جالب اومد که بیایم ببینیم ات.مرد  

 تو هیچ وقت این حرف رو نزدی.آکاپولکو 

تو اصال اجازه ندادی من حرفم رو تکمیل کنم.مرد  

ــدی اون   آکاپولکو   ــند ســال دیگــه دی ــن دوســـت مــن، اگــه چـ ببی
بچــه ات کــه دو مــاه دیگــه تــازه یــک ســال و نیمــه 
می شــه بــا یــه شیشـــه مشــروب رفــت تــو اتاقــش و در رو 

ــن. ــی نک ــچ تعجب ــرد هی ــل ک ــودش قف رو خ

برای چی؟مرد  
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بــرای چــی؟ می پرســه بــرای چــی؟ می خــوای بهــت آکاپولکو  
ــی؟ ــرای چ ــم ب بگ

بگو.مرد  

لطیفــه. آکاپولکو   پیــاز  پوســت  مثــل  بچــه  روح  اینکــه  بــرای 
نمی تونــی بهــش بگــی آدم جالبیــه و نظــرت رو  عــوض 
کنــی. بچــه رو اون حــرف تــو حســاب بــاز می کنــه.

را مرد  کتــش  زن  می شــود.  بلنــد  )مــرد  احمقانــه اس.   
بنشــیند( کــه  می کشــد 

بفرمــا! حــاال شــد احمــق… بــا همیــن فرمــون پیــش بریــم آکاپولکو  
تــا ده دقیقــه دیگــه تــو گوشــم هــم می زنــی.

من تا حاال دست رو بچه م بلند نکردم.مرد   

ــم آکاپولکو   ــه ه ــه پش ــه ی ــه االن زورش ب ــه اون بچ ــه ک ــه این واس
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نمی رســه. چنــد ســال دیگــه کــه از در رد نشــد هــر چــی 
ــی. ــش می گ ــاد به ــم در بی از دهنت

من همچین کاری نمی کنم.مرد  

تــو اول بــه مــن گفتــی بــه نظــرت آدم جالبــی ام. بعــدش آکاپولکو  
ــی احمــق.  ــم گقت ــی. بعدشــم به ــس گرفت ــت رو پ حرف
ــی  ــج ســال دیگــه چــه بالی ــا پن خــودت محاســبه کــن ت

ــاری. ــه ســرم بی ممکن

ــن زن   ــِرد ای ــور ِف ــو. منظ کاپولک ــدم آ ــح ب ــن توضی ــذار م ب
بــود کــه تــو آدم جالبــی هســتی کــه ایــن همــه مــدت از 
بچگــی ات رو اینجــا ســپری کــردی. بدون خونــواده ات و 
تــا حــاال هــم کار بــدی اینجــا نکــردی. مــا پرونده هــا رو 
کــه می خوندیــم، هــر کســی حداقــل یــه کار بــدی تــوی 
ــچ  ــود. هی ــاک ب ــاِک پ ــو پ ــرای ت ــت. ب ــده اش داش پرون
چیــز بــدی   تــوش نبــود. خواهــر نــورا هــم ایــن موضــوع 

ــد کــرد. رو تایی
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از تــو خوشــم میــاد… )بــه مــرد اشــاره می کنــد( ولــی بــه آکاپولکو  
تــو مشــکوکم.

)دوبــاره کــت مــرد را می کشــد کــه بنشــیند( حــاال زن  
بپرســی؟ مــا  از  ســواالتو  می خــوای 

شما سواالتون تموم شد؟آکاپولکو  

با این روند ترجیح می دیم سوال دیگه ای نکنیم.مرد  

 این باز داره شروع می کنه!آکاپولکو  

کاپولکــو، آروم بــاش. ِفــرد، تــو هــم خواهشــا چنــد زن    نــه آ
لحظــه چیــزی نگــو… بــه خاطــر مــن.

هر دو آرام می شوند. سکوت.

پدر و مادرت زنده ان؟ می دونی کجان؟مرد  
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)مکث کوتاه( دوست دارم تینا ازم بپرسه.آکاپولکو  

باشــه. باشــه. مــن می پرســم. راجــع بــه خانــواده ات چــی زن  
ــر داری؟ می دونــی؟ ازشــون خب

خــب اونــا آدمــای خیلــی خوشــبختی نبــودن. پــدرم آکاپولکو  
ــای  ــی بز ه ــه کوه ــت ی ــت پش ــد می رف ــه می ش ــح ک صب
یــه آدم دیگــه ای رو می دوشــید. البتــه خیلی هــاش رو 
ــهر  ــو ش ــت ت ــدش می رف ــه و بع ــو شیش ــرد ت ــم می ک ه
ــب  ــازه ای از صاح ــه اج ــدون اینک ــی ب ــت. حت می فروخ
ــا  ــن بز ه ــی از ای ــه روزی یک ــب ی ــی خ ــره. ول ــا بگی بز ه
بــا لقــد می زنــه تــو شــکمش و تقریبــا نــاکارش می کنــه. 
دیگــه نمی تونســت خــم شــه شــیر بدوشــه. زیــادم کــه راه 
می رفــت فتقــش درد می گرفــت. مــادرم هــم کارش شــده 
بــود مواظـــبت از اون. یــه روزی کــه گرفتــه بودن مــون و   
مجبورمــون می کــردن کــه بگیــم تســوفو... هــی راســتی 

ــوفو؟ ــی تس ــی بگ ــو می تون ت

نه. لطفا بقیه اش رو بگو.زن  
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ــط آکاپولکو   ــا فق ــی م ــوفو ول ــم تس ــا بگی ــتن م ــا می خواس آره اون
ــردن.  ــلیک می ک ــم ش ــا ه ــو. اون ــم توف ــم بگی ــد بودی بل
نمی دونــم چــی شــد. چــون بچه هــا رو از خونواده هاشــون 
ــن.  ــه نزن ــون ضرب ــه روحیه ش ــاد ب ــه زی ــردن ک ــدا ک ج
)بــه مــرد( هــی می بینــی؟ حتــی اون جنایتــکارا هــم ایــن 

می فهمــن. رو  چیز هــا 

پس تو االن چطوری بلدی بگی؟مرد   

یکی از بچه های اینجا یادم داد.آکاپولکو  

پس یعنی مطمئن نیستی خونواده ات زنده ان؟زن  

ــه   آکاپولکو   ــده باشــن. )ب ــم زن ــن کــه نیســتم. فکــر نکن ــه مطمئ ن
ســرش اشــاره می کنــد( ولــی خــودم ایــن تــو واســه خــودم 

ــتم. ــون داش ــده نگه ش زن

 اگه سوالی داری می تونی بپرسی.زن 
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شما از کجای آمریکا میاین؟آکاپولکو  

از آلمانش!مرد  

چی؟آکاپولکو  

 آلمانمرد 

ــن   آکاپولکو   ــه زن( ای ــدی؟ )ب ــد ب ــر ب ــدی خب ــط بل ــو فق ــم ت ببین
ــه؟ چش

این بار حق با اونه. ما تو آلمان زندگی می کنیم.زن  

یعنی تو آمریکا زندگی نمی کنین؟آکاپولکو  

ــرای اینکــه آلمــان جــزوی از   مرد   اگــه احتمــال کوچیکــی ب
ــه! ــازم ن ــم... مــم... ب ــکا باشــه در نظــر بگیری آمری
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کاپولکو. ما تو آمریکا زندگی نمی کنیم.زن   نه آ

خوبه. پس اگه بیفتم زندان برام خوب می شه.آکاپولکو  

مرد و زن گیج نگاهش می کنند.

ــی   آکاپولکو  ــدان می تون ــی زن ــه بیفت ــان اگ ــو آلم ــن ت ــه می گ  آخ
تــالش کنــی از اون تــو فــرار کنــی. چــون بــه حــق آزادِی 
ــرار از  ــرای ف ــالش ب ــع ت ــی دن. در واق ــت م ــا اهمی آدم ه

زنــدان اونجــا غیــر قانونــی نیســت.

ما چیزی از این مزخرفات نمی دونیم.مرد  

بهتره که بدونی شاید یه روزی به دردت خورد.آکاپولکو  

خودم خوب می دونم چی ممکنه به دیدم بخوره.مرد  

تــو هیچــی نمی دونــی. هیچ کــس نمی دونــه. انــگار آکاپولکو  
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یــه روز قــراره چشــم وا کنــم  مــن می دونســتم کــه 
ــودت  ــو، خ ــا ت ــده ام. ی ــراب ش ــن خ ــو ای ــه ت ــم ک و ببین
ــراره  ــه روز ق ــی کــه ی اصــال می تونســتی فکــرش رو بکن
بشــینی جلــو یــه بچــه ســرتقی مــث مــن و بــه خاطــر بــه 
ــگ  ــگ و فن ــدر دن ــش انق ــول کردن ــی قب فرزندخوندگ
بکشــی؟ نمی دونســتی دیگــه. واســه همیــن می گــم 
ــر  ــه خاط ــاید ب ــوره. ش ــه دردت   بخ ــه روزی ب ــاید ی ش

کــودک آزاری بندازنــت زنــدان.

سکوت.

اونجا تو آلمان استخر دارین؟آکاپولکو  

ــم زن   ــو داری ــاط کوچول ــه حی ــی ی ــم. ول ــتخر نداری ــه. اس ن
ــو هــم  ــزه ی کوچول ــاب و سرســره ی بام ــه ت ــوش ی کــه ت

ــتیم. گذاش

تاب و سرسره واسه سن من خیلی مناسب نیست.آکاپولکو  
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در واقع واسه تو نیستن. برای بچه ی خودمونن.مرد  

پــس اگــه اســتخر نداریــن حتمــا از اون تابلو هــا هــم   آکاپولکو  
نداریــن کــه روش نوشــته »مــا تــو توالــت شــما شــنا 
نمی کنیــم پــس لطفــا شــما هــم تــو اســتخر مــا نشاشــین!«

نه خوشبختانه نداریم.مرد  

ــی   آکاپولکو   ــن تابلوی ــه همچی ــودم ی ــن خ ــتین م ــتخر داش ــه اس اگ
بــراش. می خریــدم 

واقعــا لطــف بزرگــی می کــردی )بــه زن اشــاره ای می کنــد مرد  
ــه بروند( ک

ــه ای   زن   ــز دیگ ــم. چی ــه بری ــده دیگ ــوم ش ــواالت تم ــه س اگ
نیســت کــه بخــوای بپرســی. یــا چیــزی نیســت کــه 

ــی؟ ــه کن ــوای اضاف بخ
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نه، فکر کنم همه اش همین بود.آکاپولکو  

مرد و زن بلند می شوند که بروند.

ــه آکاپولکو   ــه دون ــن ی ــه ســوال ازت دارم. می خــوام ای ــِرد. ی هــی ِف
رو صادقانــه بهــم جــواب بــدی.

باشه.مرد  

قرار نیست من رو انتخاب کنین؟ نه؟آکاپولکو  

 مکث.

  مرد به او خیره می شود و حرفی نمی زند.

 مکث.

ــرش را روی  ــو س کاپولک ــوند. آ ــارج می ش ــرد و زن خ م
ــود. ــم می ش ــج ک ــه تدری ــور ب ــذارد. ن ــز می گ می
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صحنه  چهارم

ســر و صــدای درگیــری بیــن دو نفــر بــه گــوش می رســد. 
بــا روشــن شــدن صحنــه پاریــس و خوشــگله را می بینیــم 
کــه بــا هــم در گیــر هســتند. بعــد از چندلحظــه اورالنــدو 

ــود. وارد می ش

چیکار دارین می کنین شما دو تا؟اورالندو  

بهش بگو سوپم رو بهم برگردونه.خوشگله  

سوپ تو نیست.پاریس  

چرا سوپش رو ازش گرفتی؟اورالندو  

سوپ اون نیست.پاریس  
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 سوپ من نیست؟خوشگله 

 ســوپ تــو نیســت. ســوپ اون نیســت اورالنــدو. وقتــی پاریس 
اومدیــم اینجــا بــود.

حاال سر یه چس سوپ قشقرق به پا انداختین؟اورالندو   

ــه پاریس  ــری بگ ــس دروغ بزرگ ت ــر ک ــتیم ه ــرار گذاش ــه. ق  ن
ــال اون شــه. ســوپ  م

خجالــت بکشــین. از خودتــون خجالــت بکشــین واقعــا. اورالندو  
ــا  ــن. واقع ــرط بندی ام می کنی ــوپ ش ــه س ــه کاس ــر  ی س
کــه. ایــن کارا چیــه؟ مــن تــا دو ســال پیــش نمی دونســتم 

اصــال چطــور بایــد دروغ بگــم.

اورالنــدو. ســکوت.  بــه  را می دهنــد  ظــرف ســوپ 
پاریــس رادیویــش را در مــی آورد و روشــن می کنــد. 
خوشــگله هــم دوبــاره بــا مکعبــش مشــغول می شــود.
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چقدر پیش رفتی خوشگله؟اورالندو  

ها؟خوشگله  

مکعب رو می گم.اورالندو  

ــی   خوشگله   ــل زندگ ــت. مث ــش روی اش نیس ــم پی ــه. مه ــی ن خیل
می مونــه. مــی ری جلــو. حــس می کنــی داری یــه طرفــی 
ــی  ــه می بین ــوم می ش ــی تم ــا وقت ــی ام ــت می کن رو درس

همــون باعــث شــده یــه چیــز دیگــه خــراب شــه.

ــا رو پاریس   ــه یکــی از این ه ــارده ثانی ــو چه ــن ت ــوی م ــر عم پس
درســت کــرد.

پسر عموی تو هیچ گهی نخورده.خوشگله  

ــوزم  پاریس   ــه کاملــش کــرده. هن ــارده ثانی ــو چه دارم می گــم ت
ــه.  ــه درســتش کن ــو چهــارده ثانی ــه تونســته ت فکــر می کن
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آخــه کــور رنگــی داره.

کسی هم چیزی بهش نگفت؟خوشگله  

چــرا بایــد چیــزی بهــش می گفتیــم؟ هنــوزم همیــن پاریس  
ــش اون کار رو  ــو ذهن ــه ت ــه ک ــم این ــه. مه ــرو می کن فک
کامــل کــرده و بعــدش رفــت ســراغ چیــزای دیگــه. اگــه 
ــه  ــردن ی ــور ک ــه ج ــت واس ــش رو می ذاش ــوزم   وقت هن
ــم  ــم. مه ــت می گ ــن راس ــاور ک ــود. ب ــوب ب ــب خ مکع
اینــه کــه   خــودت چــی فکــر می کنــی. بعــدش هــم یــه 
ــه  ــد و س ــه خری ــد تیک ــای هفتص ــن   پازل ه ــه از ای دون
روزه کاملــش کــرد. البتــه اون تصویــری کــه روی جعبــه 
ــاوت  ــال متف ــم کام ــا می دیدی ــه م ــزی ک ــا اون چی ــود ب ب
بــود. ولــی اون خــودش کــه می تونســت اون چیــزی کــه 

ــن مهمــه. ــه. همی ســاخته رو ببین

هنوزم نمی دونه؟خوشگله  

گمون نکنم.پاریس   
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ــزرگ خوشگله   ــر ب ــاری خواه ــه ب ــره. ی ــه بهت ــودش بفهم ــه خ اگ
مــن رفتــه بــود پیــش پــدرم تــوی خــارج از شــهر. پــدرم 
ــو  ــه ی کوچول ــه خون ــهر ی ــه ی ش ــوی حوم ــود. ت ــار ب نج
داشــت کــه به جـــنگل نزدیــک بود. خـواهـــرم کــه می ره 
ــا، اون  ــه »باب ــدرم می گ ــه پ ــرده ب ــر می گ ــویی و ب دستش
ــا  ــی کــه گذاشــتی اش پشــت کمــدت واقع دلقــک چوب
ــدرم هــم می گــه  ــا ترســیدم« پ ــه لحظــه واقع ترســناکه. ی
دلقــک چوبــی ای وجــود نــداره. واســه همیــن ســریع از 
ــه  ــس ب ــه پلی ــن ب ــگ می زن ــرون و زن ــن بی ــه می زن کلب
ــم  ــزی اون پشــت قای ــی چی ــن کــه دزدی، قاتل ــوِن ای گم
شــده. پلیــس کــه اومــد معلــوم شــد دزد و قاتلــی وجــود 

ــدر مــن آلزایمــر داره. ــی عوضــش پ ــداره ول ن

عجیبه.پاریس  

ــت   خوشگله   ــودش درس ــی رو خ ــک چوب ــع اون دلق آره. در واق
ــا  ــده ام ــه ب ــون بهمــون هدی ــد یکی م ــود کــه تول کــرده ب

ــد ــادش نمیوم ی
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ــن کــه پاریس   ــس شــما از کجــا فهمیدی ــد پ ــادش نمیوم اگــه ی
ــرده؟ ــت ک ــون درس ــک رو بابات اون دلق

)مکث( هان؟خوشگله  

ــرده؟ پاریس   ــت ک ــات درس ــک رو باب ــوم اون دلق ــا معل از کج
ــه. ــز دیگ ــا هرچی ــش؟ ی ــده بودت ــاید خری ش

)مکــث( خــب اوال کــه اون یــه دلقــک بــود و مــا خوشگله  
خونوادگــی بــه دلقک هــا عالقــه ی خاصــی داریــم و دوما 
کــه اون دلقــک چوبــی بــود. بهــت گفتــم کــه پــدرم هــم 
نجــاره. پــس اون یــه دلقــک چوبــی بــود. یعنــی چیــزی 
کــه مســلما ما هــا عاشــقش می شــیم. حــاال شــاید بــرات 
ــم پــس چــرا خواهــرم  ــا عاشــق دلقکی ســوال شــه اگــه م

ــود ترســید؟ ــده ب ــی اون رو  پشــت کمــد دی وقت

آره. واسه چی؟پاریس 
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چــون ایــن فقــط یــه داســتان لعنتــی بــود کــه مــن گفتــم خوشگله  
کــه یــه حرفــی زده باشــم! پــس حــاال دیگــه ســاکت شــو 

و بــذار کارم رو بکنــم!

سکوت.

امــروز یــه حســی داره. مثــل همیشــه نیســت. بیشــتر مــِث پاریس  
غــروب جمعــه اس.

 چون االن غروبه و اتفاقا جمعه هم هست.خوشگله 

ــون   پاریس   ــمارم. چ ــه رو نمی ش ــای هفت ــا روزه ــن اینج ــب م خ
ــر روز  ــا ه ــنبه ی ــا دو ش ــنبه ب ــون ش ــداره. چ ــی ن اهمیت
ــروز  ــی ام ــه. ول ــی نمی کن ــچ فرق ــده ی دیگــه ای هی وامون

ــه. متفاوت

ــه کــه یکــی دیگــه داره ازمــون کــم اورالندو   ــه خاطــر این شــاید ب
می شــه.
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ــاید   پاریس    ــی ش ــردم. ول ــر نمی ک ــش فک ــال به ــم. اص نمی دون
ــی. ــت می گ راس

ــو رو ناراحتــت کــرده خوشگله   کاپولکــو داره مــی ره ت ــن کــه آ ای
ــدی. ــاش می پری ــتر باه ــو بیش ــدو؟ ت اورالن

این که نتونست به رویاهاش برسه ناراحتم می کنه.اورالندو  

ــه. پاریس   ــاش نمی رس ــه رویاه ــی ب ــای واقع ــو دنی ــس ت هیچ ک
ــن. ــن بخوابی ــین بگیری ــون برس ــه رویاهات ــن ب ــه می خوای اگ

وقتی مردی به رویاهات می رسی.خوشگله  

وقتــی بمیــری دیگــه مــردی. بــه هیــچ کوفتــی هــم پاریس  
. نمی رســی

منظورت چیه؟خوشگله
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یعنــی تمــوم. ببینــم خوشــگله. یــه خاطــره از قبــل از   پاریس  
ــن. ــف ک ــرام تعری ــدت ب تول

پاریس داری خوشگله رو نگران می کنی.اورالندو  

قبل از تولدم؟خوشگله  

قبل از اینکه به دنیا بیای.پاریس   

پاریس خواهش می کنم.اورالندو  

خــب هیچ کــس یــادش نمیــاد قبــل از تولــدش چــی خوشگله  
ــوده. ب

خب وقتی ُمردی هم همینه.پاریس  

سکوت.
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ــی ناراحــت اورالندو  ــی خیل ــورا بفهمــه چــی گفت  اگــه خواهــر ن
می شــه.

این یعنی بازِی دو سر باخته.خوشگله  

از ایــن مثال هــا تــو دنیــای واقعی مونــم زیــاد هســت. پاریس   
ــاری. ــی می ــرف بدشانس ــر ط ــه از ه اینک

تا حاال دقت نکردم.خوشگله  

ــت پاریس   ــاال دق ــا ح ــردی. ت ــت نک ــون دق ــه. چ ــن دیگ همی
ــوری  ــات باشــه و بخ ــلوار ســفید پ ــه ش ــردی   اگــه ی نک
بــه یــه جــای خاکــی، شــلوارت ســیاه می شــه. ولــی اگــه 
ــه همــون جــای  ــات باشــه و بخــوری ب شــلوار مشــکی  پ

ــه. ــفید می ش ــلوارت س ــی ش خاک

پاریس بس کن دیگه.اورالندو
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باشــه. فقــط انتظاراتــت رو کــم کــن. کــه تهــش بالیــی پاریس   
کاپولکــو اومــد ســرت نیــاد. کــه   ســِر آ

کاپولکو نیومده.اورالندو   بالیی سر آ

اون داره می ره ارتش جوانان. بال از این بزرگ تر؟پاریس  

ــان.   اورالندو  ــش جوان ــره ارت ــه ب ــرده ک ــاب ک ــودش انتخ  اون خ
ــره. ــت ب ــور نیس مجب

ولــی تــا دو روز پیــش بــا دمــش گــردو می شکســت کــه   پاریس  
ــان. ایــن دو  ــره آمریــکا. حــاال داره مــی ره ارتــش جوان ب
تــا اصــال نزدیــک هــم دیگــه هــم نیســتن. تنهــا جایــی کــه 

ارتــش جوانــان بــه آمریــکا نزدیکــه لغــت نامــه اس.

اون تصمیــم اش رو گرفتــه. کســی هــم مجبــورش نکــرده اورالندو  
بــره.
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کاپولکــو حتــی   پاریس   اورالنــدو اون جــا پــدرش رو در میــارن. آ
ــه ظــرف غــذا بجنگــه. ترجیــح مــی ده  ــه واســه ی نمی تون
ناهــار نخــوره و گشــنگی بکشــه تــا اینکــه بــره تــو صــف 
وایســه و بــا چنــد نفــر در گیــر شــه. اون جــا بهــش مــواد 
مــی دن. یــک مــاه هــم دووم نمیــاره. اونجــا دیگــه تــو و   
ــه  ــا ی ــن. اون ج ــش کنی ــه کمک ــتین ک ــورا نیس ــر ن خواه
ــن  ــدن. م ــار می بن ــه رگب ــه رو ب ــه هم ــی ان ک ــده وحش ع
ــه  ــه ی ــگ رو در رو می ش ــه جن ــی ک ــنیدم وقت ــی ش حت
عــده فقــط چشماشــون رو می بنــدن و شــلیک می کنــن. 
ــدارن جلوشــون  ــا فقــط   قصدشــون کشــتنه. کاری ن اون
ــه رو  ــو. هم کاپولک ــا آ ــونه ی ــته، خواهرش ــمنه، دوس دش
می زنــن. دارم بهــت می گــم رفیــق، ارتــش جوانــان هیــچ 

شــباهتی بــه آمریــکا نــداره.

می دونــم شــباهتی نــداره. اون دلــش می خــواد بــره. اورالندو  
از   اینجــا خســته شــده. می گــه اگــه واســه خونــواده اش 
بجنگــه بهتــر از اینــه کــه واســه یــه کاســه ســوپ بجنگــه. 
ــک  ــگ ی ــه جن ــه ک ــث ش ــورش باع ــه حض ــه اگ می گ
ــره اون جــا و  ــر هــم تمــوم شــه، حاضــره ب ســاعت زودت
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بمیــره. مــا همه مــون نشســتیم اینجــا و منتظریــم کــه زود 
تــر از ایــن جهنــم دره بزنیــم بــه چــاک. ولــی اون هرچــی 
کــه باشــه، مجبــور هــم کــه شــده باشــه، داره مــی ره و بــا 
موقعیتــی کــه تــوش گیــر افتــاده می جنگــه. همیشــه اولین 
گزینــه فــراره. وقتــی یــه جــا بــه هــر کوفتــی می  خوریــم، 
می خوایــم ازش فــرار کنیــم. مثــل همیــن االن. شــاید اون 

ــره اون جــا و بمیــره ولــی حداقــل فــرار نمی کنــه. ب

ــی دی پاریس   ــح م ــی ترجی ــه. یعن ــزت رو االغ گاز گرفت ــو مغ ت
بــری یــه جایــی کــه می دونــی بــه احتمــال زیــاد می میــری 
ولــی حاضــر نیســتی از دســت دشــمنت فــرار کنــی. مثــل 
ــه و  ــاده باش ــوت وایس ــگ جل ــا تفن ــمنت ب ــه دش ــه ک این
تــو دســت خالــی بــری بــه جنگــش و حاضــر نشــی بــری 
ــت رو نجــات  ــه جون ــه و می تون ــو ســوراخی کــه کنارت ت
ــرار  ــن ف ــی م ــه بگ ــن ک ــه ای ــط واس ــی. فق ــم ش ــده قای ب

نمی کنــم.

ــس اورالندو   ــرده. پ ــو ک کاپولک ــردم. آ ــاب رو نک ــن انتخ ــن ای م
بهتــره دیگــه چیــز ترســناک تری بهــش نگــی چــون هیــچ 
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کمکــی بهــش نمی کنــه... در ضمــن دســت خالــی هــم 
نیســت. اونــم دقیقــا تمــام چیزایــی کــه دشــمنش داره رو 

مــی دن بهــش.

کاپولکــو بــا یــک کولــه پشــتی وارد می شــود. کالهــی    آ
بــه ســر دارد و یــک ســیب را گاز می زنــد. میایــد و بیــن 

ــه می نشــیند. بقی

 از این که داری می ری ناراحتی؟خوشگله 

فکــر آکاپولکو   کــه  چیــزی  اون  فقــط  نیســتم.  ناراحــت  نــه. 
نشــد. می کــردم 

ــا   پاریس   ــِی دنی ــو گه دون ــم ت ــی داری ــه ول ــون  هالیوودی توهمات م
ــم. ــی می کنی زندگ

می دونــی. مهــم نیســت. باالخــره دارم مــی رم یــه جایــی   آکاپولکو  
دیگــه. از اینجــا نشســتن کــه بهتــره. یعنــی فکــر می کنــم 
خیلــی نامردیــه کــه یــه عــده اون بیــرون واســه مــا بجنگــن 
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و مــا هــم اینجــا بشــینیم تــا یکــی بیــاد قبولمــون کنــه بریــم 
یکا. آمر

تــو کــه یکــی از قدیمی ترین هــای اینجایــی. تــا قبــل اورالندو  
از   اینکــه اون زن و مــرد هــم بیــان همــه ش رویــات ایــن 
بــود کــه بــری آمریــکا. حــاال هــم کــه اتفاقــی نیفتــاده. 

ــت. ــاد دنبال ــا یکــی بی ــی ت ــل ســر کن ــل قب ــی مث می تون

اتفاقی نیفتاده؟آکاپولکو  

خـــب اتفــاق خیلــی مهمی  نبــوده. از قبل هم می دونســتیم پاریس  
وقتــی کســی میــاد بــرای مصاحبــه معنــی اش ایــن نیســت 
ــازم  ــواد. ب ــاید نخ ــه. ش ــون کن ــواد قبولم ــا بخ ــه حتم ک

ممکنــه ایــن اتفــاق بیفتــه.

ــم آکاپولکو   ــازی ه ــی. ب ــم فوتبال ــوی تی ــن ت ــکر ک ــی، فـ می دون
ــرای  ــی آخ ــه. ول ــن نتیج ــه ای ــی ای ب ــو راض ــاویه. ت مس
ــتثنایی  ــت اس ــه موقعی ــه. ی ــرات می ش ــی ب ــه پنالت ــازی ی ب
کــه دیگــه شــاید هیــچ وقــت تــا آخــر بــازی تکــرار نشــه. 
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و تــو اون موقعیــت رو خــراب می کنــی. شــاید اون بــازی 
بــا   همــون نتیجــه ی مســاوی کــه تــو بهــش راضــی 
ــت  ــه اون موقعی ــه اگ ــر اینک ــی فک ــه ول ــوم ش ــودی تم ب
اســتثنایی  رو گل می کــردی نتیجــه کامــل واســه تــو 
ــا،  ــاید بعد ه ــی. ش ــح بخواب ــا صب ــی ده ت ــازه نم ــود، اج ب
تــوی مســابقه های بعــدی بــازم همچیــن موقعیتــی رو 
ــی  ــی ول ــم بکن ــتفاده ه ــی ازش اس ــاری و حت ــت بی بدس
ایــن هیچ وقــت اون موقعیــت قبلــی نمی شــه. مــن یــه 

ــت دادم. ــژه رو از دس ــت وی موقعی

ــه   اورالندو   ــا ک ــکا. اون ــری آمری ــت ب ــت می خواس ــه دل ــو همیش ت
ــودن. ــی نب آمریکای

بــی خیــال اورالنــدو. خودتــم خــوب می دونــی کــه آکاپولکو  
مــن   اصــال نمی دونــم آمریــکا کجــاس؟ اگــه چـــشمام 
ــا  ــی اینج ــی بگ ــم کن ــه ول ــر کوچ ــری س ــدی بب رو ببن

آمریــکاس  بــاور می کنــم.

ــه روزی معلــوم می شــد کــه اون   اورالندو   ــه هــر حــال باالخــره ی ب
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ــو هســتی اون چیــزی کــه می خــوای نیســت. جایــی کــه ت

از کجــا معلــوم آمریــکا همــون جاییــه کــه مــن می خــوام؟   آکاپولکو  
مــن کــه تــا حــاال اون جــا نبــودم. فقــط شــنیدم.

راســتش آدم هیچ وقــت نمی دونــه چــی می خــواد. آدم   خوشگله  
ــد  ــز خاصــی رو می خــواد بع ــه جــور چی ــه ی فکــر می کن
ــه اون  ــه چیــز دیگــه ای رو می بینــه کــه هیــچ شــباهتی ب ی
ــقش  ــل عاش ــی بی دلی ــداره ول ــه ن ــو ذهنش ــه ت ــزی ک چی

می شــه.

ــن آکاپولکو   ــد م ــون رو بدی ــرم. ظرفت ــره ب ــه بهت ــم دیگ ــر کن فک
میــای؟ با هــام  تــوام  اورالنــدو  می شــورم.  می بــرم 

اورالندو به جلوی صحنه می آید. نور کم می شود.

کاپولکــو گفتــم ظــرف رو ببــره بــه ظرفشــویی. اورالندو   بــه آ
نمی دونســتم چطــوری بایــد از دســتش خــالص شــم. دلم 
نمی خواســت بــرای بــار آخــر باهــاش رو در رو صحبــت 



۹۳

پیام طامهاورالندو

ــویی  ــاق ظرفش ــمت ات ــه س ــه اون ب ــور ک ــم. همون ط کن
رفــت منــم یواشــکی رفتــم بیــن جمعیــت خــودم رو گــم 

و گــور کــردم.



کتاب های دیگر نوگام را بخوانید:

نسیان )رمان(

شهناز گل محمدی }لینک دانلود{

بنفشه سفید )رمان(

یاسمن نسا }لینک دانلود{

پشت درخت توت )رمان(

احمد پوری }لینک دانلود{

بــه زودی یــک نفــر خــودش را در اینجــا حلق آویــز خواهــد کرد 
)مجموعــه داســتان(

محمد جابری }لینک دانلود{

به شیوه کیان فتوحی  )رمان(

هادی معصوم دوست }لینک دانلود{

http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641150.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641143.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641112.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641129.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/KianFotoohi123.pdf


آواز های زیرزمین )تاریخچه موسیقی راک(

سید ابراهیم نبوی }لینک دانلود{

میم...نون )مجموعه داستان(

آرش هامون }لینک دانلود{

اعالم وضعیت گیاهی )رمان(

دانیال حقیقی }لینک دانلود{

داستان هایی بدون دکوپاژ )مجموعه داستان(

مانیا اکبری }لینک دانلود{

سقط جنین )مجموعه داستان(

علیرضا میراسدالله }لینک دانلود{

دشت سفید )شعر(

پیام ِفیلی }لینک دانلود{

http://www.nogaam.com/sites/default/files/ZirZaminBook0.3.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/MimNoon_0.2.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/VazyateGiahi_0.1.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/MAnia%20Akbaari%20.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641075.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641082_3.pdf


والس با آب های تاریک )رمان(

امین انصاری }لینک دانلود{

جزیره سالخی )رمان(

امیررضا مافی }لینک دانلود{

پدر-عزرائیل )مجموعه داستان(

فرهاد بابایی }لینک دانلود{

http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641099_0.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641105.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/PedarEzraeil_Final_2.pdf

