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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
صحنه دربرگیرندهی دو آپارتمان مجزا از هم است .در یکی از آنها جرج اشنایدر زندهگی میکند و در دیگری
جنی مالونه.
آپارتمان جرج به شیوهی سنّتی و راحت تزیین شده ـ با کاناپه و مبلمانی زیبا ،قفسهی کتاب از زمین تا سقف و
تصاویری متعدد از او و همسرش بر دیوار.
چیدمان آپارتمان جنی مدرن ،زیبا ،شاد و جذاب است .علتش هم این است که او خود اینگونه است.
آنچه دیده میشود اتاق نشیمن هر دو آپارتمان است با درهای ورودیشان.
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
 .۱واقعبین باش
آپ{ارت{مان ج{رج اش{نای{در .س{اع{ت  30/10ش{ب اس{ت .در ب{از م{یش{ود و ج{رج ت{و م{یآی{د .چ{راغه{ا
را روش{{ن م{{یک{{ند .چه{{لودوس{{ال{{ه م{{ردی ج{{ذاب و ب{{اه{{وش اس{{ت ک{{ه در ای{{ن لح{{ظه خس{{ته و ت{{کیده ب{{ه
ن{ظر م{یرس{د .ک{یف و چ{مدان را زم{ین م{یگ{ذارد ،ن{گاه{ی ب{ه دور و ب{ر م{یان{دازد و ب{ه س{مت م{یزی
م{یرود ک{ه ن{ام{هه{ای{ش روی آن ق{رار دارد .ت{عداد زی{ادی ن{ام{ه روی ه{م ت{لان{بار ش{ده .دس{ت ب{ه م{یان
آنه{ا م{یب{رد و دو س{ه ت{ا از آن{ها را ت{وی س{طل ک{اغ{ذه{ای ب{اط{له م{یان{دازد .ب{قیه را ب{ا خ{ود م{یب{رد،
مینشیند روی صندلی و شروع میکند به بررسی آنها.
ل{ئو اش{نای{در در ح{ال ح{مل چ{مدان دی{گر ج{رج وارد م{یش{ود .ت{قری{نب چه{لس{ال{ه اس{ت .ک{ت ج{یر ب{ه
تن ،شال به گردن و دستکش به دست دارد.
ل-ئو) :در آس{{تان{{هی در( ج{{رج ،ای { ُن ب{{اور ن{{میک{{نی! ی{{ه ج{{ای پ{{ارک ،درس{{ت ج{{لوی س{{اخ{{تمون پ{{یدا ک{{ردم .ت{{و ای{{ن چ{{هار
س{ {{ال ب{ {{ار ا ّوله ...ت{ {{و ف{ {{کرم ای{ {{نج{ {{ا ی{ {{ه آپ{ {{ارت{ {{مان بخ{ {{رم ،دلم ن{ {{میآد ج{ {{اپ{ {{ارکُ از دس{ {{ت ب{ {{دم) .چ{ {{مدان را زم{ {{ین
م{{یگ{{ذارد (.وای خ{{دای م{{ن ،ای{{نج{{ا چ{{هار درج{{ه زی{{ر ص{{فره .وووی! چ{{را ای{{نج{{ا ُر واس{{ه امل{{پیک زمس{{تون{{ی اج{{اره
ت درب{یاری؟ ب{خاریت از ک{جا روش{ن م{یش{ه؟ )ج{رج س{رش گ{رم خ{وان{دن ن{ام{هه{اس{ت(.
ن{میدی ت{ا خ{رج و م{خارج ُ
بوی گاز میآد .بوی گازُ حس نمیکنی جرج؟
جرج) :سرش را بلند میکند (.چی؟
لئو :ای بابا!
صدای زنگ تلفن از باندهای صدای صحنه .بازیگران فیکس میشوند .صدای پیامگیر.
① :بله
② :سالم.
① :سالم.
②کار چهطور پیش میره؟
① 22 :ه{{زار ک{{لمهس .خ{{یلیی{{ه دی{{گه .اگ{{ه م{{یخ{{وای ی{{ه ک{{ار  90دق{{یقهای ب{{شه ،ب{{ای{{د
خیلی کم بشه .معمولن یه کار  90دقیقهای 12هزار کلمهس.
② :ن{ه ،م{ن اص{رار ن{دارم  90دق{یقه ب{شه .ه{ر چ{ی ک{ه درس{ته .ول{ی اص{لن ی{ه چ{یزی.
من امروز رفتم شورای نظارت.
① :خب؟
② :م{{یگ{{ن چ{{ون آق{{ا اع{{الم ک{{رده امس{{ال س{{ال ت{{ول{{ید م{{لیی{{ه ،ف{{قط از ک{{اره{{ای ای{{ران{{ی
حمایت مالی میشه.
① :یعنی ...یه کار دیگه میخوای کار کنی؟
{ار ب {{ازن {{وی {{سی ک {{نیم ب {{بری {{م ت {{وی ف {{ضای ای {{ران {{ی دی {{گه م {{شکلی
② :ن {{ه .م {{یگ {{ن اگ {{ه ک { ُ
نداره.
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)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
① :آخه یه جاهاش خیلی امریکایییه ،ایرانیبشو نیست.
② :چارهای نداریم .میگن امسال برای کار خارجی پول نمیدیم.
① :مگه اینکه صبر کنیم تا سال بعد شاید سال گفتگو با امریکا نامگذاری بشه.
②)م{یخ{ندد :(.م{ن ت{ا س{ال ب{عد ن{میت{ون{م ص{بر ک{نم .ن{میخ{وام ن{وب{ت اج{رامُ از دس{ت
ِب َدم.
اجرات از دست نده .یه منت ایرانی کار کن.
① :نوبت
ُ
② :م{نت ای{ران{ی ت{وی ای{ن زم{ان ک{م از ک{جا پ{یدا ک{نم ک{ه ه{م خ{ودم ازش خ{وشم ب{یاد،
ه{م ش{ورای ن{ظارت ب{اه{اش  okب{اش{ه؟ ای{نا ب{ا م{ضمون ن{مای{شن{ام{ه م{شکل ن{دارن ،ف{قط م{یگ{ن چ{ون
خارجییه ،هیچ کمک مالی نمیکنن.
① :یعنی اگه من جای جرج و لئو ،اسمهای ایرانی بذارم مشکل حله پس؟
② :ن {{ه دی {{گه .خ {{ودت خ {{وب م {{یدون {{ی وق {{تی اس {{م ج {{رج ت {{وی م {{نت ب {{شه م {{ثلن ک {{ام {{بیز،
خیلی چیزای دیگه هم توی منت باید عوض بشه.
نور.

آپ {{ارت {{مان پ {{ژم {{ان .س {{اع {{ت  30/10ش {{ب اس {{ت .در ب {{از م {{یش {{ود و پ {{ژم {{ان ت {{و م {{یآی {{د .چ {{راغه {{ا را
روشن میکند.

پژمان :سالم خونه!
ِ
ِ
ک{{ت ب{{ه ت{{ن و ش{{ال{{ی ب{{ه گ{{ردن دارد و ی{{ک چ{{مدان چ{{رم{یِ ت{{ا خ{{رخ{{ره پُ{{ر و ی{{ک ک{ ِ
{یف اداری ب{{ه دس{{ت.
او چه{{لودوس{{ال{{ه م{{ردی ج{{ذاب و ب{{اه{{وش اس{{ت ک{{ه در ای{{ن لح{{ظه خس{{ته و ت{{کیده ب{{ه ن{{ظر م{{یرس{{د.
ک {{یف و چ {{مدان را زم {{ین م {{یگ {{ذارد .س {{پس م {{ین {{شیند و ن {{ام {{هه {{ای {{ی را ک {{ه از ص {{ندوق پس {{تی ب {{ا
خودش آورده وارسی میکند.
ک{{یوان ب{{ا چ{{مدان دی{{گ ِر پ{{ژم{{ان وارد م{{یش{{ود .چه{{لس{{ال{{ه ب{{هن{{ظر م{{یرس{{د .ک{{ت ج{{یر ب{{ه ت{{ن ،ش{{ال ب{{ه
گردن و دستکش به دست دارد.
ک--یوان) :در آس {{تان {{هی در( از ک {{ون ش {{ان {{س آوردم .درس {{ت ج {{لوی س {{اخ {{تمون ی {{ه ج {{اپ {{ارک پ {{یدا ک {{ردم) .چ {{مدان را زم {{ین
میگذارد (.اینجا چهقدر سرده! بخاریت از کجا روشن میشه؟ )پژمان سرگرم خواندن نامههاست(.
پژمان) :سرش را بلند میکند (.چی؟
کیوان) :چراغ میزتحریر را روشن میکند (.بخاریت از کجا روشن میشه؟
پژمان :هان؟
کیوان :بخاری کجاس؟
پژمان :بخاری؟ چیزه.
کیوان :خیلی ممنون .پس چیزه؟
پژمان :ترموستات رو دیوار اتاقخوابه.
کیوان) :نگاهش میکند (.تو حالت خوبه؟
پژمان :آره.
کیوان :الغر شدی!
پژمان :یکی دو کیلو فقط .خیلی معلومه؟
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)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
کیوان چمدان را به اتاق خواب میبرد.
دوش ِول ک {{ردی ب {{ه ام { ِ
ُ
{ان خ {{دا چ {{یکه ک {{نه ،پنج {{ره ک {{وچ {{یکه َرم ب {{از گ {{ذاش {{تی.
ک--یوان) :ب {{رم {{یگ {{ردد (.ب {{ای {{د ح {{مو ُم ب {{بینی.
همهجا قندیل بسته .چی داری میخونی؟
پژمان :نامههام.
کیوان :چیز جالبی ِ
توشه؟
پژمان :نه ،مگه اینکه نامههای تسلیت برات جالب باشه.
کیوان :پس چرا اینقدر با دقت میخونیشون؟
پ-ژم-ان :گ{{وش ک{{ن! خ{{یلی م{{همه» .آق{{ای اش{{نای{{در ع{{زی{{ز ،اس{{م م{{ن م{{اری آن پ{{ات{{رس{{ونه) (1آق{{ای کس{{روی ع{{زی{{ز اس{{م م{{ن
م{{ری{{م ب{{ازرگ{{انه .م{{ا ه{{مدی{{گه ُر ن{{میش{{ناس{{یم ،ول{{ی م{{ن ه{{مس{ ِر م{{رح{{ومت{{ون ب{{ارب{{ارا)(2ب{{ارب{{ارا ب{{ارب{{ارا ب{{ارب{{ارا ب{{ارب{{ارا
ب {{ارب {{ارا ب {{ارب {{ارا ب {{ارب {{ارا ب {{ارب {{ارا م {{ن ه {{مس { ِر م {{رح {{ومت {{ون آت {{وس {{ا ُر م {{یش {{ناخ {{تم .آت {{وس {{ا ب {{رای ک {{وت {{اهک {{ردن م {{وه {{اش
م{یاوم{د پ{یش م{ن .آت{وس{ا خ{یلی زی{با ب{ود .خ{ونگ{رمت{ری{ن آدم{ی ب{ود ک{ه ت{وی زن{دهگ{یم ب{اه{اش ب{رخ{ورد ک{ردهم .ج{وری
ک {{ه ه {{میشه م {{شکالت ُم ب {{اه {{اش درم {{یون م {{یذاش {{تم و اون ه {{میشه ب {{ا ح {{رفه {{ای ق {{شنگ و ام {{یدوارک {{نندهش آرو َمم
م{{یک{{رد .م{{ن دی{{گه اون چه{{رهی خ{{ندهرو ُر ن{{میب{{ینم ک{{ه م{{ثل دخ{{ترب{{چهه{{ا جس{{توخ{{یزک{{نان م{{یاوم{{د آرای{{شگ{{اه .ای{{ن
خ{یلی دردن{اکه .خ{دا ب{ه ش{ما ص{بر ب{ده .م{ری{م ب{ازرگ{ان) «.ن{ام{ه را پ{ای{ین م{یگ{ذارد .ک{یوان ب{یآن{که ب{دان{د در ای{ن
لحظه چه بکند ،نگاهش میکند (.اینو اصلن واسه چی خوندم؟
کیوان :نامهی قشنگی بود .فکر کنم برای همین خوندیش.
پژمان :وقتی اون میگه دردناکه من چی باید بگم کیوان؟
کیوان) :نگاهش میکند (.فکر کنم میشد یه ماه دیگه هم ترکیه بمونی.
پژمان :توقع داشتی برگردم خونه و یادم نباشه دوازده سال آزگار زن داشتم؟
کیوان :من میگم قوی باش همین .واقعبین باش.
پ--ژم--ان :ب {{ا ای {{ن آپ {{ارت {{مان چ {{یک {{ار ک {{نم ک {{یوان؟ ت {{وش زن {{دهگ {{ی ک {{نم .واق {{ع ب {{بین ب {{اش {{م و ق {{وی آره؟ ت {{وش زن {{دهگ {{ی ک {{نم؟
میتونم؟
کیوان :نه .یه جای جدید برای خودت پیدا کن.
پ-ژم-ان :ت{وی ل{ندن راه م{یاف{تادم ت{وی خ{یاب{ون{ا دن{بال ب{ارب{ارا .ف{روش{ندهه{ا م{یپ{رس{یدن »چ{ی خ{وای{ن ق{رب{ان؟« و م{ن گ{فتم
»ن{{ه ،ای{{نج{{ا نیس{{ت «.م{{طمئن ب{{ودم اون ن{{مرده .ت{{وی ل{{ندن م{{نتظر م{{نه .داره ای{{ن ف{{ان{{تزی رم{{ان{{تیکُ ب{{ازی م{{یک{{نه:
ه {{مهی دن {{یا خ {{یال م {{یک {{نن اون ُم{ {{رده ،ول {{ی م {{ا ه {{مدی {{گه ُر ی {{واش {{کی ت {{وی ل {{ندن م {{الق {{ات م {{یک {{نیم ،م {{یری {{م ب {{ه ی {{ه
آپارتمان ،دور از چشم همه و بقیهی عمرمو ُن در خفا ادامه میدیم! ...چهقدر خوب میشد اگه واقعیت داشت.
کیوان :چهقدر خوب میشد اگه واقعیت داشت.
پژمانُ :
خب ،من برگشتم ...فصل دوم زندهگی پژمان کسروی .از کجا شروع کنم؟
هات عوض کنی؟ نمیخوای دوش بگیری؟
کیوان :نمیخوای لباس ُ
کیوان پیش میرود و او را در آغوش میگیرد .چشمانش پر از اشک است.
پژمان :من حالم خوب میشه کیوان .قول میدم .فقط یه ُ
خرده بیشتر باید بگذره.
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Mary Ann Patterson
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Barbara
5

سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
 .۲زنان بدون مردان
در ب{از م{یش{ود و گ{یتا س{توده وارد م{یش{ود .چ{راغه{ا را روش{ن م{یک{ند .ح{دود س{یودو س{ال س{ن
دارد .درست پشت س ِر او دوستش الهام کوشان وارد میشود.
الهام :چه خونهی خوشگلی داری! حاال که جدا شدی با من ازدواج نمیکنی؟
گیتا :دیگه دلم نمیخواد اینجا زندهگی کنم.
الهام :چهقدر دیگه مونده تا مدت اجارهش تموم بشه؟
گیتا :چهارماه.
الهام :من جای تو بودم از جام تکون نمیخوردم .حوصلهی اثاثکشی داری؟
ُ
سیگارش
گیتا :هنوز بوی سیگار گاس) (3توی مشا َممه .فکر کنم گاس گاس گاس فکر کنم شهرام اومده اینجا .بوی
ُ
لباساش برده) .به کمد سر میزند(.
حس میکنم .نکنه اومده بقیهی
الهام :آره؟
ُ
لباساش برده.
گیتا :آره.
الهام :اگه نمیبرد ،میریختیشون دور؟
گیتا :نه.
در عوض میکردم که نتونه بیاد تو.
الهام :من میریختمشون دور .من بودم اصلن کلید ُ
گ--یتا :ک { ّلی ک {{تاب ن {{خون {{ده دارم .4 Catch – 22 ...ک { ّلی ک {{تاب ن {{خون {{ده دارم .ک {{تاب ن {{خون {{ده دارم .ن {{خون {{ده دارم...زن {{ان
بدون مردان .5دلم میخواد یه بار دیگه بخونمش.
الهام :خوشم نمیآد.
گیتا :خوندیش؟
الهام :نه.
گیتا :نخونده ،خوشت نمیآد؟
ال-هام :خ{ودم{ونی{م دی{گه .م{ردا ن{باش{ن م{ا زن{ا ت{نهای{ی چ{ه گُ{هی ب{خوری{م .ق{بول ک{ن م{ردا ب{ا ه{مهی ح{ماق{تش{ون اگ{ه ن{باش{ن
خیلی وضع افتضاح میشه.
گیتا :این کتاب اصلن مسئلهش اینی که تو فکر میکنی نیست.
الهام :خب پس چه کِرمییه که اسم ُ
ش گذاشته زنان بدون مردان؟
کتاب بخونی.
گیتا :باید
ُ
الهام) :از پنجره بیرون را نگاه میکند (.وای ،خدای من!
گیتا :چی شده؟
الهام) :پشت پنجره( این زنیکه چهقدر خوشگله!
گیتا :کی؟ آره .زنیکهی...
الهام :خرابه؟
گیتا :شهرام کارش همین بود که از پشت پنجره ای ُن دید بزنه .فکر کنم زنیکه فهمیده بود ،به شهرام نخ میداد.

. 3

Gus
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الهام :در همین حد؟ مطمئنی اتفاق دیگهای براشون نیفتاد؟
گیتا :شهرام از این عرضهها نداشت.
الهام :عجب هیکل معرکهای داره.
گیتا :حاال نگو دیگه هی!
الهام :تو هم معرکهای عزیزم! زنا ج ّدیج ّدی معرکهن .تعجبی نداره مردا دیوونهمونَن .تا حاال وسوسه شدی با یه زنِ
خوشگل عشقبازی کنی؟
گیتا :تو شدی؟
الهام :آره .تو چی؟
گیتا :شوخی میکنی دیگه؟
الهام :تو چرا جای جواب از آدم سوآل میکنی؟
دیگر ندیدیم؟ نمیشه توی این مدت اینقدر آدم عوض بشه.
گیتا :مگه چند ساله ما هم ُ
الهام :خیلی عوض شدم؟
گیتا :آره .مدل شوخیهات عوض شده.
ال--هام :م {{ن ش {{وخ {{ی ن {{میک {{نم .اگ {{ه از ط {{رف ت {{و م {{طمئن ب {{اش {{م س {{ه س {{وت از ک {{یوان ج {{دا م {{یش {{م م {{یآم ب {{ا ت {{و زن {{دهگ {{ی
میکنم.
گیتا :من هم که مطمئنی حاضر بودم باهات زندهگی کنم؟
الهام :مطمئنم .هنوز هم دیر نشده .از کیوان جدا شم؟ چی میگی؟
گیتا :تو داری اینا ُر میگی که م ُن بترسونی آره؟
الهام :آخه تو چرا جای جواب از آدم سوآل میکنی؟
گیتا :اگه همینجور بخوای ادامه بدی ،باید بری بیرون.
الهام میخندد
الهام :وای خدای من قیافهت خیلی خندهداره.
گیتا :تو خیلی عوض شدی .من اون الهام ِ قبلی ُر میخوام.
الهام :حسابی ترسوندمت آره.
گیتا :یه حرفی بزن که باور کنم داشتی شوخی میکردی.
الهام :کیوان یه برادر داره .رماننویسه .خیلی مرد زندهگی و زندوستییه .پژمان خیلی خیلی بهتر از کیوانه.
گیتا :خب با اون ازدواج میکردی؟
الهام :اون موقع زن داشت.
گیتا :حاال نداره؟
الهام :نه نداره.
گیتا :جدا شده ازش؟
الهام :چند ماه پیش مرد.
گیتا :چرا؟
الهام :سرطان خون داشت.
گیتا :رابطهشون با هم خوب بود؟
الهام :خیلی داری سوآل میکنی.
گیتا :تو چر اینقدر با سوآلکردنم مشکل داری؟
{گر دوس داش{{نت .م{{ن ت{{ا ق{{بل از ای{{ن ه{{یچ م{{ردی ن{{دی{{ده ب{{ودم ک{{ه م{{ثل پ{{ژم{{ان ب{{هخ{{اط{{ر از دس{{ت دادن
ال-هام :خ{{یلی ه{{مدی{ ُ
زنش اینقدر غصه بخوره.
7

سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
گیتا :طفلی پژمان.
الهام :یه امتیاز بزرگ هم داره.
گیتا :چییه؟
الهام :از آتوسا بچه نداره.
گیتا :چند سالش بود؟
الهام :چند سالش هست.
گیتا :آتوسا ُر میگم.
ال--هام :س {{یوش {{یش س {{ال .پ {{ژم {{ان چه {{لودوس {{الشه .م {{یخ {{وای ع {{کس ُ
ش ب {{بینی؟ )داخ {{ل گ {{وش {{ی خ {{ود دن {{بال ع {{کسی از
پژمان میگردد (.دخترکُش نیست ،ولی باجذبهس .رماننویسه.
گیتا عکس را از داخل گوشی الهام میبیند.
گیتا :عکس زنش ُر هم داری؟
الهام :آره) .در داخل گوشی عکس دیگری را پیدا میکند و به گیتا نشان میدهد(.
گیتا :خیلی خوشگله.
الهام :خوشگل بود.
گیتا :آره .چه لباس شب خوشگلی تنشِه.
الهام :خب ،حاال چیکار میخوای بکنی؟
گیتا :میخوام زندهگی کنم ،رمان بخونم ،نقاشی کنم .شاید هم بشینم رمان بنویسم .خیلی کار دارم.
ال-هام :ای{ن پ{ژم{ان ان{گ خ{ودته گ{یتا .م{ثل خ{ودت خ{ل و چ{له .ح{یفه س{گخ{ور ب{شه .م{یخ{وام ی{ه ش{ب ش{ام دع{وتِت ک{نم،
در ک{ه بس{تی پ{ژم{ان ب{یفته ب{ه پ{ای م{ن
اون ُر ه{م دع{وت ک{نم .م{یخ{وام ج{وری رف{تار ک{نی ک{ه وق{تی از پ{یش م{ا رف{تیُ ،
و کیوان که واسطه شیم باهات حرف بزنیم که زنش بشی.
گیتا :اگه من نخوام چی؟
ال--هام :دارم ب {{هت م {{یگ {{م ب {{جنب ت {{ا س {{گخ {{ور نش {{ده .اگ {{ر ه {{م خ {{وشت ن {{یام {{د ازش ت {{کلیف م { ُن روش {{ن ک {{ن ک {{ه وق {{ت ن {{ذارم
براش .برم سراغ جورکردن یکی دیگه واسه تو.
گیتا :اینقدر به فکر من نباش .من جنبه ندارم.
ال-هام :م{{یت{{رس{{ی ازدواج ک{{نی ک{{مک{{ار ش{{ی آره؟ وق{{تی ب{{دون{{ن مج{{ردی ب{{یشت{{ر ب{{ه آدم پ{{یشن{{هاد ب{{ازی م{{یدن .ول{{ی وق{{تی
میفهمن شوهرداری ،انگار جذام داری ،کمتر به آدم کار میدن.
گ-یتا :م{ن ن{میدون{م چ{هط{ور ف{همیدن ک{ه م{ن از شه{رام ج{دا ش{دم .از وق{تی ج{دا ش{دی{م ،از دف{ترای م{ختلف زن{گ م{یزن{ن
و بهم پیشنهاد کار میدن.
الهام :آخ اگه من مرد بودم.
به گیتا نزدیک میشود.
گیتا :چی میخوای؟
الهام :میخوام بغلت کنم.
گیتا :گم شو الهام.
الهام :میخوام خداحافظی کنم برم خونهم.
گیتا :یعنی چی آدما برای خداحافظی همدیگه ُر بغل میکنن؟
الهام :پس تو باور نکردی شوخی کردم؟
گیتا :خیله خب.
همدیگر را در آغوش میگیرند.
الهام :حیف که گفتی دیگه باهات شوخی نکنم.
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گیتا :دیگه چه حرف زشتی میخواستی بگی؟
الهام :حرف دیگه کافی بود .میخواستم عمل کنم.
به سوی در خروجی راه میافتد.
گیتا :گمشو کثافت لجن!
الهام میرود .گیتا هاج و واج روی مبل میافتد.

 .۳ستون کافها

آپ{ارت{مان پ{ژم{ان .ح{وال{ی  5ب{عدازظه{ر روز ب{عد .پ{ژم{ان پُش ِ
{ت ک{ام{پیوت{ر چ{ندان ت{مرک{ز ن{دارد .ب{لوزی
ی {{قه ب {{از و ژاک {{تی پ {{شمی ب {{ه ت {{ن و ش {{لوار و دمپ {{ای {{ی ب {{ه پ {{ا دارد .ه {{مچ {{نان ک {{ه م {{شغول ت {{ای {{پ ک {{ردن
است تلفن به صدا در میآید.

پ-ژم-ان) :در گ{وش{ی ت{لفن( ال{و ...ب{له ...س{الم خ{ان{م دش{تی .ب{له .پ{یغام ِت{و ُن گ{رف{تم .ب{اع{ث ت{أس{فه ش{ما و آق{ای ن{عیمی از
ه{{م ج{{دا ش{{دی{{نُ ...
خ{{ب ،ن{{ه ،ب{{ا ه{{م خ{{یلی ص{{میمی ن{{بودی{{م .اون دن{{دونپ{{زش{{ک خ{{یلی خ{{وب{{یی{{ه ...ش{{ام پ{{نجش{{نبه؟
پ {{نجش {{نبه ...پ {{نجش {{نبه ...م {{ن پ {{نجش {{نبه ک {{ار دارم ...پ {{نجش {{نبهی بَ {{عد؟ )زن {{گ در ب {{ه ص {{دا درم {{یآی {{د (.خ {{ان {{م دش {{تی،
میشه لطفن یه لحظه گوشی ُر نگه دارین؟ در میزنن) .گوشی را کناری میگذارد و زی ِر لب غر میزند(
در را باز میکند .کیوان تو میآید.
کیوان :بشین .باهات حرف دارم.
پ-ژم-ان :ی{ه دق{ه ص{بر ک{ن .دارم ب{ا ت{لفن ح{رف م{یزن{م) .در گ{وش{ی ت{لفن( خ{ان{م دش{تی؟ ...گ{فتین پ{نجش{نبهی ب{عد؟ ...ف{کر
کنم اون پنجشنبه هم درگیرم ،ولی اجازه بدین برنامهها ُم یه نگاهی بکنم .اآلن برمیگردم.
گ {{وش {{ی را م {{یگ {{ذارد و ب {{ه س {{مت ک {{یوان م {{یرود .پ {{ژم {{ان اش {{اره م {{یک {{ند ک {{ه ی {{عنی ت {{لفن دارد ک {{ار
میکند.
پژمان :میخواد با من قرار بذاره.
کیوان :چند سال ِ
ش؟
پژمان) :نجواکنان( شوهرش دندونپزشک من بود.
کیوان :شوهره طالقش داده آره؟
پژمان :بهخاطر یه دخترهی بیست سال جوونتر از خودش.
کیوان :خودش چند سال ِ
ش؟
پ-ژم-ان ::دلم م{{یخ{{واد گ{{وش{{ی ُر ب{{ذاره .دلم ن{{میخ{{واد ِب{{هِم زن{{گ ب{{زن{{ه .ب{{بین ،اح{{تمال{{ن زن خ{{یلی خ{{وب{{یی{{ه .ن{{میخ{{وام
باهاش بدرفتاری کنم ،ولی دلم هم نمیخواد باهاش شام بخورم.
کیوان :حالت ِبهتر میشه اگه من شام ببرمش بیرون؟ اسمش چییه؟ من باهاش حرف بزنم؟
پژمان جلویش را میگیرد.
پ-ژم-ان :ک{یوان! )ب{رم{یگ{ردد ب{ه م{کامل{ه ب{ا ت{لفن( خ{ان{م دش{تی! ب{بخشید ک{ه م{عطلت{ون ک{ردم ...خ{ب ،خ{ان{م دش{تی ،م{ن ف{کر
م{یک{نم ه{میشه ص{داق{ت ِب{هت{ر از ه{ر چ{یزیی{ه ...ت{وی ای{ن وض{عیت خ{اص م{ن ه{یچ م{یل ن{دارم ب{رم ب{یرون ...ی{عنی از
ن{{ظر روح{{ی آم{{ادهگ{{ی ُ
ش ن{{دارمُ ...
خ{{ب ،ن{{میت{{ون{{م ب{{گم دق{{یقن چ{{ه وق{{ت آم{{ادهگ{{ی دارم) ...ک{{یوان ن{{میت{{وان{{د ج{{لوی
خ{{ندهاش را ب{{گیرد .ب{{یص{{دا م{{یخ{{ندد (.ب{{له ...ب{{لهُ ...
خ{{ب ،اگ{{ه ن{{ظرم ع{{وض ش{{د ،زن{{گ م{{یزن{{م ...ب{{له .خ{{داح{{اف{{ظ.
)گوشی را میگذارد(.
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کیوان) :پا میشود( من دلم میخواد کمک کنم ،ولی الهام درک نمیکنه.
پژمان :میفهمی این زن باید چه دل و جرأتی به خرج داده باشه تا به من زنگ بزنه؟
ِ
ک-یوان :ب{{هخ{{یالت ت{{و اول{{ین ی{{ا ت{{نها ک{{سی ب{{ودی ک{{ه اون ِب{{هِش زن{{گ زده؟ اح{{تمال{{ن اون لیس{{ت ک{{ام{{ل مش{{تری{{ای ش{{وه{{رشُ
داره .اگه به تو زنگ زده ،فقط بهخاطر اینه که رسیده به ستون »کاف«ها.
پژمان :پس خدا کنه ِب َل َ
خره یکیُ پیدا کنه و دیگه به من زنگ نزنه؟
کیوان :پس چی؟ فکر کردی منتظرت میمونه .سادهای؟
پ --ژم --ان :زَن {{ا ِب{ { ِ{هم ن {{خ م {{یدن ک {{یوان .زی {{ادی ت {{وی ای {{ن ک {{ار ص {{ری {{حَن .خ {{یلی ُرکَن .ص {{اف م {{ی َرن س{ { ِر اص {{ل ق {{ضیه.
»چ {{هط {{وری؟ م {{ن ت {{ازهگ {{یه {{ا ب {{یوه ش {{دهم» «.ی {{ا» ،س {{الم! م {{ن ج {{دا ش {{دم«» ،م {{ن ق {{ان {{ون {{ن م {{تارک {{ه ک {{ردم« »م {{ن
غیرقانونی متارکه کردم «.یه زنه زنگ زد ،به خدا قسم فکر کنم شوهرش رفته بود مأموریت ،جایی.
کیوان :الهام یکیُ پیدا کرده انگِ خودت.
پژمان :کیوان ،تو دیگه دست از سر من بردار خواهش میکنم.
کیوان :این یه فرصت استثنایییه پژمان .این دختره یه گنج پنهانه.
پژمان :من هنوز حالم بابت گنج پنهان هفتهی پیش تو سر جاش نیومده...
کیوان :اون خیلی دختر خوبی بود .از کفت رفت.
پ-ژم-ان :ب{بین! م{ن ی{ه آدم پ{ایب{ند اص{ول و س{ادهم ک{ه م{یوه م{یخ{ورم و دمپ{ای{ی پ{ام م{یک{نم .چ{ی ب{اع{ث ش{د ف{کر ک{نی از
ُ
موهاش با رگههای آبی زیگزاگی رنگ کرده خوشم میآد؟
همچو دختری که
ُ
کیوان :ولی هیکلش حرف نداشت .قبول کن اون هیکل یه نفر که خیلی به خدا نزدیکه سر هَم کرده.
قصهش فکر نکردهم.
پژمان :من سرم خیلی شلوغه کیوان .من صد صفحه از فیلمنامهی جدید ُم نوشتهم و هنوز به ّ
ت ف{{همیدی{{م دی{{گه .ت{{و ی{{ه زن ج{{دی م{{یخ{{وای .ای{{ن رف{{یق دورهی دان{{شگ{{اه ال{{هام ب{{وده .م{{یخ{{وای ص{{فحهی
ک-یوان :س{{لیقه ُ
فیسبوک ُم باز کنم قیافه ُ
ش ببینی .اگه خوشت اومد ،اونوقت قرار میذاریم .خوبه.
در پشت سرت ببند کیوان.
پژمان :داری میری ُ
کیوان :من نمیتونم دست رو دست بذارم ببینم برادرم تنهایی یه گوشهای رها شده داره غصه میخوره.
پ-ژم-ان) :در ح{{ال رف{{نت ب{{ه ات{{اق خ{{واب( ک{{یوان ،خ{{واه{{ش م{{یک{{نم! م{{ن ک{{ار ُم دارم .پ{{یاده َروی ُم دارم .ک{{تاب م{{یخ{{ون{{م .ف{{یلم
تماشا میکنم .زندهگیم پُره.
کیوان :میخوای تا آخر عمرت مجرد بمونی؟
پ-ژم-ان :ن{ه ،ول{ی ن{میخ{وام عج{له ک{نم .م{ن آت{وس{ا ُر آس{ون ب{ه دس{ت ن{یاوردم .س{اله{ا ط{ول ک{شید ت{ا ت{ونس{تم پ{یداش ک{نم.
ِ
دوست دارم ...ول{ی ل{طفن ت{ا
ب{ای{د ب{ه ش{یوهی خ{ودم پ{یدا ک{نم .از ت{و ب{ه خ{اط{ر ای{نک{ه ب{ه ف{کر م{نی خ{یلی م{منونم،
یه مدت م ُن به حال خودم بذارین .به فکرم نباشین.
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 .۴دو خبر خوب
آپ{{ارت{{مان گ{{یتا .چ{{مدان{{ی روی ک{{ان{{اپ{{ه اس{{ت و گ{{یتا س{{رگ{{رم بس{{نت آن اس{{ت .گ{{وش{{ی ت{{لفن در دس{{ت
اوست.
ت ت {{وی ک {{مد پ {{یدا ک {{ردم،
گ--یتا :چ {{هط {{وری شه {{رام؟ ...مج {{ردی خ {{وش م {{یگ {{ذره؟ ...راس {{تی ی {{ه ج {{فت از ک {{تون {{یه {{ای کُ {{هنه ُ
الزمش {{ون ن {{داری؟ ...م {{منون ،م {{یت {{ون {{م ب {{رای خ {{ری {{د رف {{نت ب {{پوش {م ِش {{ون ...آره ،ب {{د نیس {{تم ،خ {{وبم .آره ،آره ،ح {{الم
خ{وبه ...ن{ه ،س{ه م{اهِ دی{گه از ک{ارم ت{وی ای{ن س{ری{ال آب{کی ب{اق{ی م{ون{ده .ن{ه ،ق{رارداد ب{ازی ت{وی س{ری{ال  90ق{سمتیُ
ت از آب م{یک{شی ب{یرون ...خ{یلی ل{طف ک{ردی
ُر ام{ضا ک{ردهم ...ت{و چ{ی...؟ ُ{
خ{ب ،م{سئلهای ن{یس ،ت{و ه{میشه گ{لیم ُ
خ{ب ،م{ن ه{م ب{رات آرزوی خ{وشب{ختی م{یک{نم .ب{از ه{م ب{هم زن{گ ب{زن ب{اش{ه؟ ب{اش{ه ،م{ن ه{م ت{ماس
ِ{ب ِ{هم زن{گ زدی{ُ ...
میگیرم...
ش {{روع م {{یک {{ند ب {{ه بس {{نت چ {{مدان .زن {{گ در ب {{ه ص {{دا درم {{یآی {{د .گ {{یتا در را ب {{از م {{یک {{ند .ال {{هام ت {{و
میآید.
الهام :دو تا خبر خوب.
گیتا :دیر کردی .دیگه داشتم میرفتم .هر چی هم به گوشیت زنگ میزدم اشغال بود.
الهام :ببخشید.
گیتا :خب غر ُم زدم ،حاال میتونم بشنوم.
ِ
الهام :امروز برای یه ِت ِلفیلم ِ
بهم زنگ زدن ،نقش خیلی خوبی ِبهم پیشنهاد شده .رفتم قراردا ُد امضا کردم.
گیتا :مبارک باشه! وای الهام ،خیلی خبر خوبی بود!
الهام :مجبور شدم بهشون بگم مجردم .وقتی گفتم از شوهرم جدا شدم ،گیتا به جون مامانم یارو چشاش برق زد.
گیتا :کار خوبی نکردی دروغ گفتی .کیوان بفهمه چی؟
الهام :اگه بفهمه تو گفتی.
گیتا :حاال نقشت چی هست؟
ال-هام :ن{قش ی{ه زن{ی ک{ه ش{وه{رش ک{تکش م{یزن{ه و پ ُ
{اش م{یش{کون{ه .ت{ا آخ{ر ع{مرش ب{ای{د ب{ا چ{وبدس{تی راه ب{ره .ول{ی ب{عد
شوهره دلش براش میسوزه و بهش قول میده دیگه هیچوقت کتکش نزنه.
گیتا :یعنی توی فیلم همهش باید گریه کنی و کتک بخوری؟
الهام :آره .زنه خیلی گناه داره .یه جورایی چهرهی واقعی مردا ُر نشون میده .باید یاد بگیرم با چوبدستی راه برم.
کار بکنی .بذار معلوم شه که بلد نیستی .تماشاگر بیشتر باهات همذاتپنداری میکنه.
گیتا :اتفاقن نباید این ُ
الهام :آره .خبر خوب بعدی ُر گوش کن.
گیتا :گوشم با ِ
توا.
الهام :پژمان برادر کیوان که یادته؟
گیتا :آره.
ِ
ت خ{{ون{{ده ازت خ{{یلی خ{{وشِش اوم{{ده .خ{{یلی ک{{ار خ{{وب{{ی ک{{ردی ک{{ان{{فرمش ک{{ردی .راض{{ی
ال--هام :ی{{ادداش{{تای ف{{یسب{{وک ُ
شده که...
)گیتا به بسنت چمدان ادامه میدهد(.
الهام :گوشت با منه؟
گیتا :من میتونم درحالی که دارم چمدون ُم میبندم ،به حرف آدما گوش بدم الهام.
الهام :داری کجا میری؟
گیتا :خونه.
الهام :ما االن کجاییم پس؟
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گیتا :میرم کلیولند .کلیولند .کلیولند .کلیولند .کلیولند .کلیولند .کلیولند .کلیولند .میرم الهیجان.
الهام :اتفاقی افتاده؟
گیتا :هوس کردهم برم توی تختخواب کوچیکِ قدیمیم بخوابم.
الهام :چند وقت میری؟
گیتا :یه چند روزی ـ شایدم چند هفته.
الهام :نمیتونی بذاری برای بعد؟ پژمان میخواد آخر هفته برای شام من و کیوان و تو ُر دعوت کنه خونهش.
گیتا :الهام ،چند دفعه باید ِب ِهت بگم؟ من فعلن دل و دماغ دوسگرفنت ندارم.
الهام :پژمان خودش میخواد زنگ بزنه شخصن دعوتت کنه.
گیتا :تلفن ُم بهش دادی مگه؟
الهام :نه .بدم دیگه؟
گیتا :نه!
الهام :چرا؟
گیتا :شماره تلفن ُم دادی ،آره؟
الهام :چند بار بگم نه! ِاه!
گیتا :مرسی.
الهام :تو چرا اینقدر م ُن اذیت میکنی؟ کار بدی میکنم به فکر تواَم.
گ-یتا :ال{{هام ج{{ان ،م{{ن م{{منون ک{{اریام ک{{ه م{{یک{{نی .ت{{و و ک{{یوان خ{{یلی خ{{وبی{{ن .ش{{ام اونش{{ب ت{{وی رس{{توران خ{{یلی ِب{ ِ{هم
چسبید ،آدمی ُر هم که آوردی تا با هم آشنا شیم غیرعادی ،ولی با محبت بود.
الهام :او ُن که متوجه شدم نپسندیدیش.
گ-یتا :ب{حث ای{ن نیس{ت ک{ه ن{پسندی{دمش .اص{لن ن{تونس{تم ب{بینمش .ط{رف دو م{تر ق{دش ب{ود .ت{ا ص{بح داش{تم ب{ه ای{ن ف{کر
میکردم که اگه من با اون ازدواج کرده بودم و حامله میشدم چی میشد؟ زایمانم چند روز طول میکشید.
الهام :اگه آدم بخواد دنبال عیب بگرده ،میتونه توی همهچی عیب پیدا کنه.
گیتا :فکر نکنم ُمعذّببودن با مردی که نشستهش از شهرام بلندتره عیبجویی باشه.
الهام :تو با همهی آدما اینجوری رفتار میکنی .همهش داری آدما ُر سبکسنگین میکنی.
گیتا :من سبکسنگین میکنم؟
ال--هام :آره ،پ {{س چ {{ی .ی {{ه ج {{وری ب {{ه آدم زل م {{یزن {{ی و ب {{ا ت {{عجب و از ب {{اال ب {{ه آدم ن {{گاه م {{یک {{نی آدم اع {{تمادب {{هن {{فسشُ
ازدست میده .بدبخت اونشب مرتب نگاه میکرد نکنه زیپ شلوارش بازه.
گ--یتا :خ {{یلی خ {{ب ،اگ {{ه ای {{نق {{در رف {{تارم ب {{اع {{ث گ {{رف {{تاریی {{ه ،دی {{گه ک {{اری ب {{رای م {{ن ان {{جام ن {{ده ال {{هام ج {{ان ت {{ا دی {{گه از
سبکسنگینکردن خبری نباشه .لطفن کاری برام نکن.
الهام :گیتا ،من سردرنمیآرم ،میگی دیگه هیچوقت دوسپسر نمیگیری؟
گ-یتا) :ب{{االپ{{وشش را ب{{ه ت{{ن م{{یک{{ند (.م{{یخ{{وام ی{{ه م{{دت س{{فت و س{{خت بچس{{بم ب{{ه زن{{دهگ{{ی مج{{ردیم ...ب{{قیهی ُع{{مر ُم ب{{ه
ک{ارای ح{ساب{ی ص{رف م{یک{نم .ب{خون{م ،ن{قاش{ی ک{نم ،ب{نوی{سم .م{یخ{وام زن{دهگ{ی ج{نسی ُم ب{ه ب{هت{ری{ن ش{کلی ک{ه ب{شه
ب {{ذارم ک {{نار .ن {{ه خ {{یال ک {{نی ن {{اراح {{ت نیس {{تما .ی {{هوق {{تای {{ی ب {{ه ای {{ن ف {{کر م {{یک {{نم م {{مکنه از ن {{ظر ج {{سمی آدم {{ی ک {{ه
خب ،جواب ُ
مدتهاست رابطهی جنسی نداره برگرده عقب و دوباره باکره بشه؟ ُ
ش پیدا میکنم.
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)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
 .۵فرصت طالیی
آپ {{ارت {{مان ج {{رج .ح {{وال {{ی س {{اع {{ت  9ش { ِ
{ب دو ه {{فته ب {{عد .ج {{رج دف {{ترراهن {{مایت {{لفنب {{هدس {{ت وارد ات {{اق
ن{شیمن م{یش{ود .روی م{یز و دوروب{ ِر ک{ان{اپ{ه دن{بال چ{یزی م{یگ{ردد ،س{پس ه{مچ{نان جس{تجوگ{ر ،ب{ه
سمت تلفن میرود و شماره میگیرد.
جرج)در گ {{وش {{ی ت {{لفن( ال {{و؟ س {{الم...ل {{ئو خ {{ون {{هس؟ ...چ {{را ه {{ر وق {{ت م {{ن زن {{گ م {{یزن {{م ل {{ئو ح {{مومه؟ م {{یش {{ه ل {{طفن ازش
ب{پرس{ی ش{ماره ت ِ
{لفن خ{ان{م ج{نکینز ،ج{رگ{ینز ،ی{ا ه{ر چ{ی اس{مش هس{تُ ک{جا گ{ذاش{ته؟ ه{فتهی پ{یش ش{ماره ُ
ش ب{رام
(
)
(
)
7
6
ن {{وش {{ت ،ن {{میدون {{م ک {{جا گ {{ذاش {{ت ...ج {{نکینز ج {{رگ {{ینز) ...ن {{گاه {{ی ب {{ه چ {{ند ک {{اغ {{ذ م {{یان {{دازد (.ل {{ئو گ {{فت اون ی {{ه
خ {{ان {{وم ِ ُم {{س ّنه ک {{ه ت {{وی ک {{تابخ {{ون {{هی دان {{شگ {{اه ه {{اروارد) (8ک {{ار م {{یک {{رده ...ن {{ه .ی {{ه ک {{ار پ {{ژوه {{شی ب {{رای ک {{تابه...
میشه بپرسی؟ )سکوت و انتظار( آره بگو ،مینویسم .مرسی .خداحافظ.
ش{{ماره ت{{لفن را م{{یگ{{یرد .زن{{گ ت{{لفن در آپ{{ارت{{مان ج{{نی ب{{ه ص{{دا درم{{یآی{{د .در ه{{مان لح{{ظه ص{{دای
چ{رخ{یدن ک{لید در ق{ف ِل در ب{ه گ{وش م{یرس{د و ب{ه دن{بال آن ج{نی وارد م{یش{ود .دس{ت م{یب{رد و ک{لید
چ {{راغه {{ا را م {{یزن {{د .ب {{ار دی {{گر زن {{گ ت {{لفن .ج {{نی چ {{مدانش را ب {{ه زم {{ین م {{یگ {{ذارد و گ {{وش {{ی را
برمیدارد.

جنی الو؟
جرجالو؟ ببخشید اونجا منزل ...ببخشید نمیتونم اسمتو ُن درست بگم ...من جرج اشنایدر هستم.
جنی جرج اشنایدر؟
جرجنویسنده.
جنی اوه ...عجب! بله ...جرج اشنایدر .تلفن م ُن کی به شما داده آقای اشنایدر؟
جرج :من برادر لئو اشنایدرم .انگار بهتون گفته بود که خدمتتون زنگ میزنم.
جنی :ببینید آقای اشنایدر من تازه ار فرودگاه رسیدم خونه.
جرج :اوه ،نمیدونستم .متأسفم .میشه بعدن بهتون زنگ بزنم؟
جنیُ :
خ {{ب ...آره ،ب {{ه ن {{ظرم ای {{رادی ن {{داره ول {{ی ،خ {{یلی ص {{ادق {{ان {{ه ب {{هت {{ون ب {{گم آق {{ای اش {{نای {{در ،م {{ن ای {{ن روزه {{ا در ح {{ال
پشتسرگذاشنت یه دورهی گذار هستم و تا یه چند وقتی تصمیم ندارم دوسپسر بگیرم.
جرج :دوسپسر؟ لئو بهتون گفته من واسه دوسشدن زنگ میزنم.
جنی:خب ،اون گفت شما زنگ میزنین ،بنابراین من فکر کردم...
جرج :نه ،نه .من واسه دوسگرفنت زنگ نزدم خانم...ببخشید ،من نمیتونم اسمتو ُن درست تلفظ کنم.
جنی :جنیفر مالونه.
جرج :جنیفر مالونه؟ ...نه ،این نیست.
جنی:میتونم گواهینامهی رانندگی ُم نشونِتون بدم.
جرج :نه ،من میخوام با خانم ِ ...یه خانم جاافتادهس ،حدودای هشتادوپنج سال.
جنیُ :
خب ،شما ِبهتر از من میدونین چی دلتون میخواد .خداحافظ.
ج {{نی گ {{وش {{ی را م {{یگ {{ذارد .چ {{مدانش را ب {{رم {{یدارد و ب {{ه ات {{اق خ {{واب م {{یب {{رد .ج {{رج لح {{ظهای
درب {{ارهی آنچ {{ه پ {{یش آم {{ده ف {{کر م {{یک {{ند ،ب {{عد ن {{گاه {{ی ب {{ه ک {{اغ {{ذ م {{یان {{دازد و دوب {{اره ش {{مارهگ {{یری
ِ
ِ
آپارتمان جنی به صدا درمیآید.
میکند .زنگِ
تلفن
. Jenkins6
. Jergins7
. Harvard8
13

سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
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جنی):جواب میدهد( الو؟
جرج :منم .دوباره زنگ زدم.
جنی:با اون خانوم جاافتادهه تفاهم نداشتی؟
جرج :حاال فهمیدم شما کی هستین.
جنی :خیلی خوشحالم که بهجا آوردین.
جرج :ب{{هه{{رح{{ال ،ب{{رای ای{{ن زن{{گ زدم چ{{ون دلم م{{یخ{{واس{{ت ب{{دون{{ین م{{ن ش{{مارهه{{ا ُر ب{{ا ه{{م ق{{ات{{ی ک{{ردم و ن{{میخ{{واس{{تم
فکر کنین بهتون زنگ نمیزدم .زنگ میزدم .میخواستم بعدن زنگ بزنم ،خب حاال زنگ زدهم.
جنی :واسه دوسشدن؟
جرج :ن{ه .ف{علن .ف{کر ک{ردم دس{ت ن{گه دارم و ق{بل از ای{نک{ه ب{ا ت{لفن ب{عدی دس{ت ب{ه ک{ارش{م در م{ورد ت{لفن ق{بلی ت{وض{یح
بدم.
جنی:ببینین ،من یه خرده خنگم .این اآلن کدوم تلفنه؟
ِ
تلفنتوضیحِ اون تلفن اشتباهَس .تلفن دوستانه بعد از این تلفنه.
جرج :این
جنی :ش{ان{س آوردم خ{ون{هم .اگ{ه ی{ه ه{مچ{ین پ{یغام{ی ُر از پ{یامگ{یر م{یش{نیدم الزم ب{ود ی{ه ک{ارآگ{اه خ{صوص{ی اس{تخدام
کنم.
{حض ب{{هت{{ون م{{یگ{{م .م{{ن چ{{هارده س{ ِ
جرج :م{{ن ح{{قیقت م{ ُ
{ال آزگ{{ار ی{{ه ت{{لفن خ{{شکوخ{{ال{{ی ه{{م ب{{ه ی{{ه خ{{ان{{م خ{{وشگ{{ل مج{{رد
نزدهم .بلد هم نبودم بزنم .اگه ناشی به نظر میآم به بزرگی خودتون ببخشین.
جنی :به نظر میآد اونقدرام ناشی نیستین .مسئله اینه که آقای...
جرج :جرج صدام کنین.
جنی :م{سئله ای{نه ک{ه ...ه{مونط{ور ک{ه ب{ه ف{ی گ{فتم ب{ه ل{ئو ب{گه ک{ه ب{ه ش{ما ب{گن ،م{ن ِ
ج{ ّدن در ح{ال ح{اض{ر ب{ای{د ک{می ب{ا
خودم کنار بیام ،اینم کارییه که واسهی چند هفتهی آینده داشتم انجام میدادم.
{ار م{یک{ردم .ف{قط دلم م{یخ{واس{ت ش{ما ُر ب{ا ت{صوی{ر ی{کی از اون
ج-رج :درک م{یک{نم .راس{تش م{ن ه{م داش{تم ه{مین ک ُ
ِ
ُ
عالّفای عقبموندهی رمانتیک که با شماره تلفن شما و یه ُمشت پُر پول خرد توی شهر پرسه میزنه تنها بذارم.
جنی:حاال که ای ُن گفتینِ ،بهتر میخوابم ...خیلی از صحبت باهات خوشحال شدم...جرج .خداحافظ.
گ{وش{ی را م{یگ{ذارد .ج{رج ه{م گ{وش{ی را م{یگ{ذارد .ب{ه آشپ{زخ{ان{ه م{یرود .لح{ظهای ف{کر م{یک{ند،
ب{{عد ن{{گاه{{ی ب{{ه ک{{اغ{{ذ م{{یان{{دازد و ب{{ار دی{{گر ش{{ماره م{{یگ{{یرد .زن{{گ ت{{لفن آپ{{ارت{ ِ
{مان ج{{نی ب{{ه ص{{دا
درمیآید .جنی از آشپزخانه بیرون میآید ،کمی کفری جواب تلفن را میدهد.
جنی :الو؟
جرج :این همون تلفن دوستانهس.
جنی :فکر کنم یه بالیی س ِر دستم داره میآد.
جرج :ن{{تونس{{تم در م{{ورد گ{{فنت ای{{نک{{ه »ای{{ن ه{{مون ت{{لفن دوس{{تان{{هس« م{{قاوم{{ت ک{{نم ...ج{ ّدن ب{{اب{{ت ای{{نک{{ه خ{{لوتت{{و ب{{ه ه{{م
زدم م{عذرت م{یخ{وام .خ{یلی خ{وب م{یدون{م چ{ه ح{سی داری .در ض{من از ص{دات ه{م خ{وشم اوم{د و خ{واس{تم ب{گم
»امیدوارم خیلی زود ببینمتون .خداحافظ.
ج{رج گ{وش{ی را م{یگ{ذارد .ج{نی ،گ{یر اف{تاده و ُمش{تاق ،ب{ه گ{وش{ی ن{گاه م{یک{ند ،س{پس گ{وش{ی را
میگذارد .زنگ تلفن بار دیگر او را از نیمهراه آشپزخانه بازمیگرداند.
جنی):برمیگردد به سمت تلفن( الو؟
خندهای لبهایش را از هم باز میکند.
ِ
9
(
)
جرج :ببین ،فقط داشتم سعی میکردم لهجهتو ُن تشخیص بدم .اهل کالیفرنیایین؟ از دانشگاه یو.سی .ال .ای ؟
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ِ
بنینگتون) (10ورمونت) (11درس خون َدم.
جنی:توی کلیولند به دنیا اومدم و
جرج :نظرت دربارهی اونجا چییه؟ من خیلی رازدار بودم.
جنی:جایییه که توش متولد شدهم دیگه.
جرج :بنسینگتون؟
جنی:کلیولند .رفتم دیدن خانوادهم.
جرج :خب ،من نویسندهم.
جنی:میدونم.
جرج :خب ،شما چیکارهای؟
جنی:بازیگرم.
جرج :لئو بهم نگفت شما بازیگری.
جنی:شرمندهم .شغ ِل بدییه؟
جرج :نه ،نه .بازیگری میتونه خیلی هم خوب باشه.
جنیُ :
خب ،اینکه تعارفه ،ولی از دید بازت ممنونم.
جرج :انگار تو تازگیا جدا شدهای؟
جنی:آره ...تصمیم داری با این قضیه چهجوری کنار بیای؟
خبِ ،
مث یه فرصت ُ
جرجُ :
شغلی .یکریز فضولی میکنم.
جنی :ب{بین ج{رج! م{ن ه{مین اآلن پ{ا ُم گ{ذاش{تم ت{وی خ{ون{ه .از ص{بح ت{ا ح{االم چ{یزی ن{خوردهم .خ{یلی از ح{رفزدن ب{اه{ات
لذت بردم ،ولی خداحافظ.
گ{{وش{{ی را م{{یگ{{ذارد و ام{{یدواران{{ه ه{{مانج{{ا م{{نتظر م{{یم{{ان{{د .ج{{رج ب{{ا عج{{له ش{{ماره م{{یگ{{یرد .زن{{گ
تلفن جنی به صدا درمیآید و او گوشی را برمیدارد.
جنی:داشتین میگفتین؟
جرج :ببین .میتونم یه لحظه جدی باشم؟
جنی :یه لحظه؟ ُ
خب ،آره.
س ِرمون برنمیدارن.
جرج :اونا دست از َ
جنی:کیا؟
ِ
جرج :ه{مون{ا ک{ه خ{یرم{و ُن م{یخ{وان! ل{ئو و ف{ی .اون{ا س{ماج{ت م{یک{نن ،ه{لم{ون م{یدن ،ب{هم{ون س{یخون{ک م{یزن{ن و انق{در
ِ
دست آخر یه دوستی زورکی بذارن رو دستمون.
شمارهتلفن الی کتابامون میذارن تا
جنی :هیچچی زورکی نمیشه .دوسگرفنت دست خود آدمه.
جرج :ف{رق{ی ن{میک{نه ...م{سئله ای{نه ک{ه ش{ما ح{رف{هی پُ{ر ُج{{نبوج{وش{ی داری .م{ن ه{م آدم{یام ک{ه س{رم خ{یلی ش{لوغه و
ن{یاز ب{ه آرام{ش و ب{عضی از م{شغول{یته{ا دارم .ای{نه ک{ه پ{یشن{هاد م{یک{نم ب{ه خ{اط{ر پ{یشرف{ت زن{دهگ{یه{ام{ون ،ه{ر
چه سریعتر با یه قرا ِر مالقات قضیه ُر فیصله بدیم.
جنی :دارین شوخی میکنین دیگه؟!
ِ
َهیرزدن مردم میشه.
جرج :من پیشنهاد دوستی نمیدم .قرار مالقاتهای ا ّول سومین چیزییه که باعث ک
جنیُ :
خب ،پیشنهادتون چییه؟
جرجف{قط ح{رف ُم ت{ا آخ{ر گ{وش ک{نین .اگ{ه ه{مدی{گه ُر پ{نج دق{یقه م{یدی{دی{م چ{ی؟ م{یت{ونس{تیم ی{ه س{الم{ی ب{کنیم ،ه{مدی{گه رُ
ب{ {{بینیم ،راهم{ {{و ُن ب{ {{کشیم ب{ {{ری{ {{م دن{ {{بال ک{ {{ار خ{ {{ودم{ {{ون و ب{ {{ه ل{ {{ئو و ف{ {{ی ب{ {{گیم ک{ {{ه دلش{ {{ون خ{ {{وش ب{ {{اش{ {{ه م{ {{أم{ {{وری{ {{ت
Bennigton .10
Vermont. 11
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
زندهگیشون نتیجه داده.
جنی:خیلی بامزهس.
جرج :ولی من صدای خنده نشنیدم.
جنی :چون بامزهی بانمک نیست .بامزهی بینمکه.
ِ
جرج :فکر میکنی تحم ِل تمام یه شب معقولتره تا یه »سالم و خداحافظ« کوتاه پنج دقیقهای؟
جنی:حاال اگه زد و توی این پنج دقیقهی کذایی از هم خوشمون اومد چی؟
جرج :اونوقت دقیقهی ششم با هم نوشابه میخوریم.
جنی:حاال اگه شما از من خوشت اومد و من از شما خوشم نیومد ـ یا زبونم الل ،برعکس ـ اونوقت چی؟
جرج :خ {{ب ،اونق {{ت م {{یاف {{تیم ت {{وی ت {{ندب {{اد ح {{وادث .ب {{بین ،اگ {{ه پ {{نج دق {{یقه زی {{اده ،م {{یش {{ه ب {{ین ه {{ر دو دق {{یقه و ن {{یم ی {{ه
آنتراکت بدیم.
ِ
فرصت طالیی کی پیش میاومد؟
جنی:چرا اینجا داره برام جذاب میشه؟ ...دوس داشتی این
جرج :همین اآلن چهطوره؟
جنی :همین اآلن؟
جرج :همین االّن.
جنی :احمقانهس.
جرج :یعنی امکانش نیست؟
جنی:امکانش که هست .ولی احمقانهس.
جرج :چ{را ن{ه؟ ب{هه{رح{ال م{ن االن دس{تم ب{ه ک{ار ن{میره .ه{فتهی دی{گهم خ{یلی دی{ره .م{ن و خ{ان{م ِ ی{ورگ{نز م{مکنه س{رم{ون
شلوغ باشه.
جنی :ولی من همین اآلن از هواپیما پیاده شدم .سر و ریختم مناسب نیست.
جرج :دس{{ت ب{{ه س{{ر و ص{{ورت بُ{{ردن ق{{بول نیس{{ت .اون م{ ِ
{ال ق{{رار م{{الق{{ات ع{{اش{{قان{{هس .ای{{ن ف{{قط ی{{ه ن{{ظر دی{{دنه ،اون ه{{م
محض خاطر لئو و فی.
ِ
جنی:محض خاطر لئو و فی ،آره؟ُ ...
خب ،چه عیبی داره.
جرج :کجا همدیگه ُر ببینیم؟
جنی:کجا واقعن؟
جرج :ب{یرون خ{وب نیس{ت .ه{مهش ب{ه ای{ن م{یگ{ذره ک{ه ک{ی اول خ{داح{اف{ظی ک{نه و ک{ی اول ِب{ ِره .خ{یلی ن{اج{وره ...خ{ون{هی
شما چهطوره؟
جنی:نه!
جرج :چرا؟
ُ
جنی:چراش نمیدونم ...خیابون هشتاد و چهار شرقی ،شماره  386آپارتمان .12
جرج :تا  12دقیقهی دیگه اونجام.
جرج گوشی را میگذارد .جنی هم گوشی را میگذارد.
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
 .۶ک ِِنت بلِیکلی _ هیل
آپ{ارت{مان ج{نی .بیس{ت دق{یقه ب{عد .زن{گ ت{لفن ب{ه ص{دا درم{یآی{د .ج{نی از ات{اق خ{واب ب{یرون م{یآی{د.
بلوز قبلی را درآورده و بلوز دیگری به تن دارد.
جنی:شراب میخوری برات بیارم؟
جرج :نه ،خیلی ممنون.
جنی:میخوام برای خودم بیارم.
جرج :پس برای من هم بیارین.
جنی):به آشپزخانه میرود (.بشین خواهش میکنم.
جرج :خیلی ممنون.
ول {{ی ن {{مین {{شیند .راه م {{یاف {{تد ب {{ه ت {{ماش {{ای اط {{راف .ج {{نی ب {{ا ی {{ک س {{ینی ح {{اوی ی {{ک ب {{طری ش {{راب
س{فید در س{طل ی{خ و دو گ{یالس ب{رم{یگ{ردد .ج{رج م{توج{ه ع{کس ق{ابش{دهای از ی{ک ب{ازیک{ن ف{وت{بال
در حین بازی میشود.
ایرادی نداره فضولی کنم!
جنی:راحت باش.
جرج):عکس را برانداز میکند (.شما طرفدار فوتبالی؟
(
)
12
جنی:شوهر سابقمه .توپگی ِر خط حملهی تیم نیویورک جاینتز بود.
جرج :اسمش؟
جنی:گاس هندریکس(13).
جرج)نگاهی دیگر به عکس میاندازد (.گاس هندریکس؟ عجیبه ،یادم نمیآد .چهقدر بازی میکرد مگه؟
ُ
فوتبال کنار گذاشت.
جنی:اوایل سال د ّومش
جرج :حاال چیکار میکنه؟
جنی :ی{{ه م{{دت ت{{وی ش{{رک{{ته{{ای س{{رم{{ای{{هگ{{ذاری ک{{ار ک{{رد ،ی{{ه م{{دت ت{{وی ت{{جارت مش{{روب ،ی{{ه م{{دت ب{{رن{{ام{{هس{{ازی ب{{رای
تلویزیون ،یه مدت آگهیهای تبلیغاتی ورزشی.
جرج :چه بلندپرواز!
گیالسی مشروب به او میدهد.
جرج :ممنون.
جنی:به سالمتی.
مشروبشان را مینوشند .جرج به او نگاه میکند.
جرج :لئو راست میگفت .شما خیلی جذّابی.
جنی:ممنون.
جرج :من کنجکاوم .مجبور نیستی به این سؤال جواب بدی ...در مورد من چی شنیدهبودی؟
جنی:دخترکُش نیست ،ولی چهرهی باهوشی داره.
ِ
ِ
جرج :ب{ذار راس{ت ُ
ش ب{هت ب{گم .ش{ما اول{ین زن{ی نیس{تی ک{ه ل{ئو ِب{{هم م{عرف{ی م{یک{نه .س{ه ن{فر دی{گه َرم ِب{{هم م{عرف{ی ک{رد...
همهشون تشنهی حرفزدن .دنبال یه گوش مفت میگشنت.
جنی:حاال فهمیدم .برای همین شرط پنج دقیقه به ذهنت رسید.
جرج :احتیاج مادر اختراعه دیگه.

New York Giants .12
Gus Hendricks .13
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
جنی:در موردشون برام حرف بزن.
جرج :ای بابا ،اونا وصفناپذیرن.
جنی :خواهش میکنم وصفشون کن.
(
)
14
جرج :بسیار ُ
خب .بذار ببینم ،اولیش بامبی بود .اسمش همهچی ُر به آدم میگه.
جنی:دقیقن.
(
)
15
جرج :بعدیش ویلما بود .یه دختر آتیشپاره.
جنی:ج ّدن؟
جرج :به خاطر حمل دنیامیت سه سال توی ترکیه زندانی بود ...الزمه ادامه بدم؟
جنی:نه ،فکر کنم اونقدر که الزمه شناختمش.
جرج :ب{عد از اون دی{گه ه{ر وق{ت ل{ئو ک{سی ُر پ{یشن{هاد م{یک{رد ب{ند دلم پ{اره م{یش{د ...و ح{اال ،ب{یشت{ر اح{ساس ح{ماق{ت
م{{یک{{نم ،چ{{ون پش{{ت ت{{لفن ب{{ا ش{{ما خ{{یلی س{{رس{{ری ص{{حبت ک{{ردم و ح{{اال روب{{هروم ی{{ه خ{{ان{{م ج{{ذاب و ب{{اه{{وش و ت{{ا
اینجا که پیداست خیلی خوب نشسته.
جنی:این پنج دقیقه پنج دقیقهی من هم هست درسته؟
جرج :آره ،آره .بخشید.
جنی:چه جور کتابایی مینویسی؟
جرج :اوه ،داری {{م م {{یری {{م س {{ر م {{عقوالت .چ {{ه ج {{ور ک {{تاب {{ای {{ی م {{ین {{وی {{سم؟ واس {{ه گ {{ذران زن {{دهگ {{ی ک {{تاب {{ای پ {{لیسی .واس {{ه
آی{{ندهگ{{ان ه{{م رم{{انه{{ای ح{{ساب{{ی .گ{{ذران زن{{دهگ{{یم ح{{ساب{{ی رون{{ق داره ،ول{{ی امس{{ال واس{{ه آی{{ندهگ{{ان س{{ال خ{{وب{{ی
نبوده.
ت اسم ببر.
جنی:چند تا کتاب ُ
جرج :از دستهی اول یا دستهی دوم؟
جنی:هردوش.
جرجُ :
خب ،کتابای پلیسی ُم به نام ک ِِنت بلِیکلی _ هیل) (16مینویسم.
جنی:آره! آره! دیدهم! توی داروخانهها ،توی فرودگاهها...
جرج :بدبختانه همهجا بهجز کتابفروشیها.
جنی:کی این اس ُم برات انتخاب کرد؟
جرج :زنم .م{{یدون{{ی ،ن{{اش{{رم گ{{فت ک{{تاب{{ای پ{{لیسی اگ{{ه ج{{وری ب{{ه ن{{ظر ب{{یاد ک{{ه ان{{گار ت{{وی انگلس{{تان ن{{وش{{ته ش{{ده ب{{هت{{ر
ِ
دربانش هم ک ِِنت بود..
فروش میره .ما ماهعسلمو ُن توی لندن گذروندیم و اسم هتلمون بلیکلی بود .اسم ِ
جنی:و از دستهی دوم.
جرج :فقط دوتاش چاپ شده .فروشش چندان زیاد نبوده.
جنی:دوس دارم یه روزی بخونمشون.
جرج :چندتا کارتون ازش برات میفرستم.
هر دو مشروبهایشان را مزهمزه میکنند .جرج نگاهی به دوروبر میاندازد ،سپس رو به او.
من چهلودو سالم شده.
جنی:امروز؟
‑

14
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
جرج :نه ،کُ ّلن.
جنی:من سیودو سالمه.
هر دو به یکدیگر نگاه میکنند .این برای اولین بار است که خوب به هم نگاه میکنند.
جرجُ :
خب .خیلی خوب بود ،مگه نه؟ منظورم اینجوری نگاهکردن به همدیگهس.
جنی:من سبکسنگینت نکردم.
جرج :خوبه .من هم فضولی نکردم.
جنی:حسم میگه آدم خیلی جالبی هستی ُجرج.
ّ
ِ
جرجُ :
ست اعتماد کن.
خب ،توصیهی من اینه که ـ به ح ّ
جنی:یه کم دیگه نوشابه میخوری؟
جرج :نه ممنونم .فکر کنم دیگه ِبهتره برم.
جنی:بسیار ُ
خب.
پا میشوند.
جرج :نه اینکه دلم نخواد بمونما.
جنی:نه اینکه استقبال نکنما .ولی درک میکنم.
جرج :اگه متوجه شدهباشی انگار خیلی با هم تفاهم داریما.
جنی:متوجه شدهم.
ِ
جرج :ب{ا ای{ن ح{ساب دلم م{یخ{واد ت{رت{یب ی{ه ق{رار م{الق{ات ج{ ّدی ُر ب{دی{م .ب{ین س{اع{ت ه{فت ت{ا دوازده ،س{اع{ته{ای م{عقول
و منطقیتری یه.
جنی:آهان! با لباس آدمبزرگا و بَزَکدوزَک؟
جرج :حموم ،دوش ـ همهچی.
ُ
قرارش بذاریم.
جنی:خوبه.
جرج :بذاریم.
کار تلفنی انجام بدی؟
جنیِ :بهتر نیست بری خونه و این ُ
جرج :ن{{ه ،ن{{ه .خ{{طرن{{اکه .م{{مکنه اش{{تباه{{ی ت{{لفن ب{{زن{{م و س{{ر و ک{{ارم ب{{یفته ب{{ه خ{{ان{{م ی{{ورگ{{نز ...ب{{ذار ب{{بینم ،امروز چ{{ند
شنبهس؟
جنی:سهشنبه.
جرج :چهارشنبه چهطوره؟
جنی:چهارشنبه خوبه.
جرج :میتونستی ناز کنی و بندازیش پنجشنبه.
جنی:نه .بذاریمش همون چهارشنبه ،من هم یه ربع منتظر میمونم.
جرج) :در آستانهی در( باشه .خیلی خوش گذشت .از آشناییت خیلی خوشحالم جنی.
جنی:من هم همینطور جرج.
جرج :باورم نمیشه تو َرم همون کسی بهم معرفی کرد که بامبی و ویلما ُر.
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سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
 .۷دوشنبه ده صبح ،شهرآرا
آپ{{ارت{{مان پ{{ژم{{ان .ب{{عد از ظه{{ر س{{ه روز ب{{عد .ک{{یوان در ات{{اق ن{{شیمن ق{{دم م{{یزن{{د ،ج{{عبهای ق{{رص
خواب از کیفش درمیآورد و یکی از آنها را با لیوانی آب میخورد.
کیوان :افتادی روی تلفن دیگه؟
پ--ژم--ان) :از ات {{اقخ {{واب ب {{یرون م {{یآی {{د ،پ {{یراه {{نی ی {{قهب {{از و روی آن ژاک {{تی ب {{هت {{ن دارد( ت {{لفن م {{همی ب {{ود .ب {{ای {{د ج {{واب
میدادم.
کیوان :تو حالت خوبه؟
ِ
سر زدی.
پژمان :حرف نداره! معرکهس! خیلی وقت بود انقد حالم خوب نبود ...خیلی خوشحالم بهم َ
کیوان :خسته بهنظر میآی .رنگ و روت خوب نیست .دیشب ساعت یک بهت زنگ زدم ،جواب ندادی.
پژمان :چرا یک نصفهشب بهم زنگ زدی؟
کیوان :خوابم نمیبرد .میخواستم باهات حرف بزنم.
پژمان :کیوان! من حالم خوبه! همهچی آرومه ،من چهقدر خوشبختم.
کیوان :میخواستم در مورد خودم باهات صحبت کنم ...من توی دردسر افتادهم پژمان.
پژمان :چه دردسری؟
کیوان) :سر تکان میدهد( الهام میخواد از من ُجدا شه.
پژمان) :میخندد(
کیوان :فکر میکنی شوخی میکنم؟ زنم میخواد ازم طالق بگیره.
پژمان :چرا؟
ک--یوان :ی {{ه فه {{رس {{ت ب {{لندب {{اال دل {{یل ب {{رای خ {{ودش داره .ب {{هش ب {{گو ،ن {{شونت م {{یده ...اون از فُ {{رم ِ زن {{دهگ {{ی م {{ن خ {{وشش
ش{غلم ،رف{یقام ،اخ{القم ،س{ر و ری{ختم ،س{ردیم .از ای{نا ک{ه ب{گذری{م ه{مهچ{یم{ون در ص{لح و ص{فاس.
ن{میآد ،از ُ { {
ع{جیبهه{ا! ب{هش م{یگ{م »ال{هام ع{زی{ز ،ی{ه ک{اف{یش{اپ ن{شونم ب{ده ک{ه س{ر س{اع ِ
{ت ش{یش م{غازهش ب{بنده ب{ره خ{ون{هش
باشه «.کار کافیشاپ تازه از هفت شب شروع میشه.
پژمان :اون ازت جدا نمیشه کیوان .اآلن سالهایساله همین وضعه.
کیوان :این دفعه دیگه خیلی جدییه.
پژمان :نمیره .ببین کیوان ،تو راه ّ
حل ُ
ش پیدا میکنی .تو میتونی .با اون زبونی که تو داری .کارت درسته.
ک-یوان :ای{ن ب{ار ن{ه دی{گه ...م{اج{را ای{نه ک{ه م{ن ه{م دی{گه ح{وص{له ن{دارم واس{هی ح{فظ زن{دهگ{یم{ون دس{توپ{ا ب{زن{م .خس{ته
شدم.
پژمان :تو زن خوبی داری ،زندهگی خوبی داری کیوان .حماقت نکنی از دستش ِبدی.
ک-یوان :ج{ ّدن؟ دع{وتت م{یک{نم ی{ه ش{ب ب{یای ت{وی ات{اقخ{وابم{ون ب{خواب{ی ت{ا م{توج{ه ب{شی .م{شکل زن{دهگ{ی مش{ترک ای{نه
ک{{ه م{{داوم و ت{{کراریی{{ه .ه{{ر روز ص{{بح ک{{ه آدم از خ{{واب پ{{ا م{{یش{{ه ه{{نوز هس{{ت .اگ{{ه آدم م{{یت{{ونس{{ت ه{{رچ{{ندوق{{ت
ی{هب{ار م{رخ{صی ب{گیره خ{یلی خ{وب م{یش{د .دو ه{فته م{رخ{صی .خ{دم{ت س{رب{ازی ه{م ک{ه ب{ودم ه{میشه م{رخ{صی ک{ه
خ{{ب ،ب{{ا ی{{ه ن{{فر ِ
دادن ب{{عدش ب{{رم{{یگش{{تم ...ن{{میدون{{م) .ع{{قب م{{ین{{شیند( ُ
ش{{د ...ح{{اال ،چ{{ی
درددل ک{{ردم ،دلم وا ُ {
باعث شده حالت ِانقدر معرکه باشه!
پژمان) :با لبخند( این دختره دوست الهام.
کیوان :ازش خوشت اومده؟
پژمان :ازش خوشم اومده؟ دارم میمیرم براش.
کیوان :حق داری .من اگه زن نداشتم خودم تو ِرش میکردم.
بعدت خالی بذار.
پژمان :دوشنبهی هفتهی
ُ
کیوان :چه خبره؟
20

سیوسه درصد نیل سایمون  /محمد یعقوبی
)بر اساس نمایشنامهی فصل دوم نوشتهی نیل سایمون ترجمهی شهرام زرگر(
پژمان :ما داریم دوشنبه ازدواج میکنیم.
کیوان :شوخیت گرفته؟
ِ
پژمان :ما آزمایش خون دادیم .وقت محضرم گرفتم .دوشنبه ده صبح.
ک-یوان :ص{بر ک{ن ب{بینم ،ص{بر ک{ن ب{بینم ،ب{زن ع{قب ،دوب{اره ب{گو .م{نظورت ای{نه ک{ه دوش{نبه م{یخ{وای ب{ا زن{ی ک{ه ه{مهش
یه هفتهس باهاش آشنا شدی ازدواج میکنی؟
پ-ژم-ان :ت{وی ای{ن ی{ه ه{فته س{اع{ته{ا ب{ا ه{م ب{ودی{م و ح{ساب{ی ب{ا ه{م ق{ات{ی ش{دی{م .ه{رچ{ی ُر م{یخ{واس{تم در م{وردش ب{دون{م
میدونم.
کیوان :فقط یه هفتهس میشناسیش .پراید که قرار نیست بخری .عجلهت واسه چیی؟ نترس .جایی نمیره.
پژمان :پس چی شد اون »عجب دختر جالبییه؟« کجا رفت اون شور و حال و نشاط و سرزندهگیش؟
کیوان :نمیتونی دندون رو جیگر بذاری ببینی شیش ماه بعد هم هنوز بانشاط و سرزندهس یا نه؟
پژمان :شیشماه؟ آتوسا َرم فقط شیش هفته بود میشناختم ،زندهگی مشترکمونم دوازده سال طول کشید.
کیوان :پژمان ،تو فعلن شکنندهای .در وضعیتی نیستی که همچین تصمیمی بگیری.
پ-ژم-ان :م{ن بیس{تس{الم نیس{ت ک{یوان .از روی ه{وا و ه{وس ک{اری ن{میک{نم ک{ه دودش ت{وی چ{شم خ{ودم و گ{یتا ب{ره .م{ن
دوسِش دارم .دلم م {{یخ {{واد ب {{اه {{اش زن {{دهگ {{ی ک {{نم .خ {{یلی آدم ح {{ساس ،ب {{اه {{وش ،خ {{ونگ {{رم و ب {{اح {{ال {{یی {{ه .ه {{ر
ِ
احساس بیپناهی میکنم .نمیخوام از دست بدمش.
دقیقهای که ازش دورم
ک-یوان :پ{ژم{ان ،ت{و ه{میشه ت{وی خ{یلی از چ{یزا از م{ن ع{اق{لت{ر ب{ودی .م{ن ه{میشه اس{تعداد و ن{ظم و ت{رت ِ
{یب ت{و ُر ت{حسین
ک{ردهم .خ{یلی ب{هت اف{تخار م{یک{نم .ول{ی ه{رچ{ندوق{تی{هب{ار ف{رم ِ
ت گ{رف{تهم و ه{دای{تِت ک{ردهم .گ{مون{م ن{کنم ه{یچوق{ت
{ون ُ
پ{{شیمون ش{{دهب{{اش{{ی ...ی{{ه چ{{ند م{{اه{{ی ص{{بر ک{{ن .ی{{ه ش{{بای{{ی ب{{یارش ای{{نج{{ا ،ی{{ه ش{{بای{{ی خ{{ودت ب{{رو ،ب{{ا ه{{م ب{{اش{{ین
ببین کوکین با هم اصلن؟ خدا ُر شکر باکره هم نیست که بخواد ادااطوار دربیاره .ا ُ ُّمل که نیست؟
پژمان :دوشنبه  10صبح ،شهرآرا ،دفتر ازدواج شمارهی .66
کیوان :یه ماه پژمان! بهخاطر من یه ماه صبر کن.
پژمان :که چی بشه؟
ک--یوان :ک {{ه م {{جبور ن {{شین ب {{عد س {{اله {{ا م {{ثل م {{ن و ال {{هام از ه {{م ج {{داش {{ین .م {{ن اگ {{ه عج {{له ن {{میک {{ردم ب {{ا ال {{هام ازدواج
نمیکردم که حاال بخوام ازش جدا شم.
پ-ژم-ان :م{{یخ{{وام ت{{ا ش{{ما دوت{{ا از ه{{م ج{{دانش{{دی{{ن م{{ا ب{{ا ه{{م ازدواج ک{{نیم .م{{یت{{رس{{م ت{{و ُر ک{{ه ب{{بینه از زنت ج{{دا ش{{دی
روی ازدواج ما تاثیر بذاره.
ک-یوان :خ{یلی خ{ب ،ت{و ی{ه م{اه ب{هخ{اط{ر م{ن ص{بر ک{ن ،م{ن ه{م ی{ه م{اه ب{ه خ{اط{ر ت{و ص{بر م{یک{نم .س{عی م{یک{نم ف{علن ی{ه
ف{کری ب{رای ق{ضیهی خ{ودم و ال{هام ب{کنم ،ه{ر ج{ور ش{ده ی{ه م{اه ب{ا ه{م زن{دهگ{ی م{یک{نیم ،ب{هش{رط{ی ک{ه ت{و و گ{یتا ه{م
{ار ب{هخ{اط{ر م{ن ب{کنین .ه{مهی ح{رفم ای{نه ی{هخ{رده ن{فَستُ ت{وی س{ینهت ن{گهدار .آدم م{یخ{واد پ{رای{د ه{م بخ{ره
ای{نک ُ
یه ماه صبر میکنه.
پژمان :میترسم از دست بدمش کیوان.
ک--یوان :ح {{اال م {{ن ی {{ه گُ {{هی خ {{وردم گ {{فتم ی {{ه ش {{وروح {{ال و س {{رزن {{دهگ {{ی ت {{وش دی {{دم .ف {{رام {{وش ک {{ن چ {{ی گ {{فتم .از ن {{ظر ت {{و
ایرادی داره من باهاش صحبت کنم؟
پژمان :با گیتا؟
کیوان :آره .از نظر تو ایرادی داره ببینمش ،تنهایی ،و بهش بگم در مورد این قضایا چه احساسی دارم؟
پژمان :آره ،ایراد داره .اون برای ازدواج با من قرار نیست کنکور بده.
کیوان :از این میترسی با من موافق باشه؟
پ-ژم-ان :ب{اش{ه .ب{اه{اش ص{حبت ک{ن .ول{ی ای{ن خ{ط ،ای{ن ه{م ن{شون ...ن{یم س{اع{ت ک{ه ب{اه{اش ح{رف ب{زن{ی ،م{یزن{ی ت{وی
سرم که چرا تا حاالش ُمعطل کردهم.
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 .۸مهم نیست
کیوان :ببین گیتا جان...
ال-هام :ق{بل از ای{نک{ه ک{یوان ش{روع ک{نه ب{گم ک{ه م{ن م{واف{ق ح{رف{اش نیس{تم .وظ{یفهمه ب{ه ع{نوان ی{ه دوس{ت ب{گم ک{ه ت{و ح{ق
داری هر وقت دلت خواست بگی بفرمایید بیرون ،خودم صالح خود ُم میدونم.
کیوان :خیلی خب! اینا ُر گفتی خیالت راحت شد؟
ال-هام :آره .پ{س چ{ی ف{کر ک{ردی؟ ف{کر ک{ردی م{یذارم ه{ر چ{ی دلت م{یخ{واد ب{ه دوس{تم ب{گی .گ{یتا! م{ن پ{یشاپ{یش ب{اب{ت
مسئلهای که میخواد مطرح کنه ،از طرف خودم عذرخواهی میکنم.
کیوان :مگه چی میخوام بگم؟ چرا بیخود جوسازی میکنی؟
گیتا :ببخشید .داستان چییه؟ میشه بریم سر اصل مطلب؟
کیوان :خرابش کرد دیگه.
گیتا :بگو کیوان! لطفن!
ک--یوان :ح{{رف{{ای{{ی ک{{ه م{{یخ{{وام ب{{گم ف{{قط ب{{هخ{{اط{{ر وابس{{تهگ{{ی زی{{اد م{{ن ب{{ه پ{{ژم{{انه .پ{{ژم{{ان ب{{رای م{{ن ه{{میشه ال{{گو ب{{ود.
آدمح{ساب{ی ف{کوف{ام{یل م{ا پ{ژم{انه دی{گه ،ت{عارف ک{ه ن{داری{م .ول{ی ی{ه ج{اه{ای{ی ا ّدع{ام م{یش{ه م{ن ب{یشت{ر م{یف{همم.
خب ،پژمان خیلی احساساتییه .من نیستم .خیلی عاشقپیشهس .من نیستم.
الهام :چرا اینقدر مقدمه میچینی؟
ک-یوان :م{{ن و پ{{ژم{{ان ف{{قط دو س{{ال ب{{ا ه{{م ت{{فاوت س{{نی داری{{م .ت{{مام ج{{یکوپ{{یک زن{{دهگ{{ی ُ
ش م{{یدون{{م .ب{{ا ه{{ر دخ{{تری دو
کلمه حرف میزد عاشقش میشد و درجا بهش پیشنهاد ازدواج میداد.
الهام :چرا اینقدر مقدمه میچینی؟
کیوان :این مقدمهها الزمه .باید پژما ُن بشناسه.
الهام :ببین گیتا! میخواد بگه تو و پژمان خیلی زود دارین ازدواج میکنین.
کیوان :میخوای من برم بقیهش هم خودت بگو؟
گیتا :آره.
کیوان :خداحافظ.
گیتا :کیوان خواهش میکنم.
الهام :میخواد بگه یه هفته آشنایی خیلی کمه برای ازدواج.
ک-یوان :ب{رای ه{ردوت{ون .م{اج{را ت{و نیس{تی .ل{طفن ت{وج{ه داش{ته ب{اش ک{ه م{ن ه{م در آش{نای{ی ش{ما دو ت{ا ن{قش داش{تم .پ{س
ُ
خرده ُبردهای با تو ندارم.
گ--یتا :م {{ن ب {{ه پ {{ژم {{ان گ {{فتم ت {{ا ه {{ر وق {{ت اون ب {{خواد ص {{بر م {{یک {{نم .دو ه {{فته ،دو م {{اه ...ب {{رام م {{هم نیس {{ت چ {{ند وق {{ت .اون
اصرار داره که دوشنبه بیستوسوم باشه.
الهام :واقعن میترسی چه اتفاقی بیفته کیوان؟
ک--یوان) :ب {{ری {{دهی روزن {{ام {{های را از ک { ِ
{یف پ {{ولش درم {{یآورد( ن {{میدون {{م ...م {{طمئن نیس {{تم .ب {{بین ،م {{ن ی {{ه م {{وق {{ع واس {{ه ی {{ه
ش {{رک {{ت ب {{یمه ک {{ار م {{یک {{ردم و اون {{ا ای {{ن آم {{ا ُر منتش {{ر ک {{ردن .ال {{بته ای {{ن ت {{وی ه {{ر مج {{لهای هس {{ت) ...م {{یخ {{وان {{د(
»ب{زرگت{ری{ن ض{ای{عهای ک{ه م{یت{وان{د ب{رای زن ی{ا م{ردی ات{فاق ب{یفتد ـ از م{نظر ت{أث{یر ت{کانده{نده ب{ر ف{رد ب{ازم{ان{ده ـ
م{{رگ ه{{مس{{ر اس{{ت .ض{{ای{{عهی از دس{{تدادن وال{{دی{{ن ،ف{{رزن{{د ،ش{{غل ،خ{{ان{{ه ب{{ه ن{{ظر ن{{میرس{{د وی{{رانک{{نندهت{{ر از م{{رگ
همسر باشد«.
الهام :یادشون رفته توش بنویسن البته انسان آنقدر تواناست که با هر اتفاقی کنار میآید.
کیوان :ولی این احتیاج به زمان داره.
الهام :خب آره ،رابطهی پژمان و آتوسا خیلی خوب بود ،آره .زمان میخواد که...
ک-یوان :اون{{ا خ{{یلی ب{{ا ه{{م ص{{میمی ب{{ودن .ب{ ِ
{عد ده س{{ال ه{{نوزم دس{ ِ
{ت ه{{مدی{{گه ُر ت{{وی خ{{یاب{{ون م{{یگ{{رف{{نت .وق{{تی پ{{ژم{{ان
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فهمید...
ال-هام :آره ،ای{ن ن{کته خ{یلی م{همه .چ{ون ک{یوان از س{ال دوم ازدواج ت{ا ح{اال ح{تا ی{ک ب{ار ه{م دس{ت ُم ت{وی خ{یاب{ون ن{گرف{ته.
چرا واقعن؟
ک-یوان :ب{بین ق{ول م{یدم از ای{ن ب{ه ب{عد ب{گیرم .ب{ه ای{ن ش{رط ک{ه ت{و ه{م ق{ول ب{دی پ{اب{ره{نه ن{دوی{ی ت{وی ح{رفم ،م{وض{وع
بحثمو ُن عوض نکنی.
الهام :آره ،من آدم بیشعور و مزخرفیام .فقط موندهم چرا طالقم نمیدی؟
گیتا :الهام خواهش میکنم .بذار حرف ُ
ش بزنه .ادامه بده.
کیوان :چی داشتم میگفتم؟
گیتا :وقتی پژمان فهمید...
ک--یوان :آره ،وق{{تی ف{{همید آت{{وس{{ا م{{ری{{ضه ،ب{{اور ن{{میک{{رد .آت{{وس{{ا ه{{م ن{{ذاش{{ت ه{{یشک{{ی ب{{و ب{{بره وض{{عش وخ{{یمه .ح{{تا
ب{اب{ام{ام{ان آت{وس{ا ن{میدونس{نت .اون آخ{را پ{ژم{ان ب{هش{ون گ{فت .ب{ه م{ن و ال{هام ه{م گ{فت .م{اهه{ای آخ{ر آت{وس{ا ش{روع
ک{ردهب{ود ب{ه ک{نارهگ{رف{نت .ی{ه وق{تای{ی پ{ژم{ا ُن ش{ام دع{وت م{یک{ردی{م ،م{یاوم{د ش{ام ُ
ش زود م{یخ{ورد و ب{رم{یگش{ت خ{ون{ه
ک{{ه م{{بادا ح{{ال آت{{وس{{ا ب{{د ب{{شه .م{{ا چ{{ون آت{{وس{{ا ُر ن{{میدی{{دی{{م ن{{میدونس{{تیم چ{{هق{{در ح{{الش ب{{ده .ب{{عد ی{{ه روز ص{{بح
پ{ژم{ان از ب{یمارس{تان ِب ِ{هم ت{لفن زد و خ{یلی آروم و راح{ت گ{فت »آت{وس{ا ُم{رد ک{یوان« .م{ن ش{وک{ه ش{دم .ف{کر م{یک{ردم
وق {{تی آت {{وس {{ا ب {{میره پ {{ژم {{ان درب و داغ {{ون م {{یش {{ه .از ق {{بل خ {{ود ُم آم {{اده ک {{ردهب {{ودم ب {{رای اون روز .راس {{تش ای {{ن
آروم{یش ب{یشت{ر ن{گرانم م{یک{رد .ای{نک{ه گ{ری{ه ن{میک{رد .ت{ا م{یت{ونس{تم دی{دنش م{یرف{تم ،م{رت{ب ب{هش زن{گ م{یزدم
تا اینکه یههو چند روز ازش خبر نداشتیم الهام؟
الهام :پنج روز
ک--یوان :پ {{نج روز ه {{یچ خ {{بری ازش ن {{داش {{تیم .ج {{واب ت {{لف ُن ن {{میداد .ب {{ه ن {{گهب {{ان {{ی س {{اخ {{تمون زن {{گ زدم ،گ {{فنت چ {{ند روزه
در ب{{ا ش{{اهک{{لید ب{{ازک{{ردن و م{{ن رف{{تم ت{{و ...دی{{دم ت{{وی
ن{{دی{{دهنِش .ح{{ساب{{ی ت{{رس بَ{ َ{رم داش{{ت .پ{{اش{{دم رف{{تم اونج{{اُ .
اتاقخواب ،نشسته جلوی تلویزیون که بیصدا روشن بود.
ِ
ِ
ِ
ظرف شیر رو زمین کنارش بود که دیگه فاسد شدهبود.
کثیف گندگرفته .یه
خیس َع َرق ،با پیژامهی
الهام:
ک-یوان :ی{{ه س{{ه چ{{هار ک{{یلوی{{ی الغ{{ر ش{{دهب{{ود .ب{{هش گ{{فتم »پ{{ژم{{ان! چ{{را ج{ ِ
{واب ت{{لفنه{{ا ُر ن{{میدی؟ ح{{الت خ{{وبه؟« گ{{فت
ِ
»خ{{وب .ح{{الم خ{{وبه ک{{یوان «.ب{{عد دس{{ت ُ
ش دراز ک{{رد و دس{{ت ُم گ{{رف{{ت .ت{{ازه ب{{رای اول{{ین ب{{ار ب{{عد م{{رگ آت{{وس{{ا م{{ن
اشکای پژما ُن دیدم.
الهام :مگه اشکش بند میاومد؟
ک-یوان :چ{ند س{اع{تی گ{ری{ه ک{رد .ه{ر ک{اری م{یک{ردم چ{یزی ن{میخ{ورد .زن{گ زدم اورژان{س اوم{د ب{ردنش ب{یمارس{تان .ده
روز بس{تری ب{ود .ن{گران ب{ود ب{فرس{نتش آس{ای{شگ{اه ،ب{رای ه{مین ت{ن داد ب{ه دوادک{تر و غ{ذا .ب{عد ک{ه م{رخ{ص ش{د ،ی{ه
ه{{فتهای پ{{یش م{{ا ب{{ود .از خ{{ون{{ه ن{{میرف{{ت ب{{یرون .ح{{تا ن{{میت{{ونس{{تم ق{{ان{{عش ک{{نم ی{{ه ق{{دم{{ی ب{{زن{{ه .چ{{ند ه{{فته ب{{عدش
{یش ی{ه دک{ت ِر روانک{ا ِو خ{یلی خ{وب .ی{ه م{اه{ی م{یرف{ت پ ِ
ب{ردمش پ ِ
{یشش ،ب{عد ی{هه{و گ{فت م{ن دی{گه ن{میرم .اص{لن ه{م
نمیگفت چرا .به دکترش زنگ زدم .دکتر چی گفت الهام؟
الهام :گفت پژمان داره آگاهانه سعی میکنه خوب نشه.
ک-یوان :چ{{ون خ{{وبش{{دن م{{عناش ای{{نه ک{{ه اون آم{{ادهس آت{{وس{{ا ُر ب{{یخ{{یال ش{{ه ،اون ه{{یچ ن{{میخ{{واس{{ت ه{{مچ{{ین ات{{فاق{{ی
بیفته .بعدش یه روز بیخبر گذاشت رفت استانبول.
الهام :اون هم نه جاهای جدیدشها ،فقط جاهایی که قبلن با آتوسا رفتهبود.
ک--یوان :آره .وق{{تی ه{{م ب{{رگش{{ت ب{{ه ن{{ظر م{{یاوم{{د ح{{الش ب{{هت{{ره .م{{ن ه{{م ف{{کر ک{{ردم اگ{{ه م{{ن ه{{م ج{{ای پ{{ژم{{ان ب{{ودم چ{{ی
میخواستم .تو بودی چی میخواستی؟
گیتا :من؟ نمیدونم .من...خب ،اگه تو بودی چی میخواستی؟
کیوان :معاشرت.
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گیتا :آره ،درسته.
کیوانُ :
خب ،من یکی دو تا دختر بهش معرفی کردم ولی پژمان مقاومت میکرد.
الهام) :میخندد(
کیوان :برای چی میخندی؟
الهام :به انتخابای تو میخندم .عکساشو ُن نداری به گیتا نشون بدی حسابی بخندیم.
کیوان :خب ،من دخترای مناسب سلیقهی خود ُم بهش معرفی میکردم.
الهام :ولی انتخاب م ُن ببین! سه سوت عاشقش شد.
ک-یوان :م{ن از ه{مین ن{گرانم .ب{بین م{ن ش{ک ن{دارم ت{و ب{هت{ری{ن زن{ی هس{تی ک{ه ...ل{طفن ت{وج{ه داش{ته ب{اش ک{ه م{ن ه{م در
آش{{نای{{ی ش{{ما دو ت{{ا ن{{قش داش{{تم .پ{{ژم{{ان خ{{یلی خ{{وشش{{ان{{سه ک{{ه ب{{اه{{ات آش{{نا ش{{ده ،ول{{ی م{{ن ام{{یدوار ب{{ودم ای{{ن
ع{{الق{{هی ش{{دی{{د ی{{ه ُ
خ{{رده دی{{رت{{ر ات{{فاق ب{{یفته ...م { ُن ب{{بخش ک{{ه ای{{نج{{ور دارم رک ح{{رف م{{یزن{{م .ام{{یدوارم درک ک{{نی
گیتا.
گیتا :خیلی دارم سعی میکنم.
ک--یوان :ب {{ه ن {{ظر م {{ن ع {{اق {{الن {{هت {{ری {{ن ک {{ار ،ص {{بر ک {{ردنه ...ب {{رای ت {{مومک {{ردن دورهای ،ق {{بل از ای {{نک {{ه آدم دورهی ج {{دی {{دی رُ
شروع کنه .قبول نداری؟
الهام :تا کی؟ شاید زمانبندیِ تو غلط باشه.
گیتا :ببین کیوان! من میدونم دلواپ ِ
َس برادرتی ...ولی شاید بد نبود یه کمی هم مالحظهی م ُن میکردی.
کیوان :گیتا ،خواهش میکنم...
گیتا :لطفن بهم حق بده عصبانی باشم ،انصافن فکر کنم حق داشتهباشم.
کیوان :من اینجا اومدهم با هم حرف بزنیم ،نیومدهم بجنگیم.
گیتا :ولی بدترین چیزی ُر که ازش وحشت داشتم ،صاف نشستی جلوم گفتی.
کیوان :ای ُن که پژمان دوسِش داشت؟
گیتا :بعله!
ِ
کیوان :ای ُن که بعد مرگِ آتوسا داغون شد؟
گ-یتا :ب{عله! ب{عله! ال{بته خ{ودم م{یدونس{تم ای{نُ ،ال{هام ی{ه چ{یزای{ی ب{هم گ{فتهب{ود .ول{ی دوسن{داش{تم از زب{ان ت{و ب{شنوم .اون
هم درست...وای خدایا! من دارم دوشنبهشب اثاثکشی میکنم میرم خونهی اون زن.
کیوان :من هم حرفم همینه.
الهام :عزیزم! برای چی دوست ُم اذیت کردی؟
کیوان :گیتا ،تنها دلیل که اینا ُر مطرح کردم اینه که احساس مسئولیت میکنم.
ال-هام :آره ،ب{{بین گ{{یتا! م{{ن و ک{{یوان واس{{طهی ای{{ن ازدواج ش{{دی{{م .اس{{تثنائ{{ن ای{{ن ی{{ه دف{{عه ُر م{{ن ب{{هش ح{{ق م{{یدم ن{{گران
باشه.
گ--یتا :ت{{ا ه{{ر وق{{ت اون ب{{خواد ص{{بر م{{یک{{نم .ول{{ی ای{{ن ان{{تخاب اونه .اون ق{{را ِر م{{الق{{ات گ{{ذاش{{ت .اگ{{ه ای{{ن ع{{الم{{ت ای{{ن
نیس{ت ک{ه پ{ژم{ان م{یخ{واد ب{هس{رع{ت س{الم ِ
{ت ُ
ش ب{هدس{ت ب{یاره ،دی{گه ن{میدون{م ع{الم{ت چ{یی{ه ...ک{ی م{ ُن ب{هع{نوان ی{ه
آدم ق{{اب{{لاع{{تماد ان{{تخاب ک{{رد؟ م{{ن ت{{ازه پ{{نج س{{ال روانک{{اوی و ی{{ه زن{{دهگ{{ی زن{{اش{{وی{{ی شکس{{تخ{{ورده ُر پش{ ِ
{تس{{ر
گ {{ذاش {{تهم .از خ {{وشح {{ال {{ی دارم ب {{ال درم {{یآرم ک {{ه پ {{ژم {{ان وارد زن {{دهگ {{یم ش {{ده ...ب {{ذاری {{ن خ {{یالت {{و ُن راح {{ت ک {{نم.
ن{{یروه{{ای{{ی وج{{ود داره ک{{ه ق{{درتش ح{{تا از واس{{طهه{{ای ازدواج ه{{م ب{{یشت{{ره .ب{{هت{{ون ق{{ول م{{یدم ،ح{{تا اگ{{ه ک{{اری ک{{ه
داریم میکنیم درست نباشه ،کاری میکنم که درست بشه .من
کیوان :ببین گیتا
گیتا :من هنوز حرفم تموم نشده کیوان .تو خیلی حرف زدی .حال نوبت منه.
کیوان :فقط یه جمله گیتا .بعد تو هر چی میخوای بگو.
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گیتا :خیلی خب .بگو.
ک-یوان :گ{{یتا ،م{{ن ق{{ان{{ع ش{{دم .دی{{گه ن{{گران نیس{{تم .ح{{اال دی{{گه م{{یف{{همم چ{{را پ{{ژم{{ان عج{{له داره زود ب{{اه{{ات ازدواج ک{{نه.
ببخشید .حاال ادامه بده.
گیتا :مهم نیست.
 .۹من ک ِ
َف تواَم عزیزم
کیوان :بریم.
الهام :تو برو .من اینجا میمونم.
کیوان :من بدون تو نمیرم.
الهام :چی شد جنابعالی قانع شدی اونا با هم ازدواج کنن؟
کیوان :این میتونه کاری کنه پژمان آتوسا ُر فراموش کنه.
الهام :ک ِ
َفشی آره؟
کیوان :اگه ک ِ
َفش بودم تو ُر طالق میدادم با اون ازدواج میکردم.
الهام :هنوز هم دیر نشده .من که از ُ
خدامه طالقم بدی.
کیوان :آخه من ک ِ
َف تواَم عزیزم.
الهام :اینقدر دروغ نگو کیوان! وای من از آدمای دروغگو متنفرم.
کیوان :اگه دروغ گفتم پس چرا لبخند میزنی؟
الهام :این به خودم ربط داره.
ت توی خیابون بگیرم.
کیوان :قول میدم از این به بعد دست ُ
الهام :دیگه دیره برای همچین قولهایی.
کیوان :تو با اینجا موندنت م ُن جلوی گیتا ضایع میکنی.
الهام :آها! میخوای برگردم که جلوی گیتا ضایع نشی؟
کیوان :تو چرا هر چی من میگم تعبیر و تفسیرش میکنی؟
ال-هام :ای{{نا م{{یخ{{وان ب{{ا ه{{م ازدواج ک{{نن ،ب{{عد م{{ا ک{{ه واس{{طهی ازدواجش{{ون ش{{دی{{م داری{{م از ه{{م ج{{دا م{{یش{{یم .ه{{ر ک{{ی
بشنوه بهمون میخنده.
کیوان :خب جدا نشیم که بهمون نخندن.
ت ببینم.
الهام :برو نمیخوام ریخت ُ
کیوان :اگه نیای من از این در نمیرم بیرون.
الهام :دیگه دوسِت ندارم .ازت بدم میآد.
کیوان :اشکال نداره .مهم اینه که من عاشقتَم.
الهام :وای! تو چهطور میتونی صاف توی چشام نگاه کنی دروغ بگی؟
ک --یوان :دروغ ن {{میگ {{م .خ {{ودت خ {{وب م {{یدون {{ی ک {{ه دروغ ن {{میگ {{م .خ {{وب م {{یدون {{ی ک {{ه دوسِت دارم .رگ ُم ب {{زن {{م ب {{اور
میکنی؟
الهام :راه عاقالنهتری به ذهنت نمیرسه؟
کیوان :بگو چیکار کنم که باور کنی؟
ِ
الهام :جلوی من یه جوری باهاش رفتار کن که بفهمه ازش خوشت نمیآد.
کیوان :چرا؟
ِ
خوشت میآد؟
الهام :پس ازش
کیوان :آخه برای چی باید باهاش بدرفتاری کنم؟
الهام :چون ادعا میکنی م ُن دوس داری ،من ازت خواستم.
کیوان :مگه رفیقت نیست؟ واقعن میخوای جلوی تو باهاش بدرفتاری کنم؟
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الهام :چهطور جلوی اون با من بدرفتاری میکنی؟
کیوان :من با تو چه بدرفتاری کردم؟
ال-هام :ج{لوی اون ب{هم ب{یاع{تنای{ی م{یک{نی .م{خصوص{ن ازم ف{اص{له م{یگ{یری ان{گار م{یخ{وای ب{ه اون ب{گی ب{بین م{ن ب{ا
زنم حال نمیکنما.
ک--یوان :م{{ن ب{{ای{{د ش{{اک{{ی ب{{اش{{م .دس{{ت پ{{یش گ{{رف{{تی پ{{س ن{{یفتی؟ ج{{لوی اون ه{{مهش م { ُن ض{{ای{{ع م{{یک{{ردی .ع{{وض اون
بدرفتاری میتونستی م ُن بکشی کنار بگی جلوی اون به تو بیشتر توجه کنم.
الهام :پس قبول داری که به من بیاعتنایی میکردی؟
کیوان :من همچین چیزی گفتم؟ )خودش را میزند( من همچین چیزی گفتم؟
الهام :این ادااطوارا چییه داری درمیآری؟
کیوان :آد ُم دیوونه میکنی دیگه.
ال-هام :ن{{تیجه م{{یگ{{یری{{م ت{{و ن{{میخ{{وای ج{{لوی م{{ن ب{{اه{{اش ب{{درف{{تاری ک{{نی آره؟ ه{{مهی ای{{ن خ{{ودزن{{یه{{ا ب{{رای ای{{نه ک{{ه م{{ن
کوتاه بیام دیگه؟
ک-یوان :ت{و چ{هط{ور م{یت{ون{ی ای{نق{در دورو ب{اش{ی ال{هام؟ ت{ا چ{ند دق{یقه پ{یش داش{تی ه{ی ق{رب{ونص{دق{هش م{یرف{تی ،ح{اال
ازم میخوای بیدلیل باهاش بدرفتاری کنم؟
ال--هام :ه {{نوزم دوسش دارم ،ی {{کی از ب {{هت {{ری {{ن رف {{یقامه ،ول {{ی خ {{وشم ن {{میآد ش {{وه {{رم ه {{مهش ب {{ه اون ه {{یزی ک {{نه) .ادای
ک{یوان را درم{یآورد( گ{یتا ،م{ن ق{ان{ع ش{دم .ح{اال دی{گه م{یف{همم چ{را پ{ژم{ان عج{له داره زود ب{اه{ات ازدواج ک{نه .چ{را
واقعن؟ چی شد که یههو قانع شدی؟
کیوان :همین که برگشت بهش میگم فکرا ُم کردم اصلن قانع نشدم .خوبه؟
الهام :آها! پس حاضری نیستی جلوی من باهاش بدرفتاری کنی؟
کیوان :نه.
الهام :آها!

 .۱۰بمیر!
آپارتمان گیتا .زنگ در بهصدا درمیآید .الهام در را باز میکند.

گیتا :کیوان کوش؟
الهام :میشه یه خواهشی ازت بکنم؟
گیتا :خواهش میکنم.
ِ
الهام :اگه ازت بخوام یه لطف بزرگ در حقّ م بکنی ،میشه آره بگی و هیچی ازم نپُرسی؟
گیتا :آره.
الهام :میشه من یه مدت پیش تو بمونم؟
گیتا :آره.
الهام :مرسی.
گیتا :وای! من دارم از فضولی میمیرم.
الهام :بمیر .من که هیچچی بهت نمیگم.
گیتا :بمیرم دیگه؟
الهام :خوش گذشت؟
گیتا :آره .خیلی آدم باحالییه .مرسی که ما ُر با هم آشنا کردی.
الهام :عزیزم!
ُ
فکرش هم نمیکردم اینقدر زود بخوام با یکی دیگه ازدواج کنم.
گیتا:
الهام :مطمئنی نباید صبر کنی.
گیتا :مطمئنم.
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الهام :دوشنبه؟
گیتا :دوشنبه 10 ،صبح.
الهام :بعد چیکار میخوای بکنی؟ از دوشنبه میری خونهی پژمان زندهگی کنی؟
گیتا :آره.
الهام :شاید من اینجا ُر اجاره کردم.
 .۱۱حاال هر جا
خانهی پژمان و گیتا.
کیوان :چرا به گیتا نمیگی داستان چییه؟
الهام :تو به پژمان گفتی؟
کیوان :جراَت نمیکنم بگم .میترسم بشنوه سکته بزنه.
الهام :اآلن کجاست؟
کیوان :رفته فیسبوک.
الهام :چرا نرفتی خونه؟
کیوان :گفتم که بدون تو نمیرم.
الهام :دیوونه! ِبهترین فرصته خانم ببری خونه.
کیوان :گیتا اونجاست؟
الهام :آره.
کیوان :این حرفی ُر که گفتی شنید؟
الهام :آره.
کیوان :من برم زیر تریلی اگه دروغ بگی؟
الهام :خدا نکنه!
کیوان :تو که نمیخوای سر به تن من باشه .برم زیر تریلی راحت میشی دیگه.
الهام :دلم نمیخواد بالیی سرت بیاد .فقط دیگه نمیخوام باهات زندهگی کنم.
کیوان :گیتا کجاست؟
الهام :پشت کامپیوترشه .البد دوتاییشون توی فیسبوک دارن با هم الس میزنن.
کیوان :تو اونجا خوابت میبره؟
الهام :نه.
کیوان :من هم اینجا خوابم نمیبره .بیام دنبالت بریم خونه؟
الهام :باید به اینجا عادت کنم .میخوام از دوشنبه که گیتا میره خونهی پژمان ،اینجا ُر اجاره کنم.
ِ
دوست داشته باشه.
کیوان :خودت خوب میدونی هیشکیُ پیدا نمیکنی اندازهی من
ال-هام :ن{میخ{وام ک{سیُ پ{یدا ک{نم .ب{زرگت{ری{ن اش{تباه زن{دهگ{یم ای{ن ب{ود ک{ه ازدواج ک{ردم .اگ{ه ازدوج ن{کرده ب{ودم خ{یلی
پ{یشرف{ت م{یک{ردم .اآلن م{جبور ن{بودم ت{وی ه{ر ِت{{لِف{یلم درپ{یتی ب{ازی ک{نم .ش{ای{د س{تارهی س{ینما م{یش{دم .ه{نوزم
دیر نشده .همینکه ازت جدا شم ببین چهقدر پیشنهاد بازی توی فیلم بهم بشه.
کیوان :تو واقعن فکر میکنی من طالقت میدم؟ فکر میکنی به همین راحتی میذارم بری؟
ال--هام :ف {{کر ک {{نم از خ {{دات ه {{م هس {{ت ف {{قط ش {{هام {{ت ن {{داری اع {{تراف ک {{نی .ه {{ر روز ک{ { ّلی دخ {{ترای ت {{رگ {{لورگ {{ل م {{یآن
کافیشاپ...
کیوان :تو مشکلت کافیشاپه؟ ببندمش مشکلت حل میشه؟
ال--هام :ن{{ه .م{{شکلم خ{{ودتی .ن{{میت{{ون{{م ع{{وضت ک{{نم .خ{{ودت ه{{م ک{{ه ن{{میت{{ون{{ی ع{{وض ب{{شی .ه{{یشک{{ی ن{{میت{{ون{{ه .آدم{{ا
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خ{{یلی ه{{نر ک{{نن ،ب{{تون{{ن خ{{ودش{{و ُن ک--نترل ک{{نن .ول{{ی آخ{{ه چ{{ه ک{{اریی{{ه؟ م{{گه چ{{هق{{در زن{{دهای{{م ک{{ه ب{{خوای{{م خ{{ودم{{ونُ
کنترل کنیم .چرا واقعن؟ من که دیگه نمیتونم .تو هم خیلی وقته نمیتونی.
کیوان :اگه فردا شب نیای خونه میدونی چیکار میکنم؟
الهام :چیکار میکنی؟
کیوان :به گیتا میگم.
الهام :چی میگی؟
کیوان :بهش میگم تو دربارهش چی فکر میکنی.
الهام :داری تهدیدم میکنی؟
کیوان :آره.
الهام :به حرفایی که گفتم فکر کن .واقعن چه لزومی داره؟
کیوان :تا فردا شب بهت فرصت میدم .فردا شب زنگ بزنم خونه نباشی به گیتا میگم.
الهام :به حرفایی که گفتم فکر کن .خواهش میکنم بگو که به حرفام فکر میکنی.
کیوان :به روح مادرم به گیتا زنگ میزنم.
ال-هام :چ{ند وق{ت پ{یش ت{وی روزن{ام{ه خ{ون{دم ت{وی ...ف{کر ک{نم ...ن{روژ ...ن{میدون{م ی{ه ج{ای{ی ...وق{تی ی{ه زن و م{رد م{یخ{وان
از ه{{م ج{{دا ش{{ن ،دول{{ت ب{{هش{{ون پ{{ول م{{یده ی{{ه ب{{ار دی{{گه ب{{رن ج{{ای{{ی ک{{ه م{{اهعس{{لش{{ون رف{{ته ب{{ودن ،ب{{رن ه{{مون م{{دت
م{{اهعس{{لش{{ون ب{{ا پ{{ول دول{{ت ب{{ا ه{{م ب{{اش{{ن ،ب{{عد ک{{ه ب{{رگش{{نت اگ{{ه ب{{از ه{{م اص{{رار داش{{تهب{{اش{{ن ج{{دا ش{{ن ،اونوق{{ت
دادگاه به درخواست طالقشون رسیدهگی میکنه.
ک-یوان :خ{یلی پ{یشن{هاد خ{وب{یی{ه .هس{تم .ت{و ف{ردا ش{ب ب{رم{یگ{ردی خ{ون{ه ،ف{ردای روزی ک{ه پ{ژم{ان و گ{یتا ازدواج ک{ردهن،
بریم آنتالیا.
الهام :من فردا شب برنمیگردم خونه.
کیوان :برمیگردی.
الهام :مگه قرار نشد با هم بریم آنتالیا؟
کیوان :تا اون موقع همدیگه ُر نبینیم؟
الهام :آره.
کیوان :دوشنبه چی؟ توی مراسم ازدواج این دوتا قراره با من قهر باشی؟
الهام :نه.
کیوان :فرداش هم میریم آنتالیا؟
الهام :وای نه! نمیخوام بعد از دوشنبه باز هم ببینمت.
کیوان :بیا مثل نروژیها اگر هم میخوایم جدا شیم ،باحال جدا شیم.
الهام :مطمئن نیستم نروژ بود یا یه جای دیگه.
کیوان :حاال هر جا.
الهام :دیگه دوسِت ندارم کیوان.
کیوان :بذار بریم همون هتلی که ماه عسل رفته بودیم ،بعدش اینا ُر بگو.
الهام :شاید نتونم بیام.
کیوان :ایرانیبازی درنیار عزیزم .نروژی فکر کن.
الهام :مسخرهبازی داری درمیآری؟
کیوان :میخوام اآلن زنگ بزنم بلیت بگیرم.
الهام :ممکنه کارم تا اون موقع تموم نشه .اگه فیلمبرداری تموم بشه میتونم بیام.
کیوان :کی معلوم میشه که من بلیت بگیرم؟
الهام :پس فردا.
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 .۱۲سرد و خالی ،با یه خرده ماست!
ِ
آپ{ارت{مان پ{ژم{ان .ح{وال{ی  8ش{ب ی{ک ه{فته ب{عد .ص{دای غ{رش رع{د و در پ{یِ آن ب{ارش ب{اران .در ب{از
م{یش{ود .پ{ژم{ان در ح{ال ح{مل چ{مدان و چ{ند س{اکِ ح{صیری وارد م{یش{ود .س{ر و وض{عش ک{ثیف
و گ{لآل{ود اس{ت .گ{یتا ب{ه دن{بالش ت{و م{یآی{د .چ{مدان{ی ب{هدس{ت و س{اک{ی ب{ه دوش دارد ک{ه از آن ی{ک
ک{اله ح{صیری و چ{یزه{ای{ی خ{ری{داریش{ده از ت{رک{یه آوی{زان اس{ت .آن{ها را ت{االپ ب{ه زم{ین م{یان{دازد
و میرود به سمت کاناپه و خسته و کوفته ،با پاهایی از هم گُشاده میافتد روی آن.
پ{ژم{ان دس{تهی ن{ام{هه{ای{ی را ک{ه داخ{ل ص{ندوق پس{تی ب{وده ب{رداش{ته ،م{ین{شیند و ب{ا دق{ت ن{ام{هه{ا
را بررسی میکند .هر دو ساکتاند و تا ح ّدی فضای تنش بینشان حاکم است.
غصهدار( ترکیه هم به دنیا میاومدیم وضعمون بهتر بود.
گیتا) :به سقف نگاه میکند و با حالتی ّ
)پژمان نامهای را باز میکند و میخواند(
گیتا :حاال چی میشد یه سر میرفتیم آنتالیا پیش الهام و کیوان؟
پژمان :نمیشد .من کار داشتم.
گیتا :فکر میکنی برگردن از هم جدا شن؟
پژمان :نه.
گیتا :نگرانم برگردن جدا شن.
پژمان :جدا نمیشن.
گ--یتا :ای {{نق {{در م {{طمئن ن {{باش .ال {{هام خ {{یلی م {{صمم ب {{ود .اگ {{ه م {{یرف {{تیم آن {{تال {{یا م {{ن ب {{ا ال {{هام ح {{رف م {{یزدم ،راض {{یش
میکردم.
پژمان :نگران نباش .اون دوتا دارن آنتالیا حال میکنن.
گ-یتا :ب{عد م{ن و ت{و ک{ه م{اهعس{لم{ون ب{ود ب{رگش{تیم .ای{ن چ{ه م{اه عس{لی ب{ود آخ{ه؟ خ{یلی ک{وت{اه ب{ود .م{ن دلم ن{میخ{واس{ت
برگردیم.
پژمان :ببخشید! اجازه میدی این نامهها ُر بخونیم بعد حرف بزنیم.
گیتا :من نامه ندارم؟
پژمان) :به او نگاه میکند( تو همهش سیوهشت ثانیهس اینجایی.
هات بخونی؟
گیتا :حاال قراره همهی نامه ُ
پژمان :این نامهی ِ
ناش َرمه .ممیزها گفتهن یه جاهایی از کتاب باید حذف شه تا اجازهی چاپ بدن.
گ-یتا :خ{{یلی گ{{شنهمه) .م{{یرود س{{مت ی{{خچ{{ال( ی{{ه ج{{ای{{ی خ{{ون{{دم آدم ب{{ا ی{{ه ن{{گاه ب{{ه ی{{خچ{ ِ
{ال ک{{سی ،م{{یت{{ون{{ه ه{{مهچ{{یُ در
م{ورد ش{خصیتش ب{فهمه) .د ِر ی{خچ{ال را ب{از م{یک{ند( ب{عله! وای ،ای{نه م{ردی ک{ه م{ن ب{اه{اش ازدواج ک{ردم! س{رد و
خالی ،با یه خرده ماست!
پژمان :فردا صبح به ب ّقاله زنگ میزنم میگم شخصیت ُم پُرکنه.
گیتا):میخندد( یه ُق ُلپ میخورم صاف میره توی مخم.
پژمان :توی هواپیما چند تا گیالس خوردی؟
گیتا :دوتا.
پژمان :چَنتا؟
گیتا :چهارتا.
پژمان :هفتتا گیالس خوردی.
گیتا :شیشتا خوردم.
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پژمان :دو تا هم توی فرودگاه میشه هشتتا.
گیتا :باشه هشتتا .بههرحال هفتتا نبودِ .ب ِهم تُهمت نَزَن هفتتا خوردم.
پژمان) :پا میشود( تو َمستی گیتا.
)چمدانها و کتها را برمیدارد(
{ار ن{{کردی .م{{ن ه{{م ب{{هج{{اش ی{{هخ{{رده
گ--یتا :خ{{ب ،م{{ن از ه{{واپ{{یما خ{{وشم ن{{میآد .ب{{هت گ{{فتم دس{{ت ُم ب{{گیر ،ول{{ی ت{{و ای{{نک{ ُ
شراب خوردم.
ت گ{{رف{{ته ب{{ودم ت{{و
پ-ژم-ان) :ب{{ا ک{{یفه{{ا راه م{{یاف{{تد ب{{ه س{{مت ات{{اق خ{{واب( م{{ن دس{{تتُ گ{{رف{{تم .ه{{مون وق{{ت ه{{م ک{{ه دس{{ت ُ
شراب م ُن خوردی.
)به اتاقخواب میرود(
ت خ {{وردم؟ ن {{کنه ب {{اب {{ت ای {{نک {{ه آج {{یله {{ات ه {{م خ {{وردم دلخ {{وری؟ آره؟ ت {{ازه
گ--یتا :خ {{ب ک {{ه چ {{ی؟ ازم دلخ {{وری ک {{ه ش {{راب ُ
آدام{{سه{{ات ه{{م ج{{وی{{دهم .مج{{لهی ت{{ای{{مزی ُر ک{{ه خ{{ری{{دی ق{{بل از ت{{و خ{{ون{{دهم .الب{{د ن{{اراح{{تی ک{{ه ق{{بل از ت{{و خ{{بردار
شدم توی دنیا چه خبره.
)گیتا نگاهی گذرا به نامهها میاندازد(
پژمان :نامهها ُم بههمنریز لطفن.
گیتا :من گُشنهمه.
ِ
کردن بستههای خریدهشده( تو که توی هواپیما شام خوردی.
پژمان) :شروع میکند به باز
گیتا :غذای هواپیما شام نیست .انقدره که آدم نمیرهّ .
یاال دیگه ،بیا سفارش بدیم پیتزا بیارن.
پژمان :من نمیخورم.
گیتا :باید بخوری .وقتی من گشنهمه تو هم باید گشنهت باشه.
)بطری کوکاکوال را به سوی پژمان پرت میکند(.
پژمان) :با خشم خود را کنار میکشد( نکن دیگه!
گیتا) :از خشم ناگهانی او یکّه خورده( ببخشید.
پژمان :این شیرینکاریها دلیلش اون هفتتا گیالسه؟
گیتا :هشتتا.
)پ{ژم{ان ب{ه آشپ{زخ{ان{ه م{یرود .گ{یتا م{ین{شیند ،اک{نون خ{شمگ{ین اس{ت و س{عی م{یک{ند س{ردرب{یاورد
چهگونه اوضاع را سروسامان دهد .پژمان با لیوانی آب در دست برمیگردد(
{ت هش ِ
گ-یتا :م{ن از س{اع ِ
ش{کلک درآوردم ب{لک{ه ی{ه ل{بخ{ند خ{شکوخ{ال{ی
{ت ص{بح ب{ه ب{عد ه{ر چ{یزی ُر ام{تحان ک{ردم ،ح{تی ِ {
ازت تحویل بگیرم.
پژمان :چرا یه ساعت سکوتُ هم امتحان نمیکنی؟
ِ
قرص جوشان در آب میاندازد(
)یک
گیتا :سکوت اون هم درست موقعی که اتفاقن باید حرف بزنیم که من بفهمم تو اصلن معلومه چهته؟
پ-ژم-ان :آره ،ح{{رف ک{{ه ب{{ای{{د ب{{زن{{یم .خ{{یلی چ{{یزا هس{{ت ک{{ه دلم م{{یخ{{واد ب{{گم .ول{{ی امش{{ب ن{{ه .ت{{ازه رس{{یدم خ{{ون{{هی ع{{زی{{ز
خ {{ودم .ت {{رج {{یح م {{یدم ب {{رم ب {{خواب {{م و ام {{یدوار ب {{اش {{م ای {{ن ق {{رص خ {{واب ب {{تون {{ه ک {{اری ُر ب {{کنه ک {{ه س {{ازن {{دهه {{اش ادع {{ا
میکنن.
)راه میافتد به سمت اتاقخواب(
گیتا :ولی من ترجیح میدم چیزی ُر که باید بگی االن بشنوم.
پژمان :اگه میدونستی چی میخوام بگم ترجیح نمیدادی االن بشنوی.
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ت بزنی و اینقدر م ُن روانکاوی نکنی.
گیتا :چهطوره حرف ُ
)پ{ژم{ان ن{گاهش م{یک{ند ،س{ری ت{کان م{یده{د ،س{پس ت{صمیم م{یگ{یرد روب{هروی گ{یتا ب{نشیند .گ{یتا
او را نگاه میکند .پژمان به زمین چشم دوخته است(.
پ--ژم--ان) :خ{{یره م{{یش{{ود ب{{ه او( چ{{را ی{{هج{{وری رف{{تار م{{یک{{نی ان{{گار م{{ا دو ت{{ا ه{{یچ گ{{ذش{{تهای ب{{دون ه{{م ن{{داش{{تیم؟ چ{{را
اص{لن چ{یزی از م{ن ن{میپ{رس{ی؟ م{ن خ{یلی ص{بر ک{ردم ک{ه ت{و ی{ه س{وآل{ی درب{ارهی گ{ذش{تهم ب{کنی ت{ا ب{هان{های ب{شه
که...من خیلی دلم میخواد دربارهی گذشتهت بدونم .تو واقعن دلت نمیخواد؟
گ-یتا :م{ن زی{اد ک{نجک{او نیس{تم پ{ژم{ان .اگ{ه چ{یزی هس{ت ک{ه دلت م{یخ{واد ب ِ{هم ب{گیُ ،
خ{{ب ب{گو ...ه{ر چ{ی ه{م درب{ارهی
گذشتهم بپرسی من صادقانه بهت میگم .ولی آخه عدل شب ا ّو ِل زندهگی مشترکمون توی این خونه؟
پژمان :خودت گفتی ترجیح میدی االن.
گیتا :آره ،درست میگی .من چهقدر خنگم .خب بپرس.
پ--ژم--ان :شه {{رام ک {{یی {{ه؟ م {{منون م {{یش {{م اگ {{ه م {{ردی ُ ک {{ه چ {{ند س { ِ
{ال م {{همی از زن {{دهگ {{یتُ ب {{اه {{اش گ {{ذرون {{دی ت {{ا ح {{دودی
بشناسم.
گیتا :یعنی دقیقن چی باید بگم؟ من هنوز نمیدونم چی میخوای.
پ-ژم-ان :م{اه عس{ ِلت{ون چ{ه ج{وری ب{ود؟ م{یش{ه ل{طفن ب{هم ب{گی زن{دهگ{ی ج{نسیت{ون چ{هط{ور ب{ود؟ ال{ف :خ{وب ،ب :ب{د ،ج:
نه خوب نه َبد .کدومش؟
س{{م ای{نج{ا ج{زئ ِ
{یات دق{یقی ت{عری{ف ک{نم از ای{نک{ه
{ار م{یک{نی؟ س{ر درن{میآرم .ان{تظار داری وای َ {
گ-یتا :چ{را ب{اه{ام ای{نک ُ
شهرام توی تخت چهطور بود؟ آره؟
پژمان :نه ،نه ،مجبور نیستی.
گ--یتا :آره ،م {{یدون {{م .خ {{ب ،اگ {{ه ب {{خوام م {{قای {{سه ک {{نم اص {{لن ان {{گار م {{ن ت {{وی ای {{ن ه {{مه س {{ال ه {{یچچ {{ی در م {{ورد س {{کس
ن{میدونس{تم ،چ{ون چ{یزی ک{ه ب{ین م{ن و ت{و ات{فاق اف{تاد چ{یزی ب{ود ک{ه م{ن خ{واب ُ
ش ه{م ن{میدی{دم .ن{میدون{م ب{رای ت{و
چ{{هط{{ور ب{{ود .اگ{{ه ک{{م گ{{ذاش{{تم ب{{ه ح{{ساب ن{{دونس{{نتم ب{{ذار .ب{{بخشید .م{{ن ه{{نوز خ{{جال{{ت م{{یک{{شم درب{{ارهش ب{{اه{{ات
ح{{رف ب{{زن{{م .ول{{ی اگ{{ه ب{{دون{{م چ{{یک{{ار ب{{ای{{د ب{{کنم ک{{ه...ت{{و خ{{وشح{{الت{{ر ب{{شی ،اگ{{ه ب{{هم ب{{گی ،ه{{رچ{{ی ک{{ه م{{ا ُر ب{{ه ه{{م
نزدیکتر کنه من انجامش میدم .باید بهم بگی پژمان.
پژمان :بیخیال گیتا .من میرم بخوابم.
ِ
ت ب{{کشی ِب{{ری .م{{ن چ{{شموگ{{وش
{ودت ب{{زن{{ی ،ب{{عدم را ُ
گ--یتا) :ب{{ا ف{{ری{{اد( ن{{ه ،ن{{میذارم ب{{ری .ق{{رار نیس{{ت راح{{ت ح{{رف خ{ ُ
بس{ته ی{ه زن{دهگ{ی مش{ترکُ ب{ه ب{اد دادم .ن{میخ{وام ای{ن د ّوم{یش ب{اش{ه .الاق{ل ب{ذار از ای{ن ی{کی ی{ه چ{یزی ی{اد ب{گیرم.
بهم بگو چیکار بکنم؟
پژمان :تو بهنوبهی خودت خوب عمل میکنی.
ِ
{سارت ت{{مومک{ ِ
{ردن چ{{یزی رو ک{{ه ش{{روع ک{{ردهای ن{{داری) .پ{{ژم{{ان م{{یخ{{واه{{د از ات{{اق ب{{یرون
گ-یتا :بَ{{س ک{{ن پ{{ژم{{ان .چ{{را ج{
ب{رود ،گ{یتا س{ ّد راهش م{یش{ود( س{ؤال دی{گهای ن{یس؟ )پ{ژم{ان ج{واب ن{میده{د( خ{یلی خ{ب ،ح{اال م{ن س{وآل م{یک{نم.
نوبت منه .ببینم جواب سوآالی م ُن میدی؟
پژمان :خیلی خب.
گیتا :برام از آتوسا بگو.
پژمان) :نگاهش میکند( اون معرکه بود.
ُ
گ --یتا :خ {{ودم م {{یدون {{م خ {{یلی خ {{وشگ {{ل ب {{ود .ب {{هان {{دازهی ک {{اف {{ی ع {{کسه {{اش روی در و دی {{وار دارم م {{یب {{ینم .در م {{ورد
ماهعسلتون برام حرف بزن.
پژمان :مثل یه قطعه شعر بود .خیلی رؤیایی بود.
گیتا :هتلی که توش بودیم همونی بود که با آتوسا توش بودی؟
پژمان :آره.
گیتا :نکنه اتاقی هم که توش بودیم همون اتاقی بود که با اون بودی؟
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پژمان :آره.
گیتا :البد در تمام مدت سفر داشتی ماهعسلها ُر با هم مقایسه میکردی؟
پژمان) :پاسخ نمیدهد(.
گ-یتا :ادام{{ه ب{{دم؟ ه{{مینج{{ور س{{وآل ک{{نم؟ ه{{نوز ه{{م ف{{کر م{{یک{{نی ِب{{هت{{ره درب{{ارهش ح{{رف ب{{زن{{یم ی{{ا ت{{وی گ{{ذش{{تهی ه{{مدی{{گه
س َرک نکشیم؟
َ
پژمان :من نمیخواستم ناراحتت کنم.
{ار ک{{ردی پ{{ژم{{ان .ت{{و ح{{تمن م{{یدونس{{تی آخ{{ر ای{{ن ح{{رف{{ی ک{{ه پ{{یش ک{{شیدی چ{{ی م{{یش{{ه .م{{یخ{{وام ت{{و رُ
گ-یتا :ول{{ی ای{{ن ک{ ُ
ب{{یشت{{ر ب{{شناس{{م پ{{ژم{{ان .م{{یخ{{وام ب{{دون{{م چ{{را اول{{ین ش{{ب ب{{عد از ازدواجم{{و ُن ت{{وی ای{{ن خ{{ون{{ه ای{{نج{{وریش ک{{ردی؟
چرا پژمان؟
پژمان :نباید بگم.
{ودت س{ان{سور ن{کن پ{ژم{ان .م{ن آدم ب{اج{نبهایام .دی{گه ی{ه چ{یزای{ی ُر گ{فتی ،اگ{ه ادام{ه ن{دی ،اگ{ه دی{گه ن{گی ،ح{س
گ-یتا :خ ُ
میکنم داری بهم توهین میکنی .حس میکنم داری م ُن بازی میدی.
پژمان :حس میکنم داری سعی میکنی با من بزرگوارانه رفتار کنی ،این م ُن عصبانی میکنه.
گ-یتا :دلت م{یخ{واد چ{هج{وری ح{رف ب{زن{م؟ ب{هت ت{وه{ین ک{نم؟ گ{ری{ه ک{نم؟ س{رت داد ب{زن{م؟ ش{ای{د ه{م م{یخ{وای م{ثل آت{وس{ا
خ{ب ،م{ن آت{وس{ا نیس{تم .ه{ر چ{ه ه{م س{عی ک{نم ن{میت{ون{م آت{وس{ا ب{شم ،ن{میخ{وام ه{م
س{م ج{لوت؟ ُ{
دس{ت ب{هس{ینه وای َ { {
بتونم .من یه آدم دیگهم پژمان .این واقعیتُ بپذیر .من آتوسا نیستم.
پژمان) :با لحنی تاسفبار( نه ،تو آتوسا نیستی .کاملن مشخصه.
گیتا) :از پا درآمده( میتونستی ای ُن با لحن بهتری بگی.
پ--ژم--ان :ت {{و خ {{یلی خ {{وبی گ {{یتا ،ای {{نق {{در خ {{وبی ک {{ه آدم ب {{یج {{نبه ب {{اش {{ه ،دلش م {{یخ {{واد ب {{ه ت {{و ب {{یرح {{می ک {{نه .م {{ن ه {{م
بیجنبهم ،نمیتونم جلوی خودمُ بگیرم.
گیتا :داری بهم میگی خوب نباشم؟ تا همین اآلن متوجه نبودم این اشتباهِه.
پ-ژم-ان :ت{{و ه{{ر ک{{اری ب{{کنی م{{ن ب{{یاخ{{تیار ت{{و ُر ب{{ا آت{{وس{{ا م{{قای{{سه م{{یک{{نم .دوازده س{{ال ب{{اه{{اش زن{{دهگ{{ی ک{{ردم گ{{یتا.
میتونی با این مسئله کنار بیای؟
گیتا :من درک میکنم .باهاش کنار میآم.
پژمان :عجیبه.
گیتا :همین؟ عجیبه؟ تو اصلن خوشحال نیستی که من میتونم با این مسئله کنار بیام؟
پژمان :نه.
گیتا) :حیرتزده( چرا پژمان؟ برای چی؟
پ-ژم-ان :ب{هخ{اط{ر ای{نک{ه دلم ن{میخ{واد امش{ب خ{وشح{الت ک{نم .دوس ن{دارم اوق{ات خ{وش{ی داش{تهب{اش{م .ف{کر ن{کنم دلم
ی{{ه م{{اهعس{{ل ب{{ین{{ظیر م{{یخ{{واس{{ت! گ{{یتا ،ت{{و ی{{ه زن{{دهگ{{ی آروم و ب{{یدغ{{دغ{{ه م{{یخ{{وای ،اس{{تحقاق ای { ُن ه{{م داری ب{{ا
ی{کی زن{دهگ{ی ک{نی ک{ه اگ{ه م{حبتی ب{هت ن{میک{نه ،رن{جت ه{م ن{ده .م{ن اون آدم نیس{تم .ح{ق ب{ا ک{یوان ب{ود .م{ا ن{باس
ای{نق{در زود ب{ا ه{م ازدواج م{یک{ردی{م .ه{نوز ه{م دی{ر نش{ده .ل{طفن ب{گرد ب{رای خ{ودت دن{بال ی{ه ف{وت{بالیس ِ
{ت دی{گه .م{ن
از ه{{ر چ{{یزی ک{{ه ت{{و از زن{{دهگ{{ی مش{{ترک م{{یخ{{وای ب{{هدس{{ت ب{{یاری و ت{{وی وج{{ود م{{ن هس{{ت رن{{ج م{{یب{{رم .از ای{{نک{{ه
م{جبورم پ{یش ت{و خ{ود ُم ک{نترل ک{نم و رن{ج ن{برم رن{ج م{یب{رم .از ای{نک{ه م{جبورم ای{نق{در ب{ه ع{مق وج{ودم چ{نگ ب{زن{م ت{ا
او ُن دراخ{تیار ت{و ب{ذارم رن{ج م{یب{رم .ب{یشت{ر از ه{مه از ای{ن رن{ج م{یب{رم ک{ه ه{ر روز ب{ای{د خ{ود ُم ک{نترل ک{نم ک{ه ت{وی
روت نگم ...خیلی دلم برای آتوسا تنگ شده.
)گیتا عمیقن رنجیده است ولی مقاومت میکند که اشک نریزد(.
پژمان :م ُن ببخش گیتا .نباید اینا ُر میگفتم.
گیتا :اگه گفنتش باعث شده آرومتر بشی کار خوبی کردی گفتی.
پ-ژم-ان :خ{واه{ش م{یک{نم ای{نج{وری ب{ا م{ن ح{رف ن{زن گ{یتا .رف{تاری ک{ن ک{ه ب{اع{ث ش{ه م{ن ه{ر وق{ت م{یخ{وام از ای{ن ح{رف{ا
بزنم چهرهی ناراحتت بیاد جلوی چشام و خودمُ کنترل کنم.
گیتا :از من نخواه سرت داد بزنم پژمان ،من نمیتونم کسی ُر که دوس دارم رنج بدم.
ِ
دوست ندارم؟
پژمان :البد نتیجه میگیریم من که دارم رنجت میدم
گیتا :من دربارهی خودم حرف زدم.
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ِ .۱۳
مث یه گربهی چاقوچله
آپ{{ارت{{مان پ{{ژم{{ان .ح{{وال{{ی ی{{ک س{{اع{{ت ب{{عد .پ{{ژم{{ان از ات{{اقخ{{واب ب{{یرون م{{یآی{{د .ژاک{{تی اس{{پرت ب{{ه
ت{ن ،ی{ک ب{اران{ی ب{ه روی دس{ت و چ{مدان{ی پُ{روپ{یمان ب{ا ی{ک ک{یف اداری در دس{ت دارد .ی{ادداش{تی
روی میز میگذارد و راه میافتد به سمت در خروجی.
َ
باروبندیلش میشود.
گیتا وارد میشود .حولهی حمام به تن دارد .متوجه پژمان و
پژمان :از دفتر فیلم زنگزدهن گفنت دوشنبه دوباره فیلمبرداری داری .امشب فیلمنامه ُر برات میفرسنت.
گیتا :کجا میری؟
پ--ژم--ان :س {{عی ک {{ردم ت {{وی ن {{ام {{ه ه {{مه چ {{ی ُر ب {{رات ت {{وض {{یح ب {{دم .گ {{ذاش {{تمش روی ت {{خت .ن {{میدون {{م م {{یت {{ون {{ی دس {{تخ {{طمُ
بخونی یا نه.
گیتا :کجا داری میری؟
پژمان :شیراز .یه بابایی میخواد یکی از داستانها ُم فیلم کنه.
گیتا :کِی این پیشنها ُد داد؟
پژمان :دو هفته پیش.
گیتا :پس چرا به من نگفتی.
پژمان :آخه دو هفته پیش دلیلی نداشت برم.
منظورت روشن بگی .چند وقت اونجا میمونی؟
گیتا :به عهدهی خودت میذارم تا
ُ
پژمان :نمیدونم.
گیتا :کجا اقامت میکنی؟
پژمان :این هم نمیدونم .به هر حال فکر نکنم یه مدت جدابودن از هم بهمون لطمهای بزنه.
گیتا :احتمالن لطمهش بیشتر از باهم ِ
بودن چند رو ِز گذشته نیست.
پژمان :بههرحال اگه باخبر بودن از من خیلی مهمه ،کیوان میدونه کجا هستم.
گیتا :خیلی ممنون.
پ-ژم-ان) :ب{ه س{مت در ب{هراه م{یاف{تد و ب{ا ح{ال{تی م{عذب ب{رم{یگ{ردد رو ب{ه او( ف{کر ن{کنم ح ِ
{رف دی{گهای داش{ته ب{اش{م .ت{و
چی؟
گیتا) :شانه باال میاندازد( من هم اآلن حرفی ندارم.
پژمان :خوشحالم ک ّلی پیشنهاد کار داری .میدونم برات مهمه .این چیزییه که دلت میخواد.
گ-یتا :خ{{وشح{{الم م{{یدون{{ی چ{{ی دلم م{{یخ{{واد ...اگ{{ه پ{{نج س{{ال پ{{یش ای{ ُن ب{{هم م{{یگ{{فتی ،ک{ ّلی پ{{ول ک{{ه ب{{اب{{ت روانک{{اوی
پیاده شدم میموند توی جیبم.
پژمان :پنج سال پیش سرم خیلی شلوغ بود.
گ-یتا :داس{تان زن{دهگ{یم{ون چ{ه ج{ال{ب داره م{یش{ه .خ{یلی س{وس{پان{س داره .ت{و ب{ار و ب{ندی{ ِلتُ ج{مع م{یک{نی و م{یری و
م ُن با تمام خاطرههای خودت تنها میذاری.
پژمان :آره ،خیلی پیچیده داره میشه.
گیتا :چیزی هست که توی مدتی که نیستی ازش مراقبت کنم؟
پژمان :بهنظر میآد همین اآلنش هم داری حسابی ازش مراقبت میکنی.
گ--یتا :م{{ن ه{{رچ{{ی م{{یگ{{م ،ت{{و ب{{ا ذک{{اوت{{ی ک{{ه داری ای{{نق{{در خ{{وب م{{یپ{{یچون{{یش ک{{ه آخ{{رش ت{{و ق{{رب{{ان{{یه م{{یش{{ی و م{{ن
گ{ناهک{اره .ش{ان{س آوردی م{ن ح{اض{رج{واب نیس{تم ،ت{و ه{م م ِ
{ث ی{ه گ{رب{هی چ{اقوچ{لهَ ،جس{ت م{یزن{ی روی ه{مین ن{قطه
ضعفم.
پژمان :گربههای چاقوچله برای جستزدن خیلی کُن َدن ،چون چاقَ ن .ولی متوجهی منظورت شدم.
{ورت گُ{م ک{ن! اگ{ه ق{راره ب{ری ،ب{رو دی{گه! ب{رو! از پ{رواز ج{ا ن{مون{ی .ه{واپ{یمای
گ-یتا) :ب{سیار خ{شمگ{ین( ب{رو دی{گه ،ل{طفن گ ُ
اس{{رارآم{{یزت م{{نتظره ت{{و ُر در ه{{ال{{های از راز ب{{بره ب{{ه ه{{تل اس{{رارآم{{یزت ت{{وی ی{{ه شه{{ر اس{{رارآم{{یز .ح{{تی زن{{دهگ{{یت
هم داره شبیه یه داستانیِ جاسوسی وامونده میشه.
پژمان) :چمدان را زمین میگذارد( یه چند دقیقهای وقت دارم.
گ-یتا :ج{{ال{{به ،وق{{تی ع{{صبان{{ی و ب{{دده{{ن م{{یش{{م ،ج{{زو م{{عدود دف{{عات{{یی{{ه ک{{ه م{{یت{{ون{{م ت{{وج{{هتُ ج{{لب ک{{نم ...چ{{ی ب{{گم ک{{ه
ِ
جد َدن ناراحتت کنه پژمان؟ دلم میخواد بنویسم برات بفرستم.
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)هجوم میبرد به طرفش و با ُمشت میزندش .پژمان میگیردش و میاندازدش روی کاناپه(
پژمان :حقّ ت همینه که بذارم برم.
)راه م{یاف{تد ب{رود .گ{یتا ب{هس{رع{ت ب{هدن{بالش م{یدود و چ{مدانه{ا را از دس{تش م{یق{اپ{د و ب{ه زم{ین
پرت میکند .پژمان او را به زمین میاندازد(
گ-یتا :خ{{ودت ب{{هت{{ر از م{{ن م{{یدون{{ی چ{{ی م{{یخ{{وای پ{{ژم{{ان ...م{{ن ن{{میدون{{م ان{{تظار داری اونج{{ا چ{{ی گ{{یرت ب{{یاد ب{{هج{{ز
آدمه{ای{ی ک{ه ب{رات دل دل ب{سوزون{ن .م{یدون{م ک{ه ق{دِّ ت{و ب{اه{وش نیس{تم .ش{ای{د ن{تون{م تج{زی{ه و تح{لیل و ن{ظری{هپ{ردازی
و ارزی{اب{ی درس{تی در م{ورد ای{ن ک{ه چ{را ای{نج{وری رف{تار م{یک{نیم و ای{نج{وری واک{نش ن{شون م{یدی{م و رن{ج و گ{ناه
و ع{شق و ت{نفر داش{ته ب{اش{م .ت-و ای{نه{مه ک{تاب خ{ون{دی ،ن{ه م{ن ...ول{ی ی{ه چ{یزُ م{یدون{م .م{یدون{م ک{ه چ{ه اح{ساس{ی
دارم .وایس{{ادم ای{{نج{{ا و دارم ت{{ماش{{ا م{{یک{{نم چ{{یزای{{ی ُر ک{{ه ه{{میشه ت{{وی زن{{دهگ{{یم م{{یخ{{واس{{تم ت{{و داری س{{عی
م{یک{نی خ{راب ک{نی .دلم م{یخ{واد ب{ا ُمش{ت ب{کوب{م ت{وی ص{ورتت چ{ون ت{و ب{رای خ{وشب{ختی ه{یچ س{عی ن{میک{نی.
ِ
دوست دارم پ{ژم{ان .ت{مام ن{یرو ُم از ای{ن م{یگ{یرم ...ای{نق{در ب{رام ارزش داری ک{ه آم{ادهم ت{مام ف{حش
ب{ا ای{نح{ال م{ن
و اه {{ان {{ت و ب {{یت {{وج {{هیتُ تح {{مل ک {{نم .م {{ن ن {{میگ {{م م {{یم {{یرم ،ای {{ن ح {{رف گ {{ندهایی {{ه پ {{ژم {{ان ،ول {{ی اگ {{ه دوس داری
ام {{تحانم ک {{نی ،دس {{ت ب {{هک {{ار ش {{و و ام {{تحانم ک {{ن .اگ {{ه دوس داری ت {{رکم ک {{نی ،ت {{رکم ک {{ن! ول {{ی م {{ن از اون {{اش
نیس{{تم ک{{ه ک{{نار ب{{کشم .ن{{میدون{{م م{{یت{{ون{{م ت{{ا اب{{د تح{{مل ک{{نم ی{{ا ن{{ه ،ول{{ی ب{{رای امش{{بُ م{{یدون{{م ک{{ه م{{یت{{ون{{م .ب{{رای
ه{{فتهب{{عد ه{{م م{{یت{{ون{{م .م{{اه ب{{عد ش{{ای{{د ی{{هخ{{رده اح{{ساس ض{{عف ک{{نم ...ول{{ی ب{{ذار ی{{ه چ{{یزیُ ب{{هت ب{{گم پ{{ژم{{ان .م{{هم
نیس{ت در م{ورد م{ن چ{ی ف{کر م{یک{نی ،م{ن ن{ظرم درب{ارهی خ{ودم خ{یلی ُ{م{ثبته ـ خ{یلی م{ثبتت{ر از وق{تی ک{ه از خ{ون{ه
ف{رار ک{ردم و وحش{تزده اوم{دم ته{ران .ح{الم ب{هت{ر از اون م{وق{عه{اس ک{ه شه{رام دوی ن{صفهش{ب م{یاوم{د خ{ون{ه ت{ا
ف{قط ل{باس ُ
{اش ع{وض ک{نه و دوب{اره ب{ره .ب{هت{ر از اون وق{تاس ک{ه ف{کر م{یک{ردم ت{وی اون دن{یا ک{سی ب{رای م{ن نیس{ت،
خ {{ب ،ح {{اال م {{یدون {{م
و خ {{یلی ب {{هت {{ره از ش {{ب ق {{بل از ازدواجم {{ون ک {{ه ه {{مهش ف {{کر م {{یک {{ردم ب {{رات ک {{اف {{ی نیس {{تم{ُ ...
ِ
هس {{تم! م {{ن ف {{وقال {{عادهم! م {{ن کُش {{ته ُم{{ردهی خ {{ودمَم! و اگ {{ه ت {{و ای {{نق {{در اح {{مقی ک {{ه آدم م {{عرک {{های م {{ث م { ُن ب {{ذاری
ب{ری ،پ{س ل{یاق{ت ه{یچچ{یُ ن{داری! دی{گه از ای{نک{ه از آدمه{ا و ارت{باطه{ا ف{رار ک{نم خس{تهم .ن{میخ{واد ه{م ب ِ{هم ب{گی
چ{{ی م{{یخ{{وام چ{{ون خ{{ودم ب{{هت م{{یگ{{م چ{{ی م{{یخ{{وام .م{{ن ی{{ه خ{{ون{{ه م{{یخ{{وام ،ی{{ه خ{{ان{{واده و ی{{ه ش{{غل .ی{{ه س{{گ ه{{م
م{{یخ{{وام و ی{{ه گ{{رب{{ه ،ب{{ا س{{ه ت{{ا م{{اه{{ی ق{{رم{{ز .ول{{ی اگ{{ه ت{{و ای{{نارم ن{{میخ{{وای ،ش{{ان{{ست ک{{مت{{ر از ب{{قیهس ،ک{{مت{{ر از
اون {{ای {{ی ک {{ه دن {{بال ج {{وابه {{ای س {{ادهَن .اگ {{ه چ {{یزی ک {{ه م {{یخ {{وایُ ت {{وی خ {{ون {{ه پ {{یدا ن {{میک {{نی ،ش {{یرج {{ه ب {{زن ت {{وی ی {{ه
رخ{{تخ{{واب دی{{گه ،ش{{ای{{د ب{{ه خ{{وشب{{ختی ب{{رس{{ی .ش{{ای{{د! ت{{و ه{{م م{{ث م{{ن از »ش{{ای{{د«ه{{ای{{ی ک{{ه ای{{ن اواخ{{ر ب{{اه{{اش
خ{ب ،م{ ُن دی{گه غ{اف{لگ{یر ن{میک{نه ،پ{ژم{ان ...ب{عضیوق{تا ن{میدون{م کِ{ی ب{ای{د ص{حبتُ
ب{رخ{ورد ک{ردهم غ{اف{لگ{یر ب{شی{ُ .
َدرز بگیرمُ .عذر میخوام .دیگه حرفم تموم شد!
)از رمق افتاده ،مینشیند روی کاناپه(
ِ
{سمت بَ ُ
{دش ک{ه ت{موم ک{ردی{م گ{ذاش{تیم ک{نار .ح{اال ش{ام
خ{ب ،ق
پ-ژم-ان :االن دلم م{یخ{واد ت{و ُر ت{وی ب{غلم ب{گیرم و ب{گم » ُ{
چ{ی داری{م؟« ول{ی م{ن درگ{یرم گ{یتا .ی{ه ج{ای{ی ت{وی ذه{نم درگ{یره و ای{ن داره دی{وون{هم م{یک{نه .م{شکل م{ن ت{و نیس{تی
گ{{یتا ،خ{{ودمَم .ب{{اور ک{{ن درب{{ارهی ت{{و ن{{میش{{ه چ{{یزی پ{{یدا ک{{رد ک{{ه دلم ب{{خواد ت{{غییر ک{{نه ...ول{{ی ب{{هم اج{{ازه ب{{ده ب{{رم.
بذار سعی کنم گیر ُم رفع کنم) .چمدانش را برمیدارد( مواظب خودت باش.
گیتا :اگه جواب تلفنا ُم ندی میآم هر جا که باشی پیدات می
پژمان :جواب میدم.
گیتا :دوسِت دارم پژمان .باور کن.
پژمان) :لختی مکث( ما یکی از زیباترین زندهگیهای مشترکِ بهمشکلبرخورده ُر داریم.
ب{{یرون م{{یرود .گ{{یتا ب{{ه س{{مت در م{{یرود ت{{ا رف{{نتش را ب{{بیند .ب{{عد ت{{و م{{یآی{{د و در را م{{یب{{ندد .ن{{ور
میرود
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 .۱۴با ما از مهر سخن بگو!
آپ {{ارت {{مان پ {{ژم {{ان .در ب {{از م {{یش {{ود .پ {{ژم {{ان وارد م {{یش {{ود و چ {{راغه {{ا را روش {{ن م {{یک {{ند .ب {{هن {{ظر
میرسد خستهی راه است.
پژمان) :چمدانش را زمین میگذارد( گیتا؟ گیتا؟
ن{گاه{ی ب{ه اط{راف م{یان{دازد ،س{پس ب{ه ات{اق خ{واب م{یرود .ک{سی در خ{ان{ه نیس{ت .ب{رم{یگ{ردد ب{ه
ات{{اق ن{{شیمن .در آپ{{ارت{{مان گ{{یتا ،او ب{{ه س{ ِ
{مت ی{{خچ{{ال م{{یرود ،س{{یبی ب{{رم{{یدارد ،ب{{ه س{{مت ک{{ان{{اپ{{ه
میرود و مینشیند .پژمان گوشی تلفن را برمیدارد و شمارهای میگیرد.
گیتا :الو؟
پژمان :سالم.
گیتا :سالم پژمان .از هتلت راضی هستی؟
پژمان :نه.
گیتا :چرا عزیزم!؟
پژمان :چرا به من میگی عزیزم؟ تو اآلن باید به من فحش بدی .باید بدترین حرفا رو به من بگی.
گ-یتا :ی{ه دق{یقه ص{بر ک{ن ت{ا ب{گم چ{را) .م{یرود ک{تاب{ی را ب{رم{یدارد و از روی آن م{یخ{وان{د (.ب{ه ی{کدی{گر مه{ر ب{ورزی{د ام{ا
از مه{ر ب{ند ن{سازی{د .ب{ا ه{م ب{خوان{ید و ب{رق{صید و ش{ادی ک{نید ول{ی ی{کدی{گر را ت{نها ب{گذاری{د ،ه{مانگ{ون{ه ک{ه ت{اره{ای
ساز تنها هستند ،با آنکه از یک نغمه به ارتعاش درمیآیند.
پژمان :شعر گفتی؟
گیتا :خوشت اومد؟
پژمان :آره.
ِ
ِ
گیتا :اینا ُر جبران خلیل جبران میگه.
پژمان :اگه تو گفته بودی حاالحاالها برنمیگشتم خونه.
گیتا :مگه برگشتی؟
پژمان :آره.
گیتا :تو االن خونهای؟
پژمان :آره.
گیتا :چرا؟
پژمان :نباس برمیگشتم؟
گ-یتا :پ{{ژم{{ان م{{ن خ{{یلی خ{{وشح{{الم ول{{ی ...م{{ن ب{{اور ن{{میک{{نم ت{{و خ{{ون{{های .گ{{وش{{ی ُر ب{{ذار خ{{ودم خ{{ون{{ه ُر ب{{گیرم ک{{ه ب{{اورم
بشه.
پژمان :باشه.
)پ{ {{ژم{ {{ان گ{ {{وش{ {{ی را م{ {{یگ{ {{ذارد .گ{ {{یتا ش{ {{ماره م{ {{یگ{ {{یرد .ص{ {{دای زن{ {{گ ت{ {{لفن .پ{ {{ژم{ {{ان گ{ {{وش{ {{ی را
برمیدارد(.
پژمان :سالم.
گیتا :عزیزم!
پژمان :به من نگو عزیزم.
گیتا :چی شده پژمان؟ اتفاقی افتاده؟
پژمان :نه .تصمیم گرفتم برگردم خونه .به همین سادهگی.
گیتا :یعنی تو اصلن نرفتی شیراز؟
پژمان :نه.
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ت تح{مل
گ-یتا :ب{رای چ{ی پ{ژم{ان؟ م{ن ک{ه داش{تم ب{ا ک{تاب ج{بران خ{لیل ج{بران خ{ودارض{ای{ی م{یک{ردم ت{ا چ{ند روز دوری ُ
کنم .هنوز هم دیر نشده .برو پژمان.
پژمان :فکر کنم تو خوشحال نیستی من برگشتم.
ت ف{یلمن{ام{ه
گ-یتا :چ{را! خ{یلی خ{وشح{الم ول{ی ف{کر ک{نم ک{ار درس{تی ن{کردی ن{رف{تی ش{یراز .م{گه اون ب{اب{ا ن{میخ{واد ک{تاب ُ
کنه؟
پژمان :اگه خیلی خوشحال بودی اآلن پا میشدی میاومدی اینجا.
گیتا :من خیلی خوشحالم ولی فکر کنم یه مدت باید از هم دور باشیم .خودت ای ُن مگه نمیخواستی؟
پژمان :تو اآلن با نیومدنت میخوای م ُن تنبیه کنی؟
گ-یتا :ن{ه ،م{ن ف{کر م{یک{نم ت{و ب{ا م{ن ت{عارف داری .ف{کر م{یک{نم دلت واس{هم س{وخ{ته ن{رف{تی ش{یراز .ح{س خ{وب{ی ن{دارم ک{ه
برگشتی.
پ-ژم-انُ :
خ{{ب ،ه{ر وق{ت م{ن و آت{وس{ا دع{وام{ون م{یش{د ،م{ن ی{ه ک{م ت{وی خ{یاب{ون ق{دم م{یزدم و بیس{تدق{یقه ب{عد ک{ه ح{الم
س ِر جا میاومد برمیگشتم خونه...
گیتا :من آتوسا نیستم پژمان.
پژمان :من بابت رفتارم ازت عذر میخوام.
گیتا :من اینا ُر نگفتم که تو ازم عذرخواهی کنی.
پژمان :خواهش میکنم بیا خونه گیتا.
گ-یتا :ای{ ُن گ{{وش ک{{ن! »در ه{{مراه{{ی خ{{ود ح{{دف{{اص{{ل را ن{{گاه داری{{د ،و ب{{گذاری{{د ب{{اده{{ای آس{{مان در م{{یان ش{{ما ب{{ه رق{{ص
درآی{{ند .س{{تونه{{ای م{{عبد دور از ه{{م ایس{{تادهان{{د ،و درخ{{ت ب{{لوط و درخ{{ت س{{رو در س{{ای{{هی ی{{کدی{{گر ن{{میب{{ال{{ند«.
جبران خلیل جبران م ُن ساخته .من کاملن درکت میکنم پژمان .تو احتیاج داشتی یه مدت تنها باشی.
پژمان :توی فرودگاه نشستم یه داستان کوتاه نوشتم .بیا اینجا برات بخونمش.
گیتا :خیلی خوشحالم داستان کوتاه نوشتی .اگه بیشتر اونجا میموندی میتونستی رمان بنویسی.
پژمان :تو داری ازم انتقام میگیری گیتا .داری م ُن تحقیر میکنی.
گ--یتا :ن{{ه ع{{زی{{زم! ش{{وخ{{ی ک{{ردهم .پ{{ژم{{ان! ب{{بخشید اگ{{ه ش{{وخ{{یم ن{{اب{{هج{{ا ب{{ود .ت{{و م { ُن م{{یب{{خشی پ{{ژم{{ان؟ پ{{ژم{{ان! م {نُ
میبخشی؟ بگو م ُن میبخشی وگرنه گوشی ُر میذارم خود ُم از پنجره پرت میکنم پایین.
پژمان :تو مستی گیتا؟
گیتا :م ُن نمیبخشی؟
پژمان :من اآلن میآم اونجا.
در ب{از ن{میک{نم ،رات ن{میدم .چ{ون م{یخ{وام ت{نها ب{اش{ی پ{ژم{ان .م{ن
گ-یتا :ب{ه خ{ودت زح{مت ن{ده ای{ن ه{مه راهُ ب{یای چ{ون ُ
کاملن درکت میکنم.
پژمان :من واقعن ازت عذر میخوام گیتا.
گ-یتا :ت{و خ{یلی ب{یج{ا م{یک{نی ه{ی ازم ع{ذرخ{واه{ی م{یک{نی! چ{را ن{میذاری دلم خ{وش ب{اش{ه ک{ه ت{و ک{ار درس{تی ک{ردی
و من هم درکت کردم؟
پژمان :من اآلن راه میافتم میآم اونجا.
گیتا :نه پژمان .خواهش میکنم گوشی ُر نذار .داریم با هم حرف میزنیم.
پژمان :چند تا خوردی؟
گیتا :سه...چهارتا فقط.
پژمان :تو حالت خوب نیست گیتا .باید بیام پیشت.
گ-یتا :ای{ ُن گ{وش ک{ن پ{ژم{ان :ش{ادی و ان{دوه از ی{کدی{گر ج{دا نیس{تند .ای{ندو ب{ا ه{م م{یآی{ند و ه{رگ{اه ک{ه ش{ما ب{ا ی{کی از
آنان بر سر سفره مینشینید بهیاد داشتهباشید که آن دیگری در بستر شما خفتهاست.
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پژمان :گیتا من دیوونهی این صدای تواَم.
گیتا :خیلی جاها ُر عالمت زده بودم که وقتی برگشتی برات بخونم .ولی فکر نمیکردم اینقدر زود برگردی.
پژمان :بیا اینجا برام بخون گیتا.
گ--یتا :مه {{ر در ه {{مان دم {{ی ک {{ه ت {{اج ب {{ر س {{ر ش {{ما م {{یگ {{ذارد ش {{ما را م {{صلوب م {{یک {{ند .ه {{مچ {{نان ک {{ه م {{یپ {{روران {{د ،ه {{رس
میکند.
پژمان :خواهش میکنم گیتا بیا اینجا.
گ-یتا :آنگ{اه زن{ی ک{ه ک{ودک{ی در آغ{وش داش{ت گ{فت ب{ا م{ا از ف{رزن{دان س{خن ب{گو .و او گ{فت :ش{ما م{یت{وان{ید مه{ر خ{ود
را ب{ه آنه{ا ب{ده{ید ،ام{ا ن{ه ان{دی{شهه{ای{تان را .ش{ما م{یت{وان{ید ت{ن آنه{ا را در خ{ان{ه ن{گاه داری{د ،ام{ا ن{ه روحش{ان را.
ش{ما م{یت{وان{ید ب{کوش{ید ت{ا م{ان{ند آن{ان ب{اش{ید ام{ا م{کوش{ید ت{ا آنه{ا را م{ان{ند خ{ود س{ازی{د ،زی{را ک{ه زن{دهگ{ی واپ{س
نمیرود و دربند دیروز نمیماند.
سم .جلوت زانو بزنم بگم م ُن ببخش گیتا .م ُن میبخشی؟
پژمان :پس من میآم اونجا .باید جلوی تو وای َ
گ-یتا :ش{ما ف{قط آنگ{اه م{یت{وان{ید آزاد ب{اش{ید ک{ه ح{تا آرزوک{ردن آزادی را ه{م ب{ندی ب{ر دس{ت و پ{ای خ{ود ب{بینید .م{گر آن
چیزهایی که باید دور بیندازید تا آزاد شوید پارههای وجود شما نیستند؟
پژمان :بذار بیام اونجا برام بخون .تو خیلی خوب میخونی گیتا.
گ-یتا :وگ{ر ف{رم{انروای خ{ودک{ام{هایس{ت ک{ه م{یخ{واه{ید از ت{خت س{رن{گونش ک{نید نخس{ت آن ت{ختی را ک{ه در درون ش{ما
دارد از م{یان ب{بری{د .زی{را چ{هگ{ون{ه خ{ودک{ام{های م{یت{وان{د ب{ر آزادهگ{ان و س{رف{رازان ف{رم{ان ب{ران{د م{گر ب{ا خ{ودک{ام{هگ{یِ
سرشته در آزادی آنها.
پژمان :من میخوام گوشی ُر بذارم بیام اونجا .اگه تو همینجور بخونی روم نمیشه گوشی ُر بذارم.
گیتا :بسیاری از دردهایتان را شما خود برگزیدهاید.
پژمان :نمیخوام رفتار بیادبانهای بکنم گوشی ُر بذارم .بهاندازهی کافی باهات بدرفتاری کردم.
گیتا :مگویید »حقیقت را یافتهام .«.بگویید» :حقیقتی را یافتهام«.
پژمان :دارم گوشی ُر میذارم ببخشید.
گ{{وش{{ی را م{{یگ{{ذارد ک{{ه از خ{{ان{{ه ب{{یرون ب{{رود .گ{{یتا ش{{مارهای م{{یگ{{یرد .ص{{دای زن{{گ ت{{لفن .پ{{ژم{{ان
گوشی را برمیدارد.
پژمان :الو!
گ-یتا :دوس{ت ت{و ن{یاز ب{رآوردهی ت{وس{ت .س{فرهی ن{ان ت{و و آت{ش اج{اق ت{وس{ت .زی{را ک{ه گ{رس{نه س{راغ او م{یروی و ن{زد او
آرام و ص{{فا م{{یج{{وی{{ی .و زن{{هار ک{{ه از ه{{ر آنچ{{ه داری ِب{{هت{{ری{{نش را ب{{ه دوس{{تت ب{{ده{{ی .اگ{{ر او را ب{{ای{{د ک{{ه ج{{زر
روزیِ تو را ببیند ،بگذار که َم ّد آن را هم بشناسد.
در ب{از ن{کنی ب{لندب{لند ص{دات م{یزن{م ک{ه ه{مه ب{فهمن چ{ه ب{الی{ی داری س{رم م{یآری.
پ-ژم-ان :گ{یتا ،م{ن دارم م{یآم .اگ{ه ُ
تو زنمی.
گ-یتا :آن چ{هگ{ون{ه دوس{تیس{ت ک{ه ب{رای س{وزان{دن وق{ت خ{ود س{راغش م{یروی؟ س{راغ دوس{ت م{رو م{گر ب{رای خ{وشک{ردنِ
وقت .زیرا کار او این است که نیاز تو را برآورد نه آنکه خالیِ درون تو را پُرکند.
پژمان :دارم گوشی ُر میذارم ،ببخشید.
گوشی را میگذارد .گیتا جرعهای دیگر مینوشد.
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 .۱۵چه خوب!
آپارتمان گیتا .صدای زنگ در .گیتا با کمی تردید و تاخیر در را بازمیکند.

پژمان :سالم گیتا.
گیتا :سالم عزیزم!
پژمان :به من نگو عزیزم .بهم فحش بده.
گیتا) :آواز میخواند (.یه کم فحش بده ،فُحشکشم کن.
تحتتاثیر قرار نگیر دادا ،گوش نکن.
پ-ژم-ان :نشس{{ته ب{{ودم ت{{وی ف{{رودگ{{اه م{{نتظر ب{{ودم اع{{الم ک{{نن ک{{ی ب{{ری{{م س{{وار ه{{واپ{{یما ش{{یم ،ی{{هه{{و ی{{اد س{{ؤال{{ی اف{{تادم ک{{ه
دکتر پارسا بهم گفته بود هر وقت با مشکلی روبهرو شدم از خودم بپرسم.
گیتا) :آواز میخواند (.یه کم فحش بده ،فُحشکشم کن.
تحتتاثیر قرار نگیر دادا ،گوش نکن.
پژمان :نمیخوای بدونی چه سوآلی؟
گیتا :چه سوآلی عزیزم!
پژمان :خواهش میکنم به من نگو عزیزم .الیقش نیستم.
گیتا :چه سوآلی کثافت گه!
پژمان :سوآل اینه »بیشترین چیزی که میترسی اتفاق بیُفته چییه ،اگه«...
گیتا :اگه چی آشغال ترسو؟
پ-ژم-ان :ای{{نه ک{{ه از خ{{ودم پ{{رس{{یدم» ،پ{{ژم{{ان ،ب{{یشت{{ری{{ن چ{{یزی ک{{ه م{{یت{{رس{{ی ات{{فاق ب{{یفته چ{{یی{{ه اگ{{ه ب{{رگ{{ردی خ{{ون{{ه...
پ {{یش گ {{یتا ...و دوب {{اره زن {{دهگ {{یت {{و ُن از س {{ر ب {{گیری {{ن؟« و ج {{وابش خ {{یلی س {{اده ب {{ود ...خ {{وشح {{ال م {{یش {{م! م {{ن از
خوشبختی میترسم.
گیتا) :با چشمان پر از اشک( خوشحالم اینُ خودت فهمیدی عزیزم!
پژمان :م ُن ببخش گیتا!
گیتا :بشین تا برات کتاب بخونم.
پژمان :جبران خلیل جبران؟
گیتا :آره .خوندیش؟
پژمان :نه.
گیتا :توی کتابخونهی تو پیداش کردم.
پژمان :من خیلی کتابا دارم که نخوندم.
گیتا :ای ُن خیلی وقت پیش باید میخوندی.
پژمان :آره.
گیتا :من امشب برات میخونم.
پژمان :چه خوب!
گیتا :ولی اول تو داستانی ُر که توی فرودگاه نوشتی برام بخون.
پژمان :باشه.
گیتا :تا صبح بیدار میمونیم.
ِ
کوتاهه.
پژمان :داستان من
گیتا :کتابی که من میخوام بخونم بلنده.
پژمان :چه خوب!
گیتا :اسم داستانت چییه؟
ِ
دوست دارم.
پژمان:
گیتا :اسم داستانت چییه؟
پژمان :دوسِت دارم.
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ت بگو.
گیتا :چه خوب! اسم داستان ُ
پژمان :دوسِت دارم.
گیتا :خوشحالم برگشتی.
پایان
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