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 یادداشت مترجم

ی بدانیم یـ  نمایشـنامه کهنیهمی این نمایشنامه الزم نیست. صحبت زیاد درباره
ی هنر و هنرمند و نقانی، هـودش کفایـت است درباره  یدرجههوب و  یدونفره

چـون هودتـان زیـاد مهـم هـم نیسـت منـد نـویم. کند که به هوانـدش القههمی
 .نوید متوجهشتوانید با هواندن متن می

گویم؛ ُهب پدرم نقاش است و همیشـه اش میی ترجمهفقط برایتان از انگیزه
ی ها نیست. فقط چند فیلم محدود دربارهی نقاشگفت چرا فیلمی هوب دربارهمی

ها را همیشه به یاد دانت که هوب بودند. این نمـایش را کـه ترجمـه و بهـش نقاش
آنقدر به وجد آمد که تا بـه حـال ندیـده  دادم در کمتر از دو ساالت کلش را هواند و

العمـل کدام از آثاری که ترجمه کـرده بـودم ایـن یـوری ال  بودم در مقابل هیچ
ی همین القهه نشان دادنش برایم کافی بود تـا مممـ ن نـوم نمایشـنامه نشان دهد.

این نمایشنامه را با ح  هالص هودم ترجمه کردم و «. هنر»ی هوبی است درباره
وگوهای هودم و پدرم ننیدیم بسیار نزدی  بود به گفتی که در نمایش میصداهای
 نود.آبادی برهرار میای که بین من و غقمحسین دولتوگوهای هر از گاهیو گفت
 همین.

 مثل همیشه امیدوارم از هواندش لذت ببرید.
 

0131فرودین 
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 هاشخصیت

 نقاش امری ایی، پنجاه سال به باال  1مارک روت و
 چهارساله وسهستیبدستیارش تازه،    نک  

 
 صحنه

 هیابان بووری، نهر نیویورک 000آتلیه روت و، پقک 
 0393الی  0391های بین سال

                                                        
ر این ه این نام به همین صورت در میـان تلفظ صحیح انگلیسی روت و، رات و است؛ ولی به های 1

 .دهممندان نقانی به یاد مانده، تغییری در تلفظ اسم نمیالقهه
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اش پـر اسـت از پارکـت چـوبیی  بانگاه ژیمناستی  هدیمی است.  آتلیه روت و
 هـای رنـگ، تربـانتین،هوان نلوغ یا میزهایی پر از ظرفی  پیشرنگ هرمز تیره. 

های ههوه که پـر از های رنگ، ظرفمرغ، بمری، پاکت، نانه تخمچسبهای تیوپ
و ی  تلفن. ی  فونـوگراف هـم بـا  حملهابل یپزهوراکهستند، ی  چراغ  موهلم

 وجود دارد. درصحنههای در هم و نامنظم هم تعداد زیادی صفحه
نیم ببیـنمش، توانود، راهروی که نمیکه به راهروی باز میی  در وجود دارد 

کنند و تنها راه ورود و هـرو  های کارنان را الوض میها لباسجایی که نخصیت
 از آتلیه است.

 «سیگرام مـورال»معروف به  بخشی از کل سیون کارهای الالیتر از همه مهم
تواند برهی از این اش دارد که میروت و سیستم در آتلیهروت و در اتاق وجود دارد. 

ایـن  جایشان کند و باال پایینشـان کنـد.همزمان نشان دهد، جابه یوربهها را نقانی
توانـد توانند جایشان الوض نوند؛ در هـر صـحنه میها در یول نمایش مینقانی

 ن ل متفاوتی دانته بانند.
ای است، نقانی« آویزان»ی  نقانی هیالی هم درست در مقابل تماناگرها 

 کند.یکه روت و در یول نمایش به آن نگاه م
توانـد نـ لی آبسـتره و نمـایش می یپردازصـحنهالبته واضح است کـه کـل 

 انتزاالی هم دانته باند.
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 ی اولصحنه

، به جلو هیره است. مستقیم دارد به تماناگرها روت و ایستاده
های هودش را کـه کند. در اصل دارد ی ی از نقانینگاه می

یگار رونن کند. م ث. ی  سجلویش آویزان است نگاه می
هایش کـه ای به چشم زده و لباس. الین کلفت هدیمیکندیم

های چسـب و رنـگ اسـت. هوب به تنش نشسته پر از ل ـه
ای موسـیقی نـود،موسیقی کقسی ی از فونوگراف پخش می

زنـد. کند. روت و پ ـی بـه سـیگارش میکه آدم را جذب می
ه م ث. صدای باز و بسته ندن دری از راهرویی که درصـحن

چهــار  وســهستیمــردی ب نــود. کــن،بینیم نــنیده مینمــی
نــلوار پونــیده و نــود. یــ  کتالصــبی وارد می یباحــالت

کروات زده. اولین باری اسـت کـه پـایش بـه یـ  آتلیـه بـاز 
هواهـد حرفـی بزنـد. کنـد. مینود. به ایـراف نگـاه میمی

کند که چیزی نگوید. بعـد بـا دسـت انـاره روت و اناره می
ایسـتد. ه کن بهش نزدی  نود. کن کنار روت و میکند کمی

 کند؛ به تماناگرها.روت و به نقانی روبرو اناره می
 بینی؟چی می  روتکو
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 7ی دوم صحنه

 هواهد حرفی بزند.کن می  
تر بشـی. بـذار نب ـش تر وایستا. بایـد نزدیـ صبر کن. نزدی   

تر. هیلی نزدی . هوبـه. بـذار بزنه. بذار روت کار کنه. نزدی 
 ت باز بشه. بذار دستش رو بنـدازه دورت؛ بـذار بغلـت کنـه،برا

بذار کل تصورت رو پر کنه یوری که نـه چیـزی وجـود دانـته 
بانه، نه اصًق وجود دانته یا اصًق هراره وجود دانته بانه. بذار 

. از نصفه ببیـنش کارکنهود تصویر کارش رو ب نه ـ اما باهاش 
راه نو!... حـاال بگـو دیگه! هم نو، روش هم نود. باهاش هم

 بینی؟ ـ صبر کن، صبر کن، صبر کن!چی می
 گـرددیکند، بعـد برمـکم می یرود و نورها راکممی تندیاو   

 یرف کن.
دهیق باش. دهیق باش  نهبینی؟ ـ ریز نو. ُهب حاال بگو چی می  

فهمی؟ مهربون باش. انسان باش، همین. یه . میبااحساسـ اما 
ها نیاز به دلسوزی دارند و ان باش! این نقانیبار تو زندگیت انس

اونـا فقـط  نن،میرند یا زنده میی حساس یا میتو چشم بیننده
نـه سـریج جـذب ی همدل باهانـون همـراه میبیننده کهیوهت
ــام هواستهمی ــا تم ــن. اون ــین ن ــایر هم ــه ه ــه. ب ــون همین ن

 . این چیزیه که استحقاهش رو دارد... حـاال... بگـوندنساهته
 بینی؟چی می

 درنگ.  
 هرمز.  کن
 آد؟می خوشتولی ازش   روتکو
 آم.  کن
 حرف بزن.  روتکو
 آره.  کن
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نیـاد؟! همـه  خوشتآد ـ چموری مم نه می خوشتمعلومه که   روتکو
این روزا همه چیو دوسـت دارن. اونـا تلویزیـون و فونـوگراف و 

دارت. هر  رو دوست ُتردهای سب  و نامپو و بیس ویت نونابه
 خوو ش هوبـه و هشـنگه و چیزی نده یه چیـز دیگـه و همـه

جالبه و باحاله! بصیرت کجا  نور هورنیداومدینه. همه چی زیر 
دارم بـا رفته؟ ح میتی که جدا کنه چیـزی رو کـه مـن دوسـت 

کنم ارزش ، چیزی که فـرض مـیذارمچیزی که بهش احترام می
حرفـام گـوش کـن.  داره، چیزی که... االن هوب و با دهـت بـه

نورهـا  یـتدرنهاکـه  هرچنـدکنـد، رود دوباره نورها را زیـاد میمی]
دهـد هـایش ادامـه میبـه حرف کـهیدرحالهمیشه کم هستند و بعد 

[ ناید این حرفای یه دایناسور بانـه. نـاید کنـدآهنگ را همج می
ــوداتی  ــما موج ــیان ن ــه دارم اکس ــتم ک ــور هس ــه دایناس ــن ی م

ه هائم ندین و منتظـر هسـتین تـا جـامو کوچولویی که توی بیش
ای صـحبت بلعم. ناید دارم با زبون زیاد بین رفتـهبگیرن رو می

است. ولی نسلی که نخـواد  کنم که برای نسل نما نانناهتهمی
از جدیت و اراده الهام بگیـره واهعـًا ارزش نـداره کـه بخـواد تـو 

ایه که همیشه هایی گام بزنه که هبًق مردن، منظورم آدمی آدمسایه
درگیری دانـتن و موفـق نـدن، منظـورم آدمـای الهـام بخشـه، 
منظورم رامبرانده، منظورم ترنره، منظورم مای انجلو و ماتیسـه... 

 دهیقًا منظورم روت وه.
 او به کن هیره نده، کامًق سعی دارد او را به چالش ب شد.  
 هستی؟ از کسی و چیزی متأثراهل   

 بله.  کن
 نی؟می متأثرز چی؟ از چی ا  روتکو
 بانم. متأثرمن دوست دارم نقاش بشم پ  گمونم از... نقانی   کن
کنیم. کتـت کار می ینجااهورن. ما پ  این لباسا به دردت نمی  روتکو
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 3ی دوم صحنه

آری. از این ه لباسای پلو هوریـت رو پونـیدی رو بیرون در می
، روم بذاری هونحالم، واهعًا کارت نیش دانـت یرتأثتا رو من 

؛ یمکـارکنسخت باید  ینجاا. ما مسخره ستگذانت، ولی  یرتأث
یه سالن ناهارهوری نیومدی که توش کی  چای و لیموناد هـم 

 بدن. برو کتت رو بیرون در بیاز.
. گـرددیرود. بدون کـت برمـصحنه میکن به راهروی پشت  

 زند.و آستین باال می آوردیکرواتش را درم
 هوام؟می سیدنی بهت گفت چی  

 بله.  کن
هـا و موهـا و بومروت و هـودش را سـرگرم مرتـب کـردن هلم  

 کند.کارهای دیگر می
کنیم و تا سـاالت می صبح ساالت نه نروع هرروز[ در حین کار]  روتکو

کمـ   بـه هـمم، درست الین کارمندای بانـ . ینکپنج کار می
و تمیـز وهـا رمکنی بوم درست کنم، رنگا رو هایی کنم و هلممی

جا کنـیم و در ها رو جابـهکنم و چهارچوبا رو بسازیم و نقانـی
ضمن رنگ زمین رو الوض کنیم ـ کاری که جزو نقانی نیست، 

ای که اون یرفی ب نی سـریج به هایر همین هر فرض دیوانگی
ای کـه هیالش بشی. سـیگار و غـذا و هـر چیـزی دیگـهباید بی

کنـی، مهـم هـم میهواستم، هر چی هوس کردم رو بـرام تهیـه 
. اگه هونت یهیا پر توهعی نون چقدر کار سختکه تهیهنیست 

 آد همین االن برو. جواب بده. آره یا نه؟نمی
 بله.  کن
بهـش پنـاه آوردی، پـدرت  اینم یادت بانه: من کسی نیستم کـه  روتکو

نیستم، روانشناست نیستم، دوستت نیستم، معلمت نیستم ـ من 
 هستی؟ کارفرماتم. متوجه
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 بله.  کن
بینم، چیزایـی کـه پـر از چیزای زیادی می ینجاادستیارم  النوانبه  روتکو

ی تونی دربـارههقهیت و ابت اره. اما تمامشون جزو رموزه. نمی
کدومشون حرف بزنی. هیال ن ن دنمن ندارم، چـون دارم هیچ

دارا و مسـ والی  و منظورم از دنمن فقط نقانای دیگه و گالری
 الـالمهوام به یـه ها و اون منتقدای الوضی هنر نیستن، نمیموزه

، آدمایی که از کنمانارهمانی هستن هُ که هر از  یالصبانی بیننده
آد چـون هلـبش رو نـدارن، تحملـش رو من و کارم بدنون مـی

کـه بخـوان  ندارن، توانایی درکش رو ندارن که بخوان ف ر کـنن
ی کـه صـحبتش رو درک کنن، چون اصًق انسان نیسـتن، همـون

 کردیم، یادته؟
 بله.  کن
بـه ایـراف انـاره کشـم ـ ]االن دارم یه سـری نقانـی دیـوار می  روتکو

تایی ب شم و از بینشـون بهترینـا رو [ ـ احتمااًل سی چهلکندمی
کنن، الـین انتخاب کنم، الین انتخابی که برای یـه کنسـرت مـی

ها کم م سازیانتخاب همعات موسیقی. تو احتمااًل باید تو زیر
کنم و باز کنم و بعد بهشون نگاه میکنی و بعد من نقانیشون می

آم، الیـه پشـت مـی روکارکنم. من چندین الیه روش نقانی می
سـازم، الـین زیرسـازی الیـه، الـین لعـاب، آروم تصـویر رو می

ذارم رنگش تو از دل هودش در بیاد تا بـاالهره کـار تصویر، می
 تموم بشه.

 فهمین که کار تمومه؟میاز کجا   کن
 توی هر تاش هلم تراژدی هوابیده.  روتکو
 آهان.  کن
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 00ی دوم صحنه

 نه. بیا یه چیزی بخوریم.که بیشتر می  روتکو
نونـند. کـن دهـد. میکند. ی ی را به کن میدو لیوان پر می  

صـبح زود نـروع کنـد. درنـگ. روت ـو او را  هدرنیالادت ا
 کند.برانداز می

پرسم... بهش ف ر ن ن، فقط اولین چیزی کـه زت میا سؤالیه   روتکو
 رسه رو بگو. دنبال درک و نناهتش نباش.به ذهنت می

 بانه.  کن
 ؟یاآماده  روتکو
 آره.  کن
 ترین نقانت کیه؟محبوب  روتکو
 ج سون پاالک.  کن
 [ آه.هوردهزهم]  روتکو
 ببخشید.  کن
 نه ـ نه  روتکو
 ان کنم.بذارین دوباره امتح  کن
 نه ـ  روتکو
 یه بار دیگه ـ  کن
 ست ـمسخره نه  روتکو
 یه بار دیگه ازم بپرسید.  کن
 ترین نقانت کیه؟محبوب  روتکو
 پی اسو.  کن

ی کـن کند. هنـدههندد. روت و نه. چپ نگاهش میکن می  
 رود.هش د. روت و ایراف اتاق راه میمی

الک. انتباه ن ن، اون نقـاش بزرگـی اپالک... همیشه ام، پمهوم  روتکو
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 نناهتمش.اومدیم، هوب می باهمبود، ما 
 چه جور آدمی بود؟  کن
 نیچه هوندی؟  روتکو
 چی؟  کن
 تا حاال نیچه هوندی؟ کتاب تولد تراژدی؟  روتکو
 نه.  کن
تونـه بـدون ک  نمیاسم هودت رو گذانـتی آرتیسـت؟ هـیچ  روتکو

ک  بـدون الک نظـر بـده. هـیچاپـ یهوندن اون کتاب دربـاره
ی هیچـی نظـر بـده. ایـن روزا تـو تونـه دربـارههوندن اون نمی

 دن؟مدارس هنر بهتون چی یاد می
 من ـ  کن
 تا حاال فروید هوندی؟  روتکو
 نه ـ  کن
 یونگ؟  روتکو
 ُهب ـ  کن
بایرون؟ ورودورت؟ انیل؟ تورگینیف؟ سـوفوکل؟ نـوپنهاور؟   روتکو

ت؟ هدایا فقط هملت! از هملت یه جمله بگـو. ن سپیر؟ همل
 همین حاال.

 «بودن یا نبودن، س وال این است.»  کن
 ؟هسؤال اینواهعًا   روتکو
 دونم.نمی  کن
مرد جوون باید یاد بگیری. فلسفه. الهیات. ادبیات. نعر. ت ـاتر.   روتکو

. موسـیقی. ینناسـاسموره. ینناسمردمنناسی. تاریخ. باستان
همون اندازه که هلم و رنگ ابزارت هستن، جزو ابزار کارتن.  اینا
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تونی بدون این ه تونی بدون متمدن ندن هنرمند بشی. نمینمی
یاد بگیری متمدن بشی. متمـدن نـدن یعنـی این ـه بـدونی تـو 

ی کاری هنریت و دنیات جات کجاست. بـرای البـور از سلسله
 گذنته باید گذنته رو بشناسی.

 نما معلمم نیستین. گمون کردم  کن
باید هدا رو نـ ر کنـی کـه مـن دارم باهـات از هنـر صـحبت   روتکو

 [ حالت چموره؟نود. درنگروت و دور میکنم. ]می
 حالم چموره؟  کن

 کند.های آویزان در دورتادور اتاق اناره میروت و به نقانی  
 کنن؟اینا حالت رو چمور می  روتکو
 ین.فرصت بد بهمیه لحظه   کن

کنـد حـ  و حـال تمـام رود وسط اتـاق و سـعی میکن می  
 ها را بگیرد.نقانی

 ُهب؟  روتکو
 [ آنفته.درنگیه لحظه فرصت بدین. ]  کن
 و؟  روتکو
 .پرمغز  کن
 و؟  روتکو
 آم... ناراحت.  کن
 تراژی .  روتکو
 آره.  کن
 هراره برن تو یه رستوران.  روتکو
 چی؟  کن
[ سـرم زند. هونش آمدهروت و لبخند میدکور یه رستورانن. ] اونا  روتکو
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به کار هودم بود که آهای فیلیپ جانسـون بهـم زنـگ زد. آهـای 
 نناسی؟معروف رو که می یت تآرنفیلیپ جانسون، 

 نه از نزدی .  کن
کسـو از نزدیـ  تـو هیچ نناسـیش،معلومه کـه از نزدیـ  نمی  روتکو

ن. آهای فیلیپ جانسون بهم زنگ نناسی. حرفم رو همج ن نمی
داره ســاهتمون جدیــد ســیگرام رو تــوی میــدون پــارک  نزد. او

کنه، اون و میز َون در روهی. اینا اسمایی هسـتن کـه یراحی می
تونه بهشون هسم بخوره، مگه نه؟ فیلیپ جانسـون و میـز آدم می

هودنون غوالیی هستن، آدمای انققبی. بـا  توکارَون در روهی 
ی سازن که تو جهان ت ه، نه تنها سلیقهساهتمونایی میهمدیگه 

ی کـل یقیی این نهرو ساکنانشو تو کارنون دارن، بل ه سلیقه
کنن. توی این ساهتمون یـه رسـتورانی بشریت رو هم راضی می

، الین همون کار ویوالدی و اینا جانـون چهارفصلهست به نام 
ــوارای اون رســتورانه. ] ــهماگرانروی دی ــه نق ی ــیب ــاره ان هایش ان

دن. هیچ هزار دالر بهم پول می وپنجیس[ کند. درنگ. با غرورمی
 نقانی تا حاال این هیمتو ندانته.

هـزار دالر بـرای  وپـنجیهرارگرفتـه. سـ ریکن کامًق تحت تأث  
هودش پـولی اسـت. معـادل دو میلیـون دالر امـروز اسـت. 

 ریثگـذارد کارهـا رویـش تـأرود وسـط اتـاق، میروت و مـی
 بگذارند.

، یـه نـدهیینتزاولین دیوارکوبام... تصـور کـن دورتـادور اتـاق   
، از ی ـی بـه بعـدی، هـر پرکـردهکـه دیـوار رو  داردنبالهروایت 

نـه، نگـاه کـن، ای هستن، داستان بـاز میکدومشون فصل تازه
بینیشون، نـه ازنـون فـراری هسـت، نـه تسـلیمی، الـین یـه می

 سرنونت بد.
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 ون تموم نده؟اینا کارن  کن
 هوام فقط بهشون نگاه کنم.کنم. فعًق میدارم رونون کار می  روتکو
 نگاه کنین؟  کن
بیشترین کار نقانی ف ر کردنه. اینو بهت یاد ندان؟ ده درصدش   روتکو

[ دوست رود به دل کارشمیاش صبره. ]فقط نقانی رو بومه. بقیه
یـه جـایی رو  هواسـتمهواسـتم: میمن تمام المـرم همینـو می

بسازم... جایی که بیننده توش بتونه با نگـاه کـردن زنـدگی کنـه، 
که مـن  یتوجهزندگی کنه و بتونه بخشی از ح  و حال و  باکار

به کار دانتم رو دانته بانه. مثل یه جای مقدس... جایی بـرای 
 همدلی و مشارکت.

 یه رستورانه. اون جاولی...   کن
 ه جای مقدسم.کنمش ینه... من می  روتکو

نـده. کــن لحظــاتی نگــاهش درنـگ. روت ــو در کــارش گم  
، دکنـرود یـرف فونـوگراف. رونـنش میکند. بعـد مـیمی

نـود. برد. موسـیقی کقسـی  پخـش میسوزن را پایین می
 کند.روت و را با دهت نگاه می
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ی نقانی جلویش اسـت؛ تمانـاگرها. روت و ایستاده و هیره
نــود. ی ــی از کقســی  از فونــوگراف پخــش می موســیقی

 یهمعــات مــوزارت یــا نــوبرت، آهنگســازهای موردالقهــه
نود. غذای چینی هریده. او حاال دیگـر روت و. کن وارد می

هــایی پــر از هــای مخصــور کــار بــه تــن دارد، لباسلباس
ها گذنته است و حاال احسـاس های چسب و رنگ. ماهل ه

پـول هـورد در یـ   مشـت ین کند. کـراحتی بیشتری می
ــوه می ــالی هه ــرف ه ــهظ ــذاها را از جعب ــد غ ــزد و بع ها ری

 . روت و در اف ارش غرق است.آوردیدرم
رامبرانـد و روت ــو... رامبرانـد و روت ــو... روت ـو و رامبرانــد...   روتکو

روت و و رامبراند... و ترنر. روت و و رامبرانـد و ترنـر... روت ـو و 
 رامبراند و ترنر ـ

 هدای من.  کن
 کند.درنگ. روت و ی  سیگار رونن می  
 بنده.ه داره مییغذا چینی مغازه  
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ــز   روتکو ــر چی ــه ــوم می یباارزن ــد تم ــه فرآین ــو ی ــروز ت ــا ام ــه. م ن
 : هلق، بلوغ، هاتمه.ییرناپذیریمتغ

 ی غذا چینی دیگه هم هست.یه مغازه  کن
گذرن، امید ها میده، نسلی ابدی به راه هودش ادامه میچرهه  روتکو

ش پیـدا ی غذا چینـی دیگـه سـر و کلـههش ه، اما یه مغازهمی
 نه.می

 گن یه صحبت سادهبه این نمی  کن
 .ساده ست  روتکو

ایسـتد و هیلـی نـلخته و در حـین پیونـدد. میاو به کن می  
 کند.اش میحرف زدن نروع به هوردن غذای چینی

 نرهای معاصر، نمایشگاه پی اسو بود.ی هدیشب رفتم موزه  کن
 و؟  روتکو
 آن بانه.هایی که دارن میکنم هیلی حواسش به نسلگمون نمی  کن
بچه، سعی ن ن بچه بشی. اون آدم ـ البتـه االن دیگـه نـده یـه   روتکو

کنه که ها ام ا مینارالتان و داره الین دالی رو منوهای رستوران
 رو زنـتهای کوچولوی اون کوزه کهیوهتپول گیرش بیاد، البته 

که البته اونم برای پولـه ـ اون آدم بـه بهتـرین نـ ل  سازه،نمی
 کنه... رسید کجاست؟مم ن کارکرد زمانه رو درک می

گذارد دهد. روت و آن را میچینی را میکن به او رسید غذای   
به حرف  ییورنیکفش که پر است رسید و هم در ی  جعبه

 دهد.می زدنش ادامه
هودت تو دورانت نهرت پیدا کنی.  ازحدیشبهیلی تراژی ه که   

الک و بارنـت اما کوبیسم رو نابود کردیم، د  کونینگ و مـن و پـ
مون. مـا تـا حـد مـرو کشـوندیمش. امـروز دیگـه نیومن و بقیه

 تونه یه نقانی کوبیستی ب شه.ک  نمیهیچ
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 م.مرو کوبیس« تا حد»گی. با چه غروری می  کن
 فرزند باید پدر رو بفرسته بره. بهش احترام بذاره، اما ب شتش.  روتکو
 و ازش لذت ببره؟  کن
مهم نیست. فقط کافیه حسابی اهل ریسـ  بانـه و ایـن کـارو   روتکو

با یه بـوم سـفید نیسـت،  ندنمواجهب نه... نجاالت تو نقانی 
تـونیم یست، مواجه با والس وئزه. تنها کاری که ممواجه با مونه

جاسـت بگـذریم و بـه اینـی کـه  ب نیم اینه که از اونـی کـه اون
اینجاست برسیم و امیدوار بانیم بتونیم از چیزی که اینجاسـت 

گـذره و تـو چیزی که گذنته و داره می»ای برسیم. به یه نزدی ی
 یتسه، یتسی که تو نخوندی. انعاراین از « راهه.

 ب  کن، ولی پی اسو ـ  کن
کند و بـه هـوردن ادامـه   ظرف غذای دیگر باز میروت و ی  

 دهد.می
من از پی اسو به هایر این ه بهم یاد داد یـه جریـان همـه چیـزه   روتکو

نیم مـا ای که متولد میممنونم! جریان زندگیه. درست از لحظه
نیم، توی پیچیدن تو هودمون و لولیدن؛ زنـدگی تو توفان راه می

 جریان نقانی چیه؟یعنی حرکت و جریان. بدون 
 مرده؟  کن
[ بـه تـنش و جریـان بـین کنـدهایش انـاره میبه نقانیدهیقًا... ]  روتکو

ای. تـو ، هرمز و سیاه و ههوهروننیهسارنگ نگاه کن:  یهاکوپه
کنن ـ جریان پر از حرکت. توی هر بوم زندگی می باهمیه جریان 

ممـاس  بـاهمهار بهم مماس هستن، پ  تـو چشـم تـو هـم 
تپن. هـر کنن، آروم مـیکنن، نناورن، تغییر میهستن. افول می

آن... رو هـوا چی بیشتر نگانون کنی بیشـتر بـه حرکـت در مـی
کشـن... حرکـت، ارتبـاا، انـاره، تـراوش، نناورن، نفـ  می
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ده... اونـا نمـردن چـون ی نف  کشیدن میکنش؛ بهشون اجازه
کنن، ایـن مـی ساکن نیستن. اگه بهشون اجازه بدی از ف ا البور

 هوان.می زمانبره، پ  موهتیه. اونا حرکت زمان می
 کنن. بدون زمان معنی ندارن.اونا یلب زمان می  کن
برام مهمه که یه م ان رو بسازم. م ـانی  هدرینابه هایر همین   روتکو

که توش بیننده بتونه به نقانی تو زمانی که داره ف ر کنه و بذاره به 
 حرکت در بیان.

هایی [ اونا به بیننده احتیا  دارن. اونا نبیه نقانـیآمدهیجانهبه]  کن
ای از واهعیـت بانـن، الـین یـه نقانـی نیستن که فقـط نماینـده

 معمولی منظره یا یه پرتره.
 بگو چرا.  روتکو
ــوض می  کن ــا ال ــون اون ــیچ ــت م ــن، حرک ــبد دارن. ن کنن، ن

یری مستقیم نن، نیازی به درگهای اون یوری الوض نمینقانی
بینـی کـه بـری مـوزه لـوور، می نـبنصفهبیننده ندازن. کافیـه 

ها وهتـی زنه. اما ایـن نقانـیهمچنان داره لبخند می« یزامونال»
 کنه؟تنها هم نب شون کار می

ــرق می   ــودش غ ــار ه ــن در اف  ــاهش ک ــو نگ ــود. روت  ن
 هونش آمده.کند،می

 داری.کم نگه می هدریناهایر همینه که نورا رو همیشه به  
 به هایر همینه؟  روتکو
باز. الـین یـه تا بتونی جادونون رو حفظ کنی. الـین یـه نـعبده  کن

ها تــا بــذاری نقانــی نمــایش. تــا رمزآمیــزیش رو حفــظ کنــی
صـحنه از  یرتأثنب شون بتپه. فقط کافیه نورا رو زیاد کنی تا کل 

قـط بـا یـه ینیم کـه اینـا هیچـی نیسـتن، فببین بره ـ یه مرتبه می
ی هالی مواجه هسـتیم بـا یـه مشـت دیـوار مصـنوالی و صحنه
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 ال ی.
هـا را رونـن رود. تمـام چراغبرق مییرف کلید چراغکن به  

کنـد. اتـاق کند. نورهای زنت فلورسـنت اتـاق را پـر میمی
 دهد.یش را از دست میوسرالت جادبه

 بینی؟چی می  روتکو
 .. سفیدی.چشمام االن دهیق ندن... فقط.  کن
 ندازه؟سفید تو رو به ف ر چی می  روتکو
 .رحمییب... یهونکماس لت... مقبره... استخون،   کن

 روت و از این جواب متعجب نده.  
 واهعًا؟  روتکو
 االن اینجا الین یه اتاق تشریح جسد نده.  کن
 ده؟اون سفیدی به تو چه حسی می  روتکو
 ترس؟  کن
 چرا؟  روتکو
 مهم نیست.  کن
 چرا؟  روتکو
مونه... بیرون اتاهی که پدر مادرم مـردن. زمسـتون الین برف می  کن

دیــدم یادمــه: ســفید بــود... بــود. برفــو کــه از بیــرون پنجــره می
ها تو این نـور... [ و این نقانیکندها میرا جلب نقانی توجهش]

 کنه.تختن. مبتذلن... این نور اونا رو آزرده می
کنـد. نـور دوبـاره الـادی نور فلورسنتی را هاموش می روت و  

 نود.می
پذیرن؟... مـردم ف ـر دیدی باهانون چموره؟ چقدر اونا آسیب  روتکو

کنن من مدام دوست دارم همه چیزو تو دست هودم بگیـرم: می
نورا دست من بانه، ارتفاع نقانـی از زمـین دسـت مـن بانـه؛ 
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بحـث ایـن نیسـت کـه  ی محیط گالری دست من بانه...اندازه
دست من بانه، فقط بحث حمایت و دفاع از کاره. نقانی فقـط 

مونـه. اگـه همراهـی نبانـه نقانـی از یریق همراهـی زنـده می
اش بـه ، الرضـهینجاازاکار بیرون  یوریینهممیره. فرستادن می

 دنیا همرناکه.
وجـور هـودش را جمجاندازد، های غذا را کنار میکن ظرف  

گـذارد. ی کقسـی  میروت ـو یـ  موسـیقی تـازهکند. می
تا دوباره نقانی وسـط سـالنش را مشـاهده کنـد.  گرددیبرم

 درنگی تا اوضاع حسابی جمج نود.
 تا حاال بیرون از آتلیه نقانی کردی؟  کن
 منظورت نقانی تو یبیعته؟  روتکو
 آره.  کن
 ده. نورش هوب نیست.یبیعت بهم جواب نمی  روتکو

 ونش آمده.کن ه  
کنن اون همه حشره ـ َاه! اون نقانایی که فقط تو منظره کـار مـی  

امـان بـرت از برتـری نـور بی یـوریینهمنناسـم، اونـا رو می
گن بـری بیـرون و تـوی چمنـا هونن. بهت مییبیعت رجز می

هودتو رها کنی، الین یه گـاو. وهتـی جـوون بـودم چیـز بهتـری 
کشیدم تا اون م رو با هودم میدونستم به هایر همین وسایلنمی

ها افتاد و مورچهام میپایهبرد هوا و سهبیرون و باد کاغذام رو می
رفتن. َاه... ولی وهتی برای اولین بار پام به ُرم روی نقانی رژه می

« ی سـولم انـفه»رسید. رفتم سانتا ماریا دل پوپلو تـا نقـاش 
ترین دنش تو تاریـ ای که گذانته بوکاراواجیو رو ببینم، نقانی
هـم نبـود.  اییعییب، هیچ نور نورکمنقمه از یه کلیسای هیلی 

هـار و  باحالـتدرهشـید! الین یه غـار بـود. امـا نقانـی می
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درهشید. حساب کـن کـاراواجیو رو بهـش گفتـه می یاپرجذبه
یه نقانی هار ب شه، اون هیچ انتخاب  جاینهمبودن بره برای 

وایستاده بوده و به ایراف نگـاه کـرده  همون جاای ندانته. دیگه
بوده. درست الین زیر اهیانوس بود، هیلی تاری  بود. چمـوری 

گـه: کنـه بـه بـاال و میکشـیده؟ رو میچیـزی می اون جـاباید 
کار ناالیقی هستیم. پروردگار من من گناه هداوندا، کم م کن،»

 «بهم بگو، من باید االن دهیقًا چی غلمی ب نم؟
 ندد.هکن می  
نه: وجود اهگر هداوند. اون نقانـی رو بعد یه مرتبه متوجه می  

ست...  از درون نور داد! اون روننایی درونی بهش بخشید. زنده
های ته اهیانوس که از هـودش نـور داره، الین ی ی از اون ماهی

 ؟ کاراواجیو ـیمتوجهتابش درهشندگی هودش رو داره. 
کند. درنگ. د. کن نگاهش میکنحرفش را همج می مرتبه ی  

برد. نود. سرش را باال پایین میاش هیره میروت و به نقانی
ــوش می ــار دارد گ ــازهانگ ــورد ت ــار دارد م ــد. انگ ای در ده

 بیند.اش مینقانی
 سمل دوم رنگو برام بیار.  روتکو

نـابی تیـره را البرایش ی  هلمو و ظرفی رنـگ  زدهجانیکن ه  
 آورد.می

 ًا هیال داری نقانی کنی؟واهع  کن
 ای ب نم؟!هوام چه غلط دیگهکنی میپ  ف ر می  روتکو

کند. او دهت نگاه میکند. روت و را بهکن هودش را جمج می  
کند. آمـاده اسـت. هلم درنت نقانی را در رنگ می یموهلم

زند. چشمانش ملیحانـه ایستد، هش ش میجا میبعد همان
چ ـد. کـن نفسـش بندآمـده. می گـردد. رنـگروی بـوم می
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کنـد، مشـاهده زند. سرش را بـاال پـایین میروت و چنبره می
کند. نگاهی بـه رنـگ یـرف را حساب می زیچکند، همهمی
 کند. به چیزی نیاز دارد.می

 نابی نماره ی .السیاه نماره چهار بهم بده و   روتکو
می. های هـدیریزد داهل ظرفکن چند پودر ماده رنگ را می  

ــًا حرکتــی نمیروت ــو راهنمــایش می ــد، امــا تقریب ــد. کن کن
نـود بـه نقانـی روی چشمانش از روی ظرف رنـگ زوم می

 بوم.
 ی م سیاه.  روتکو

کند. با دهـت حلـش کن کمی پودر ماده رنگ سیاه اضافه می  
 کند.می

 بازم همون هدر.  
 کند.کند، حلش میکن بازهم اضافه می  
 .یالنابن همی دو برابر  
کنـد. روت ـو کند، حلـش میاضافه می یکن ماده رنگ الناب  

ی جنون کـار کند. آن لحظهممم ن نیست. به نقانی نگاه می
 نود.گذنته است. ناامید می

[ بیا دیگه... بیا دیگه... بیا دیگه... چی الزم به هودش، الصبانی]  
 داره؟

 هرمز.  کن
 با تو حرف نزدم!  روتکو

ی نقانی برای روت ـو گذنـته اسـت. متأسفانه لحظهدرنگ.   
زنـد. رو کنـد. رنـگ نـت  میای پرت میمو را به گونههلم
 گرداند به کن.می

هشونتش فـوران زده، بـدون کارو ت رار ن ن! ] وهت ایندیگه هیچ  روتکو
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[ بـه چـه حقـی روداین ه جلوی هودش را بگیرد ایراف اتاق راه می
روی کار من نظر دادی؟ تو مگـه کـی حرف زدی؟! به چه حقی 

هستی؟ چی کار کردی؟ چی دیدی؟ از کجا حق اینو پیدا کردی 
فهمـی؟! وجـود دانـته بانـی؟ کنـار مـن و اینـا، می ینجـااکه 

 هوای اینو ب شی؟! د  برو ـ اینم هرمز!؟! می«هرمز»
یرف کـن نانیانه نروع به پرتاب چندین مدل رنگ هرمز بـه  

 کند.می
نـه! چـی می یـنشمعدونم ! و هرمز! و هرمز! ـ حتی نمـیو هرمز  

ـ  یتوتنـاهبرای من یعنی چی؟ مخملیه؟ هونیه؟ آلو ـ « هرمز»
جوهری ـ هرمز غلیظ ـ صورتی ـ هرمز دونه ـ جگری ـ مرجانیه؟ 

 چیه؟!« هرمز«! »هرمز»هر چیزی جز 
کنـد. گیـرد، هـودش را جمـج میایستد، نف  میروت و می  

کنـد. روت ـو های رنگ را از روی جمـج میتهدرنگ. کن بس
 گردد. م ث.ناراضی دنبال چیزی می

 منظورم یلوع هورنید بود.  کن
 یلوع هورنید؟  روتکو
 منظورم هرمز یلوع بود... حسش.  کن
 «.حسش»[ آه م ح ]  روتکو

های رنـگ و دهـد، بسـتهادامـه می یزکـاریدرنگ. کن به تم  
 رنگ.کند. دمو را جمج میهلم

 منظورت از حسش چیه؟  
فقط منظورم رنگ هرمز نبود. منظـورم احسـاس هرمـزی یلـوع   کن

 هورنید بود.
 یلوع هورنید هرمز نیست.  روتکو
 چرا هست.  کن
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 گم نیست.دارم بهت می  روتکو
بـه کـارش ادامـه یلوع هورنید هرمزه و هرمز یلوع هورنـیده. ]  کن

نـوره. هرمـز ُرزه. هرمـز رژه.  [ هرمز ضربان هلبـه. هرمـزدهـدمی
 . فلفله.الله ستچغندره. 

 .هسرهرگهون   روتکو
 اونم هست.  کن
 ی تو چمنه.[ زنگ روی دوچرههکندف ر می]  روتکو
 نگیا.فرو سیبا... و گوجه  کن
ی نهر درسنده. هورنید کارای روسوه، پرچم یوفان آتش نبانه  روتکو

 دالکرواست، ردای ال گرکوه.
 ه. یه یوییه.غهای زادماغ یه هرگونه. چشم  کن
هـون تـوی  نی ـه، ترانـییشرمرمر فلورنتیه. برق اتمیـه. تیـ    روتکو

 بارباسوله. یرریشهم
ابری لعلیه. ت نوکالره. اون تلفن مستقیم به کرملین روی  ییدمپا  کن

 میز کار رئی  جمهوره.
 هاست.ها و چینیپرچم روسا، نازی  روتکو
 ی ممنوع. نوار هرمز. سرهاب.منمقه هرمزچراغرمالو. انار. ه  کن
 مذاب. هرچنگا. القربا.   روتکو
 . مانینای ورزنی. از هجالت سرخ ندن.ورودممنوعتابلوی   کن
 ی فاویست .. نعله. یرفدارای مردهورودهدل  روتکو
 . موی تیتین.هرمزچراغ  کن
 نویی.مچت رو ببر. هون توی ظرف  روتکو
 .بابانوئل  کن
 [ پ ... هرمز.درنگنیمان. ]  روتکو
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 دهیقًا.  کن
 [ بازم سیگار داریم؟اش هیره ندهمتف رانه به نقانی]  روتکو

دهـدش بـه و می آوردیکن ی  پاکت سـیگار از کشـو درمـ  
کند و ی  سیگار بـرای هـودش رونـن روت و. او بازش می

 کند.می
 دونی؟یبیشتر از هر چیزی یه چی رو م  

 چی رو؟  کن
تصـویری از آتلیـه هودنـه؛ «. آتلیه هرمز»نقانی ماتی  به نام   روتکو

همه هرمزن، انگاری رنگ از  یهاثاثدیوارا حسابی هرمزن، زمین و 
تو هودش غـرق کـرده. وهتـی  جاروهمهدلش به بیرون ریخته و 

ها ی هنرهای معاصر گذانتن ساالتاولین بار نقانی رو تو موزه
تونی سـر هـر کـاری کـه رفتم... میمی هرروزهیره بودم.  بهش

تـونی رد هـونش رو تـا اون امروز کردم باهـام بحـث کنـی، می
، بذاری نقانی کار هـودش رو ب نـه، بـذاری یریبگ یپنقانی 

کنم نب ـش بیشـتر ت ون بخوره... هر چـی بیشـتر نگـاش مـی
نـو تـو م کند، منو کـامًق انـباع کـرده،ایرافم نروع به زدن می

هودش حل کرده... اون ن وه هرمزی که اون درست کرده، اون 
 های پر از انرژی، اون همه احساسات!ت ه رنگ

دار هـدیمی، نشیند روی ی  صندلی دسـتهدرنگ. روت و می  
نود. هسته اسـت و ناراحـت. ی نقانی وسط سالن میهیره

کنـد. روت ـو کن این تغییر حال و هوای روت ـو را حـ  می
 کند.، بالباسش تمیزش میداردیکلفتش را برم الین

 این صحبت هیلی وهت پیشه.  
 جاست. هنوزم اون  کن
 تونم نگاش کنم.االن دیگه نمی  روتکو
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 چرا؟  کن
 .یزهغم انگهیلی   روتکو
 انگیز بانه؟تونه غمچموری اون همه هرمز می  کن
نقانی، اونی که کامًق بینم... حتی تو اون من دیگه هرمز رو نمی  روتکو

بـاال  ییاهچـهجاست. تو  و المیقًا توی هرمز ظهور کرده... اون
کنـه، یـه دفعـه زردی همـه چیـزو باالی همی که نیم می کمد،

 هواست نشه ازش فراری دانت.دهد. اون مینشون می
 چی؟  کن
 سیاه.  روتکو
 رنگ سیاه؟  کن
یه چیزی هسـت کـه تـو  [ دوست من فقطدرنگاون چیز سیاه. ]  روتکو

ترسم... این ه یه روزی سیاه هرمز رو تو هودش زندگیم ازش می
زند و به نقانی وسط سـالن دوباره الین ش را به چشم میحل کنه. ]

 [نودهیره می
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 ی سومصحنه

پزی یـا بخـاری کن تنهاست. او باالسر یـ  چـراغ هـوراک
ظـرف بـزرو نود و دارد مایج در ی  ایستاده که آرام گرم می

ی زیرساهت اصـلی ریزد. این ترکیب رنگ هرار است پایهمی
ی  کار تازه روی بوم باند. ی  نقانی کوچـ ، پیچیـده در 

ای جلب کنـد، ای بدون این ه سعی کند توجهی  کاغذ ههوه
کنـد بـا دارد رنـگ درسـت می کهیای افتاده. او درحالگونه

 کند.تلفن صحبت می
نناسـیش... تنش برای تـو آسـونه، تـو کـه نمی[ ...گفپای تلفن]  کن

[ ...اگـه ف ـر کـنم مـوهعیتش کنـدمی یچکاغذ پنگاهی به نقانی ]
دونـه مـن نقانـم، بایـد دم. میدرست بانـه بهـش نشـون مـی

نه بستگی به حالش داره... بهم نگو  نهانتظارش رو دانته بانه... 
 ! تو هم نبیه اونی...کارکنمباید چی 

 ننود.روت و را میاو صدای ورود   
 گم چی ند. برام دالا کن.. بهت میینجاستا  
کند. روت و با مقداری ابزار برای زیرسـاهت اصـلی همج می  

 چینقانـی کاغـذ پـ یرسـد. اصـًق متـوجهنقانـی از راه می
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 نود.نمی
 .یرهبهصبح  

کنم، بـرو ، بازم زرن ی گرفتم... مـن درسـتش مـییرهبهصبح  روتکو
 م.سراغ بو

رود یرف ظرف و هـودش ترکیـب رنـگ را ادامـه روت و می  
کند. الـین کـاری کـه دهد. کمی زرن ی به آن اضافه میمی

ریـزد، مـواد نـیمیایی، کند، چسب هـم میی  جادوگر می
مرغ هام و سایر پودرهای رنگ. کـن دارد بـوم پودر گچ، تخم

تر کند. مربج است، ی  و هشتاد در ی  و هشـتاد، را مح م
 تر.یا بزرو

 نه.دیشب رفتم ساهتمون سیگرام، داره تموم می  
 ره؟چمور پیش می رستوران  کن
هواسـتن یـه ، میاون جـا، امـا منـو بـردن ساهتهدستهنوز در   روتکو

 بگیرم. اون جاحسی از 
 و؟   کن
ده. ش زیاد بـود، امـا جـواب مـیمثل همیشه هیلی نور یبیعی  روتکو

ها رو ببین... یه سری یرح وری اصلی نقانیتونی از ناهارهمی
 کنم.زدم؛ برات پیدانون می

جا مم نه جای هوبی برای کـارات تا حاال نگران نشدی که اون  کن
 نبانه؟

چمــوری مم نــه جــای هــوبی بــرای کــارایی نبانــه کــه دارن   روتکو
نن؟ گاهی مغزت بـدجوری درست می اون جااهتصاصًا برای 

 ده.رور میا  
گـردد. کـن هـا را میهنگرود سراغ فونـوگراف و آت و میرو  

اندازد. آیا االن وهت آوردنـش اش میدوباره نگاهی به نقانی
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ــوز جــراتش نــدارد. روت ــو یــ  صــفحه ی اســت؟ نــه. هن
سـر  گـرددیگذارد. بعد دوباره برمـو می داردیکقسی  برم

 ترکیب رنگش. درنگ.
 زایش تراژدی. نیچه هوندم. همونی که بهم گفتی:  کن
 همونی که بهت گفتم؟  روتکو
هوام ج سون پاالک رو بشناسـم بایـد ایـن کتـابو گفتی اگه می  کن

 بخونم.
 من اینو گفتم؟  روتکو
 آره.  کن
 زنم.آد که من میهایی میآد. هیلی نبیه حرفیادم نمی  روتکو
 الک گفتی چی؟ای پُهب چیزایی که درباره  کن
 م بگو از کتاب چی گرفتی.اول به  روتکو
 برام جالب بود.  کن
مرموز نباش؛ برای مرموز  هدریناگفتنته. « هرمز»این الین همون   روتکو

 بودن زیادی جوونی.
 دونم چرا ازم هواستی بخونمش.کنم میف ر می  کن
 چرا؟  روتکو
 بینی و اونو دیونیزوس.چون تو هودتو آپولو می  کن
 نباش. بیشتر ف ر کن. تذلمب هدرینا  روتکو

ترکیبـاتش را  یکنـد، هرازگـاهبه رنـگ اضـافه می نیاو تربانت  
هواهد، الین لعـاب. کـن رنگش را رهیق می کند. اوچ  می

 کشد.دست از کار می
الک: ا؛ تغییر و حرکـت. ایـن یعنـی پـونیهدیونیزوس هدای فراو  کن

. ی هـالص..مهار. هـود تجربـهوحشی؛ یاغی؛ سرهوش و بی
آپولو هـدای هـانون، هاالـده و حـد و مـرزه. ایـن یعنـی روت ـو: 
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ی هالصـش را بـا نگـاه باهوش؛ بزرو؛ الاهل و با مهار. تجربـه
کنـد. بهـش آورد... رنگ ازش ترنـح میبه دست می درازمدت

 کنی... اون دیونیزوسه و تو آپولو.نگاه می
 گرفتی.کامًق درسته ولی تو حسابی اصل ماجرا رو در نظر ن  روتکو
 چمور؟  کن
 تو تراژدی رو ندیدی. اصل ماجرا همیشه تراژدیه.  روتکو
 برای تو.  کن
ــر می  روتکو ــو ف  ــر میت ــای بش ــی ابن ــو کن ــی ت ــن راحت ــه ای ــونن ب ت

کنـی تقسـیم بشـن؟ ف ـر می نـدهیینتعهای از پیش نخصیت
های زیادی های زیادی و ظرافت روان ـ که از بین نسلپیچیدگی
و دیوانگی اهتقلت اجتماالی و اضـمراب  ندهحرفمنگذنته، 

آد ـ چمـوری نخصی، هالبایی که از ایمان و الـدم ایمـان مـی
القـل؟  روت ـوالک احساسـه و اساده بانی؟ پ هدریناتونی می

 دی... بیشتر ف ر کن.هودت رو هجالت می
کند. روت و همچنان رنـگ کن در حین کار روی بوم ف ر می  

انـدازد. کـن نگـاهی بـه کـن می یزگـاههرا کند،درست می
 ایستد.می

 هاته.ناید نبیه ی ی از نقانی  کن
 هیلی چیزا هستن. چمور؟  روتکو
و  لحظهی نظمی، وجودنون در تاری ی و روننایی، نظم و بی  کن

نن... ما هم با نب شـون موجایی که القب جلو می ،واحددرآن
ایـن یـا  فقطنههستیم،  ریم؛ ما هم موضوع آپولو و دیونیزوسمی

هات، آرامـش اون. ما جزر و مد داریم، الین رنگـا تـوی نقانـی
 دیونیزوس در جنگ با مانج آپولو.

 نه تو جنگ.  روتکو
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 نه تو جنگ؟  کن
 کشم ش واهعی نیست. بیشتر نبیه همزیستیه.  روتکو
اونا بهم احتیا  دارن. نور و حـال دیـونیزوس مرکـز تمرکـزه ـ   کن

نه با هواست آپولو بـرای هالـب دادن بهـش. در می ملتحهابل
اصــل تنهــا چیــزی کــه مــا رو هــادر بــه تحمــل هلــور کامــل 
احساسات دیونیزوس بشیم به هایر اینه کـه مـا کنتـرل و القـل 

ــو  ــمرودارآپول ــن احساســات تمــام ی ــن صــورت ای ــر ای ، در غی
نیم، می یشوپپ گرفت... به هایر همینه که وجودمون رو می

 تپیم.ره تا اسموره، میاز اسمو
یه زندگی الالی وهتیه که بتونی بینش یـ  تعـادلی بـدی، ابـدی   روتکو

ی ات ا وایستادنشه. ولی تراژدی ما اینجاسـت بودنش روی نقمه
تونیم به اون تعادل برسیم. ما وجـود داریـم ـ نمی وهتیچهکه 

مون، برای همیشه ـ تو یه موهعیت همیشـگی ناهماهنـگ... همه
شتاهانه منتظر احساس حقیقی هـالص هسـتیم، ولـی فقـط ما م
دالیل تحملش کنیم... دنبال  بخشآرامشتونیم اونو با دروغ می

و اونو  آسامعجزهی کوتاه هستیم، به دست آوردن ابدیت یه لحظه
نناس که یه ، الین یه حشرهیمدارنگهبیارمیش روی بوم، زمان رو 

میـره... کنیم میی تقش مـیداره، وهتپروانه رو با سوزن نگه می
ها... سـعی زنیم، مـا، مـا انسـانگول می یورییناهودمون رو 

 کنیم هرمز سیاه درست کنیم.می
 ولی سیاه همیشه هست، مثل پونش کارای ماتی .  کن
ره. وهتـی وهت از بین نمـیست. هیچ الین برفی که بیرون پنجره  روتکو

نــیم روی یش میکنــه درگــرهــودش رو یــه لحظــه نمایــان می
[ کنـداو به تمام اتاق اناره میکنه... ]جاودانه نبودنمان داللت می

ونیم به همـون یـه بچسهودمون رو میدیم، ... اما بازم ادامه می
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 یرپـذتحملاش رو برامـون ذره امید ـ بـه همـون هرمـز کـه بقیـه
 کنه.می

 .تحملیرهابلغیا حداهل کمتر   کن
ــ  روتکو ــت م ــه دوس ــرای اون اون دیگ ــایتش ب ــه. نه ــون پاالک ن ج س

 تحمل بود.غیرهابل
 منظورت چیه؟  کن
 هودکشیش.  روتکو
 اون هودکشی ن رد.  کن
 ن رد؟  روتکو

کنـد. کن به این موضوع در حین سـفت کـردن بـوم ف ـر می  
ی کقسـی  روت و از موسیقی راضـی نیسـت. یـ  صـفحه

 گرددیبعد برمکند و ای گوش میگذارد. برای لحظهدیگر می
 هایش.سراغ رنگ

 ج سون پاالک تو تصادف مانین ُمرد.  کن
هودش رو له ،هرروزگذرونه، یه مرد المری رو به سرهونی می  روتکو

هـای نه و تـوی ایـن جادهمی 1کنه. بعد سوار یه اولدزموبیلمی
ندازه. تو بهم بگو ها کورس میکوچولوی بیرون نهر الین روانی

 کـهیوهتدکشی مسخره نیست چیـه... بـاور کـن، اگه این یه هو
ذارم. ال ـی بـا هواستم هودکشی کنم جـای هـیچ نـ ی نمـی

کنم، این کارو کرده انداهتن مانین توی یه چاله راز درست نمی
 .کننده ستکسلآره چون کارش هیلی سرمو به درد می نه یا 

 هودکشی کردی؟« وهتی»  کن
 چی؟  روتکو

                                                        
1 Oldsmobileهای جنرال موتور. )م(: ی  مدل از مانین 
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 «دکشی کردم.وهتی هو»گفتی   کن
 نه نگفتم.  روتکو
 چرا گفتی.  کن
ی ههرمانـت بهـت بگـم، انتباه ننیدی... بذار یه چیزی درباره  روتکو

اون آدم واهعًا با تراژدی هودش مواجه نـد. در مقـابلش نـجاع 
تا تونست تحملش کرد، بعد سعی کرد از زندگی کنار ب شه،  بود

 د.تونست؟ اون ج سون پاالک بواما چمور می
 تراژدی اون چی بود؟  کن
 مشهور ند.  روتکو
 هیال نشون نده.هودتو بی  کن
هاش رفتم. از سب ش هسته نـد. از هـودش هسـته نـد. الهه  روتکو

هاش رو از دست داد... هر جور دوسـت داری ایمانش به بیننده
ای بـرای حساب کن... اون دیگه االتقاد ندانت که انسان واهعی

 جود داره.تمانای کاراش و
 افته؟اتفاهی برای یه آدم می ینچهمچموری   کن
 افته.نمی یورمعمولبهاتفاهی  ینچهمبهتره بپرسی چموری   روتکو
ی الیـف ازش مملـب منظورم اینه که اون یه هنرمند بود، مجله  کن

 دانت، جوون بود، مشهور بود، پول دانت...
تونسـت از وایومنیگ بود که می یوریینهمدهیقًا همینه. یه آدم   روتکو

ج سـون »نقانی کنه. یـه مرتبـه تبـدیل نـد بـه یـه کـاال. اون 
بذار بهت بگم بچه اون مانین واهعًا باالث مرگش بود. «. پاالکه

ن هایر این ه تصادف کرد، چون وجود دانت. آهـه بـه مـنه به
 موبیل دانته بانه؟لدزوبگو چرا ج سون پاالک باید یه ا

 هنرمند باید از گرسنگی بمیره؟ گیُهب می  کن
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 آره باید بمیره. البته جز من.  روتکو
 .ندهتمامزند. کارش روی بوم کن لبخند می  

 کند.نگاهش می  کن
نگـاهش  دهتبهایستد، رود یرف بوم، باالیش میروت و می  

 های بوم است.رود. به دنبال نلیکند، دورش راه میمی
ندی. یه آدم هـاکی بـود، کـولی کـولی. می تو الانق ج سون  روتکو

باور کن. هر نـب  کاری براش معنی ندانت، روزکوتاهاصًق یه 
؛ الـین یدارزندهنـبو دالوا و رهـص و  یصحبتهوشحرف و 

ی رمانتی ی که همـه از هنرمنـدا دارن: یعنـی درسـت ضـد ایده
روت و... تو بدترین نـرایمش هـم دوسـتش دانـتی چـون اون 

کرد نقانی کرد هنر مهمه. گمون می... گمون میالشاق هنر بود
نـدازه؟... ای هلبـت رو از حرکـت نمیتلخـی ینچـهممهمه... 

داستانی با تراژدی تموم نشه؟ ]درنـگ[  ینچهمتونه چموری می
«... از واهعیـت هـقک نشـیم مبـد هنرو داریم تـا »گه گویا می

ی ندانت دید. بعد دیگه هنرالک بخشی از این واهعیت رو میاپ
تونـه از که بخواد در مقابل حقیقـت ازش دفـاع کنـه... کـی می

 چیزی جون سالم به در ببره؟ ینچهم
درنگ. روت و از اف ارش بیرون آمده. بـا سـر بـه کـن انـاره   

ــد. آنمی ــد میکن ــین بلن ــوم را از روی زم ــا ب ــد و آن را ه کنن
هیقـًا یا دیوار. روت و د هیپاسهدهند به ی  هرک، اش میت یه

. داردیبرمـی  کرک از روی بوم  یآرامبهکند. او نگاهش می
 کند.کند. باز به بوم نگاه میبقیه هاک را آرام فوت می

اومدم هونه که یه زو  از کنارم رد ندن. ی پیش دانتم میهفته  
برام جالبه بدونم که صـاحب تمـام » زنه به پنجره نگاه کرد گفت

ی که من اسـم یـه نـ ی بانـم. یـه انگار« اون روت وهاست...
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 روت و.
 یه کاال.  کن
 .یاهچه یه باال  روتکو
 یه چی؟  کن

ــلی   ــال ن ــه دنب ــان ب ــو همچن ــت،روت  ــوم اس ــال  های ب دنب
رود، نود، باز القب میتر مینقد. نزدی  دنبالرنگزدایی، 

ــاره نزدیــ  ــرد،نــود، ســرش را القــب جلــو میتر میدوب  ب
 ند و در همان حین:کرا نهایی می زیچهمه

دونـی دکوراتیـو نـدنن. می بهمح ومها اهچه. اون نقانیی باال  روتکو
یـه »گن هاسوهاست. اونا بهت می ی پنتمنظورم باالی نومینه

فهمـی. یـا یـه چیـزی کـه هوام که با مـبلم بیـاد، میچیزی می
ام بخوره، نـارنجی تر بانه و به میز صبحونهتر و هونحالرونن
ای سوهته؟ یا کـف دریـایی چیزی نارنجی داری؟ یا ههوهبانه، 

سبز؟ این یه چـوب نقانـی نـده از کمپـانی نـروین ویلیـامز. 
یه « ... بخوره؟ یواریپا دتونی جوری درستش کنی که به میز می

ام هـوام چـون همسـایه، ی ی میساده ستالزیزم، »حتی بدتر 
که ی ـی  یین جااوداره، اون الوضی تازه به دوران رسیده، تازه از 

ی ی باید دانته بانم »یا حتی بدتر « ... هوام!داره من سه تا می
گفته ی ی باید دانته بانم ـ یا ی ی بهم گفته  تایمزیویورکنچون 

دونـی گفته باید ی ی دانته بانم چون هودت می تایمزیویورکن
نگاه ن ن!  یوریینااوه منو « ... »این روزا کی وهت هوندن داره

اوه تمـام اون !« ... »یـزهغـم انگوهت نگاش ن ردم! هیلـی هیچ
تــونن هــم می مهــدکودکهام تــو ، بچــهریــشیشرچارگونــای 

هرن... اما بازم می« ... ب شن، یه کقه برداریه، یارو کقه برداره
گیـره... کـقس برانـون گذاریه...حال همسایه رو مییه سرمایه
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ــی ــهآره... م ــی ذائق ــیآرهم ــتر م ــه لوس ــ... ب ــه پ الک اآد... از ی
تره... یراحی داهلیه... هر چیـزی هسـت جـز اونـی کـه ارزون

اوکـی دوکـی.  [رسد روت و بـوم را پذیرفتـهدرنگ. به نظر می] باید.
 بریم سراغ بوم.

ها بارهـا ایـن کـار را انجـام کنند. آنکار می باهمآن دو حاال   
تر ین نـده و هـوباند، کاری است که هیلی هوب تمرداده

کنند ـ را هالی می چسبنود. از ظرف رنگ/از آن اجرا می
این زیرسـاهت بـوم اسـت. آن را در دو سـمل بـزرو هـالی 

اند مایج رهیق اسـت، تقریبـًا کنند. ترکیبی که درست کردهمی
ها را بــه دو یــرف بــوم . ســملرنــگرهیتنــبیه لعــاب آلــوی 

مح ـم اسـت.  نوند که بـوم جـایشآوردند. ممم ن میمی
کننــد. روت ــو بــا نقانــی ســاهتمان را آمــاده می یموهــاهلم

کشد، موهای هار هودش آن را به دستش می آهنگضرب
کنـد. کـن صـبر کنـد و از هـم بازنـان میرا گـرم می موهلم
کند. آماده ند. روت و بـا الـزم جـزم بـه بـوم سـفید نگـاه می
را روی  شیموهلمکند. درنگی یوالنی در حین این ه دارد می

کند. کن فقـط نگـاهش کشد و ف ر میدستش القب جلو می
ها رود سراغ فونوگراف، میـان صـفحهکند. بعد روت و میمی
گـذاردش در کند و میهواهد را پیدا میگردد، آنی که میمی

دهد. سوزن را بـاال برد. گوش میدستگاه. سوزن را پایین می
ه را کـه بایـد پیـدا از صـفح ییآنجـابرد دوبـاره. بـاالهره می
برد. موسیقی کقسی  پر حـ  و کند. سوزن را پایین میمی

سـراغ بـوم. بـه کـن انـاره  گـرددیبرمنود. حالی پخش می
را رنگـی  شـانیموهاهلمکند. آماده اسـت؟ آمـاده اسـت. می
؛ او دارد زانـوزدهاند. کـن بوم ایستاده ور ی هرکدامکنند. می

ی . روت و ایستاده؛ او دارد نیمهکشدهسمت پایینی تابلو را می
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ماند تا او نروع کشد. کن منتظر روت و میباالیی تابلو را می
ت ـاتری روت ـو  یباحـالت. روت و منتظر موسیقی اسـت. کند

ماند که موسیقی از همیشه گیراتر بانـد و ای میمنتظر لحظه
کند... حرکاتش سریج اسـت... از بعد... نروع به نقانی می

کند و رنگ را با بیشـتر سـرالت ی هلم استفاده میضربات هو
سـریج  هـدرآن نشاند ـ ردهای افقی هلم ـمم ن روی بوم می

کند تا ممم ن باند که زیرساهت اصلی صاف این کار را می
و روان است... کن هم همین کار را برای هسمت پایینی تابلو 

کنـد روی کـن... ... کمـی از رنـگ روت ـو نـره میکنـدیم
هماهنــگ هســتند،  بــاهمن اســت، وون حرکــات مــوزهمچــ

در  مرتبـه یگذرند، روت ـو روند و از هم میهم می یرفبه
کشد تا کن بتواند از زیرش راحت رد نود حین کار القب می

پخـش  جاهمـهو به کارش ادامه دهد... رنگ رهیـق و آب ـی 
کشند کنند و میرا پر می شانیموهاهلمها دوباره نود و آنمی
سخت، سریج و جـذاب... موسـیقی  است یکاری بوم... رو

نـود. بـوم سـفید حـاال ها تمـام میگیرد... و کار آناو  می
ــویی. روت ــو القــب  نــدهلیتبد ــره آل ــگ تی ــومی از رن ــه ب ب
 یباحـالتگیـرد. کـن هـم نفـ  می ایستد، هسـته نـده،می

نشـیند، او هـم هسـته اسـت. درنـگ. سنگین روی زمین می
کنـد. بعـد فونـوگراف را هـاموش ن میروت ـو سـیگار رونـ

نـود و هـودش را بـا یـ  حولـه تمیـز کند. کن بلند میمی
کند. نروع اش را الوض میکند. بعد پیراهن هی   رنگیمی
کشـد کنـاری؛ زمـین را ها را میکند: سملمی کردنجمجبه 

نورد. روت و با دهت به بوم تـازه را می موهاهلمکند؛ تمیز می
 یـرفآنرود، بـوم را از بعد القب و القـب مـی کند.نگاه می

 کند.آتلیه نگاه می
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[ ُهب... ُهب... ُهـب... همـین هوبـه... نـاید هوب یباحال]  روتکو
 کنی؟همین بانه... احتمااًل کافی بانه... تو چی ف ر می

 ؟هوایمنظورت منم؟ از من جواب می  کن
 پ  از کی؟  روتکو
 یرساهت هوبیه. هوب و صاف.زی هوبیه، این... زمینه  کن
تـونم نقانـی رو بینیم چموره. اون موهج میوهتی هش  ند می  روتکو

 نروع کنم.
 واهعًا نظر من برات مهمه؟  کن
 .وجهیچهبه  روتکو

دهـد. بعـد ناگهـان زند و بـه کـارش ادامـه میکن لبخند می  
بهـش  ندهآمادهکشد. چیزی در این بوم تازه دست از کار می

انـ  در  یبـاورن ردننود. به یـرزی اش می. هیرهزدهشین
 است. یامرتبه ینود. احساسات هایش جمج میچشم

 چیه؟  روتکو
 هیچی...  کن
 چی نده؟  روتکو
 آ آ، رنگه... آد... اون،غریبه... یه چیزی داره یادم می  کن
 چیه؟  روتکو
 مهم نیست.  کن
 چیه؟  روتکو
نـه. روی تـر مینه تیره. وهتی هون هش  میهون هش یده..  کن

 فرش.
 کدوم فرش؟  روتکو
کند ایـن اف ـار را از او سعی میفرنی که روش مادر پدرم مردن. ]  کن

نر تواند از ایستد. نمینود. ولی دوباره میهودش دور کند. دور می
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[ دهیقًا کشـدهودش میسمت نود. بوم او را به  هقراین احساس 
نـه، ایـن تـر مینـه تیرهبود. وهتی هون هش  میهمین رنگ 

 هیلی باالث تعجبم ند. یادم که این منو هیلی متعجب کرد...
 [ چه اتفاهی برانون افتاد؟ندهجذب]  روتکو
 هوام ازش حرفی بزنم.نمی  کن
 هوای.چرا می  روتکو
 اونا رو کشتن.  کن
 منظورت اینه که به هتل رسیدن؟  روتکو
 اوهوم.  کن
 چند سالت بود؟  روتکو
 هفت. این صحبت آیواست.  کن
 چی ند؟  روتکو
 آد.راستش اصًق هوب یادم نمی  کن
 آد.یادت می چراکه  روتکو

 . درنگ.ندهگمکن به روبرو هیره نده، در اف ارش   
 بینی؟چی می  
 دهد.کن سرش را ت ان می  
 بینی؟چی می  
 درنگ.  

 
[ بیدار ندم... و این اولین باری کنداش میاز نو تجربه انگار دارد]  کن

دیدم. هونحال بـودم کـه ی اتاهم میبود که برفو از بیرون پنجره
تونســـتم بـــرم آد چـــون ی شـــنبه بـــود و میداره بـــارون مـــی

بازی، من و هواهرمو.  سورتمهبرد . پدرم منو مییسوارسورتمه
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جیب بـود. معمـواًل ولی... ولی... بویی تو هونه ح  ن ردم. ال
مادرم مشغول تهیه صبحونه بـود. هیلـی سـاکت بـود. دمپـایی 

ـ از اون مدل نور ن ونی بودن که الین چرم نرمـی  یمروپونابریام 
دانتن. رفتم تو پذیرایی... هیلی هیلی ساکت بود... و سرد. یـه 

اون وسـط راهـور جایی پنجره باز بـود... بعـد هواهرمـو دیـدم،
بــود. هــواهرم...  دربــازی اتاهشــون بــود. ایســتاده بــود، هیــره

ایستاده بود. هیره بود. چشماش... رسیدم بـه در و  یوریینهم
نگاه کردم و اول برفو دیدم. بیرون پنجره، برف زیادی اومده بود، 

تونستم برم سورتمه بازی. بعد هون. تختـو هـون ناید هنوز می
اهو... بعـدًا بـودن... بـا یـه چـ اون جـابردانته بود. و دیـوار. او 

[ فهمیدم کار دزداست. دو درنگفهمیدم که با چاهو کشتنشون. ]
کـار کـنم. مـن فقـط...  دونم باید چـیتا بودن... ولی االن نمی

هواسـتم هـواهرم بیشـتر از ایـن ببینـه. هـواهر من... دیگه نمی
کوچولــوم... چرهیــدم و از اتــاق بیــرونش کــردم و درو بســتم. 

 [ همین.درنگ... هرمز بود. ]دستگیره در... از هون بود
 بعدش چی ند؟  روتکو
منظورت بعدنه؟ آه... هیچی، هیچی. رفتیم پیش همسایه. اونا   کن

 به پلی  زنگ زدن.
 با نما دو تا چی کار کردن؟  روتکو
ی آدمـای هیـر. مـون دانـت. رفتـیم هونـهر  سرپرستی ایالـت بَ   کن

مـا هیلـی از ایـن . ادانـتننگه باهمباهامون هوب بودن. ما رو 
ای ندانـتیم... مون کـردن. مـا دیگـه ریشـههونه بـه اون هونـه

 .کردهازدوا  هوردههسم حسابدارهواهرم با یه 
 ریشه؟بی  روتکو
 .وهت جایی ندانتیمتعلق ندانتیم... هیچ ییجابهوهت هیچ  کن
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 اونایی که این کارو کرده بودنو پیدا کردین؟  روتکو
 کشم.ای میون یه نقانینه. گاهی ازن  کن

 درنگ.  
 کشی؟تو نقانی آدمایی که مادر پدرت رو کشتن رو می  روتکو
 آم. تصوری که ازنون دارمو.  کن
 که چه تصوری بانه؟  روتکو

 درنگ.  
 آدمای الادی.  کن

کند که کمی کن را آرام کند، اما درنگ. روت و به این ف ر می  
 کند.نود و ی  سیگار رونن مییکند. دور ماین کار را نمی

دیدم که چموری مـردم رو هزاها رو می وهتی تو روسیه بچه بودم،  روتکو
نداهتنشون تو چاله... گمـون کـنم ایـن کردن و میتی ه پاره می

یادم مونده بانه، ناید هم ی ی بهم گفتـه، یـا این ـه فقـط دارم 
 نم، تشخیصش کار سختیه.احساساتی می

ل نـده کـه روت ـو موضـوع را الـوض کـرده. او کن هونحا  
 گیرد.را از سر می اشیزکاریتم

 وهتی اومدی اینجا چند سالت بود؟  کن
 موهجکردیم. اون ده. رفتیم پورتلند، تو گتوهای نهری زندگی می  روتکو

 اسمم مارکوس روت ویتز بود.
 [ تو اسمت رو الوض کردی؟متعجب]  کن
م گفت مثل اسم تو زیاده. بـه هـایر همـین اولین دالل کارم به  روتکو

دونـه مارکوس روت ویتز ند مارک روت و. حاال دیگه کسی نمی
 من کیم!

 دهد. درنگ.زند. به کارش ادامه میکن لبخند می  
 بپرسم؟ یسؤالتونم ازت یه می  کن
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 تونم جلوت رو بگیرم؟می  روتکو
 ترسی؟واهعًا از رنگ سیاه می  کن
 ترسم.اهعًا از نبودن نور میو نه  روتکو
 نه؟الین کسی که کور می  کن
 میره.الین کسی که می  روتکو
 دونی؟معادل مرو می رویاهسو تو رنگ   کن
 بینن؟نمی یوریینابقیه   روتکو
 پرسم.من دارم از تو می  کن

کند بیند کن دارد باهاش کشم ش پیدا میروت و از این ه می  
 آید.هونش می

 دونم.ی زندگی میی ی از نیروهای گسترده رویاهسآره من رنگ   روتکو
 سیاه یعنی از بین رفتن و تاری ی؟  کن
 نیست؟  روتکو
 هوای سیاه یعنی نبود هرمز.چون اگه می  کن
چون سیاه مخالف هرمزه. نـه تـوی یـه ییـف رنگـی، بل ـه تـو   روتکو

 واهعیت.
 کنم.من دارم صحبت نقانی می  کن
 پ  از نقانی بگو.  روتکو
نـده الناصـر  بهـادادهتو نقانی تو رنگـایی کـه هیلـی بهشـون   کن

هندسـی هـرار  نـ لی دیونیزوسی هستن، اونـا کنـار انـ ال 
گیرن، الناصر آپولویی. رنگای رونن نور و حال توه، تـقش می

اما اگـه سـیاهی اون رنگـای «. نیروی زندگیت»تو برای نجات ـ 
التـدالی رو از دسـت اوهته کـه افـراا و بـی ونرونن رو ببلعه ا

 دی و اون وهت چی داری؟می
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 آد.ادامه بده. داره از هودم هونم می  روتکو
نظم داری بـدون  اون وهت[ اون رنگا رو از دست بده و نترسیده]  کن

های ظرفیت. الـین ریاضـی بـدون االـداد... هیچـی جـز جعبـه
 هش  و پوک.

اون رنگـا کـار  دانـتننگهنـی یرتـر میو باور کـن، هـر چـی پ  روتکو
نه و برای رسـیدن بهـش ی آدم کم مینه. ذائقهتری میسخت

 مجبوری مسابقه بدی تا از دست نره.
 [گیردجلوی هودش را میولی... ]  کن
 چی؟  روتکو
 هیچی.  کن
 چی؟  روتکو
 نی.الصبانی می  کن
 من؟  روتکو
 نی.می  کن
 و؟  روتکو
مساوی  رویاهسمانتاله که کردم... یه هورده سانتی ر میدانتم ف  کن

. یـه جـورایی افتـاده سـتبا مـرو بـدونیم. یـه جـورایی از مـد 
 رمانتی ه.

 ؟ی رمانت  روتکو
 منظورم اینه که... صادق نیست.  کن
 نیست؟  روتکو
دونیم که سیاه یه ابزاره، الین رنگ ُاکر تو واهعیت هر دوتامون می  کن

. الین یه کشش بـه سـمت بـد ندارن یریتأثهرمز. هیچ یا جوهر 
 بودنه.

www.mybook.ir



 19ی چهارم صحنه

 کنی؟ پ  ی ی کردن سفیدی با مرو چـی؛هیال می یوریینا  روتکو
 الین برف؟

ی العمل نخصیه. من یه جنبـهاون فرق داره. اون فقط یه ال    کن
 سازم.کلی هنری حولش نمی

 ناید باید بسازی.  روتکو
 د.گیردرگیری دارد باال می  

 کنم...گمون نمی  کن
 نه؟ چراکهاز زندگی هود استفاده کن،   روتکو
 بحث این نیست که من...  کن
 مگر این ه ازش بترسی.  روتکو
 ترسم.من ازش نمی  کن
 برو تو دل اون سفیدی.  روتکو
 تو هود. فرورفتننه زیادی ترسم، فقط میمن نمی  کن
 آره. کنیهیال می یوریینااگه   روتکو
 اش نقش گزاری روانی بانه.الزم نیست که هنر همه  کن
 الزم نیست؟  روتکو
 نه.  کن
 کشی که پدر مادرتو کشتن.هایی رو میتو تصاویر آدم  روتکو
 کشم.من که فقط اونا رو نمی  کن
 بفهمی. رویاهسناید باید ب شی. ناید اون موهج بانه که معنی   روتکو
 .دوباره همون  کن
 همیشه همون.  روتکو
ای بینـیحداهل ی ی کردن سفید با مرو اونقدار چیز هابـل پیش  کن

 نیست.
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 بینی؟حاال من ندم هابل پیش  روتکو
 یه یورایی.  کن
 بینی بودن.ناصادق و هابل پیش  روتکو
گیـره، نه و رنگ سیاه کل کارش رو میب  کن، نقاش پیرتر می  کن

ترسـه، نه، از مرو میداره، اون افسرده میای که هبولش نکلیشه
ده، دهد، ارتبایش رو از دست مـیدیگر هدرتش را از دست می

 کنه.هداحافظی می
 البته مگر زمانی که اتفاق نیفته. ست یشهکلاین یه   روتکو
 ولی واهعیت نیست.  کن
 حاال دیگه تو واهعیت رو درک کردی؟  روتکو
رین کاراش همـه رنگـی بـودن. رفتـه و به ون گوک نگاه کن؛ آه  کن

نناسه ای که انسان میزرد و آبی ینتربخشآرامشبرای هودش 
رو انتخاب کرده ـ بعـد هـودش رو هـقر کـرده... یـا مـاتیز، 

ی ت ـون دهنـده از کارهای آهرش هیچی نیسـتن جـز اسـتفاده
 های اصلی.رنگ

 ذاری.تو به اون رنگا احترام می  روتکو
 دهیقًا.  کن
 چرا؟  روتکو
مرده، ولـی دونسته که دانته میمرده، میُهب ماتیز... دانته می  کن

نـه کـه دیگـه مـرید می یاون هـدرهنوزم ماتیز بـوده. وهتـی 
بره و داره و کاغذ میتونه هلموم دستش بگیره، یه هیچی بر مینمی

 هـموهت کارنو ول ن رد. تو بسترش کنه. هیچکقژ درست می
کرد. باید همـونی ی رنگ برای هودش مرتب میسقف ردا یرو

 موند.که بود می
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تـونی حرفـی بهتـر از ایـن کنی من رمانتی م! نمیو تو هیال می  روتکو
[ مـاتیز ههرمـان در دهـدادامه می یزاستهزاآمبا الصبانیت و بزنی؟ ]

هـاش سـعی کـرد حال مرو بود، با درگیری تمام و آهرین نف 
ق کنـه... و ج سـون پـاالک کـه اون آهرین ناه ارش رو هلـ

تو کارای کقسی ش  1، الین چترتونرفته ستجوان زیبای از بین 
آورد هــر مــوهعیتی گیــر مــیُمــرد... و ون گــوک، آره ون گــوک، 

جا حاضـر همـه چـی، ون داد، نماد همههودش رو ن نجه می
درک نشده ـ تو این آدما رو تـا حـد وجـود  یرفتهازدستگوک، 
کنـد. آره ین کشیدی و داری بهشون تـوهین میهودت پای نابال 

باهانون درگیر نو. همیشه باهانون مشاجره ب ـن. امـا گمـون 
کنی. گمون ن ن در اهتیارتن. اونا فـرای ن ن داری درکشون می

[ المری رو باهانـون بگـذرون ایستدنود، میدور میتو هستن. ]
ج بذار ناید تونستی یه لحظه به دردنون وارد بشی... تا اون موه

ی اتـاق رود نقانی میانهمیالظمتشون در س وت و آرامش بانه. ]
 [ س وت هیلی دهیقه.کندرا نگاه می

 یزکاریتمای به به کن ندارد. کن لحظه یتوجهم ث. روت و   
ای اش کـه در کاغـذ ههـوهایستد، به نقانیدهد. میادامه می

. بـدون کنـدکند. بعد به روت و نگاه میپیچیده نده نگاه می
و سـریج هـار   داردیبرمـکنـد نقانـی را  توجـهجلباین ه 

 .گرددیبرمنود. بدون نقانی می
 ههوه تموم کردیم. ان الی نداره برم بیرون؟  کن
 برو.  روتکو

هواهـد . میداردیبرمـرود از ظرف ههـوه پـول ُهـرد کن می  
                                                        

سـالگی بـا  07وسمایی که در سـن ( ناالر انگلیسی پسا هرون0772ـ  0790توماس چترتون: ) 1
 دهد.هاتمه میاش مسموم کردن هودش به زندگی
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 گیرد.برود. روت و جلویش را می
 صبر کن.  
 کند.اه میروت و بهش نگ  
توی موزه ملی لندن یه نقانیه، نقانی یه نام... داستانی از الهد   

لشازار، پادناه بابل، ی  مهمـانی گرفتـه و  التیق از دانیال نبی: ب 
نـه و روی دیـوار بـه گوید، دستی الهی پدیدار میدارد کفر می

نویسند... توی نقانی از دل سیاهی بوم هط البری اهماری می
نـن. هـط انگیز ظـاهر میه ن لی بسیار نـگفتاین کلمات ب

تونی تصورنـو کنـی، ولـی اون هودت می رامبراند هول انگیزه،
[ درنـگ« ]به تو تعادل رسیده و هنوز هم یلب داری.»نونته... 

 سیاه برای من یعنی این... برای تو یعنی چی؟
 درنگ.  
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 ی چهارمصحنه

کنـد. او نجـار کن تنها است، دارد ی  هاب چوبی آمـاده می
 ـر دارد از فونـوگراف یت ب  هوبی است. ی ی از همعـات َچـ

کنـد. درنـگ. بعـد صـدای نود. او چاب  کار میپخش می
رسـد، همـین متعجـبش بسته ندن در از بیرون به گـوش می

نــود. کـت و کقهــش را کنـد. روت ــو الصـبانی وارد میمی
 کند.پرتاب می

هـوان منـو ب شـن! هـورم میمیهوان منو ب شن! هسم اونا می  روتکو
ی ! آدمای گستاخ، دالل تازه به دوران رسـیدهکنندهکسلحشرات 

که من باید بهشون آویـزون بشـم! از ایـن  هالوضی! اینجا دیوارایی
، یرکـردهگآد؟! گالریم! دیـوارم! االن پشـت فاضـقبا هونت می

از آنـغال، کـاری  پرنـدهی نـرهی، الین روهودنهپشت توالتا، 
معنی که روی دیوارا چسپوندن! روی همـون گنداب بیسمحی، 

نگ و مادرول و اسمیت و نیومن دیواری باارزنی که جای د  کونی
 [ این چه موسیقیه؟کندحرفش را همج میالک و... ]او پ

 َچت بی ر.  کن

www.mybook.ir



 هرمز / جان لوگان  92

تونـه گنـدتر کـردم ایـن روز میف ـرش رو نمی کـهیوهتدرست   روتکو
 بشه...

 موسیقی جزه.  کن
ی اینجــا رو دارد، هــر چــی چــه اهمیتــی داره. هــر وهــت کرایــه  کوروت

 تونی گوش کنی.هواستی می
 او غ بناک است. درنگ.  

 ُهب... نمایشگاه چمور بود؟  کن
 کند.روت و هونش نیامده. سیگار رونن می  

 [ این نقانای تازه کمر به هتل من بستن.جدی]  روتکو
 این حرفت هیلی بده.  کن
 اما کم درست نیست.  روتکو
 سپر جونز سعی داره تو رو ب شه؟کنی َج می ف ر  کن
 آره.  روتکو

 درنگ.  
 فران  استق چی؟  کن
 آره.  روتکو
 روبرتو رانشنبرو چی؟  کن
 آره.  روتکو
 روی لینچستاین چی؟  کن
 اون دیگه کیه؟  روتکو
 شه.ککمی  استریپ می  کن
 آره.  روتکو

 ی نهایی.بهدرنگ. ضر  
 اندی وارهول؟  کن
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 دهد.را هم نمی ی ینیاروت و حتی جواب   
 زنی.داری الین پیرمردا حرف می  

 من یه پیرمردم.  روتکو
 پیر نیستی.  کن
 امروز پیرم.  روتکو
 گی هستی.اگه می  کن

سـرکارش. روت ـو نونـیدنی بـرای هـودش  گـرددیبرمـکن   
 ریزد.می

... هـایادورههمه که... آدمایی الـین مـن... هم ـارام، حرفم این  روتکو
من. ما همه یه چیـز مشـترک دانـتیم... مـا  نسلهماون نقانای 

 کردیم.اهمیت جدی بودن رو درک می
 درنگ  

 کردین.زیادی درک می  کن
 چی؟  روتکو
 ننیدی.  کن

 نیچنــنیاکنــد. گردانــد و جــدی نگــاهش میروت ــو رو می  
 ف کن تازه است.لحنی از یر

 تو بهم چی گفتی؟  روتکو
 تو کی بانی که بخوای بگی اونا جدی نیستن؟  کن
 به کارانون نگاه کن.  روتکو
 کارانون رو دیدم.  کن
نه الین دیدن یه چیزای الادی، یوری نگـاه کـن انگـار داری یـه   روتکو

 کنی ـچیزی رو تحلیلش می
 این کارو کردم.  کن
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 یدی؟ُهب چی د  روتکو
 هیال.بی  کن
 نه. تو نگانون کردی، چی دیدی؟  روتکو
 همین دهیقه، همین حاال.  کن
 تو تمام اون کمی ا و پرچما و کنسروای سوپ؟  روتکو
 همین لحظه و یه هورده از فردا. همین دهیقه، همین حاال،  کن
 کنی این هوبه؟و ف ر می  روتکو
 هوان.مردم مینه هوبه نه بد، این چیزیه که   کن
 دهیقًا حرف منم همینه.  روتکو
 پسند بانه؟گی هنر نباید الامهُهب حاال می  کن
 پسند بانه.نباید فقط الامه  روتکو
ناید تو هونت نیاد، اما این روزا هیلی از کارای فرانـ  اسـتق   کن

 نن.نن که از کارای مارک روت و میمی متأثرهمون هدری 
 .حرفت چرته  روتکو
 کنم چرته.ف ر نمی  کن
دونی مش ل اون نقانا چیه؟ دهیقًا همونیه که هودت گفتـی: می  روتکو

اش همـه و کشـناونا دارن برای همین حاال و همـین لحظـه می
 یزچهمـههمینه. چیزی نیست جز هنر ثبـت روال زمـان حـال. 

ــین  ــرفی، ال ــامًق مص ــره، ک ــان معاص ــه زم ــوا ب ــامًق مرب ک
 ـینال ،یکاغذدستمال

 ی مارک کمبل، الین کمی  استریپ ـالین سوپ آماده  کن
هـا دیگـه انـدی وراهـول تـو موزه صدسالکنی تا واهعًا هیال می  روتکو

 آویزون کنن؟ اونم کنار بروگل و ورمیر؟
 االن که کنار روت و آویزونه.  کن
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کنن ـ بـرای هـر چون اون گالریای لعنتی برای پول هر کاری می  روتکو
 ای چیزی دارن. این یعنی بیزنسن مرد جوون، نه هنر!قهذائ

 دهد.کن الوض این ه کوتاه بیاید، ادامه می  
 تا حاال از این هسته نشدی که به مردم بگی هنر چیه؟  کن
نه هیچ وهت. تا این ه بخوان گوش کنن. بهتر از اینه که تـو بهـم   روتکو

 .گم نوبگی؟ برو 
رها به دروازه رسیدن. و آدما هـم بـه نظـر یی چون بربتو الصبانی  کن

 رسه ازنون هونشون اومده.می
دونی مـردم ی حرف همینه! میمعلومه که هونشون اومده. همه  روتکو

 یزچهمـهچی دوست دارن؟ رنگای ناد و رونن. دوسـت دارن 
 زیبا بانـه ـ هـدای مـن، یزچهمههونگل بانه. دوست دارن 

 هوام باال بیارم!می« زیبان»ها یگه اون نقانوهتی ی ی بهم می
 مش لش چیه مگه ـ؟  کن
ایـن «. ظریف»، «هوب»، «زیبا»، «هونگل[ »نودمنفجر می]  روتکو

مـا دماغـای دلق ـار و «. هوبـه» یزچهمهحاال نده زندگیمون! 
هـوریم و زنیم و روی یه پوست موز سـر میزنیم و الین  میمی

و همــه تمــام مــدت  کنــهرو هونــحال می یزچهمــهتلویزیــون 
داره، این حق یبیعی ماست کـه  هیلی هنده یزچهمههندن، می

همیشه سرگرم بشیم مگه نه؟ ما همیشه ملتی هستیم کـه لبخنـد 
هسـتیم. چمـوری؟ هـوبم. « هـوبی»ی زنیم و زیـر سـلمهمی

روزت چمور بود؟ هوب. چه حسی داری؟ ح  هوب. نقانی 
هوبه... ُهـب بـذار هوری؟ آره چمور بود؟ هوب بود. نام می

[ کندهایش اناره میبه نقانیبهت بگم که اوضاع هوب نیست! ]
تو چموری؟!... روزت چمور بود؟!... حالت چمـوره؟ گـیجم. 

ام. گیجم. مری م. مردم. من هوب نیستم. ما هـوب بهم ریخته
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ها نگاه کن. نیستیم. هر چیزی هستیم جز هوب... به این نقانی
بینی، الـین یـه در، الـین یـه می رویاهسنگانون کن! مستمیقی 

یه دهن بازه که داره با س وت فریاد  حالیندرالگشایش، آره ولی 
و ملعـون و بـدوی و واهعـی حـرف  دهشتناککشه از یه چیز می
از  زنه. نه یه چیز هوب. نه یه چیز ظریـف. واهعـی. یـه نالـهمی

 یـ . یه چیز ابدی، نـه کمندهیننفرروی وجد. یه چیز الهی یا 
چیـزای فـرای مـن و فـرای االن. و هـر  استریپ یا هویی سوپ،

 چیز هوبی نیست... چیزی که هست، چیز هشنگی نیست،
 اندازد.به هلب کن چنگ می  
 ؟!...یمتوجهجام تا هلبتو از کار بندازم، این  
 زند.ای به پیشانی کن میضربه  
نیومـدم تـا  ینجـااتـا یـه کـاری کـنم ف ـر کنـی!...  ینجـامامن   

 های هشنگ ب شم!نقانی
غرد، بهم ریخته، سعی دارد تعادل درنگی یوالنی. روت و می  

 هورد.آورد. کن ت ان نمی به دستهودش را 
 درست هبل از این ه تو ب شیش. کوبیزم هم همینو گفت،  کن

 کند.نگاهش می ایستد،روت و می  
ارزش ان هـودت بـیتراژدی و فاجعه واهعی وهتیـه کـه تـو زمـ»  

پسر باید پـدر رو از سـر راه بـرداره. بهـش »درسته؟...  ...«بشی
ایـن حـرف هـودت نیسـت؟... «... امـا ب شـتش احترام بذاره،

نماها رفتین دنبال کوبیسم و سورئالیسم و هدای من هیلی هم 
هوایـد اومد. حاال وهت هودتون نـده و نمیازش هونتون می

چپ صـحنه هـار  نـو. چـون  ول کنین. ُهب روت و از سمت
آبستره رو نابود کنه... فقط دالا  یونیسماکسپرسهنر پاپ اومده که 

کنم اونا ی م از نماها بیشتر بزرگواری دانته بانـن و موهـج می
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[ کنـدها انـاره میبه نقانـیرفتنت برات یه احترامی هائل بانن. ]
... بیهـودگی. مروروبـههای یه نسـل ف رنو ب ن: آهرین نف 

تونی برای پول منوهای رستوران [ نگران نباش؛ همیشه میرنگد]
 رو ام ا کنی.

 زنی؟به چه جراتی این حرفا رو می  روتکو
 کنم؟دونی کجا زندگی میمی  کن
 [ چی؟گیج نده]  روتکو
 ام کجای نهره؟دونی هونهمی  کن
 نه...  روتکو
 نهرم؟ تو بروکلینم؟؟ پایینباال نهرم  کن
 نه.  روتکو
 دونی ازدوا  کردم یا نه؟می  کن
 چی؟  روتکو
 ام؟دونی ازدوا  کردم؟ نامزد دارم؟ تنهام؟ چیمی  کن
 نه. چرا باید ـ؟  روتکو
پـنج روز  کنم. هشت سـاالت در روز،کار می ینجاادارم  دوساله  کن

نـام دالـوتم  بارنـدهدونی. یه ام هیچی نمیدر هفته و تو درباره
 ت؟هونهکنی؟ که بیام 

 ـ؟ یتودار  روتکو
 دونی من نقانم، درسته؟تو می  کن
 گمون کنم.  روتکو
 دونی نقانم؟می جوابمو بده، نه  کن
 آره.  روتکو
 تا حاال یه بار هواستی کارم رو ببینی؟  کن
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 چرا باید ببینم؟  روتکو
 چرا باید ببینی؟  کن
. هونـت یزچهمـهه. حـول منـ یزچهمـه ینجااتو یه کارمندی.   روتکو

کنی ی اینا سر همینه؟ بچه کوچولو هیال میآد؛ برو... همهنمی
بهش نزده؟ مامان امروز بغلـت  یگردنپ زهمی نده چون بابا 

 ن رده؟
 ب  کن ـ  کن
 منو سرزنش ن ن، من اونا رو ن شتم.  روتکو
 ب  کن ـ!  کن
ایـن حالـت  برو یه روان او پیدا کن و سـر مـن زر زرنـو ن ـن،  روتکو

 کنه ـآویزونیت منو کسل می
کنـه؟! ـ هـدای کنـه؟! کسـلت می[ کسـلت مینودمنفجر می]  کن

کنم تا امور زندگیم رو بگـذرونم! بـا تـو بزرو، دارم با تو کار می
نگیـر!  هونهفـه ییفتههودنآدم حراف حراف تایتانی  حراف 

کنی المیـق بشـی اونـم درسـت سعی می اون جاایستی وای می
گـرای بـا یـه الالمـه هیچی نیستی جز یه آدم هلدر نفـ  کهیوهت

و یه الالمه سخنرانی و چهچهه  ینیبهودبزروال ی بزرگنمایی و 
و این ه هی بگی بیایم به یه سری بـوم بـرای چنـد هفتـه  سردادن

تظـاهر! هـدای مـن  و نگاه کنیم نقانی ن نیم فقط نیگـاه کنـیم
ریخ هنر فرض کنم که از تـو ای تو تاتونم نقاش دیگهتظاهر! نمی

کـن الصـبانی هـدم گـرا بانـه! ] یجزئـزور زده تـا  هدرینابیشتر 
مهـم  هـدرینا وهـتتمامالزم نیسـت  یزچهمهدونی [ میزندمی

ای الزم نیست احساسات رو بدره و روحـت رو بانه! هر نقانی
آزار بده! گـاهی  روآدم هدرینانشون بده! همه دوست ندارن هنر 
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جان یـا منظـره یـا کنسـرو سـوپ یـا کمیـ  بیعت بیفقط یه ی
هوای! که مم نه یاد بگیری البته اگه اون زیردریـایی استریپ می

 یبازکنی بسته و بدون نور یبیعی بخوای پنجره همهینباا دربسته
 کنی چون ـ نور یبیعت برای تو کافی نیست!که نمی

 .ی کن استکند. همچنان هیرهروت و سیگار رونن می  
اما هیچی برای تو کافی و هوب نیست! نه حتی آدمایی که کارتو   

هـا هـم ی بـزرگن، گالریها کـه یـه مشـت مقبـرههرن! موزهمی
یه مشت آدم الوضیه و کل سیونرها هم هیچـی نیسـتن  یردستز

جز یه مشت آدم تازه به دوران رسیده. ُهب بگو کی برای دانـتن 
جلـوی کسـی هسـت؟! ] کار هنری تـو لیـاهتش رو داره؟! اصـقً 

اصـلی  سؤال[ یا ناید کنددارد درک می آرامآرامگیرد، هودش را می
نه که حتی لیاهت تمانای کارای تـو رو این بانه: کسی پیدا می

دانته بانه؟... مم نه هیچ آدمی ارزش نگاه کردن به کـارای تـو 
بـه تعـادل »رو ندانته بانه؟... همینـه، درسـته؟... مـا همگـی 

 «لی هنوز هم یلب داریم.رسیدیم و
 رود یرف روت و.می  
واهعی کـردی، « انسان»گی تمام المرت رو صرف پیدا کردن می  

آدمایی که بتونن به کارات بـا نـفقت نگـاه کـنن. امـا تـو درون 
چین آدمایی وجود دارن... بـه هودت دیگه االتقاد نداری که هم

و از هایر همـین ایمانـت رو از دسـت دادی... پـ  امیـدت ر
 بلعه.دست دادی... پ  سیاه هرمز رو می

 ایستد.درنگ. کن درست در مقابل روت و می  
کنم دیگـه بتـونی یـه انسـان واهعـی رو گمون نمـی دوست من،  

 تشخیص بدهی ولو این ه جلوت وایستاده بانه.
مشعشـج از روت ـو  ریناپذانعمافم ث. این حالت البوس و   
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نود. دور ی کن دارد هرد مین ارادهآرامش را از کن گرفته. ک
 نود.می

 هیال.بی  
 هیال نشو!راحت بی هدرینا  روتکو
 این بازی نیست.  کن
البته اونی که هودت ف ـرش  به یه چیز هیلی مهم اناره کردی،  روتکو

 کردی نبود.رو می
 حتمًا همین یوره.  کن
دم چه نظری نسبت بـه کنم که مردرسته من وهتی به این ف ر می  روتکو

انصـاف بانـن... نم. اگـه اونـا هیلـی بیکارام دارم افسرده می
ی نابینـا مونه که یه بچهالین این می یوریینافروهتن یه نقانی 

نـه و تـا حـاال و بفرستی تو یه اتاق پـر از تیـ . اون زهمـی می
بـه نشده، اون معنـای زهمـی نـدن رو بلـد نبـوده. ] یوریینا

هوام با این ی یـا [ به هایر همینه که میکنداه میهایش نگنقانی
ترن، تنومندترن، حتـی یه کار متفاوت ب نم. اینا یه یورایی مقاوم

اونا تنها نیستن. یه سری  و نهاز دل زمین بهشون نیرو منتقل می
ــتن، ــه رو دارن... و  هس ــت همدیگ ــی و محافظ ــه همراه همیش

کـه مخصوصشـون  رنتر از همه این ه دارن بـه جـایی مـیمهم
 درست نده. یه جای پر پاواک و محفوظ...

 جایی برای تامل...  کن
 بله...  روتکو
 یه ف ای مقدس...  کن
 بله...  روتکو
 یه کلیسای کوچی ...  کن
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 بله...  روتکو
 .چهارفصلجایی مثل رستوران   کن

 دهد.کند. کن سر ت ان میروت و م ث می  
 گیره.وهیش رو میالاهل اندی وارهول ن  

 نه تو متوجه نیستی ـ  روتکو
یه رستوران نی ه تو باالی یه برجه که مـال یـه نـرکت پولـداره،   کن

 فهمم؟چیشو نمی
 فهمی ـتو نیت منو نمی  روتکو
 همون جـااهمیته. مگر این ه بخوای برای بقیه المرت نیت تو بی  کن

بتـه هونـت هـم ها و سخنرانی کنی ـ کـه الوایستی کنار نقانی
 آد. هنر باید هودش حرف بزنه، درسته؟می

 آره ولی ـ  روتکو
ریاکاری هودتو هبول کن: اسقف االظم هنـر مـدرن داره تـو یـه   کن

کشه. تو مدام از تجـاری نبـود تـو هنـر معبد مصرفی نقانی می
 داری.گی، ولی رفیق، هودت پولو برمیمی

 من ـ  روتکو
و گول بزنـی کـه داری یـه جـای پـر بـیم تونی هودتمعلومه، می  کن

فقـط داری یـه نهـارهوری  درواهـجسازی، ولی متف رانه رو می
زنی و این چیـزا دیگه رو که مال آدمای سوپر پولدار رو دکور می

های ترین نقانیکند[ هیچی نیستن جز گرون]به کارها اناره می
 دکوراتیو جهان.

 درنگ.این حرف همچون نیشی برای روت و است.   
 کنی چرا هبولش کردم؟ف ر می  روتکو
 آد.به غرورت می  کن
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 چمور؟  روتکو
تونستن برن سراغ د  کونینگ، اما تو رو هواستن... ی ی از اونا می  کن

انـی از زمـان هایی کـه بـه هـایر نقترین هیمتبیشترین و مهم
 نده.نجلو تا حاال پرداهتآ کلیسای سیستین مای ل

 کردی؟ولش نمیتو هب  روتکو
 .یراحتبه  کن
 .ساده ستحرفش برای تو   روتکو
دونی چیه؟ این هم همون مانین توه... ب  کن دیگه، تو کـه می  کن

به پولش احتیاجی نداری. حتی به نهرتش هم احتیاجی نداری. 
چرا برای نرکت سـیگرام هـودت رو تبـدیل بـه یـه آدم ریاکـار 

 کردی؟
نرفتم سراغ این کـار، هـودت  هوساز روی  یوریینهممن که   روتکو

 دونی. بهش ف ر کردم.هم می
 کنم.نوهی نمی  کن
هورد، منم هر چی بانـه آدمـم. در ضمن این ه به غرور هم می  روتکو

اما بازم تردید دانتم... همان ف رای همیشگی: من فاسد ندم؟ 
پاسـخ  ییبـورژواغیراهقهی المل کردم؟ فقط دارم به یه هـوس 

کنم اگه یه سفر به م؟ باید این کارو ب نم؟... هنوزم ف ر میدمی
آن. مـن رفـتم بـه ها چه ریختی به نظـر مـیاروپا برم این نقانی

 جا بودی؟نجلو تو فلوران . تو اونآی پزن ی مای ل کتابخونه
 نه.  کن
ها پلـه رو پیـدا کنـی، از دیـدهوهتی رفتی یادت بانه که حتمًا راه  روتکو

، حصار داره، ولی گاوصندوقیه راهروی باری ه، الین یه مخفیه. 
ترسـید و ره. مای ل آنجلـو از جاهـای بسـته میباال می یبقهسه
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 ره،ای گذانته که تـا بـاالی دیوارهـا مـیها ال یدرهای و پنجره
ای بودنشـون هیلـی تــو هایی کـه هرمـزی و ههــوهمسـتمیلمربج

.. اون بــه نــدن... ُهــب، همــین. یبنــدرنگچشــمه و هــوب 
دنبالشم. اون این  چهارفصلاحساسی رسیده که من تو رستوران 

ده که هیال کنه توی یه اتاق با یه الالمـه در احساسو به بیننده می
تونـه ب نـه پونندن، اون تنها کاری کـه می جاروهمهو پنجره که 

 ...اینه که سرنو
 کند به کن.رو می  
آن های نیویورکی مـیالوضی جاییه که پولدارین اون جادونم می  

غــذا بخــورن و هودنــون رو بــه نمــایش بــذارن... و امیــدوارم 
 رو کور کنه. اون جاآد ای که میحسابی انتهای هر الوضی

 اینو به آدمای نرکت هم گفتی؟  کن
 وها رو هبــول ن ــنن. این ــارنــه اگــه نقانــیتعــارف بــدی می  روتکو

 کنن.نمی
 کند. درنگ.کن ف ر می  
 هوری؟چیزی می  

 [ حتمًا.متعجب]  کن
 دهد. درنگ.کند. ی ی را به کن میروت و دو لیوان پر می  
 دونم...نمی  

 چی رو؟  روتکو
 دونم حرفت رو باور کنم یا نه.نمی  کن
 کدوم حرفمو؟  روتکو
[ اینا ـ این نیت پر از بدی تو. نیر پیر هنوز هم هااناره به نقانی]  کن

کنه تحری  کنه، وابسته بانه، هودنـو هنوزم سعی میغره، می
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 ده.رژواها بچسبونه ـ چیزی رو نشون نمیوبه ب
 برات زیاد رمانتی ه؟  روتکو
های تو که سقح نیستن. برانون هیلی از روی بدجنسیه. نقانی  کن

وهـت تـا ایـن انـدازه دی که بانن، هیچوهت هم اجازه نمیهیچ
ایـن سفارنـو بـا ایـن ف ـر نـروع  کشیشـون. نـایدپایین نمی

تونسـتی کـاریش کردی... ولی بعدش هنـر اتفـاق افتـاد... نمی
کنی، چون تو هنرمندی. حاال توش گیر افتادی. هودتو کشـیدی 

 یه گونه، باید احساسش رو فراموش کنی.
 ممم ن نیست. نود. روت و همچنان ایستاده،کن دور می  

 کنی.نه انتباه می  روتکو
 دهد.جواب نمیکن   
کنن، با گیره. کنار هم کار میرو می اون جاهدرتشون کل محیط   

کنن، هنوز نن، برای هم زمزمه میحرکات موزون همراه هم می
[ تو ف ر اندکلماتش توهالی ندهسازن. ]هم دارن یه م ان رو می

 کنی هودمو دست انداهتم.می
 دهد.کن جواب نمی  
ش یه رفتـار آنـی بـرای هـود گـول زدنـه... کنی تمامتو ف ر می  

 جواب بده.
 نود.ی کن میروت و هیره  

 
 جواب بده.  

 آره.  کن
 . درنگ.دمانی کن باهی میروت و با تنش زیاد هیره  
 اهرا  ندم، نه؟  
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 اهرا ؟... این اولین باریه که اصًق موجودیت پیدا کردی.  روتکو
و  داردیبرمـکنـد، کقهـش را میاش را تمام روت و نونیدنی  

 پوند.بارانی می
 بینمت.فردا می  
ایستد، گیج نـده. بعـد پـیش رود. درنگ، کن میروت و می  

ایستد، لیوانش رود تا به نقانی وسط صحنه نگاه کند. میمی
کنـد، ایـن المـل را در دستش است، سرش را بـاال پـایین می

 دهد.بسیار نبیه به روت و انجام می
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اتاق تقریبًا در تـاری ی اسـت. موسـیقی کقسـی  بـا صـدای 
روی زمـین  رمعقـولیغنود. روت و به ن لی بلندی پخش می

ی نقانی وسط سالن است. ی  بمری و سـمل ولو نده، هیره
زیادی است کـه دارد  زمانمدترنگ هرمز کنار دستش است. 

در تاری ی  زوربهاست.  شیسر جااما هنوز هونش  نوند،می
 نود.نود. درنگی یوالنی. کن وارد میمی تیرؤاتاق 

 تونم صدانو کم کنم؟[ میروی موسیقی]  کن
کنـد. دهد. کن صـدا را کـم میالعملی نشان نمیروت و ال    

ی هراسـناکی کند ـ منظـرهکند. کاری نمینور اتاق را بیشتر می
گ است، اما چ د. بله رناست. از دست روت و رنگ هرمز می

 کند او رگش را زده.نبیه هون. کن گمان می
 هدای من!  
 رساند.ترسیده هودش را به روت و می  
 رنگه! [ ...آه هدایا،نود رنگ استمتوجه میچی کار کردی؟!... ]  

 هواستم کار کنم.می  روتکو
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هـوای؟ یـا نـاید یـه معلومه... هدای من... حوله یا دستمال می  کن
 ؟ومهلم

کنـد. آورد. دسـتان روت ـو را تمیـز میکن ی  سـمل آب مـی  
 درنگ.

 جا.من رفتم اون  روتکو
 چی؟  کن
 .چهارفصلرستوران   روتکو
 آه.  کن
که دیروز با هم دانتیم... دیشـب بـرای نـام رفـتم « گپی»بعد از   روتکو

 جا.اون
 آه.  کن
گفـتم بـاالهره بهتـر  ، بـه هـودمبازندههست که  یادوهفتهاالن   روتکو

 نگاهی بهش بندازم...
 و...؟  کن

ی ایسـتد، نامتعـادل. هیـرهکشـد. میروت و هودش را باال می  
 . درنگ.ندهگمنود، در اف ارش جلو می

 چی دیدی؟  
 دهد.روت و سر ت ان می  
 چی دیدی؟  
 درنگ.  

 
نی... بعـد از د می[ از هیابون پنجاه و دوم رکنداش میاز نو زنده]  روتکو

 رسـی... هبـل از این ـه ببینـیش،ری به رستوران میها باال میپله
ظــروف نقــره،  نــنوی. صــدای بهــم هــوردن لیوانــا،صدانــو می

نـود، تر نـدن بیشـتر میآد امـا بـا نزدیـ صداها، به چشم نمی
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کنی چیزی تنـت ری داهل، احساس می... مییدکنندهناامصدای 
 ینجـااکنـی بـرای چـاهی، احسـاس می کنـینیست، احساس می

دار هونـگل یـه نگـاهی زیادی جهودی. اسمت رو بده. مهمـان
دونم کی هستی و اصًق هونم نیومده، می»اندازه انگار: بهت می

نـه تـو تا جایی که به من مربوا می جای میلیونراست ینجاارفیق 
ای بانــی کــه تــو تیجونــا الروســ  تــونی یــه نقــاش الوضــیمی
کنـه کـه اون سرپیش ارو صـدا می« کنه.رنگ می ازیبنبیمهه

کنه کنه و اونم سر سر هدمت ارا رو هبر میاونم رئی  رو هبر می
گـردن، همگـی تا از میون جمعیت ببرتت یرف میزت، سـرها می

کنن، الین یه سری ن ارچی ـ تو کی هستی؟ دارن به هم نگاه می
ل هودنـون ارزی؟ بایـد ازت ترسـید؟ بایـد تـو را مـاچقدر مـی

زنه، احسـاس رسه، فرانسه حرف میکنن؟... مس ول نونیدنی می
گوید، اصًق فهمی چه میکنی کم آوردی، معلوم است که نمیمی

 یرتـأثهم برایش مهم نیست. با سفراش یه چیز گرون برای تحـت 
هـرار  یرتـأثاما اون اصًق تحت ؛ کنیهرار دادنش هودتو هجل می

رسـه همـه متعلـق بـه کنی. به نظـر میمینگرفته. به ایراف نگاه 
ای و زمانی کقه بـه سـر و همونجان: مردانی با موهای نی  نقره

دست ش به دست. ی ی دیگه کـه یونیفـورم مخصـور داره منـو 
 آره. غذاهاییه که تا حاال نشنیدی: یفل گراز زیر نیشـه،برات می

 بعـد... دیگـر و ی مخصور. گیج ندیتخم بلدرچین با در ژله
ننوی... که های ایرافت رو میحرفای آدم ،یکنتحملتوانی نمی

 جـاهمانکنـد، بـاز می وجـورجمجهـودش را از همه چی بدتره... ]
اسـت: رنـگ هرمـزی کـه  یاکنندهناراحتایستد، نامتعادل. نرایط می
و واغ  اسـتیمونم[ صداها... حرافی چ د واهعًا نبیه هون استمی

هنـدن، یست... و همه باهونن، همـه مینغاال. صدای آدمیزاد ن
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کنن، همـه تـو هی ـت گذاری میهمه دارن روی این و اون سرمایه
کنـه، ک  به چیزی نگاه نمیهیچ ن،ی این هیره یا اون هیرهمدیره
کنه و تمام کارنون حرافـی و واغ زدن ک  به چیزی ف ر نمیهیچ

ن و هوردن و صدای چلی  چلیـ  هانـق چنگـاال و بریـده نـد
هایش را از هم بـاز درنگ، دستکلمات و بهم هوردن دندوناست. ]

ــد، مــیمی ــو اوهایشرود ســراغ نقانــیکن جــا ـ جــا ـ اونن[ و ت
 های من برای همیشه زندگی هواهند کرد.نقانی

 کند به کن.درنگ. باالهره رو می  
 کنی نقانیام منو ببخشن؟موندم... گمون می  

 قانی هستن.اونا فقط یه سری ن  کن
نود. به نظر ی  چالش دیگـر اسـت. روت ـو اش میکن هیره  

رسـد کـه بعد به نظـر می و کند. م ثاش را رها نمینگاه هیره
کنـد. می دیـتائنود. با سر روت و تصمیمی گرفته. الصبانی می

 کند.می سربلندکند. هوان و تلفن را پیدا میرود یرف پیشمی
 کنی؟[ اونو همعش میرافاناره به فونوگ]  روتکو

 کند.گیرد آن را همج میروت و دارد نماره می کهیدرحالکن   
[ آهای فیلیپ جانسون لمفًا. مارک روت و پشت همه... پای تلفن]  

[ ...فیلیپ، روت وام. گوش کن، دیشـب رفـتم سپ  کند،صبر می]
غـذایی بـا  ینچـهمجـا اون یهرکسـرستوران و بذار بهت بگـم، 

وهت بـه ی ـی از هوره هیچتو همچین جایی می ایینههز ینچهم
ها رو فرسـتم و نقانـیکنه. پولو پ  میهای منم نگاه نمینقانی

دارم. به هودت نگیر. این یوریه دیگه. موفق بانی رفیـق. نگه می
 [کندتلفن را با همعیت و نادی همج می]

 [ حاال... حاال تو مارک روت ویی.پر غرور]  کن
 فقط فقیرتر.  کوروت
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 کنه.پول دانتن تو رو پولدار نمی  کن
 کنه.کم  می هرحالبه  روتکو
 ُهب، امروز یه روزه برای کتابای تاریخ، ما باید ـ  کن
 تو اهراجی.  روتکو

 نود.کن حرفش همج می  
 چی؟  کن
 تو اهراجی.  روتکو

 نود.نود. باورش نمیاش میدرنگ. کن هیره  
 ؟چرا  کن

 کند.روت و هودش را مشغول کاری می  
 مهم نیست.  روتکو
 چرا هست.  کن
 فرستم.آدرستو بنویسم، آهرین چ  حقوهتو می  روتکو
 تو بهم یه توضیح بده اری.  کن
 من هیچی به تو بده ار نیستم ـ  روتکو

توجه بانـد. کند بهش بیکند. روت و سعی میکن پیگیری می  
 نود.جاد میبینشان تنشی ای

 دلیل؟بی یوریینهمدو سال کار و بعدش انتظار داری برم،   کن
 هوای؟مهمونی بازنشستگی می  روتکو
 هوام.دلیل می  کن
 به تو مربوا نیست.  روتکو
 هوام.من دلیل می  کن
 ورکسـی  ینچـهمببین، تو هیلی آدم آویزونـی هسـتی، هوبـه؟   روتکو

دنبـال یـه  یسـالگهفتهـوام. از نمی هوانم. آویزونی تو رونمی
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اون هونـه نیسـت و مـن پـدرت نیسـتم.  ینجااهونه بودی ـ ُهب 
 ولی واهعیت همینه. مرده، یادته؟ ببخشین، تپدر

 آید.کن کوتاه نمی  
 تونی بهتر از این بهانه بیاری. چرا؟ب  کن دکتر فروید. می  کن
 بهت گفتم.  روتکو
 چرا؟  کن
 یار الزم ندارم ـچون دست  روتکو
 چرته.  کن
 کنی ـچون زیادی حرافی می  روتکو
 چرته.  کن
 ت پایینه ـچون سمح ذائقه  روتکو
 چرته.  کن
 هوره ـچون حالم ازت بهم می  روتکو
 چرته ـ  کن

 کند.پرد یرفش و به در هروجی اناره میروت و می  
 چون زندگی تو اون بیرونه!  روتکو

 .درنگ  
با من بگـذرونی. بایـد  ینجااگوش کن پسر، الزم نیست وهتت رو   

هم نسقی هودتـو پیـدا کنـی و دنیـای هودتـو بسـازی، زنـدگی 
باید بری اون بیرون، بـری درسـت وسـمش،  االنینهمهودتو... 

 مشتت رو برانون ت ون بدی، گونشونو ب نی...
 کند.نود، کن را لم  میروت و نزدی  می  
 کنی نگاه کنن.وادارنون   
 نده. روت و بسیار احساساتی نده. متأثرکن   
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ای، نـه بـود: نـه گـالری وتنهات هنر یه چیز  وهتی همسن تو بود،  
رو ندانـتیم کـه  کسـییچهکل سیونری، نه منتقدی، نه پولی. مـا 

ی بشیم. ما والدین ندانتیم. مـا تنهـا بـودیم. امـا دوره متأثرازش 
زی برای باهتن ندانتیم و ی  بینش دانتیم بود، چون چی اییالال

 کردیم.که باید بهش دست پیدا می
 درنگ.  
 هبوله؟  

 هبوله.  کن
 .درنگ  
 ممنون.  

 یه چیز جدید بساز.  روتکو
هواهــد بــرود. کنــار در کنــد و میکــن وســایلش را جمــج می  

کنـد روت ـو و . برای آهرین بار سـعی میگرددیبرمایستد. می
 ها را در ذهنش ثبت کند.نینقا

 بینی؟[ چی میکندبه نقانی وسط اتاق اناره می]  
کنـد بـه روت ـو. کنـد. ولـی بعـد رو میکن به نقانی نگاه می  

 درنگ.
 هرمز.  کن

گـذارد. رود سمت فونوگراف و ی  موسیقی میدرنگ. کن می  
نـود. روت ـو نود. کن هار  میموسیقی کقسی  پخش می

نقانـی وسـط صـحنه  یرفبـهرسد. ردان به نظر میکمی سرگ
روی صحنه  ییتنهابهنود. م ث. روت و اش میرود و هیرهمی

 است.
 پایان نمایش
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