
  رت نزدیک

پاتریک ماربر: نویسنده

  

آراز بارسقیان: مترجم

  

  

  

  

  برنده جایزه منتقدان تئاتر نیویورك براي بهترین نمایشنامه خارجی

  جدیدجایزه اولیویر براي بهتر نمایشنامه 

  براي بهترین نمایشنامه دنجایزه منتقدان لن

  شنامه کمديیاندار براي بهترین نماتجایزه عصر اس



  براي دبرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  شیر براي محمد چرم

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه

اش با خودکار قرمز نوشته شده بود  صفحهام، متنی وجود داشت که باالي  هاي فراموش شده در میان دست نوشته

که دوستم از  تر نزدیکمتنی بود به نام . اش خالی بود و جلوي تاریخ خاتمه» 83تابستان : تاریخ شروع ترجمه«

یادم است متن را در کمتر از یک روز . نیویورك، به همراه سه نمایشنامه دیگر برایم زحتمش را کشیده بود

 .هاي فراوانش تاثیر غریبی رویم گذاشت ها و درنگ ها و مکث ودش، با آن سکوتخواندم و فضاي سرد و محد

چرا هیچ وقت یکی دو  اش اما یادم نیست شود چاپش کرد، اما نشستم و ترجمه دانستم هیچ وقت نمی می

یک کار نیمه تمام غیر قابل   ترجیح دادم عوض یک کار غیر قابل چاپ کامل،. ي آخرش را ترجمه نکردم صحنه

  . داد همیشه براي ارائه این کار مرا قلقلک می  ي گذاشتن کار بر اینترنت، اما ایده. داشته باشم

ي کاري  یکی از نیروهایی که مرا به اتمام ترجمهاین اواخر اما  ،متنی نیست که بشود چاپش کرد تر نزدیک

خواستم یک بار دیگر به خودم ثابت کنم که در کارم رو راست هستم و  می این بود که یرقابل چاپ وا داشتغ

اي کامل و یک دست  مقصد استفاده کنم تا ترجمه هاي زبانِ کنم از حداکثر قابلیت در فضایی آزاد سعی می

  .تحویل دهم

متنی با   عمیق و تاثیرگذاري بگذرم؛ ،انگیز متن دلچنین متن نازنینی، چنین  دنتوان از خیر کامل نکر بله، نمی

  ...ی و فضایی متاثر کنندهدنهایی فراموش نش وگوهایی به یادماندي و دقیق؛ با صحنه گفت

ها فیلم ساخته شده از رویش با بازي جود الو، کالیو  اي که خیلی و بد نیست که یک نمایشنامه خوب، نمایشنامه

   .ي نود میالدي است هاي دهه متنی که جزو بهترین. اند ناتالی پورتمن را دیدهجولیا رابرتس و   اوون،

  .شیر منبع ناتمام انرژي نیست؛ آقاي محمد چرم آدمی که کمتر از یکبه ترجمه  کش پیشافتخاري است برایم و 

  .از خواندش لذت ببرد امیدوارم

  .تان لذت ببرید امیدوارم همگی

  

  

  

  

  



  مکان

  .افتد مینود اتفاق  ي هده دننمایش در لن

  ژانویه: اول ي هصحن

  )سال بعد(زوئن : دوم ي هصحن

  )همان سال(ژانویه : سوم ي هصحن

  )روز بعد(ژانویه : چهارم ي هصحن

  )پنج ماه بعد(ژوئن : پنجم ي هصحن

  )سال بعد(ژوئن : ششم ي هصحن

  )سه ماه بعد(سپتامبر : هفتم ي هصحن

  )ماه بعد(اکتبر : (هشتم ي هصحن

  )ماه بعد(نومابر : نهم ي هصحن

  )ماه بعد(دسامبر : دهم ي هصحن

  )ماه بعد(ژانویه  : یازدهم ي هصحن

  )شش ماه بعد(جوالي : دوازدهم ي هصحن

  .نباید در نمایش یا بروشور کار به آنها اشاره شود. تاریخهاي باال فقط براي اطالع خواننده است

  

  .استفاده شوددر تمام صحنه ها باید از حداقل صحنه پردازي 

  

  اشخاص نمایش

  ، دختري از شهري کوچکآلیس

  شهر ي ه، مردي اهل حومدن

  ، مردي شهريلَري

  ، زنی اهل شهرستانآنا

  

  

  

  



  اول  هپرد

  اول ي هصحن

  .بیمارستان

  )ماه ژانویه. (صبح اول وقت

  .کنارش استهم  میقدی میکیف دستی چر. کنارش کوله پشتی است. کتی سیاه پوشیده. آلیس نشسته است

از روي زخم چند کرك . کند میبه زخم نگاهی . پایش بریده و خونی شده. کشد مییکی از جورابهایش را پایین 

  .دارد میجوراب بر 

. گردد میکند و داخلش را  میکیف را باز . کند میاطراف را نگاه . کند میفکري . اندازد میبه کیف دستی نگاهی 

زند و برش  می، لبخندي .کند میمحتویاتش را نگاهی . آورد میاند را در ساندویچی که در فیولی پیچیده 

  .زند میکند و گازش  میتمیزش . آورد میسیب سبزي از کیف بیرون  .گرداند سر جایش می

ایستد و به آلیس که دارد  می. پیراهن و اورکتی به تن دارد. شود میوارد  دنسیب است  دنوقتی مشغول جوی

بعد از مدتی آلیس . ی گرم در لیوانهاي پالستیکی به دست دارددندو نوشی. کند میخورد نگاه  میسیبش را 

  .زند میشود و لبخندي  میمتوجه اش 

  

  .بال سیگار بودمند. ببخشید: آلیس

  .)دهد میی را به او ندنوشی( .ترك کردم: دن

  باید جایی بري؟.) کند میبه ساعتش نگاه  دن( .ممنون: آلیس

  هوس ساندویچمو که نکردي؟.) کنند میهایشان را مزه  یندنوشی( .رم سر کارباید ب: دن

  .خورم میمن ماهی ن: آلیس

  چرا؟: دن

  .شاشن میچون اونا تو دریا : آلیس

  .شاشن میهام اونجا  بچه: دن

  کاریه؟ هچ. خورم میاونا رو هم ن: آلیس

  .یه جور روزنامه نگارم ...من یه جور: دن

  نگاري؟ چه جور روزنامه: آلیس

  )درنگ(

  .نویسم میآگهی فوت : دن



  از کار با اونا رازي هستی؟ ...ها هاز کار با مرد: آلیس

  .یه جور کاره دیگه: دن

  توي قبرستون بزرگ شدي؟: آلیس

  .تو حومه بزرگ شدم. آره: دن

  )درنگ(

  کنی دکتري پیدا بشه؟ میفکر  :آلیس

  کنه؟ میدرد . آد میباالخره یکی : دن

  .مونم میزنده : آلیس

  باید پاتو باال بگیرم؟: دن

  چرا؟: آلیس

  .کنن میها همین کارو  مردم تو این جور موقع: دن

  .)کنند میبه هم نگاه ( ؟»یهموقع ا«ن چه جور اال: آلیس

  خواي پاتو باال بگیرم؟ می: دن

  .)گذارد میپاي آلیس را روي صندلی  دن( .تونی میباشه، : آلیس

  هست که بخواي بهش زنگ بزنی؟موبایل همرامه، کسی : دن

  .شناسم میکسی رو ن: آلیس

  کی پوستتو بریده؟

  .خودم: دن

  برید؟ میوقتی بچه بودي مادرت دستتو : آلیس

  .برید میآره : دن

  .تو باید پوستتو بخوري: آلیس

  .تو هم باید سیگارو ترك کنی: دن

  )درنگ(

  .تو جاده ورم داشتی از ممنون که: آلیس

  .کنم میخواهش : دن

  .)کند مینگاهش  دن( .اي تو شوالیه: آلیس

  .اي تو دوشیزه: دن



  چرا مراقب نبودي؟

  .رم میکجا دارم کنم  مینگاه ن. هیچ وقت مراقب نیستم: آلیس

  .یه دفعه اومدي وسط جاده ...ما پشت چراغ بودیم، من تو چشمات نگاه کردم و بعدش تو: دن

  بعدش چی شد؟: آلیس

  ».سالم غریبه«به من خیره شده بودي، گفتیرو زمین افتاده بودي، : دن

  .یاح چقدر بی: آلیس

  .دیدم پات بریده: دن

  پاهامو ندیدي؟: آلیس

  .چرا: دن

  بعدش چی؟: آلیس

  ».لعنتی فکر کردم کشتمش«گفت . از دست خودش عصبانی بود. راننده تاکسی اومد: دن

نیشخند .) ش گیر باشهکنه باید کاغذ پر کنه و پا میفکر کردم خیال ( ...مردد بود ».بیا ببریمش بیمارستان«گفتم 

  ».کنم فقط ما رو برسون بیمارستان میخواهش « زدم و گفتم

  .مسخره. خیلی خوبه.) زند میکند بعد نیش خندي  میفکر  دن. (یه نیشخند بزن: آلیس

  .گذاشتیمت تو تاکسی و اومدیم اینجا: دن

  کردم؟ میچی کار : آلیس

سرتم . ت بودنددستم دور گر ».خوام میبه خاطر این همه دردسر معذرت « گفتی می. زدي میزیرلب حرف : دن

  .رو شونم بود

  سرم ول بود؟ ...کلم: آلیس

  .دقیقاً سرت افتاده بود: دن

  )مکث(

  .دیرت نشه: آلیس

  منظورت اینکه برم؟: دن

  .گفتم کارت دیر نشه: آلیس

  )درنگ(

  بودي؟ زرییف لکچرا پل بِ: دن

  ري؟ می بتو کلو. اسمیتفیلد بکلو... نزدیک بازار گوشت بودم بتو کلو: آلیس



  .نه، براش پیرم: دن

  چند سالته؟: آلیس

  .سی و پنج: دن

  وسط راهی؟: آلیس

  ...رفتنی بب پس تو اهل کلوخُ. خیلی ممنون: دن

  .گوشتا رو ببینم ندخواستم خالی کر میبعدش رفتم پیاده روي، : آلیس

  ها رو ببینی؟ چرا؟ الشه: دن

  .ندچون منزجر کنن: آلیس

  .من ستپارك پ. ه قبرستون هم بودی ...بعدش اون پارك کوچولو رو پیدا کردم

  پارکو بلدي؟

  .نه: دن

  .ندجون بقیه از دست دا ندکه جون خودشونو براي نجات دا عادیهیادبود مردم : آلیس

  .خیلی غریبه

  .د شمرودخونه رروي تا از  زرییف لکبعدش تصمیم گرفتم برم بوروژ ـ رفتم پل بِ

  نزدیک اینجاست؟ ...اون پارك: دن

  .آره: آلیس

  یه مجسمه نیست؟...اونجا یه: دن

  .یه مجسمه مینوترا هست: آلیس

منو پدرم عصري که اون مرد رفتیم اونجا )...ردموقع اي که مادرم م( ...مما اونجا نشسته بودی. اونجا رو یادمه: دن

  .نشستیم

  .کشید میسیگار . ردم همینجااون 

هاي تخم مرغ  تکیه ...لرزید میاز ناراحتی دستاش  ...خورد مییه ساندویچ تخم مرغ  ...پدرم.) آورد میبه یاد (

  .کره هم به لب باالش چسپیده بود ...افتاد رو چمنا می

  ست؟ پدرت هنوز زنده: آلیس

  .خونه ست. هنوز تحمل کرده: دن

  خواستی چی کاره شی؟ میهاي ترحیم؟  نوشتن صفحهچی شد که کارت رسید به : آلیس

  .آرزوم بوده که نویسنده بشم، اما صداي خودمو پیدا نکردم ...اوه) زند میلبخند : (دن



  .گم؟ من اصالً استعدادشو ندارم میدارم چی 

  .روزنامه نگارها سر در آوردم» سیبري«آخرش از  ...پس

  .یبري تجسمت کنمخوام تو س میکنی،  میبهم بگو چی کار : آلیس

  جدي؟: دن

  .آره: آلیس

  )درنگ(

رم سر کار،  میوقتی . من، هري و گراهام: ما سه نفریم» .مجلس ترحیم ي هصفح«گیم  میما بهش  ...خُب: دن

دیشب مرده یا نه ــ مطمئنی  میو منظورش اینکه آدم مه» کی رو باید بشوریم؟«: گه میبدون استثنا گراهام 

  خواي بشنوي؟ می

  .آره :آلیس

، یعنی از طریق کامپیوتر تمام اطالعات مرگ یارو »عمق سرما«رم به  میمرده باشه، » مهمی«خُب، اگه آدم : دن

  .آریم میرو در 

  نویسن؟ میاطالعات مرگ رو قبل از مرگشون : آلیس

  .بعضی ها: دن

انتخاب کنه و اون وقت ما گیره هر کدوم کی رو  مینمرده بود هنري ــ اون سردبیره ــ تصمیم  میاگر آدم مه

  .کنیم میاطالعات  دنشروع به جمع کر

ترحیم براي همسراشون  ي هخوان که یه صفح میشیم با بیوه ها صحبت کنیم؛ ازمون ممکنه بعضی روزا مجبور 

ولی خوب جا ...کنن میاکثرشون این طوري فکر ...کنیم می میکنن ما به عزیزشان بی احترا میاونا فکر . بذاریم

  .کمه

خونیم، آخرین تغییرات رو یم دیم، یه چیزاي  میفردا رو  ي هایستیم و صفح میساعت شش، سر کامپیوتر واي 

  ...ذاریم توشون میخودمون  دنبراي سرگرم ش

  مثالً؟: آلیس

  .ــ گی بود» خصوصی ارزش قائل بود ي هاون براي حیط«. یعنی الکلی بوده» آدم خوش گذرونی بود«: دن

  .زن پوش بود ...»برد میخصوصیش لذت  ي هاون از حیط«

  .)خواهد مینارآرام است، اما چنین چیزي را  میاو ک. کند میرا لمس  دنصورت  میآلیس به آرا. مکث(

  نویسن؟ میبراي تو چی : آلیس

  براي من؟) آرام: (دن



  .اوهوم: آلیس

  .محتاط بود...اون: دن

  و من؟: آلیس

  .کرد میآدم رو خلع سالح ...اون: دن

  )درنگ(

  چطوري این کارو پیدا کردي؟: آلیس

به . شوند میآنها نزدیک هم . (شی میاگه جالب بود، استخدام : خوان آگهی خودتو بنویسی میاونا ازت : دن

  .)گیرد میجلویش را  دن. گذرد میلري در حالی که روپوش سفید به تن دارد از آنجا . کنند میهمدیگر تماشا 

  ...ه که منتظریمببخشید، ما خیلی وقت: دن

  .)ایستد می» دختر زیبایست«. اندازد مینگاهی به آلیس . خواهد برود میلري ...(ببخشید، من: لري

  چی شده؟

  .با یه تاکسی تصادف کردم: آلیس

  .ده ثانیه از هوش رفت: دن

  کنی؟ میانگشتهاي پاتو حس .) کند میکند، به پایش با عالقه نگاه  میلري به زخم نگاه (ممکنه؟ : لري

  .آره: آلیس

  .)کند میکه روي پایش اشاره  میلري به زخ(این چطور؟ : لري

  .این زخمه: آلیس

  کجا این طوري شده؟. دونم زخمه می. آره: لري

  .)کند میبه زخم نگاه  لري. (یه کامیون زد. تو آمریکا: آلیس

  .خیلی بده: لري

  .وسط ناکجا آباد بودم: آلیس

  .)خواهد برود میلري . (چیزتون نیست: لري

لري از . (خوام مییه سیگار .) کند میکند، او دارد به جیبش اشاره  میلري نگاهش (تونم یکی بگیرم؟  می: آلیس

خواهد آن را بگیرد، اما او سیگار را عقب  میآلیس . کشد میآرود و یکی ازش بیرون  میجیبش پاکت سیگار در 

  .)کشد می

  .)دهد میسیگار را به او . (اینجا نکشش: لري

  .)کند میآلیس سیگار را روشن . شود میلري خارج . (ممنون: دن



  زنی؟ مییه پک : آلیس

  کردي؟ میچی کار » ناکجا آباد«وسط . آره، ولی نه: دن

  .مسافرت: آلیس

  )درنگ(

  تنها؟: دن

  .مرد...با یه: آلیس

  )درنگ(

  چه بالیی سر اون مرد اومد؟: دن

  .دونم، فرار کردم مین: آلیس

  کجا؟: دن

  .نیویورك: آلیس

  همین طوري؟: دن

  ».دیگه دوستت ندارم، خداحافظ«: تنها راه رفتن همین بود؛ گفتم: آلیس

  فکر کنم هنوز دوستشون داري؟: دن

  .تو که نرفتی: آلیس

  کنی؟ میکسی که هنوز عاشقشی رو ترك ن: دن

  .نه: آلیس

  )درنگ(

  کی برگشتی؟: دن

  .دیروز: آلیس

  .)کند میآلیس به کیفش اشاره (اهل کجایی؟ : دن

  .بی خونه مان: آلیس

  )درنگ(

  اومد؟ میاز نیویورك خوشت : دن

  .آره: آلیس

  خوندي؟ میچی ...اونجا: دن

  .چشماي کوچیکتو نگاه) کند میآلیس نگاهش . (استریپ: آلیس



  .تونم چشماي کوچیکم رو ببینم مین: دن

  .تو شبیه کارتونا شدي. بیرون دناونا ز: آلیس

  )درنگ(

  بودي؟» خوب«...تو کارت: دن

  .قابل پذیرش بودم: آلیس

  چرا؟: دن

  .خوان میدونم مردا چی  می: آلیس

  جدي؟: دن

  .آره: آلیس

  .)کند میآلیس فکر ...(بهم بگو: دن

  .خوان که شبیه پسرا باشه میمردا دختري رو : آلیس

  .ا خود دختر باید آدم نجایت یافته اي باشهخوان ازش مراقبت کنن، ام میمردا 

  .لطافت داشته باشه ...ارضا بشه، اما ...قطار ...و اون باید مثل یه

  خواي؟ تو چی می

  )مکث(

  مرده کی بود؟ ...این: دن

  .)زند میلبخند  دن. (اما وقتی باهاش دوست شدم از استریپ متنفر شد. یه مشتري: آلیس

  خواي؟ میتو چی : دن

  .یکی بهم عشق بورزه: آلیس

  به همین سادگی؟: دن

  دوست دختر داري؟.) کند یآلیس نگاهش م. (بزرگیه ي هخواست: آلیس

  تونیم همو ببینیم؟ میبعد از کارم ) کند میبه آلیس نگاه  دن. (زبانشناسه .اسمش روت ه ...روت. آره: دن

گم مریض  زنم و می زنگ می. نه ستنرو ببین کی رو میز مرده شور خو. امروز رو مرخصی بگیر. نه: آلیس

  .شدي

  .تونم نمی: دن

  .ترسو نباش: آلیس

  .ممکنه روانی باشم. ممکنه هر کسی باشم: دن



  .)دهد موبایلش را به او می دنآورد،  میاو دستش را جلو . (تلفن. ها رو دیدم، تو روانی نیستی من روانی: آلیس

  با کی صحبت کنم؟ دبای: آلیس

هسترسري م.  

   ؟اسم تو چیه :آلیس

  اسم تو چیه؟ . یل وولفدنآقاي : دن

  )درنگ(

  .اسم من آلیس آیرزه. آلیس: آلیس

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه دوم

  .استودیو آنا

  .)همان سال. (ژوئن. غروب

  .گیرد ا عکس میآن. دن ایستاده است. آنا پشت دوربینش ایستاده است

  .)گیرد عکس می. (خوبه: آنا

  .)گیرد چند عکس می( .تکون نخورید

  چیه؟ این ساختمونِ: دن

  .هاي شکست خورده یه پناهگاه براي زنی: آنا

  یه رودخونه اینجا نبود؟: دن

  .م اونجا رو باالش ساختنهداونا تو قرن هیج. ي فلیت ودخونهر: آنا

  )درنگ. (یه رودخونه مدفون: دن

  .آد کجا در میتوند ببیند از  فیریز وایستید می اگه روي پل بِلَک: آنا

  .فکر کنم اینکارو بکنم: دن

  .)گیرد عکس می. (نیدکباید اینکارو ب: آنا

  .)گیرد چند عکس می. (همون جا وایستید

ها  کنند خوك مردم خیال می. ها توي نیویورك شده ــ یه چیزي شبیه تمساح» ي شهري افسانه«ي یه  ریشه

آد بیرون و کنار ایمبنکمنت یورتمه  از رودخونه تمز میکنن، یه روزي یه گراز بزرگ  زیرزمین زاد و ولد می

  .ره می

  پس حقیقت داره؟: دن

  .فیلد فرار کرده بود از اسمیت  نه،: آنا

  کنن؟ خوکا شنا می: دن

  .)گیرد چند عکس می. (کنند در کمال تعجب خوب هم شنا می: آنا

  .)شود بلند می دن. کند و کارهاي دیگر کند، نور را تنظیم می آنا فیلم عوض می. (راحت باشید

  اشکالی نداره اگه سیگار بکشم؟: دن

  .اگه باید: آنا

  .الزم نیست: دن

  .از کتابتون خوشم اومد.) کند نگاه می دنآنا به . (پس نکشید: آنا



  ...ممنون: دن

  شه؟ کی چاپ می: آنا

  چطوري خوندیش؟ سال دیگه،: دن

  .منو تا چهار بیدار نگه داشتین. دیشب خوندمش  نویسش رو فرستاد، ناشرتون برام یه دست: آنا

  .خوشحالم: دن

  .)درنگ(نامتون بر اساس یه آدم واقعی بود؟  بی فهرمان زنِ: آنا

  .اسمش آلیسه... اون: دن

  زندگیش چیه؟ دنیده شداحساسش نسبت به دز: آنا

 گردد، شود، آنا می اش می خیره دن. (خیلی راضیه  من کتاب رو به اون تقدیم کردم،. زندگیش دنقرض کر: دن

  .)کند نگاهش می 

  .)مکث(

  ذارید؟ نمایشگاه می

  .تابستون دیگه: آنا

  عکساي پرتره؟: دن

  .آره: آنا

  از کی؟: دن

  .)درنگ(

  .)کند را چِک می دناو با یک متر نور روي . کند که دوباره بنشیند آنا به او اشاره می. (ها غریبه: آنا

  زندگیشون دارن؟ دنهات چه احساسی نسبت به دزی غریبه: دن

  .)کند را درست می دنآنا موهاي . (دنقرض کر: آنا

  ام؟ منم یه غریبه: دن

  .شما کارید... نه: آنا

  .)مکث(

  .اییتو زیب: دن

  .)مکث(

  .)چند عکس دیگر. (نیشد ش خم سر باال، همه.) کند ا به لنز نگاه میآن. (نه نیستم: آنا

  آوره؟ احساس نکردي شرم: دن



  چی؟: آنا

  .کتاب: دن

  .)گیرد عکس می. (صحیحه... نه، من خیال کردم: آنا

  چیش صحیحه؟: دن

  .)گیرد عکس می. (عشقش. سکسش: آنا

  از چه نظر؟: دن

  .نوشتیششما : آنا

  .)کند کند، آنا به لنز نگاه می نگاهش می دن. (تا چهار صبح. ولی تو خوندیش: دن

  .)شود بلند می دن. (بلند شید.) گیرد عکس می. (شید ابروتون رو باال نبرید، خیلی از خود راضی می: آنا

  ولی خوشت که اومد؟: دن

  .)چند عکس. (تونم فراموشش کنم آره، ولی می: آنا

  .)کند آنا فکر می(داري؟ نقدي : دن

  .اسم بدي داره: آنا

  بهترش رو سراغ داري؟: دن

  جدي؟: آنا

  ...آره: دن

  .)درنگ(

  .)کنند بهمدیگر نگاه می. (آکواریم: آنا

  .)درنگ(

  ؟...اونجاهاي بدجورش رو دوست داشتی: دن

  .یه جاهایش رو: آنا

  آکواریم رو دوست داري؟  :دن

  .ها خاصیت درمانی دارن ماهی: آنا

  ري آکواریم؟ زیاد می: دن

  .هر وقت بتونم: آنا

  ؟»ها غریبه« دنجاي خوبیه براي بلند کر: دن

  .انداختم دنوحش لن اولین عکسم رو توي باغ. هاي قابل عکاسی غریبه: آنا



  .)سکوت(

  ...بیا اینجا.) تمالیمبا : (دن

  .)ایستد می .رود آنا آرام به طرف او می. مکث(

  .بوسم نمیها رو  غریبه: آنا

  .)کشد آنا خودش را عقب می. ده ثانیه. بوسند همدگیر را می. (منم: دن

  .)کند فکر می دن(کنید؟  با هم زندگی می... آلیس... تو و این یارو: آنا

  ...آره: ... دن

مخفف  »خ«جاي کلمه  در... هایش دارد؛ آدرس ما او فقط یک آدرس در دفتر آدرس«.) کند با سر تایید می: (آنا

  .)کند صورت او را لمس می دن(» .خانه

  .اینجا رو درش آوردم: دن

  چرا؟: آنا

کند و بعد خودش را از  نگاهش می  کند، ا با مالمیت دست او را از صورتش دور میآن. (مانتاله خیلی سانتی: دن

  .)کند او دور می

  ازدواج کردي؟

  .)کند گرداند، آنا نگاهش می رو می دن. (آره: آنا

  .)گردد طرفش بر می دن(. نه

  .آره

  کدومش؟: دن

  .جدا شدم: آنا

  بچه داري؟: دن

  .نه: آنا

  دوست داري داشته باشی؟: دن

عکاسی تمام   کند، وسایل می دند و شروع به جمع کردبن در کیف دوربیشن را می. (آره، ولی امروز نه: آنا

  آلیس بچه دوست داره؟.) شود می

  .که بیاد اینجا پیشم... همین االناس... در اصل) دانداز به ساعت نگاهی می دن. (اون خیلی جوونه: دن

  کنی؟ لف میتچرا داري وقتش رو : آنا



خیلی دوست داشتنی و کامالً غیرقابل ... اون... من خیلی نسبت بهش حق شناسم. کنم لف نمیتوقتش رو : دن

  .ترکه

  ؟اي دست کثیفش بهش برسه و دوست هم نداري کس دیگه: آنا

  .)درنگ(

  .شاید: دن

  .مردا کثافتن: آنا

  ...ولی همه یکین: دن

میوزت.) آید زنگ در به صدا در می. (هنوزم کثافتن: آنا
1
  .)کند به آنا نگاه می دن. (اومد 

  .تو زندگیم رو خراب کردي) با طعنه: (دن

 دن. (لباست.) گیرد رو می دن... (دن.) رود به طرف خروجی می دن. کنند بهمدگیر نگاه می. (کنی عادت می: آنا

  .)زند داخل شلوارش پیراهنش را می شود، خارج می

  .)ي اول متفاوت است رنگ موهایش با صحنه. شود با آلیس وارد می دن. کند آنا فکر می. سکوت(

  .آلیس... آنا: دن

  .)کند آلیس به آنا نگاه می(سالم : آنا

  .کردید متاسفم اگه هنوزم داشتین کار می: آلیس

  .تازه تموم شدنه، : اآن

  اون خوب رفتار کرد؟: آلیس

  .منطقی بود: آنا

  فتوژنیکه؟: آلیس

  .فکر کنم: آنا

  روحش رو دزدیدي؟: آلیس

  خوري؟ چاي می: آنا

  ؟...تونم از می. دانم تمام روز داشتم سرویس می نه ممنون،: آلیس

  .اون قشنگه ).شود آلیس خارج می. (اون طرفه.) کند اشاره می: (آنا

  .باید ببینمت.) کند به آنا نگاه می دن. (آره هست: دن

  !نه: آنا
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  شدي؟» خواهرانه«... چرا یه دفعه: دن

  .بال دردسر نیستمدن  نشدم،» خواهرانه«من : آنا

  .من دردسري ندارم: دن

  .کنی داري ایجاد می: آنا

  .)مکث(

  .باید تو رو ببینم: دن

  .فکر کنم.) دهد سرش را تکان می: (آنا

  . )شود آلیس وارد می. مکث(

  گیري؟ عکسم رو می) به آنا. مالد رود و او را می به طرف آلیس می دن. (من یه کوه یخیم: آلیس

  .اي ازم عکس نگرفته تا حاال یه حرفه

  .دم شم، پولش رو می خیلی خوشحال می

  .)مکث(

  ..شم خوشحال می... نه: آنا

  .البته اگه فقط تو خیالیت نباشه) دنبه : (آلیس

  چرا باید باشه؟: دن

  درسته؟ وقتی اینجا کار داریم بهش احتیاجی نداریم،.) به آنا. (چون تو باید بري: آلیس

  .نیازي نداریم نه،: آنا

  .)درنگ(

. ممنون.) به آنا. (خوش بگذره.) بوسد آلیس را می... (مونم توي بار همین بغل منتظر می... درسته: ...دن

  .نمایشگاهت موفق باشه

  .ابت موفق باشهکت: آنا

  .)کند در حین رفتن یک سیگار روشن می .شود خارج می دن. (ممنون: دن

  نمایشگاه داري؟: آلیس

آنا خودش را سرگرم دوربین و امتحان نور و کارهاي دیگر . نشیند لیس میآ. (بشین. یه نمایشگاه کوچیک: آنا

  .)کند آلیس نگاهش می. کند می

  .وبی داریمخ... زندگی... رو خوندم دنکتاب 

  .ممنون: آلیس



  تنهایی؟

  .آره: ...آنا

  آخرین دوست پسرت کی بود؟: آلیس

  ...شوهرم.) انجامد ها به کجا می داند این حرف نمی: (آنا

  چه بالیی سرش اومد؟: آلیس

  .)درنگ(

  .تر رفت سراغ یکی جوون: آنا

  کارش چی بود؟: آلیس

  .توي شهر. آورد پول در می: آنا

  .هاي وال استریت بچه. از اونا داشتیم بتو کلو: آلیس

  کالس باالست؟... اینجاها خیلی... پس: آنا

  .دادم هاشون، من پولدار رو ترجیح می بعضی: آلیس

  چرا؟: آنا

  .)کند آنا به دوربین نگاه می. (فقرا بزرگوارترن: آلیس

از زندگیت براي کتابش استفاده  دنست نسبت به اینکه ااحس.) کند آنا فوکوس می. (اي داري ي عالی چهره: آنا

  کرده چیه؟

اي »قیافه«... یه... طبقه پایین، اون ...وقتی رام داد.) شود ي آنا می آلیس خیره. (شه اصالً به تو مربوط نمی: آلیس

  .داشت

  .حرفتون گوش داد... من به

  .)سکوت(

  .دونم چی بگم نمی: آنا

  .عکسم رو بگیر.) مالیم: (آلیس

  .)مکث(

  .)کند انا به لنز نگاه می. (من دزد نیستمآلیس : آنا

  .)او گریان است گیرد، آلیس سرش را باال می... (سر باال

  .)کنند بهمدیگر نگاه می. گیرد آنا عکس می... (نگام کن. تو زیبایی

  .خوبه

  تاریکی



  

  صحنه سوم

  .اینترنت

  )همان سال. (ژانویه. اوایل عصر

سستی نوشتن . یک تاندون نیتون روي میز است. در آپارتمانش است پشت یک میز و کامپیوتر نشسته است دن

  .و چیزهاي دیگر

  .او یک روپوش سفید پوشیده است. یک کامپیوتر هم روي میز است  پشت میز اتاق بیمارستان نشسته، لري

  .هاي جداگانه هستند آنها در اتاق

آنها  دنشود که تحریر ش ي تصویري بزرگ ظاهر می بر یک صفحه» وگوهایشان گفت«. صحنه در سکوت است

  .دهد را نشان می

Hello2: دن

hi :لري

?chetori: دن

khob: لري

  ?mamolan miyay inja: دن

?: لري

to net: دن

bar avaleh:لري

?bakereh. Khos omadi. Esmet chieh: دن

  .)کند فکر می دن( ?Larry. U: لري

Anna: دن

az ashnaieht khoshalam: لري

  man asegheh KIRAM: دن

  .)مکث(

  chegadr zood: لري

?to too room LONDON FUCK hasti. Sex mikoni: دن
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  اي اینچنین استفاده نشود؟ ـ مترجم ترجمهحاال چرا در   ،ش دادهي همه ما در محیط اینترنت زبانی به نام فینگلیش را گسترد تجربه. تعجب نکنید 



?yes. geyafath chetori: لري

.mo seyah. Bad dahan. Sineheh haieh top: دن

chegadr top: لري

36DD: دن

?koneth khobeh: لري

Y: دن

  .)زند لبخند می دن(  .chon mikahm bedonam:لري

Na, Y yanieh Yes: دن

O: لري

mokham suck bezanameth: دن

.mehmon bash: لري

.beshin ro soratam BOKHON: دن

Neshstam: لري

.shorth khisam ro beposh: دن

  .)درنگ(

ok: لري

?sizesh khobeh: دن

$9: لري

  .اه) گوید بلند می(

.”9) کند تایپ می(

. کند در شلوارش دستش را می. کند کند و بعد زیپش را باز می اي فکر می لحظه لري( .DARSEH BYAR: دن

  .)پرد از جایش می. زنگی بلند. خورد تلفن روي میزش زنگ می

  .صبر کن.)زند حرف می: (لري

  .)کند ییک سیگار روشن م دن. دارد تلفن را بر می لري( wait.) کند تایپ می(

تلفن را زمین  لري. (هدنگه؟ رو به پیشرفته؟ شبیه ضعیف ش بافت شناسیش چی می. آره.) زند حرف می(

  .)دهد هاي تاندون نیوتون را تکان می یکی از توپ دن. گردد گذارد و به طرف کیبورد بر می می

alo?
anna



  .لعنتی.) زند حرف می(

  آنا؟ کجایی؟.) کند تایپ می(

Hey, Larry: دن kolfteh, be yad chi jalegh mizani? )کند فکر می لري(.  

ex GF ham: لري

?alan GF nadari: دن

  .)زند لبخند می دن( aslant: لري

…az fantezy haieh exath bego: دن

 .otagh hotel… dastam ro bebndan… azaram bedan… abam ro dar nyaran: لري

Saram dava mikonan, 6 ta zabon dor kiram, tokhmam, sorakh konam…
  .)خندد می لري( ?hameh ba ham behet began Soltan Koos: دن

  .)کند فکر می دن( ?Anna to be yad chi jalgh mizani: لري

Gharibeh ha: دن

…bistar bego: لري

 hamshon mal ye jan man mesl ye jendieh hasari miram soragheshon, har ye kir: دن

to ye sorakham va joft dastam.
?badesh: لري

.Abeshon myad ro dahan kos mo sineh ham: دن

دارد و بدون اینکه جواب بده آن را  گوشی را بر می. خورد زنگ می لريتلفن . (مسیح.) زند حرف می: (لري

  .)گذارد بعد گوشی را کنار می. گذارد سرجایش می

?badesh.) کند تایپ می(

 …eyn khod jendam hamash ro mikoram. Sabr kon, daram ye dasti mizanam: دن

dareh abam myad…
Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
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  .)ي صفحه تصویر است بی حرکت خیره لري. مکث(

  ?khob bod: لري



  .)دهد سرش را تکان می لري( .No: دن

Shokeh shodam: لري

BEHESTH BAYD SHOK AVAR BASHEH: دن

?To ke alaki nisti: لري

  .)درنگ(

BAHAM GHARAR BEZAR: دن

  .)مکث(

?jedi: لري

Y: دن

?key: لري

alan: دن

تقویم رو  لري. زند لبخند می دن(  .nemisheh. Man doktaram bayd hamiesh basham: لري

  .)کند اش را نگاه می میزي

 .tarso nabash. Zendigi bedon risk yani marg. Havas mesl donya, ye hadesast: دن

Behtrain sex ba garibehast. Ma mesl roya ha zendegi mikonim, TANHA.ye kari 
mikonam abest mesl ghatar byad.

  .)کند فکر می دن( ?farad 1 zohr, koja: لري

.Akvaryon, Baghe vahs Landan badesh HOTEL: دن

?az koja mano misnasi: لري

roposh sefid beposh: دن

?: لري

doki+roposh=abam darmyad: دن

  : !لري

…esgham barat ye roz miferstam: دن

?: لري

(@): دن

  |         
\|         
  |/       



  |         
  |           

.Mamnon. CU to akvaryom. Bye Anna: لري

Bye Larry xxxxx: دن

  .)هاي تصویرشان خیره هستند هر دو به صفحه( xxxxxx: لري

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه چهارم

  .)روز بعد. (ژانویه. عصر

هر از گاهی هم به کتاب  کند، نگاه می  به ماهی. یک دوربین به همراه دارد. آنا تنها روي یک نیمکت نشسته است

  .راهنمایش

بیند و به طور مبهم  آنا او را می. زند کند و بعد لبخند می خوب نگاهش می. بیند آنا را می. شود وارد می لري

  .دهد متوجه حضورش شده است دهد، نشان می ري برایش تکان میس

  آنا؟: لري

  .)زیرش روپوش سفید بیمارستان را پوشیده است. برد کند و آن را باال می اش را باز می بارانی لري(؟ ...بله: ...آنا

  .)کند اش می آنا مشاهده. (رو پوشیدم» روپوش«من : لري

  .بله، پوشیدین: آنا

  ».سفیدروپوش «: لري

  ...بینم می: آنا

  ».دکتر«.) با لحنی حشري. (هستم لريمن : لري

  .)درنگ(

  .لريسالم دکتر : آنا

  ».سلطان«... تونی صدام کنی می: لري

  چرا؟: آنا

  .شه همچین چیزایی واقعاً اتفاق بیفتن باورم نمی.) خندد می: (لري

  .ولی خیلی قشنگی... اگه خودت باشی یه پیرزنی... فکر کردم

  .ممنون: آنا

  .)درنگ(

  .)کند درك کند او کیست کند، دارد سعی می آنا نگاهش می... (گفتی یه هتل: لري

  .)کند ساعتش را نگاه می لري. (اي نیست عجله

  .هست، من ساعت سه عمل دارم  البته،

  خواي عمل کنی؟ می: آنا

  .کنم نه، من یکی رو عمل می.) خندد می: (لري

  ؟تو واقعاً یه دکتري: آنا



  آنا هستی؟... تو.) ترسی ناگهانی. (گفتم که هستم: لري

  ببخشید، قبالً همو جایی دیدیم؟. آره: آنا

  .دیروز خیلی پلید بودي.) گیج شده است(» .نتی حشريِ«... با من بازي نکن، تو که: لري

  بودم؟: آنا

آنا (» ...دارم یه دستی که ام ي حشري من یه جنده» «بشین رو صورتم،» «شورت خیسم رو بپوش،«. آره: لري

  .)زند لبخند می

  چرا شبیه آدم مریضا شدم؟

  .یه شوخی یه آدم تحت درمان باشی... تو قربانی... کنم فکر می: آنا

  .)مکث(

  .)شود دوباره وارد می لري. خندد آنا براي خودش می. شود خارج می لري. (خیلی متاسفم: لري

  .شم من ناراحت نمی  اشکالی نداره،... خواي منو دیدي نمیحاال که ما تو نت با هم حرف زدیم ولی . نه

  پس چرا ناراحتی؟: آنا

  .ناراحت نیستم، عصبانیم: لري

  .)ندک فکر می لري. (من حتی یه کامپیوتر هم ندارم، من یه عکاسم: آنا

  دیروز بین ساعت یه ربع شیش تا شیش کجا بودي؟: لري

  .مبا یکی از آشناها... تو یه کافه بودم: آنا

  اسمش؟: لري

  .زآلیس آیر: آنا

  تتون؟ هماهیت رابط: لري

  تو اون موقع کجا بودي؟. کار عکاسی.) خوشش آمده: (آنا

  .کردم تو نت داشتم با تو صحبت می: لري

  .نه: آنا

  .کردم خُب داشتم با یکی صحبت می: لري

  .جاي من جا زده بود.) شود متوجه می: (آنا

  .کردي میداشتی با دانیل وولف صحبت 

  کی؟: لري

  .خودشه. زنه دیروز بهم که اون تو نت هر چرخ می. اون دوست پسر آلیسه: آنا



  .کردم نه، من داشتم با یه زن صحبت می: لري

  دونی؟ تو از کجا می: آنا

  .اون یه زن بود... من یه چیز بزرگ. اون یه زن بود  باور کن،... چون: لري

  .نه نبود: آنا

  زن نبود، بود؟: لري

  .نه: آنا

  .ببخشید. اي عجب کونده: لري

  ».ي عوضی کونده«من آدم بزرگم، : آنا

  ...»یارو«... این. ممنون: لري

  .دانیل وولف: آنا

  شناسیش؟ از کجا می: لري

  .رو به خاطر کتابی که نوشته بود گرفتم ششناسمش، عکس زیاد نمی: آنا

  .محو بشه شامیدوارم کتاب: لري

  .کتابش تو راهه: آنا

  اسمش چیه؟. ا عدالتی هم هستیدنتوي : لري

  .کواریومآ.) زند لبخند می: (آنا

  .کنه داره تبلیغ می. چه عوضیی: لري

  کرد تویی؟ چرا؟ چرا وانمود می

  .آد ازم خوشش می: آنا

یک شاخه گل رز از  لري(تونست گل برات بفرسته؟  نمی  ست، عالقه دنراه خنده داري براي نشون دا: لري

  .بیا.) دهد آن را به آنا می. آورد قیافه افتاده از جیبش کتش در می

  .)لريکند، بعد به  آنا به گل نگاه می... (ممنون: ...آنا

  .اینترنت چیز زیبایه

  .اوه آره: لري

  .اوه آره: آنا

  .یکآخرین رسانه عالی دموکرات  ترین امکانات ارتباط جهانی، یکی از خالقانه: آنا

  .ست دقیقاً، آینده: لري



  .دو تا پسر توي فضاي مجاز همو سرکار گذاشتن: آنا

  .اون سر کار گذاشته بود: لري

  اون عاشقته؟.) کند به آنا نگاه می لري. (تونه بنویستش گم، می اینو بهش می

  .نه. دونم نمی: آنا

  تو عاشقشی؟: لري

  .شناسمش، نه من اصالً نمی: آنا

  عالقه مندشی؟... طوراییولی تو یه : لري

  .عالقه منده... کنم اون فکر می: آنا

  .)درنگ(

  کنی؟ پس اینجا چی کار می: لري

  .)مکث(

  .)گیرد آنا نگاهش را از او می. (کنم به ماهی نگاه می: آنا

  ...تونی بهم بگی می.) کند آنا با سر تایید می(تو حالت خوبه؟ .) با مالیمت: (لري

  چون دکتري؟: آنا

  . ي گریه هست اجازه.) کند آنا به او نگاه می. (چون اینجام: لرري

  .ولی در کل ممنون. اي ندارم من اجازه: آنا

تو   نگیر،.) پوشاند صورتش را می لري  کند، آنا دوربینش را بلند می. (ام من به رفتار توي رختخواب شهره: لري

  .شم عکس شبیه جنایتکارا می

  .تولدمه کنم، امروز خواهش می: آنا

  .)گیرد آنا عکسش را می(جدي؟ .) اندازد دستش را می: (لري

  .)کنند هر دو بهم نگاه می. (جدي.) اندوهناك. (آره: آنا

.تولدت مبارك: لري

تاریکی

  

  

  

  



  پنجم  صحنه

  .نمایشگاه

  .)پنجاه ماه بعد. (ژوئن. عصر

  .لباسی سیاه پوشیده است. استیک بطري آبجو دستش . کند آلیس دارد به عکسی بزرگ از خودش نگاه می

او آلیس را که مشغول تماشاي . لباس سیاه پوشیده که کمی نخ نما شده اتس. یک لیوان شراب دستش است دن

  .کند عکس است نگاه می

این  وسط تو زیباترین زن.) کند عکس را ستایش می دن. نوشند هر دو می. کند آلیس نگاهش می. (به سالمتی: دن

  .خیلی زیبایی .ها هستی آشغال

هی «  ي اومد تو کافه و گفتدامروز یه مر.) زند لبخند می  کند، آلیس را نگاه می دن. (جاممن همین: آلیس

  »، استخدام چی هستی؟مستخدم

  .آدم باحالی بوده: دن

  ».اي به این خوبی منو اون گوشه بگاد استخدام اینم که یه مردي بیاد و با جمله«من گفتم : آلیس

  اون چی کار کرد؟.) زند د میلبخن: (دن

  .ام من استخدام تو.) کند را نگاه می دنآلیس . (اون یه لیوان چاي با دو قاشق شکر سفارش داد: سآلی

  چی کار کنی؟ هک: دن

  .)درنگ(

  .ترکم کن.) با مالیمت: (آلیس

  این دیگه چیه؟. من کامالً عاشقتم. کند من ترکت نمی.) مضطرب: (دن

  اي؟ ازم خجالت زده. خوام اونجا برات باشم می.) گرداند ازش رو می دن... (امفاً بذار بیطل: آلیس

  .خوام تنها باشم بهت که گفتم می. معلومه که نه: دن

  چرا؟: آلیس

  .تا فکر کنم... تا ناراحت باشم: دن

  ذاري بیام؟ چرا نمی  من عاشقتم،: آلیس

  .ست فقط یه آخر هفته: دن

  باشم؟ذاري عاشقت  چرا نمی: آلیس

  .)سکوت(

  .مون رو تو بیرون شهر نبودیم ما هیچ وقت آخر هفته



بیند لبخند  کند و براي چیزي که می به پشت صحنه نگاه می. دشنو گرداند، می می رو دن. (ریم می... خُب: دن

  ).زند می

  .عینهو یه سوسمار آبی عصبانیه... هرري اینجاست

  .دلشون برام تنگهگن  یم... »وفات«خواد برگردم صفحه  می

  .دونی که عاشقته بیچاره هرري، تو می: آلیس

  هست؟.) انداز دوباره نگاهی به پشت صحنه می دن. (نه نیست: دن

  خواي برگردي؟ می. آره.) زند لبخند می: (آلیس

  ...ما خیلی فقیریم: دن

  .)اندازد شانه باال می دن(نوشتنت چی؟ : آلیس

  رم ایستگاه، باشه؟ گیرم می و بعدش تاکسی می بکنمآنا  اظ برم یه سالم خداحاف می... ببین: دن

  مزاحم؟

  .)بوسد پیشانی او را می دن. (عاشقتم

  ...لبم رو ببوس.) آرام: (آلیس

وارد  لريدر حین اینکه  دن. (زنم تا رسیدم اونجا بهت زنگ می.) بوسد هاي او را می لب دن. (ببخشید: دن

آلیس . ندک شود دقت می که دارد می دنبه  لري. تقریباً نزدیک است بهم برخورد کنند. شود شود، خارج می می

کتی پوشیده است که زیرش یک  لري. کند از بطري به جاي زیرسیگاري استفاده می کند، یک سیگار روشن می

  .)کند آلیس کنجکاوانه نگاهش می. دیک بطري شراب و یک لیوان همراه دار. پیراهن کشمیر یغه دار است

  .عصیر بخیر: لري

  شما مستخدمین؟: آلیس

کند و بعد قیمت  نگاه می سبه عک لري. (کنم م فرار میرمن یه پناهنده هستم که از حباب درخشان دا  نه،: لري

ازش خوشتون . نهگرو.) کند به آلیس نگاه می لري. (هستید» دنلن  زن جوان،«... شما... و.) کند عکس را نگاه می

  آد؟ می

  .نه: آلیس

  از بابت چی اینقدر ناراحتین؟. بیاد هخُب بهتر: لري

  .زندگی: آلیس

  نظر کلیتون چیه؟.) کند ها اشاره می به عکس لري. زند آلیس لبخند می(منظورتون چیه؟ : لري

  ي هنر حرف بزنم؟ خواي درباره می: آلیس



صحبت کنیم ولی یکی باید این » اثر«ي  درباره» اثر«یه سري  هنمایشگاهدونم خیلی عوامانست که تو  می: لري

  جداً نظرتون چیه؟. کارو بکنه

  .یه دروغه: آلیس

گن زیباست  می دنپسن و تمام پولداراي عوضی که هنر رو می دني ناراحت که قشنگ عکاسی ش یه مشت غریبه

  .خوان ببین چون زیبایی رو می

  .یا به نظر زیبا بیاددنشه  ولی آدماي توي عکسا ناراحت و تنهان و عکسا باعث می

  .ده، که همه چیز یه دروغ و همه یه دروغ بزرگ گنده رو دوست دارن پس نمایشگاه قوت قلب می

  .من دوست پسر دروغ گوي بزرگ گنده هستم: لري

  .عوضی: آلیس

  .لري: لري

  .آلیس: آلیس

  .)رود سراغش میآلیس . درنگ(

  تو دوست پسري آنایی؟... پس

  .باقه رو ببوسهرتوه غو یه شاهزاده می: لري

  چند وقته باهاش آشنایی؟: سآلی

  ».اولین رانشیم«ما در اصل . چهار ماه: لري

  .شما نباید سیگار بکشید.) شود ي آلیس می او خیره... (کنه تمام عادتاي بدم سرگرمش می. بهشته

  .برو گم شود: آلیس

او پاکت سیگار . شود او را کجا دیده است آلیس حاال متوجه می. (یه دکترم، باید از این جور حرفا بزنم من: لري

  .)آورد را در می

  کشی؟ می: آلیس

  .)آلیس همچنان پاکت را طرفش گرفته. (نه: لرري

  .)کند او را تماشا می دنسیگار کشی لري. (ترکم. نه. رهآ. لعنتی. نه. آره

  .)دهد آلیس لبخندي شهوت آمیز تحویلش می. (ي، زهر عالیلذت و خود ویرانگر

  اي داشته؟ ه، فایدهتآنا بهم گفته یاروت یه کتاب نوش

  .معلومه: آلیس

  ي توه، درسته؟ درباره: لري



  .بخشی از من: آلیس

  اوه؟ چیا رو ننوشته؟: لري

  .)درنگ(

  .واقعیت رو: آلیس

  .)درنگ(

  .اینجاست؟ یاروت: لري

گردد  کند؛ بعدش بر می اندازد، فکر می به پشت صحنه نگاه می لري. (کنه ت صحبت می با پرندهآره، داره : آلیس

  .)طرف آلیس

  تو یه استریپیري؟... پس: لري

  .)شود متوجه زخم روي پاي او می لري(و؟ ... آره.) الس زنانه: (آلیس

  اشکالی داره اگه بپرسم زخمه از کجاست؟: لري

  .)درنگ(

  .و ازم پرسیديقبالً هم این: آلیس

  کی؟: لري

  .تو به پام نگاه کردي. من تو بیمارستان بودم. یم پیشدو سال و ن: آلیس

  چطوري یادته؟: لرري

  .اي بود روز به یاد موندي: آلیس

  .ي یه سیگار بکشیدخواستی وایستی ولی وایستادي، اومده بو نمی

  .یه سیگار بهم دادي

  .نیست بکشمهم کشم، قرار  خُب االن دیگه سیگار نمی: لري

  .مخفیانه. ولی عادت داشتی بري و سیگار بکشی: آلیس

  .آره پارك کوچیکی که کنار بیمارستانه: لري

  من؟ پارك پست: آلیس

  زخم؟... و.) نشود اي از بطري شراب او می آلیس جرعه. (خودشه: لري

  .یه مزدور مافیا پام رو شیکوند: آلیس

  جدي؟.) ناباورانه: (لري

  .کامالً: آلیس



  ...شبیه شکستگی نیست: لري

  شبیه چیه؟: آلیس

  ...یه چاقو، شاید.) حدوداً. (مثل اینه که چیزي توش فرو رفته باشه: لري

. دنوقتی اونا مر... یه تیکه آهن رفت تو پام دنوقتی مادر پردم تصادف کر... وقتی هشت سالم بود: آلیس

  خوشحال شدي؟

  .)کند آلیس نگاهش می. (من االن سر شیفت نیستم. شه به من مربوط نمی  متاسفم،: لري

  ، خوبه؟دنخوب بو: آلیس

کند،  با مالیمت صورت او را نوازش می لري(تو چی؟ .) کند ک نگاهش مییاز نزد لري. (من خوب نیستم: لري

  .ام بهم نگو خود فروخته. امروز اولین بیمار خصوصیم رو دیدم .)دهد آلیس بهش اجازه می

  .فروخته نیستی تو خود: آلیس

  .مواظب خودت باش. ممنون: لري

در حالی خارج  لري. کند رفتنش را تماشا می لري. شود آلیس خارج می. (هستم، تو هم همین طور: آلیس

کند و  ساعتش را نگاه می. ش است او یک چمدان کوچک همراه. شود شود که د در جایی دیگر وارد می می

  .)کنند بهمدیگر نگاه می. و مکث .شود آنا وارد می. کشد عصبی انتظار می

  .تونم صحبت کنم زیاد نمی: آنا

  حرفاي همیشگی، مگه نه؟: دن

  .آره، متنفرم: آنا

  .ولی توشون خوبی: دن

  تر گیرت نیومد؟ از این کسل کننده. پس اون متخصص پوسته

  ي تدفین بهتره؟ نویسنده صفحه: آنا

  .لطفاً بگو نویسنده شکست خورده: دن

  .بابت کتابت متاسفم: آنا

  .گم تقسیر اسمشه می  ممنون، :دن

  .باید یگی دیگه بنویسی. تقسیر منتقداست.) زند لبخند می: (آنا

  باشه؟ تونه جذاب چرا شکست نمی: دن

  .شه شکست حساب نمی: آنا



سنده یه نوی. تعریف دارم هبه شکلی خیلی رغت انگیز احتیاج به ی. چونکه هست  آد که هست، به نظر می: دن

  .این حرفا براش مهم نیست... واقعی

  .چرندیات رمانتیک: آنا

  .تا حاال نقد منفی گرفتی؟ خُب پس خفه شو: دن

نه؟  کنی، سر عکسا صحبت می لريبا دکتر 

ن رِي یا کارش اون طرفم
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  ه؟

  .بره ت رو سر می اون حوصله

  .بره بره ــ در اصل اصالً سر نمی نه نمی: آنا

  .شه باعث همچین اتفاقی بودم باورم نمی) خشمگین: (دن

  کردي؟ تو آکواریم چی کار می

  کردي؟ به من فکر می) کند مسخره می(

  آلیس چطوره؟. نه: آنا

  عاشقشی؟. اون خوبه: دن

  .آره خیلی زیاد: آنا

  .)درنگ(

  خواي که باهاش ازدواج کنی؟ نمی) وحشت زده: (دن

  .شاید کردم: آنا

  .همه چیز  بچه،. با من ازدواج کن. نکن: دن

  .خواي ــ سه تا دلقک تو روپوشاي سفید هاي اونو نمی تو بچه

  .با اون ازدواج نکن، با من ازدواج کن

بورن مت بورنیه ژاکت موجدار با من تو سواحل ... با من بمیر... با من پیر شود
4
  .بپوش 

  .با من ازدواج کن

  .شناسمت نمی) زند لبخند می: (آنا

  .شناسی چرا می: دن

  . تونم احساسم رو نسبت به تو داشته باشم، مگر اینکه تو هم به من احساس داشته باشی یمن
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  .نام دو عکاس معروف آمریکایی 

4
  .شهري ساحلی در جنوب انگلیس 



  .ما عاشقیم ــ تقسیر ما نیست، دیگه وقت اونو تلف نکن  آنا،

  .یه ساله ندیدمت: آنا

  .چرا دیدي: دن

  .اومدي بالم بیرون استودیوم میدنفقط به خاطر اینکه مدام : آنا

  .کمین کرده بودم... من... اومدم نمیبالت دنمن : دن

  .گشتی بالم میدنو وقتی که من اونجا نبودم تو 

  دونی؟ اگه اونجا نبودي از کجا می: آنا

  .)تراژیکن  در ضمن من کارات رو دوست دارم،. (کمین کرده بودم راز دو... چون اونجا بودم: دن

  .)کند به کیفش اشاره می دن. (ممنون.) طعنه آمیز: (آنا

  .رم مراسم ختم پدرم ــ با من بیا دارم می  نیست،» معمول«دونم این  می: ند

  پدرت فوت کرده؟: آنا

  .من فقط نگران اینم  نبودم ــ برام مهم نیست،  ازش متنفر بودم ــ نه،  چیزي نیست،: دن

  .آخر هفته رو با من باش، بعدش خودت تصمیم بگیر بیا، با من 

  .درتخوام بیام مراسم پ نمی: آنا

  .تصمیم گرفتن... چیزي نیست براي

  آلیس چی؟

  .شه اون چیزیش نمی: دن

  .تونم پدرش باشم دیگه نمی

  .ترسی تو از همین می  واقعیت نداره،... »همون یکیه«... خواي بارو کنی که اون آنا، می

  .من عاشقشم. در کار نیست» همینی«هیچ : آنا

  چرا؟: دن

  .به خاطر خیلی دالیل: آنا

  .دلیلش رو بگویه : دن

  .اون مهربونه: آنا

، حتی منم »مهربونه«آلیس . کشتت می» مهربونی«  معنیه، بی» مهربونی«. تحویلم نده» مهربون«الکی .) خشن: (دن

  .تونه مهربون باشه ، هر کسی می»مهربونم«

  .تونم زندگی کنم بدون تو نمی.) با مالیمت(



  .کنی داري زندگی می... تونی می: آنا

  .)درنگ(

  .کنم من این کارو نمی  این براي من نیست،: دن

  .من عاشقتم... اي نیست ي تازه هیچ کلمه  تمام زبون قدیمی شده،

  .)درنگ(

  .نه نیستی: آنا

  .بهت احتیاج دارم. هستم... چرا: دن

  .تونم نفس بکشم نمی  تونم کار کنم، تونم فکر کنم، نمی نمی

  .میرم ما باالخره می

  .تم بدهنجا... کنم خواهش می

  .)کند آنها نگاهش می. (نگام کن

  .بگو عاشقم نیستی

  .)درنگ(

  .من عاشق تو نیستم: آنا

  .)مکث(

  .گی دروغ می: دن

  ...کنم ازت تمنا می... نم آناک خواهش می. ي دیگه منو ببین هفته

  .بپر... ي توام من غریبه

  .)دیدتش و خارج شد دنبیند که  او می  شود، وارد می لري. آنها خیلی بهم نزدیک هستند .سکوت(

  .)شود دارد و خارج می را بر می نادچم  گردد، بر می دن. (چمدونت: آنا

  .)مکث(

  .غریبه... سالم: لري

  .سالم: آنا

  گفتگوي پرکشمکش؟: لري

  .)درنگ(

  کردي؟ داشتی جاسوسی می. پدرش فوت کرده: آنا

  .از عکس بلندتر.) بوسد آنا را می لري(). با تلسکوپ(کردم ــ  عاشقانه مشاهده می: لرري



  .عکس از سر گرفته شده: آنا

  .ست فریبنده... اش کله  ولی در اصل،... کوچیکی داره دنده ب اش نشون می اما کله  دونم، می  ،هرآ: لري

  فریبنده؟: آنا

  .باهاش بخوابمتونم  می.) خندد آنا می. (نماست یه عوضی نخ. بلند داره دنچون در اصل یه ب  آره،: لرري

  چی؟: آنا

بهش گفتی اسمش رو .) زند آنا لبخند می. (تونم باهاش باشم اگه تو یه تیکه آهن قراضه بیارنش می: لري

کوپید«گذاشتیم 
5

  ؟»

  .)برد طرف خودش می او را به  کشد، آنا پیراهنش او را می. (این شوخی بین خودمونه  نه،: آنا

  .سیندرالي سالن رقص بودم .ممنون. تا حاال کشمیر نپوشیدم: لري

  .خیلی دهاتی هستی.) خوشش آمده: (آنا

  .)یردگ او را می لري( .تو که عاشقشی: لري

  .من با آلیس جوان یه صحبت دوستانه داشتم

  خوشت اومد؟: آنا

  .ي تو البته نه به اندازه. معلومه: لري

  را؟: آنا

  .اون دخرته... تو یه زنی: لري

  .ي دیگه هم داره یه جنبه... ولیاون زیبایی جوانی رو داره 

  .به نظر من که خیلی آدم بازیه: آنا

یادت رفته که داره از نگاه یه پزشک به یه کارنوان انسانی نگاه . خواد این طوري به نظر بیاد دلش می: لري

  .شه می

  االن منم جزو کارونالم؟: آنا

  .اوه آره: لري

  .خودت بکشی دنتونی دست از لیسی دونی، نمی می» .کرم رسیدهاي شدي که دستش به  گربه«تو بیشتر شبیه : آنا

  .)لريند به ک آنها آرام رو می. مکث(

  .این بدتیرن حرفی بود که تا حاال بهم زدي.) با خونسردي: (لري

  ...ام اینجان و دوستام خانواده... فقط. حرف بدي بهت زدم. متاسفم خدایا، : آنا
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  .هداي عشق که به صورت کودك برهنه مجسم شددر یونان قدیم خ 



  .ببخشید. اي ندارم من بهونه

  .)مکث(

  ...پدرت رو دیدم.) بوستش انا می. (ذازم دیگه پا رو دمت نمی. دونم منظورت چیه می. فراموش کن: لري

اونا ازت . ي هیچکس درباره... تا حاال همچین حرفی نزده بود» .ازش خوشم اومد«اون گفت . دونم می: آنا

  .کنه تو خوشتیپی ام فکر می مادرخونده آد؛ خوششون می

  ».چقدر حساس  زنه، تونه تصور کنه چطوري بخیه می دوست داشتنی داره، آدم میدستاي «گفت 

  ؟»ام زیر تو«کنی من  پس فکر نمی: لري

  .)گیرد او را می لري. (تو تویی و زیبایی... نیستی. نه: آنا

  .دنا عاشقت شنشت اومد؟ اووي من خ ادهواز خون: لري

  .)کنند همدگیر نگاه میه ب. (مهربونی داره... ي خیلی مادرت چهره: آنا

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه ششم

  .فضاي داخلی

  .)یک سال بعد. (ژوئن. نیمه شب

  .روي یک مبل تک نفره راحت نشسته است

یه سیب نیمه گاز . پیژامه استریپرها را پوشیده است. آلیس روي میلی کوچک خودش را جمع کرده و خوابینده

  .زده کنار دستش است

  .هایی جداگانه هستند اتاقآنها در 

بعد از کمی . کند میبه آلیس نگاه . ي اول دیدم به همراه دارد هاي که در صحنه او چمدان قوه. شود وارد می دن

  .شود او بیدار می

  کجا بودي؟: آلیس

  چی؟

  .تو هیچ وقت با هرري یه لیوان مشروب نخوردي. با هرري یه مشروب خوردم. کار: دن

  .ساندویچ درست کردم ــ نونش خشک نیست غذا خوردي؟  :آلیس

  .ام نیست گشنه: دن

  .)مکث(

  چیه؟: آلیس

  .)درنگ(

  .این حرف آزارت میدهد: دن

  .من با آنا بودم

در سمت دیگر صحنه . شود شود و آرام خارج می آلیس بلند می. سکوت. (یه ساله با هم هستیم. من عاشقشم

  ).گمرك به همراه دارد لوازم بیاو یک چمدان، چند ساك و . شود وارد می لري

  .تکون نخور.) به آنا: (لري

تا زنم بهم   آم، از یه سفر کاري می خوام این لحظه رو تا ابد به یاد بسپارم؛ اولین باریه که از در اومدم تو، می

  .خوش آمد بگه

  .)بوسد آنا را می لري. (من تو این لحظه، تبدیل به یه آدم بالغ شدم

  .اي الهه. خاطرم بیدار مونديممنون که به 

  .دلم برات تنگ شده



  .ام کوفته. مسیح

  تو هواپیما نخوابیدي؟: آنا

 لري. (کرد چون بغل دستی آلمانیم که کنار خوابیده بود مثل یه هواپیماي میسراشمیت خورخور می  نه،: لري

  ساعت چنده؟ .)گیرد آنا را می  آورد، می کتش را در 

  .نصفه شبه: آنا

  .تهف: لري

  .زنگ کوچیکیه زمان ــ چه عوضی گول

  .در اصل مغزم آزرده شدم فکرم دو جاست، 

  خواي؟ غذا می: آنا

اسنک اسکوبیم«ه،  ه نه: لري
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  .احتیاج به حموم دارم. رو تو هواپیما خوردم» 

  اش کنم؟ خواي برات آماده می: آنا

  تو خوبی؟.) اندازد هایش را کناري می کند و کفش پیرهانش را باز می لري. (گیرم نه، فقط یه دوش می: لري

  .اوهوم: آنا

  .)کنند مدیگر نگاه میه به. درنگ(

  چطوره؟... اوضاع احوال

یک بطري اسکاچ از کیف بی مالیاتش در  لري. (یه شورش بود  به عنوان یه کنفرانس پوست شناسی،: لري

  .)ورد آورد و باال می می

  ور بود؟هتل چط: آنا

دونستی؟  از دربون و مستخدم و دختراش گرفته ــ می» هتل پارامونت«یکی بهم گفت که آدماي دلنشیتن : لري

  .دنشون جن همه

  .دونن همه اینو می: آنا

  .)نشود آنا یک جرعه می  گیرد، بطري را به طرف او می لري(خوري؟  می. دونستم من نمی: لري

مهمونی خالی » .هر چی بخواي هست«رژه بیست و چهارساعته ست  یه: عجب شهریه. من عاشق نیویورکم

  .ه، ماردي گراي از هم پاشیدگیهدنش

  .فرشه... بینی این گردي هیترو و اولین چیزي که می بعدش بر می

  .یدناین فرش باورنکر
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  .اسکوبی دو نام سگی کارتونی است که همیشه عادت به خوردن هله و هوله دارد 



  اي فرش فرودگاه هیترو داره؟ چه رنگ مسخره

  .ثابت کنن ما کشوري جدي نیستیمباید براي این اونجا گذاشته باشنش تا به خارجی ها 

  .دم خدا بو می

  خوبی؟: آنا

  زنم انتظار یه سیخونک دوستانه رو نداري؟ حدس می. آره: لري

  .)درنگ(

  .من تازه حموم بودم: آنا

پس فقط خودم رو تو حموم دکورایسون ال: لري
7
  .بینم می 

  .خودت انتخابش کردي: آنا

یه طرز برخورد . ترهاز من تمیز. کنم می دنشورم احساس کثیف بو آره و و هر بار که توش خودم رو می: لري

  »تو دیگه کی هستی؟«گه  اش می آینه. داره

  .تو انتخابش کردي: آنا

بطور مبهم به اطراف اتاق اشاره  لري. (داشته باشیم... ما نباید اینا رو. شه که ازش خوشم هم بیاد دلیل نمی: لري

  .)کند می

  رژوایی داري؟ون بانتظار عزاب وجدا: آنا

  .)درنگ(

  .)کند به آنا نگاه می لري. (ارگرطبقه ک دانجعذاب و.) محکم: (لري

  .چرا لباس پوشیدي؟ اگه حموم بودي

  .)درنگ(

  .شیر الزم داشتیم: آنا

  .)ایستد می  خواهد خارج شود، می لري. (درسته: لري

  تو خوبی؟

  تو چی؟. آه هاه: آنا

اي  کوله پشتی  او کت مشکی صحنه اول را پوشیده است،. شود آلیس وارد می. شود یخارج م لري... (آره: لري

  .)که در همان صحنه همه همراهش بود را دارد

  .رم دارم می: آلیس

                                                          
7 Elle: پردازد کایی که به مطالب عمومی میاي آمری نام مجله.  



  .متاسفم: دن

  چرا متاسفی؟. ربطی نداره: آلیس

  .)درنگ(

  .بابت همه چیز: دن

  چرا قبالً بهم نگفتی؟: آلیس

  .)درنگ(

  .ترسیدم می: دن

  ن باهوشه؟چون او: آلیس

  .اون بهم احتیاج نداشت... چون  نه،: دن

  .)مکث(

  اینجا آوردیش؟: آلیس

  .آره: دن

  اینجا نشسته؟: آلیس

  .آره: دن

  .)درنگ(

  مگه ازدواج نکرده؟: آلیس

  .اومد دیگه سراغم نمی: دن

  .)درنگ(

  بودیم؟اي نبود که رفته بودیم بیرون شهر؟ سومین سالگردمون رو جشن گرفته  همون موقع: آلیس

  .آره: دن

  .)کند نگاهش می دن. (حداقل جراتش رو داشته باش بهم نگاه کنم: آلیس

  ؟»هاي طوالنی و تنها روي  پیاده«خواستی بري  بهش زنگ زدي؟ تا ازش خواهش کنی برگرده؟ اونم وقتی می

  .آره: دن

  .آدم آشغالی هستی: آلیس

  .کنم ظاهر سازي نیم خیلی زشته، دنگول ز: دن

  تونی همچین کاري رو با یه آدم بکنی؟ داد؟ چطوري می ؟ چطوري جواب می...چطور: آلیس

  .)سکوت(



  .دونم نمی: دن

  .)گیرد جلویش را می دن. (رم خیلی خوب نیست، دارم می: آلیس

  .االن اون بیرون امن نیست دیره،: دن

  و اینجا امنه؟: آلیس

  وسایلت چی؟: دن

  .الزم ندارم» وسیله«من : آلیس

  ري؟ می کجا: دن

  ).دهد او به آنا یک جعبه کفش می .حوله حمام به تن دارد. گردد دوش گرفته بر می لري. (شم گم می: آلیس

به طرف آلیس  دن. آورد ها را بیرون می کند و کفش آنا آن را باز می. (هدایاي سفرش رو آورده» سلطان«: لري

  .)رود می

  .بهم نزدیک نشو: آلیس

  .)بوسد آنا را می لري. (نونمم. قشنگن) لريبه : (آنا

  .هی حدس بزن چی شده، آلیس تو هتل پارامونت بود: لري

  چی؟: آنا

یک کارت پستال از  لري. (فروختن، یکی خریدم تا فروشت بیشتر بشه اونا تو البی کارتپستاالي هنري می: لري

  .)خواند آورد و پشتش را می اش در می جیب حوله

  .)دهد کارت پستال را به آنا می لري(» .دنزن جوان، لن«

یه دانشجو با یه  !یه آدم دیگه خریده بودش. اونجا بود. ي هنرهاي معاصرش گشتم بال کتابت تو موزهدن... و

من . کرد تجسمت می ،عکست توي کتاب آب دهنش راه افتاده بود ــ دلقک دنریش کوچلوي مسخره، از دی

  ».ویورك شده بوديتو وارد نی«کردم ــ  خیلی بهت افتخار می

  .تو خیلی ماهی: آنا

  .)شود خارج می لري. (هیچ وقت فراموشش نکن: لرري

  .نظرت رو عوض کن: آلیس

  .کنم نظرت رو عوض کنم خواهش می

  تونم ببیمنت؟ هنوزم می

  ونم ببیمنت؟ت میهنوز ... دن

  .جوابمو رو بده



  . کنم اگه ببیمت دیگه ولت نمی. تونم ببیمنت من نمی: دن

  .)درنگ(

  کنی؟ اگه یکی دیگه رو پیدا کنم چی کار می: آلیس

  .شه حسودیم می: دن

  .)درنگ(

  کنی؟ هنوزم بهم فکر می: آلیس

  .)دهد آلیس سرش را تکان می. (معلومه: دن

  .)زند زیر گریه می. (بودم» تو«من جاي . گی دروغ می: آلیس

  .برم ت رو سر می کنم اما حوصله من سرگرمت می.) کن او را بغل می دن(بغلم کن؟ 

  .نه. نه: دن

  تو عاشقم بودي؟: آلیس

  .از آزارت متنفرم. تو زندگیم رو عوض کردي. همن هیمشه عاشقت خواهم بود: دن

  دي؟ پس چرا آزار می: آلیس

  .ترم نم با اون خوشحال: خودخواهم و و فکر می... چون: دن

  .تونه باشه ي من عشاقت نمی هیچ کس به اندازه. شه دلت برام تنگ می  ،نیستی: سآلی

  .دونم می: دن

  .)مکث(

  چرا عشق کافی نیست؟: آلیس

  .کنم منم که ترك می

  .من باید تو ترك کنم

  .)ترکد آلیس بغزش می. دهد او هم جوابش را می. وبسد را می دنلیس آ. (کنم منم که تو رو ترك می

او شلوار و پیراهن . گردد بر می لري. آلیس و آنا تنها هستند. شود خارج می دن. (عوضی... کنیکم چاي درست 

  .)کشمیري که در صحنه پنجم به تن داشته را پوشیده است

  چرا لباس پوشیدي؟: آنا

  .ي حموم تنم باشه خواد یه حوله واي ترکم کنی و من دلم نمی] کنم تو می چون احساس می: لري

  .ك با یکی خوابیدممن تو نیویور

  .یه جنده



  .متاسفم

  .نم ترکم نکنک خواهش می

  .)درنگ(

  چرا؟: آنا

  .)کاندوم کشیدم. (خواستم سکس می. براي سکس: لري

  .)درنگ(

  .)دهد نفسش را بیرون می(بود؟ ... خوب: آنا

  ...آره: ... لري

  بود؟» پارامونت«هاي  از جنده: آنا

  .چندم چهل و... دونم  خیابون نمی... نه: لري

  کجا رفتی؟: آنا

  .مکانش: لري

  خوب بود؟: آنا

  .واقعاً متاسفم. ي تو نه به اندازه: لري

  .)مکث(

  چرا بهم گفتی؟: آنا

  .تونم بهت دروغ بگم نمی: لرري

  تونی؟ چرا نمی: آنا

  .چون عاشقتم: لري

  .)مکث(

  .اشکالی نداره: آنا

  .)کند هایش نگاه می آنا به کفش(جداً؟ چرا؟ : لري

  هدیه عذاب وجدانه؟: آنا

  ...لنگه یه چیزي می. هدیه عشقه: لري

  .)کند آنا نگاه می... (آنا

  .)کند آنا با سر تایید می(کنی؟  ترکم می

  چرا؟



  .دن: آنا

  .)درنگ(

  .؟ اون که بینمون شوخی بود»کوپید«: لري

  .عاشقشم: آنا

  .)مکث(

  ...االن باهاشی: لري

  .آره: آنا

  از کی؟: لري

  .حال بهم زنم. سال پیش افتتاحم، از شب : آنا

  .)درنگ(

  .باهوشی... تو خیلی... اي العاده تو خارق: لري

  چرا باهام ازدواج کردي؟

  .مون ادامه پیدا کنه خواستم رابطه می  دیدمش، دیگه نمی: آنا

  خواي؟ چرا بهم گفتی بچه می) محکم: (لري

  .خواستم چون می: آنا

  خواي؟ میهاي اونو  و االن بچه: لري

  .دونم ــ خیلی متاسفم آره ــ نمی: آنا

  .)مکث(

  چرا؟: لري

  .)درنگ(

  .بهش احتیاج دارم: آنا

  .)سکوت(

  نیستیم؟... ما خوشبختیم... ولی: لري

  .چرا: آنا

  .)درنگ(

  خواي با اون زندگی کنی؟ می: لري

  .تونی اینجا بمونی اگه بخواي می. آره: آنا



تو همون روزي که همو دیدیم این کارو .) شود اش خارج می با کوله پشتیآلیس . (به تخممه» دارایی«: لري

  .کردي؛ گذاشتی فقط براي تفریخت باشم

  چرا تا پامو گذاشتم خونه بهم نگفتی؟

  .ترسیده بودم: آنا

به . بیند که آلیس رفته است می شود، به همراه دو لیوان چاي وارد می دن. (ي گندیده چنده. چون ترسویی: لري

  .)ورد الش میبدن

کنی  فکر می.) شود نزدیکش می. رود آرام به طرف آنا می لري(زنمت لباس پوشیدي؟  کردي می چون خیال می

  من چیم؟

  .من قبالً کتک خوردم: آنا

  بکن خوبیه؟.) ایستد مقابل او می لري. (نه از من: لري

  .این کارو نکن: آن

  خوبه؟. فقط جواب سئوال رو بده: لري

  .)درنگ(

  .آره: آنا

  بهتر من؟: لري

  .متفاوت از تو: آنا

  بهتره؟: لري

  .تر محترمانه: آنا

  یعنی چی؟: لري

  .دونی یعنی چی می: آنا

  .بهم بگو :لري

  .نه: آنا

  کنم؟ ها رفتار می من باهات مثل جنده: لري

  .گاهی: آنا

  چرا این طوریه؟: لري

  .)سکوت(

  متاسفم، تو ــ: آنا



  .هستم ــ ولی تو نگو» .زیادي خوبیتو برام «اصالً نگو  نگو،: لري

  .شی تو داري اشتباه زندگیت رو مرتکب می آنا،.) با مالیمت. زند جلویش زانو می لري(

نگاهش  لري... (تو داري ولی داري آنا، کنی لیاقت خوشبختی رو نداري، کنی چون فکر می داري ترکم می

  .)کند می

  .)کند خودش را از او دور می لري. کند اهش میآنا نگ(چون باهاش سکس داشتی رفتی دوش گرفتی؟ 

  چه بوش رو ندي؟ که کمتر احساس گناه کنی؟

  و چه احساسی داري؟

  .احساس گناه: آنا

  .)درنگ(

  تا حاال عاشقم بودي؟: لري

  .آره: آنا

  .اصالً مهم نیست: لري

  .)شکند می لري. سکوت(

شود  وارد می دندر سمت دیگر صحنه . گیرد را می لريآنا . (کنم خواهش می... کنم ترکم نکن خواهش می... آنا

  .)نشیند روي مبل و می

  اینجا هم کاري کردي؟

  .نه: آنا

  .فقط واقعیت رو بهم بگو.) خیلی محکم. کند خودش را از دور می لري(چرا نه؟ : لري

  .)درنگ(

  .آره اینجا هم داشتیم: آنا

  کجا؟: لري

  .)درنگ(

  .اینجا: آنا

  .)کند راحتی اشاره می به مبل(روي این؟ : لري

  .ما بار اول روي این خوابیدیم

  کردي؟ به من فکر می

  کی؟



  کی این کارو کردي؟

  کی اینجا این کارو کردین؟

  .جواب سئوال لعنتی رو بده

  .)درنگ(

  .همین بعد از ظهر.) ترسیده: (آنا

  .)مکث(

  آبت اومد؟: لري

  کنی؟ چرا داري این کارو می: آنا

  .ونمخوام بد چونکه می: لري

  .)درنگ(

  .آبم اومد... آره.) به آرامی: (آنا

  چند بار؟: لري

  .دو بار: آنا

  چطوري؟: لري

  .اولش برام خورد و بعدش کرد: آنا

  .)درنگ(

  کی کجا بود؟: لري

  .من باال بودم و اون منو از پشت کرد.) محکم: (آنا

  و اون موقعه براي دومین بار آبت اومد؟: لري

  برات مهمه؟چرا سکس اینقدر : آنا

  .یه غارنشین کوفتیم نچون م: لري

  مالیدي؟ کردت خودت رو می وقتی داشت می

  .آره: آنا

  زنی؟ به یادش جلغ می: لري

  .گاهی: آنا

  و اون چی؟: لري

  .کنن رو کردیم ما هر کاري که مردم تو سکس می: آنا



  کنی براش ساك بزنی؟ حال می: لري

  .آره: آنا

  آد؟ از کیرش خوشت می: لري

  .عاشقشم: اآن

  دوست داري آبش رو بریزه تو صورتت؟: لري

  .آره: آنا

  اي داره؟ چه مزه: لري

  .تر مثل آب توه ولی شیرین: آنا

  .ممنون براي صداقتت. ممنون. اصل روحیه همینه: لري

  .ي داغون تفاله. حاال گم شو و بمیر

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پرده دوم

  صحنه هفتم

  .کلوپ استریپ

  .)سه ماه بعد. (سپتامبر. دیر وقت

  .یک کت شلوار شیک پوشیده. نشسته است لري

آنجا پول   دور کمرش کش جوراب بسته است،. هاي پاشنه بلند کاله گیس و کفش  پیراهنی کوتاه،. آلیس ایستاده

  .کند جمع می

  .رسد موسیقی از دور به گوش می. آنها در اتاقی خصوصی هستند

  .با او خوش برخورد است. زند ند میآلیس لبخ. ي او است خیره لري

  .سکوت

  .عاشقتم: لري

  .)مکث(

  .ممنون: آلیس

  .)درنگ(

  گن؟ به این اتاق چی می: لري

  ».اتاق بهشت«: آلیس

  چند تا اتاق بهشت اینجاست؟: لري

  .شش تا: آلیس

  .)درنگ(

  باهام بهت پول بدم؟ دنباید بابت صحبت کر: لري

آلیس پایش را . آورد یک بیست پوندي در می لري. (بدي دست خودته خواي بهم انعام نه ولی اگه می: آلیس

  .ممنون.) گذارد پول را در کش جوراب می لري. آورد جلو می

  .جاي شیکیه. تو نیویورك رفتم همچین جایی: لري

  .کلفتی انگلیسه دنگر  پرونوگرافی پیشرفت کرده ــ

  اي، مگه نه؟ این فرآیند صادقانه

  .ا صادره از انگلیسنبهتریناي آمریک: آلیس

  .)شود خیال می آید، بی یادش نمی لري... (صحنه... کلوي پانک بود... اومدم اینجا بیست سال پیش می:لري



  .)نوشد اش می یدنکمی از نوشی لري. (ست اي از یه چیز دیگه همه چیز نسخه

  شد؟ بیسا سال پیش، چند سالت می

  .چهرا: آلیس

  .چه گشاد بودم تو توي قنداق بوديمسیح، وقتی من تو شلوار پا: لري

  .)خندد می لري. (قنداقم گشاد بود: آلیس

  .ها رو داري تو صورت فرشته: لري

  .ممنون: آلیس

  اي میده؟ کُست چه مزه: لري

  .طعم بهشت  :آلیس

  .)درنگ(

  کنی؟ چند وقته این کارو می: لري

  .سه ماه: آلیس

  درست بعد از اینکه ترکت کرد؟: لري

  .ترك نکرد کسی منو: آلیس

  .)کند به اطراف اتاق نگاه می لري. درنگ(

  امشب اینجا بودي؟: لري

  .آره: آلیس

  با کی؟: لري

  .یه زن و مرد. یه زوج: آلیس

  چی کار کردي؟: لري

  .خم شدم  رقصیدم، استریپ کردم، : آلیس

  بهشون کیف دادي؟: لري

  .فکر کنم: آلیس

  از چی صحبت کردین؟: لري

  .این ور اون ور: آلیس

  گفتی؟ واقعیتو بهشون می: لري

  .هم آره، هم نه: آلیس



  گی؟ به من واقعیت رو می: لري

  .آره: آلیس

  و نه؟: لري

  .گم من به تو واقعیت رو می: لري

  چرا؟: لري

  .خواي چون تو می: آلیس

  .گیس خوبیه کاله.) شود اش می خیره لري. (وامخ من اینو می. آره: لري

  .ممنون: آلیس

  کنه؟ میحشریت : لري

  .گاهی: آلیس

کنی از حشري  فکر می. کنی من دوست دارم اینو بشنوم کنه چون فکر می گی حشریت می بهم می. گو دروغ: لري

  .شن تو منم حشري می دنش

  کنه؟ حشریت نمی  آد، کنم آبم می ها استریپ می این فکر که وقتی دارم براي غریبه: آلیس

  زنی؟ داري با من الس می.) دهد س پشتش را به او نشان میآلی. (چرا... اون طوري حساب کنی: لري

  .شاید  :آلیس

  اجازه داري با من الس بزنی؟: لري

  .معلومه: آلیس

  جدي؟: لري

  .شکونم نه، ندارم، دارم تمام قانونا رو می: آلیس

  .)نشیند آلیس در مقابل او می. (منو دست نداختی: لري

  .دارم دني الس ز آره، اجازه: آلیس

  .تا ازم پول بگیري :لري

  .تونم بکنم براي گرفتن پول از تو هر حرف و کاري که خواستم می: آلیس

  .به جز تماس: لري

  .ما حق نداریم دست بزنیم: آلیس

  کنی قانون خوبیه؟ فکر می: لري

  .گاهی: آلیس



  .)درنگ(

  .)کند او باز می. (پاهاتو باز کن: آلیس

.)کند میان پاهاي او را نگاه می لري. مکث. کند بازتر می. (بازتر

  شه؟ اگه االن بهت دست بزنم چی می

  .کنم محافظا رو خبر می: آلیس

  کنن؟ و اونا چی کار می: لري

  .خوانت بري و دیگه بر نگردي ازت می: آلیس

  و اگه نخوام برم؟: لري

ین بباالي سقف دور .)کند اشاره میها  او با سر به سمت تماشاگر. (ست این یه آینه دو طرفه. دارن برت می: آلیس

  .گذاشتن

  .)اندازد تماشاگرها میباال و  نگاهی به لري. درنگ(

  .)کند او آلیس را نگاه می. (کنم بهترین کار اینکه که بهت دست نزنم فکر می: لري

  .بعداً... دوست دارم بهت دست بزنم

  .من جنده نیستم: آلیس

  ).شود اش می خیره. (دم منم پول نمی: لري

  چرا اون لعنتی کرد؟

  .)درنگ(

  شغلت چیه؟: آلیس

  .یه سئوال، تو ازم یه سئوال پرسیدي: لري

  که چی؟: آلیس

  .ت این یه ترك تو زره: لري

  .من زره نپوشیدم: آلیس

  .چرا پوشیدي: لري

  .من تو کار پوستم

  کلوب استریپ داري؟: آلیس

  دارن؟شبیه آدمایی هستم که کلوب استریپ .) زند لخند می: (لري

  .)کند تماشاگرها نگاه می/به آینه لري. (آره: آلیس



  .نگاه چیه: لري

  .آدم پولدار: آلیس

  .من کلوب استریپ ندارم. پاهاتو ببند: لري

  کلوب گلف چطور؟: آلیس

  .)ایستد می لري. (دونی شغلم چیه می: لري

  گی جین؟ چرا به خودت می

  .چون اسممه: آلیس

  .که اسمت نیستدونیم  ولی هر دوتامون می: لري

  اسم واقعیش چیه؟. »ونوس«گه  دخره که اونجا به خودش می. کنید شماها همتون هویت خودتون رو حفظ می

  .پلوتو: آلیس

  .پررویی: لري

  دوست داري دیگه پررویی نکنم؟: آلیس

  .نه :لرري

  .)درنگ(

  .)کند فکر می لري(اسم تو چیه؟ : آلیس

  . دانیل: لري

  .)درنگ(

  .صص پوستدانیل متخ: آلیس

  .من هیچ وقت شغلم رو بهت نگفتم: لري

  .)کند نگاهش می لري. (حدس زدم: آلیس

  .تو قوي هستی) از نزدیک: (لري

گه  به خودش می) بوده» دکتر سینه«ها بیمار  تونم بگم که تازگی از روي زخماش، می(یکی دیگه هستش که 

  گه کوپید یه یارویی نیست؟ اونی که بهش می» .کوپید«

  .ست یه پسر بچه او یاور نیست، :آلیس

  .)مکث(

  .)دهد بهش یک بیست پوندي می. (لطفاً. دوست دارم اسمت رو بهم بگی: لري

  .اسم من جینه. ممنون: آلیس



  .)دهد بهش یک بیست پوندي می. (اسم واقعیت: لري

  .اسم واقعی من جینه. ممنون: آلیس

  .)دهد بهش یک بیست پوندي می. (مواظب باش: لري

  .هنوزم جین هستم. ممنون :آلیس

  .)آورد پول را در می لري. (پنصدتاي دیگه همرام دارم: لري

ها  صورت او را به طرف پول لري(چرا من به تو ـ تمام ـ این ـ پولو ـ ندم و تو بهم بگی اسم واقعیت چیه، 

  .)کشد پول را عقب می لري. کند پول را بگیرد او سعی می. (آلیس.) کشد می

  .اسم واقعی من پلین ـ جین ـ جونزِ. ممنون.) دهد پول را به او می لري. (دم یقول م: آلیس

  .شاید پولدار باشم اما احمق نیستم: لري

  .، من عاشق پولدار و احمق هستم»دکی«چه شرم آور : آلیس

  .با من شوخی نکن: لري

  .خوام عذر می: آلیس

هاي کوکاینی ــ تو هم  هاي هوایی، عروسک روبات  دونی هستند، همه دخترایی که تو این آشغال. قبوله: لري

کنید تا خودتون رو به جاي یکی دیگه قالب  استفاده می» صحنه«گیتون از اسماي  هباهاشون فرقی نداري ــ هم

  .دید احساس شرم نکنید کنید تا دیگه وقتی کس و سوراخ کونتون رو نشون یه غریبه تمام عیار می

  .حبت کرده باشمکنم اینجا ص من دارم سعی می

  .عوضی پوالت تموم شد: آلیس

  .من پول اتاق رو دادم: لري

  . این اضافه بر سازمانه: آلیس

  .)مکث(

  .ما سال پیش همو دیدیم: لري

  .اشتباه گرفتی: آلیس

  .صورتت رو لمس کردم... نمایشگاه آنا حمن توي افتتا: لري

  .شدي» نابود«... دونم می. دونم غم داري می

  .بزنبا من حرف 

  .زنم دارم حرف می: آلیس

  .با من تو زندگی واقعی حرف بزن: لري



  .دونستم تو اینجایی نمی

  .دونم کی هستی می

  .کنه عاشق هر چیزي هستم که تو رو آزرده می عاشق زخمتم، 

  .)شود به آرام خورد می لري. سکوت(

  ...بینه اون دیگه منو نمی

  .مین احساس رو داريدونم تو هم ه تو هم همین احساس رو داري، می

  .تونی اینجا گریه کنی نمی: آلیس

  .)شود به او نزدیک می لري. (بذار بغلت کنم  بغلم کن،: لري

  .اجازه نداریم بهم دست بزنیم: آلیس

  .)مکث(

  .بذار مواظبت باشم. امنه. آلیس باهام بیا خونه: لري

  .نیاز ندارم کسی مواظبم باشه: آلیس

  .ظبش باشنهر کسی نیاز داره موا: لري

  .ی تو نیستمدنمن انتقام گایی : آلیس

  .)مکث(

  .دم پولت رو می: آلیس

  .به پولت احتیاجی ندارم: آلیس

  .تو پول منو گرفتی: لري

  .ممنون: آلیس

  اینم یه جور قانونه؟. ممنون، ممنون: لري

  .کنم من فقط رعایت ادب می: آلیس

  .)نشیند می لري. مکث(

  افتن؟ اینجا، به گریه میآن  مرداي زیادي می: لري

  .امتیاز شغلیه: آلیس

  .)درنگ(

  تا حاال هوس یه مشتري رو داشتی؟: لري

  .آره: آلیس



  .هوس منو داري؟ چون من کامالً نسبت به احساستم به تو صادق هستم... منو از بدبختی نجاتب بده، تو: لري

  ؟»احساساتت«: آلیس

  .هر چی: لري

  .)درنگ(

  .ندارم من هوس تو رو. نه: آلیس

  .)مکث(

  .خالصانه ممنون براي صداقتت. ممنون: لري

کشن  ممکنه منو به جاي چیزي جز یه ماشین  غمگین خودپرداز که مدام ازش پول بیرون می: سئوال بعدي

  ببینی؟

  .معامله همینه؛ تو مشتري هستی، من سرویس: آلیس

.سکس راه نندازیم هاي هی، ما توي یه کلوب استریپ هسیتم، بیا کنفرانس سیاست: لري

  کنفرانس؟: آلیس

  .خواي در کونی میخوشگله تو : لري

.ولی من خوشگل نیستم: آلیس

  .)درنگ(

  .ولی تو خوشگلی: لري

  ».ممون«: آلیس

  .)کند یک سیگار روشن می کند،  کرواتش را صاف می  ایستد، می لري. مکث(

  دي؟ بهم پول تاکسی رو می: لري

  .نه.) خندان: (آلیس

  ...دم فردا بهت پسش می: لري

  .دي تویی که به ما پول می قانونِ شرکته، : آلیس

  آد؟ و ما در ازاش چی گیرمون می: لري

  .ما با شما خوبیم: آلیس

  ».دیم لخت ما رو ببینید و بهتون اجازه می«: لري

  .زیباست: آلیس

  .دین کنید یه چیزي از خودتون به ما می شما فکر نمی... جز اینکه: لري



  .کنین چون عشاقمون نیستین و یا هوس ما رو ندارین و یا حتی دوستمون ندارین برنده هسیتن فکر میشما 

  .)خندد کمی می لري. (جنگی در کار نیست: آلیس

  :دین ولی شما یه چیزي از خودتون به ما می: لري

  .کنیم دین و ما هر کاري بخوایم می می... تخیل... شما به ما

یعنی همون مزخرفاتی که از ذهنمون هر رو روز   قیقه از فیلماي خونگی ما رو ببینه ــاگه یه زن بتونه یه دی

  .کنید واقعاً این کارو می زنید،  از خایه به دارمون میگذره ــ  می

  .کنید شما قلمرو رو درك نمی

  .چون خودتون قلمرو هستید

  .تونم همین االن بهت بگم استریپ کنی می

  واي بکنم؟ ]می. آره: آلیس

  .نه: لري

  .یه چیز واقعی بهم بگو... آلیس

  .تونه انجام بده لباساش می دنترین کاریه که یه دختر بدون در آور دروغ گفتن جالب: آلیس

  .اما اگه لباس تنت نباشه بهتره

  .)شود به آینه دو طرفه خیره می لري. (تو قلب سرده. تو سردي: لري

  ي نزدیک این اطراف چی کار باید بکنی؟ یه خورده رابطه دنبراي به دست آور

  .ي نزدیک کار کنم خُب شاید دفعه دیگه روي رابطه: آلیس

ده که لباسات رو همین االن دربیاري و خیلی آروم  این جواب می. ده گم چی جواب می بهت می. نه: لري

  .لذت ببرمي جلوم  بچرخی و خم بشی و دستت رو بزنی به زمین کثافت تا منظره

  خواي؟ تو اینو می: آلیس

  .)درنگ(

هایش  لباس دنکند و به آرامی شروع به در آور آلیس مستقیم نگاهش می(تونم بخوام؟  دیگه چی می: لري

  .)کند می

تاریکی



  صحنه هشتم

  .رستوران

  .)یک ماه بعد. (اکتبر. زمان ناهار/ عصر

  .ددنپیون آنا بهش می. منتظر است. کشد دارد سیگار می. پشت یک میز نشسته، مشروب روي میز است دن

  .)بوسد او را می دن. (ببخشید، خیلی ببخشید: آنا

  چی شده بود؟: دن

  .)نشیند آنا می. (ترافیک: آنا

  .)زند آنا لبخند می. (الزم نبود بدویی  خیس عرقی،: دن

  ش دادي؟رسفا: آنا

  .سال پیش یه منو خواستمده : دن

  .)کند نگاهش می دن. مکث(

  چطور بود؟... خُب

  .خوب بود... اوه: آنا

  .)درنگ(

  ناهار خوردي؟: دن

  .م آم ـ هوم: آنا

  .)درنگ(

  کجا؟: دن

  .)درنگ(

  .همینجا: آنا

  اینجا؟: دن

  .انتخاب اون بود: آنا

  بعدش چی؟: دن

  .بعدش رفت: آنا

  .)مکث(

  و؟: دن

  .یی نداره»و«: آنا



  .)اندازد آنا شانه باال می. (یی باید باشه»و«یه   چهار ماه ندیدیش،: دن

  چطوره؟

  .افتضاح: آنا

  طبابت پوستیش چطوره؟: دن

  .االن مطب خصوصی زده: آنا

  اینو چطوري با سیاستش همسو کرده؟: دن

  .در حال حاضر زیاد به فکر سیاست نیست: آنا

  .)درنگ(

  نزد زیر گریه؟: دن

  .هایی موقعیه : آنا

  .بدبخت بیچاره.) در کمال صداقت: (دن

  ؟...بود» موقعیت سخت«... اون تو

  اي؟ از اینکه دیدمش عصبانی: آنا

  .من آلیس رو ندیدم... نه، نه، فقط اینکه: دن

  .دونی کجاست تونی اونو ببینی، تو نمی تو نمی: آنا

  .سعی نکردم پیداش کنم: دن

  .امضا کنه... دونی چرا دیدمشۀ دیدمش تا که کنه ببینمش، خودت می هاست داره التماس می اون ماه: آنا

  امضا کرد؟: دن

  .آره: آنا

  چه حسی داري؟.) گیرد دست او را می دن. (متاسفم. ــ دو بار مطلقه تو حاال مطلقه هستی. تبریک: دن

  .)آنا هم دست او را  بوسد، دست او را می دن. (ام خسته: آنا

. آورد کند به کیفش و کاغذهاي طالق را در می آنا دست می. شود خارج می دن. (بشاشم باید... و. عاشقتم: دن

  .)شود وارد می لري

  .عصب رخیر.) در حین نشستن: (لري

  .)کند به اطراف نگاه می لري. (سالم: آنا

  .از اینجا متنفرم: لري

  .حداقل تو مرکز شهره: آنا



  . یه شهر بازیه دنمرکز لن. از مرکز متنفرم: لري

  .)کند او را نگاه می لري(خواد ما رو کجا ببره؟  می. متنقرم و از آینده متنفرم» قدیمی«از 

  .برگرد

  .قول دادي که حرفش رو نزنی: آنا

  .برگرد: لري

  .)درنگ(

  کار چطوره؟: آنا

  .اشهب  کار افتضاحه،. اوه مسیح: لري

  اینجا پیشخدمت ندران؟.) دبلن. بال پیشخدمت استدنکند،  به اطراف نگاه می(

  .همشون مشغول هستن: آنا

  .کنم برگرد خواهش می. عاشقتم: لري

  .لطفاً اینو امضاش کن  .)شان است خیره لري. کند هاي طالق را روي میز پهن می آنا برگه. (گردم من بر نمی: آنا

  .)دهد آنا خودکارش را به او می. (خودکار ندارم: لري

  .امضا.) کند دتسش را رها می لري... (دستم رو پس بده.) گیرد او را می دست لري. (خودکار: آنا

  .)درنگ(

بریم به مطب شیک و کوچیک و روي تخت بیمارام با   خیال ناهار بشیم، بی: کنم به یه شرط امضاش می: لري

ضشم ــ کنی مریضشم ــ ولی من مری دونم که فکر می می خواي، دونم که نمی می. آخرین سکسمون قسل بشیم

کنم از  چون فکر می... تونم از خیرت بگذرم مگر اینه تو اتم، چون نمی چون من دیونه» به خاطر روزاي گذشته«

  .با ذکاوتت... براي فریفتن  یه نظر خیلی کوچیک تو بهم بدهکاري،

  .ت رو در اختیارم بذاريدنکنم ب براي تمام این دالیل ازت تمنا می

  .دم آزادیت رو بهت میام باش و در اضاش منم  جنده

  .مونم  دونی که من سر حرفم می خورم دیگه باهات کاري نداشته باشم ــ می اگه این کارو بکنی قسم می

  .)شود بلند می لري. (مونم اش به فکر امکان ایجاد ارتباط دوستی می دم و به موقعه طالقت می

  زنم هنوزم ودکا تونیک بخروي؟ حدس می. باید برم بار

  .)نشیند گردد و می بر می دن. شود خارج می لري. کند آنا با سر تایید می(

  خبري از پیشخدمت نشد؟: دن

  .نه: آنا



  خواي؟ غذا می: دن

  .) کند به او آنا آرام رو می شود، اش می خیره دن. (گشنه نیستم: آنا

  تو باهاش خوابیدي، نه؟: دن

  .)مکث(

  .)زند میلبخند  دن... (»متاسفم«... من. آره: آنا

  انتظار داري چی کار کنم؟: دن

  امیدوارانه؟... درك کنی: آنا

  .)درنگ(

  چرا بهم دروغ نگفتی؟: دن

  .گفتیم همیشه باید واقعیت رو بهم بگیم: آنا

  .یا تو اینهدنچیه واقعیت اینقدر خوبه؟ سعی کنیم براي تغییر دروغ بگیم ــ تعادل : دن

  .م و حاال اون ما رو ول کردهخواست کرد من کاري رو که می  ،دن: آنا

  .بهش هیچی ندادم  من عاشقتم،

  .)رود به سراغ سیگار می دن(ت؟ دنب: دن

با تمام عشقی که هنوز بین تو و اون هست و بگه الزمه باهات باشه تا ... با کلی ناامید... اگه آلیس بیاد پشت

  .دي بتونه ازت بگذره، تو به حرفش گوش می

  تجاوز وجدانی،. همدردانه دنــ یه گای از روي رحمِ دناین یه گای... بخشمت چون میآد ولی  منم خوشم نمی

  .مهروبونیه... این. کنن همه این کارو می

  .نه، ترسو بدونه: دن

  .جراتش رو نداري بذاري ازت متنفر باشه

  کیف بردي؟

  .نه: آنا

  آبت اومد؟.) کند آنا نگاهش می(اش متنفر شدي؟  پس از هر ثانیه: دن

  .نه: آنا

  تظاهر کردي؟: دن

  .آره: آنا

  چرا؟: دن



  کنی چرا؟ تو فکر می  برم، که فکر کنه لذت می: آنا

  اش بودي چرا این لذت فکري رو بهش دادي که خیال کنه تو حال کردي؟ اگه فقط تفاله: دن

  .دونم، فقط تظاهر کردم نمی: آنا

  کنی؟ براي منم تظاهر می: دن

  خوبه؟  هر سه بار یه بارش تظاهره،از . کنم آره می آره، : آنا

  .راستش رو بهم بگو: دن

  .)مکث(

  .باید تظاهر کنم... هر از گاهی

  .رسونی می و کمک به موقع... هستی» تو محوطه«... تو... آد من آبم می. آري تو آب منو در نمی مهم نیست،

  .آري تو آبم رو در می: دن

  .آد نوازشت کنه آب میحتی اگه یه پري کوچولو هم تو مردي، : آنا

  .)درنگ(

  .تو دیر کردي چون مستقیم از پیش اون اومدي اینجا: دن

  .)درنگ(

  .آره: آنا

  کجا بودي؟: دن

  .اش مطب تازه: آنا

  .)درنگ(

  .)کند کند او را نوازش کند، او خودش را از آنا دور می آنا سعی می. (ویزیت طوالنی: دن

  . تر باش کنم بزرگ خواهش می. تر باش حسود بزرگ... کنم از یه خواهش می ،دن: آنا

  تره؟ چی از حسادت بزرگ: دن

  .)سکوت طوالنی(

  بوسی؟ چرا منو نمی کنمی، وقتی عشق بازي می: آنا

  آد؟ گم عاشقتم خوشت نمی چرا وقتی بهت می

  .باهام حرف بزن. من با توام

  .کنم ولی ازت متنفرم م غیر منطقیه و درك میدون می. ام شرمنده. ده آزارم می: دن

  خیلی غیر معقوله؟  اي تو رو بکنه، عاشقتم و دوست ندرم مرد دیگه



  .فقط یه سکس بود. آره. نه: آنا

  .کردي تونستی بگاییش، ولش نمی اگه هنوز می.) محکم: (دن

  .ما دیگه معصوم نیستیم... تموم شده.) آرام(

  .شه بینم که عشقم توت داره خشک می دارم می... نکشدست از دوست داشتنم : آنا

  .اي نداشت هیچ معنی. اي بود کار احمقانه متاسفم، 

  .بخشی ي کافی دوستم داشته باشی، منو می اگه به اندازه

  کنی؟ داري امتحانم می: دن

  .کنم من درك می ، دن. نه: آنا

  .)کند نگاهش می. (کنه اون درك می... نه.) با مالیمت: (دن

  .بینم من فقط اونو توي تو می

  .ذارم من تقریباً خیلی بهش احترام می... همسر سابقت اون باهوشه،

  .)سکوت(

  تو کجا بودي؟: آنا

  با آلیس؟

روي فرش چمباتمه بزد . خواست توجه جلب کنه اون می. خوندم یه بار داشتم روزنامه می.) زند لبخند می: (دن

  .و جلوم شاشید

  نیست که تا حاال شنیدي؟ ترین چیزي این ملیح

  خواي بکنی؟ خوري در حالی که فقط می چرا قسم عشق ابدي می.) محکم: (آنا

  .خوام من تو رو می  خوام بکنم، من نمی: دن

  .کنه عشق کسلت می  خواي، تو هیجان می: آنا

  .کنه منو مایوس می... نه: دن

هاي قدیمی، آشنایت غریب، فکر  شوخی نه، ک بري؛ تو رو توي تخت باال پایین می کنم تو لذت می فکر می

  .شم تا ازش نپرسم اصلش رو متوجه نمی  کنم کلی حال کردي و واقعیت اینه که، می

اسکاچ و خشک   ودکا تونیک براي آنا،. گردد سر میز با دو لیوان مشروب بر می لري(دونی؟  خُب چرا نمی: آنا

  .)براي خودش

  .ودکا تونیک براي بانو: لري



ساس حنم چون اک این کارو می.) لريبه . کند نگاهش می لري. (مشروبت رو بخور بعدش بریم  .)لريبه : (آنا

  دونی، مگه نه؟ اینو می. سوره کنم و به خاطر اینکه دلم برات می گناه می

  .آره: لري

  به خودت حس خوبی داري؟) لريبه : (آنا

  .)نوشد می لري. (نه: لرري

  ...متاسفم .)به آنا: (دن

  .اصالً به تو کاري نداشت. این کار نکردم که آزارت بدم.) دنبه : (آنا

  .دونم می.) به آنا: (دن

  .)بوسند و آنا همیدگر را می دن... (بیا بریم خونه

  .)شود خارج می دن. (رم تاکسی بگیرم می

  گی؟ بهش می: لري

  .دونم نمی: آنا

  ...باشیبهتره درباره این طور چیزا روراست .) مفید: (لري

  .امضا: آنا

  .)درنگ(

  .من بخشیدمت : لري

  .)کند امضا می لري. (امضا: آنا

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه نهم

  .موزه

  .)یک ماه بعد. (نوامبر. عصر

در . دختري در لباس ژنده. یک ویترین شیسه اي که درش مدل کودکی اهل دوران ویکتوریا درش قرار دارد

  .1880 دنپس او مدلی از لن

  .یک بسته کوچک به دتس دارد. کند دارد به نمایشگاه نگاه می. او یک پلوور کشمیر به تن دارد. آلیس تنهاست

  .کند نگاهش می. شود وارد می لري

  .سالم خوشگل.) گیرد طرفش آلیس رو می(» .دنزن جوان، لن«: لري

  .دیر کردي خرفت: آلیس

  .)کشد پلوور را می لري. (هرزه.) بوسدش با حرارت می. (ببخشید: لري

  .دم پس می  ،»پلوور مقدس«: آلیس

  .نگهش دار. آد بهت می: لري

  .تولدت مبارك.) دهد آلیس بسته را به او می. (ممنون: آلیس

  .ممنون: لري

یادبود... و یه نگاهی انداختم به... شدم من رد می ستدیر کردم چون داشتم از وسط پارك پ.  

  .اوه: آلیس

  .)زند لبخند می کند، به نمایشگاه نگاه می لري(. اوه... آره: لري

  ازم متنفري؟: آلیس

  .پرستمت نه، می: لرري

  اش صحبت کنبم؟ الزمه درباره: آلیس

  .)بوسد آلیس او را می. (نه اگه تو نخواي: لري

  .برات یه سورپریز دارم. ممنون: آلیس

  .)کند نگاه می لريآلیس به ساعت . (تو پر از سوپریزه: لري

آنا . زند کند، لبخند می داخلش را نگاه می  کند، بسته را باز می لري. شود آلیس خارج می. (هیمنجا باش :آلیس

او . اي به همراه دارد یک کتابچه راهنما، دوربین و یک پاکت بزرگ قهوه. کند به ساعتش نگاه می شود، وارد می

کند، او را  سر بلند می لري. ایستد می. بیند را می لري. در صحنه ششم بهش داده بود، به پا کرده لريکفشی را که 

  .)بیند می



  کنی؟ اینجا چی کار می: آنا

  تو چی؟. گذرونم کسالت بعدازظهر یکشنبه رو می... من: لري

  .من با آلیس قرار دارم: آنا

  .)درنگ(

  کی؟: لري

  ...خواست نگاتیواش رو می... امروز صبح زنگ زد استودیوم .دنــ آلیسِ سابق  دنآلیسِ : آنا

  ...درسته: ...لري

  .)درنگ(

  .رفتی به موزه نمی: آنا

  .گن اي می شواهد چیز دیگه: لري

  .)درنگ(

  حالت خوبه؟.) مشکوك: (آنا

  تو چی؟ آره، : لري

  .امروز تولدته. خوبم: آنا

  .دونم می: لري

  .)درنگ(

  .مامروز صبح به فکرت بود: آنا

  .خوش بحالم: لري

  .)درنگ(

  .تولدت مبارك: آنا

  ).کند آنا به بسته اشاره می. (ممنون: لري

  هیدیه؟: آنا

  ...آره.) ... طفره رو: (لري

  .چی هست: آنا

  .تاندون نیوتون: لري

  از طرف؟: آنا

  .)درنگ(



  .پدرم: لري

  از طرف جو؟: آنا

  .)مکث(

  .از طرف آلیس: لري

  .کنشم من می

  .کنم من ـ آلیس ـ رو ـ می 

  .دونستم باهاش قرار داري اصالً نمی  اون این برنامه رو راه انداخته،

  .)مکث(

  .اونقدري بزرگ هستی که جدش باشی: آنا

  .افتضاخه، مگه نه: لري

  .باید شرم کنی: آنا

  .ام اوه شرم زده.) زند لبخند می: (لري

  .)درنگ(

  ر؟.چط: ...آنا

  .ه کلوب، اونم اونجا بودرفتم ی.) سربسته: (لري

  یه کلوب؟: آنا

  .آره، یه کلوب: لرري

  .اهل کلوب رفتن نبودي: آنا

  .کردم نیم رو تجدید میوداشتم جو: لري

  کلوب استریپ بود؟: آنا

  .آه، خوبه.) اندازد آنا شانه باال می(شه؟  حسودیت می.) کند آنا را نگاه می لري. (دونی یادم نیست می: لري

  وع شد؟از کی شر: آنا

  .حدوداً یه ماه پیش: لري

  قبل یا بعد از اینکه اومدم مطبت؟: آنا

  .اون برام استریپ کرد.) شهوت آمیز. (شب قبلش: لري

  .خوام بدونم نمی: آنا

  .دونم می: لرري



  قضیه اون بعد از ظهر رو نگفتی؟» دلبرت«تو به 

  .گفتم: آنا

  اون چی کار کرد؟: لري

  .)درنگ(

  .)کند آنا نگاهش می. (رفتار کردعین یه مرد : آنا

  .بهت گفتم که بهتره آدم همیشه رو راست باشه: لري

  .آب زیرکاه: آنا

  هستم؟: لري

  .شبیه توریستا شدي تو عاشق کتاباي راهنمات هستی،) از روي عالقه(

  .لطفاً ازم متنفر نباش. کنم یکی از اونام احساس می: آنا

  .)کند نا را نگاه میاو آ. (آسون تر از دوست داشتنته: لري

  .بینمون هیچی نیست... من و آلیس

  هیچی مثبت؟: آنا

  .)کنند از نزدیک بهمدیگر نگاه می. (خیلی: لري

  تونی یه صحبتی با وکلیت بکنی؟ می  زنیم، حاال که داریم حرف می

  .هنوز منتظر تایید طالقمونم

  .)شود آلیس وارد می. (البته اگه تو هم بخواي

  شنایسد؟ دو تا هم رو می شما سالم،: آلیس

  .فکر کنم باید بسپارمش به تو: لري

  مگه نه؟ بهش احتیاجی نداریم، کنم وقتی داریم کار می فکر خوبیه؛: آلیس

  .تا بعد، هرزه.) به آلیس: (لري

  .)گدارند رو می رود، به طرف بیرون می. (خداحافظ.) به آنا(

  .)شود خارج می لري. (در ضمن کفشاي قشنگین.) به آنا(

  چطور اینقدر بی رحم شدي؟: آنا

  .)کند آنا نگاهش می  گیرد، آلیس پلوورش را می. (اي زندگی کردم یه خورده: آلیس

  .تو بدوي هستی: آنا

  چطوره؟ دن. هستم  آره،: آلیس



  .خوبه: آنا

  اي پیشم؟ بهش گفتی می: آلیس

  .نه: آنا

  بري؟ رو می نوناش  :آلیس

  چی؟: آنا

  بري؟ رو می وناشنتو : آلیس

  خواي؟ چی می: آنا

  ت چیه آنا؟ آخرین پروژه.) دهد به آلیس آنا پاکت را می. (خوام من نگاتیوام رو می: آلیس

  .هاي متروك ساختمون: آنا

  .چقدر خوبه، زیبایی زتشی: آلیس

  کنی؟ چی کار می لريتو با : آنا

  .همه کار: آلیس

  .آد از تخت خوشم می

کنه رو ببینی ــ شاید بتونه وجدانت  بیایی و شوهرت که سرشو کرده تو بالشت و گریه می  یه شب باید بیایی،

  .رو بیدار کنه

  .دونم چی کار کردم می: آنا

 رستن،پ میدر اصل اونا همه تو رو . هاش رو ناراحت کرده ترین فکرش اینه که چطوري خونواد بزرگ: آلیس

  .ي سوراخ کونمه تا شاید بتونه جوابی پیدا کنه ها خیره ساعت. ريکنن چرا باید همه چیز رو از بین بب درك نمی 

  تو نظري نداري آنا؟

  گردي پیشش؟ چرا بر نمی

  هم برگرد پیش تو؟ دنکه : آنا

  .شاید: آلیس

  .از خودش بخواه: آنا

  .اهل التماس نیستم: آلیس

  .خودش ولت کرد، من مجبورش نکردم دن: آنا

  .خودي از زیرش شونه خالی نکن شت، بیتو خودت رو در اختیارش گذا: آلیس

  .اشتباه بزرگیه لري دنگای: آنا



  .گان رو می لريخُب، همه   آره،: آلیس

  .آد اصالً خوشش نمی هستی، دنتو دختر کوچولوي : آنا

  اون حتی وقتی عصبانی هم هست،.) گیرد آنا نگاهش را می. (ینم کنم اینو مدیون فکر می. پس بهم نگو: آلیس

  .زن عالی. زیباست

  .فقط بسش کن: آنا

  .ریم حاال داریم پیش می: آلیس

  بالم؟دنچرا االن اومدي  چرا االن،: آنا

پنج ماه طول کشید تا به خودم قبولوندم ازم بهتر   کنم، ي کافی احساس قدرت می چون االن به اندازه: آلیس

  .نیسیت

  .مسابقه نبود: آنا

  .چرا هست: آلیس

  .بال دعوا نیتسمدنمن : آنا

  .پس باختت رو قبول کن: آلیس

  چرا این کارو کردي؟.) با مالیمت. کنند بهمدیگر نگاه می. سکوت(

  .من عاشقش شدم آلیس، .) جدي: (آنا

  .یاستدنترین حس توي  این احمقانه: آلیس

  .اي تو کار نبود ــ انگار انتخاب دیگه» من عاشق شدم«

تونم  تونم خودم رو وقفش کنم یا نمی نمی  ارو بکنم،تونم این ک یه لحظه هست، همیشه یه لحظه هست؛ نمی

  .اي تو کار بوده دونم لحظه ولی می  ي تو کی بوده، دونم لحظه نمی. مقاومت کنم

  .اي بوده آره لحظه: آنا

  .تو عاشق نشدي، خودت رو تسلیم اغوا کردي: آلیس

  .خُب تو عاشقش شدي: آنا

تمام «پیدا کردم و به خودم گفتم ... ساندویچ... نگاه کردم و یهتو کیف دستیش رو . نه من انتخابش کردم: آلیس

  ».رو بریده اشریزم پاي مردي که نون عشقم رو می

  .من عاشقش نشدم، انتخابش کردم

  خوایش؟ تو هنوزم بعد از کاري که باهات کرده، می: آنا

  .منو دفن کرده... کنی، اون درك نمی: آلیس



  .منو نامرئی کرده

  شی؟ از چی داري مخفی می.) هکنجکاوان: (آنا

  .همه چیز یه دروغه، هیچی مهم نیست. همه چیز.) آرام: (آلیس

  .دلیلش ندیده کرفتن سنه. خیلی آسونه آلیس: آنا

  .)کند به آلیس نگاه می  زند، آنا براي خودش لبخندي می. (تو پیري  خُب آره،: آلیس

  .متاسفم. ودخواه باشممن یه انتخاب داشتم و انتخاب کردم که خ. متاسفم: آنا

  .رو از یکی دیگه دزدیم دنهمه خودخواهن، منم .) اندازد شانه باال می: (آلیس

  روت؟: آنا

  .بهم ریخت  ترکش کرد، دنوقتی . روت: آلیس

  هیچ وقت شد بیاد ببینیتت؟: آنا

  خواي چی کار کنی؟ االن می... خُب.) کند به آنا آلیس رو می. (نه: آلیس

  .)زند به پلوور آلیس دست میانا . (فکر: آنا

  تو تخت باهات مهربونه؟ لري

  .بهتره دنولی   خوبه،: آلیس

  .برات هست لريحداقل   مزخرفه،: آنا

  .البته یه شیوه خودش  هم هست، دن: آلیس

  .دونن چطور عشق بازي کنن کنن و نمی می دناونا یه عمري رو صرف گای: آنا

  .)مکث(

  دونی چرا؟ تو می. زنه عاشقشه، مثل سگ لیسش می لري یه زخم روي پامه،: آلیس

  .این همون چیزیه که باهاش طرفیم. دونه دکتر پوسته؟ خدا می) اندازو شانه باال می: (آنا

  .خوبی هستن» باربرهاي«رسم و براي یه مدت اونا عالین،  از راه می» بار و بندلیمون«... ما با

  .باري ندارن... ».اونا عاشق هستن«... کنن الً کل وجودش رو رد میاونا اص» بار و بندیل شما کجاست؟«گیم،  می

  .با بار وبندیل اوا... رسه یه نیروي عظیم نابود گر از راه می... آي آرامش پیدا کنی تا که می... بهدش

  .ایسته همه چیز می

  .ي حرکتین ترین اسطورهایی که مردا نسبت به زنا دارن اینه که ما آماده یکی از بزرگ

  .دارن، نه به خاطر خودمون موندوست دیم  رو به خاطر احساسی که بهشون میاونا ما 

  .اونا عاشق رویان



  .تو باید انتظارت رو کم کنی. ما هم هسیتم: آلیس

  .اي خوام فروتن باشم، ولی تو بچه نمی. گفتنش آسونه: آنا

  .کنی داري فروتنی می: آلیس

  کیه؟» عوضی«.) کنند میبهمدیگر نگاه . (اي و تو هم بچه: آنا

  .دونم ؟ نمی»عوضی«: آلیس

  .گه تو خواب می: آنا

  .)رود آلیس به طرف در خروجی می. (باید برم.) زند لبخند می: (آلیس

  .)گیرید آلیس پاکت را می. (نگاتیوات یادت نره: آنا

  .)دهد آلیس پاکت را به آنا می. (ممنون. آره اوه، : آلیس

  .)کند آنا به پاکت نگاه می. شود یس خارج میآل. (کار درست رو بکن آنا

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه دهم

  .لريمطب 

  .)یک ماه بعد. (دسامبر. غروب

  .پشت میزش نشسته است لري. یک میز عمل  و دیگر،. تلفن، تاندون نیوتن کامپیوتر،: لريروي میز 

  .اش به دستش است چمدان قهوه. اده، شوریده استتسای دن

  .سکوت

  خُب؟: لري

  خوام آنا برگرده؟ می: دن

  .اون انتخاب خودش رو کرده: لري

  .شبیه یه تیکه آشغال شدي

  .)گذارد چمدانش را زمین می دن. درنگ(

  .من عاشقش شدم. بهت یه معذرت خواهی بدهکارم: دن

  .ت نبوددنقصدم آزار دا

  .عذر خواهیت کو؟ کیري: لري

  .خوام عذر می: دن

  .شاد باشه... دي بره تا بتونه اجازه میاگه عاشقشی، بهش 

  .باشه» شاد«خواد  اون نمی: لري

  .خوان شاد باشن همه می: دن

  .خوان ناراحت باشن تا ثابت بشه افسرده هستن می. خوان ها نمی افسرده: لري

فسرده کننده ا... تونه که خودش می  یا و زندگی کنن،دنباید برن تو   تونن افسرده باشن، اگه شاد باشن دیگه نمی

  .باشه

  .آنا افسرده نیست: دن

  نیست؟: لري

  .من عاشقشم: دن

  .تو عاشق خودتی  تو عاشق آنا نیستی،. آخ واي، منم همین طور: لري

  .من عاشق خودم نیستم. کنی اشتباه می: دن



مگه  ه،بخو. یاي شماستدنشی ــ شما آدماي خودخواه ــ  پیروز می: دونی چرا هستی و یه چیزي رو می: لري

  .)اندازد نگاهی به اطراف مطب شیک می دن(نه؟ 

  .دفتر خوبیه: دن

  .بال انتقامیدنتو   خواي، تو حتی آنا رو نمی. تویی که خودخواهی

  .اون برگشت پیش تو جون تحمل زجرت رو نداشت

  .شناسی، تو عین یه سگ که عاشق صاحبشه، عاشق اونی تو اونو نمی

  .ون دلیلو صاحب عاشق سگه به خاطر هم: لري

  .پیروزه» اشتیاق«همدلی همیشه بر 

  .بخشیش هیچ وقت نمی دي،  تو آزارش می: دن

  .بخشمش ــ من اونو بخشیدم معلومه که می: لري

  .شی تو داري نابود می. بدون بخشش ما یه مشت وحشی هستیم

  .شدي من نبودم باهاش آشنا نمی: دن

  .ممنون... آره: لري

  .اون یه شوخی بود یه شوخی بود، ازدواجت با: دن

  .هاي طالقش رو براي وکیلش نفرستاد هیچ وقت برگ: گم یه چیز خوب بهت می: لري

کنی شبیه خودتم ولی بدون  مثل تو شک ندارم که منم یه جورایی خیال می» یک آتیشیتقهرمان رمان«براي یه 

  .شک من اونیم که انتخابش کرده

  .ي زنا احترام بذاریم و ما باید به خواسته

به . دارد برش می لري. (کشمت می.) زند تلفن زنگ می(خورم که ــ  اگه یه بار دیگه بهش نزدکی بشی، قسم می

  .) گذارد تلفن رازمین می لري. (باشه. آه هان.) آن طرف خط

  .)شود ي مالقات بیمار می اورد و آماده ژاکتش را در می لري. (باید برم سراغ مریضام

  کر کردي لذت بورده؟ولی اون امود اینجا ف: دن

  .براش درست کرده باشم» اوقات خوش«کنمش تا یه  نمی: لري

  .یه جنگ خوب هیچ وقت منصفانه نیست. اونو کردم تا تو رو گایده باشم

  .)زند وزخند میپ لري. (پرگناه دنبرد، اون یه کاتولیکه ــ عاشق کر و آره، اون لذت می

  .تو حیوونی: دن

  تو چی هستی؟. هستم: لري



  نموداره؟کنی عشق شبیه یه  ست؟ فکر می کنی عشق ساده فکر می: دن

  .تا حاال قلب آدم رو دید؟ شبیه یه مشتیه که تو خون غلطیده: لري

  .گو توي دروغ. نویسنده... توي... برو کون خودت بذار

  .کنم برو چندتا وقت رو درك کن وقتی که من دارم دستام رو کثیف می

  .اون از سادگیت متنفره. اون از دستات متنفره: دن

  .)مکث(

  .زدم ي تو حرف می من تمام هفته رو داشتم درباره... گوش کن: لري

  .کنیس گه تو با چشماي بسته می آنا بهم می

  .خواي ت رو می شی، مادر مرده بهم گفته شبا از خواب پا می

  .بچه ننه

  بهتر نیست بس کنیم؟

  .قبول کن. تموم شده

  .دونی چون درکی از همدلی نداري عشق رو نمی ي تو اولین چیز درباره

  .)کند نگاهش می دن. (شناسی آلیس رو نمی... تو حتی

  ؟دناز کجا اوم  به زخماش فکر کن،

  .)درنگ(

  کی آلیس رو دیدي؟: دن

  .)مکث(

  .تو یادته. نمایشگاه آنا: لري

  .یه زخم شبیه عالمت سئوال، معما رو حل کن

  .همراه مادر پدرش وقتی بچه بوده تو تصادف به: دن

  .)مکث(

یه مشکل ذهنیه که خودش رو توي پوست نمایون . »آماس مصنوعی پوست«اي هست به نام  یه عراضه: لري

کننش،  می  ریزن، سفید کننده روي خودشون می. دهد بیمار پوست خودش رو مورد استفاده قرار می. کنه می

سازن درست با همون توجه  بیماري خودشون رو می اونا. کنن شاشو یا حتی گاهی اَن خودشون رو مصرف می

یک تکه  لري. (آد ولی منبع خود فریبیه می» واقعی«به نظر . شیطانی به جزییات که یه هنرمند یا یه عشاق داره

  .)کند دارد و یک روکش تازه براي تخت بیمار درست می کاغذ مخصوص بر می



  .کنم آلیس شخصیت خودش رو تقسیم کرده من فکر می

  .ست خیلی شایعه دن شون رو تو سن کم از دست می هایی که خانواده تو بچه

  .دنکنند، آزرده ش اونا خودشون رو سرزنش می

  .نیست» آزرده«آلیس   :دن

  .چرا هست :لري

دختره . گذره تونی ببینی جلوي چشمت چی می هنري اساسی خودت هستی که نمی» احساسات«قدر  اون تو

  .خواد که بهش عشق ورزیده بشه می توي یه کتاب باشه،  خواد نمی. حساس و لطیفه

  دونی؟ تو از کجا می: دن

  .)درنگ(

  .)کند نگاه می دناز نزدیک به  لري. دهد که برود را به او می دنچمدان  لري. (تشخیص پزشکی: لري

  .اینجا گریه نکن

  .)کند اش می نظاره لري. شود، هدایتی روي خودش ندارد خورد می دن. سکوت(

  .)دهد به گریه ادامه می. (متاسفم: دن

  ...)باالخره. کند هق او را تماشا می هق لري. (دونم چی کار کنم نمی

  .)هایش رود، سرش در میان دست روي صندلی فرو می دن. (بشین: لري

  .خواي؟ برگرد پیشش توصیه منو می

  .محوه شده رفته. پذیره اون دیگه منو نمی: دن

  .)مکث(

  .)کند سر بلند می دن. (نیست نه این طور: لري

  .کنه کار می... »کلوب«... اون توي یه. اتفاقی.. پیداش کردم

  .آره لختش رو دیدم

  .نکردمش  نه،

  باهاش حرف زدي؟: دن

  .آره: لري

  ي چی؟ درباره: دن

 .)به آن طرف خط. دهد دستمال کاغذي می دنبه . دارد گوشی را بر می لري. خورد تلفن زنگ می. (تو: لرري

  .)نویسد اش چیزي می روي کاغذ نسخه. گذارد گوشی را می لري. (یه دقیقه. آره



  حالش چطور بود؟: دن

  .فراي همدلی. عاشقته.) در حال نوشتن: (لري

  .)دهد می دنیه تکه کاغذ را به  لري. (ت اینم نسخه... بیا

  .اینجا محل کارشه

  .)کنند به همدیگر نگاه می. (برو پیشش

خواهد برود ولی نگاهش به تاندون نیوتن  می دن. کند هایش می شروع به تنظیم پرونده لري. (ممنون: دن

  .)افتد می

  از کجا آوردیش؟

  .)رود با کامپیوترش ور می لري. (ست هدیه  :لرري

  گدري؟ هنوزم تو نت ول می

  .این اواخر نه: دن

  ).درنگ(

  .خواستم بکشمت می: لرري

  .خواستی منو بکنی کردم می فکر می: دن

  .پر رو نشو.) زند لبخند می: (لري

  .در ضمن از کتابت خوشم اومد

  .تو تنهایی... ممنون: دن

» انسانی«) در کمال حیرت(زنم ولی ازش خوشم اومد ــ چون  من کیر ادبی تو رو ساك نمی. آنا هم هست: لري

  .باید یکی دیگه بنویسی. بود

  .سوژه ندارم.) اندازد شانه باال می: (دن

  .)درنگ(

  .یه پلیس تکونم داد وقتی نه سالم بود،: يلر

  .عمو تد. هنوزم هست. عموم بود

  .آدم خوبیه، زادواج کرده، یه خورده دارت باز پلیدیه

  .تا داستانه  بهم نگو سوژه نداري، هر زندگی انسان میلیون

  .وگرنه هیچ وقت ازش خالصی نداشیتم  شه ــ خدا رو شکر که زندگی تموم می

  .کساالت بار، جزو تاریخ جهانه دنبنگ تا کراز همون بیگ 



  .مونن استخوانمون بیشتر می... کشتمون مون میدنب... مون وحشیه جسم

  نویسی؟ هنوز براي صفحه ترحیم می

  .آره: دن

  سرت شلوغه؟: لري

  آره؟ چطور؟: لري

  .)زنند لبخند می. (سردبیر قبلی مرد: دن

  .بودمیه هفته باهاش تو بیمارستان . مسمویت الکل

  .)کنند بهمدگیر نگاه می(

  .)کند به تاندون نیوتن اشاره می دن. (واقعاً باید مریضام رو ویزیت کنم: لري

  .یکی از اینا بهم داده بود... آلیس: دن

  جدي؟: لري

  .)درنگ(

  و تو رو؟: دن

  .بابام: لري

  پدرت؟.) شکاك: (دن

  .آد آره، از چیزاي قدیم خوشش می: دن

  رسته؟راننده تاکسی، د: دن

  معلمه؟)... »و پدر تو؟«پرسد  اش می با اشاره لري. (آره: لري

  .معلم تاریخ: دن

  .)کنند آنها حرکتش را تماشا می. دارد تاندون را به حرکت وا می لري. مکث(

  .)شود بلند می دن. (کردي هیچ وقت نباید با آنا قاطی می: لري

  .ممنون. دونم، متاسفم می: دن

  براي چی؟: لري

  . اي مهربونیتبر: دن

  .)خواهد خارج شود می لري. (صورت حسابت توي صندوق پستته. من مهربونم: لري

  .)لريکند به  رو می دن... (دن

  .بهت دروغ گفتم



  .من آلیس رو کردم

  .گم متاسفم که دارم بهت می

  .دل گنده نیستم که ببخشمت... اونقدر... من فقط

  .)کنند بهمیدگر نگاه می. (عوضی

  تاریکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  صحنه یازدهم

  .اتاق هتل

  .)یک ماه بعد. (ژانویه. دیروقت

دارد انجیل نسخه گیدیون. کشد سیگار می روي تخت دراز کشیده است، دن
8
او ته سیگار را در . خواند را می 

  .کند زیرسیگاري خاموشم می

  .آلیس در حمام است، پشت صحنه

  .)زند رو به حمام پوزخند می دن. (نشون بدهپوزخند رو بهم ) خارج صحنه: (آلیس

  .مبتذل) خارج صحنه(

  .)زند روي تخت چرخ می. شود آلیس پیژامه به پا وارد می. (کنی ، هتل رو بیدار میهصبح دوِ.) خندان: (دن

  .منو بکن: آلیس

  .بازم؟ باید تا ساعت شیش بیدار باشیم: دن

  کننده باشه؟ تونه اینقدر ناامید چطوریه که یه مرد می: آلیس

  ریم؟ کجا می ...خُب.) کشد هایش دراز می آلیس در میان دست. (افسون منه: دن

  .)دهد او را غلغلک می دن. (مهمون منی ــ تعطیالت سورپیریز منه ــ قانون منه: آلیس

  ریم؟ میکجا داریم : دن

  .نیویورك.) خندد می: (آلیس

  .اي فرشته: دن

  کشنه؟ چقدر پروازش طول می

  .هفت ساعت: آلیس

  .تونم هفت ساعت پرواز کنم نمی: دن

  .)بوسد او را می. (کنم من ازت محافظت می. هواپیما قراره پرواز کنه: آلیس

  .از پرواز نترس

  یادت موند پاسپورتم رو برداري؟. ترسم از سقوط می  ترسم، نمی: دن

  .معلومه، با پاسپورت خودمه: آلیس

  و پاسپورت تو کجاست؟: دن
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  .دهند ها و مهمانسراها قرار می ي کوچک از انجیل که مبلغان مسیحی در هتل نسخه 



  .)کند نوازشش می دن. (بینه هیچ کس عکس پاسپورت منو نمی. که تو نتونی ببینیش جایی: آلیس

  .شه که با همیم هی وقتی سوار هواپیما بشیم چهار سال می

  .)کند کشد، نگاهش می دست می دن. (عوضی... سالگرد مبارك

  .وام چشمام رو در بیارم] می: دن

  ).شود ازتخت بلند می دن. (دونات هم بشوردن: آلیس

  تو ساندویچم چی بود؟: دن

  .تُن: آلیس

  سیبم چه رنگی بود؟: دن

  .سبز: آلیس

  .قرمز بود: دن

  .سبز بود و افتضاح: آلیس

  اولین حرفی که بهم زدي چی بود؟: دن

  ».سالم غریبه«: آلیس

  .اي عجب جنده: دن

  .)درنگ(

  کجا بودم؟: آلیس

  .مدفونرودخونه ... بعد بازار گوشت فروشا و بعدش» کلوب«: دن

  .)درنگ(

  چی؟: آلیس

  .و از این حرفا... اون خوك شناگر...ي فلت رو ببینی فیریز تا رودخونه رفته بودي پل بلک: دن

  .)رود حمام و می» آید یادش می« دن. (بابابزرگ نخ داستان رو از دست دادي: آلیس

  .که توش یادبوده... و تو رفتی به اون پارکه .)خارج صحنه: (دن

  رفتی؟ با کی اونجا میتو : آلیس

  .ام پدر پیر مرده.) خارج صحنه: (دن

  .چکیده بود  اش کره خورد، رو چونه مرغ می اون یه ساندویچ تخم: آلیس

  این چیزا رو چطور یادته؟.) خارج صحنه: (دن

  نقطه ضعف تو چی بود؟. هاي روشنفکرانه و چرند نیست چون مغزم پر از دري وري: آلیس



  مال تو چی بود؟. دنم حرف بوک.) خارج صحنه: (دن

  .)عینکش را به چشم گذاشته. شود وارد می دن(یا زرد؟  دنها قرمز بو صندلی. دنسالح کر خلع:آلیس

  .دونم نمی: دن

  .دننارنجی بو  سئوالی انحرافی،: آلیس

  .دوشیزه. تو خودت یه سئوالی انحرافی هستی: دن

  .)مکث. آورد چیزي به یاد می کند، نگاهش می دن. کند آلیس پاهایش را باز می. (سلحشور: آلیس

  آد؟ یه دکتر رو یادت می: دن

  .)درنگ(

  کدوم دکتر؟... نه: آلیس

  .)مکث(

  .بهت سیگار داد... یه دکتر بود: دن

  .)درنگ(

  .تعطیالت نبودم... وقت من هیچ. نه: آلیس

  .با هم بیرون شهر رفتیم: دن

نگاهش  دن. (ديز که بهتر اسمش رو نیاریم زنگ میعجوزه ... اون حساب نیست، مدام قایمکی به اون: آلی

  .)کند می

  کنی خوشبخت هستن؟ فکر می: دن

  کیا؟: آلیس

  .لري... آنا و: دن

  .بیا تو تخت. حوصله حدس ندارم: آلیس

  کنی کم بیازي؟ چطوري سعی می. خوام از پام بندازي می: دن

  .)کند بوسد، پاهایش را نوازش می گیرد، او را می آلیس را می. رود به تخت می دن. (وان عمیق درونیت: آلیس

  اینجا جاي چین؟: دن

  .دونی جاي چین می: آلیس

  جاي چی؟: دن

  .خواستم از چرخ کمکی استفاده کنم ام افتادم چون نمی از دوچرخه: آلیس

  جداً؟.) باورش نشده: (دن



  .دناوم دونی از کجا می: آلبس

  .)درمگ(

  تو خودت خطا رو انداختی؟: دن

  .نه: آلیس

  .)درنگ(

  .پاسپورتت رو بهم نشون بده: دن

  .نه، توش زشتم: آلیس

  .)درنگ(

  .خواي دست از استریپ بکشی کی می: دن

  .به زودي: آلیس

  .تو بهش معتادي: دن

  .نه نیستم: آلیس

  .گیرم بابتش پول می

  .)تواند جلوي خودش را بگیرد درگیر است، اما نمی دن. مکث(

  .بهم بگ چی شده: دن

  .هیچی نشده. نکن... دن: آلیس

  اما اون اومد کلوب؟: دن

  .اون نگاهت. آي کلوب تو می. آن کلوب مرداي زیادي می: آلیس

  .اون نگاه خودت: دن

  .)شود اش می خیره. (چه کاله گیسی. چه نگاهی

  .نگاه رو... این... ت رو دیدماین صور... عاشق صورتتم

  .و بعدش رفتی وسط راه

  .ي زندگیم بود لحظه

  .ي زندگی توه االن لحظه: آلیس

  .تو عالی بودي: دن

  .هنوزم هستم: آلیس

  .دونم می: دن



  .پیشونیت رو بوسیدم... داده بودي» لم«وقتی ... تو راه به بیمارستان

  !شهوتی: آلیس

پیشنانی او را  دن(» .مال منه... آره«و من گفتم » مال خودته؟«گفت ... بوسمت راننده دید که دارم می: دن

  .)با خودش درگیر است. کند به خودش نزدیکش می  بوسد، می

  یه خورده باهات گپ زد و همین؟ پس اون اومد کلوب و استریپت رو دید،

  .آره: آلیس

  .خوام بدونم باهاش خوابیدي، من فقط می خوابیدي،اگه باهاش . تو امنی  من عاشقتم،. بهم اعتماد نداري: دن

  چرا؟: آلیس

  .)کند صورت او را نوازش می دن. (ام دیونه... من... خوام همه چیز رو بدونم چون چون می.) مهربانانه: (دن

  .)مکث(

  ...بهم بگو

  .)سکوت طوالنی(

  .کردي می  اي زندگی تو داشتی با آدم دیگه. هیچ اتفاقی نیفتاد: آلیس

  کنی؟ داري توجه می.) محکم: (دن

  .فقط گفتم... کنم من چیزي رو توجه نمی  :آلیس

  چی گفتی؟: دن

  .گن من چیزي نمی: آلیس

  .)پوشد آید و شلوارش را می از تخت بیرون می دن. (خوام من فقط واقعیت رو می: دن

  .گم دارم واقعیت رو بهت می: آلیس

  .اید تو و واقعیت به هم غریبه: دن

  بهش کادو دادي؟تا حاال 

  .)درنگ(

  ري؟ کجا داري می. نه: آلیس

  .سیگار بخرم: دن

  .همه جا بسته ست: آلیس

  .)پشود کتش را می دن. (گردم زودي بر می رم ترمینال، می: دن

  .وقتی برگشتم لطفاً واقعیت رو بهم بگو



  چرا؟: آلیس

  .)کند نگاهش می. (عاشقتممن   بهم اعتماد کن،. چون بدون اون ما حیوونیم. چون بهش معتادم: دن

  .)کند به او آلیس آرام رو می(چیه؟ 

  .)سکوت(

  .من دیگه عاشق نیستم: آلیس

  .)مکث(

  ...خوام معذرت می... ببین: دن

  .من دیگه عاشقت نیستم. کنم من موضوع رو عوض می  نه،: آلیس

  از کی؟: دن

  .همین االن... االن.) آرام: (آلیس

  .پس تمومه  بهت راستش رو هم بگم، تونم خوام دروغ بگم و نمی نمی

کند و  را پیدا می دنپاسپورت   اش، رود سراغ کوله آید و می آلیس از تخت بیرون می. (ترکم نکن... آلیس: دن

  .)دهد بهش می

  .من گم شدم... من رفتم: آلیس

  ».خداحافظ. تمسقت نیشدیگه عا«

  .)درنگ(

  گی؟ چرا واقعیت رو بهم نمی: دن

  که بتونی ازم متنفر باشی؟  .)آرام: (آلیس

  .حاال برو. دادم تو رو ترجیح می. اومد آبم می. بردم لذت می. خیلی زیاد. رو گایدم لري

  .)مکث(

  .بهم گفته بود  دونستم، می: دن

  دونستی؟ می: آلیس

  .خواستم تو بهم بگی می: دن

  چرا؟: آلیس

  .شنیدم چون ممکن بود دروغ گفته باشه، باید از زبون تو می: دن

  .بخشی دونستم هیچ وقت منو نمی گفتم چون می هیچ وقت بهت نمی: آلیس

  .بخشیدم، بخشیدم می: دن



  چرا بهت گفت؟: آلیس

  .چون عوضیه: دن

  چطوري تونست؟) شوریده: (آلیس

  .خواست این طوري بشه چون می: دن

  ولی چرا امتحان من؟: آلیس

  .چون من یه احمق: دن

  .آره: آلیس

  .حاال لطفاً برو. بودممن تا ابد عاشقت 

  .این کارو نکن آلیس، با من حرف بزن: دن

  .زنم ــ گم شو دارم حرف می: آلیس

  منظورم این نبود که ــ  سوتفاهم شده، ببخشید،: دن

  .چرا منظورت همین بود: آلیس

  .من عاشقتم: دن

  کجا؟: آلیس

  ؟ چی؟دن

  کجاست؟» عشق«این . نشونم بده: آلیس

  .کنم کنم، احساسش نمی لمسش نمی   بینمش، نمی

  .تونم هیچ کاري بدون کلمات راحتت بکنم شنوم ولی نمی یه مشت کلمه می  شنومش، نمی

  کنم ــ خواهش می  گوش کن،: دن

  .هرهر چی بگی خیلی دیگه دی: آلیس

  .کنم این کارو نکن خواهش می) ناامیدانه: (دن

  .کنم میمامورا رو خبر ... حاال برو وگرنه. تموم شد: آلیس

  .)درنگ(

آلیس سعی . مکث. کنند همدیگر نگاه میه ب. (اینجا خبري از حفاظت نیست. تو توي کلوب استریپ نیستی: دن

  .)با هم درگیر هستند. اندازد روي تخت او را می دن. کند تلفن را بر دارد می

  چرا باهاش خوابیدي؟: دن

  .خواست دلم می: آلیس



  چرا؟: دن

  .حوسش رو داشتم: آلیس

  چرا؟: دن

  .تو نبودي: آلیس

  چرا اون؟: دن

  .چون محترمانه درخواست کرد: آلیس

  .گی میدروغ : دن

  خُب؟: آلیس

  تو کی هستی؟: دن

  .)گیرد او یک دستی گلویش را می. کند آلیس به صورت او تف می. (من هیچ کسم: آلیس

  .منو بزن آشغال. خواي همینو می. منو بزن برو،

  .)سکوت. زند آلیس را می دن. سکوت(

  یه تک فکر ناب تا حاال تو مغزت از خودت داشتی؟: آلیس

  تاریکی

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صحنه دوازدهم

من ستپارك پ.  

  .)شش ماه بعد. (جوالي. بعد از ظهر

  .ش است یک دفترچه راهنما همراه. کند آلیس به یادبود نگاه می. یک روز تابستانی

آنا رو . کند آنا را تماشا می. او دو لیوان فومی همراه دارد. روپوش سفیدش را به دست گرفته ایستاده، لري

  .گرداند می

  .ت روپوش همراه.) شود نزدیک می لري. (جاسوس: آنا

  .روپوش سفید: لري

  .)دهد یک لیوان به آنا می لري. (لريسالم دکتر : آنا

  .)طرف یادبود گردد آنا بر می(اینو خوندي؟ . ممنون

  .)کند نشیند روي یک نیکت و یک سیگار روشن می می لري. (آد دونم خوشت می می آره،: لري

ر تالشش براي نجات جان کودك از اسبی دکه در اثر زخمی که ... هفده ساله... الیزابت بوکسال.) خواند می: (آنا

  .)لريکند به  میآنها رو . (1888بیستم ژوئن . فوت کرده بودرم کرده انجام داده 

  پولی چطوره؟

  .)درنگ(

  .پولی عالیه: لري

  .کشه دونستم تهش کارت به یه پرستار خوشگل می همیشه می: آنا

  جدي؟ از کجا؟: لري

  .شه کردم این طوري می فکر می: آنا

  ست؟» یه دونه«... اون

  .)اندازد نگاهی به آنا می. (دونم نمی: لري

  .نه

  .شه نمیگیرن، کسی عوض  همه درس می

  .تو عوض نشدي: آنا

  .)درنگ(

  با کسی هستی؟... تو: لري

  .نه: آنا



  .یه سگ گرفتم

  جدي؟ چه نژادي؟: لري

  .هیچی نداشت... قالده نداشت  تو خیابون پیداش کردم،. مونرل، ولگرد بود: آنا

  .)مکث(

  .خیلی جذاب شید: لري

  .شروع نکن: آنا

  .)کند آنا نگاهش می... (رم یکی فقط می: لري

  .گم جدي می

  .تفاله داغون  گم شو و بمیر،: آنا

  .)مکث(

حموم .  یموندنزانوم خورد به وان چ... اون شب... وقتی چپیدم توي حموم: اینو هیچ وقت بهت نگفتم: لري

آینه دشات دومیدانی . پیچیدم کردي داشتم از درد به خودم می گریه می وقتی داشتی توي نشیمن. غافلگیرم کرد

  .)زند آنا لبخند می. (گرفت می

  کار چه خبر؟

  .هاي طوالنی ریم پیاده روي با همدیگه می... برم بیرون شهر سگ رو می... تو استراحتم: آنا

  .)درنگ(

  .ناراحت... نشو به آدم: لري

  .)کند نگاهش می يلر. (گم شو. نیستم. شم نمی: آنا

  .عشقت رو نریز پاي یه سگ: لري

  .خُب آخرش خودت وبدي که نخواستی: آنا

  .)کنند به یادبود نگاه می. (تر هست همیشه یه جوون

  .)سکوت(

  چطوري مردد؟: لري

فتنش ر زخواست قبل ا ره و می امروز می. وقتی زنگ زد، گفت دیشب توي نیویورك اتفاق افتاده. دونم نمی: آنا

  .ما رو ببینه

  ؟دنپس با هم نبو: لرري

  .دنژانویه از هم جدا ش: آنا



  .)درنگ(

  نگفت چرا؟: لري

  .نه: آنا

  .)درنگ(

  چطوري باهاش تماس گرفتن؟: لري

  .پاسپورتش نوشته» آشناي نزدیک«شاید اون اسمش رو تو قسمت : آنا

  ».تو بخش مرگ«اسم تو هنوز تو پاسم هست ــ 

  .باید اسمت رو دربیارم

  .)نشیند می لريآنا با (خوشحالی که دوباره برگشتی بیمارستان؟ 

یه مرد چی کار باید . کنه خُب پولی گفت تا وقتی طب خصوص ي رو ول نکنم باهام سکس نمی. آره: لري

  .)کند آنا به یادبود نگاه می(بکنه؟ 

  ؟دنها اینو درست کر کنی خانواده فکر می: آنا

... این کار همه چیز رو به نظر کمتر. مردم باید به خاطر بمونن. ست کنار جادهشبیه گل گذاشتن . فکر کنم: لري

  .کنی تصادفی می

  .البته من از یادبود متنفرم

  چرا؟: آنا

ها را  ها رو به یاد داشته باشین، زنده مرده: مانتالی بشر دوستانه دوره ویکتوریایه یه جور حرکت سانتی: لري

  .فراموش کنید

  .مغروريتو یه عوضی : آنا

  .و تو هم یه رماتینک درمون ناپذیري: لري

  .بگرد آیرز بال آلیس دن

  .)کند به یک یاد بود خاص اشاره می لري. (، حرفت خیلی بدهلري: آنا

بروگ به   اي سوزان خیاباون یونین، که سه کودك را از خانه، دختر یک کارگر بنا، آیرزآلیس .) خواند می: (لري

  .بهاي جوانیس نجات داد

  .1885بیست و چهار آوریل 

آورد و روپوش سفید را  سیگارش را در می لريبعد از مدتی، . کنند به یادبود نگاه می. (اون اسمش ساختگی بود

  .)دارد بر می



  .دل باشم، ولی کلی بیمار دارم وام سنگ] نمی

  .کنی؟ غم خوار خوبی نیستم عذرخواهی می دناز طرفم از 

  .ترسویی: آنا

  .)کند نگاه می لريدهد، بعد به  آنا به تماشاي یادبود ادامه می. (دونم می: لري

کت و شلوار و چمدانی که در صحنه پنجم . شود وارد می دن. کنند بهمدیگر نگاه می(منو یادت مونده؟ : آنا

  .)خسته است. اش است یک دسته گل همراه. داشته را همراه دارد

  .تونستم کارم رو ول کنم، ببخشید نمی: دن

  ...من باید... متاسفم... دن: ريل

  .)شود خارج می لري. (اشکالی نداره: دن

  .میزونی.) به آنا: (دن

  .)کند به یادبود نگاه می دن. (آره: آنا

  .)ماند کند بنشیند، او همان طور ایستاده می آنا اشاره می... (دن: آنا

  ...شستیم ما اینجا می: دن

  کی؟: آنا

  بهت نگفتم؟  من و پدرم،: دن

  .نه اشتباه گرفتی، به آلیس گفتی: آنا

  .)درنگ(

  .اسمش جین جونز بود. نجی: دن

اسمم رو تو دفترچه آدرس پیدا کرده ... (شناختم مرده بهم گفتی بکی به نام جین که من می... پلیس بهم زنگ زد

  ...گفتم باید اشتباه شده باشه.) ددنبو

  .دنظاهرش رو برام توضیح دا

  .ناسیاش کنهاي نبود تا ش کس دیگه

  .بین خیابون چهل و سوم و مدیسون... با ماشین تصادف کرده

  »ست؟ کی روي سنگه مرده شور خونه«گراهم گفت ... امروز وقتی رفتم سر کار

  .ها گریه کردم عین بچه... رفتم تو پله اضطراري و عین

  صورتم رو پوشندم ــ چرا اون کارو کردیم؟

  .گذاشتم رو نوشتن آگهیش... تمام صبح وقتم رو .یه مردي از خزانه داري مرده بود



  .)نشیند کنار آنا می دن. (اي نبود کافی... فضاي. فضایی بنود

کنن  گفتن سعی دارن می... اش نیست اي از مرگ خانواده گفتن هیچ سابقه... پلیس بود. تلفن زنگ خورد

  .پیداشون کنن

چون ... فقط اون رو این طوري بود... اما اون فقط... برم پوستم رو می... اون بهم گفته بود عاشقم شده چون

  .)کند ها نگاه می به گل  گیرد، از آنا رو می دن. (تو دستم خورد شده بود... نون

  .)سکوت(

  .)کند به آنا رو می(

  .هفته پیش رفتم سراغ روت

  .هم تو راهه  یکی دیگه  یه بچه داره،. ازدواج کرده

  .)کند دهن کجی می. (انیاییبا یه شاعر اسپ... ازدواج کرده

  .شعراش رو ترجمه کرده و عاشقش شوده

  .عاشق یه مجموعه شعر شده

  .)کند ها را نگاه می گل دن. (تنهایی... اسم مجموعه هستش

  .)ایستند و آلیس می دن. (فیریز اینا رو باید بذارم پل بلک

  .)کنند بهمدیگر نگاه می. (شه پرواز دیر می  باید برم،

  .خداحافظ

  .)ي خالی صحنه. شوند هاي مخالف خارج می به جهت. (خداحافظ. آره: آنا

  تاریکی
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