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 ماندانا مجیدي: مترجم

 
 اشخاص نمایش

 زن
 مرد

 
 پرده ي اول

 .سالن رستوران یک هتل
پشت یکی از میزها مردي میانسال آرام آرام شام خود را تمام می کند و . غروب، رستوران تقریباً خالی است
 . بدون توجه یادداشتی را می خواند

نشسته ) سی ساله(به سن زن داستان بالزاك کمی دورتر به فاصله ي چند میز، خانمی خوش پوش و جذاب 
. مرد و زن به نظر می رسد که هیچ توجهی به یکدیگر نمی کنند. زن بدون هیچ عجله اي قهوه می نوشد. است

را در سالن می چرخاند و با مرد به دنبال گارسن نگاهش . هر چند زن نگاه هایی نامحسوس به مرد می اندازد
 . می زند ي کوتاه ضربه چند چاقو به استکان

 .سمت میز مرد می آیدو به  لند می شودزن به نظر می رسد که تصمیمی گرفته، ب
 

 ببخشید، اینجا خالیه؟. زن
 . مرد سرش را بلند می کند، سالن خالی را از نظر می گذراند و دوباره در کمال تعجب به زن نگاه می کند     

 می پرسم اینجا خالیه؟
 . بله خالیه. مرد
 می تونم رو این صندلی بشینم؟. زن
  .بله بفرمایید.) مرد در کمال بی میلی کیف سامسونیت خوابانده شده روي صندلی را برمی دارد. (مرد
ماید و روي آن مرد از کیف خود یادداشتی را بیرون می آورد، تظاهر به خواندن آن می ن. زن می نشیند     

زن کیفش را پشت صندلی آویزان می نماید موهایش را مرتب می نماید و راحت تر می . عالمت هایی می گذارد
 .به نظر می رسد، خیلی وقت است که همانجا نشسته. نشیند

 کبریت دارین؟ ببخشید. زن
 چی؟) .نگاهش را از نوشته می گیرد(. مرد



 کبریت یا فندك دارین؟: می پرسم. زن
 .من سیگار نمی کشم. مرد
 مراقب سالمتیتون هستین؟. زن
 .فقط سیگار نمی کشم. مرد
 .منم سیگار نمی کشم. کار درستی می کنین. زن
 اون وقت واسه چی کبریت می خواستین؟. مرد
 .فقط می خواستم بدونم دارین یا ندارین .نمی خواستم. زن
 فرض کنیم ندارم، که چی؟. مرد
 .هیچی. زن
 و اگه داشته باشم؟. مرد
 .بازم هیچی: زن
 ؟هتالش براي شروع یه مکالم. مرد
 .شاید: زن
 .فرض کنید این تالش نتیجه نداد. مرد
 .همه فکر می کنن مکالمه رو معموالً مرد شروع می کنه ،نمی دونم چرا ،کالً. زن
 .اگر که بخواد شروع کنه. مرد
 و شما نمی خواید؟. زن
 .و من نمی خوام. مرد
 .خب، پس بیاید دو تایی سکوت کنیم. زن

 . زن در سکوت به او نگاه می کند. مرد دوباره شروع به خواندن یادداشت می کند
 واسه چی به من خیره شدین؟ چی می خواین؟.) را قطع می کندبا اوقات تلخی خواندن (. مرد
 مگه چی می شه یه کم سر به سرتون بذارم؟. هیچی. زن
 ؟براي چی. مرد
 .شاید به خاطر اینکه حوصله م سر رفته. نمی دونم .زن
 .برید یه جاي دیگه سرگرم شید. مرد
 .شهر دیگه کار خاصی ندارین که انجام بدینشما مسافرید، تو یه . اون وقت شما حوصله تون سر نمی ره. زن
 ؟از کجا به این نتیجه رسیدید که من مسافرم. مرد
آخه کی دیگه می تونه غروب با یه کیف تو رستوران یه هتل بشینه و یه یادداشت یکنواخت و مسخره رو . زن

 بخونه؟
 اونوقت شما تصمیم گرفتین منو سرگرم کنین؟. مرد



نگاه خریدارانه اي به سر تا پاي  براي اولین بار به دقت به زن نگاه می کند، سپس مرد. زن پاسخ نمی دهد     
 .زن می اندازد

می نماید، شانه هایش را صاف می کند، ژستی می گیرد و با لحنی حاکی از تمسخر می  نگاه وي را دنبال. (زن
 حاال چی، خوشت میاد؟) پرسد

 .بد نیست) با بی میلی. (مرد
  !فکر کنم، این طوري باالخره دیگه می شه آشنا شد؟. متشکرم. زن
 .ممنون از پیشنهادتون، ولی من از آشنایی هاي ساده خوشم نمی یاد. مرد
 .اون وقت شما چطور فکر کردین آشنایی با من ساده س؟ قول میدم که خیلی هم سخت باشه. زن
 . آشنایی در کار نخواهد بوداصالً . مرد
 .گرفته این آشنایی دیگه سر. زن
 .بشناسم من شما رو نمی شناسم و نمی خوام هم .هیچم این طور نیست. مرد
 حاال چرا این قدر خشن؟. زن
کامًال توي کیفش  یادداشت را. (برید و خودتونو به مرد دیگه اي بچسبونید. براي اینکه زودتر تمومش کنید. مرد

 .)پنهان می کند
 و اگه من بخوام دقیقاً به شما بچسبم؟. زن
 .در ضمن من عاشق زنمم. سبک من نیستنتو اتفاقی،  رابطه هاي. بیخود هدر ندین وقتو. مرد
چی می گید؟ مردي که تو هتل زندگی می کنه و به یه زن وانمود می کنه که ازدواج ) با تعجبی ساختگی. (زن

 !از اون مثال هاي نادر صداقت و درستکاري! و هنوزم زنشو دوست داره! کرده
 . هر حال، من ازدواج کردم و بحثو همینجا تموم می کنیمبه . مرد
آخه این آشنایی چه ممانعتی براي شما داره؟ مگه من حتی یک بارم اشاره اي به این کردم، که شما باید با . زن

 من ازدواج کنید؟
نگاهش را در سالن می . (که شما دارین، به زودي به این نکته هم اشاره کنین هنوز نه، اما ممکنه با زرنگی. مرد

 این گارسن لعنتی کدوم گوري رفته؟) .چرخاند
مثل اینکه شما تو تصمیم گیریتون هیچ ثباتی ندارین، و واسه همینم منو .) احساس راحتی بیشتر می کند. (زن

 .اذیت می کنین
واسه چی . خالیهاینجا پر از میزهاي . خوب گوش کنین، دیگه داره حالم از این جریان به هم می خوره. مرد

 اومدین دقیقاً کنار من نشستین؟
 .چون دلم می خواست. زن
من : همین خاطر بیا با هم شفاف باشیماین طور که می بینم، تو به سادگی دست از سرم برنمی داري، به . مرد

 . تو هیچ شانسی نداري. فوق العاده مشکل پسندم و با خانم هاي خیابانی معاشرت نمی کنم
 .مسلماً خانوم هاي نجیب رو ترجیح می دیدشما  و. زن



 .مطمئناً. مرد
 اونوقت از نظر شما زن خیابونی یعنی چی؟. زن
 .زنی، که عشق رو در ازاي پول می فروشه. مرد
 پس یعنی، شما زن هاي نجیب رو به خاطر صرفه جویی اقتصادي ترجیح می دین؟. زن
 .دیگه داري عصبانیم می کنی. مرد
 ر شما من یه زن خیابونی ام؟یعنی، به نظ. نه نمی کنم. زن
 چه مدل دیگه اي می تونی باشی؟. مرد
 مگه من تو خیابون یقه تونو گرفتم؟. زن
 .چه فرقی می کنه؟ مهم اینه که به خاطر پوله. تو خیابون، تو رستوران. مرد
 من از شما پول خواستم؟. زن
 .هنوز نه) با بی حوصلگی. (مرد
 مجانی خیانت کنه یعنی زن نجیبیه؟ بگید، اگه زنی به شوهرشاینو به من اونوقت . زن
 .اذیت نکن.) نمی داند چه جوابی بدهد(. مرد
 ، یعنی نجیبم؟که از شما پولی بخوامبدون این و اگر من شبی رو با شما بگذرونم. زن
 !گفتم که، اذیت نکن. مرد
 .یک کالم، شما منو رد می کنید. زن
 .بله. مرد
 چرا؟. زن
 .فراموش نشدنی بشهمی ترسم که بعد از این شب آتشین مجبور شم برم پیش دکتر و این شب حقیقتاً . مرد
 ؟ی ترسین یا می خواید منو تحقیر کنیدشما واقعاً از همچین چیزي م. زن
 .واقعاً می ترسم. مرد
 .اما من که فکر می کنم، نجابت شما رو از وسوسه محافظت می کنه. زن
 .نجابت هم حفظ می کنهبله . مرد
 .گفته، براي تمام لذت ها تالش کن، بهاي لذت، رنج است 1همون طور که هوراس. بسیار ستودنی. زن
 .از هوراس نقل قول می کنه باره که می بینم یه زن هرجایی اولین.) نمی تواند تعجبش را پنهان کند. (مرد
 شما زیاد با این جور زن ها برخورد می کنید؟. زن
 .این دیگه کارمه .مرد
 شما مهندساي زیادي رو دیدین که از هوراس نقل قول کنن؟ یا پزشکا؟. زن
 چنین وسعت دیدي رو از کجا آوردین؟شما . اصالً ندیدم. راستشو بخواي خیلی کم. مرد
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قه ه وقتایی حتی با طبی.) پس از کمی درنگ. (خب یه وقتایی بینشون نابغه هم پیدا می شد. از مشتري هام. زن
 .ي دانشمندا حشر و نشر دارم

 شما چیزي در مورد من می دونین؟.) به زن نگاهی پرسشگرانه می اندازد(. مرد
 .ممکنه. زن
شما همیشه یه جوابی تو . نگ حواسش رو جمع کنهافکر می کنم که در برخورد با شما آدم باید شش د. مرد

 .جیبتون دارین
 .یه کیف دستیفقط . بله جواب دارم، ولی جیب ندارم. زن
 .به هیچ وجه نمی شه سر از کار شما درآورد.) دوباره به دقت به زن نگاه می کند(. مرد
 .متأسف باشین. نمی ارزهاصالً هم من فکر می کنم که . زن
 .شما به فاحشه هاي معمولی شباهتی ندارین. مرد
استقامت و مشکل پسندیتون از کجا می صرفنظر از سردي، . می بینم که تجربه ي زیادي تو این امر دارین. زن

 دونین که فاحشه ها باید چه شکلی باشن؟
 .از فیلم هاي سینمایی. مرد
 بهتره بگین زن هاي شبانه چه شکلین و چه رفتاري دارن؟. این قدر تواضع به خرج ندین. زن
 . نمی دونم، شاید یه کم آزادتر. مرد
یک پایش را روي پاي دیگر می اندازد، لباس . (بهتره اینجوري بگیم. اغواگرترشما شاید می خواستید بگید . زن

را از روي یکی از کتف هایش پایین تر می کشد، طوري که آن کتف برهنه شود، پیراهنش را تا ارتفاع مشخصی 
 حاال شبیه شد؟.) شروع به کشیدن سیگاري خیالی می نمایدباال می برد و 

 .دشای.) بی اراده لبخند می زند. (مرد
 خوشتون میاد؟. زن
 .دفع می کنه در عین حال جذبم می کنه. یه جوریه. هم آره هم نه. مرد
 .ممنون از توصیف صادقانه تون. زن
 کمی ودکا میل دارین؟.) براي زن از بطري مقداري ودکا می ریزد(. مرد
اما فکر می کنم رم سینما، ین دخترایی همیشه ودکا می نوشن؟ من خیلی کم میهمچ، تو فیلما که چی.زن

 . ی این خانوما چیز دیگه اي باشهاساس مشغله ي
 .صادقانه بگم، منم خیلی دوسش ندارم. دوست ندارید ننوشید. مرد
 می کنین؟ دارن، معاشرت "شغل آزاد"انومایی که خب، شما بگید که چطور با خ. زن
اونا وجود دارن، معنیش اینه که کسایی هستن که بهشون احتیاج داشته . نمی دونم.) شانه باال می اندازد(. مرد

 . باشند
 .اما نه شما. زن
 .نه من. مرد



 نمی دونم اونا واسه چی این قدر شما رو عصبانی کردن؟. زن
 .ه خودشونو تسلیم هر کسی می کنناینک .مرد
خب چرا از کسایی که به لذت احتیاج دارن، اینو دریغ کنن؟ من حتی گفته بودم، که این وظیفه ي زنانه ي . زن

آخه حتی دیگه افالطونم رو این نکته تأکید کرده، که ما فقط نباید به خاطر .) با حالتی طعنه آمیز(. ماست
 . ی هم به دوستامونخودمون زندگی کنیم، بلکه بخشی از ما به جامعه تعلق داره و بخش

 .اما شما مثل اینکه خوب نعل هاتونو بستین. مرد
 .با کله می تازینطوري نعل هاتونو می بنده که . زندگی، بهترین نعل بنده. زن
 .غیراخالقیه ولی خود فروشی ،هر چی می خواین بگین. مرد
نی روي اگر زه نظر شما ب .همه ي ما تا حدي زمان خودمون، خدمات خودمون و کارمون رو می فروشیم. زن

اما آخه اونایی که شما این اخالقی تره؟  کنه یا زمینو بکنه تسمه نقاله بایسته و تو کارهاي ساختمونی فعالیت
 sexual workersتو آمریکا به اینجور اشخاص می گن . دارید بهشون حمله می کنید، بیکار نیستن، کار می کنن

تو هلند این آدما لقب شاعرانه . دارن که توشون دور هم جمع می شن اتحادیه همدان جنسی، اونا صنف و کارمن
تازه غیر  .حاال ما چی؟ ببینید ما چه اسم هایی به اونا دادیم. زنان شادي بخش  Froelichsmadchen: تري دارن

 .از کلمات رکیکی که اصالً نمی شه به زبون آورد
 چنین القابی نیستن؟پس به نظر شما، اون ها شایسته ي . مرد
 اونوقت، مردهایی که از این خدمات استفاده می کنن شایسته ي چه القابین؟. زن
 .خب، یه تفاوتی وجود داره. مرد
عوضش مردا از سر شهوترانی و . زنان عامی، این کارو فقط به خاطر حقوقش انجام می دن. البته که هست. زن

 .هرزگی
 .شمامیدوارم که منظورتون من نبا. مرد
دیگه با  من از قرار،.) اردبرمی خیزد و کیفش را برمی د. (شما بی عیب و نقصی. البته که شما نه. نه، شما نه. زن

یادداشت شما هم ازتون . کافیهدیگه  شما را یه کم دست انداختم،. باعث تنفر شما نمی شم مصاحبت خودم
 .خدا نگهدار. خسته شده

 شما کجا می رید؟. صبر کنید. مرد
 .من دیگه به اندازه ي کافی به حرف هاي شما گوش کردم. زن
  .من شما رو مخصوصاً نمی رونم. مرد
 اون وقت کی بود که خودش برید و دوخت؟. زن
 .خب من یه مقدار تند رفتم. مرد
 شما، واقعاً عصبانی نشدین؟ . زن
ون، یه شب نفرت انگیز پاییزي بیراون . نه، براي چی؟ چرا، یه چیزي هست که منو خیلی افسرده می کنه. مرد

 . سرده و باد از هر طرف به آدم هجوم میاره



 .خب برید بخوابید. زن
 .و در هر صورت من که خوابم نمی بره. یعنی برم تو اتاقم؟ اونجا عین اتاق مرده ها می مونه. مرد
 بی خوابی اذیتتون می کنه؟. زن
 .از نوع مزمنش. کلی، بلهبه طور .) در حالی که سر تکان می دهد. (مرد
 خب چطوره، من یه کم دیگه پیشتون بمونم؟. زن
 خوبه، یه چیزي سفارش بدیم؟. مرد
 .نمی خوام ورشکستتون کنم. متشکرم. الزم نیست. زن
 .دیگه جیبم این ضربه رو می تونه تحمل کنه. مرد
 .نه، متشکرم. زن
 ، یه فنجون قهوه؟پس. مرد
 .خیر. زن
زن در  ،و چون به جاي جواب( یه چیز قوي تر می خواید؟  به هر حالشاید، .) می بردبه بطري دست . (مرد

 باالخره، شما دقیقاً کی هستید؟.) سکوت فقط به مرد نگاه کرد، اضافه کرد
 .خودتون که می بینید، شکارچی مردها. زن
 و دقیق تر؟. قابل درکه. مرد
 .مرد فوراً می خواد اون راز رو بفهمه .راز به زن جذابیت می بخشه. اینو دیگه نمی گم. زن
 اینجوري فکر می کنی؟. مرد
 . وگرنه دیگه زن جالب نیست، مثل یه جدول حل شده میشه. اینو مطمئنم. زن
 شما چه اسراري می تونید داشته باشید؟.) با لبخند. (مرد
تو را  ، اما راز رويتو را دیدم" . اما میشه با تخیل اونا رو به وجود آورد تا جالب تر بشه. صادقانه بگم، هیچی. زن

 می پوشونه؟ راز روي منو: " 1.پوشانده بود
 .نیست، اما من تو رو کامالً نمی شناسم ي در کارراز، راز.) با دقت به زن نگاه می کند. (مرد
 ".2آغاز می گرددتو که هستی؟ تو را نمی شناسم، اما عشق ما زین پس " . خیلی خوبه. زن
 .خب، در مورد عشق از این به بعدمون من مطمئن نیستم. مرد
عشق به یه زن دیگه، اونم در عرض یه شب واسه شما . آخه شما که زن دارین: آخ، بله، بالکل یادم رفته بود. زن

 .غیر ممکنه
 ي تو تعهد به ازدواج هیچ معنایی نداره؟واسه . مرد
 .اگه براي شما این قدر مهمه، من موافقم که واسه چند ساعت زن شما بشم. زن
 واسه چند ساعت؟. مرد
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 .پس چی؟ این خیلی بهتر از تمام عمره. زن
 .واسه تو هیچ چیز مقدسی وجود نداره. مرد
همیشه با لغت هاي واال و عرفانی میشه اعمال پست و مقاصد کثیف . دست بردارید.) با لحنی تحقیر آمیز(  .زن

مردها یه طوري درباره ي چشم هاي دلربات که شبیه ستاره . و کریه تر از اعمال، کلمات زیباست. رو پوشوند
. ی گردنهاست حرف می زنن، انگار بهشون الهام شده، و خودشون تو این لحظه زیر دامنت دنبال یه چیزي م

 . واقع گرا می شی نخواي اگرم
 شما واقعاً فکر می کنید که تمام مردها اینجورین؟. مرد
 :تونستم جور دیگه اي فکر کنم، امامن خوشحال می شدم اگه می . زن
 اما واي بر آن کس که همه چیز را پیش بینی می کند"

 کسی که دچار توهم نمی شود
 کسی که از ترجمه تمام کارها و کلمات

 نفرت دارد
 قلبش را سرد کرده ،آن کس که منطق

 "1و دیگر دچار نسیان نمی گردد
 .مکثی کوتاه

 شما حتی شعرم بلدین؟ از کجا این همه فضل و کمال رو آوردین؟. مرد
این ابیات زیبا رو هر دختر رومانتیکی . یوگنی آنگین رو که تو مدرسه گذروندیم: نفرمایید، چه فضل و کمالی. زن

عذر می خوام یه لحظه ي افسردگی داشتیم، که .) صدایش را تغییر می دهد و لبخند می زندتن . (از بر بلده
 .من دوباره آماده ام که شما رو سرگرم کنم، مثل یه رقاصه ي ژاپنی. دیگه گذشت

 اسمت چیه؟. مرد
 .به هر حال فردا صبح ما از هم جدا می شیم و دیگه همو نمی بینیم. مهم نیست. زن
 .ور، پس تو فکر می کنی که این کار دیگه تموم شده استکه این ط. مرد
 که از هم جدا می شیم؟. زن
 .نه، که فردا صبح جدا می شیم. مرد
 پس کی دیگه؟ پس فردا؟. زن
 .همدیگه دست می دیم از پشت میز بلند می شیم و با. روبنه، امروز غ. مرد
 . بدا به حال مردي که زنی رو به شام دعوت می کنه، بدون امید به اینکه می تونه باهاش صبحانه بخوره. زن
 شما واقعاً این شغل رو دارید؟: اینو بگید. تو خودتو دعوت کردي. اما من تو رو به شام دعوت نکردم. مرد

میالدي به نگارش درآمده و یکی از آثار  1831-1823این اثر طی سال هاي . وگنی آنگین، اثر الکساندر پوشکینابیاتی از پایان فصل چهارم منظومه ي ی  1
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و در کل، . ابتش خجالت نمی کشماصالً ب. من شغلمو دوست دارم و خیلی طول کشید که یاد گرفتمش. زن
بهتره از خودتون . اینکه من کیم، خیلی وقته براي شما روشنه، و دیگه چیزي براي گفتن در این خصوص نمونده

 .تعریف کنید
 .چیزي براي تعریف کردن وجود نداره. مرد
 .ف کنیدخب از زنتون تعری. چرا چیزي نیست؟ مثالً شما با غرور اذعان کردید، که زن دارید. زن
 واسه چی؟. مرد
 .زنی که تو حاشیه س همیشه واسه ش جالبه در مورد زنی که تو مرکزه بشنوه. می خوام سلیقه تونو بدونم. زن
 . آخه چی بگم؟ زن، زنه دیگه.) با بی میلی. (مرد
 بلونده، مو مشکیه؟. "سه خواهر". چخوف از ".زن، زنه دیگه". زن
 چه فرقی می کنه؟. مرد
 عکسی ازش دارین؟. فقط واسه م جالبه. هیچی. زن
 . اگرم بود، نشون نمی دادم. نه. مرد
شما ازش خوشتون می . اصالً واسه چی تصویر پاك یک زن خوشگل رو باید نشون هر زنی بدین. می فهمم. زن

 یاد؟
 .خوشم میاد. مرد
 از همه چیزش؟. زن
 .از همه چیزش. مرد
 تو رابطه ي خصوصی هم؟. زن
 .تو رابطه ي خصوصیمخصوصاً . مرد
 و حتی دلتون نمی خواد گاهی تنوع داشته باشین؟. زن
 .دلم نمی خواد. مرد
یا . دیگه شما که باید اینو بدونین، آخه شما زیست شناسین. استمرداین خالف طبیعت . دروغ می گی. زن

 روانشناس؟
تو منو تعقیب می کنی، مگه نه؟ من از این کار خوشم .) مشکوك: (تو از کجا می دونی که .) بهت زده(. مرد

 . نمیاد
 .من می تونم چهره ها رو بخونم.) به چهره ي گیج وي می خندد. (زن
 .نه، جداً. مرد
 ".چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی بیولوژیک": و عالمتی که روي کته. جداً صورت رو می خونم. زن

 مدین اینجا؟پس شما به خاطر کنفرانس او
 .بله، دقیقاً. مرد
 مقاله تون رو ارائه دادین؟. زن



 .ارائه دادم. مرد
 خب، حاال روانشناسی بیولوژیک شما چی می گه؟ مرد تنوع می خواد یا نه؟. زن
 .در هر صورت نه با امثال تو.) عبوس(. مرد
 . متشکرم، شما لطف دارین. زن
 .میگمفقط دارم اون چیزي که وجود داره رو . مرد
 .چرا ازدواجتون اصالً موفق نبوده خب، اگر چیزي که هست رو می گین، پس اعتراف کنین، که. زن
 اونوقت تو اینو از کجا فهمیدي؟  .مرد
از تن صداتون که می خواید درباره ي زنتون صحبت کنید، مشخصه، واضح تر بگم اصالً دلتون نمی خواد در . زن

پس می بینین که حدس . در ضمن ازدواج ها کالً به ندرت موفق از آب در میان. موردش چیزي تعریف کنید
 . زدنش خیلی هم سخت نبود

 .دار حدس هاتو واسه خودت نگه.) با لحنی خشک(. مرد
 .من درست به هدف زدم، واسه همینم شما داغ کردین. زن
 .تو اشتباه می کنی. مرد
 ؟"زن، زنه دیگه"خب، پس شما زندگی تون چطوریه با این . اشتباه می کنم؟ براتون خوشحالم. زن
 .مثل بقیه. مرد
 .مثل بقیه؟ متوجهم. زن
 چی رو متوجهی؟. مرد
 .)دکلمه می کند با پوزخند. ("مثل بقیه". زن
 دوستان من با مادر زن هایشان زیستند"

 و زنانی که شبیه به مادرانشان بودند
 بسی چاق، بسی الغر

 "1یکنواخت، عادي، چون باران
 .دیگه داري پاتو از گلیمت درازتر می کنی، بهتره تو زندگی خانوادگی من سرك نکشی.) برافروخته. (مرد
 .مقدسهآخه .) با طعنه(. زن
 .مقدسه، مقدس نیست، ولی زن من به تو هیچ ربطی نداره. مرد
 .که تازه از خودمم نبودن. حاال از چی شما این قدر ناراحت شدین؟ من فقط چند بیت شعر خوندم. زن
 مگه تو خودتم شعر می گی؟. مرد
 .بعضی وقتا. زن
 .این قدر رمانتیک و شاعر باشنتا حاال فکرشم نمی کردم، که فاحشه ها بتونن .) با لحنی بی ادب و خشن(. مرد
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 .رمانتیک و شاعر باشن؟ منم اینو نمی دونستمفقط زناي نجیب می تونن به عقیده ي شما . زن
 .بهتره ساکت بشینی و بنوشی. می دونی چیه؟ تو خیلی حرف می زنی. مرد
 .من ودکا دوست ندارم. نمی خوام. زن
 داریم؟ چی می خواي اونوقت، فکر کردي اینجا شامپاین. مرد
نزاکت یک آقا در . من توقع داشتم حداقل با یه نزاکت معمولی مواجه شم.) تن صدایش را تغییر می دهد(. زن

من حتی به شما قیمتم رو نگفتم، و اونوقت شما منو . یک انسان در رابطه با یک انسان دیگه. رفتار با یک خانوم
 "شما"به عالوه واسه چی توهین می کنین، وقتی من همه ش براي خطاب از لفظ . فاحشه خطاب کردین

مرد را تنها می گذارد، به میز (. دیگه اذیتتون نمی کنم. حاال دیگه خداحافظ.) بلند می شود. (استفاده می کنم
 ) .شیندخود برمی گردد و می ن

مرد بلند می شود، سپس . زن با جرعه هاي کوچک قهوه ي باقیمانده روي میز خود را می نوشد. مکث     
دوباره می نشیند، یک بار دیگر یادداشت را برمی دارد و آن را باز می کند، اما کاري که انجام می دهد کامالً 

زن . سمت زن می رود و کنار او می نشیند یادداشت را پرت می کند و با گام هایی مصمم به. مشخص نیست
 . جلوي او را می گیرد

 .من به شما اجازه ندادم که بنشینید
) خیلی مؤدب. دو گام به عقب می رود و دوباره به میز نزدیک می شود. (عذر می خوام.) بلند می شود. (مرد

 ببخشید اینجا جاي کسی نیست؟
 .خالیه. زن
 می شه بشینم؟. مرد
 .بفرمایید. زن
 چرا شما رفتین؟.) می نشیند، سکوت می کند. (متشکرم. مرد
اما، . واسه همین تصمیم گرفتم اون فاصله رو حفظ کنم. از دور شما یه آدم باهوش به نظر من اومدین. زن

 .افسوس، توهم دوباره تکرار نشد
 .بودماقرار می کنم، که من واقعاً در رفتارم با شما یه مقدار بی ادب . مرد
 یه مقدار؟. زن
 .متأسفم. خیلی. مرد
 . خوشحالم که اینو می شنوم. زن
دم حق با شما بود، شما منو سر جاي خو. شما هر کسی هم که بودین، من باید مؤدبانه رفتار می کردم. مرد

 .من خیلی سریع در مورد شما قضاوت کردم و با شما خیلی سرسري و متکبرانه رفتار کردم. نشوندین
چه خوبه که حاال می بینم، مثل یه مرد واقعی رفتار می . و منم خیلی بی نزاکت بودم، که بابتش متأسفم. زن

 ؟تموم شده فکر می کنید که دعوا. کنید



شغل شما مثل قبل روي . اما اصل مسئله دیگه تغییري نمی کنه ن موظف بودم از شما عذرخواهی کنم،م. مرد
 .و من به خدمات شما احتیاجی ندارمتمایالت من تأثیري نمی گذاره 

 . خب حاال که دیگه ما هر دو عذرخواهی کردیم، شما می تونید برگردید سر شامتون و کار بسیار مهمتون. زن
 گردیم سر میز من؟چرا با هم برن.) بلند می شود، اما نمی رود(. مرد
 میز شما از میز من بهتره؟ اونوقت به چه دلیل. زن
 بدتره؟ به چه دلیل. مرد
ین یک عمل غیراخالقی تلقی می شه، همان طور که شما می بینید، وقتی یک زن کنار یک مرد می شینه، ا. زن

و وقتی که یک مرد کنار یک زن پشت میزش می شینه و می خواد . با تیزبینی و درایتتون اینو به من فهموندین
و این آبروي هیچ کدوم از طرفین رو لکه دار  بهش بچسبه، نمی دونم چرا یه چیز کامالً عادي محسوب می شه

اینجا حداقل من احساس می کنم که صاحب . به خاطر همین بهتره که من پشت میز خودم بشینم. نمی کنه
 . و هیچ کس نمی تونه به من بگه که خودمو به کسی تحمیل کردم. خونه م

 به عبارت دیگه، شما منو دعوت می کنین که اینجا بشینم؟. مرد
 . اما اگه شما تأیید منو می خواید، من مخالف نیستم. من اینو نگفتم. زن
 پس شما اجازه دادین؟. متوجه شدم. مرد
 .من یه موعد آزمایشی بهتون می دم. زن
 .متشکرم. مرد

 .مکث طوالنی. مرد می نشیند       
 خب، حاال واسه چی ساکتین؟. زن
 و در مورد چی باید حرف بزنم؟. مرد
 .بار شما اومدین کنار من نشستین، و حاال نوبت شماست که منو سرگرم کنیداین . زن
 .شما بهتر این کارو انجام می دین. مرد
همون طور که یک خواننده ي زن اپرا . در ضمن شما هنوز از همه ي قابلیت هاي من خبر ندارین. متشکرم. زن

 ."اصل صداي من غروب درمیاد": گفته
 .نظر میادخیلی امید بخش به . مرد
 .من همیشه سر قوالم هستم. زن
شما هم صحبت جالبی هستین و براي صحبت کردن با شما من کامالً : اجازه بدید یک بار دیگه تکرار کنم. مرد

به همین خاطر اگر شما روي دستمزد حساب می کنین، بهتره . اما بیش از این دیگه چیزي نیست. آماده ام
 . بیهوده وقتون رو تلف نکنید و مشتري دیگه اي پیدا کنید

. معموالً مردها می خوان بدون هیچ صحبتی مستقیم برن سر قسمت مهم ماجرا. شما خیلی رفتارتون عجیبه. زن
 .اع می کنیندین و از اصل کار امتنح می اما شما صحبت ها رو ترجی



اما پیش بردن یک بحث عاقالنه و . چیزي که شما اسمش رو کار می ذارین، هر طرفی می تونه انجام بده. مرد
 .من نمی خوام چنین موقعیتی رو از دست بدم. جذاب کار هر کسی نیست

 ؟و خشونتهث عاقالنه و جذاب، تبادل بی ادبی احتماالً منظورتون از بح. زن
شما منو دست من فکر می کردم، که . من می تونم توضیح بدم که چرا با شما این قدر خشن رفتار کردم. مرد

اگر ادامه ي بحث، بدون جنبه هاي . من از این کار خوشم نیومد، و مجبور بودم که از خودم دفاع کنم. انداختین
 1در مورد کلم ها و پادشاه ها باهاتون با کمال میلاروتیک ادامه داشته باشه، من احساس راحتی می کنم و 

 . صحبت می کنم
 راستشو بهم بگین، از من خوشتون نمیاد؟ من کریه المنظرم؟ حوصله سر برم؟ اعصاب خورد کنم؟. زن
 .به هیچ وجه. مرد
 پس مسئله چیه؟. زن
ظاهر شما خیلی هم خب، خودتون فکرکنین، واسه چی من باید با یه زن ناشناس وارد یه ماجرا بشم؟ . مرد

اما ممکنه فردا من از خواب بلند شم، و نه احتماالً خوابیدن با شما خیلی هم خوبه، . جذابه، تو این بحثی نیست
اغذ بی ارزش جمجمه ي که به خاطر یه ک و یا ممکنه با شما یه آقایی کار کنه،. پوالمو پیدا کنم و نه مدارکمو

 . منو خرد کنه
 .همه چیزو پیش بینی می کنین. چه انسان منطقی و محتاطی هستین شما. زن
بیچاره اون کسیه که همه چیز رو پیش " نظر شما این یه نقص محسوب می شه، اما می دونم می دونم از. مرد

  ."بینی می کنه
 .بترسم؟ آخه شما هم ممکنه به من حمله کنین اونوقت چرا من نباید از شما. زن
 شما ؟ –من . مرد
 .)کیفش را باز می کند. (ایناهاشش، ببینید. چرا که نه؟ به نظرم، منم پیش خودم یه مقداري پول دارم. زن
 از کجا این همه پول آوردین؟! یوهو.) به درون کیف نگاهی می اندازد(. مرد
 ؟مجمه ي منو به خاطر اینا خرد نمی کنهآقاي دوست شما جین ا. روز گذشته سچهار  حقوق. زن
 ! از قرار، به شما خوب پول می دنا . مرد
 .در ضمن نیاز به مهارت هاي سطح باالیی هم داره. اما خب کارم سخته دیگه. شکایتی ندارم. زن
 نیست، چقدر می گیرین؟ اگر جزء اسرار. مرد
 .رسیمنگران نباشین، یه جوري به توافق می . زن
 .واسه خودم نمی پرسم، کالً پرسیدم. مرد
 .بستگی به زمانش داره، به موقعیت مالی مشتري، به روحیه ي خودم و خیلی چیزاي دیگه. زن
 و در کل؟ چقدر؟. مرد

این اثر در  .می باشد.) م 1910-1862(هنري نویسنده ي آمریکایی . ا ویلیام سیدنی پورتر معروف به ، نام اثري از"کلم ها و پادشاهان"مجموعه داستان   1
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 چقدر باشه واسه تون خوبه؟. زن
 .فقط از رو کنجکاوي واسه م جالب بود. من حتی به مجانیشم نیاز ندارم. هیچی. مرد
فرض می دونید، من به شما چی می گم؟ وقتی، مثالً تو اسپانیا یه خانوم با یه آقا قرار مالقات می ذاره، . زن

اون مرد بدون هیچ تردیدي با اون زن میره، بدون اینکه در مورد کیف کنیم یک شب بلند در یک محل ناآشنا، 
 .ري رفتار می کردندنجیب زاده هاي اصیل اسپانیایی این طو. پول یا خطرات دیگه فکر کنه

 ما تو زندگی روزمره و یکنواختمون. هم بازي نمی کنیم 1اما ما تو اسپانیا نیستیم و کمدي شنل و شمشیر. مرد
فقط احتیاط من  ،به همین خاطر مسئله. نگ، جنایت و سختیه، جایی که همیشه پر از بدذاتی، نیرهستیم
 .نیست

 مسئله چیه؟. زن
. فرنی خوشاینده وقتی تو یه بشقاب تمیز باشه و نه تو جوب خیابون بگم، ناخنک زدن بهصادقانه اگر بخوام . مرد

 .ببخشید من نمی خواستم شما رو ناراحت کنم
اما نه با فحشاتون، نه، من گوشم از اونا پره، اما با این قضیه که . شاید نمی خواستین، ولی این کارو کردین. زن

 .ک زن هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نیست که بفهمه خواستنی نیستبفهمم شما منو نمی خواید و براي ی
 .ما دیگه در این مورد توافق کردیم. میشه این موضوع رو بذاریم کنار. مرد
 .ما در مورد هیچی توافق نکردیم. زن
 .در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم. مرد
 .بهتره در مورد یه چیز دیگه سکوت کنیم. زن

 .مکث       
 شما که ودکا دوست ندارین، می تونیم شامپاین سفارش بدیم؟. مرد
 .االن نه. زن
 ؟دیگه پس کی. مرد
 .فردا صبح. زن
 .چنین صبح پایانی اي وجود خارجی نخواهد داشت. مرد
 .خواهد داشت. زن
 .نخواهد داشت. مرد
 پس چی وجود داره؟ فقط شب؟. زن
 .هیچ رختخوابی وجود نداره: گفتم من که قبالً هم. هیچی وجود نخواهد داشت. مرد
اما در کل، مرد زن دار در دو صورت با زن دیگه اي هم بستر نمی . چین چیزي رو به شما ندادممن قول هم. زن
یا زنش اونو طوري افسون و فریفته ي خودش کرده که به زن هاي دیگه هیچ کششی نداره، یا زنش اونو : شه
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خب کدوم یک از این دو حالت تو موقعیت ما . رو براي این کار از دست دادهکالً تمایلش طوري منجمد کرده که 
 صدق می کنه؟

هیچ . من به نظرم، از شما خواهش کرده بودم، که در مورد زندگی شخصی من نظر ندین.) با لحنی زننده. (مرد
 . و کالً در مورد من صحبت نکنید. کلمه اي در مورد همسرم به زبون نیارید

 مورد چی صحبت کنیم اونوقت؟پس در . زن
 .هر چی که راحتین، فقط در مورد من نباشه. مرد
 .اما من مخصوصاً دلم می خواد فقط در مورد شما صحبت کنم. زن
 چه لزومی داره براتون؟. مرد
 .باید سفره ي دلتون رو پیش یکی باز کنید. شما خوشبخت نیستید. براي شما الزمه. زن
 .درست حسابیهمن خیلی هم همه چیم . مرد
 .شما از من می ترسین. زن
 من از شما؟. مرد
بله، شما می ترسید که تحت تأثیر من قرار بگیرید، اما بیشتر از این می ترسید که منو بذارید اینجا، برگردید . زن

 خب پس واسه چی با من میشینید اینجا و به من شامپاین. به اتاقتون و بمونید با تنهایی تون و بیخوابیتون
اینطور . تحقیر می کنید و می خواید. تو عمق روحتون منو تحقیر می کنیدپیشنهاد می کنید، در حالی که 

 نیست؟
 .مزخرفه. مرد
 .کامالً درسته. زن
 .نه، شما اشتباه می کنید. مرد
 تحقیر نمی کنید و فقط می خواید؟. زن
 .نه. مرد
 نمی خواید و فقط تحقیر می کنید؟. زن
 .عجیبی خیلی ماهرانه سر به سر من می ذارید و با لغات بازي می کنیدشما به طرز . مرد
 واقعاً مشخص نیست؟. من با لغات بازي می کنم براي اینکه می خوام شما رو به چنگ بیارم. زن
 و شما به این قضیه اعتراف می کنید؟. مرد
ا نمی دونم واسه چی شما از من ام. من از همون اول هی این قضیه رو تکرار کردممن مگه پنهانش کردم؟ . زن

 .می ترسید
 . فقط خیلی واسه م خوشایند نیست شب رو با یک زن غریبه به صبح برسونم. من از هیچی نمی ترسم. مرد
 .و نمی دونین چطور از دستش خالص بشین. زن
 . من اینو نگفتم. مرد
 .فقط راجع بهش فکر کردین. زن



من از اونایی : شما رو تحقیر کنم، اما مجبورم براي بار دهم تکرار کنممن نمی خوام .) با لحنی زننده(. مرد
شاید از مد افتاده باشم، اما هنوز خودمو تغییر . نیستم که عشق رو تو پرداخت پول بابت یک ساعت پیدا کنم

 . ندادم
 . من از شما دقیقاً همین طوري که هستین، خوشم میاد. اصالً نیازي به تغییر نیست. زن

 .مرد کیف پولش را درمی آورد، از آن پول بیرون می آورد و روي میز می گذارد      
 .بیاید، برش دارید. مرد
 این چیه؟. زن
به . شما باید پول درمی آوردین، من آماده ام که پولشو پرداخت کنم. هزینه ي زمان هدر رفته ي شما. مرد

 . دست از سرم بردارید و بریدشرطی که 
 .مورد این معامله بعداً بحث می کنیمما در . زن
 .)دوباره کیف پولش را باز می کند. (اگه کمه من حاضرم بیشتر بپردازم. خیر، همین حاال. مرد
 .من عادت کردم شرافتمندانه پول در بیارم، صدقه قبول نمی کنم. زن
انکار نمی کنم، که روحیه . دبه دست آوردی از معمول با سرگرم کردن من شما اون پول رو شرافتمندانه تر. مرد

 .بردارید و برید. اما دیگه کافیه. حواسم پرت شهام خراب بود و شما کمک کردید 
و شایدم، .) سکوت می کند(مشخصه، که شما واقعاً از من خوشتون نیومده .) غمگین، با ناامیدي صادقانه(. زن

نکه تسلی خاطر پیدا کنید، من رو براي ای عیبی نداره،شایدم شدیداً یه سمت من کشش پیدا کردین، برعکس، 
 .حالت دوم توقف می کنم

 .به خاطر خدا برید. مرد
 ی منو می رونید؟براي چ. زن
 .براي اینکه کم کم دارم به این نتیجه می رسم که بیشتر از اونچه که باید داره از شما خوشم میاد. مرد
 اجازه بدین؟ اونوقت شما همیشه می دونین، چقدر باید به خودتون. زن
 .همون طور که میگن، بنوش، اما مست نشو، دوست بدار، اما عاشق نشو. مسلماً. مرد
 .بابت این رفتارتون یه پنج تایی دیگه میاد رو هزینه تون. زن
 .پولو بگیرید. کامالً درسته. مرد
 .اگه من بگیرمشون، فقط صبح می گیرم. زن
 .من ثبات قدم شما رو تحسین می کنم. مرد
 .منم شخصیت سرسخت شما رو. زن
 .شما خیلی تالش کردین، اما باختین. مرد
 .پس ما هر دو تامون باختیم. زن
 .حاال دیگه برید. ممکنه. مرد
 .در هر حال، من پشت میز خودم می شینم. زن



 .خواهش می کنم. باشه. مرد
مرد مصمم بلند می شود، به سمت میز خود بازمی گردد و یادداشت را در داخل کیف می چپاند، آماده ي    

 . زن بلند می شود و به سمت میز مرد می رود. رفتن می شود
 ببخشید اینجا خالیه؟. زن
 .کل میز خالیه، چون من شاممو تموم کردم و االنم دیگه میرم. خالیه.) با اوقات تلخی(. مرد
 یعنی، من می تونم فعالً بشینم؟. زن
 .هر طور که مایلید. مرد

 . زن می نشیند  
 خب چه چیز دیگه اي الزم دارین؟

 .معطلتون نمی کنم. بنشینید. گفتن چند کلمه براي وداع. زن
 خب؟.) می نشیند. (مرد
 می دونید، واسه چی من یک ساعت پیش به شما نزدیک شدم؟. زن
 .حدس می زنم. مرد
 .نه، حدس نمی زنید. زن
 .خب، پس بگید. مرد
اما شما حتی یک بارم به من نگاه . من براي مدت طوالنی نزدیک شما نشسته بودم و مراقبتون بودم  .زن

و اونوقت، من نشستم و نشستم تا اینکه اما من ناراحت نشدم، چرا اصالً باید به من نگاه می کردین؟ . نکردین
و اونوقت تصور . شما االن می رید و من دیگه هیچ وقت هیچ وقت شما رو نمی بینم: یکدفعه این فکر به سرم زد

دم اگه شما برید من کردم، که شما االن تنهایی بلند می شین و میرید به اتاق خالی و نامساعد خودتون، و فهمی
، بدون شدم نمی تونم کمکتون کنم و اونوقت من یهو از جام بلند شدم و به شما نزدیک دیگه به هیچ شکل

 . فقط نزدیک شدم. اینکه چیزي رو محاسبه کنم یا واسه چیزي برنامه ریزي کرده باشم
شده، براي مدت طوالنی سکوت می کند، نمی داند چه عکس  ه با این اعتراف ناگهانی غافلگیردر حالیک. (مرد

 .دونم، چه جوابی به این حرفتون بدم نمی.) العملی نشان دهد
 . همه شو فراموش کنین، دیگه تموم شد. هیچی نمی خواد بگین، نیازي نیست. زن
 اقرار می کنین که همه ي اینا رو از خودتون درآوردین؟. مرد
 .ممکنه، اما اقرار نمی کنم. زن
 .مطمئنم که همه رو از خودتون درآوردین، اما به هر حال خوشاینده. مرد
 .)بلند می شود(هم آشنایی سرنگرفته مون رو تموم کنیم؟ خب چطوره در این برگ خوشایند، ما . زن
 .شما زن عجیبی هستین. مرد
 .تالش می کنم که شایستگی شو پیدا کنم. متشکرم براي تعریفتون. زن
 .نه، واقعاً خیلی عجیب: ، باتربیت و در عین حالبا حیاعاقل، تحصیل کرده، . مرد



 مگه عجیب بودن بده؟. زن
 .حدخب، نه تا این . مرد
 ؟خوبه آدم یه جوري مثل بقیه باشه. زن
 .شاید. مرد
 .اگه کسالت رو دوست دارین از این بعد همین طور باشین به هر حال! عادي بودن خیلی کسل کننده س اما. زن
 . مرد پس از کمی تردید دوباره به سمت وي می رود. زن به سمت میز خود برمی گردد    
 می شه که واقعاً بریم باال به اتاق من؟: داشتم به چی فکر می کردممی دونید .) با تردید. (مرد
 واسه چی؟ مگه شما الگوي اخالق نبودین؟. زن
 .نجا با هم قهوه می نوشیموا. مرد
 .قهوه رو اینجا هم می دن.) به فنجان خود اشاره می کند. (زن
 .خب قهوه نه، یه چیز دیگه. مرد
 شامپاین؟.) با لبخندي سبک. (زن
 چرا که نه؟. مرد
 .خودتون گفتین، که روش حساب نکنم خب شما. زن
 .بگذریم، وقت رفتنه. به هر جهت رستوران رو دیگه دارن می بندن. خب، براي شما میگیم بیارن. مرد
 .برید. زن
 پس شما چی؟. مرد
 .من می مونم. زن
 چرا؟. مرد
 ، نه؟دیگه اینجوري گفتینبه نظرم، شما . آخه من حتی مجانی هم به کار شما نمیام. زن
 .چرا مجانی؟ من حاضرم هزینه شو پرداخت کنم. مرد
 !و شما، علی رغم تمام اصولتون، می خواید با یک زن فروشی درگیر رابطه ي عشقی بشید؟. زن
 .در نهایت، ما به هیچ وجه موظف نیستیم درگیر رابطه ي عشقی بشیم. مرد
 کردین؟پس براي چی اونوقت منو به اتاقتون دعوت . زن
 .شما مصاحب جالب هستین، کلی شعر بلدین. خب، براي اینکه فقط حرف بزنیم. مرد
 .با خودتون صادق باشین. منو دست نندازین. زن
 چی؟ حاال هر دو می دونیم صحبت سر چیه؛ ، مابسیار خوب. مرد
 .من هیچ جا با شما نمیام. زن
 .اما آخه شما خودتون قبالً پیشنهاد دادین. مرد
. اما اگرم حتی چنین پیشنهادي داده بودم، باید سرش توافق می کردیم. من همچین چیزي رو یادم نمیاد. زن

 .اما االن من تغییر عقیده دادم



 .شما دارید با من بازي موش و گربه می کنید. مرد
 .فقط می ترسم نکنه گربه هه خودش موش شه. شاید. زن
به : آخه همین چند لحظه پیش شما چنین کلماتی رو به من می گفتین. من نمی تونم شما رو درك کنم. مرد

 . مفهوم اینکه شما از من خوشتون میاد
 . چنین کلماتی رو نشنیدم از شمااما من . بله، من اونها رو انکار نمی کنم. زن
 شما که نمی خواید، واقعاً من به شما ابراز عشق کنم؟. مرد
 چرا که نه؟. زن
 .میشه ی خنده داراما این خیل. مرد
 .خب بخندین. زن
 .آخه ما به زحمت آشنا شدیم. مرد
 .ما اصالً آشنا نیستیم. زن
 .ما این مصیبت رو می تونیم رفع و رجوع کنیم. مرد
 .شما حتی طرفدار آشنایی هاي ساده هم نیستین. زن
 . می بینم، که نمی شه شما رو متقاعد کرد.) دلسرد(. مرد
 .هر زنی رو میشه متقاعد کرد. زن
 .اما من نمی دونم، چه جوري. ممکنه. مرد
 می خواید بهتون راهنمایی کنیم؟. زن
 واقعاً راهی است؟. مرد
شروع من می تونم همین جا یه چیزي رو براي . اینجوري، شما منو دعوت می کنین براتون شعر بخونم. زن

 شنیدین؟. "آنها پاسخ دادند"به نام  2اي از هوگو با ترانهداره  رمانسیه  1وفینمانراخ. بخونم
 . شما رو براي سؤال خودم می گرفتم نه، ولی ترجیح می دادم که جواب. دمر
ي  "آنها"تو هر بندش یه سري . خیلی جالبه هوگواین شعر . تا آخر گوش کنید.) با قطع کردن حرف مرد(. زن

، "آن خانم ها"، یا دقیق تر ي دیگه ي نامعلوم "آنها"، سؤاالت پرهیجان بلند می فرستند، و یک سري نامعلوم
 . اب ساده ي غیر منتظره و خیلی کوتاه می دنیه جو چون تو متن اصلی فرانسوي ضمیر مؤنث به کار برده شده،

 . خیلی نفهمیدم چی شد. مرد
 :گوش کنیدخیلی خوب، به یه نمونه ش . زن

 چگونه در قایق هاي متالطم: نها پرسیدندآ
 با مرغ دریایی سفید روي موج ها بلغزیم

 طوري که نگهبانان به ما نرسند

 .م.).م1943-1873(آھنگساز معروف روسی   1
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 .)پس از مکثی کوتاه(
 .پارو بزنید: آنها پاسخ دادند

 تمام اینها جالبه، ولی چه ربطی به راهنمایی داره که قرار بود به من بکنید؟. مرد
 :راهنماییاینم آها . زن
 کنیم چگونه زیبارویی را مجذوب خود: ا پرسیدندآنه

 براي کالمی شورانگیز تا: بدون طلسم و افسون
 خودشان را به آغوشمان درافکنند

 .)سکوت می کند(
 ...خب ؟. مرد
 .1"عاشق شوید": آنها پاسخ دادند. زن
 . اما تو این موقعیت نمی شه در مورد عشق حرف زد. تذکرتون رو گرفتم. مرد
 یعنی شما دارین به من پیشنهاد می دین که عشق بازي کنم بدون عشق؟. زن
 .من ترجیح می دم که روابط ما بر مبناي نثر بنا بشه، بدون رومانتیسم اضافی. میشه اینجوریم گفت. مرد
احتماالً در ازاي یه هزینه ي معمول یه دختري رو براي پس به دربان مراجعه کنید، و اون .) خیلی خشک(. زن

: گفتم) و، چون مرد از جاي خودش حرکت نکرد، زن تکرار کرد. (خدا نگهدار. امشب بهتون پیشنهاد می کنه
 ."خدا نگهدار"

 .من فردا پرواز دارم. مرد
 .باشه، خداحافظ. زن
برمی دارد، به سمت خروج می رود، اما کنار میز زن مرد به آرامی به سوي میز خود بازمی گردد، کیفش را     

 .درنگ می کند
 شما می مونید؟. مرد
 .زن جواب نمی دهد    

 مشتري دیگري رو می خواهید صید کنید؟
 قصد دارید کسی رو بهم پیشنهاد کنید؟. زن
 .بین آشنایان من کسی این جور ماجراها رو دوست نداره. مرد
 .خداحافظ. رو خوب نمی شناسیدمشخصه، که اطرافیانتون . زن
 .خداحافظ. مرد

 .م.از فرانسھ بھ روسی برگردانده شده) L.Meya(میا .از ویکتور ھوگو، توسط ل" آن ھا پاسخ دادند"قطعھ ی   1
                                                            



در رستوران، نورها کم می . مشخص است که آشفته و دلسرد است. زن تنها می ماند. ج می شودمرد خار    
اه می کند، پول را زن به صورت حسابی که مقابل وي نهاده شده، نگ. شوند، که نشانه ي تعطیل شدن آن است

 . در همین لحظه مرد دوباره ظاهر می شود. ارد و آماده ي رفتن می شودروي میز می گذ
 .شما هنوز اینجایین؟ من می ترسیدم که شما رفته باشین

 چی می خواید؟. زن
تو چنین لحظاتی . ندارم ا بشینم، در حالیکه حوصله ي خودمممن تصور کردم، که چطور باید تو اتاقم تنه. مرد

شما از من پرسیدین چه دلیلی داره که : اصالً یک کالم: دگی دست می ده، که منگاهی به من حمله هاي افسر
 متوجه منظورم می شید؟. براي اینکه اونجا تنها نباشم: اینا، اینم جواب. شما رو به اتاقم دعوت کنم

 .من کامالً متوجه منظورتون می شم.) جدي(. زن
به هر حال، . شما منو عصبانی می کنین، گاهی حتی مسخره می کنید، اما نمی دونم چرا شما برام جالبین. مرد

من هیچی ازتون نمی خوام و در هر . و به خاطر همین ازتون خواهش می کنم همراه من بیاید. بهتر از تنهاییه
 .صورت هزینه تون رو پرداخت می کنم

 .یک دختر بی تجربه م، من نمی تونم مقاومت کنم من.) لبخند می زند. (خب، باشه. زن
 شما، واقعاً، موافقین؟.) در حالیکه موفقیتش را باور نکرده( . مرد
 .قیافه تون وحشت زده س. اما به نظرم، شما خیلی از این قضیه خوشحال نیستین. من که گفتم، بله. زن
 .به زودي، تبدیل به قیافه ي خوشبخت می شه. مرد
 .خیلی غیرمنتظره سر شما خراب شده و شما فرصت نکردین خودتونو کنار بکشینانگار که، خوشبختی . زن
 خب بریم؟. مرد
یک دقیقه اینجا صبر کنید، من یه حساب کتابی با گارسن .) بلند می شود و کیفش را برمی دارد. (بریم. زن

 .دارم، برمی گردم
 .من پرداخت می کنم. مرد
 .)به سمت خروجی می رود. (کنید، من خودم میرم پیششالزم نیست صداش . زن
 اما شما برمی گردین؟. مرد
 شما چی؟ منتظر می مونین؟. زن
 شما به من شک دارین؟. مرد
 شما چی به من؟. زن
 .شک دارم. مرد
 .کار درستی می کنین. زن
کمی ناآرامی منتظر زن مرد با . زن از صحنه خارج می شود، به نظر می رسد مرد مدت زیادي منتظر مانده   

 . می ماند، و با نگاهش زن را جستجو می کند
 اونجا با گارسن چی پچ پچ می کردین؟. مرد



 حسودیتون شد؟. واسه همدیگه شعر می خوندیم .) با کمی پوزخند. (زن
 .شاید. مرد
 .خب دیگه، من آماده ام. زن
 .یهو همه چی یه کم واسه م ترسناك شد یه جورایی.) چند قدم برمی دارد، اما ناگهان می ایستد. (مرد
 .واسه منم. زن
 ؟ از من؟شما از کی می ترسین. مرد
 .نه، از خودم. زن
 حاال بریم؟. منم از خودم. مرد
 .بریم. زن

 
 

 پرده ي دوم
 . هر دوي آن ها کمی خجالت می کشند. مرد و زن وارد می شوند. اتاقی در هتل

 خب، از اینجا خوشتون می یاد؟. مرد
میز، سرویس . تو هتل، حتی بهترینش، همیشه یه جوري همه چی استاندارد و استریله... چطور بگم . زن

 .بهداشتی، تخت؛ هتل هیچ وقت مثل خونه ي خود آدم نمی شه
 .اقتضاي شغلتون ایجاب می کنه. اون طور که من فهمیدم، واسه شما زیاد پیش میاد که تو هتل بمونید. مرد
 چطور؟. ممکنه. زن
 .هیچی. مرد
 پس واسه چی سؤاالي اضافی می پرسین؟. زن
 .زن خودش را کنار می کشد. مرد می خواهد زن را در آغوش بگیرد. مکث   

 تو چت شده؟. مرد
 .هیچی. زن
 مگه ما در مورد همه چی توافق نکردیم؟. من نمی فهمم. مرد
 .من اومدمن، شما خواهش کردی. ما اصالً در مورد هیچ چیز توافق نکردیم. زن
 .امیدوارم نخواي منو متقاعد کنی که من براي تو دومین نفر باشم. مرد
 .حتی بهش فکرم نمی کنم. زن
 پس دیگه چی؟ قبًال هم خیلیا بودن دیگه؟. مرد
 .به اندازه ي کافی بودن. زن
 پس یعنی تجربه داري؟. مرد
 .کم نبوده. زن



 می خواي در میون بذاري؟. مرد
 ؟"تو"تیم به ضمیر ما دوباره برگش. زن
 .مورد خطاب قرار نمی ده "شما"تو رختخواب کسی اون یکی رو با ضمیر . مرد
 .ما که هنوز تو رختخواب نیستیم. زن
 .)می خواهد زن را در آغوش بگیرد. (خب باالخره خواهیم بود. مرد
جوري می مونین با من و شما گفتین اگه من قبول کنم بیام اینجا همین ) خیلی خشک. اجتناب می ورزد(. زن

 بدون تشریفات؟
 .الزم نیست تظاهر کنین، که وقتی شب به اتاق یک مرد اومدین، فقط می خواین باهاش چاي بنوشین. مرد
 .ما قراره شامپاین بنوشیم. البته که نمی خوام باهاش چاي بنوشم. زن
 .)کند زن را در آغوش بگیرددوباره سعی می (االن از کجا شامپاین بیارم؟ . شوخی دیگه کافیه. مرد
 . اشتیاقتون رو الکی بازي نکنین.) سرد. هیچ واکنشی نسبت به در آغوش گرفتن وي نشان نمی دهد(. زن
 .یک مرد نسبت به یک زن جدید اشتیاق نشون نمی ده، بلکه کنجکاوي نشون می ده. من بازي نمی کنم. مرد
 . ال بپرسین و من جواب می دممثالً از من سؤ. بدیندستها نشون کنجکاوي تون رو بدون کمک ) خشک(. زن
 یعنی، شما فقط اومدین که صحبت کنیم؟ اینجا، تو اتاق؟. مرد
و چون مرد هنوز زن را در آغوش (به نظر شما تو خیابون، تو سرما، باد و بارون صحبت کنیم بهتره؟ . مسلماً. زن

 . اگه فوراً منو رها نکنین، خیلی زود از اینجا میرم) گرفته، زن ادامه می دهد
 .مکث. مرد زن را رها می کند   

 کردن هاي شما ادامه داره، اونوقت اصالً واسه چی اومدین اینجا؟اگر این ناز . مرد
 .مثل خود شما. شاید واسه اینکه احساس تنهایی می کردم. زن
تو، یه زن شبگرد چی ممکنه در مورد تنهایی بدونی؟ درباره ي تنهایی واقعی، وقتی کسی نیست که باهاش . مرد

رو بفهمه ته قلبت باهاش صحبت کنی، وقتی کسی نیست که تو  وقتی کسی نیست که ازیک کلمه حرف بزنی، 
ه باشن، حتی اگه کنارت مثالً یه ؟ وقتی احساس تنهایی می کنی، حتی اگه مردم دورتو گرفتو حرفشو بهت بزنه

  لی که در حقیقت اونم یه غریبه س؟آشنا خوابیده باشه، در حا
 .مکث طوالنی. زن جواب نمی دهد  

 خب که چی؟ ما همین طور می خوایم به هم نگاه کنیم؟
 .آروم باشین و بنشینین. زن
 .من تو رو درك نمی کنم. مرد
شما فقط اعتماد به نفس ندارین و نمی دونین، که چطور رفتار . در عوض من شما رو خوب درك می کنم. زن

 .واسه ي همین همه ش از بزدلی به گستاخی می پرین، اسمشم می ذارین جسارت. کنین
 .ببخشید. بله، درسته. مرد
 .و اگر شما نمی دونین، که چطور باید رفتار کنین، من فوراً میرم. زن



 این چه بازي جدیدیه که درآوردین؟. مرد
تو رستوران من . فقط مثل فوتبال بعد از استراحت بین دو نیمه، دروازه ها رو عوض می کنیم. ادامه ي قبلی. زن

 .نشون بدین که چطوري می تونین این کارو انجام بدین. شما رو به دست آوردم، حاال شما منو به دست بیارین
 .اصالً نمی تونمراستشو بگم، . مرد
 .خودمم متوجه این موضوع شدم. زن

 .مکث     
 . شما آخه حتی نگفتین اسمتون چیه. واسه من از سر گرفتن صحبت با شما یه جورایی سخته. مرد
 . 1یا نادژدا یا لوبف هر چی دوست دارین، صدا کنین، ورامنو . زن
 و در اصل؟. مرد
 !بدهچقدر هواي بیرون .) نزدیک می شودبه سؤال جواب نمی دهد و به پنجره (. زن
ما  بله، سرد و نامساعد؛ یه چیزي تو دیدار.) به زن نزدیک می شود، او هم از پنجره بیرون را نگاه می کند(. مرد

 .جفت و جور نمی شه
 .همه چی می تونه تغییر کنه. داریم اشین، ما هنوز کل شب رو در پیشناراحت نب. زن
 قول می دین؟. مرد
 .امیدوارم، همه چی بستگی به شما داره. زن
 چرا شما اسم منو نمی پرسین؟. مرد
 .واسه اینکه می دونم. زن
 از کجا؟.) تحت تأثیر قرار گرفته(. مرد
 . هنوز زوده، و آقاي آدینتسوف خیلی رسمیه 2سریوژا. فقط نمی دونم چی شما رو خطاب کنم. مهم نیست. زن
 .می تونین منو سرگی صدا کنین. رو در نظر بگیریممی تونیم حد طالیی وسط . مرد
 .امیدوارم استحقاقشو پیدا کنم که صمیمانه تر صداتون کنم. زن
 شاید، پایین از پذیرش پرسیدین؟.) بعد از کمی تفکر(اما آخه، شما از کجا اسم منو می دونین؟ . مرد
 .می دونم که می دونم دیگه. مهم نیست. زن
 .به در شنیده می شودصداي ضربه ي آرامی    

 واقعاً در می زنند یا این طوري به نظرم می یاد؟) متعجب. (مرد
 .نه، به نظر نمی یاد. زن
 کی می تونه باشه؟) مشوش(. مرد
 . در رو باز کنید، می فهمید. زن
 .باز نمی کنم. مرد

1  Vera, Nadejda, Loubov ھمگی از نام ھای روسی مخصوص زنان می باشند . 
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 .می ترسید که منو تو اتاقتون ببینن؟ نترسین، پلیسا اینجوري نمی یان. زن
مرد . صداي خفه اي شنیده می شود، صداي چند نفر، و بعد صداي بسته شدن در می آید. مرد، مردد می رود    

مرد، میز چرخ دار مخصوص حمل غذا را می راند، که به راحتی می شود ظرف شراب . دوباره پیدایش می شود
 . تصورت مرد کامالً متعجب اس. با یخ، گیالس ها و لقمه هاي کوچک را تشخیص داد

من چیزي . عجیبه. گفت قبالً حساب شده. پیشخدمتم پولشو نگرفت. از رستوران فرستادن. اینم شامپاین. مرد
 .سفارش نداده بودم

 . پیشکش از همه چی باالتره. هیچی عجیب نیست. زن
 شما! پیشخدمتسه همین رفتین دنبال وقتی می خواستیم از رستوران بریم، وا.) انگار تازه درك می کند. (مرد

 .من یه االغ واقعی ام. من باید چنین کاري رو می کردم، اما نکردم. منو شرمنده کردین
 .)کیفش را می آورد و به سمت خروج می رود. (سعی کنید تو آینده جبران کنید. زن
 کجا می رید دوباره؟ . وایسید. مرد
 . نگران نباشید، برمی گردم. زن
 واقعاً برمی گردین؟. مرد
 .)می رود(نکنه فکر کردین می خوام بدون شامپاین بمونم؟ . زن
مرد نمی داند چه فکري کند، به راهرو نگاه می کند، برمی گردد، ژاکتش را درمی آورد، دوباره آن را می پوشد،   

ت به تن کرده و در پیراهنی خوش دوخ. دوباره به سمت در می رود، اما در همین زمان زن برمی گردد
 .ه و یک دسته گل قرار داردیک جعب دستهایش

 کی و چطور تونستین این قدر سریع تغییر شکل بدین؟) خوشحال و متعجب. (مرد
خب شما چی کار .) نگاهی به اتاق می اندازد. (تصمیم گرفتم دوباره حس کنجکاویتون رو تحریک کنم. زن

 کردین؟ واسه چی هیچی آماده نیست؟
 اونوقت چی باید آماده بشه؟. مرد
 .بیاید میزو بیاریم اینجا. شما چقدر بی تفاوتین. زن
 .میز را در وسط اتاق می گذارند   

 .حاال تو گلدون آب بریزید
زن از توي جعبه، رومیزي را بیرون می آورد، آن را روي میز پهن می کند، جاشمعی و شمع ها را روي آن می   

مرد گلدان آب شده را می آورد، به زن کمک می کند از روي میز مخصوص حمل غذا، شامپاین، وسایل . گذارد
حاال . و شمع ها را روشن می نماید زن گل ها را داخل گلدان قرار می دهد. میز و لقمه هاي کوچک را می آورد

 .میز صورتی کامالً جشن گونه به خود گرفته
 .شما از کجا همه ي اینا رو تهیه کردین؟ شما فقط دو دقیقه نبودین. مرد
 .رازه. زن
 و گل ها رو از کجا آوردین؟. شما یکپارچه رازین. مرد



 نکرده بودین؟چی کار می شد کرد، اگه شما در این مورد فکر . از جنگل. زن
 .شما زن عجیبی هستین. مرد
 .چراغو خاموش کنید. خصه، که قبالً براي زن ها همچین کارایی نکردینامش. زن
 .من از این کارا بلد نبودم. ال راحت و زیبا شدحا. مرد
شما خب؟ مثالً . من می خوام که به یاد موندنی باشه معامله نگاه می کنید، اماما مثل  آخه شما به رابطه. زن

 .شت میز بشینم و بطري رو باز کنیدمی تونید منو دعوت کنید پ. میزبانید
 . شما همه چیز رو برنامه ریزي کردین و به من احساس مهمون دست داده. مرد
 .پس من بدون دعوت می شینم. زن
 . مرد شامپاین را باز می کند و آن را داخل گیالس ها می ریزد. زن می نشیند  

 .من جشن فوق العاده اي ترتیب دادینشما واسه . مرد
 ".1امروز اولین جشن من و توست، و این جشن را فراق می نامند". محاال بیاید به خاطرش بنوشی. زن
 .می نوشند  

 .باید اعتراف کنم، که شما وقتی می خواید می تونید خیلی ملیح باشید. مرد
 .شهمن همیشه می خوام اینجوري باشم، ولی همیشه نمی . زن
 .)دوباره می خواهد زن را در آغوش بگیرد. (حرفمو باور کنید. میشه. مرد
اگر شما نمی دونید، دستاتونو کجا باید بذارین، بهتره ازشون براي ریختن شراب .) به آرامی طفره می رود(. زن

 نمی بینید؟. گیالس من خالیه. استفاده کنید
 حاال براي چی بنوشیم؟.) می کند به جاي خود برمی گردد و گیالس ها را پر. (مرد
یا می تونید براي .) با پوزخند. (براي مالقات. براي موفقیت کارمون. براي عشق.) شانه باال می اندازد. (زن

آخه شما براي ما عاشقی کارکشته و خبره در زمینه ي جنس مؤنث . ایستادگی در برابر زنان زیبا بنوشید
 .هستین

 !بگیم الاقل "تو"بنوشیم، که بتونیم به هم  2برودرشافتیشنهاد می کنم براي خب، در این صورت من پ. مرد
به عنوان مثال کسی که به . نیست هم خوشایند بین افراد نه چندان آشنا خیلی "تو"خطاب به . نمی ارزه. زن

خیلی وقتا این . لحاظ موقعیتی باالتره به خودش اجازه می ده پایین ترین افراد رو این طور مورد خطاب قرار بده
 براي مثال نیازي نیست خیلی.) به مرد نگاه می کند. (بلکه بروز بی نزاکتی و بی ادبیه نشانه ي صمیمیت نیست،

  .دور بریم هم

 .م. سروده شده 1959این شعر در سال . می باشد.) م1966-1889( قرن بیستم سرشناس روسی انشاعریکی از قسمتی از شعر بانو آنا آخماتوا،   1
بلند می یکی از رسوم نوشیدن مشروب می باشد، که در آن دو نفري که پشت میز نشسته اند، . ین واژه از زبان آلمانی و به معناي برادري می باشدریشه ا  2

که پس از آن  .دستهایشان را از قسمت بازو در هم قالب می کنند، در حالی که در دستهاي قالب شده گیالس ها قرار دارند، گیالس خود را می نوشندشوند، 
نوعی بستن پیمان دوستی محسوب می شود، و پس از آن طرفین یکدیگر  .ستقیم در چشمان همدیگر نگاه می کنندو م.  طرفین یکدیگر را می بوسندمعموالً

 . این رسم از زمان قرون وسطی در اروپا ترویج یافت. خطاب می نمایند "تو"را 

                                                            



تحقیرآمیز نیست، . کامالً متفاوته با اونچه که قبالً بود "تو"اما االن این . من سرزنش شما رو می پذیرم. مرد
 موافقین؟. و دوطرفه هم خواهد بود. بلکه دوستانه س

اون طور که من . تحقیرآمیز "تو"در ضمن در مورد . هنوز زمان چنین چیزي نرسیده. کمی صبر می کنیم. زن
 . بگم، به شما بچسبم که من پشت میز شما بشینم، و راحت فهمیدم، شما خوشتون نمی اومد

 . به نظر نمی اومد خب، راستشو بگم، خیلی قشنگ. مرد
به نظر شما، فقط تیپ خاصی از زن ها می تونن این طور رفتار . یر اخالقیهمون طور که قبالً می گفتین، غ. زن

 کنن؟
 .در حالت کلی، بله. مرد
و اگر نه من، بلکه شما کنار من نشسته بودین، شروع به تعریف از من می کردین و از من دعوت می کردین . زن

 که شب رو با شما بگذرونم، این اخالقی بود؟
 .اخالقی بوداین . خب، بله. مرد
 چرا؟. زن
 .خب، به هر حال یه نفر باید پیشقدم شه، وگرنه نسل بشر منقرض میشه.) باال می اندازدشانه . (مرد
اونوقت واسه چی من نباید این کارو بکنم؟ وقتی من با شما توي رستوران . عالیه .یه نفر باید پیشقدم شه. زن

و اگر من سعی می کردم، که شما رو در آغوش هم . صحبت می کردم، شما این کارو بی شرمانه تلقی کردید
 بگیرم، شما االن چه تالشی می کردین؟ در این صورت در مورد من چه فکري می کردین؟

 .ي قواعد خودش رو دارههر بازي ا. مرد
نمی به رسمیت من چنین قواعدي رو . ممکنه، اما تو این بازي زن ها فقط می تونن شکار باشن، نه شکارچی. زن

 .شناسم
 .فقط با ابزارهاي خودشون. زن ها هم شکار می کنن. مرد
که تمام این صحبت ها در مورد اختالف جنسیت، تعصبات من می بینم . این شوخی ها رو کنار بگذاریم. زن

مرد هر : در عمل عرف تغییري نکرده. قدیمی، آزادي هاي جنسی جدید و امثالهم یک پول سیاه هم نمی ارزه
چشماشو به زمین بدوزه، و منتظر بشه،  انهزن باید بشینه، نجیب. کاري خواست می تونه انجام بده، اما زن نه

و اگر من این قواعد رو نپذیرم، خدا می دونه چه لقب هایی که به من . سی بهش جلب می شهببینه کی نظر ک
 این طور نیست؟. نمی دن

 .هم هست هم نیست. مرد
نجابت، پاکدامنی، عفت و بقیه چیزها رو دارن؟ چرا چنین توقع  پس چرا تا حرف اخالق می شه از زن ها. زن

زنان معلوم الحال داریم و نه مردان معلوم  ،سبک نوشتاري عالی همچیزي از مردها هم انتظار نمی ره؟ چرا تو 
 ؟ الحال

ت طبیعرفتاري زنان توسط مردان بد و شرور تنظیم شده؟ اما این قواعد توسط خود  به نظر شما معیارهاي. مرد
 . در این مورد امروز تو کنفرانس بحث شده بوداتفاقاً . تعریف شدن



 ؟کنفرانس روانشناسی بیولوژیک شما؟ به نظرم اسم تخصصتون همینه، نه؟ به نظرتون کسل کننده نیستدر . زن
 و می دونید، ماهیتش در چیه؟ مسئله اینه که روانشناسی ما،. خیلی جالبه.) سرزنده! (نه، چی می گید. مرد

ببخشید، براي شما .) خودش صحبتش را قطع می کند(تصورات ما در مورد ممنوع و آزاد، در مورد خیر و شر 
 . این بحث واقعاً کسل کننده س

 . براي چی؟ ادامه بدین. زن
 .بیش از حد تخصصی و غیرقابل درك می شه ،براي شما ادامه ي بحث. نه، این بحث فقط براي من جالبه. مرد
با تن صداي یک سخنران، کامالً جدي، اما با برقی روشن در چشمانش ادامه (کجاش غیرقابل درکه؟ اونوقت . زن

به نظرم، شما می خواستید بگید، روانشناسی ما، تصورات ما در مورد ممنوع و آزاد، خیر و شر از ) .می دهد
ملی و سنت ها، به معلم ها، هم ساالن، کتاب ها، فیلم ها، رسوم عنفوان کودکی تحت تأثیر خانواده، مدرسه، 

ن ، یا به تعبیر دیگر همادر نتیجه روانشناسی ما تأثیر گرفته از جامعه س. اجتماعی مان است طور خالصه محیط
 .روانشناسی اجتماعی

 .می دهد زن ادامه. مرد با تعجبی که هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود، به زن نگاه می کند  
غرایز . که از طبیعتی بیولوژیک برخوردار می باشد اما انسان نه تنها موجودي ذیعقل است، بلکه موجودي است

جلوگیري از روانشناسی طبیعی انسان با . طبیعی، آرزوها و هراس ها از بدو تولد در وي به ودیعه نهاده شده اند
این مسائل به . و حتی آشفتگی هاي روحی می شودتربیت و زندگی در اجتماع منجر به هر نوع پیچیدگی 

 .بیان شده فوکس، کیسلوسکی و زارمبوتفصیل در آثار 
 گوش کنید، یا مسیح، تمام اینا چه معنایی می ده؟.) در حال انفجار. (مرد
 چی دقیقاً؟.) معصومانه. (زن
 .تقریباً واو به واو. آخه این مقاله ي منه. مرد
 کرد؟واقعاً؟ کی فکرشو می . زن
 کی هستید؟  دقیقاً شماخدایا، . از اینکه نقش یک احمق رو بازي کنید دست بردارید. مرد
 .یه زن هرجایی. شما که می دونید. زن
 نجا بودین؟ پس چرا من شما رو ندیدم؟ شما روانشناسید؟وشمام ا! دست بردارین. مرد
 .هر زنی روانشناسه. زن
 اگه روانشناس نیستید، پس زیست شناسید؟. تخصصتونهخودتون خوب می دونید که منظورم . مرد
 .نه. زن
شما کی هستید، چی هستید؟ از کجا زبوناي مختلف بلدید؟ و چرا با کارهاي . در کل، من هیچی نمی فهمم. مرد

 من آشنایید؟ مطمئنم که شما جاسوسی منو می کنید، اما چرا؟
 . فقط خود شما برام جالبین. مبه شما این اطمینانو می دم که من جاسوسی نمی کن. زن
 .مثل یه جور معما. نه، اینجا یه چیزایی جور در نمیاد. مرد



وقتی حل شدن، خیلی ساده به . من که گفتم، همه ي معماها فقط تا وقتی مشکلن که راه حلشونو ندونی. زن
 .نظر می یان و فقط بار سرگرمی دارن

براي این کار شما زیادي تحصیل کرده و . یه چیزي دیگه برام روشن شد، شما یه زن خیابونی نیستین. مرد
 . عاقلید

 .مجبورن براي زندگی پول در بیارن زنان تحصیل کرده خب. زن
 ما قبالً همو ندیدیم؟. به نظرم صداي شما برام آشناس. مرد
 . ه یاد می آوردیناگه قبالً همو دیده بودیم، شما منو ب. نه. زن
 .کامالً درسته. مرد
بهتره بحثمون . فشار بیارید فوذناپذیري رمز و راز من به مغزتونکافیه دیگه، نمی خواد این قدر با اصرار بر ن. زن

 .رو ادامه بدیم
 .براي مالقاتمون. اما اول بنوشیم. مرد
 .براي مالقات قبالً نوشیدیم. زن
 .باده نوشی شما ناموفق موند، بیاید دوباره بازیش کنیم. نه، ما براي جدایی مون نوشیدیم. مرد
 .موافقم. زن
 .گیالس ها را به هم می زنند و می نوشند   

 .)برایش چند لقمه می گذارد. (بشقابتون رو بدید، من یه کم ازتون پذیرایی کنم
 .متشکرم. مرد
 .مهمهخب بحثمون چی شد؟ براي من خیلی . زن
 مگه بحث می کردیم؟ در مورد چی؟. مرد
شما قصد داشتین براي من توضیح بدین، که چرا شما می تونید زنی رو که خوشتون میاد انتخاب کنید، اما . زن

 من نمی تونم در مورد یک مرد این کارو انجام بدم؟
به همین خاطر در . افقت کنه یا نکنهمرد انتخاب می کنه، اما زن این حق رو داره که مو. اصًال اینطور نیست. مرد

 .نهایت این زنه که انتخاب می کنه
پنج صد نفر و و صد آقا دعوت شدند، از این فرض کنیم در یک جشنی صد بان. اما این حق انتخاب نابرابره. زن

کنم  در این صورت من امکان انتخاب از بین پنج مرد رو پیدا می. مرد تصمیم می گیرن منو به رقص دعوت کنن
 !و اونا از بین صد زن

بگذریم، همه براي خودشون جفت پیدا می : به نظر میاد، که طبیعت می دونسته که چی کار باید بکنه. مرد
 . کنن
 .نه همه. زن
 .بله، نه همه.) سکوت می کند. (مرد
 .و همیشه هم این جفت، جفت موفقی نیست. زن



 .اینم درسته. مرد
 همیشه نباید آرشه باشه بلکه باید ویولون باشه؟نی شما معتقدید که زن یع. زن
 .فقط جهان این طوري ساخته شده. مسئله این نیست که من به چی معتقدم و به چی معتقد نیستم. مرد
 اما چرا؟ مگه زن ها حق ندارن دنبال خوشبختی بگردن و بهش برسن؟ مگه مردها و زن ها برابر نیستن؟. زن
گربه ي نر و گربه ي ماده هم به لحاظ حقوقی با هم برابرن، . سان بودنشون نیستبرابري حقوق به معنی یک. مرد

زن هم به لحاظ فیزیکی . انسان ها هم همین طورن. اما به لحاظ بیولوژیک متفاوتن و متفاوت رفتار می کنن
. سلیم می کنههمیشه مرد زن رو می گیره و زن خودش رو ت. احاطه پیدا کنهنمی تونه مردي رو بگیره یا بر اون 

 . مرد انتخاب می کنه، زن صبر می کنه تا انتخابش کنن: از سوي دیگه نوع رفتار هر کدوم هم متفاوته
نتیجه این که، زن نمی تونه خودش دنبال مرد مورد عالقه ش . چقدر حرفه اي مسئله رو تحلیل می کنید. زن

 بگرده؟
براي همینه که اصلی ترین انگیزه ي رفتاري در زنان . کنناونی که باید بگرده زن نیست، زن رو پیدا می . مرد

 .اینه که جذاب جلوه کنن
 .اما ممکنه این قانون بیولوژیک نباشه بلکه مسئله ي رفتار و سنت باشه. زن
مرد دنبال زن می گرده، اونو : اما همه جا ما یک چیز رو می بینیم. سنت هاي ملل گوناگون با هم متفاوته. مرد

. اما عکسش صادق نیست. می کنه، ازش محافظت می کنه يکنه، اونو به دست می یاره، اونو خریدار انتخاب می
 . و به طور کلی، اونچه که مسلمه، مرد تا زمانی به دنبال یک زنه که زن اون مرد رو صید نکرده باشه

 .این یه شوخی قدیمیه. زن
و . ه شده به صورت فردي، ناامید کننده و بی معنیهبه همین خاطر، مبارزه علیه یک عرف اجتماعی پذیرفت. مرد

الف طبیعت بیولوژیک خودت عمل کنی، بی شک منجر به اختالالت روانی و استرس می شه که گر بخواي خا
 .در اکثریت ماها دیده می شه

 شامل شما هم می شه؟. زن
 . چرا من باید یه استثنا باشم؟ بهتره این بحث رو کنار بذاریم. مرد
 . من حتی می خواستم شما رو به رقص دعوت کنم، اما مطمئنم که شما نمی تونید. خواهش می کنم. زن
 .یه کم بدتر از خرسه، اما بی شک رقصم از فیل بهتره. نه چرا، می تونم. مرد
و با او چند گام برمی دست مرد را می کشد، او را به رقص دعوت می کند، (پس می شه امتحان کنیم؟ . زن
 ).ددار
 .شما مجبورید بدون همراه برقصید. نه نمی ارزه. مرد
پس فایده ي این . یعنی، شما هم مشکالتی دارین، هر چند که نظریه پرداز در مسائل جنسیت باشین. زن

 موضوع در عمل چیه؟
 . زیاد برام جالب نیست بقیه چیزا. صرف کارم می شه در عمل تمام وقت من. مرد



 که در همه ي روابط ازش .)بدون کینه و غرض اضافه می کند(داشتنی تون چی؟  بچه ها چی؟ زن دوست. زن
 خوشتون می یاد؟

 .من بچه ندارم. مرد
 شاید، زنی هم در کار نیست؟. زن
 . تشو بخواین، در حال حاضر زنی هم نیستخب، اگه راس. مرد
 یعنی اکنون، یعنی زمانی که تو هتل هستین؟ "در حال حاضر". زن
 .دیگه دو سالی می شه. طور کل نیستبه . مرد
 .اما باالخره معشوقه اي هست. زن
 .معشوقه هم نیست. مرد
 .این دیگه چه جورشه؟ روانشناسا این حالت رو موقعیت حاد می نامند.) واقعاً حیرتزده(. زن
  .مقدار بدتره همه چیز یه. همه چیز اونقدرام که شما فکر می کنید، بد نیست .مرد
 به سرتون اومده؟آخه چی . زن
 .یه داستان کامالً پیش پا افتاده. چیز خاصی نیست. مرد
 .خب تعریف کنید. زن
 .بهتره بنوشیم. مرد
 . می نوشند. مرد جام ها را پر می کند، آن ها گیالس ها را به هم می زنند   
 . حاال تعریف کنید. زن
اون موقع جوان . من در زمان مناسب و به موقع ازدواج کردم. به طور خاص، چیزي براي گفتن وجود نداره. مرد

 .که خیلی احمق باشمه اون قدر جوون ولی ن. و احمق بودم
 خب، بعدش چی شد؟. زن
یک روز صبح از خواب بیدار شدم و فهمیدم که دیگه هیچ موضوعی وجود نداره که درباره ش با زنم صحبت . مرد
و در عوض . عالیق مشترکمون فقط به بستر ختم می شد، که اونا هم به سرعت هر روز رنگ می باختن. کنم

 .براي اینکه فوري این اشتباه رو رفع و رجوع کنیم، شروع کردیم به آزار همدیگه
 اما چرا این اتفاق افتاد؟. واقعاً یک داستان پیش پا افتاده. زن
از اینکه نمی . از الزام اینکه هر روز رو در کنار زنش بگذرونه. خسته می شهمرد همیشه بی نهایت از ازدواج . مرد

زن ها دوست دارن که ما رو با یه افسار کوتاه نگه . از اندیشه ي اونچه که بهش مرتبطه. تونه راه خودش رو بره
 . دارن، غافل از اینکه هر چی افسار کوتاه تر باشه، ما بیشتر دلمون می خواد پاره ش کنیم

 پس شما به هر حال رها شدین؟. زن
 .بله، ما جدا شدیم. مرد
 این همه ي داستان بود؟. زن
 . حشتناك تر شدم، و حتی احمق تر، و براي بار دوم ازدواج کردمنه، بعد من و. مرد



 .امیدوارم، این بار کسی رو انتخاب کرده باشین، که مناسب شما باشه. زن
خب، . خب، من به شخصه بعد از ازدواج اولم، از زن ها دوري می کردم، اما اون منو یه جورایی کشف کرد. مرد

 . اینم یه شاهد مثال براي شما که کی کیو انتخاب می کنه
 آخه شما براي چی باهاش ازدواج کردین؟. زن
مون؟ به خاطر اینکه همه ي عمر خب چرا ما اصالً ازدواج می کنیم؟ به نظر شما، به خاطر نزدیکی روح ها. مرد

 . به خاطر کمر باریک و لباس زیبا. بنا به موقعیت. نه، به خاطر حماقتتنها نمونیم و یه روز تو تنهایی بمیریم؟ 
 ؟تموم شد و چطور این داستان. زن
به هر حال، اگه بخوام دقیق بگم، این . و من زنم رو بیرون کردم بعد از تقریباً دو سال زنم به من خیانت کرد. مرد

 . من بودم که رفتم، چون بخش بیشتر اموال براي اون موند
 شما خیلی دوسش داشتین؟. زن
 .اما این براي من ضربه ي مهلکی بود .معلومه که نه. لینه، نه خی. مرد
 چرا اگه خیلی دوسش نداشتین؟. زن
 .و رختخواب با یکی دیگه بگیرياینکه بیاي خونه و مچ زنتو ت: خب می دونید. مرد
 و از اون موقع با این موضوع کنار اومدین؟. من شما رو خیلی بهتر از اونچه که فکر می کنید، درك می کنم. زن
همون طور . دو بار سوختم، دیگه برام کافیه. اما سعی می کنم هر چه دورتر از زن ها بایستم. هنوز کامالً نه. مرد

 .می خونن، دیگه به عشق اعتقادي ندارمکه تو شعراي عاشقونه 
 .اما آخه مردا معموالً بدون عشق می رن سراغ زن ها، همینجوري، واسه آسایش. زن
و دوري کردن از اون ها . فقط یه دقیقه طول می کشه که محوش بشی، و بعد دیگه تو تله اي. می ترسم. مرد

انه فیزیولوژیک براي ما الزمن، و از این قضیه بی شرمزن ها می دونن که به لحاظ . هم فوق العاده مشکله
 چه چیز زن ها خوبه؟ واقعاً می خوام بدونم. استفاده می کنن

 چه چیزشون بده؟. زن ها؟ خیلی چیزها. زن
، از دوستات دوست دارن روابطت رو با دیگران روشن کنیاونا بار زندگی رو زیاد می کنن، پول می خوان، . مرد

 . اما چیزي که بدتر از همه س اینه که مزاحم کارت می شن.) ریتم حرف زدنش کند می شود(دورت می کنن 
 .پس نتیجه می گیریم، با زن ها خوشحال تریم تا بدون اون ها. زن
من آدم عقب مونده . واقعاً واسه من کسل کننده اند.) سکوت می کند(اما با بقیه . با زنایی مثل شما ممکنه. مرد
 .، موسیقی کالسیک گوش کنم1دارم قارچ جمع کنمدوست . ییم
  .شما از دو تا زن مأیوس شدین و دارین یأستون رو سر همه ي زن ها خالی می کنید. زن
من . تعویض یکی با دیگري هیچ مفهومی نداره. نمی دونم، زن ها چه جورین، اما همسرا همه مثل همن. مرد

 .شادي رو فقط تو کارم پیدا می کنم

 .م. از سرگرمی ھای پرطرفدار میان ملت روس است ھای خوراکی بھ دلیل تنوع در انواع مختلف قارچ در روسیھ، جمع آوری قارچ  1
                                                            



یه جور دست آویز سرمستی و ندگیتون همه چیز خوب پیش نرفت، به خاطر همین کار براي شما ز تو. زن
 .اما شاید، اتفاقًا براي شما هم الزمه یک بار توقف کنید و به این فکر کنید، که واقعاً چی می خواید. رهاییه

 .خوشبختی: همه ي ما دنبال یه چیزیم. مرد
و اگر یه هدف غیرواقعی رو . که خوشبختی براي ما در چی خالصه می شهاما ما به طور مبهم می دونیم، . زن

. دنبال خوشبختی بریم، بیشتر ازمون دور می شه و فرار می کنه ین صورت، هر چی بیشترکنیم، در ااب انتخ
 .بدبختی اینه

 ...بله، همین طوره . مرد
متفکرانه با . می رود و به تاریکی نگاه می کند زن دوباره به طرف پنجره. هر دو به فکر فرو می روند. مکث   

 . انگشتانش رو میز ضرب می گیرد
 چی دیدین اونجا از پنجره؟. مرد
باد، . و رقص متالطم شاخه هاي عریان با موسیقی باد. تاریکی، چراغ هاي کم نور، بارون: همون چیزاي قبلی. زن

 م جهان؛ پس شما فردا پرواز دارین؟باد، در تما
 .بله. مرد
 کی؟. زن
 .صبح زود. مرد
 .یعنی، دیگه امروزه، امروز. زن
 .من می بینم که شما خیلی ناراحت شدین. مرد
 . یک صبح سرد خاکستري پاییزي. ما نشستیم، صحبت می کنیم، و صبح داره نزدیک می شه... بله . زن
زن به نگاه . در آغوش می گیرد مرد به زن نزدیک می شود و از عقب و با احتیاط زن را از قسمت شانه هایش  

 . کردن از پنجره ادامه می دهد
 چی می نویسید رو شیشه؟. مرد
 .سرگی به عالوه ي ناشناس برابر است با عشق: اسمامون. اینا، هیچی. زن
 .اما من هنوز اسم این ناشناس رو نمی دونم. مرد
 آن زن کیست و چیست" . زن

 براي افالك یک چیز روشن است
 و شدهروح جذب ا

 "1غریبه اي پر رمز و راز
 ؟یا هنوز جذب او نشده.) به مرد نگاه می کند(

 . خیلی خوبه، ولی شما دوباره جواب منو ندادین گلینکااین آهنگ . مرد

، سروده ي نستور کوکلنیک، شاعر، نثرنویس، مترجم و دراماتورژ .)م 1857-1804(، آهنگساز روسیخائیل گلینکاآهنگ از می. ي ریتسیوقسمتی از ترانه   1
 .م.).م1868-1809(نیمه ي اول قرن نوزدهم در روسیه 

                                                            



صدا  هنریتامی ارزه با یه اسم زنونه ي دیگه بار حافظه تونو سنگین کنید؟ به هر حال، اگه می خواید، منو . زن
 . کنید
 هنریتا؟چرا . مرد
 چرا نه؟. زن
 شما رو واقعاً این طور صدا می زنن؟. مرد
 یک وقتی می خواستمعروف به نام کازانوا بود؟  مرد هوس بازشما داستانی رو یادتونه، که در مورد یه . زن

شب   -می بینید، اونم تو هتل بود  –گذروند  ر هتلرو باهاش د ی، شبزیبا به نام هنریتا رو تسخیر کنه دختري
صبح دختر با برلیان . حلقه اي با نگین برلیان هدیه داد و به عشق ابدي سوگند خورد مرد به اودلپذیري بود، 

همچنان انگشتش را . (انگشترش چند کلمه روي شیشه ي پنجره خراشید، حلقه رو پرت کرد تو باغ و ناپدید شد
 .) روي شیشه حرکت می دهد

 بعدش چی شد؟. مرد
الیان دراز، مرد هوس باز که حاال دیگه پیر شده بود، به طور اتفاقی در همون هتل و در پس از گذشت س. زن

نجره نزدیک می شد، ناگهان کلماتی رو که با الماس خراشیده همون طور که به پ. همون اتاق توقف می کنه
و کازانوا پی برد، که . هم از یاد خواهی برد تو هنریتا را"  Vous oublierez aussi Henriette": شده بودند رو دید

بیش از ) دیشاب(که زندگی هنوز ادامه داره، و اون این همه تقال کرد و عشق معمولیش واقعاً اونو فراموش کرده، 
شما هم همینطورید، منو فراموش می کنید، حتی سریعتر از زمانی که این کلمات ناپدید : چند روز دوام نیاورد

 .با انگشت روي شیشه ي مرطوب نوشتم که من اونا رو فقط هر چندبشن، 
تو . تا حاال زنی مثل تو ندیده بودم: تو معجزه اي .) ناگهان زن را به طرف خود می کشد و او را می بوسد. (مرد

اما من تا مدت ها تو رو به خاطر . باید جدا بشیم. گیریم که چند ساعت دیگه ما از هم جدا بشیم. چقدر عاقلی
 !خواهم داشت، تا مدت ها

 .باالخره انتظار تموم شد.) خوشبخت. (زن
 .اما تو بهم اجازه نمی دادي... من همه ش می خواستم. مرد
 .براي اینکه اونقدري که باید نمی خواستی. زن
 رسید؟ "اونقدر "حاال به. مرد
 .حاال به اونقدر رسید. زن
 آره؟ ".عاشق شوید: آن ها پاسخ دادند". مرد
 .برودرشافترسید؟ بدون هیچ گونه  "تو"حاال می بینی که چطور باید به ضمیر . آره. زن
 .من فقط یه احمق بودم. مرد
 .با اون ضمیر همون طور می مونديو . زن
 . تحقیر کرديهمه ش منو  "شما"تو با این ضمیر . مرد
 .براي اینکه الزم بود. زن



 !چی به من نزدیک شدي؟ فقط راست بگو، براي . آره، من رفتار افتضاحی داشتم. مرد
 نمی زنی؟ یحدس. زن
 .نه. مرد
 .من که آخه بهت توضیح دادم. زن
 .ما حتی آشنا هم نبودیم. فقط در مورد عشق ناگهانی و آتشین چیزي نگو . مرد
اما آخه . تو هم مثل بقیه فکر می کنی که این رفتار مناسب یک زن نیست. می دونم، از این خوشت نمیاد. زن

 .اگه من نزدیک نمی شدم، ما با هم آشنا نمی شدیم
 اما چطور این تصمیمو گرفتی؟. آفرین به تو. مرد
 .شاید، براي اینکه منم خیلی خوشبخت نیستم. زن
 تو هم؟. مرد
 مگه یه زن خوشبخت تو رستوران به یه مرد غریبه می چسبه؟. بله، منم. زن
 .سر من می ذاريمن فکر کردم، که تو تمام مدت داري سر ب. مرد
و . آره، من می خواستم که همه چی فقط مثل یه بازي به نظر بیاد، چون در واقعیت همه چیز جدي بود. زن

من فهمیدم که واسه من ترك ... سپس با طعنه ها و اصطالحات عامیانه م تصمیم گرفتم تو رو وادار کنم که بري
 . کردن تو خیلی سخت تر می شه

 واقعاً؟. مرد
 .و این منو می ترسوند. عاًواق. زن
 . من از همون دقیقه ي اول به سمت تو کشیده شدم. مرد
غیرممکن می یک چیز . اما من بیشتر می خواستم. هر مردي به سمت هر زنی کشیده می شه. می دونم. زن

 .خواستم
 اون دیگه چیه؟. مرد
 .هر زنی چی می خواد؟ عشق. زن
 .آورديخب، تو تقریباً اونو به دست . مرد
 .صبحم که داري پرواز می کنی. تقریباً؟ یعنی هیچی به دست نیاوردم. زن
 ؟اسرار مگو از میان نسیم و مه و پر از، شدبگو، تو از کجا پیدات . بیا در مورد صبح فکر نکنیم. مرد
خوام تو  می. اما من در مورد هیچی توضیح نمی دم. هیچ رازي در کار نیست، همه چیز معمولی و ساده بود. زن

 .حافظه ي تو یه غریبه ي رازآلود باقی بمونم
در هر صورت ما بعد از یک ساعت از آخه از چی خجالت می کشی؟ . براي چی؟ من که برات اعتراف کردم. مرد

 .همدیگه جدا می شیم
 چقدر راحت اینو می گی؟.) با صدایی که عوض شده(. زن
 .اما آخه ما واقعاً از هم جدا می شیم. مرد



 و حالت دیگه اي وجود نداره؟. زن
 .و چه حالت دیگه اي ممکنه وجود داشته باشه؟ بلیط خریده شده، کارم تو خونه انتظارمو می کشه. مرد
یعنی تو نمی تونی برگشتت رو نه یه روز، نه یک ساعت عقب بندازي؟ همه ي زندگی تو تا .) بلند می شود(. زن

می ترسی تو فقط می تونی تو راه مستقیم قدم برداري؟ ریزي شده س؟  لحظه ي آخر اندازه گیري شده و برنامه
 یک گام به راست یا به چپ برداري؟

 ...نمی ترسم، اما . مرد
از عاشق شدن، همونطور که خودت گفتی، می . از احساسات می ترسی. از زن ها می ترسی. نه، تو می ترسی. زن

آروم . خودت گفتی، آشنایی هاي ساده رو دوست نداري، اما خود تو مخصوصاً ساده ها رو ترجیح می دي. ترسی
بذار هیچ شادي اي با خودشون نیارن، الاقل . براي اینکه هیچی تغییر نکنه. براي اینکه تو رو به هیجان نیارن. ها

. بستر –پول  –بستر . کاال –پول  –کاال . بر اساس منطق، مثل سیاست اقتصادي. هیچ ناراحتی اي هم نمی یارن
 اینطور نیست؟. اما بدون عشق

 بعدش چی؟ دوباره یأس؟ دوباره خیانت؟ دوباره تنهایی؟. عشق، عشق. مرد
 .چه فرقی می کنه، بعدش چی؟ مهم چیزیه، که االن وجود داره. زن
 .اما آخه من پرواز دارم، تو که درك می کنی. مرد
براي چی باید؟ براي کی باید؟ تو انسانی یا یه مکانیسم ساعتی؟ شرایط تو رو . نمی کنممن هیچی رو درك . زن

 کنترل می کنه یا تو سرنوشتت رو کنترل می کنی؟
بعدم، چی عوض می شه اگه ما یه . نمی دونم، من عادت ندارم تصمیماتم رو اینجوري، یهویی عوض کنم. مرد

 روز دیرتر از هم جدا شیم؟ 
بر خودش (! بذار امروز یه روز موقت براي خوشبختی باشه! چی عوض می شه؟ اصالً بذار چیزي عوض نشه. زن

 . به هر حال اون طور که می دونی رفتار کن.) مسلط می شود
 ؟ اگر می خواي، من برم ببینم که براي شب پرواز دارن. مرد
 .اگرم می خواستم، این کارو نمی کردمنکنه فکر کردي به دست و پات می افتم که نگهت دارم؟ . زن
 .تو واسه چی یهو عصبانی شدي؟ ما که هر دومون این موضوع رو از قبل می دونستیم. مرد
؛ اگه زندگی خالی از فردا، مثل امروز، امروز، مثل دیروز. متأسفم براي اونایی که آینده رو از قبل می دونن. زن

روح تو . زندگی نمی کنی، بلکه وجود داري: ایناهاش مثل تو. اتفاقات غیرمنتظره باشه، دیگه ارزش زندگی نداره
  !ي و هر موقع که می خواي پرواز کنهر کجا که دوست دار. خالیه، تو زندان محبوسه

 . عصبانی نشو.) تالش می کند او را در آغوش بگیرد. (مرد
. نمیشه زنی رو بغل کنی، در حالیکه داري به هواپیما فکر می کنی. بس کن.) به شدت او را پس می زند. (زن

 .بهتره جدا شیم؛ هر چه سریعتر، بهتر
 .مکث طوالنی     
 . اما من اگه ازت چیزي ندونم و جدا شم، افسوس می خورم. خب، آره، در مورد این تصمیم می گیریم. مرد



اگر می خواي که بعد از جدایی برات افسوس نمونه، من برات در مورد خودم می .) طوالنیپس از یک مکث . (زن
 .و سر قولم هستم من قول دادم، که حوصله ت سر نره. گم
 مگه اسمت هنریتا نیست؟. مرد
 .البته که نه. زن
 پس چیه؟. مرد
 .هنریتا صدا کنی، بهم بگو ژوآنااگه خوشت نمیاد منو . زن
 این دفعه چه داستان تخیلی داري؟. ساعت سخت تر می شهساعت به . مرد
 ."1دونا ژوآنا": دست می انداختند منو تو مدرسه با این اسم. زن
 چرا؟. مرد
من باور داشتم که . رو می پرستیدم دون ژوانو از نوجوانی . ختر تحصیل کرده و احساساتی بودممن یه د. زن

من امیدوار بودم که اونو . مردان شبیه اون، یعنی دالور، سخاوتمند، خوش سیما و بی پروا امروزم وجود دارن
من حتی : من می خواستم به خاطر اون تحصیل کرده، عاقل، کتابخون باشم. مالقات کنم، یا اون منو پیدا کنه

من حتی پایان . قهرمان مورد عالقه م رو به زبان اصلی بخونمفقط براي این وارد دانشکده زبان شدم که کتاب 
 . در رابطه با دون ژوان نوشتم و دفاع کردمنامه م رو 

 .آها، یعنی تو زبان شناسی. مرد
با به کار انداختن تمام زرادخانه ي دلربایی و من تصور می کردم، که مردي مثل اون، شجاع و خوش سیما . زن

 .می یاد که منو فریفته کنه شیرین زبانی اش یک روز
 و تو همین طور نفوذ ناپذیر خواهی موند؟. مرد
منو شیفته ي خودش می کنه، و من با اشتیاق تمام من تو رؤیاهام تصور می کردم اون . نه، کامالً برعکس. زن

من هم مثل همه، . اما اون منو طوري دوست داره که هیچ وقت منو ترك نمی کنه. خودمو تسلیمش می کنم
 .دخترك احمق حریص ادبیات. آرزو می کردم آخرین زن دون ژوان باشم

 .تو هنوزم حریص ادبیاتی. مرد
 .آره، اما دیگه اون قدر احمق نیستم. زن
 خب، قهرمانت رو مالقات کردي؟. مرد
اما قبل . شیفته رو از کوري مطلق نجات بدنمالقات کردم، نه عقل و نه تحصیالت نتونستن دخترك احمق . زن

یه زن باز کامًال احمقه و بیش از اون  فقط خودپسند، جذاب واز اینکه اون منو ول کنه و بره، فهمیدم که اون 
با تالش جزئی فهرست دون ژوانی خودش رو پیش  خودش، و 2نداشت هم رو پورللولاون . دیگه هیچی نیست

 . ختم می شوند "ا"در زبان روسی معموالً اکثر اسامی و اسامی فامیل مؤنث به   1
براي اینکه وي را سرگرم نماید، فهرست بلند ) Leporello( ه پیشخدمت دون ژوان به نام لپورللوژوان، صحنه اي ک دوناشاره به اپراي موتزارت، به نام   2

 .م. باالي پیروزي هاي عشقی وي را برایش می خواند

                                                            



و اون تصمیم داشت تا لیستش رو به صدتا نرسونده دست از . من اون موقع جزو پنجاه تاي اول بودم. می برد
 . تالش برنداره

 و تو چطور اینو تحمل کردي؟. مرد
 .من ازش انتقام گرفتم. زن
 چه جوري؟. مرد
 .تعریف کنم یا نهنمی دونم برات .) سکوت می کند. (زن
 .بگو دیگه، تازه شروع کرده بودي. مرد
 مگه نمی شیم؟... آره، آخه ما االن دیگه از هم جدا می شیم. زن
 چرا ساکت شدي؟) مکث. (بله، البته. مرد
یا صحیح . من خودم تصمیم گرفتم دون ژوان بشم. اگه برات جالبه گوش کن.) تن صدایش عوض می شود(. زن

تا اونجایی که میشه . اون زن ها رو فریب می داد، و من تصمیم گرفتم مردها رو فریب بدم. تر بگم دونا ژوانا
 اگر چنین مردي می تونه قهرمان شناخته بشه، پس چرا زن ها یه قهرمان نداشته باشن؟. بیشتر

 خب، و تو به نتیجه رسیدي؟.) غمگین می شود، از زن دور می شود( .مرد
 . در کل، بله. زن
 .انتقام عجیبیه. مرد
 .ممکنه. زن
و اگرم می دونست، . چون کسی که تو رو رها کرده، حتی در مورد این انتقام چیزي نمی دونه. و احمقانه. مرد

 .براش مثل تف انداختن بود
 .همین طور بودبراي منم در مورد اون . زن
 چند تا اسم در لیست دون ژوانی تو بود؟. مرد
 .و مهم ترین چیز این بود که همیشه من اونا رو رها می کردم، نه اونا منو. خیلی. زن
 .احتماالً، خیلی هم تالش کردید تا به لحاظ تعداد هم از اون خداي دروغین جلو بیفتید. مرد
لی تالش می کرد، تا زن ها رو شیفته ي خودش کنه، براي اینکه اون ها خیاین دون ژوان باید . نه، نه خیلی. زن

اما مردها اصالً حتی به . و اونها براي این مقاومت می کردن چون تو ذاتشون وجود داره. مقاومت می کردن
می  هم خودشونو فاتح تازه اونا. تو خودتو پیشنهاد می دي و اونها درجا موافقت می کنن. مقاومت فکر نمی کنن

 .براي همین من تصمیم گرفتم یه جور دیگه از همه شون ببرم. حتی اینجوریم کسل کننده بود. دونن
 چه جوري دقیقاً؟. مرد
اما . براي دون ژوان خوابیدن با یه زن کافی بود، تا احساس پیروزي کنه. نه اونجوري که تو فکر می کنی. زن

من باید . اما من می خواستم پیروز باشم. نبود، بلکه شکست بودبراي من تسلیم شدنم در قبال یک مرد پیروزي 
 .و این خیلی سخت تره. واقعاً اونو تسخیر کنم، تا عاشقم بشه

 حتی براي زنی مثل تو؟. مرد



پس من . بزرگترین مشکل اینه که مرد می تونه پیشقدم بشه، و من همون طور که توضیح دادي، نمی تونم. زن
 . بقیه چیزا خیلی ساده به نظر می رسید. ا رو نادیده بگیرم و خودم شروع کنمتصمیم گرفتم قرارداده

 و اونوقت چطور، به نظرت، مردا عاشق می شدن؟. مرد
 :می گه همون طور که هوگو. چشم ها ، مستقیم توبی ادبانه. با چاپلوسی. همونجوري، مثل زن ها. زن
 چگونه زیبارویی را مجذوب خود کنیم: آنها پرسیدند"

 تا براي کالمی شورانگیز: بدون طلسم و افسون
 خودشان را به آغوشمان درافکنند

 .)مکث را بیشتر می کند(
 ".آن ها را بستایید: پاسخ دادند

 اونوقت این ابزار جواب می ده؟. مرد
اگر مرد با سوگند به عشق ابدي، زن رو مطیع کنه، در اون صورت زن، . در واقع، یه تفاوتی هست. بی ردخور. زن

اما اگه بگه، نه، فقط براي . و این مرد رو می ترسونه. برعکس باید قول بده که براي همیشه خودشو تحمیل نکنه
می تونی ناپدید . ابت هیچی نداريتو هیچ وظیفه اي ب. تو وابسته نیستی. تو آزادي. فقط براي یه ساعت. یه شب

 . ر وقت که بخواي و هر جا که بخواي، مرد بیشتر از زن خوشش میادبشی، فرار کنی، پرواز کنی ه
  . ایده ي جالبیه.) سرد. (مرد
 .، که حتی کسل کننده ساینقدر واضحه. زن
 تو با همین شیوه سعی کردي منو به دام بندازي؟. مرد
 راستی، وقت هواپیمات نرسید؟مگه تو چه فرقی با بقیه داري؟ .) گستاخ. (زن

 .و صفرا داري، اما قلب نداري خیلی مغز داري، خیلی جسوريتو . ردم
 . کامالً مشخصه که چه ویژگی هایی از زیست شناس شنیده می شه. زن

 .مکث     
 .من، دیگه برم. مرد
 زود نیست؟. زن
کیفش را می آورد، کراوات، ریش تراش و . (به هر حال امروز دیگه نمی خوابم. تو فرودگاه منتظر می مونم. مرد

 .) باقی وسایلش را که زیاد هم نیستند در آن می گذارد
 ؟همینجوري می ري؟ بدون هیچ تزلزلی تو. زن
 .همینجوري می رم. مرد

 .مکث  
نه هم در من نسبت به تو ممک. ممکنه هم خیلی خوشم بیاد. من بمونم و با تو عشق بازي کنمفرض کنیم 

: و اونوقت، تو می خندي، دفترتو میاري، یادداشت می نویسی و می گی. چیزي بیشتر از یه سمپاتی ایجاد نشه
 اینجوري نیست؟ ".می تونی بري. شماره صد. تموم شد، تو وارد لیست شدي"



 .زن سکوت می کند     
افتخار می کنی، که همیشه این تو بودي که بقیه رو ول می تو االن به این . نه، من برنامه هامو تغییر نمی دم

 .این دفعه اینجوریه که ولت می کنن. کردي
ما از هم . ما همدیگرو رها نمی کنیم در ضمن. من قبالً هم اینو تجربه کردم. چیزي نیست، عادت می کنم. زن

 . جدا می شیم، و دیگه موفق به یه قرار دوباره نمی شیم
مرد در کیفش را با شدت می بندد، چند گام به سمت در خروجی برمی دارد، اما توقف می . (هترهاینطوري ب. مرد
 تو از کجا می دونستی که موضوع کنفرانس در مورد چی بود؟: من فقط می خوام بپرسم) .کند
 این تنها چیزیه که االن نگرانت می کنه؟. زن
 .نه، اگه نمی خواي نگو. مرد
زمانی که تو مقاله تو می خوندي، من اونو به زبان فرانسه . من اونجا به عنوان مترجم هم زمان کار می کردم. زن

 . برمی گردوندم، و وقتی مقاله ها به زبان فرانسه یا اسپانیایی بود، من اونا رو به روسی ترجمه می کردم
 .به خاطر همینه که صدات برام آشنا بود. مرد
 .می بینی همه چیز چقدر ساده س. شی هات صداي منو می شنیديآره، تو از گو. زن
 . اما آخه ترجمه همزمان، اونم براي چنین متن هاي تخصصی مهارت فوق العاده اي می خواد. مرد
تو برات جالب بود، که بدونی من چقدر و چه جوري پول . آره، و براي این کار به من پول خوبی می دن. زن

 .راستی، از مقاله ت خیلی خوشم اومد. می دونیاالن دیگه . درمیارم
 تو مگه فهمیدي محتواش چی بود؟. مرد
ما تو دانشگاه روانشناسی هم خوندیم، به خاطر همین گوش دادن به مقاله ي تو حتی . معلومه که فهمیدم. زن

 .چند هزار بار به مقاله هات ارجاع دادنبیخود نیست که تو اینترنت . برام جالب بود
 .می بینم، که خوب خودتو آماده کرده بودي .مرد
اما . این کالم قصار چینیه. "خود را بشناس و دشمنت را بشناس، آنگاه در صد پیکار تو صد بار برنده تري". زن

 .من برنده نشدم
 می خواستی؟. مرد
ی می کردم من کل شب می ترسیدم که تو هر لحظه بلند شی و بري و به هر وسیله اي که بود، سع. خیلی. زن

به خاطر همین وانمود کردم که فاحشه م، نقش یه زن . حتی پنج دقیقه، حتی یک دقیقه. تو رو نگه دارم
الس زدم، وسوسه ت کردم، آن قدر ماهر، آن قدر مبتذل، به کنجکاوي ت دامن زدم، معمولی رو بازي کردم، 

 !نريفقط براي اینکه تو ! فقط براي اینکه تو نري. توجهت رو جلب کردم
 .برویم.) کلید را می آورد. (تو راست می گفتی. آره، آشنایی ما از اون ساده هاش نبود.) سکوت می کند. (مرد
 تو در هر صورت می ري؟.) از جایش تکان نمی خورد(. زن
 .باید درو قفل کنم.) اداي چرخاندن کلید را درمی آورد. (و تو هم می ري. مرد
 بندازي بیرون؟ می خواي تو این بارون، منو. زن



 . من باید کلید رو پس بدم. تو نمی تونی اینجا بمونی. مرد
 .من خودم میرم بیرون، درو قفل می کنم، و کلیدت رو پس می دم. برو. در مورد من نگران نباش. زن
 و کجا شب رو به صبح می رسونی؟. مرد
و من این قدر دلم می . متوجه من نشديمن تو اتاق بغلی ساکنم، فقط تو این قضیه تو رو نگران می کنه؟ . زن

 . خواست که تو صحبت با من رو شروع کنی
 ما تو این چهار شب کنار هم بودیم؟. مرد
 .دقیق تر بگم، دیگه امروز شده. بله، و حاال دیگه کنفرانس تموم شده، و فردا شب منم پرواز دارم. زن
 . به امید دیدار. به هر حال، عالیه.) تردید دارد. (پس. مرد
 !وایسا. زن
 دیگه چیه؟.) می ایستد. (مرد
فقط من می خواستم قبل از خداحافظی برات یه لطیفه تعریف . چیز خاصی نیست.) با تن صداي معمولی. ( زن

دکتر، یه بار یه مردي، نحیف و رنگ پریده، می ره دکتر و می گه، . سرگرمی، باید تا آخرش سرگرمی باشه .کنم
یه صدایی به طور ممتد، یه چیزي به زبان فرانسوي میگه که احتماالً . یه کابوسی هر شب به سراغم می یاد

این جریان در من چنان اضطرابی رو ایجاد می . من تالش می کنم که بفهمم، اما به هیچ وجه نمی تونم. مهمه
 . کنه که از خواب بیدار می شم و دیگه نمی تونم بخوابم

دکتر می ، رانسه رو بلدید؟ بیمار می گه تا اونجایی که مربوط به این قضیه می شه، نهدکتر می پرسه، شما زبان ف
دم، و اون اینکه زبان فرانسه رو یاد گه، در این صورت یه چیزي هست که من می خواستم به شما پیشنهاد ب

 .اینجوري می فهمید که اون صدا به شما چی می گه و ممکنه بتونید بخوابید. بگیرید
دکتر ازش می . دو ماه بعدش یه روز دکتر، اتفاقی مریضش رو تو خیابون می بینه، شاد و بشاش و تندرست

 . ه با یه مترجم خانم می خوابمن: پرسه، چی شد، زبان فرانسه رو یاد گرفتی؟ مریضه میگه
 االن مثالً براي چی اینو واسه م تعریف کردي؟ که بازم دستم بندازي؟. مرد
) خشن(. از دست داديبراي رهایی از افسردگی  روبراي اینکه بهت بفهمونم یه فرصت استثنایی ) با طعنه. (زن

 . خیلی خسته ام. حاال دیگه هر چه زودتر برو، برو
 . در توقف می نماید ي به سمت در خروجی می رود و در چهارچوبکندمرد به    

 ...تو باید منو درك کنی  :نبینیم، ولی هیچ راه دیگه اي نیست شاید، ما دیگه همدیگرو. مرد
 .زن جواب نمی دهد     

 .)می رود. (خداحافظ 
سپس به آرامی هر دو شمع را . ماندزن که تنها مانده، براي مدت طوالنی بی حرکت در جاي خود باقی می      

زن . از پنجره اولین روشنایی یک صبح عبوس پاییزي دیده می شود. خاموش می نماید، اول یکی، سپس دیگري
 .بلند می شود، می نشیند، دوباره بلند می شود، سپس به صورت ماشینی میز را جمع می کند

 . مرد در چهارچوب در ظاهر می شود   



 .دوباره منم
چیزي رو فراموش .) با فاصله اي زمانی از تفکراتش بیرون می آید، با صدایی که انگار از ته چاه درمی آید(. زن

 کردین؟
 بگو ببینم، تو همه ي این چیزایی که در مورد خودت گفتی رو از خودت درآوردي؟. آره، یعنی در اصل، نه. مرد
 اگر در نیاورده باشم چی؟. زن
اگه این ... می دونی، به محض اینکه از اینجا رفتم بیرون، باالخره فهمیدم . مهم نیست. راست می گی. مرد

 . در تو یه چیزي هست، نمی تونم توضیح بدم... موقعیت رو از دست بدم، همه ي عمر حسرت می خورم
 .من شما رو درك نمی کنم. زن
و فکر کردم که دیگه هیچ . ن حسی رو تجربه نکرده بودمخیلی وقته که همچی. من خودمم درك نمی کنم. مرد

هر چند می دونیم . من و تو مثل پروانه هاي دور آتش می مونیم. واسه همین ترسیدم. وقت تجربه نخواهم کرد
 .بازم به سمت آتش می رم. آخرش چی می شه، اما واسه من فرقی نمی کنه

 . بشین. آروم باش.) نرم. (زن
 .مرد می نشیند   

 حاال بگو براي چی برگشتی؟
 . آخه شامپاین که هنوز تموم نشده بود.) لبخند می زند، بطري شراب را برمی دارد(واقعاً نفهمیدي؟ . مرد
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