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اورالندو

شخصیتها:

اورالندو ()Orlando
آ کاپولکو ()Acapulco
خوشگله ()Cutie
پاریس ()Paris
ایــن چهــار نفــر لباسهــای از ریخــت و رو رفت ـهای بــه
تــن دارنــد.
تفــاوت لباسهایشــان فقــط اسمهاییســت کــه روی
آنهــا نوشــته شــده .روی لبــاس هــر کــدام ،اسمهایشــان
بــه التیــن نوشــته شــده.
روی لباس اورالندو کلمهی Orlando
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روی لباس آ کوپولکو Acapulco
روی لباس خوشگله Tell Me I'm Cute
روی لباس پاریس Ask Me About Jesus
خواهر نورا Nora
لباس راهبهها را بر تن دارد.
زن
مرد
لبــاس ایــن دو بایــد بــه گونــهای باشــد کــه تفــاوت
موقعیــت بچههــا بــا آنهــا محســوس باشــد.
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صحنه اول

اورالندو

اســم مــن اورالنــدو زکیئــه .منظــور از اورالنــدو همــون
اورالنــدوی تــو فلوریداســت کــه روی تیشــرتی کــه
صلیــب ســرخ بــه مــن داده نوشــته شــده .زکــی هــم اســم
جاییــه کــه منــو از اونجــا پیــدا کــردن و بــه اردوگاه
آوردن .دوســتای دیگ ـهم هــم تــو اردوگاه بــا نوشــتههای
روی تیشرتشــون شــناخته میشــن .آ کاپولکــو روی
ـرت خوشــگله
تیشــرتش نوشــته آ کاپولکــو ،روی تــی شـ ِ
نوشــته شــده «بهــم بگــو خوشــگله» ...روی تیشــرت
پاریــس نوشــته شــده «پاریــس را ببیــن و بمیــر» .وقتــی
پاریــس بــه ســمت مــن مـیآد ،مــن چشــمام رو میبنــدم
چــون دوســت نــدارم بمیــرم .حتــی وقتــی صاحــب
شــرت جدیــدی میشــی ،بــازم اســم قدیمــیات
تی
ِ
روت میمونــه .پاریــس جدیــدا یــه تیشــرتی گرفتــه
کــه روش نوشــته «از مــن دربــارهی مســیح بپــرس» امــا
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هنــوز اونــو پاریــس صــدا میکنیــم و ازش در مــورد
کســی چیــزی نمیپرســیم .آدم نمیدونــه قــراره رو تــی
شــرتش چــه نوشــته ای باشــه .مــا بــرای یــه تــی شــرت
خــوب میجنگیــم و اگــه چیــز خوبــی گیرمــون بیــاد
میازاریمــش بــه حســاب خــوش شانســیمون .مزخــرف رو
براتــون مثــال میزنــم .روی تــی شــرتش نوشــته «بابــام
بــه یلواســتون رفــت و ایــن تــی شــرت مزخــرف رو بــرام
اورد» .اون نمیتونــه خــوب مبــارزه کنــه و بجنگــه
واســه همیــن نتونســته تیشــرت دیگ ـهای گـــیر بیــاره و
از وقتــی اومــده اردوگاه همیــن تیشــرته تنشــه .هرچنــد
نوشــتهی روی تیشــرت تقریبــا محــو شــده ولــی خــب
اســمش کــه محــو نشــده .لنــدن تیشــرتی داشــت کــه
روش نوشــته شــده بــود «لنــدن» .االنــم اون تــو لندنــه.
خونــوادهای تــو لنــدن بــه فرزنــدی قبولــش کــردهان.
شــاید منــم خونــوادهای تــو اورالنــدوی فلوریــدا پیــدا
کنــم کــه بــه فرزنــدی قبولــم کنــن .مــن اتفاقایــی کــه
اینجــا میفتــه رو مینویســم .خواهــر نــورا  -همــون کســی
کــه منــو بــه نوشــتن ایــن کتــاب تشــویق کــرد  -میگــه
«بهتریــن راه فرامــوش کــردن یــاد آوردنــه و بهتریــن راه
یــادآوردن فرامــوش کــردن» خواهــر نــورا همیشــه همیــن
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طــوری چرخشــی حــرف میزنــه .فکــر کنــم چــون اون
ـث مســیح بــا
یــه روحـــانیه دلــش میخـواد حرفــاش رو مـ ِ
تمثیــل بیــان کنــه .اون بــه مــن کتــاب مـیده تــا بخونــم.
آخــه فکــر میکنــه یــه روزی نویســنده میشــم .اولیــن
کتابــی کــه بهــم داد «در انتظــار گــودو» بــود .اون میگــه
آدمــا تــو ایــن کتــاب منتظـ ِـر خــدان کــه نجاتشــون بــده.
اینجــا تــو اردوگاه مــا فقــط انتظــار میکشــیم .انتظــار
میکشــیم و انتظــار میکشــیم و بعــد بــاز هــم انتظــار.
منتظــر عــکاس
انتظــار غــذا ،آب ،بــارون ...امــروزم
ِ
هســتیم .کــه بیــاد ازمــون عکــس بگیــره .صلیــب ســرخ
هــم ایــن عکسهــا رو میفرســته بــرای اعضائــش تــو
خــارج و اونــا هــم م ـیدن بــه آدمــای مختلــف تــا از هــر
کســی کــه خوششــون اومــد انتخابــش کنــن و بیــان واســه
مصاحبــه .ایــن ســومین هفتهایــه کــه منتظــر عــکاس
هســتیم .آخــه مجبــوره از منطقــه ی جنگــی عبــور کنــه.
پــس ممکنــه امــروز هــم نیــاد .عکــس کــه ازمــون بگیــرن
بــاز هــم منتظــر میمونیــم تــا شــاید یکــی ازمــون خوشــش
بیــاد .آ کاپولکــو یــه مشــت خــاک میریــزه رو ه ـوا کــه
ببینــه بــاد میــاد یــا نــه.
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آکاپولکو

اورالندو فکر میکنی عکاس امروز بیاد؟

اورالندو

شاید بیاد.

آکاپولکو

فکــر میکنــی هیــچ خونــوادهی آمریکایــی پیــدا بشــه
کــه منــو بــه فرزنــدی قبــول کنــه؟

اورالندو

شاید .اگه شانس بیاری.

آکاپولکو

فکــر میکنــی درمونــی واســه شــب ادراری مــن داشــته
باشــن؟

اورالندو

تو آمریکا واسه هر مریضیای یه قرصی پیدا میشه.

آکاپولکو

مــن مریــض نیســتم .فقــط شــبا خودمــو خیــس میکنــم.
چــون تــو خــواب میبینــم دارم دستشــویی میکنــم.
بعــدش بیــدار میشــم و میبینــم شــورتم خیــس شــده.
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خــواب میبینــم امــا واقعــا جیــش میکنــم .هــه هــه
بامــزهاس نــه؟
اورالندو

چیش با مزهاس؟

آکاپولکا

بــذار بــرات بگــم .یــه زمانــی یــه گنــده التــی بــود کــه
یــه نوچـهای داشــته .میدونــی کــه از ایــن نوچههــا کــه
همــهاش را میافتــن دنبــال ایــن التهــا و کتشــونو
براشــون صــاف و صــوف میکنــن .یــه روزی ایــن گنــده
التــه بــا نوچـهاش مـیرن یــه رســتورانی ،جایــی کــه ناهــار
بخــورن .بعــد از چنــد دقیقــه گنــده التــه بــه نوچ ـهاش
ُ
میگــه «هــی جیــن! ایــن جــا بــوی گــه میــاد!» نوچـهاش
هــم بــا یــه لحــن احمقانـهای میگــه «آرره ،چطــو مگه؟»
اربابــش بهــش میگــه پاشــو بریــم اون ور بشــینیم .مـیرن
اون طرفتــر و بعــد از چنــد لحظــه دوبــاره گنــده التــه
ُ
میگــه «هــی جیــن! ایــن جــا هــم بــوی گــه میــاد!»
نوچــهاش دوبــاره بــا همــون لحــن میگــه «آرره چطــو
مگــه؟» اربابــش میگــه اصــا پاشــو بریــم یــه رســتوران
دیگــه .بلنــد میشــن و م ـیرن یــه رســتوران دیگــه روی
14
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اورالندو

یــه تخــت میشــینن .دوبــاره بعــد از چنــد دقیقــه گنــده
ُ
التــه میگــه «هــی جیــن! ایــن جــا هــم کــه بــوی گــه
میــاد!» نوچ ـهاش دوبــاره بــا همــون لحــن میگــه «آرره
چطــو مگــه؟» اربابــش میگــه بریــم بشــینیم رو یــه تخــت
دیگــه .مـیرن اون ور و دوبــاره بعــد از چنــد دقیقــه گنــده
ُ
التــه میگــه «ای بابــا جیــن! ایــن جــا هــم کــه بــوی گــه
میــاد!» نوچ ـهاش دوبــاره بــا همــون لحــن میگــه «آرره
چطــو مگــه؟» پــا میشــن و شــاکی مـیرن یــه رســتوران
دیگــه .تــا میشــینن گنــده التــه کــه دیگــه طاقتــش طاق
شــده بــود عصبانــی میشــه و میگــه «ای بابــا جیــن!
ُ
ایــن جــا هــم کــه بــوی گــه میــاد!» نوچ ـهاش دوبــاره بــا
همــون لحــن میگــه «آرره چطــو مگــه؟» گنــده التــه
میگــه «هــی جیــن! نکنــه ریــدی؟» نوچ ـهاش دوبــاره
بــا همــون لحــن میگــه «آرره چطــو مگــه؟»
مکث کوتاه.
اورالندو

هر شب همون خواب رو میبینی؟

آکاپولکو

آره...فکــر میکنــی اگــه بــرم آمریــکا بعــد یــه هویــی
15
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اورالندو

ســر و کلــه ی خون ـوادهام پیــدا بشــه و بهــم نامــه بزنــن،
اونــا اجــازه م ـیدن جوابشــونو بــدم؟
اورالندو

معلومــه کــه اجــازه مــیدن .چــی میخــوای بهشــون
بگــی؟

آکاپولکو

میخــوام بگــم بیــان آمریــکا همگــی بــا هـــم بــا ایــن
خونــواده جدیــده زندگــی کنیــم.

اورالندو

جنگ که تموم شه خونوادهات پیدا میشن.

آکاپولکو

جنگ کی تموم میشه؟

اورالندو

نمیدونم ولی به زودی تموم میشه.

آکاپولکو

اگــه قــراره تمــوم شــه پــس چــرا آدمــای صلیــب ســرخ مــا
رو میفرســتن آمریــکا؟
16
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اورالندو

اورالندو

چــون دوســت نــدارن بفرســتنمون ارتــش جوانــان .اونجــا
بایــد تیرانــدازی کنیــم ،آدم بکشــیم .تجــاوز و غــارت
کنیــم و بــه آتیــش بکشــیم و همــه چیــزو از بیــن ببریــم.

آکاپولکو

اونجا همهی این کارایی که گفتی رو باید بکنیم؟

اورالندو

آره

آکاپولکو

خب من دلم میخواد برم ارتش جوانان.

اورالندو

ولی من بیشتر دلم میخواد برم مدرسه.

آکاپولکو

تــو مدرســه کــه نمیتونــی تیرانــدازی کنــی ،آدم بکشــی،
تجــاوز و غــارت کنــی و بــه آتیــش بکشــی و( ...یــادش
میرود)

اورالندو

همه چیزو از بین ببری.
17
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اورالندو

آکاپولکو

(همزمان با اورالندو) همه چیزو از بین ببری.

اورالندو

(رو بــه تماشــاگران) بــه همیــن دلیــل بــود کــه آ کاپولکــو
همیشــه تنهــا میشــینه زیــر درخــت .چــون ســواالی
زیــادی میپرســه.

آکاپولکو

داری چیکار میکنی؟

اورالندو

(بــه آ کاپولکــو) دارم یــه چیــزی مینویســم آ کاپولکــو
وگرنــه یــادم مـیره( .بــه تماشــاگران) خواهــر نــورا میگــه
س ـوال پرســیدن خوبــه و اگــه س ـوال بپرســی هیــچ وقــت
گــم نمیشــی .آ کاپولکــو دوبــاره شــروع میکنــه بــه
پاشــیدن شــن تــا ببینــه بــاد میــاد یــا نــه .گوشــش چــرک
ی چنــدش آوره.
کــرده و بــوی تخــم مــرغ مـیده .یــه کمـ 
اینــم دلیــل دیگهایــه کــه مــردم ازش دوری میکنــن.

آکاپولکو

کاش یه سگ داشتم!
18
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اورالندو

اورالندو

سگ میخوای چیکار؟

آکاپولکو

باهاش عکس میگرفتم.

اورالندو

همــه دلشــون میخـواد بــا بازیگــری ،فوتبالیســتی چیــزی
عکــس بگیــرن ،تــو دلــت میخـواد بــا یــه ســگ عکــس
بگیر ی ؟

آکاپولکو

نــه ،میخـوام تــو عکســی کــه میخـوان بفرســتن آمریــکا
باهــاش ژســت بگیرم.

اورالندو

که چی بشه؟

آکاپولکو

اونا از سگ خوششون میاد.

اورالندو

اونا از آدمها هم خوششون میاد.

19
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اورالندو

آکاپولکو

آره امــا از آدمایــی کــه س ـگها رو دوســت دارن بیشــتر
خوششــون میــاد.

اورالندو

لندن با سگ عکس ننداخته بود.

آکاپولکو

لنــدن تــو لندنــه .فکــر کــردم تــو کــه زیــاد کتــاب
میخونــی ،خــودت اینــو میدونــی اورالنــدو .لنــدن کــه
تــو آمریــکا نیســت .تــو ایتالیــاس.

اورالندو

انگلستان.

آکاپولکو

هان؟

اورالندو

لندن تو انگلستانه.

آکاپولکو

ِا؟ مگــه نفرســتاده بودنــش لنــدن؟ فکــر کردم یــه خونواده
تــو لنــدن اون رو قبــول کردن.
20
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اورالندو

اروالندو

نه منظورم شهر لندنه .شهر لندن تو انگلستانه.

آکاپولکو

مگه من چی گفتم؟

اورالندو

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

آکاپولکو

آ کاپولکو کجاس؟

اورالندو

یه جایی با یه اقیانوس بزرگ و آبی.

آکاپولکو

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

اورالندو

تــو آمریــکا همــه شــنا بلــدن .اونجــا همــه خونههــا اســتخر
داره.

آکاپولکو

از شــنا کــردن تــو اســتخر خوشــم میــاد نــه اقیانــوس.
21
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اورالندو

شــنیدم آب اســتخر شــیرینه ...تــازه واســه پوســتم خوبــه
(مکــث) قبــا تــو اردوگاه ســگ داشــتیم.
اورالندو

جدی؟

آکاپولکو

اورالنــدو مــن یکــی از قدیمیتریــن بچههــای اینجــام.
مــث ایــن میمونــه کــه
هــر اتفاقــی افتــاده رو دیــدمِ .
خــود خــدا هــم بیــگ بنــگ رو ندیــده باشــه.

اورالندو

پس چرا دیگه اینجا سگ نداریم؟

آکاپولکو

اینجــا قبــا ســگ زیــاد داشــت .در واقــع محافــظ
کاری بچــه
مــا بــودن .دوســتمون بــودن .کثافــت
ِ
کوچیکهــارو پــاک میکــردن .بــا اینکــه غــذا کــم
بــود ولــی هیچوقــت گشــنه شــون نمیشــد .مــردم
براشــون تــه مونــدهی غــذا پــرت میکــردن .فایدههــای
دیگــهای هــم داشــتن.

22
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اورالندو

اورالندو

چی مثال؟

آکاپولکو

خــب اون موقعهــا دشــمن زیــاد بــه اردوگاه حملــه
میکــرد .مــا خودمــون رو تــو ســوراخ ســمبهها پنهــون
میکردیــم و ســگها شــاخ و بــرگ و چیــزای دیگــه
رو میریختــن روی دهنــهی ســوراخها و دشــمن
نمیفهمیــد مــا اونجاییــم.

اورالندو

چی شد که سگها رو انداختن بیرون؟

آکاپولکو

ننداختنشــون بیــرون .زمانــی کــه افــراد صلیبســرخ
دوهفتــه نتونســتن غــذا برســونن بــه اردوگاه ،انقــدر
گرســنه بودیــم گــه چنــد تــا از ســگها رو کشــتیم و
باهاشــون ســوپ درســت کردیــم .چنــد روز بعــدش افــراد
صلیبســرخ باالخــره اجــازهی ورود پیــدا کــردن و بــه
مــا هــم غــذا رســید .از اون بــه بعــد ســگها یــه کــم
محتاطتــر شــده بــودن .ولــی خــب بــه نظــر میرســید
درک میکنــن کــه مــا تقصیــری نداشــتیم .دفعــهی
بعــد کــه بــاز غــذا نرســید بهمــون بــه محــض اینکــه
23
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اورالندو

نزدیکشــون میشــدیم پــا بــه فــرار میذاشـــتن ولــی بــا
ایــن وجـــود مــا بــازم تونســتیم چندتاییشــون رو شــکار
کنیــم و بپزیــم و بخوریــم .بعــد از اون دیگــه ســگها
رو ندیدیــم .اونــا فــرار کــرده بــودن.
اورالندو

یعنی دیگه هیچوقت پیداشون نشد؟

آکاپولکو

یــه روز یــه بچــه کوچــول چمباتمــه زده بــود و داشــت
دستشــویی میکــرد ،مامانــش ســرش رو کــه میــاره
باالمیبینــه یــه عالمــه از اون ســگها حملــه کــردهان
بــه بچــه .آره ،لعنتیهــا اومــده بــودن انتقــام بگیــرن.
همونطــور کــه مــادرش جیــغ و داد میکــرد اونــا بچــه
رو تیکــه پــاره کــردن .بعضــی از مردهــا کمیــن کــردن
و یــه چندتاییشــون رو گرفتــن .میگفتــن ســـگها
بــه گندگــی یــه شــیر شــده بــودن .دیگــه ســگهارو
نمیبینیــم .مــردم میگــن جنــگ همینــه.

اورالندو

شاید از خواهر نورا درباره شون بپرسم.
24
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اورالندو

آکاپولکو

در اینبــاره بــه کســی چیــزی نگــو .آدمــای اردوگاه
دوســت نــدارن دربــارهی ســگها حــرف بزنــن.

اورالندو

فکر نمیکنم امروز از عکاس خبری باشه.
سکوت کوتاه.

آکاپولکو

بعضی وقتا فکر میکنم یه گلوله تو مغزمه.

اورالندو

اگه گلوله تو مغزت بود تا حاال مرده بودی.

آکاپولکو

فکــر کنــم از ایــن گــوش مریضــم وارد شــده .تــوی
ســرم صــدای انفجــار میشــنوم .صــدای گلولــه .یکــی
کــه فریــاد میزنــه« :حرومــزاده بیــا بیــرون! امــروز
میخوایــم خــونت رو بمکیــم!» بعــد بــوی کاربیــد حس
میکنــم .دود اســلحه .کاه ســوخته .وقتــی زنــا دارن بــا
هیــزم غــذا درســت میکنــن ،دوســت نــدارم دود آتیــش
بهــم بخــوره .باعــث میشــه دوبــاره ایــن گلولههــه یــادم
بیــاد.
25
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اورالندو

اورالندو

وقتــی بــری آمریــکا رو بــه راه میشــی .اونــا بــا هیــزم
آشــپزی نمیکنــن .از بــرق اســتفاده میکنــن.

آکاپولکو

تــو همــه چیــزو میدونــی .چطــوری بــا اینکــه هیچوقــت
اونجــا نبــودی اینــا رو میدونــی؟

اورالندو

زیــاد کتــاب میخونــم .اطالعــات زیــادی تــو کتابهــا
هســت .بعضیاشــون داســتان هــم دارن.

آکاپولکو

مــن از کتابهایــی کــه عکــس نــدارن هیــچ خوشــم
نمیــاد .کتابهایــی رو دوســت دارم کــه عکسهــای
بــزرگ و قشــنگ دارن.

اورالندو

همــهی کتابهــا کــه عکــس نــدارن .فقــط کتــاب
بچههــا عکــس دارن.

آکاپولکو

دیگــه از عکــس گرفتــن و فرستادنشــون بــه خونوادههایی
کــه مــن رو نمیخــوان خســته شــدم .تقریبــا همــهی
26

پیام طامه

اورالندو

اونایــی کــه بــا مــن بــه ایــن اردوگاه اومــدن خون ـوادهای
پیــدا کــردن و االن خــارج از کشــور زندگــی میکنــن.
یکــی از دوســتام از یــه جایــی بــه نــام داکوتــا بــرام نامــه
نوشــته .چــرا هیــچ خونـوادهای منــو نمیخـواد؟ تــو فکــر
میکنــی از قیاف ـهام خوششــون نمیــاد؟ اصــا چــرا هــی
عکــس میگیــرن؟ مگــه همــون قبلیهــا چشــونه؟
اورالندو

نمـــی دونــم .شــاید واســـه اینکــه آخـــرین وضعیــت
فیزیکــیت رو ببینــن.

آکاپولکو

تو فکر میکنی از قیافهام خوششون نمیاد؟

اورالندو

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

آکاپولکو

بعضــی وقتــا فکــر میکنــم بــه ارتــش جوانــان ملحــق شــم
ولــی میترســم .یعنــی تیرانــدازی کــردن ،آدم کشــتن،
تجــاوز و غــارت کــردن و بــه آتیــش کشــیدن و( ...یادش
میرود)
27

پیام طامه

اورالندو

اورالندو

همه چیزو از بین بردن.

آکاپولکو

(همزمــان بــا او) همــه چیــزو از بیــن بــردن خوبههــا .بــا اینا
مشـــکلی نــدارم ولــی میگــن اونجــا بــه بچههــا حشــیش
مـیدن بکشــن و خــون بــه خوردشــون مـیدن و ازشـــون
قســـم میگیــرن کــه حتــی بــه خـــونوادهی خودشــونم
رحــم نکنــن.

اورالندو

اگــه خواهــر نــورا بشــنوه چــی میگــی خیلــی عصبانــی
میشــه .خــودت میدونــی کــه اون و صلیبســرخ
همــهی تالششــون رو بــه خاطــر مــا میکنــن .دارن
تالششــون رو میکنــن واســهمون خونــواده پیــدا کنــن.
مکث کوتاه

آکاپولکو

این شهره که اسمش داکوتاست حتما پر از سنگه.

اورالندو

واسه چی این حرف رو میزنی؟
28

پیام طامه

اورالندو

آکاپولکو

مــث ایــن
همینطــوری از رو آهنــگ اســمش میگــمِ .
میمونــه کــه یــه عالمــه ســنگ غــول پیکــر یهــو بیفتــن
رو هم...داکوتــا!

اورالندو

حتما همین طوره که تو میگی.

آکاپولکو

مــن دوســت دارم بــرم اون شــهره کــه فرشــته داره .لــوس
بیشــتر هــم شــهریهای مــن رو چــون
آنجلــس .اونــا
ِ
نمیتونســتن اســم رهبرشــون رو تلفــظ کنــن کشــتن.
میگفتــن مــا بگیــم «تســوفو» مــا هــم میگفتیــم «توفــو»
اونــا هــم همینطــوری شــلیک میکــردن .یکــی از
بچههــای اردوگاه اینجــا یــاد داد بگــم «تســوفو» .گفــت
بایــد یــه طــوری بگــم کــه انــگار ماســه تــو دهنمــه.
انــگار ســنگریزه روی زبونمــه .حــاال هــر دو جــورش
رو میتونــم بگــم.

اورالندو

خیلــی خوبــه .وقتــی بــری آمریــکا یــاد میگیــری
چطــوری مــث خودشــون حــرف بزنــی .ســعی میکنــی
بــرر
هــررِ .
بــا هــر کلمــه زبونتــو قــورت بــدی .الررِ ،
29

پیام طامه

اورالندو

(میخندنــد) بایــد بریــم داره وقــت ناهــار میشــه.
آکاپولکو

مــن زور دعــوا کــردن نــدارم .هــر وقــت موقــع غــذا
خــوردن میشــه تــرس بــرم مــیداره .کاشــکی مــادرم
اینجــا بــود .اون وقــت دیگــه آواره نبــودم .مــادرم بــرام
غــذا درســت میکــرد.اون وقــت هم ـهش مجبــور نبــودم
واســه غذاخــوردن بجنگــم.

اورالندو

بــا مــن بیــا .کمکــت میکنــم بــه خاطــر غــذات بجنگی.
(رو بــه تماشــاگران) شــک داشــتم مــن و آ کاپولکــو
بتونیــم کســی رو پیــدا کنیــم کــه بــه فرزنــدی قبولمــون
کنــه .چــون آوارهایــم .خون ـوادهای هــم نداریــم .بیشــتر
اونهایــی هــم کــه خــارج رفتــن خونــواده داشــتن .در
ایــن مــورد چیــزی بــه آ کاپولکــو نگفتــم .نمیخواســتم
بــه پــدر و مــادرش کــه نتونســته بــودن بگــن تســوفو فکــر
کنــه .یــه بــار شــنیدم یکــه تــو اردوگاه میگفــت :اگــر
خــدا میخواســت بگیــم تســوفو ،زبونــی بهمــون م ـیداد
کــه بتونــه تســوفو رو ادا کنــه.
30
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اورالندو

صحنه دوم

پاریــس و خوشــگله نشســتهاند .پاریــس ســیگار بــه لــب
دارد و رادیویی را به گوشــش چســبانده و مشـــغول دنبال
کــردن مســابقهای اســت .خوشـــگله مکعــب روبیــک در
ـردن رنگهاســت.
دســت دارد و مشــغول جــور کـ ِ
خوشگله
پاریس
خوشگله

پاریس

از صدای جیرجیرکها خوشم میاد.
من که صدایی نمیشنوم.
نگفتــم صــدای جیرجیــرک میــاد .گفتــم از صــدای
جیرجیرکهــا خوشــم میــاد .از صــدای ســاز زدنشــون
خوشــم میــاد.
ساز زدنشون؟
31

اورالندو

خوشگله

پاریس
خوشگله

پاریس
خوشگله

پیام طامه

آره .صدایــی کــه شــبها در میــارن .مخصوصــا
شــبهای تابســتون.
آهان صدای آوازشون رو میگی.
میشــه ســـیگارت رو خامــوش کنــی؟ نــه ،صـــدای
آوازشــون نیســت .صــدای ســاز زدنشــونه .میدونــی،
جیرجیرکهــا نوازنــدهان .اون صدایــی کــه مــا ازشــون
میشــنویم صــدای آوازشــون نیســت ،صــدای ســاز
زدنشــونه .اونــا زیــر یکــی از بالهاشـــون زائـــدهای دارن
ـال دیگهشــون اون صدایــی رو کــه
کــه بــا مالیدنــش بــا بـ ِ
مــا میشــنویم ایجــاد میکنــن.
زائده؟
آره .در واقــع اون زائدههــه سازشــونه .فقــط هــم
جیرجیرکهــای نــر دارنــش .اونــا فصــل جفتگیــری
کــه میشــه واســه جیرجیرکهــای مــاده ســاز میزنــن
32

پیام طامه

اورالندو

کــه نظرشــون رو جلــب کنــن .همیشــه میخ ـوان خــود
نمایــی کنــن.
پاریس

ایــن کاریــه کــه همــهی موجــودات نــر دوســت دارن
واســه مادههــا بکنــن.

خوشگله

خــب جیرجیرکهــای نــر حداقــل یــه هنــری دارن .یــه
ســازی بلــدن بنــوازن ...هیچکــس تــا حــاال واســه مــن
ســاز نــزده.

پاریس
خوشگله

پاریس

چرا خودت یاد نگرفتی واسه خودت ساز بزنی؟
ـال دیگـهاس..
وقتــی یکــی دیگــه واسـهت ســاز بزنــه یا حـ ِ
.در ضمــن هیچوقــت هــم پــول کافــی واســه ســاز
خریــدن نداشــتیم.
پس خیلی خوشبخت هم نبودین.

33

اورالندو

خوشگله
پاریس

پیام طامه

چرا این رو میگی؟
خودت گفتی پول ساز خریدن هم نداشتین.

خوشگله

همــه چیــز کــه پــول نیســت .اصــا اگــه از من میپرســی،
اونایــی کــه پــول نــدارن خیلــی هــم خوشــبختتر و
خوشــحالترن .نشســتن واســه خودشــون زندگیشــون رو
میکنــن .بیدغدغــه .بــدون اســترس اینکــه آیــا چکــی
کــه واســه ماشــین چنــد هــزار یوروییشــون دادهان تــا
آخــر هفتــه پــاس میشــه یــا نــه.

پاریس

پــس بایــد بــا مــن ازدواج کنــی .چــون مــن هیــچ پولــی
نــدارم .آره ،اون وقــت میشــیم خوشــحالترین زن
و شــوهر دنیــا… شــاید اســممون هــم تــو یــه کتابــی
چیــزی ثبــت کنــن .آره ،بــه عنــوان بیپولتریــن یــا
خوشــحالترین زوج دنیــا ...اون وقــت شــاید حتــی
یــه جایــزهای چیــزی هــم بهمــون بــدن .آره ،مثــا
یــه ذرت طالیــی کوفتــی کــه زیــرش حکاکــی شــده
«خوشــحالترین (بیپولتریــن) زوج دنیــا»
34

اورالندو

خوشگله
پاریس
خوشگله
پاریس
خوشگله
پاریس
خوشگله
پاریس

پیام طامه

همچین جایزهای وجود نداره.
باید داشته باشه.
ولی نداره .سیگارت رو خاموش کن ،اه.
خیله خب بابا ،اصال میرم بیرون میکشم.
نگفتم که برو بیرون ،واسه خودت میگم.
واسه چی؟
چون میمیری.
خــب ســیگار نکشــم بــازم میمیــرم .یــه تهدیــد بهتــر
بکــن.

35
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اورالندو

خوشگله

بــرو ورزش کــن؛ بــرو بــا بچــه تــو پاگــرد بســکتبال بــازی
کــن .اصــا چطــوره کــه نتایــج رو دنبــال میکنــی ولــی
خــودت ورزش نمیکنــی؟

پاریس

اوال کــه ورزش دشــمن اعتیــاده ،اگــه ورزش کنــم مجبور
میشــم ســیگار رو تــرک کنــم و ایــن اصــا خــوب
نیســت ،دومــا ورزش چــه فایــدهای داره ؟ هــا؟ واقعــا
چــه فایــدهای داره؟ ســالم باشــم کــه چــی؟ بزرگتریــن
ُحســنش اینــه کــه ســالم میمیــرم دیگــه.
سکوت.

پاریس
خوشگله
پاریس

اه ،گندت بزنه.
چیکار میکنی پاریس؟ رادیو رو داغون کردی.
داغون بود...داغونتر شد.

36

اورالندو

خوشگله
پاریس
خوشگله

پیام طامه

چرا این کارو کردی؟
یه دقیقه مونده بودا ،یه دقیقه.
میبرد تیمتون؟

پاریس

نــه مســاوی بــود .آخــرش گل خــورد .اون دروازهبــان
احمــق یــه گوســالهی ســی کیلویــی هــم نمیتونــه بگیــره
چــه برســه بــه چــس مثقــال تــوپ ...یــه امتیــاز پریــد.

خوشگله

یــه امتیــاز؟ یــه امتیــاز کــه تاثیــری نــداره .فکــر کنــم تــا
آخــر فصــل کلــی بــازی باقــی مونــده باشــه.

پاریس

نمیفهمــی دیگــه خوشــگله ،نمیفهمــی. ..مهــم یــه
امتیــازی کــه تــو از دســت مـیدی نیســت .مهــم اون ســه
امتیازیــه کــه بــه حریفــت م ـیدی.
آ کاپولکو و اورالندو وارد میشوند.
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اورالندو

آکاپولکو

اورالنــدو تــو مجبــور نیســتی بجنگــی .بچههــای دیگــه
همــه بــه تــو احتــرام م ـیذارن .میگــن تــو از هیچکــس
و هیــچ چیــز نمیترســی .میگــن خواهــر نــورا تــو رو
دوســت داره.

خوشگله

آره میگــن تــو یــه دفتــری داری کــه هم ـهی کارای بــد
رو تــوش مینویســی .همــهی کارای بــدی کــه بقیــه
میکنــن و بعــد م ـیدی بــه خواهــر نــورا کــه بخونــدش
و وقتــی دوتایــی اونــو میخونیــن ،هــردو تــون ســر تکــون
میدیــن و مــث زن و شــوهرا میزنیــن زیــر خنــده.

پاریس

بیایــن بشــینین .خوشــگله یــه داســتان عالــی راجــع بــه
جیرجیرکهــا داره کــه واســهتون تعریــف کنــه.

خوشگله

داستان نیست.

اورالندو

چیه خوشگله؟
38

پیام طامه

اورالندو

خوشگله

خــب داشــتم بــه پاریــس میگفتــم ،جیرجیرکهــا
بلــدن ســاز بزنــن .اون صدایــی کــه مــا ازشــون میشــنویم
صــدای ســاز زدنشــونه.

پاریس

منــم یــه مــدت ویولــن م ـیزدم .ولــی بعــد مامانــم فکــر
کــرد ویولــن کــه آب و نــون نمیشــه .بعــدش مــن رو
فرســتاد بــرم مکانیکــی .آخــه یــه شــب کــه بابامــون بــا
زیرشــلواری رفتــه بــود بــاال پشــت بــوم آنتــن تلویزیــون رو
درســت کنــه یــه خانوم ـی هــم میــره بــاال کــه رخــت و
لباساشــو جمــع کنــه .بابــای مــا هــم چــون آدم خجالتیای
بــوده ،واســه ایــن کــه خانومــه بــا لبــاس زیــر نبینــدش
عقــب عقــب مـیره و از پشــت بــوم پــرت میشــه پاییــن.
تــا یــه هفتــه خونــش رو کــه رو دیـوار خشــک شــده بــود
میدیــدم.
سکوت.

آکاپولکو

منــم یــه داســتان راجــع بــه پرندههــا دارم خوشــگله…یه
ـرک تــو.
چیــزی تــو مایههــای جیــر جیـ ِ
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اورالندو

خوشگله

واسه من داستان نبود.

آکاپولکو

میگــن ایــن صدایــی کــه مــا از پرندههــا میشــنویم
هــم صــدای آواز خوندنشــون نیســت. ..مــاالگا
میگفــت .میگفــت پرندههــا از ارتفــاع میترســن و
وقتــی روی شــاخهی درخــت نشســتن در واقــع دارن از
تــرس جیــغ و داد میکنــن و کمــک میخــوان .خیلــی
ناراحتکننــده اســت ،نــه؟

پاریس
آکاپولکو
پاریس
آکاپولکو
پاریس

این احمقانهترین چیزی بود که تو عمرم شنیدم.
چی؟
گفتم احمقانهاس.
چرا احمقانهاس؟
چون ماالگا هم یه احمقه.
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یعنی چی احمقه؟

پاریس

بــذار بــرات بگــم احمــق یعنــی چــی ...احمــق بــه کســی
مــی گــن کــه وقتــی میخــواد یــه چیــزی رو تعریــف
کنــه کلــی اراجیــف بــه هــم میبافــه و یــه ســاعت
لفتــش مـیده کــه یه ســری چــرت و پــرت نامفهــوم دروغ
رو پشــت هــم قرقــره کنــه و آخــر ســرش هــم هیشــکی
نمیفهمــه منظــورش چیــه .فهمیــدی؟

آکاپولکو

نــه( ...ســکوت .بــه هــم دیگــر نگاهــی میاندازنــد)
یعنــی چطــوره کــه یــه نفــر کــه یــه داســتان راجــع بــه
پرندههــا میگــه ،از نظــر تــو یــه احمقــه ولــی کســی کــه
واســه دیــد زدن یــه زن از بــاال پشــت بــوم پــرت میشــه
پاییــن احمــق نیســت؟

پاریس

هــی! (انگشــت اشــارهاش را بــه نشــانهی تهدیــد جلــوی
صــورت آ کاپولکــو میگیــرد( .ســکوت) در ضمــن مــن
ـودن بابــام نگفتــم( .ســیگار
چیــزی راجــع بــه احمــق نبـ ِ
دیگــری در م ـیآورد)
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اورالندو

خوشگله

تو رو خدا دوباره شروع نکن.

اورالندو

همین االن یه سیگار کشیدی پاریس.

پاریس
اورالندو
پاریس

اورالندو
پاریس

به شما کاری ندارم که.
ولی دودش تو حلق ما هم میره.
بــذار یــه چیــزی بهــت بگــم رفیــق .تحقیقــات نشــون داده
صــد در صــد کســایی کــه ســیگار نمیکشــن میمیــرن.
پــس دلیلــی نــداره کــه مــن ســیگار نکشــم چــون در هــر
صــورت میمیــرم.
اصال از کجا گیرشون میاری؟
از آروبــا میگی رمشــون ...یکــی تــو صلیــب ســرخ
بــراش قاچاقــی میــاره اونــم میفروشدشــون بــه ماهــا.
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اورالندو

اورالندو

ـف یــه غــذای بــی دنــگ و فنــگ موندیم
مــا اینجــا تــو کـ ِ
بعــد تــو مـیری بــا پولــت ســیگار میخــری؟ آخــه پــول
خودتم نیســت.

پاریس

بــه خوشــگله گفتــم از کیمونــو پــول دزدیــدم ...گفــت
کار خوبــی کــردم.

خوشگله

نگفتــم کار خوبــی کــردی ،گفتــم کار بــدی نکــردی.
درد کیمونــو میخــوره؟ یــا
خــب آخــه پــول بــه چــه ِ
گمشــون میکنــه یــا اون بــرادرزادهاش میــاد پــوالش رو
مــیدزده .حداقــل بــه درد پاریــس میخــوره.

اورالندو

گمشــون هــم نکنــه اینجــا چیــزی نیــس کــه بتونــه
بخــره ...البتــه ظاهــرا بــه جــز ســیگار.
خواهــر نــورا وارد میشــود .کاســه ای ســوپ در دســـت
راســـتش و یــک کـــتاب کهنــه در دســت دیگرش.

خواهر نورا

بیایــد ...فقــط تونســتم براتــون یــه کاســه ســوپ بیــارم .بــا
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اورالندو

همیــن ســر کنین...ایــن کتابــم واســه توئــه اورالنــدو.
اورالندو

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

آکاپولکو

آره بهمــون گفــت جذامـی .اگــه بلــد نباشــه شــیر بدوشــه
ولــی مطمئنــا میدونــه چطــوری شــیر تــوی ظــرف رو
بریــزه زمیــن.

خواهر نورا

ظــرف غذاتــون رو بدیــد بــه مــن .میبــرم میشورمشــون
پسشــون مـیدم بــه آشــپزخونه.

آکاپولکو

الزم نیســت بشوریشــون خواهــر نــورا .چــون انقــدر بــا
زبــون لیسشــون زدیــم کــه تمیــز شــدن.

خواهر نورا

(کتــاب را بــاز میکنــد و صفحـهای از آن را بــه اورالنــدو
نشــان میدهــد) دربــارهی پســر فقیریــه کــه روزگاران
قدیــم تــو انگلســتان زندگــی میکــرد.
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اورالندو

اورالندو

خیلی هم فقیر به نظر نمیرسه.

آکاپولکو

نــگاه کــن .همهشــون کــراوات زدن .براشــون غــذا
هــم ســرو شــده .مــا مجبوریــم واســه یــه ظــرف ســوپ
بجنگیــم.

اورالندو

وقتــی از سرآشــپز غــذای بیشــتری میخوایــم ،اون
غذاهایــی کــه رو زمیــن ریختــه رو نشــونمون مــیده و
میگــه مــا همــهاش داریــم اصــراف میکنیــم.

خواهر نورا

نمیخوام داخل این ماجرا بشم.

اورالندو

خواهــر نــورا واســـه اولیــن بــاره کــه میبیـــنم از یــه
موضوعــی طفــره میریــن.

خواهر نورا

مــن واســه صلیــب ســرخ کار نمیکنــم .منــم مــث شــما
اینجــا مهمونــم .فقــط بــه افــراد صلیــب ســرخ کمــک
میکنــم کــه چـــیزایی کــه بایــد بــه بچـــهها بگــن رو
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اورالندو

بــه اطالعشــون برســونم .االن اومــدم کــه بــه آ کاپولکــو
بگــم بهتــره بــری تــو ایــن گالونهــا و یــه کمـی آبتنــی
کنــی .شــاید آخریــن بــاری باشــه کــه م ـیری تــو ایــن
گالونهــا .فــردا قــراره یــه خانـواده بیــان بــرای مصاحبــه.
پــس بهتــره تــر و تمیــز باشــی (خــارج میشــود).
آکاپولکو

شنیدین؟ قراره برم آمریکا! قراره برم آمریکا.

اورالندو

خوبه آ کاپولکو.

پاریس

کســی از آمریــکا حــرف نــزد .فقــط گفــت یــه زن و
شــوهر قــرار بیــان ببینــنات.

آکاپولکو

حتما آمریکاییان.

اورالندو

مهــم اینــه کــه م ـیری یــه جــای بهتــر .هــر جــا باشــه.
دیگــه مجبــور نیســتی واســه غــذات بجنگــی .مــث همون
موقعهــا کــه مامانــت بــرات غــذا درســت میکــرد و
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اورالندو

مجبــور نبــودی بــراش ســر و کل ـهی کســی رو بشــکنی.
دیگــه آواره نیســتی.
خوشگله

زن ،شوهـــر ،دوســـت ،رفیــق و یــا حتــی کســی کــه
عاشقشــی ممکنــه یــه روزی از پشــت بهــت خنجــر بزنــه،
ولــی پــدر و مــادر هرگــز.

اورالندو

یــه ســاعت پیــش داشــتی بــه ایــن فکــر میکــردی کــه
بــری ارتــش جوانــان .حــاال بــه جــاش داری مــیری
آمریــکا.

آکاپولکو

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

اورالندو

فکر کردم دوست داری بری ارتش جوانان.

آکاپولکو

بــی خیــال .کــی دوســت داره بــره بــه یــه ســری آدم
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اورالندو

بیگنــاه تیرانــدازی کنــه ،آدم بکشــه ،تجــاوز و غــارت
کنــه و بــه آتیــش بکشــه و...
اورالندو

همه چیز رو از بین ببره.

آکاپولکو

(همزمــان بــا او) همــه چیــز رو از بیــن ببــره .اونجــا
مــث جهنمــه .فقــط دیگــه ناامیــد شــده بــودم .از ایــن
ِ
کــه هیشــکی منــو نمیخــواد .فکــر کــردم بهتــره بــرم
همونجــا حشــیش بکشــم و آدم بکشــم و شــایدم یــه
روزی تــو جنــگ بمیــرم .واســه کــی مهمــه؟ بهتــر از
اینــه کــه اینجــا بشــینی و هیــچ کاری نکنــی .مــا اینجــا
هــم داریــم میجنگیــم .ولــی سـ ِـر چــی؟ ســر یــه کاســه
ســوپ .خــب بهتــره آدم واســه یــه چیــز واقعــی تلــف
شــه تــا واســه یــه کاســه ســوپ .اینطــوری پیــش خــودت
میگــی دارم واســه مــادر پــدرم میجنگــم .دارم واســه
خونــوادهام میجنگــم.

پاریس

خـــنده دارش اینجاس اون کله گـــندههایی که خودشون
جنــگ رو راه انداختــن نشســتهان خونهشــون و بــه جــاش
48
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اورالندو

یــه ســری آدم بدبخــت کــه حتــی خیلیاشــون نمیدونــن
اصــا واســه چــی جنــگ ســر گرفتــه دارن جــون مـیدن.
اورالندو

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

آکاپولکو

اه .آب اون گالونهــا از همــه چــی کثیفتــره .فکــر
میکنــی واســه چــی گوشــم چــرک کــرده؟

اورالندو

عوضــش بــه زودی میتونــی تــو وان حمــوم خونهتــون
لــم بــدی.

آکاپولکو

فکر میکنی اونا تو خونهشون وان هم دارن؟

اورالندو

همه خونههای آمریکا وان دارن.
آ کاپولکــو خــارج میشــود .پاریــس ســیگار دیگــری
درمــیآورد امــا روشـــنش نمیکنــد .خوشــگله بــا
روبیکــش مشــغول اســت .اورالنــدو مینشــیند و دفتــرش
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اورالندو

را از جیبــش در میــاورد و مشــغول نوشــتن میشــود .نــور
بــه آرامیمــیرود.

50
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اورالندو

صحنه سوم

آ کاپولکــو پشــت یــک میــز نشســته .خواهــر نــورا بــا
عجلــه اتــاق را مرتــب میکنــد.
آکاپولکو
خواهر نورا

چطوری من رو انتخاب کردن؟
منظورت چیه؟

آکاپولکو

آخــه یــه ماهــی میشــه کــه عــکاس نیومــده .از کجــا
مــن رو انتخــاب کــردهن؟

خواهر نورا

از روی عکسهــای قبلـیات .میدونــی کــه تــا فایلتــون
دســت مــردم برســه طــول میکشــه .اول صلیــب ســرخ
میفرستدشــون بــه کشــورهای خارجــی ،بعــد اونــا هــم
مــیدن یــه موسســههایی کــه ایــن کارهــا رو میکنــن.
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اورالندو

یــه زمانــی میبــره کــه بــه دســت آدمــای عــادی برســه.
آکاپولکو

نمیشــه همــون عکســا رو همیشــه بفرســتن ایــن ور اون
ور .اینطــوری هــم عــکاس مجبــور نمیشــه هــر مــاه از
منطقـهی جنگــی رد بشــه کــه فقــط عکــس مــا رو بگیــره
و هــم مــا مجبــور نمیشــیم نیشــمون رو بــاز کنیــم و
لبخنــد بزنیــم تــو دوربیــن .یعنــی بــه نظــرم احمقان ـهاس.
اونایــی کــه عکــس مــا رو میبینــن نمیگــن ایــن آدمــا
چــرا دارن لبخنــد میزنــن؟ مایــی کــه تــو ایــن وضعیتیــم؟
وســط جنــگ؟ خونـوادهای هــم کــه نداریــم .خــب ایــن
خیلــی خنــده دار نیســت .واســه چــی بایــد یــه خنــدهی
گلــه گشــاد تحویــل عکســا بدیــم؟

خواهر نورا

عــکاس شــغلش عکــس گرفتنــه .تــو هــم مجبــو نیســتی
وقتــی دارن ازت عکــس میگیــرن لبخنــد بزنــی.

آکاپولکو
خواهر نورا

همه این کار رو میکنن.
قبال کسی تو عکس نمیخندید.
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آکاپولکو
خواهر نورا

آکاپولکو
خواهر نورا

آکاپولکو

پیام طامه

قبال؟
آره .زمــان خیلــی قبلتــر .تــو هیچوقــت عکســای ایــن
مشــاهیر رو دیــدی؟ هیچوقــت موقــع عکــس گرفتــن
لبخنــد نم ـیزدن .انــگار هم ـهش عصبانــی بــودن.
چرا لبخند نمیزدن؟
(موهــای آ کاپولکــو را شــانه میزنــد) اگــه عکسهــای
قدیمـی رو نــگاه کــرده باشــی ،تقریبــا همه تو عکساشــون
حالــت عبــوس و جــدی دارن .فــرق نمیکنــه کــی
باشــه .حتــی مثــا مــارک توایــن -یــه نویســندهاس کــه
رمانهــاش روحیـهی شــادی داره -اگــه عکساشــو ببینــی
همیشــه اخــم کــرده .از نویســنده بگیــر تــا ژنرال و ســروان
و آدمــای عــادی.
خب چرا؟
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اورالندو

خواهر نورا

اولیــن عکــس ســال  ۱۸۲۳گرفتــه شــده کــه اون موقــع
هشــت ســاعت طــول میکشــیده عکــس گرفتــه شــه
ولــی تــا صــد ســال بعــدش ایــن زمــان بــه پونــزده دقیقــه
هــم رســید .آدمــا مجبــور بــودن حداقــل پونــزده دقیقــه
بــدون تکــون خــوردن جلــوی دوربیــن بشــینن .واسهشــون
راحتتــر بــوده کــه بــا یــه حالــت عــادی بشــینن تــا اینکــه
پونــزده دقیقــه لبخنــد مصنوعــی داشــته باشــن.

آکاپولکو

یعنــی پونــزده دقیقــه میتونســتن اخــم کنــن ولــی
نمیتونســتن بخنــدن؟

خواهر نورا

تــو االن ســه ثانیــه میخنــدی بــازم ازش خوشــت نمیــاد.
بــه هــر حــال ایــن یکــی از دلیلهــاش بــود.

آکاپولکو
خواهر نورا

دیگه چی دلیلی داره؟
نمیدونــم .خــب اون موقــع وضعیــت بهداشــت هــم مثــل
االن نبــود کــه .یــا شــاید بهتــره بگــم مثــل شــرایط ماهایــی
54
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اورالندو

کــه اینجاییــم بــوده .وضعیــت بهداشــت دندونشــون و
اینــا.
آکاپولکو
خواهر نورا

آکاپولکو
خواهر نورا

دلیل احمقانهای بود خواهر نورا.
اون موقــع یــه آدم  -تــازه یــه آدم مشــهور -تــو سراســر
عمــرش شــاید نهایــت بیســت تــا عکــس میگرفــت.
واســه هـــمین ســـعی نمیکــردن بــا لبخـــند بیخــودی
شــخصیت درونیشــون رو طــور دیگـهای انتقــال بــدن بــه
نس ـلهای بعــد .حتــی اگــه نقاش ـیهای قدیم ـی رو هــم
نــگاه کنــی ،فقــط مــردم فقیــر و مســت در حــال لبخنــد
زدن هســتن و مــردم مشــهور یــا عــادی هیچوقــت لبخنــد
نم ـیزدن .نهایتــش یــه لبخنــد محــو مثــل مونــا لیــز.
کی هست؟
عکســش رو بعــدا بهــت نشــون مــیدم .ولــی بــه هــر
حــال لبخنــد مرســوم نبــود .همــون نویســندهای کــه
بهــت گفتــم یــه جایــی گفتــه عکــس یــک ســند مهمــه،
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اورالندو

هیچچیــز احمقانهتــر از آن نیســت کــه بــرای آینــدگان
یــک لبخنــد احمقانــه کــه بــرای همیشــه ثابــت باشــد ،بــه
یــادگار بگــذاری.م
آکاپولکو

چه عجب اینا یه حرف درست حسابی زدن.

خواهر نورا

حــرف درســت و حســابی زیــاد میزنــن آ کاپولکــو.
فقــط بایــد بهشــون گــوش بــدی .هــر کســی کــه تــو
زندگیــت میبینــی حتمــا یــه چیــز جدیــدی میدونــه کــه
تــو نمیدونــی.

آکاپولکا

میدونــی خواهــر نــورا تــو آدم خوبــی هســتی .فکــر کنــم
دلــم بــرات تنــگ بشــه .البتــه مطمئــن نیســتم .ولــی فکــر
میکنــم دلــم بــرات تنــگ بشــه .اگــه دلــم تنــگ شــد
میتونــم بیــام اینجــا ببینمتــون نــه؟

خواهر نورا

اگه جنگ تموم نشده باشه آره.
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اورالندو

آکاپولکو

پــس امیــدوارم کــه تمــوم نشــه .ایــن طــوری میدونــم
شــماها اینجاییــن هنــوز .از آمریــکا تــا اینجــا خیلــی راهــه
خواهــر نــورا ،نــه؟

خواهر نورا

مــم ...تقریبــا میشــه گفــت انــدازهی اینکــه از اینجــا
بخ ـوای بــری تــا آمســتردام.

آکاپولکو

آمستردام؟

خواهر نورا

آ کاپولکــو! منظــورم شهرشــه .نــه اون دوســتت کــه پاییــن
دم آب خــوری اذیتــت میکنــه.

آکاپولکو

آهــا .شــهرش نمیدونــم کجــاس؟ همــهی آدمــا اســم
شهرشــون روشــونه؟

خواهر نورا

همــه نــه .شــماها کــه اینجاییــن اکثــرا اســم شــهر روتونــه.
آدمهــای عــادی هــم بعضیاشــون اســم شهرشــون رو
مــیذارن رو بچههاشــون.
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آکاپولکو
خواهر نورا
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مث ویرجینیا وولف؟
ِ
(مکث کوتاه) این اسم رو از کجا شنیدی؟

آکاپولکو

رو یکــی از کتابهایــی کــه داده بــودی بــه اورالنــدو
نوشــته بــود اســمش رو .از اون اس ـمهاس کــه تــو ذهــن
آدم میمونــه .ویرجینیــا وولــف .بهــش میخــوره عصبــی
باشــه.

خواهر نورا

ویرجینیــا هــم اســم یــه ایالتــه تــو آمریــکا ولــی نمیدونــم
متولــد همــون شــهره یــا نــه .اســمیه کــه مرســومه
تــو آمریــکا ...واســه چــی میگــی بهــش میخــوره
عصبانــی باشــه؟

آکاپولکو

آخــه پشــت جلــد کتابش نوشــته بــود چطوری خودکشــی
کرده.

خواهر نورا

توام فقط همون رو خوندی آره؟
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آکاپولکو

خواهر نورا
آکاپولکو
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آره .نوشــته بــود تــوی جیبهــای کتــش رو پــر ســنگ
میکنــه و مــیره تــو دریــا .اونــم بــه خاطــر اینکــه در
طــول جنــگ خیلــی از دوســتاش کشــته میشــن و ایــن
موضــوع باعــث افســردگیش میشــه .احمقان ـهاس .مــن
هیچوقــت اگــه شــما بمیریــن جیبهــام رو پــر ســنگ
نمیکنــم و بــرم تــو دریــا( .مکــث کوتــاه) ولــی چیــزی
کــه پایینــش نوشــته بــود بــرام بیشــتر جالــب بــود.
چی نوشته بود؟
مگه خودت نخوندی کتاب رو؟

خواهر نورا

فکــر کنــم فقــط خــود کتــاب رو خونــدم ،نــه پشــت
جلــدش رو.

آکاپولکو

کار درســتی نیســت .حتمــا یــه دلیلــی داشــته کــه پشــت
ِ
جلــد کتــاب اونــارو نوشــتهان.
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خواهر نورا
آکاپولکو
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حق با توئه ...حاال چی نوشته بود؟
نوشــته بــود یــه ســازمانی کــه االن اســمش رو یادم نیســت
یــه تحقیقاتــی کــرده راجــع بــه خطرناکتریــن شــغلهای
دنیــا .نویســندگی هــم جــزوش بــود .نوشــته بــود یکــی
از خطرناکتریــن شــغلهای دنیــا نویســندگیه .دقیقــا
منظــورش رو نفهمیــدم ولــی ایــن چیزیــه کــه راجــع بــه
نویســندگی وجــود داره ...یــا حداقــل چیزیــه کــه اون
کتــاب ادعــا میکنــه راجــع بــه نویســندگی وجــود داره.
مکث کوتاه.

خواهر نورا

آکاپولکو

فقــط بهــت بگــم آ کاپولکــو ،ایــن کــه ایــن آدمــا اومــدن
بــرای مصاحبــه بــه ایــن منظــور نیســت کــه حتمــا انتخابت
کــردن .فقــط بــه سواالشــون جــواب بــده و ســواالی
خودتــم ازشــون بپــرس.
منم میتونم ازشون سوال بپرسم؟
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خواهر نورا
آکاپولکو

سواالیی که مربوط به این قضیه بشه آ کاپولکو.
گرفتم.

خواهر نورا

خــارج میشــود .آ کاپولکــو منتظــر پشــت میــز نشســته
اســت .پــس از مدتــی زن و شــوهری وارد میشــوند.

مرد

ــردم .ایــن هــم همســرم تینــا. ..پــس آ کاپولکــو
مــن ِف ِ
تویــی.

آکاپولکو
زن

آکاپولکو

خود خودمم.
ِ
البتــه بعــد از اینکــه اومــدی پیــش مــا میتونــی اســـم
قبلـیات کــه بچــه بــودی رو دوبــاره داشــته باشــی یــا هــر
ی کــه دلــت بخ ـواد انتخــاب کنــی.
اســم 
مث ویرجینیا؟
ِ
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مکث کوتاه.
زن

اگه این رو دلت میخواد آره.

آکاپولکو

چــرا مــن رو انتخــاب کردیــن؟ االن کــه مــن رو دیدیــن
پشــیمون نیســتین؟ عکســم بــا اون تــو فــرق نمیکنــه؟
(فایــل را از زیــر دســت مــرد میکشــد) نــه .فقــط انــگار
اینجــا عکســم رو پشــت قاشــق انداختــن.

مرد

خــب مــا فایلــت رو خوندیــم و دیدیــم بــا اینکــه ســن
زیــادی نــداری ،یکــی از قدیمیتریــن افــراد اینجایــی.
پیــش خودمــون فکــر کردیــم کــه خــب ایــن بچــه چــه
گناهــی کــرده .واســه همیــن...

آکاپولکو
مرد

یعنی اگه از قدیمیترینها نبودم انتخابم نمیکردین؟
نــه خــب مــا اطالعاتــت رو خوندیــم .بــه نظرمــون جالــب
اومــد کــه...
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آکاپولکو
زن

آکاپولکو
زن
آکاپولکو

زن
آکاپولکو

چی به نظرتون جالب اومد؟
میدونــی در واقــع مــا فکــر کردیــم تــو میتونــی بــرادر
خوبــی بــرای بچ ـهی مــا باشــی.
(ذوق زده) من برادر دارم؟
بهترین برادر دنیا رو.
واقعــا بهتریــن بــرادر دنیــا؟ آخــه میدونــی مــن خــودم
یــه داداش داشــتم کــه بیشــتر دلمــون میخواســت چشــم
هــم دیگــه رو در بیاریــم تــا اینکــه بــرادری کنیــم ...ایــن
پســرتون ســیگار میکشــه؟
نه! ابدا!
مشروب میخوره؟
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مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو
زن

حتی یک جرعه!
شبها چی؟ شبها دیر نمیاد خونه؟
به هیچ وجه...این چه سوالیه؟
مث اینکه واقعا پسر خوبیه.
یه بچهی بی نقص.
چند سالشه؟
دو ماه دیگه میشه یه سال و نیم.
سکوت.

آکاپولکو

خب پس گفتی به نظرت من آدم جالبیام؟
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مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو

مرد

من همچین حرفی نزدم.
همین االن گفتی .مگه نگفت تینا؟
من گفتم به نظرم جالب اومد که بیایم ببینیمات.
تو هیچوقت این حرف رو نزدی.
تو اصال اجازه ندادی من حرفم رو تکمیل کنم.
ببیــن دوســـت مــن ،اگــه چـــند ســال دیگــه دیــدی اون
بچــهات کــه دو مــاه دیگــه تــازه یــک ســال و نیمــه
میشــه بــا یــه شیشـــه مشــروب رفــت تــو اتاقــش و در رو
رو خــودش قفــل کــرد هیــچ تعجبــی نکــن.
برای چی؟
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آکاپولکو

مرد

بــرای چــی؟ میپرســه بــرای چــی؟ میخــوای بهــت
بگــم بــرای چــی؟
بگو.

آکاپولکو

بــرای اینکــه روح بچــه مثــل پوســت پیــاز لطیفــه.
نمیتونــی بهــش بگــی آدم جالبیــه و نظــرت رو عــوض
کنــی .بچــه رو اون حــرف تــو حســاب بــاز میکنــه.

مرد

احمقانــهاس( .مــرد بلنــد میشــود .زن کتــش را
میکشــد کــه بنشــیند)

آکاپولکو

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

مرد
آکاپولکو

من تا حاال دست رو بچهم بلند نکردم.
واســه اینــه کــه اون بچــه االن زورش بــه یــه پشــه هــم
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نمیرســه .چنــد ســال دیگــه کــه از در رد نشــد هــر چــی
از دهنتــم در بیــاد بهــش میگــی.
مرد

من همچین کاری نمیکنم.

آکاپولکو

تــو اول بــه مــن گفتــی بــه نظــرت آدم جالب ـیام .بعــدش
حرفــت رو پــس گرفتــی .بعدشــم بهــم گقتــی احمــق.
خــودت محاســبه کــن تــا پنــج ســال دیگــه چــه بالیــی
ممکنــه ســرم بیــاری.

زن

ــرد ایــن
بــذار مــن توضیــح بــدم آ کاپولکــو .منظــور ِف ِ
بــود کــه تــو آدم جالبــی هســتی کــه ایــن همــه مــدت از
بچگـیات رو اینجــا ســپری کــردی .بدون خونـوادهات و
تــا حــاال هــم کار بــدی اینجــا نکــردی .مــا پروندههــا رو
کــه میخوندیــم ،هــر کســی حداقــل یــه کار بــدی تــوی
پــاک پــاک بــود .هیــچ
پرونــدهاش داشــت .بــرای تــو
ِ
چیــز بــدی تــوش نبــود .خواهــر نــورا هــم ایــن موضــوع
رو تاییــد کــرد.
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آکاپولکو

از تــو خوشــم میــاد… (بــه مــرد اشــاره میکنــد) ولــی بــه
تــو مشــکوکم.

زن

(دوبــاره کــت مــرد را میکشــد کــه بنشــیند) حــاال
میخــوای ســواالتو از مــا بپرســی؟

آکاپولکو
مرد
آکاپولکو
زن

شما سواالتون تموم شد؟
با این روند ترجیح میدیم سوال دیگهای نکنیم.
این باز داره شروع میکنه!
نــه آ کاپولکــو ،آروم بــاشِ .فــرد ،تــو هــم خواهشــا چنــد
لحظــه چیــزی نگــو… بــه خاطــر مــن.
هر دو آرام میشوند .سکوت.

مرد

پدر و مادرت زندهان؟ میدونی کجان؟
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آکاپولکو

(مکث کوتاه) دوست دارم تینا ازم بپرسه.

زن

باشــه .باشــه .مــن میپرســم .راجــع بــه خانـوادهات چــی
میدونــی؟ ازشــون خبــر داری؟

آکاپولکو

خــب اونــا آدمــای خیلــی خوشــبختی نبــودن .پــدرم
صبــح کــه میشــد میرفــت پشــت یــه کوهــی بزهــای
یــه آدم دیگــهای رو میدوشــید .البتــه خیلیهــاش رو
هــم میکــرد تــو شیشــه و بعــدش میرفــت تــو شــهر
میفروخــت .حتــی بــدون اینکــه اجــازهای از صاحــب
بزهــا بگیــره .ولــی خــب یــه روزی یکــی از ایــن بزهــا
بــا لقــد میزنــه تــو شــکمش و تقریبــا نــاکارش میکنــه.
دیگــه نمیتونســت خــم شــه شــیر بدوشــه .زیــادم کــه راه
میرفــت فتقــش درد میگرفــت .مــادرم هــم کارش شــده
بــود مواظـــبت از اون .یــه روزی کــه گرفتــه بودنمــون و
مجبورمــون میکــردن کــه بگیــم تســوفو ...هــی راســتی
تــو میتونــی بگــی تســوفو؟

زن

نه .لطفا بقیهاش رو بگو.
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آکاپولکو

مرد
آکاپولکو
زن
آکاپولکو

زن

آره اونــا میخواســتن مــا بگیــم تســوفو ولــی مــا فقــط
بلــد بودیــم بگیــم توفــو .اونــا هــم شــلیک میکــردن.
نمیدونــم چــی شــد .چــون بچههــا رو از خونوادههاشــون
جــدا کــردن کــه زیــاد بــه روحیهشــون ضربــه نزنــن.
(بــه مــرد) هــی میبینــی؟ حتــی اون جنایتــکارا هــم ایــن
چیزهــا رو میفهمــن.
پس تو االن چطوری بلدی بگی؟
یکی از بچههای اینجا یادم داد.
پس یعنی مطمئن نیستی خونوادهات زندهان؟
نــه مطمئــن کــه نیســتم .فکــر نکنــم زنــده باشــن( .بــه
ســرش اشــاره میکنــد) ولــی خــودم ایــن تــو واســه خــودم
زنــده نگهشــون داشــتم.
اگه سوالی داری میتونی بپرسی.
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آکاپولکو
مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو

زن
آکاپولکو
مرد

شما از کجای آمریکا میاین؟
از آلمانش!
چی؟
آلمان
ببینــم تــو فقــط بلــدی خبــر بــد بــدی؟ (بــه زن) ایــن
چشــه؟
این بار حق با اونه .ما تو آلمان زندگی میکنیم.
یعنی تو آمریکا زندگی نمیکنین؟
اگــه احتمــال کوچیکــی بــرای اینکــه آلمــان جــزوی از
آمریــکا باشــه در نظــر بگیریــم ...مــم ...بــازم نــه!
71

پیام طامه

اورالندو

زن
آکاپولکو

نه آ کاپولکو .ما تو آمریکا زندگی نمیکنیم.
خوبه .پس اگه بیفتم زندان برام خوب میشه.
مرد و زن گیج نگاهش میکنند.

آکاپولکو

مرد
آکاپولکو
مرد
آکاپولکو

آخــه میگــن تــو آلمــان اگــه بیفتــی زنــدان میتونــی
آزادی
تــاش کنــی از اون تــو فــرار کنــی .چــون بــه حــق
ِ
آدمهــا اهمیــت مــیدن .در واقــع تــاش بــرای فــرار از
زنــدان اونجــا غیــر قانونــی نیســت.
ما چیزی از این مزخرفات نمیدونیم.
بهتره که بدونی شاید یه روزی به دردت خورد.
خودم خوب میدونم چی ممکنه به دیدم بخوره.
تــو هیچــی نمیدونــی .هیچکــس نمیدونــه .انــگار
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مــن میدونســتم کــه یــه روز قــراره چشــم وا کنــم
و ببینــم کــه تــو ایــن خــراب شــدهام .یــا تــو ،خــودت
اصــا میتونســتی فکــرش رو بکنــی کــه یــه روز قــراره
بشــینی جلــو یــه بچــه ســرتقی مــث مــن و بــه خاطــر بــه
فرزندخوندگــی قبــول کردنــش انقــدر دنــگ و فنــگ
بکشــی؟ نمیدونســتی دیگــه .واســه همیــن میگــم
شــاید یــه روزی بــه دردت بخــوره .شــاید بــه خاطــر
کــودکآزاری بندازنــت زنــدان.
سکوت.
آکاپولکو
زن

آکاپولکو

اونجا تو آلمان استخر دارین؟
نــه .اســتخر نداریــم .ولــی یــه حیــاط کوچولــو داریــم
کــه تــوش یــه تــاب و سرســرهی بامــزهی کوچولــو هــم
گذاشــتیم.
تاب و سرسره واسه سن من خیلی مناسب نیست.
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اورالندو

مرد
آکاپولکو

مرد

در واقع واسه تو نیستن .برای بچهی خودمونن.
پــس اگــه اســتخر نداریــن حتمــا از اون تابلوهــا هــم
نداریــن کــه روش نوشــته «مــا تــو توالــت شــما شــنا
نمیکنیــمپــسلطفــاشــماهــمتــواســتخرمــانشاشــین!»
نه خوشبختانه نداریم.

آکاپولکو

اگــه اســتخر داشــتین مــن خــودم یــه همچیــن تابلویــی
میخریــدم بــراش.

مرد

واقعــا لطــف بزرگــی میکــردی (بــه زن اشــارهای میکنــد
کــه بروند)

زن

اگــه س ـواالت تمــوم شــده دیگــه بریــم .چیــز دیگ ـهای
نیســت کــه بخــوای بپرســی .یــا چیــزی نیســت کــه
بخــوای اضافــه کنــی؟
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اورالندو

آکاپولکو

نه ،فکر کنم همهاش همین بود.
مرد و زن بلند میشوند که بروند.

آکاپولکو

مرد
آکاپولکو

هــی ِفـ ِـرد .یــه س ـوال ازت دارم .میخ ـوام ایــن یــه دونــه
رو صادقانــه بهــم ج ـواب بــدی.
باشه.
قرار نیست من رو انتخاب کنین؟ نه؟
مکث.
مرد به او خیره میشود و حرفی نمیزند.
مکث.
مــرد و زن خــارج میشــوند .آ کاپولکــو ســرش را روی
میــز میگــذارد .نــور بــه تدریــج کــم میشــود.
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اورالندو

صحن ه چهارم

ســر و صــدای درگیــری بیــن دو نفــر بــه گــوش میرســد.
بــا روشــن شــدن صحنــه پاریــس و خوشــگله را میبینیــم
کــه بــا هــم در گیــر هســتند .بعــد از چندلحظــه اورالنــدو
وارد میشــود.
اورالندو

چیکار دارین میکنین شما دو تا؟

خوشگله

بهش بگو سوپم رو بهم برگردونه.

پاریس
اورالندو
پاریس

سوپ تو نیست.
چرا سوپش رو ازش گرفتی؟
سوپ اون نیست.
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اورالندو

خوشگله
پاریس

اورالندو

پیام طامه

سوپ من نیست؟
ســوپ تــو نیســت .ســوپ اون نیســت اورالنــدو .وقتــی
اومدیــم اینجــا بــود.
حاال سر یه چس سوپ قشقرق به پا انداختین؟

پاریس

نــه .قــرار گذاشــتیم هــر کــس دروغ بزرگتــری بگــه
ســوپ مــال اون شــه.

اورالندو

خجالــت بکشــین .از خودتــون خجالــت بکشــین واقعــا.
ســر یــه کاســه ســوپ شــرطبندیام میکنیــن .واقعــا
کــه .ایــن کارا چیــه؟ مــن تــا دو ســال پیــش نمیدونســتم
اصــا چطــور بایــد دروغ بگــم.
ظــرف ســوپ را میدهنــد بــه اورالنــدو .ســکوت.
پاریــس رادیویــش را در مــیآورد و روشــن میکنــد.
خوشــگله هــم دوبــاره بــا مکعبــش مشــغول میشــود.
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اورالندو

اورالندو

چقدر پیش رفتی خوشگله؟

خوشگله

ها؟

اورالندو

مکعب رو میگم.

خوشگله

خیلــی نــه .مهــم پیــش رویاش نیســت .مثــل زندگــی
میمونــه .مـیری جلــو .حــس میکنــی داری یــه طرفــی
رو درســت میکنــی امــا وقتــی تمــوم میشــه میبینــی
همــون باعــث شــده یــه چیــز دیگــه خــراب شــه.

پاریس

پســر عمــوی مــن تــو چهــارده ثانیــه یکــی از اینهــا رو
درســت کــرد.

خوشگله
پاریس

پسر عموی تو هیچ گهی نخورده.
دارم میگــم تــو چهــارده ثانیــه کاملــش کــرده .هنــوزم
فکــر میکنــه تونســته تــو چهــارده ثانیــه درســتش کنــه.
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اورالندو

آخــه کــور رنگــی داره.
خوشگله
پاریس

خوشگله
پاریس

کسی هم چیزی بهش نگفت؟
چــرا بایــد چیــزی بهــش میگفتیــم؟ هنــوزم همیــن
فکــرو میکنــه .مهــم اینــه کــه تــو ذهنــش اون کار رو
کامــل کــرده و بعــدش رفــت ســراغ چیــزای دیگــه .اگــه
هنــوزم وقتــش رو میذاشــت واســه جــور کــردن یــه
مکعــب خــوب بــود .بــاور کــن راســت میگــم .مهــم
اینــه کــه خــودت چــی فکــر میکنــی .بعــدش هــم یــه
دونــه از ایــن پازلهــای هفتصــد تیکــه خریــد و ســه
روزه کاملــش کــرد .البتــه اون تصویــری کــه روی جعبــه
بــود بــا اون چیــزی کــه مــا میدیدیــم کامــا متفــاوت
بــود .ولــی اون خــودش کــه میتونســت اون چیــزی کــه
ســاخته رو ببینــه .همیــن مهمــه.
هنوزم نمیدونه؟
گمون نکنم.
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اورالندو

خوشگله

پاریس
خوشگله

پیام طامه

اگــه خــودش بفهمــه بهتــره .یــه بــاری خواهــر بــزرگ
مــن رفتــه بــود پیــش پــدرم تــوی خــارج از شــهر .پــدرم
نجــار بــود .تــوی حومــهی شــهر یــه خونــهی کوچولــو
داشــت کــه به جـــنگل نزدیــک بود .خـواهـــرم کــه میره
دستشــویی و بــر میگــرده بــه پــدرم میگــه «بابــا ،اون
دلقــک چوبــی کــه گذاشــتیاش پشــت کمــدت واقعــا
ترســناکه .یــه لحظــه واقعــا ترســیدم» پــدرم هــم میگــه
دلقــک چوب ـیای وجــود نــداره .واســه همیــن ســریع از
کلبــه میزنــن بیــرون و زنــگ میزنــن بــه پلیــس بــه
ـون ایــن کــه دزدی ،قاتلــی چیــزی اون پشــت قایــم
گمـ ِ
شــده .پلیــس کــه اومــد معلــوم شــد دزد و قاتلــی وجــود
نــداره ولــی عوضــش پــدر مــن آلزایمــر داره.
عجیبه.
آره .در واقــع اون دلقــک چوبــی رو خــودش درســت
کــرده بــود کــه تولــد یکیمــون بهمــون هدیــه بــده امــا
یــادش نمیومــد
80

اورالندو

پاریس

خوشگله

پیام طامه

اگــه یــادش نمیومــد پــس شــما از کجــا فهمیدیــن کــه
اون دلقــک رو باباتــون درســت کــرده؟
(مکث)هان؟

پاریس

از کجــا معلــوم اون دلقــک رو بابــات درســت کــرده؟
شــاید خریــده بودتــش؟ یــا هرچیــز دیگــه.

خوشگله

(مکــث) خــب اوال کــه اون یــه دلقــک بــود و مــا
خونوادگــی بــه دلقکهــا عالقـهی 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 ماهــا عاشــقش میشــیم .حــاال شــاید بــرات
س ـوال شــه اگــه مــا عاشــق دلقکیــم پــس چــرا خواهــرم
وقتــی اون رو پشــت کمــد دیــده بــود ترســید؟

پاریس

آره .واسه چی؟
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اورالندو

خوشگله

پیام طامه

چــون ایــن فقــط یــه داســتان لعنتــی بــود کــه مــن گفتــم
کــه یــه حرفــی زده باشــم! پــس حــاال دیگــه ســاکت شــو
و بــذار کارم رو بکنــم!
سکوت.

پاریس

خوشگله

ـث
امــروز یــه حســی داره .مثــل همیشــه نیســت .بیشــتر مـ ِ
غــروب جمعـهاس.
چون االن غروبه و اتفاقا جمعه هم هست.

پاریس

خــب مــن اینجــا روزهــای هفتــه رو نمیشــمارم .چــون
اهمیتــی نــداره .چــون شــنبه بــا دو شــنبه یــا هــر روز
وامونــدهی دیگ ـهای هیــچ فرقــی نمیکنــه .ولــی امــروز
متفاوتــه.

اورالندو

شــاید بــه خاطــر اینــه کــه یکــی دیگــه داره ازمــون کــم
میشــه.
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اورالندو

پاریس

نمیدونــم .اصــا بهــش فکــر نمیکــردم .ولــی شــاید
راســت میگــی.

خوشگله

ایــن کــه آ کاپولکــو داره م ـیره تــو رو ناراحتــت کــرده
اورالنــدو؟ تــو بیشــتر باهــاش میپریــدی.

اورالندو

این که نتونست به رویاهاش برسه ناراحتم میکنه.

پاریس

خوشگله
پاریس

خوشگله

هیچکــس تــو دنیــای واقعــی بــه رویاهــاش نمیرســه.
اگــه میخوایــن بــه رویاهاتــون برســین بگیریــن بخوابیــن.
وقتی مردی به رویاهات میرسی.
وقتــی بمیــری دیگــه مــردی .بــه هیــچ کوفتــی هــم
نمیرســی .
منظورت چیه؟
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اورالندو

پاریس

پیام طامه

یعنــی تمــوم .ببینــم خوشــگله .یــه خاطــره از قبــل از
تولــدت بــرام تعریــف کــن.

اورالندو

پاریس داری خوشگله رو نگران میکنی.

خوشگله

قبل از تولدم؟

پاریس

قبل از اینکه به دنیا بیای.

اورالندو

پاریس خواهش میکنم.

خوشگله

خــب هیچکــس یــادش نمیــاد قبــل از تولــدش چــی
بــوده.

پاریس

خب وقتی ُمردی هم همینه.
سکوت.
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اورالندو

اورالندو

اگــه خواهــر نــورا بفهمــه چــی گفتــی خیلــی ناراحــت
میشــه.

خوشگله

بازی دو سر باخته.
این یعنی ِ

پاریس

خوشگله
پاریس

اورالندو

از ایــن مثالهــا تــو دنیــای واقعیمونــم زیــاد هســت.
اینکــه از هــر طــرف بدشانســی میــاری.
تا حاال دقت نکردم.
همیــن دیگــه .چــون دقــت نکــردی .تــا حــاال دقــت
نکــردی اگــه یــه شــلوار ســفید پــات باشــه و بخــوری
بــه یــه جــای خاکــی ،شــلوارت ســیاه میشــه .ولــی اگــه
شــلوار مشــکی پــات باشــه و بخــوری بــه همــون جــای
خاکــی شــلوارت ســفید میشــه.
پاریس بس کن دیگه.
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اورالندو

پاریس

اورالندو
پاریس

پیام طامه

باشــه .فقــط انتظاراتــت رو کــم کــن .کــه تهــش بالیــی
کــه سـ ِـر آ کاپولکــو اومــد ســرت نیــاد.
بالیی سر آ کاپولکو نیومده.
اون داره میره ارتش جوانان .بال از این بزرگتر؟

اورالندو

اون خــودش انتخــاب کــرده کــه بــره ارتــش جوانــان.
مجبــور نیســت بــره.

پاریس

ولــی تــا دو روز پیــش بــا دمــش گــردو میشکســت کــه
بــره آمریــکا .حــاال داره م ـیره ارتــش جوانــان .ایــن دو
تــا اصــا نزدیــک هــم دیگــه هــم نیســتن .تنهــا جایــی کــه
ارتــش جوانــان بــه آمریــکا نزدیکــه لغــت نام ـهاس.

اورالندو

اون تصمیـماش رو گرفتــه .کســی هــم مجبــورش نکــرده
بــره.
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اورالندو

پاریس

اورالنــدو اونجــا پــدرش رو در میــارن .آ کاپولکــو حتــی
نمیتونــه واســه یــه ظــرف غــذا بجنگــه .ترجیــح م ـیده
ناهــار نخــوره و گشــنگی بکشــه تــا اینکــه بــره تــو صــف
وایســه و بــا چنــد نفــر در گیــر شــه .اون جــا بهــش مـواد
م ـیدن .یــک مــاه هــم دووم نمیــاره .اونجــا دیگــه تــو و
خواهــر نــورا نیســتین کــه کمکــش کنیــن .اون جــا یــه
عــده وحشــیان کــه همــه رو بــه رگبــار میبنــدن .مــن
حتــی شــنیدم وقتــی کــه جنــگ رو در رو میشــه یــه
عــده فقــط چشماشــون رو میبنــدن و شــلیک میکنــن.
اونــا فقــط قصدشــون کشــتنه .کاری نــدارن جلوشــون
دشــمنه ،دوســته ،خواهرشــونه یــا آ کاپولکــو .همــه رو
میزنــن .دارم بهــت میگــم رفیــق ،ارتــش جوانــان هیــچ
شــباهتی بــه آمریــکا نــداره.

اورالندو

میدونــم شــباهتی نــداره .اون دلــش میخــواد بــره.
از اینجــا خســته شــده .میگــه اگــه واســه خون ـوادهاش
بجنگــه بهتــر از اینــه کــه واســه یــه کاســه ســوپ بجنگــه.
میگــه اگــه حضــورش باعــث شــه کــه جنــگ یــک
ســاعت زودتــر هــم تمــوم شــه ،حاضــره بــره اون جــا و
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اورالندو

بمیــره .مــا همهمــون 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 مـیره و بــا
موقعیتــی کــه تــوش گیــر افتــاده میجنگــه .همیشــه اولین
گزینــه فــراره .وقتــی یــه جــا بــه هــر کوفتــی میخوریــم،
میخوایــم ازش فــرار کنیــم .مثــل همیــن االن .شــاید اون
بــره اونجــا و بمیــره ولــی حداقــل فــرار نمیکنــه.
پاریس

تــو مغــزت رو االغ گاز گرفتــه .یعنــی ترجیــح مــیدی
بــری یــه جایــی کــه میدونــی بــه احتمــال زیــاد میمیــری
ولــی حاضــر نیســتی از دســت دشــمنت فــرار کنــی .مثــل
اینــه کــه دشــمنت بــا تفنــگ جلــوت وایســاده باشــه و
تــو دســت خالــی بــری بــه جنگــش و حاضــر نشــی بــری
تــو ســوراخی کــه کنارتــه و میتونــه جونــت رو نجــات
بــده قایــم شــی .فقــط واســه ایــن کــه بگــی مــن فــرار
نمیکنــم.

اورالندو

مــن ایــن انتخــاب رو نکــردم .آ کاپولکــو کــرده .پــس
بهتــره دیگــه چیــز ترســناکتری بهــش نگــی چــون هیــچ
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اورالندو

کمکــی بهــش نمیکنــه ...در ضمــن دســت خالــی هــم
نیســت .اونــم دقیقــا تمــام چیزایــی کــه دشــمنش داره رو
مـیدن بهــش.
آ کاپولکــو بــا یــک کولــه پشــتی وارد میشــود .کالهــی
بــه ســر دارد و یــک ســیب را گاز میزنــد .میایــد و بیــن
بقیــه مینشــیند.
خوشگله

از این که داری میری ناراحتی؟

آکاپولکو

نــه .ناراحــت نیســتم .فقــط اون چیــزی کــه فکــر
میکــردم نشــد.

پاریس

توهماتمــون هالیوودیــه ولــی داریــم تــو گهدونــی دنیــا
ِ
زندگــی میکنیــم.

آکاپولکو

میدونــی .مهــم نیســت .باالخــره دارم م ـیرم یــه جایــی
دیگــه .از اینجــا نشســتن کــه بهتــره .یعنــی فکــر میکنــم
خیلــی نامردیــه کــه یــه عــده اون بیــرون واســه مــا بجنگــن
89

پیام طامه

اورالندو

و مــا هــم اینجــا بشــینیم تــا یکــی بیــاد قبولمــون کنــه بریــم
آمر یکا.
اورالندو

تــو کــه یکــی از قدیمیترینهــای اینجایــی .تــا قبــل
از اینکــه اون زن و مــرد هــم بیــان هم ـهش رویــات ایــن
بــود کــه بــری آمریــکا .حــاال هــم کــه اتفاقــی نیفتــاده.
میتونــی مثــل قبــل ســر کنــی تــا یکــی بیــاد دنبالــت.

آکاپولکو

اتفاقی نیفتاده؟

پاریس

خـــب اتفــاق خیلــی مهمی نبــوده .از قبل هم میدونســتیم
وقتــی کســی میــاد بــرای مصاحبــه معنـیاش ایــن نیســت
کــه حتمــا بخــواد قبولمــون کنــه .شــاید نخــواد .بــازم
ممکنــه ایــن اتفــاق بیفتــه.

آکاپولکو

میدونــی ،فـــکر کــن تــوی تیــم فوتبالــی .بــازی هــم
مســاویه .تــو راضــیای بــه ایــن نتیجــه .ولــی آخــرای
بــازی یــه پنالتــی بــرات میشــه .یــه موقعیــت اســتثنایی
کــه دیگــه شــاید هیــچ وقــت تــا آخــر بــازی تکــرار نشــه.
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اورالندو

و تــو اون موقعیــت رو خــراب میکنــی .شــاید اون بــازی
بــا همــون نتیجــهی مســاوی کــه تــو بهــش راضــی
بــودی تمــوم شــه ولــی فکــر اینکــه اگــه اون موقعیــت
اســتثنایی رو گل میکــردی نتیجــه کامــل واســه تــو
بــود ،اجــازه نمــیده تــا صبــح بخوابــی .شــاید بعدهــا،
تــوی مســابقههای بعــدی بــازم همچیــن موقعیتــی رو
بدســت بیــاری و حتــی ازش اســتفاده هــم بکنــی ولــی
ایــن هیچوقــت اون موقعیــت قبلــی نمیشــه .مــن یــه
موقعیــت ویــژه رو از دســت دادم.
اورالندو

تــو همیشــه دلــت میخواســت بــری آمریــکا .اونــا کــه
آمریکایــی نبــودن.

آکاپولکو

بــی خیــال اورالنــدو .خودتــم خــوب میدونــی کــه
مــن اصــا نمیدونــم آمریــکا کجــاس؟ اگــه چـــشمام
رو ببنــدی ببــری ســر کوچــه ولــم کنــی بگــی اینجــا
آمریــکاس بــاور میکنــم.

اورالندو

بــه هــر حــال باالخــره یــه روزی معلــوم میشــد کــه اون
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اورالندو

جایــی کــه تــو هســتی اون چیــزی کــه میخ ـوای نیســت.
آکاپولکو

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

خوشگله

راســتش آدم هیچوقــت نمیدونــه چــی میخــواد .آدم
فکــر میکنــه یــه جــور چیــز خاصــی رو میخ ـواد بعــد
یــه چیــز دیگ ـهای رو میبینــه کــه هیــچ شــباهتی بــه اون
چیــزی کــه تــو ذهنشــه نــداره ولــی بیدلیــل عاشــقش
میشــه.

آکاپولکو

فکــر کنــم دیگــه بهتــره بــرم .ظرفتــون رو بدیــد مــن
میبــرم میشــورم .اورالنــدو تــوام باهــام میــای؟
اورالندو به جلوی صحنه میآید .نور کم میشود.

اورالندو

بــه آ کاپولکــو گفتــم ظــرف رو ببــره بــه ظرفشــویی.
نمیدونســتم چطــوری بایــد از دســتش خــاص شــم .دلم
نمیخواســت بــرای بــار آخــر باهــاش رو در رو صحبــت
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اورالندو

کنــم .همونطــور کــه اون بــه ســمت اتــاق ظرفشــویی
رفــت منــم یواشــکی رفتــم بیــن جمعیــت خــودم رو گــم
و گــور کــردم.
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کتابهای 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 حلقآویــز خواهــد کرد
(مجموعــه داســتان)
محمد جابری {لینک دانلود}
به شیوه کیان فتوحی (رمان)
هادی معصوم دوست {لینک دانلود}

آوازهای 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}
داستانهایی بدون دکوپاژ (مجموعه داستان)
مانیا اکبری {لینک دانلود}
سقط جنین (مجموعه داستان)
علیرضا میراسدالله {لینک دانلود}
دشت سفید (شعر)
پیام ِفیلی {لینک دانلود}

والس با آبهای تاریک (رمان)
امین انصاری {لینک دانلود}
جزیره سالخی (رمان)
امیررضا مافی {لینک دانلود}
پدر-عزرائیل (مجموعه داستان)
فرهاد بابایی {لینک دانلود}

