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  باشد تمامى حقوق براى سایت مایند موتور محفوظ مى

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسنامه اثر

 
 (Blasted) ویرانه: اثر عنوان

  )نامه نمایش(

 (Sarah Kane) سارا کِین: مولف

  م سودایی: مترجم
  ویرایش دوم | اول:  چاپ نوبت
  هزار و سیصد و هشتاد و هشت یکشهریورماه :  انتشار تاریخ
  هزار و سیصد و نود یکمردادماه  :دوم ویرایش تاریخ
  MindMotor الکترونیک نشر
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  ی نخست صحنه
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  .ترین هتل دنیاستکه شاید مجلل ایقیمت در لیدز، به گونهاتاقی در یک هتل بسیار گران
  .ی بزرگ در صحنه استیک تخت دونفره

  .یخشامپاین در  بار ومینی
  .تلفنیک 
  .گلی بزرگ دسته
  .شوددی اتاق از راهرو و دیگری که به حمام ختم مییکی ورو: دو در

  
  .یان و کیت: شونددو نفر وارد می

به خود گرفته ی لیدزی اش را در لیدز بوده و لهجهمتولد ولز است اما بیشتر زندگی. ساله 45 یان
 .است

که ی جنوب لندن و لکنت در مواقعیبا لهجه. ی پایین و متوسط جنوباز طبقه. ساله 21 کیت
  .شودمی دچار استرس
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  .شوندوارد می
  . نگردزده به اتاق مجلل میایستد و حیرتدر درگاه می کیت
بار و رود سراغ مینیکند روی تخت و مستقیم میای روزنامه را پرت میشود، دستهداخل می یان

  .ریزدبرای خودش یک لیوان بزرگ جین می
  .گردددوباره به سمت اتاق بر می د واندازکوتاه به خیابان میاز پنجره نگاهی

  
  .جا بهتر بودهم که از اینمن توُ جاهایی ریده    :یان

  
  کشد سر میجین را 

  .  دمبو می
  خوای دوش بگیری؟تو نمی

  
  )دهدسرش را تکان می(کیت 

  
  .شنویمرود و صدای آب را میبه حمام می یان

  .ای در دست داردمرش پیچیده و اسلحهک که تنها یک حوله دورگردد درحالیبه اتاق بر می
  .گذاردرا زیر متکایش میاندازد ببیند اسلحه پر است یا نه و آننگاهی می

  
  . به این یارو سیاهه انعام بده وقتی ساندویچ ها را آورد    :یان 

  
  .رودگذارد و به حمام میپنجاه پنی می

  .پرد روی تختارد و میگذکیفش را زمین می. آید داخل اتاقازکنار ِدر می کیت
ها را  گل .کشدچیز دست میبه همه .اندازدکشوها نگاهی مییزند و به همهدور و بر اتاق قدمی می

  .زندکند و لبخند میبو می
  

  !قشنگه    :کیت
  

  .گرددکند، بر میکه خودش را خشک میدورکمرش در حالی ی با موهای خیس و با حوله یان
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  .مکداندازد که دارد شصتش را میه کیت نگاهی میب ایستد وای میلحظه
  

  .هایش را بپوشدگردد تا لباسبه حمام بر می
  .شنویمهای وحشتناکش را از حمام میصدای سرفه

  .گرددبه اتاق بر می کند وتوی دستشویی تف می
  

  حالت خوبه؟    :کیت
  

  .چیزی نیست    :یان
  

  .نوشدجرعه میجرعه. ونیک، یخ و لیموبار با تاین. ریزددوباره برای خودش جین می
  .گذارددارد و زیر بغلش توی جلد اسلحه میاش را بر میاسلحه

  :زندبه کیت لبخند می
  .کردم بیایفکر نمی. خوشحالم که اومدی

  .کندشامپاینِ کیت را به او تعارف می
  

  ):  سرش را تکان می دهد(کیت 
  .من نگران بودم

  
  .مهم نیست) کنداش اشاره میسینه به(نه؟ قضیه مربوط به ای    : یان

  
  .اومدیتو ناراحت به نظر می. منظورم اون نبود    :کیت

  
  .)ریزدبرای هردویشان می. کنددر شامپاین را باز می(یان 

  
  گیریم؟داریم چی را جشن می    :کیت

  
  .)اندازدرود و به بیرون نگاه میبه سمت پنجره می. دهدجواب نمی(یان 
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  .ندجا ریختهها همهسیاها و پاکستانی. دهبو می. د از این شهرآبدم می
  

  .موردشون حرف بزنی جوری درنباید اون    : کیت
  

  چرا نباید؟    :یان
   

  .خوب نیست    :کیت
   

  آد؟نکنه از جنس سیاه خوشت می    :یان
  

  !بسه دیگه! یان    :کیت
  

  پوستمونا دوست داری؟تو برادران رنگین    : یان
  

  .حرفشونا نزن دیگه    :کین
  

  !کم بزرگ شیخوبه یه    :یان
  

  اونا آدمای خیلی . هام هستندره هندیتوی اون آسایشگاهی که برادرم می    :کیت
  .   انددبیمؤ

  
  .دب باشندؤم بایدمخب     : یان

  
  .هاشون دوست شدهبرادرم با بعضی    :کیت

  
  نه؟. ستموندهداداشت عقب    :یان

  
  .گیری مشکل دارهیه کم توُ یاد! یرنه خ    :کیت
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  !کند ذهنه! آهان    :یان

  
  .نه خیر نیست    :کیت

  
  .خوبه که پسر من کودن نیست    :یان

  
  .جوری نگو اون...اوو ...او    : کیت

  
  .وری هستیدجهردوتاتون این. شهام میواسه مادرت خیلی غصه    :یان

  
  جوری هستیم؟چه -چ    :کیت

  
  .شودخیال میبی. بدهد یا نه مردد است که ادامه. کندیان به کیت نگاه می

  
  .دونی که عاشقتممی    :یان

  
  )گرانهو نه عشوه دوستانه ،زندلبخند می( کیت 

  
  .جا بریخواد که از ایناصلن دلم نمی    :یان

  
  .جاممن فقط واسه امشب این    :کیت

  
  )کیت منظورش را رسانده است .نوشدمی(یان 

  
  .دمبو می. کنمدوباره دارم عرق می    :یان

  که ازدواج کنی فکر کردی؟وقت به اینهیچ
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  ؟نهککی با من ازدواج می    : کیت
  

  .من    :یان
  

  .متونمن نمی    :کیت
  

  .کردمنمی. کنممنم سرزنشت نمی. تو منو دوست نداری    :یان
  

  .تونستم مامانمو ترک کنممن نمی    :کیت
  

  .شییه روزی مجبور می    :یان
  

  چرا؟    :کیت
  

  .)رسدکند که بگوید چرا، اما چیزی به ذهنش نمیاز میدهانش را ب(یان 
  

  .زندکسی در اتاق را می
  .رود که در را باز کندشود و کیت مییان بلند می

  .این کار را نکن    :یان
  

  چرا؟    :کیت
  

  .گمکه من میواسه این    :یان
  

  .رودکشد بیرون و به سمت در میاسلحه را از جلدش می
  .ایستدگوش می
  .         یستچیزی ن
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  .)خنددمی( کیت

  
  !هیسسس    : یان

  
  

  .کندگوش می
  .چیزی نیست

  
  . بازش کن. هاست با ساندویچاحتمالن یارو سیاهه    :یان

  
  .جا نیستکس آنهیچ. کنددر را باز می کیت
  .ها روی زمین استساندویچ سینی
  .کندآورد و وارسی میها را میآن کیت

  
  .م باورکنمتونهمبرگر؟ نمی    :کیت

  
  ):زندگاز می دارد وساندویچی بر می(یان 

  خوری؟شامپاین می
  

  .)دهدسرش را به عالمت نه تکان می(کیت 
  

  با همبرگر مشکلی داری؟    : یان
  

  .تونم یه حیوون را بخورمنمی! خون! گوشت مرده    :کیت
  

  .فهمههیشکی نمی    :یان
  

  .کشمجا را به گند میآرم و همهباال می. تونمیعنی اصلن نمی. تونمنمی    :کیت
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  .اون فقط یه خوکه    :یان
  

  !من گشنمه    :کیت
  

  .شون را بردارخب یکی    :یان
  

  !تونمگفتم که نمی    :کیت
  

  !هاپیش یکی از هندی !ها برمت بیرونمی    :یان
  این چیه؟    ! وای خدای من

  !پنیر
  

  .شود خوشحال می کیت
  . کنددارد و شروع به خوردن میر میساندویچ پنیر را از کنار همبرگر ب

  .کندبه او نگاه می یان
  

  .دوست ندارم را هاتلباس    : یان
  

  .)اندازدهایش نگاه می به لباس( کیت
  

  .به نظر میای بازتو شبیه زنای همجنس    :یان
  

  یعنی چی؟    :کیت
  

  .همین. آیخیلی سکسی به نظر نمی    :یان
  

  .های تو را دوست ندارم من هم لباس) ددهبه خوردن ادامه می! (اُه    :کیت
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  اندازدهایش نگاهی می به لباس( یان
  .)ایستدروی کیت می هکَند و برهنه روبخیزد، لباسهایش را میاز جایش بر می

  !                            دهنت را بیار جلو
  

  )زند زیر خندهقاه میشود و سپس قاهخیره می(کیت
  

  !کنی؟ خیلی خبیکارا نماین    : یان
  دم؟  که بو میواسه این

  
  )شوداش بیشتر میخنده( کیت

  
  .شودهایش را بپوشد، اما از خجالت دستپاچه میکند لباسسعی می یان

  .پوشدها را میرود و لباسکند و به حمام میهایش را جمع میلباس
  .خنددالی ساندویچ خوردن می هالب دهد وبه خوردن ادامه می کیت
  .گرددلباس پوشیده و بر می یان

  .کنددوباره اسلحه را پُر می آورد وفشنگش را در می. دارداش را بر میاسلحه
  

  تو هنوز یه کار پیدا نکردی؟    :یان
  

  !نه    :کیت
  

  دی؟های ملت را به گا میهنوز داری مالیات    :یان
  

  .دهم پول می مامانم به    :کیت
  

  ای خودت وایسی؟خوای روی پاهپس کِی می    :یان
  

  .متوی یه دفتر کاریابی درخواست کار داده    :کیت
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  )                      خنددصادقانه می( یان

  .شانسی نداری
  

  چرا ندارم؟    : کیت
  

  )کندنگاه می کند و به اواش را قطع میخنده(یان 
  .تو آدمِ کار پیدا کردن نیستی! نادانیتو ! کیت                    

  
  .نیستم. هستم    :تکی
  

  .ببینش    :یان
  

  .کنیکارو می ت تت تو داری عمدن این. بسه دیگه..ب ب     :کیت
  

  کدوم کار را؟    :یان
  

  .کنیتو داری منو دستپاچه می...تتت     :کیت
  

  .گیرینمی هنوز خیلی چیزا رو گم تومن می. زنممن دارم باهات حرف می     :یان
  

  !نه خیر! نه خیر     :کیت
  

  .خنددیان می. کندمی وع  به لرزیدنشر کیت
  .کندغش می کیت
  .کندحرکت کیت نگاه میخندد و به بدن بیدیگر نمی یان

  
  !کیت     :یان



  سارا کِین | ویرانه    ١٤
 

  
  .زندهایش را باال میپلک گرداند ورا بر می کیت
  .داند چکار کندنمی

  .زنددارد و صورت کیت را نم میمی لیوان جین را بر
  .بازند، اما هنوز هوشیار نیستنشیند، چشمانش صاف می کیت

  
  !              بخُشکی شانس     :یان

  
  .که کنترلی بر آن داشته باشدو بدون این هیستریکای غیرطبیعی، خنده. زند زیر خندهمیکیت 

  
  

  .بازی بردار دست از دیوونه     :یان
  

  .افتدکند و روی زمین می، دوباره غش میکیت
  .ایستدکنار او می ناتوان یان
  .خیزدگردد، انگار که صبح است و دارد از خواب بر میپس از چند لحظه به حالت عادی بر می کیت

  
  شه بگی چی شد؟می     :یان

  
  .ش بگم باید به     :کیت

  
  !کیت     :یان

  
  .توی خطره )زن(اون      :کیت

  
  .به حالت عادی برگشته است. کندبندد و آهسته باز میچشمانش را می
  .زندیبه یان لبخند م
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  خب؟     :یان
  

  غش کردم؟     :کیت
  

  راس راسکی بود؟     :یان
  

  .آدهمیشه پیش می     :کیت
  

  هات؟غش کردن چی؟     :یان
  

  .از وقتی که بابا برگشت     :کیت
  

  خطرناک نیست؟     :یان
  

   .کم خوب می شهگن کمدکترا می     :کیت
  

  کنی؟چه احساسی داری وقتی غش می    :یان
  

  .)خنددمی(  کیت
  
  !یفکر کردم مُرده     :انی

  
  .ش شبیهه خب یه جورایی به     :کیت

  
  .سعی کن دیگه غش نکنی، بدجور ترسیدم     :یان

  
قیقه، مثل اینه که چند د .رمفقط از حال می. دونمش نمی چیز زیادی راجع به   :کیت

  .جا که بودمگردم همونبعد دوباره بر می چیز دورم،بعضی وقتام چند ماه از همه
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  .که خیلی وحشتناکه این     :نیا
  

  .بار خیلی دور نرفتم این     :کیت
  

  گشتی چی؟نمی اگه به حالت عادی بر     :یان
  

  .موندمجوری میشاید همون. دونمنمی     :کیت
  

  .تونم فکرشم بکنمحتا نمی     :یان
  

  فکر چی را؟     :کیت
  

  .مرگ، نبودن     :یان
  

  .کندریزد و سیگار روشن مییوان بزرگ جین میرود سمت یخچال و برای خودش یک لدوباره می
  

  .شیبره و دوباره از خواب بیدار میمثل اینه که خوابت می     :کیت
  

  جوریه؟دونی که ایناز کجا می     :یان
  

  داری؟چرا دست از سیگار کشیدن بر نمی     :کیت
  

  .)خنددمی( یان
  

  .کنهسیگار مریضت می. باید ترک کنی     :کیت
  

  .ها دیگه خیلی دیر شدهه این حرفواس     :یان
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  .آی توی ذهنمجین می کنم؛ با سیگار ووقت به تو فکر میهر     :کیت

  
  !چه خوب     :یان

  
  .شن لباسات بو بگیرناینا باعث می     :کیت

  
  !هام یادت نرهنفس     :یان

  
  .هات باید تا حاال چه شکلی شده باشنفکرشو بکن ریه     :کیت

  
  .کار بندازم الزم نیست مخم را به. شکلی شدنم که چه  هدید     :یان

  
  کی دیدی؟     :کیت

  
بدبو بهم ی وقتی به هوش اومدم، یه تیکه گوشت پوسیده. بعد از عمل. پارسال   :یان

  .   هام بودیکی از ریه. نشون دادند
  

  جراحه اونا بیرون آورده بود؟     :کیت
  

  !االنم این یکی مثل همون یکیه     :یان
  

  !کهمیریمی اما     :کیت
  

  .آره خب     :یان
  

  .کشیدن بردار لطفن دست از سیگار     :کیت
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  .کنهدیگه هیچ فرقی نمی     :یان
  

  ت کاری بکنن؟تونن واسهدکترا نمی     :کیت
  

 ش باشه مشکلی تون به اون را اگه حواس. بیماری ِمن که مثل داداش تو نیست. نه   :یان
  .      نداره

  
  .میرنمی ی جوونیاونا توُ     :کیت

  
  .ممن دیگه به گا رفته     :یان

  
  تونی پیوند انجام بدی؟نمی     :کیت

  
روشون  ای پیشکه یه زندگیدنپیوند را واسه کسایی انجام می. یه ذره فکر کن   :یان

  .       هامثلن بچه. باشه
   

  .دکترا حتمن یه چیزایی ذخیره دارن. میرنآدما هر روز توی تصادفا می     :کیت
  
  خاطر بیماری کبدی بمیرم؟که سه ماه نشده بهم دارن آخه که چی بشه؟ زنده نگه     :نیا
  

  .کنیجوری سرعت بیماریتم زیاد میاین. کنیتو داری قضیه را زیادی بزرگش می     :کیت
  

  .جام یه حالی ببرمبزار حاال که این     :یان
  .)کشدی جین را سر میزند و آخرین جرعهپک عمیقی به سیگارش می( 
   

  .  زنم یه کم بیشتر مشروب بفرسته باالبه این برزنگی زنگ می         
  

  )لرزدمی( کیت



  ١٩    سارا کِین | ویرانه
 

  
  !اگه این حیوون، انگلیسی سرش بشه     :یان

  
  .بوسدگیرد و میآغوش می شود؛ او را درمتوجه اضطراب کیت می

  .کندهایش را تمیز می لب کشد وخودش را عقب می کیت
  

  .آدخوشم نمی. را توی دهنم نکندیگه زبونت      :کیت
  

  !ببخشید     :یان
  

  .داردیان گوشی را بر می. زندزنگ می با صدای بلند تلفن
  الو؟     :یان

  
  کیه؟     :کیت

  
  :  گذارددستش را روی دهنی می یان

  !هیسسس           
  :دهدبه مکالمه ادامه می دارد ودستش را بر می

  .جا دارمش آره این          
  
  ):کند به خواندنشروع می دارد وی روزنامه بر مییادداشتی را از الی دسته دفترچه( 

  

آمیز سامانتا ای طی مراسمی جنونقاتلی زنجیره ،ی پلیسبنا بر اعالن روز گذشته
ی شاداب ساله 19دخترک . اسکارس توریست بریتانیایی را به قتل رساند نقطه

شکل در جنگلی دورافتاده رهایی مثلثیگو اهل لیدز به همراه هفت قربانی دیگر در
ها  ست که هرکدام از آنها حاکی پاراگراف بعد گزارش. در نیوزلند دفن شده بود

نقطه . بیش از بیست بار با چاقو مجروح شده و دستهایشان را از پشت بسته بودند
است آن  گرمحل واقعه نشان سرخط با حروف درشت خاکسترهای برجای مانده در
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حروف . سطر روانی برای پختن غذا درآن محل مانده است نقطه سر که قاتل
معمولی سامانتا ویرگول دختر مو قرمز زیبایی که در آرزوی تبدیل شدن به یک 

از گذراندن  ی شوم شد که پسحادثهمانکن مشهور بود ویرگول درحالی دچار این 
 ی سامانتا روزدیدهغمادر دا. اش به تعطیالتی ابدی آمده بودهای اولین دورهکالس
ما امیدواریم پلیس بتواند کاری از پیش ببرد ویرگول گیومه گفت دو نقطه  گذشته

این قاتل روانی هرچه زودتر دستگیر شود بهتر است نقطه  گیومه بسته زود نقطه
ها خواست مراقبت بیشتری به خرج ی اتباع خارجی نیز از توریستاداره. سر سطر

احساسات عمومی خود  گیومه گوها نیز افزود دو نقطه ندهند نقطه یکی از سخ
  .گیومه بسته بهترین قضاوت را در مورد این جنایت انجام خواهد داد

  
  .)خندددهد و میطرف خط گوش میبه آن یان(

  ! دقیقن               
  .دهددوباره گوش می

  
  .                                        یورپولی پاهاش را باز کردی لزنیکه. بار دیگه هم رفتم سراغشمن یه                       
  .    نه. ارزهش نمی به .خوابه میو  ریزه می  اشکفقط . خیالش شو بی. نه  

      
  .ی تلفن را می زند تا با پذیرش هتل صحبت کنددگمه

  
  .آشغال     :یان

  
  جایی؟دونستند ایناز کجا می    :کیت

  
  .ه بودمشون گفت به    :یان

  
  ی چی؟واسه    :کیت

  
  .که باهام کار داشتنواسه این    : یان
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  .جا که از جماعت دور باشیمما اومدیم این. ستمسخره    :کیت

  
  .هتل خوبیه. جا خوشت اومدهتو که از این     :یان

  
  ):طرف خطبا شخص آن(

  .          هی پسر یه بطری جین بیار باال         
  

  .دگذارگوشی تلفن را می
  

  .تاومدیم خونهها همیشه میوقت اون    :کیت
  

  .حاال دیگه بزرگ شدی! وقت پیشهاین مال خیلی    :یان
  

  ).زند لبخند می( کیت
  

  .م خوش نیستلمن حا    :یان
  

  .)خندددیگر نمی( کیت
  

  .بوسدکیت را می یان
  .دهدجواب میکیت 
  .کندیک میاش نزدبرد و به سمت سینهدستش را درون پیراهن کیت می یان

  .کند به جلق زدنآورد و شروع میبا دست دیگر شلوارش را در می
  .کیت کند به در آوردن پیراهنشروع می

  .رانداو را به عقب می کیت
  

  !ن ننکن یان    :کیت
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  چی؟    :یان

  
  .کارو بکنم خوام اینم مممن نمی    :کیت

  
  !خوایخیلی هم می    :یان

  
  .خوامنه نمی    :کیت

  
  .شیخوب می. کم عصبی هستیخوای؟ تو االن یهچی نمیواسه    :یان

  
  .کند به بوسیدن کیتدوباره شروع می

  
  .تونم بکنمکارا نمی من تورا دوسِت دارم، اما این. ت گفتم مم مممن به    :کیت

  
  )کند به در آوردن شلوار کیتشروع می!(هیسسسسسس) بوسداو را می: (یان

  
  .شودمضطرب می کیت

  .شودبه لرزیدن و صدای نامعلومی از گلویش خارج می کندشروع می
  .ترسیده کیت دوباره غش کند. کندبس می یان

  
  .حاال خوبه؟ هیچ اجباری در کار نیست. خیله خب کیت    :یان

  
  .گرددکه او به حال عادی بر میزند تا اینهای آرامی به صورت کیت میضربه

  .مکدکیت انگشت شصتش را می
  : سپس

  
  .این کارِت اصلن خوب نبود    :یان
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  کدوم کارم؟    :کیت

  
  .که منو آویزون بزاریاین    :یان

  
  ...م مم من حس کردم    :کیت

  
میرم با دارم می کههیشکی مجبورت نکرده واسه این. خواد واسم دل بسوزونینمی   :یان

                       .زنمله ب کشی کنار و من باید لهبعد خودتو می ،مالیم می اول خودتا به. من بخوابی
                  

  !یان ی ی    :کیت
  

  چی چی چیه؟    :یان
  

  .آخه من دوسِت دارم. ممم من فقط تو را بوسیدم    :کیت
  

  .شماذیت می. کیرم راست بشه خوای تا آخر بیای، پس نزاراگه نمی    :یان
  

  .خواممعذرت می    :کیت
  

  .گیرماگه آبم نیاد شق درد می. کنمکار ولش  جوری وسطتونم ایننمی     :یان
  

  .جوری بشهخواستم اینمن نمی    :کیت
  

  .)کشدمشخص است که دارد درد می( !اَه     :یان
  

  . کنمجوری نمی من من دیگه این. ببخشید    :کیت
  



  سارا کِین | ویرانه    ٢٤
 

  .کشدهنوز درد مییان 
  .گیرد دست خودش را روی کیرش می .کندگیرد و دور کیرش حلقه میدست کیت را می

-جلق زدن تا وقتی که به دردی خالص می کند بهشروع می. خودش روی دست کیت است دست

  .رسد
  .کندزند، اما کیت امتناع میدست کیت را کنار می

  
  بهتر شدی؟    :کیت

  
  .)دهدسرش را تکان می(یان

  
  .خواممعذرت می    :کیت

  
  .چیزی نیست    :یان
  شه امشب سکس داشته باشیم؟می          

  
  !نه    :کیت

  
  آخه واسه چی؟    :یان

  
  .دختر تو نیستم دوست دیگه من که    :کیت

  
  دخترم بشی؟ شه دوباره دوستنمی     :یان

  
  .تونمنمی    :کیت

  
  چرا؟    :یان

  
  .امگفته بودم که من مال شاون    :کیت
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  تا حاال باهاش خوابیدی؟    :یان

  
  .نه    :کیت

  
  .بیشتر مال ِمنی تا اون. خوابیدیمن  اما قبلن با    :یان

  
  .نیستم. نه     :کیت

  
  م جلق زدی؟پس اون چی بود که واسه    :یان

  
  .....ممم من     :کیت

  
  !همین. من دوسِت دارم. م بمالواسه. ببخشید    :یان

  
  .ترسوندیش منو میتو همه    :کیت

  
  .کردمکارو نمیمن این    :یان

  
  وقت هم نگفتی چرا؟هیچ. م زنگ نزدی دیگه به    :کیت

  
  .ود کیتبرام سخت ب    :یان

  
  که من بیکار بودم؟واسه این    :کیت

  
  .به اون خاطر نبود. نه عزیزِدل    :یان

  
  .البد به خاطرِ داداشم بوده    :کیت
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  .شو دیگه خیالشبی. نه. نه کیت    :یان

  
  .کارت اصلن خوب نبود    :کیت

  
  .گفتم دیگه ادامه نده     :یان

  
  .دارداش را بر میاسلحه

  .زننددر اتاق را می
  .رود که جواب بدهدمی یان

  
کم چیز کمهمه .فقط دیگه ادامه نده و ساکت بمون. م اذیتت کنمخواببین من نمی  :یان

  .شهمی  فراموش
  

  !آندرو     :کیت
  

  ؟آدمی دونستنِ اسم اون نکبت به چه کار تو    :یان
  

  .کردم که اون خوب بودمن فکر می    :کیت
  

تا                              آشغالکنی اما با اون کار را با من نمیونا گوشت سیاهه؟ ها؟خاطر یه تیکه به    :یان
  .          ریش می ته                     

  
  .تو خیلی بدی یان    :کیت

  
  .کنیتو داری الکی خودت را اذیت می. خوام مواظب تو باشممیمن ! عزیز دلم    :یان

  
  .نیکتو داری منو اذیت می    :کیت
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  .را دوست دارم من تو! نه    :یان

  
  .تو دیگه منو دوستم نداشتی    :کیت

  
  باشه؟. گفتم که در اون مورد دیگه حرف نزن    :یان

  
  .را باز کند رود که دربوسد و میبا هیجان کیت را می

  .کندکه پشت یان به اوست، صورتش را پاک میدرحالی کیت
  .سینی پشت در است یک بطری جین توی. کندرا باز می در یان

  .که جین را انتخاب کند یا شامپاین راایستد، مردد در اینآورد و میسینی را داخل می
  

  .    برات بهتره. تو شامپاین بخور    :کیت
  

  .م بهتر باشهخوام واسهنمی    :یان
  

  .کشدتزودتر می    :کیت
  

  ؟ترسونه نمیتو را ! مرسی    :یان
  

  چی؟    :کیت
  

  .مرگ    : یان
  

  مرگ کی؟    :کیت
  

  .مرگ خودت    :یان
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  .شه اگه من بمیرماون حتمن خیلی ناراحت می. شهمامان فقط خیلی اذیت می    :کیت
  .طورداداشم هم همین           

  
  .بگذریم..... من وقتی به سن تو بودم. تو جوونی هنوز    :یان

  
  الزم نیست بری بیمارستان؟    :کیت

  
  .کاری از دستشون ساخته نیست    :یان

  
  دونه؟استال می    :تکی
  

  چی باید بهش بگم؟واسه     :یان
  

  .شوهر بودین شما زن و    :کیت
  

  خب که چی؟    :یان
  

  .خواد که خبر داشته باشهخب اون حتمن می    :کیت
  

  .بازهاجنسبا انجمن هم. گیرهاگه بدونه حتمن جشن می    :یان
  

  ماتیو چی؟. کنهاون این کار را نمی    :کیت
  

  بگی؟خوای چی می    :یان
  

  دونه؟ماتیو می    :کیت
  

  .فرستمنامه میش دعوتواسه مراسم کفن و دفنم واسه    :یان
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  .شهحتمن ناراحت می    :کیت

  
  .آداون از من بدش می    :یان

  
  .آدنه بدش نمی    :کیت

  
  .آدچرا بدش می    :یان

  
  ؟ناراحتیتو     :کیت

  
  .دهرجیح میاما اون مامانه را به من ت. جنس بازهمادرش هم. آره    :یان

  
  .شایدم مامانه آدم خوبی باشه    :کیت

  
  .برهور نمیور و اونبا خودش اسلحه این    :یان

  
  .کردمفکرشو می    :کیت

  
که جنده شد و با یه زنیکه مثل خودش من استال را دوستش داشتم تا وقتی  :یان

  ری؟پتانسیلش را داکنم تو هم هرچند فکر می. را هم دوسِت دارم من تو. خوابید
               
  ؟پتانسیل چی    :کیت

  
  .جای یه زن دیگهلیس زدن ِاون    :یان

  
  .)شودگلویش خارج می صدای نامعلومی از(  کیت
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  خوابیدی؟ تا حاال با یه زن    :یان
  

  .نه    :کیت
  

  خواد؟دلت می    :یان
  

  تو چی؟ با یه مرد خوابیدی؟. فکر نکنم    :کیت
  

  !ابم؟ توکه مال ِمنو دیدیکنی من یه زیرخوتو فکر می    :یان
  تونی همچین فکری بکنی؟چطور می) دهدنه کامل، اما کیرش را نشان می( 

  
  .تو هم همینو از من پرسیدی. کردمالؤفقط س. من همچین فکری نکردم    :کیت

  
  .پوشمپوشی، اما من مثل یه زیرخواب لباس نمیباز لباس میتو مثل یه همجنس    :یان

  
  پوشن؟جوری لباس میمگه اونا چه    :کیت

  
از بازها را جنسقدر اذیت کرد، اون باید همرا این هاهیتلر اشتباه کرد که یهودی  :یان

 شون راهمه و "اِلندرود "تو برد میو سیاها و طرفدارای فوتبال را  بردمیبین 
  .           ساختکارشونا می کرد وبمبارون می

                                                
  .نوشدحرفش میسالمتیِ ریزد و به شامپاین می

  
  .دارم من فوتبال را دوست    :کیت

  
  آد؟ش خوشت میچی از    :یان

  
  !خوبه آخه    :کیت
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  آخرین باری که رفتی ورزشگاه کی بود؟    :یان

  
  .لیورپول را برد 0- 2یونایتد . شنبه    :کیت

  
  چاقو نخوردی؟    :یان

  
  چاقو بخورم؟ واسه چی باید    :کیت

  
  !بازیهوحشی! زدن نیست کهگل! بازی نیست کهتوپ. فوتبال همینه دیگه    :یان

  
  .من دوستش دارم    :کیت

  
  .آدیکی درحد تو از همین چیزا خوشش می! معلومه    :یان

  
  یعنی ممکنه تو روی من بمب بندازی؟. "اِلندرود  "رممن گاهی وقتا می    :کیت

  
  خوای ثابت کنی؟می الت چی راؤبا این س    :یان

  
  کنی یا نه؟کار را میاین    :کیت

  
  .اینقده احمق نباش    :یان

  
  کنی یا نه؟کار را میاین    :کیت

  
  .انداز نداشتمتا حاال بمب    :یان

  
  ها؟. کنیپس به من شلیک می    :کیت
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  !کیت    :یان

  
  کنی کار سختیه که به یکی شلیک کنی؟فکر می    :کیت

  
  !نیستکار همچین سختی     :یان

  
  تونی به من شلیک کنی؟تو می    :کیت

  
تونی به من شلیک کنی دیگه که می می شه بستونی به من شلیک کنی میمی  :یان

  کنی؟                   
  .تونی به من شلیک کنیتو می                       

  
  .فکر نکنم    :کیت

  
  اگه آزارت بدم چی؟     :یان

  
  .ارو بکنیککنم تو اینفکر نمی    :کیت

  
  حاال اگه کردم چی؟    :یان

  
  .هستی مهربونیتو آدم . نه    :کیت

  
  .ممهربونشون دارم  با آدمایی که دوست     :یان

  
  . شودبا نگاهی حاکی از میل به کیت خیره می یان
  .خندددوستانه می کیت
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  حاال این کاری که دنبالشی چی هست؟    :یان
  

  .منشی شخصی    کیت
  

  منشی کی؟    :یان
  

  .دونمنمی    :کیت
  

  درخواستت را واسه کی نوشتی؟    :یان
  

  .یه آقا یا یه خانم    :کیت
  

  .نویسیمی درخواست تو باید بدونی داری واسه کی    :یان
  

  .ندمورد چیزی نگفتدر این     :کیت
  

  حاال چقدری هست؟    :یان
  

  چی؟    :کیت
  

  قراره چقدر بگیری؟. پولش    :یان
  

  تونمشتر از پولش این برام مهمه که میبی. مامان گفت که پولش زیاده    :کیت
  . ساعتی را بیرون باشم چند           

  
  !یهرچند که راحت به دستش آورده. اهمیت نباشبه پول بی    :یان

  
  .متا حاال پولی در نیاورده    :کیت
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  .ای هم نداری که بزرگ کنیپولی نداشتی و بچه    :یان

  
  .نه هنوز    :کیت

  
  شه؟دار میکی دیگه بچه .کنش فکر هم ن حتا به    :یان
  .    میریهم می آد، آخرششن، ازت بدشون میشی، بزرگ میدار میبچه          

  
  .آدمن از مامانم بدم نمی    :کیت

  
  .ش احتیاج داری که هنوز بهواسه این    :یان

  
  .اما نیستم. کنی من احمقمتو فکر می    :کیت

  
  .همین. من فقط نگرانتم    :یان

  
  .تونم مواظب خودم باشمم میخود    :کیت

  
  .مثل من    :یان

  
  .نه    :کیت

   
  نه؟ .آدتو از من بدت می    :یان

  
  .تو نباید اون اسلحه را داشته باشی    :کیت

  
  .بشهش احتیاج  بهشاید      :یان
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  ی چی؟واسه    :کیت
  

  )نوشدمی( یان
  

  .تونم فکرشم بکنمحتا نمی    :کیت
  

  فکر چی را؟    :یان
  

  .کشیتو هیچ چیزی را نمی. نه. به کسی شلیک کنیکه تو این    :کیت
  

  )نوشدمی(یان
  

  تا حاال به کسی شلیک کردی؟    :کیت
   

  .تو سر ِ توُ    :یان
  

  شلیک کردی به کسی؟    :کیت
  

  !بسه دیگه کیت    :یان
  

  .گیردهشدار را جدی می کیت
  .گیراندبوسد و سیگاری میرا می او یان

  
  .ای فکرکنمچیز دیگهتونم به توام نمی وقتی با    :یان
  .       بری به یه دنیای دیگهتو من را می         

  
  .کنممثل من وقتی که غش می    :کیت
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  فقط تو    :یان
  

  ...ولی هنبه ظاهر همو. هوجود نداربه نظر میاد که طور  جهان این    :کیت
  .رهگذزمان آهسته می          

  کاری کنهباره در این نهتونم نمیاو رویایی که غرق در 
  ...زمانی           

  
  .با من بخواب    :یان

  
  .ندازهامی را به کناری یا دیگه چیز ره    :کیت
  ...زمانی           

  
  .خوابممن باهات می    :یان

  
  .رمور میبه خودم مثل وقتیه که     :کیت

  
  .شودبرآشفته می یان

  
ون اما ا ی بعدم،جوریه و بعدشم به فکر دفعهکنم که چهقبلش به این فکر می  :کیت

  .کنمای فکر نمیبه هیچ چیز دیگه خوشاینده و ،افتهکه اتفاق می لحظه
  

  .مثل اولین سیگار ِروز    :یان
  

  .خوب نیستت اما اون واسه    :کیت
  

  .دونیش نمی بسه دیگه، تو هیچی راجع به    :یان
  

  .همچین الزم هم نیست که بدونم    :کیت
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  .خوام باهات بخوابمواسه همینه که می. که عاشقتم هواسه همین. دونیهیچی نمی    :یان

  
  .تونیاما نمی    :کیت

  
  ی چی؟آخه واسه    :یان

  
  .خوامکه من نمیواسه این    :کیت

  
  جا؟ی چی اومدی اینتو واسه    :یان

  
  .آخه انگار حالِت خوب نبود    :کیت

  
  .خب پس سرحالم بیار    :یان

  
  .تونمنمی    :کیت

  
  !کنمخواهش می    :یان

  
  .نه    :کیت

  
  آخه برای چی؟    :یان

  
  !تونمنمی    :کیت

  
  !تونیمی    :یان

  
  چطور؟    :کیت
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  .دونیخودت می    :یان

  
  .دونمنمی    :کیت

  
  .کنمخواهش می    :یان

  
  .نه    :کیت

  
  .من دوسِت دارم    :یان

  
  .من دوسِت ندارم    :کیت

  
  . گرداندرویش را بر مییان 

  .داردکند و برش میگل نگاه می به دسته
  

  .ها واسه توانداین    :یان
  
  
  
  
  

  تاریکی
     

  صدای باران بهاری  
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  ی دومصحنه
  
  
 
 
 
  
 
  
  

  همان مکان
  روز بعد صبح زود

  .ستهوای آفتابیِ شروع روزی که انگار روز بسیار گرمی
  .انددوروبرِ اتاق ریخته اند وها پرپر شدهگل
  

  .هنوز خواب است کیت
  .اندازدمه نگاه میبیدار است و به روزنایان 
  .ستخالی. رودبار می به سمت مینی یان

  .ریزدچه باقی مانده را در لیوان میکند و نیمی از آنخواب پیدا میبطری جین را زیر رخت
  .کندایستد و به خیابان نگاه میکنار پنجره می

  .نوشد تا بر دردش غلبه کندی اول را میجرعه
  .شوددرد بیشتر می. شودما نمیمنتظر است که درد تمام شود ا

  .درد خیلی زیاد است. گیردپهلویش را می یان
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-انگار با هر سرفه بخشی از ریه. کنداش حس میدرد شدیدی در سینه. شودهایش شروع میسرفه

  .شوداش جدا می
  

  .نگرداز خواب بیدار می شود و به یان می کیت
  

  .افتدگذارد و با فشار درد از پا میمین میآرامی لیوان را روی ززند، بهزانو می یان
  .میردکشد که انگار دارد میچنان درد می

-ی از گلویش خارج میمانندِ غیر ارادیصدای گریه. گی زیر فشار دردنداش، کبدش؛ همقلبش، ریه

  .شود
  .شودبرد، حالش بهتر میدر نمی آید از این درد جان سالم بهکه به نظر میدقیقن وقتی

  .کندرا رها می آرام اورد آرامد
  .وسط اتاق مچاله شده است یان

  .  بیند که کیت باالی سر او ایستاده استگیرد و میسرش را باال می
  

  .احمق    :کیت
  

  .نوشددارد و میخیزد، لیوان را بر میآهسته بر می یان
  .کنداولین سیگار روز را روشن می

  
  .رم دوش بگیرممن می    :یان

   
  .تازه ساعت ششِ     :کیت

  
  ؟خوری بریزممی    :یان

  
  !نه با تو    :کیت

  
  سیگار چی؟. خواد بکنهرکاری دلت می    :یان
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   .رسانداش را میبا آوایی بیزاری کیت

  .اندها ساکتآن
  

  .مشروب نوشیدن ایستاده است به سیگارکشیدن و یان
-شود و حولهرود، لخت میمیآید و حمام می بین اتاق خواب و ،شودمی کرختهنگامی که خوب 

  .کندوپال را جمع میهای پخش
  .کندایستد و به کیت نگاه میکمر می حوله دور تفنگ در دست و

  .نگردبا نفرت به او می کیت
  

  .میرمزودی میبه! نگران نباش    :یان
  .)اندازدتفنگ را روی تخت می(

  .        یه امتحانی بکن          
  .کندحرکتی نمی کیت

  .رودکند و به حمام میای میکند، سپس خندهصبر میان ی
  .شنویمصدای دوش آب را می

  
  .کندخیره به اسلحه نگاه میکیت 
  .پوشدخیزد و لباس میمی آرام بر

  .ریزدوسایلش را درون کیف می
  .کنددارد و بو میلباس چرمی یان را بر می

  .شکافدها را میآستین
  .کندامتحان می د وداری یان را بر میاسلحه

  .شنویمهای یان را از حمام میصدای سرفه
  .شودگذارد و یان وارد میاسلحه را زمین می کیت

  .کندبه اسلحه نگاه می. پوشدهایش را میلباس 
  

  نه؟    :یان
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 .)   گذارددرون غالفش می کند وپر می زند، اسلحه را خالی ولبخندی می(

            نه؟   . ما با همیم          
  

  .)زندپوزخندی می(کیت 
 

  .ما با همیم    :یان
  آی پایین واسه صبحونه؟می          
  !ندهاشو ازمون گرفته پول          

        
  .قدر بخور که خفه شیاون    :کیت

  
  !ای شدیم هاسر صبحی عجب آدمای مسخره    :یان

  
  .کند به پوشیدندارد و شروع میلباسش را بر می

  .اندازدسپس چشم در چشم کیت می شود وخورده خیره میاکبه آستین چ
  .زندصورت او می و هم ضرباتی به سر رود و پشت سرپس ازکمی مکث، به سراغ او می

  .روی تخت با او گالویز است
  .رودی یان نشانه میرا به سمت خایهآن کشد واسلحه را از غالفش بیرون می کیت
  .نشیندسریع عقب می یان

  
  !اون اسلحه پُره! آروم! آروم باش    :یان

  
  ...ممممن من می    :کیت

  
  .آروم باش کیت    :یان

   
  ....ممممن ممن     :کیت
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!                                             به فکر برادرت باش! مادرت باش به فکر! خوای اتفاقی بیفتهتو نمی    :یان
  کنن؟    اونا چه فکری می  

  
  ...ممممن ممممن  ممممن     :کیت

  
  .کندغش می. زندنفس مینفس لرزد ومی کیت
  .گذارددر غالفش می دارد ورود، اسلحه را بر میبه طرف کیت می یان
  .خواباندرا به پشت روی تخت می کیت

  .آوردخوابد و ادای سکس در میگیرد، بین پاهای او میکیت می اسلحه را روی سر
  .نشیندجهد و میجا می یت با فریادی ازک ،آیدهمین که آبِ یان می

  .روداسلحه را از انتها به سمت کیت نشانه می. کندداند چکار نمی. نشیندعقب می یان
  .خنددطور می خندد، همینکیت عصبی می

  .کنددارد از ته دل گریه می. که این دیگر خندیدن نیستخندد تا جاییخندد و میخندد و میمی
  .کنددوباره غش می

  
  !کیت! کیت    :یان

  
  .گذارداسلحه را کنار می یان
  .آیدکیت به هوش می. را می بوسد کیت
  .شودخیره می به یان

  
  سرِحالی؟    :یان

  
  !دروغگو    :کیت

  
  .ماندداند این جواب ِکیت یعنی او سرحال است یا نه؟ پس منتظر مینمییان 

  .کندیبندد و دوباره باز مبرای لحظاتی چشمانش را میکیت 
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  !کیت    :یان
  

  .خوام همین االن برم خونهمی    :کیت
  

  .آدقطار گیرت نمی. هنوز هفت هم نشده    :یان
  

  .   مونمتوُ ایستگاه منتظر می    :کیت
  

  .آدداره بارون می    :یان
  

  !آدنمی    :کیت
  

  .الاقل تا بعد از صبحونه. جا بمونیخوام اینمی    :یان
   

  !نه    :کیت
  

  !ریز صبحونه میبعد ا! کیت    :یان
  

  !نه    :کیت
  

  .گذاردکلید را در جیبش می کند ودر را قفل می یان
               

  .من تو را دوست دارم    :یان
  

  .خوام بمونممن نمی    :کیت
  

  .کنمخواهش می    :یان
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  .خوامنمی    :کیت
  

  .شی من احساس امنیت کنمتو باعث می    :یان
  

  .بینمی نمیمن که ناامنی    :کیت
  
  .گم صبحونه بیارندمی    :انی

  
  .م نیستگشنه    :کیت

  
  .گیراندسیگاری می یان

  
  تونی با شکم خالی سیگار بکشی؟چطور می    :کیت

  
  .مجین خورده. شکمم خالی نیست    :یان

  
  تونم برم خونه؟برای چی نمی    :کیت

  
  .خیلی خطرناکه        :.)کندفکر می(یان

  
  .خیزدیک اتومبیل بر می صدای مهیبی از موتور هتل بیرون از

  .کند کف اتاقخودش را پرت می یان
  

  .این فقط یه ماشین بود           :.)خنددمی(کیت
  

  .خیلی احمقی تو. احمقی تو    :یان
  

ترسی، اونم وقتی چیزی برای                                             ی خودت هم میتو از سایه. نه نیستم    :کیت
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  .وجود نداره ترسیدن  
           ترسم؟ماشینا نمی چه حماقتی تو اینه که از                     

  
  .ترسممردن می من از. ترسمماشینا نمی من از    :یان

  
  .ایی و ماشین اون بیرونجوقتی تو این. کشهیه ماشین تو را نمی    :کیت
  .و اگه یه دفعه نپری جلوش           

  .)را می بوسد یان(
  ترسونه؟ را می چیه که تو           
  

  .ستفکرکردم صدای اسلحه    :یان
  

  )  بوسدگردن یان را می: (کیت
  اون کیه که اسلحه داره؟         

  
  .من    :یان

  
  .)  آوردمی پیراهن یان را در(: کیت
  .جاییاما تو که این           

  
  .یا یکی شبیه من    :یان

  
  ) بوسدی یان را میسینه: ( کیت

  چرا اونا باید به تو شلیک کنند؟         
  

  .انتقام    :یان
  

  .)کشددستش را به پشت یان می( کیت
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  .متالفی کارایی که کرده    :یان

  
  .)دهدگردن یان را ماساژ می: (کیت
  .به من بگو چی شده یان           

  
  .تلفنم را کنترل کردند    :یان

  
  .)بوسدپشت گردن یان را می( کیت

  
  .دهدونی یکی دیگه داره به حرفت گوش میزنی و میکی حرف میداری با ی    :یان
  ...ت زنگ بزنم اما کیت منو ببخش که دیگه نتونستم به         

  
  .)بوسدش را مییهازند و بین شانهای آرام به شکم یان میضربه( کیت

  
  .شدمگفتی دوستم داری، عصبانی میوقتی پشت تلفن می    :یان
  !دنوقتی دیگران دارن حرفاتو گوش می حرفای عاشقانه         
      

  ):بوسدپشت یان را می( کیت
  م بگو چی شده؟ به         

  
  .دونستیقبلن می    :یان

  
  .)لیسدرا می پشت او( کیت

  
ت  مورد بهچیزی در این  بایدم، نهای محرمانه را امضا کردهی فعالیتتعهدنامه   :یان

                                           .گفتم می
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  .)خاراندپشت یان را می(کیت 
  

  .خوام برات دردسر درست کنمنمی    :یان
  

  .)کشد دست میپشتش به ( کیت
  

  .    منی که از اعتقاداتم دست برنداشتم. خوان منو بکشندگمون کنم اونا می    :یان
 

            .) دهد که به پشت بخوابدیان را به عقب هل می( کیت
                        

  .عشقم به این سرزمین خاطر به. کارایی که ازم خواستند را انجام دادم    :یان 
  

  .)مکدهای یان را میپستان( کیت
  

                           .   رفتارها را زیر نظر داشتم دادم وها گوش میستادم، به حرفها وا میایستگاه توُ  :یان
                             

  .)آوردشلوار یان را در می( کیت
  

  .آدما را جمع کنی و ببری از شرشون راحت شی. کارایی مثل رانندگی    :یان
  .اونم چقدر زیاد           

  
  )کند به ساک زدن برای یانشروع می( کیت

  
  .گفتند که تو خطرناکی             :یان

  .منم دیگه باهات ادامه ندادم          
  .خواستم توُ دردسر بیفتینمی          

  اما          
  زدمت زنگ می باید دوباره به                       
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  دلتنگ بودم                       
  حاال                       
  دارم                       
  دماین کار واقعی را انجام می                       
  من                       
  یه قاتلم                       

  
  .آیدمی یانآب ِ ،»قاتل« درست در لغت 
  .گیردرا گاز می یانکیرِ  ،با شدت تمام ،شنودی قاتل را میکلمه کیتهمان لحظه که 

  .شودبه فریادی از درد تبدیل می یانفریاد لذتِ 
  .داردمیه را نگ با دندانش او کیتکند خودش را کنار بکشد، اما سعی می یان
  .کند او را رها میکیت  زند ورا می کیت
  .تواند حرفی بزندنمی. کشدبا درد دراز می یان
در دهانش باقی مانده است؛ یان  چه را که ازکند تمام آنکند، سعی میهم تف می پشت سر کیت

  .بیرون بریزد
  .کندهایش را تمیز میشنویم که دندانرود و ما صدای او را میبه حمام می

  .آسیبی ندیده. اندازدنگاهی به خودش می یان
  .گرددمی بر کیت

  
  .گیری کنیاون کار کناره تو باید از    :کیت

  
  .ها نیستجوریندیگه او    :یان

  
  جا؟ممکنه اونا بیان این    :کیت

  
  .دونمنمی    :یان

  
  .)شودزده میوحشت( کیت 
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  .دوباره شروع نکن    :یان

  
  ....مممممن     :کیت

  
 من اینا را نگفتم که                                           . کنمت شلیک می اگه ادامه بدی خودم به! کیت    :یان

  .ت گفتمچون دوستت داشتم این چیزا را واسه. بترسونمت  
  

  .دوستم نداری    :کیت
  

  .تو منو دوست داری. باره در اینبا من بحث نکن     :یان
  

  .نه دیگه    :کیت
  

  .یشب که دوستم داشتید    :یان
  

  .کارو بکنمخواستم اونمن نمی    :کیت
  

  .کنیکردم داری حال میخیال می    :یان
  

  .نه    :کیت
  

  .گفتای میهات که چیز دیگهناله اما آه و    :یان
  

  .شدماذیت می    :کیت
  

  .شهکه اذیت می فتگوقت نمیکنم، هیچکارو می همیشه با استال این    :یان
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  .آدهنوز داره خون می. جام را گاز گرفتیتو اون    :کیت
  

  ی این کارا به خاطر اونه؟همه    :یان
  

  .رحمیتو بی    :کیت
  

  .احمق نباش    :یان
   

  .جوری حرف نزن مورد من این دیگه در    :کیت
   

و برات جلق  بوسدتکنه و میآدم با یکی بخوابه که دستشو دور بدنت حلقه می  :یان
به رختخواب و  یمرو بعدشم می تونیم با هم بخوابیممیگه ما نزنه و بعدش میمی

  ؟                         !شه آخه بچهت میتو چه .ت دست بزنم تونم بهمن حتی نمی
  

                                      .شلیک کنمتونم به کسی وقت نمیمن هیچ! رحمیتو بی. من بچه نیستم  :کیت
  

  .اما تو اون اسلحه را به من نشونه رفتی    :یان
   

  .کردماما شلیک نمی    :کیت
  

خوام ببینم که                                                 نمی. من این کشور را دوست دارم. این کار منه  :یان
  .جا را خراب کنندآدمای عوضی این

  
  .کشتن کار اشتباهیه    :کیت

  
 .کنناین کاریه که اونا می. این کاریه که اشتباهه. هاکشتن بچه و گذاشتن بمب  :یان

  .هایی مثل برادر توکشتن بچه
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  .این کار اشتباهیه    :کیت
  

  .اشتباهه. آره    :یان
  

  .کنیکارو می تو داری این! نه    :کیت
  

  خوای بزرگ شی؟آخه تو کِی می    :یان
  

  .من هیچ اعتقادی به کشتن ندارم    :کیت
   

  .کنیش اعتقاد پیدا می االخره بهب    :یان
  

  .کنمنمی. نه    :کیت
  

. حقتو بخورن تونی کوتاه بیای و به دیگرون اجازه بدی که راحتهمیشه که نمی  :یان
داشتنشون جلوی دیگرون  قدر ارزش دارن که واسهبعضی چیزا هستند که اون

  .بایستی
    

  .قبلنا دوستت داشتم    :کیت
  

  یر کرده؟اون موقع چی تغی از    :یان
  

  .تو    :کیت
  

  .من همینم. بینیاالن داری منو می. نه    :یان
  

  .تو یه کابوسی    :کیت
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  .لرزدمی کیت
  .گیرددر آغوش می سپس کیت را. نگردبرای لحظاتی به او می یان
  .فشاردآغوش می تر درلرزد و یان او را محکمهنوز می کیت

  
  .شمدارم اذیت می    :کیت

  
  .مخوامعذرت می    :یان

  
  .کندتر کیت را بغل میکمی آرام یان

  .شودهای ناگهانی یان شروع میسرفه
  .ماند تا درد آرام شودکند و منتظر میخلطش را در دستمال گردنش خالی می

  .کندسپس سیگاری روشن می
  

  االن چطوری؟    :یان
  

  .درد دارم    :کیت
  

  ).دهدسرش را تکان می( یان
  

  .مجا همه    :کیت
  .مدرا می بوی تو                       

  
  خوای دوش بگیری؟می    :یان

  
  .زدنکند به سرفه کردن و عقشروع می کیت

  .آوردکند و تار مویی را بیرون میانگشتش را در گلویش می
  .کندتف می. کندگیرد و با بیزاری به یان نگاه میرا باال میآن
  .ندکیکی از شیرها را باز می رود وبه حمام می یان
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  .شوداز پنجره به بیرون خیره می کیت
  .گرددمی بر یان
  .انگار جنگ شده    :کیت

  
  .شه سرزمین سیاهاجا داره میاین    :یان
  آی لیدز؟هم می باز         

  
  .ششم بیست و    :کیت

  
  آی منو ببینی؟می    :یان

  
  .خوام برم فوتبالمی    :کیت

  
  .رودبه حمام می کیت
  .ارددگوشی تلفن را بر می یان

  
  .ی انگلیسیدوتا صبحونه! پسر    :یان

  
  .نوشدرا هم می جینی ماندهباقی

  .گرددمی برکیت 
  

  .آدش خون میهمه. تونم بشاشمنمی    :کیت
  

  .سعی کن آب زیاد بخوری    :یان
  

  .گیرهدرد می. تونم بکنمن هم نمیع     :کیت
  

  .شهخوب می    :یان
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  . دپرنجا می هردو از. زننددر اتاق را می

   
  !ها جواب ندی ها جواب ندی ها جواب ندی    :کیت

  
  .کندپرد روی تخت و سرش را زیر بالش میمی
  

  !خفه شو کیت    :یان
  

  .گذارداسلحه را روی سرش می دارد وبالش را از روی سر کیت بر می
  

اگه . شهبدتر از کارایی که قبلن کردی که نمی. کارو بکنزود باش این. شلیک کن  :کیت
  .خوای به من شلیک کن، بعدشم به خودت، تا دنیا یه نفس راحت بکشهمی

  
  .)شودبه او خیره می( یان

  
  .زود باش شلیک کن. ترسم یانمن از تو نمی    :کیت

  
  .)کندکیت را رها می( یان

  
  )خنددمی( کیت

  
  .در را باز کن و واسه اون احمق ساک بزن    :یان

  
  .فل استدر ق. سعی می کند در را باز کندکیت 
  .کنددر را باز می کیت.کندکلید را برایش پرت می یان

  .آرودها را به داخل میکیت آن. ها در یک سینی پشت در اندصبحانه
  .کنددر را قفل می یان
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  .                   شودبه غذاها خیره می کیت
  

  .بیکن. سوسیس    :کیت
  

  .ست هم هستتُ. چِ من عوض کنو قار گوجهگوشتت را با  .ببخشید حواسم نبود  :یان
  

  !چه بویی.)              زندعق می( کیت
  

ای از گوشت خوک را در دست تکه چپاند ودارد و در دهانش میسوسیسی را از بشقاب بر می یان
  .گیردمی

  .گذاردای روی آن زیر تخت میسینی غذا را با حوله
  

  مونی؟جا مییه روز دیگه هم این    :یان
  

  . خوام یه دوش بگیرم و برم خونهیم    :کیت
  .بندددر را می. روددارد و به حمام میوسایلش را بر می

  .شودشنویم که باز میصدای شیر دیگرِ آب را می
  .خوردی شدید به در میدو ضربه

  .ایستدگوش می رود وبه سمت در می کشد واسلحه می یان
  .قفل استدر . کند در را باز کندکسی از بیرون سعی می

  .شوددر دوبار دیگر با صدای بلند کوبیده می
  

  جاست؟کی اون    :یان
  

  .سکوت
  .شوددوبار با صدای بلند کوبیده میدر 
  

  جاست؟کی اون    :یان
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  .سکوت
  .شوددر دوبار با صدای بلند کوبیده می

  .کندبه در نگاه می یان
  .زندسپس دوبار به در ضربه می

  .سکوت
  .خوردبه در می ضربه از بیرون سپس دو

  
  .کندفکر مییان 

  .زندسه ضربه به در می
  

  .سکوت
  .سه ضربه از بیرون

  
  .زندیک ضربه می یان

  .یک ضربه از بیرون
  

  .زنددوبار ضربه می یان
  .دوضربه از بیرون

  
  .کندگذارد و قفل در را باز میمی اش را در غالفاسلحه یان

  
  !که حرف بزن دیگهمل به انگلیسیِ! آشغال    )زیر لبی: (یان

  
  .کنددر را باز می

  .تیراندازهاای مخصوص تکطرفِ در، سربازی ایستاده است با اسلحهآن
  .کند در را ببندد و اسلحه بکشدسعی می یان

  .گیردی یان را میآسانی اسلحهکند و بهسرباز در را باز می
  .شوندزده به هم خیره میهر دو حیرت. ایستندمی
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  سرانجام
  

  اون چیه؟    :بازسر
  

گوشت خوک را در دست  شود که هنوز قسمتی ازکند و متوجه میهایش نگاه میبه دست یان
  .دارد

  
  .گوشت خوک    :یان

  
  .گیردسرباز دستش را جلو می

  .خوردهایش میرا با دور ریختنیدهد و او سریع آنگوشت را به سرباز می یان
  .کندسرباز دهانش را تمیز می

  
  ازم داری؟ب    :سرباز

  
  .نه    :یان

  
  بازم داری؟    :سرباز

  
  ...من    :یان

  .نه          
  

  داری؟   بازم     :سرباز
  

  .)کندبه سینی زیر تختخواب اشاره می(یان 
  

دارد، سینی را از زیر تخت بیرون که چشم از یان بر نمیشود و در حالیبا احتیاط خم می سرباز
  .آوردمی
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  .کندایستد و غذا را برانداز میمی
  

  .دوتا    :سرباز
  

  .م بودگشنه    :یان
  

  ! البته    :سرباز
  

  .بلعددو صبحانه را می هردر چشم برهم زدنی نشیند و ی تخت میروی لبه سرباز
  .زندآروغ می کشد ونفس راحتی می

  .کندبا سر به حمام اشاره می
  

  جاست؟اون    :سرباز
  

  کی؟    :یان
  

  .مجنس لطیف را بو بکشتونم می    :سرباز
  )کند به اتاق را گشتنشروع می(

  نگاری؟روزنامه            
  

  ...من    :یان
  

  پاسپورتت کو؟    :سرباز
  

  خوای؟واسه چی می    :یان
  

  ).کندبه او نگاه می( سرباز
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  .تو ژاکتمه    :یان
  

  .گرددکشویی را می سرباز
  .گیردمیها را باال کند و با لبخندی آنکیت را پیدا می ∗زیرهای یک جفت از لباس

  
  ست؟مال دختره    :سرباز

  
  ).دهدجوابی نمی(یان 

  
  یا مال خودت؟    :سرباز

  
  .)کشدمالد و با لذت بو میها را به صورتش میبندد و لباسچشمانش را می سرباز(
  

  یه؟چه شکل            
  

  ).دهدجوابی نمی( یان
  

  .باید ناز باشه     :سرباز
  نه؟             
  ).دهدجوابی نمی( یان

  
  .رودگذارد و به سمت حمام میها را در جیبش میلباس سرباز
  .جوابی نیست. زنددر می

  .    شودشکند و وارد میدر را می. در قفل است. کند در را باز کندسعی می
  .ایستدجا می با ترس بر یان

  .شنویمصدای بسته شدن شیر آب را می
  .کندپنجره به بیرون نگاه می ازیان 

                                                 
∗ Knickers 
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  !دای منخ    :یان

  
  .گرددمی بر سرباز

  
  .ستزادهون بیرون پر از سربازای حروما! چه ریسکی کرد. رفته    :سرباز

  
  .جا نیستکیت آن. اندازدبه حمام نگاهی مییان 

  .                            داردکند و کلیدها، پول و پاسپورت او را برمیبه جیب ژاکت یان نگاه می سرباز
  .):خواندرا می پاسپورت(سرباز
  .نگارروزنامه حرفه. یان جونز           

  
  .اوهوم    :یان

  
  .هوم     :سرباز

  
  .شوند یبه یکدیگر خیره م

  
  ...اگه اومدی منو بکشی     :یان

                         
  .را لمس کند یانکند صورت سرباز سعی می

  
  ؟کنیچیکار میداری     :یان

  
  من؟    :سرباز

  .)زند لبخند می(
  .و اینک شهرِ ما            
  .)شاشدها میایستد و روی بالشی تخت میبر لبه(
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  .شودچندشش مییان 

  
  .سپس انفجاری بزرگ ابتدا نوری کورکننده و

  
  
  
  

           تاریکی
  

  .          صدای باران تابستانی
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  ی سهصحنه
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ای تبدیل شده است ویرانهنفجار خمپاره به هتل با ا
در فضا  ست که هنوزخاکی پوشیده از گرد و چیزهمه ی بزرگی در یکی از دیوارهاست وحفره
  .ستجاری
  .دست دارد که هنوز اسلحه را درهوش افتاده است در حالیبی سرباز
  .  ددو قرار داری یان را به زمین انداخته است، که اینک بین آناسلحه

  
  .های باز بر زمین افتاده استبا چشم بی حرکت،، یان

  
  !مامان    :یان

  
  .سکوت

  ترین شکل ممکن به سمت یان اش را به سریعچشمان و اسلحه آید وسرباز به هوش می
  .سالم است. کشد تا ببیند آیا سالم است یا نهناخودآگاه آن یکی دستش را به بدنش می. چرخاندمی
  

  .مشروب    :سرباز
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  .کندیان به اطراف نگاه می

  .ای جین با درِ باز کنار او افتاده استقوطی
  .گیردبه سمت نور می را آن
  

  !خالیه    :یان
  

  .نوشدها را میآخرین قطره گیرد وسرباز قوطی را می
  

  .):کندای میخنده(یان
  !من هم بدتری تو که از         

   
  .)ها را بنوشدکند تا آخرین قطرهمشتش مچاله میرا در آن گیرد وقوطی را باال می( سرباز

  
  .)کندیکی روشن می کند وسیگارهایش را در جیب پیراهنش پیدا می(یان  

  
  .یه سیگار بده بکشیم    :سرباز

  
  ت سیگار بدم؟ چرا باید به    :یان

  
  .که من یه اسلحه دارم و تو نداریواسه این    :سرباز

  
  .دکنبه استدالل سرباز دقت می( یان

  .)دگیر را به سمت سرباز پرت میکشد و آنبیرون می بستهسپس سیگاری را از        
  

  .گذاردبین لبانش میرا  گیرد و آن میسیگار را (سرباز
 .)منتطر آتش است. کندبه یان نگاه می        
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  .)مشغول استدل. کندنگاهی به عقب می( یان
  

  .)منتظر است( سرباز
  

  .)گیردسمت سرباز می سیگارش را به( یان
  

  سیگارش را به آتش سیگار او  دارد، سرِکه چشم از یان بر نمیشود و درحالیبه جلو خم می( سرباز
  .چسباندمی

  .)زند پک می
  

  .وقت یه انگلیسی ندیده بودم که اسلحه داشته باشههیچ             
  تو سربازی؟ ! دونن اسلحه چی هستهاشون حتا نمیخیلی                     

  
  .      یه جورایی، آره:                 یان

  
  آد با کدوم طرف بودی؟یادت می    :سرباز

  
  ....دونم کجانمی. جا هستندها ایندونم کدوم طرفنمی    :یان

  
  .)کندبه سرباز نگاه می. شود، گیج استصدایش ضعیف می(
  

  .گمون کنم مست باشم          
  

  .هیراهروب. نه    :سرباز
  .)کندرا امتحان میآن دارد واسلحه را بر می(

  آی واسه ما بجنگی؟می           
  

  ...من. نه    :یان
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  .آخه تو انگلیسی هستی! معلومه که نه    :سرباز

  
  .اممن ولزی    :یان

  
  .آیی تخمیت انگلیسی به نظر میبا اون لهجه    :سرباز

   
  .کنمجا زندگی میآخه اون    :یان

  
  .آیارجی به حساب میپس خ    :سرباز

  
  .من کاالی وارداتی نیستم. ییبریتانیا. اندانگلیس و ولز یکی    :یان

  
                          .حاال اسم ولز را نشنیده بودم این خراب شده که گفتی کجا هست؟ تا    :سرباز

                      
 زنند،می انگلیسی صدا هاشونابچه که مردم یه جایی. کیه که ندونه ولز کجاست  :یان

که آدم را انگلیسی  به دنیا اومدن توی انگلیس. که اونا انگلیسی نیستنددرحالی
                     .کنهنمی

  
  .کنیانگار که تو ولز زندگی     :سرباز

  
  .       شه گفتجوری هم میاین    :یان

  .)گرداندصورتش را بر می(
  .یکار کردهببین این جنده با ژاکت من چ         

  
  دخترت اینکارو کرد؟ عصبانی بود؟ دوست    :سرباز

  
  .من نیست دختر اون دوست    :یان
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  پس چیه؟    :سرباز

  
  .فکر کن مال خودت بود    :یان

  
  .جا باهاش نبودمهمه وقت ایناما من که این    :سرباز

  
  که چی؟. خب    :یان

  
  !جور حرف زدنه یاناین چه    :سرباز

  
  .ا نکنجوری صدمنو اون    :یان

  
  پس چی صدات کنم؟    :سرباز

  
  .هیچی    :یان

  
  .سکوت
  .کندمدتی مدید و بدون هیچ حرفی به یان نگاه می سرباز
  .حس خوبی ندارد یان

  .سرانجام
  

  چیه؟    :یان
  

  .هیچی    :سرباز
  

  .سکوت
  .دوباره حس بدی دارد یان
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  .اسم من یانِ    :یان

  
  من    :سرباز

  یان                       
  .که با یکی بخوابممیرم واسه اینمی                       

  
  .)کندبه او نگاه می(  یان

  
  داری؟ دختردوست    :سرباز

  
  .)دهدجوابی نمی( یان

  
  .خیلی قشنگِ. له کُاسمش. دارم    :سرباز

  
  ...کیت    :یان

  
  .کنمبندم و به اون فکر میچشمامو می    :سرباز

  .......اون                       
  ....... اون                       

  .......اون                       
  ....... اون                     

  .......اون                       
  .......  اون                       
  .......اون                       
  ؟...تو آخرین بارت کِی بود که                        

  
  .)کندبه او نگاه می( یان
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  .شنومدارم بوشو می. آره. کِی بود؟ من فکر کنم همین تازگی بوده     :سرباز

  
  .فکر کنم. دیشب بود    :یان

  
  خوب بود؟    :سرباز

  
  .گمون نکنم .دونم مست بودمنمی    :یان

  
  .سه نفر از ما    :سرباز

  
  .برام تعریف نکن    :یان

  
ای غیر از یه پسربچه که یه گوشه. هیشکی نبود. هرای بیرون از شرفتیم به یه خونه  :سرباز

خوابوندش روی زمین و شلیک کرد الی . یکی اون را آورد بیرون. قایم شده بود
 و سه تا مرد بودند. رفتیم پایین. یه دفعه صدای گریه از زیرزمین اومد. پاهاش

ها را شون داشتند و من زن مردها را نگه. بقیه را هم صدا کردیم. چهار تا زن
ترتیبشو دادم . گریه نکرد، فقط خوابید. شون دوازده سالش بودترینجوون. گاییدم

به  هامو بستم وچشم. جامو لیس بزنهمجبورش کردم خوب همه. د گریه کردبع... و
برادرهاش جیغ و داد . گلوله را توی دهن باباش خالی کردم... این فکرکردم که

  . کردند
  .خایه دارشون زدیم از

  
  !    جالبه    :انی

  
  این کارا کردی؟ تا حاال از    :سرباز

  
  .نه    :یان
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  مطمئنی؟    :سرباز

  
  .چیزی نیست که از یاد آدم بره    :یان

   
  .رهیادت می! چرا    :سرباز

  
  .                                        تونستم خودمو بکنممن که نمی    :یان

  
  ؟زنت چی    :سرباز

  
  .طالق گرفتیم    :یان

  
  ...تو تا حاال    :سرباز

  
  !نه    :یان

  
  .اون دختره چی؟ که درِ حمام را قفل کرده بود رو خودش    :سرباز

  
  .)دهدجوابی نمی(یان 

  
  .اَه     :سرباز

  
                                          .مطرف بودهخوابیدی، من فقط با یه نفر  تو واسه یه وعده با چهار نفر  :یان

  
  تو اونا کشتیش؟    :سرباز

  
  .)اش را برداردکند که اسلحهحرکتی می(یان
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  !شم هابعدش تنها می. ت شلیک کنم شم به کارو نکن که مجبوراین    :سرباز

  
  .معلومه که اونا نکشتم    :یان

  
  .آد خیلی دوستش داشته باشیواسه چی؟ به نظر نمی    :سرباز

  
  .یه زنه.... اون . دارم. چرا    :یان

  
  خب؟    :سرباز

  
  ....وقتمن هیچ    :یان

  ...این کار          
  

  چی؟    :سرباز
  

  .)دهدجوابی نمی( یان
  

  .کردم سرباز هستیخیال می    :سرباز
  

  .جوری اوننه      :یان
  

  .اندسربازها همه شبیه به هم! جوری نه مثل اون    :سرباز
  

  ...کار من    :یان
  

  .حتا من    :سرباز
  .مجبور بودم            
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  ...دخترم وستد            
  .گردم پیشیشبرنمی                       
  .دونممی. وقتی برگردم اون دیگه مرده                       
  .یه سرباز حروم زاده                       

  ...اون سرباز             
  

  .کندحرفش را قطع می
  .سکوت

  
  .سفممتأ    :یان

    
  واسه چی؟    :سرباز

  
  .اکهخیلی وحشتن    :یان

  
  چی؟    :سرباز

  
  .جوریاون. یه زن. دست دادن یکی از    :یان

  
  ؟، نهدونیتو می    :سرباز

  
  ...من    :یان

  
  چه جوری بود؟    :سرباز

  
  ..اونجوری که    :سرباز

  ...خودت گفتی                       
  ...یه سرباز                       
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  .تو یه سربازی    :سرباز

  
  ...من تا حاال    :یان

  
  ت دستور داده شده بود چی؟ اگه به    :سرباز

  
  .تونم بکنمحتا تصورشم نمی    :یان

  
  .تصورش کن     :سرباز

  
  .)کندتصور می( یان

  
  !ولز. میهنتبرای . با عشق و وظیفه    :سرباز

                    
  .)کندعمیق دارد تصور می( یان

  
  .خارجیی  جنده    :سرباز

  
  .)خوبی ندارد حال. کندتر تصور میعمیق( یان

  
  ؟تونیمی    :سرباز

  
  .)دهدسرش را تکان می( یان

  
  چطوره؟    :سرباز

  
  .بوووم...اسلحه پشت سرش و . افتهخیلی سریع اتفاق می    :یان
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  .همینِ    :سرباز

  
  .کافیه    :یان

  
  کنی؟اینجوری فکر می    :سرباز

  
  .آره    :یان

  
  .تو تا حاال کسی را نکشتی    :سرباز

  
  .مکردهاین غلط را     :یان

  
  .نه     :سرباز

  
  ...نباید توی عوضی    :یان

  
  .دونیتو که می. جوری حرف نزن با من این    :سرباز

  
  دونم؟چی را می    :یان

  
  .دونیمعلومه که نمی    :سرباز

  
  دونم؟چی را نمی    :یان

  
  .کاملن از قضیه پرتی    :سرباز

  
  ندارم؟ چه آشغالی هست که من ازش بیخبرم؟ ازچی خبر     :یان
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  ...کن فکر    :ربازس
  
  .)زندایستد و لبخند میمی( 

ی پنجم، ستون چاقو کردم و با ضربهبین پاهاش را چاقو. من گردن یه زنو شکستم
                                           .فقراتش را شکستم

  
  .)شودحالش بد می(یان 

  
  .کارا بکنیتونی از ایناما تو نمی    :سرباز

  
  .نه     :یان

  
  .تو تا حاال کسی را نکشتی    :ربازس
  

  .جورینه اون    :یان
  

  نه     :سرباز
  اون    

  جوری                       
  

  .گر نیستممن شکنجه    :یان
  

بندیشون، هی  ذاری رو سر مردم، میاسلحه می. ها نداریهمچین فرقی هم با اون  :سرباز
 ....کنی و بعدمی شونکنی، زجرکش خوای باهاشون چیکارگی که میشون می به

  بعد چی؟
  

  .شون کنی بهشلیک می    :یان



  سارا کِین | ویرانه    ٧٦
 

  
  .نگرفتی چی شد    :سرباز

  
  ؟چیپس    :یان

  
  که بکشیش؟را کردی قبل از این ه مردتا حاال ی    :سرباز

  
  .نه    :یان 

  
  یا بعد از کشتنش؟    :سرباز

  
  .وقتهیچ    :یان

  
  آخه چرا؟    :سرباز

  
  ؟بازم همجنسمگه من     :یان

  
هاش را بریدند دماغ و گوش. گلوش را بریدند.اونا زنه را از کون کردنش. شاینا با   :سرباز

                                                            .و میخ کردند به در ورودی
  

  .بسه دیگه    :یان
  

  اصلن تا حاال همچین چیزی دیدی؟    :سرباز
  

  .دست بردار    :یان
  

  ها؟حتا توی عکس    :سرباز
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  .وقتهیچ    :یان
  

  !ی توئهاین حرفه. اما روزنامه نگاری    :سرباز
  

  چی؟    :یان
  

اما . هم ندارممن اینجام و هیچ انتخابی . که این چیزها اتفاق افتادهثابت کردن این  :سرباز
                                                       .تو، تو باید در این مورد همه چیزو به مردم بگی

  
  .مند نیستکسی عالقه    :نیا
  

  ...تونی واسه من یه کاری بکنیتو می    :سرباز
  

  .نه    :یان
  

  .تونیحتمن می    :سرباز
  

  .تونم بکنمهیچ کاری نمی    :یان
  

  .سعی خودتو بکن    :سرباز
  

 تعریف کردی و چیزایی که تو. داستان. فقط همین. نویسمداستان می.... من  :یان
  .             اد بشنوهی نیست که کسی بخو»داستان«

  
  چرا؟    :سرباز

  
  ):خوانددارد و میها را از روی تختخواب بر مییکی از روزنامه( یان
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ها را ریچارد موریس، دالل اتومبیل، دو دختر فاحشه را به حاشیه شهر برده، آن
-ضربات کمربند می ها را زیرآن ی جنسی،رابطه قبل از بندد وها میبرهنه به نرده

دختران که  مشروع با یکی ازی جنسی نادلیل رابطهموریس، اهل شفیلد، به. دگیر
  .     تنها سیزده سال سن داشت، به سه سال زندان محکوم شد

  .)اندازدروزنامه را به کناری می( 
  !هاجور داستاناین                       

  
انصافیه؟ من وقتی برم این بی .کننها با ما میکنیم که اونها کاری را میما با اون   :سرباز

. را دیدیبرای مردم بگو که من . انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. خونه کاملن راحتم
  .                   را دیدی بگو که من ....شون بگو به

  
  .کارِ من نیست این،    :یان

  
  کار کیه؟پس     :سرباز

  
  .دماتفاقات خارجی را پوشش نمی. توُ یورکشایر. امنگار محلیمن یه روزنامه  :یان

          
  جا چه کاری داری؟تو این! خبرهای خارجی    :سرباز

  
 توسط هابچهمالی  دستها و گاییدن ها وکشتن درمورد. واسه کارای دیگه اینجام  :یان

سربازها واسه یه تیکه زمین نیست که . مدرسهو معلمای  باز بچههای کشیش
 اونه که یه. دوست دخترت. یه چیز شخصیه... این اتفاق .دنمی همدیگه را به گا

هیچ لذتی نداره شنیدن . مثل سیاها! کثیف. تو داستان نیستی. ناز و مرتب. داستانه
  ده؟واسه چی باید تو را بذارم جلو دید مردم؟کی اهمیتی می. داستان سیاها

  
  .دونیی من نمیچیز را دربارهکه همه تو    :سرباز

  .من مدرسه رفتم                       
  .ل خوابیدممن با کُ                       
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  .حاال من اینجام زاده ها اون را کشتند وحروم                       
  .حاال من اینجام                       

  .)دهداسلحه را روی صورت یان فشار می(
  

  !برگرد                         
  

  چرا؟    :یان
  

  .خوام بکنمتمی    :زسربا
  

  .نه    :یان
  

  .      کشمتپس می    :سرباز
  

  .بهتر    :یان
  

  که گائیده بشی و بمیری؟دی بمیری تا اینترجیح می! ببین    :سرباز
  

  .آره    :یان
  

  .گم موافقت کنیحاال وقتشه که با هرچی من می    :سرباز
  
  .بوسدهای یان را میبا محبت بسیار لب(

  .)ندشوبه یکدیگر خیره می
  

  . همون سیگار. دیتو بوی اون دخترو می             
     

  .    خواباندیان را روی شکم می ،شود و با یک دستبلند می
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  .گیردبا دست دیگر، اسلحه را به سمت سرِ یان می
چشمانش بسته  ...کندکَنَد و به یان تجاوز میشلوار خودش را هم می. کشدیان را پایین می شلوارِ

  .کشدموهای یان را بو می است و
  .زندفریاد میاز ته دل سرباز 

  
  .درد دارد، اما ساکت است ی یان نشان ازچهره

  
  .دهدکشد و اسلحه را روی سوراخ کونِ یان فشار میشلوارش را باال می ،شودکارِ سرباز که تمام می

  
  .  لزاده ماشه را کشید روی کُموحر    :سرباز

  ؟ چه حسی داره             
  

  .)تواندنمی. کند جواب دهدسعی می(یان 
  

  .)نشیندروی یان میهکشد و روباسلحه را کنار می(سرباز 
  وقت توسط یه مرد گاییده نشدی؟هیچ             

  
  .)  دهدجواب نمی( یان

  
خوک،گلّه شده  م که مثلتا آدم را دیده هزار. چیزی نیست. کردیفکرشم نمی  :سرباز

- میای  یه گوشههاشون را بچه هازن. ن تا شهر را ترک کننوی کامیوبودند ت

شون  قدر بهتوی شلوغی اون. کنهکه یکی ازشون مراقبت میانداختند به امید این
یه بچه را . بیرون ریختمغزشون از چشماشون می. مردنداومد که میفشار می

کرد  میکردمشو سعی  مندختری را که . دیدم که نصف صورتش داغون شده بود
ش را ای را دیدم که داشت پای زن مردهمرد گرسنه آبم را از بدنش بیاره بیرون،

 تونم به خاطرنمی. میرهوقت هم نمیجا به دنیا اومده و هیچاین» اسلحه«. خوردمی
! ست؟ کون ولزیِ تودیگه هایتر از کونکونت مگر رنگین. کونِ تو غمگین باشم

  .  میرمگشنگی می دارم از. خوردن نداری سهمطمئنم که تو دیگه چیزی وا
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  خوای منو بکشی؟       تو می    :یان

  
  .همیشه حواست به کونت باشه    :سرباز

  
  .گیردسرِ یان را محکم در دستانش میسرباز 

  .خوردآورد و میحدقه در میگذارد، با دندان چشم را از های یان میدهانش را روی یکی از چشم
  .کندهمین کار را با چشم دیگر هم می

  
  .ل را خوردهای کُاون چشم    :سرباز
  .ی بدبختزادهحروم            
  .ی منعشق بیچاره            
  .ی بدبخت عوضیزادهحروم            

  
  

  تاریکی
  .صدای باران پاییزی
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  ی چهارمهصحن
  
  
  
  
  
  
  
  

  .همان مکان
  

مغزش بیرون  خودش شلیک کرده و به سرِ. اسلحه در دستش است. نزدیک یان افتاده است سرباز
  .ریخته است

  
  .سراپا خیس است و نوزادی در بغل دارد. شوداز در حمام وارد می کیت

  .اندازدنگاهی کوتاه به او می ایستد وباالی سر سرباز می
  .بیندسپس یان را می

  
  .تو یه کابوسی یان    :کیت

  
  کیت؟    :یان

  
  .این شرایط تمومی نداره    :کیت
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  جایی؟؟ تو اینتیک    :یان

   
  .کنندتوُی شهر همه دارند گریه می    :کیت

  
  .م دست بزن به     :یان

  
  .چیز دست سربازهاستهمه. دارناونا دست بر نمی    :کیت

  
  اونا جنگ را بردن؟    :یان

  
  .تسلیم شدند بیشتر مردم    :کیت

  
  ماتیو را دیدی؟    :یان

  
  .نه    :کیت

  
  زنی؟در مورد من باهاش حرف می    :یان

  
  .جا نیستاون این    :کیت

  
  ....ش بگو به    :یان

  ....ش بگو به          
  

  .نه    :کیت
  

  ...   ش بگو به    :یان
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  .نه    :کیت
  

  .  ش بگی دونم چی باید بهنمی    :یان
  .ممن سرما خورده          

  ...ش بگو به          
  جایی؟ این          

  
  .ش را به من دادیه زن بچه    :کیت

  
من  .کنهنمی فرقی. ؟ یا منو تنبیه کن یا نجات بدهخاطر من اومدیکتی تو به  :یان

  .م دست بزن کیت کارو بکن به خاطر من اینهب. ش بگو به! دوستت دارم کیت
  

  .دونم با این چیکار کنمنمی    :کیت
  

  .مسرما خوردهمن     :یان
                       

  .کنهجور داره گریه میهمین    :کیت
  

  ...ش بگو به    :یان
  

  .تونمنمی    :کیت
  

  مونی کیت؟تو با من می    :یان
    

  .نه    :کیت
  

  چرا نه؟    :یان
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  .من باید زود برگردم    :کیت
  

  دونه ما چیکار کردیم؟شاون می    :یان
  

  .هیچی    :کیت
  

  .بگی ش بهتره به     :یان
  

  .نه    :کیت
  

  .ش نگی حتا اگه تو به. فهمهخودش می    :یان
  

  فهمه؟چطوری می    :کیت
  

 را تونی یکیهم وقتی که می، اوننخواه با آدم ناجوری مثل من باشی !هکشبو می  :یان
  .تمیز باشهتر و داشته باشی که 

  
  چه اتفاقی واسه چشمات افتاده؟    :کیت

  
  .کشهخیلی طول نمی. بمونی جادارم که این من نیاز    :یان

  
  دونی؟ها چیزی میدر مورد بچه    :کیت

  
  .نه    :یان

  
  در مورد ماتیو چی؟    :کیت

  
  .وچهار سالشه اون بیست    :یان
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  .گموقتی که به دنیا اومد را می    :کیت

  
  .همین. کننشاشن و گریه میها میبچه    :یان

            
  .داره خون میاد    :کیت

  
  زنی؟نمی م دست به     :یان

  
  .نه    :کیت

  
  .خوام بدونم که پیشمیمی    :یان

  
  .تونی صدام را بشنویمی    :کیت

  
  .دم که اذیت نشیقول می    :یان

  
  .)کندرود و سر او را لمس میبه سمت یان می(کیت

  
  .کمکم کن    :یان

  
  .)کندسر یان را نوازش می( کیت

  
  ...کن کهکمکم . درد دارم. کیت.همینه. میرمزودی میبه    :یان

  کمکم کن          
  تمومش کنم          

  
  .)کشددستش را کنار می( کیت
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  !کتی    :یان

   
  .خوام یه چیزی پیدا کنم این بچه بخورهمی    :کیت

  
  .کنیچیزی پیدا نمی    :یان

  
  .شاید یه چیزی پیدا شد اگه خوب بگردم،     :کیت

  
  .چیزو خوردی گُه همهزادهاون حروم    :یان

  
  .میرهچه میاین ب    :کیت

  
  .اون به شیر مادرش احتیاج داره    :یان

  
  !یان    :کیت

  
  خوای بری؟کجا می.جایی نیست که بری. بمون کیت    :یان
  .م نگاه کن کیت به. کنهجا خیلی خطرها تهدیدت میاون         

  .ترهپیش من باشی امن          
  

  .کندفکر می( کیت
  .)نشیندسپس همراه بچه با اندکی فاصله از یان می

  
  .)یابدشنود، آرامش میصدای نشستن کیت را که می( یان

  
  .)دهدبچه را تکان می( کیت
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  ها؟. من به بدی اونای دیگه نیستم    :یان
  

  .)کندبه او نگاه می( کیت
  

  کنی کتی؟م کمک می به    :یان
  

  .دونم چطوری باید کمکت کنمنمی    :کیت
  

  .م را پیدا کناسلحه    :یان
  

را در دست سرباز اسلحه  .گرددخیزد و بچه به بغل، اطراف را میمی سپس بر. کندفکر می( کیت
  .)شودبیند و برای لحظاتی به آن خیره میمی
  

  پیداش کردی؟    :یان
  

  .نه    :کیت
  
  .رودآورد و با آن ور میاسلحه را از دست سرباز درمی(

  .شودها خیره میشود وکیت به فشنگخشاب اسلحه باز می
  .)گذاردجایش می خشاب را سر آورد وها را در میفشنگ

  
  ی منه؟اسلحه     :یان

  
  .آره    :کیت

  
  دیش به من؟می    :یان

  
  .گمون نکنم    :کیت
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  .کتی    :یان

  
  چیه؟    :کیت

  
  .اذیت نکن دیگه    :یان

  
  .به من نگو که چیکار بکنم یا نکنم    :کیت

  
  شه اون بچه را ساکت کنی؟می. باشه عزیزم    :یان

  
  .ستگرسنه .شه کردکاریش نمی    :کیت

  
- کنم، از گشنگی میالزم نیست به خودم شلیک . ایممون مثل سگ گرسنههمه  :یان

                                               .میرم
  

  .این درست نیست که خودتو بکشی     :کیت
  

  .خیلی هم درسته    :یان
  

  .آدکار خوشش نمیخدا از این    :کیت
  

  .یی وجود ندارهخدا    :یان
  

  دونی؟از کجا می    :کیت
  

  .هیچی وجود نداره .سرزمین عجایب. پری نه جن و. نه بابا نوئلی. نه خدایی هست    :یان
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  .اما یه چیزایی باید باشه    :کیت
  

  چرا؟    :یان
  

  .شهمعنی میچیز بیجوری که همهاین    :کیت
  

که دلیل نشد که حتمن یه نای. معنیهچیز بیبه هرحال همه. انقده احمق نباش  :یان
 .که بهتره که وجود داشته باشهخدایی وجود داره چون

 
  .خواستی بمیریفکرکنم نمی    :کیت

  
  .ببینم تونمنمی دیگه    :یان

  
  .تونی زیاد هم سخت نگیریمی. داداشم دوستای نابینا زیاد داره    :کیت

  
  چرا سخت نگیرم؟    :یان

  
  .آوردنهجور کمچون این یه    :کیت

  
                                        .داریم  کنی زنده نگهخوای منو تنبیه کنی که سعی میتو می. دونممی  :یان

  
  .طور نیستاین    :کیت

  
آدمای زیادی هستند که دلم  .کنمخود منم این کارو می. طورهمعلومه که همین  :یان

  .چیز تموم شدهند و همهخواسته زجر بکشند، اما اونا مرده
  

  اگه فکرات در مورد مرگ اشتباه باشه چی؟    :کیت
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  .نیست    :یان
  

  اگه باشه چی؟    :کیت
  

.                                                 اونا جای دیگه ای نیستند. اند»مرده«اونا . ممن مرده زیاد دیده  :یان
  .نداونا مرده

  
  ند، چی؟هگن روح دیدپس اونایی که می    :کیت

  
  .کننداونا؟ خیال می    :یان

- که آرزوی زنده بودن یکی باعث میسازند، یا اینخودشون داستان می یا دارن از

  .نشه فکرکنن روحشو دیده
  

                                  ...و نورهای ندکنن که تونل دیدهگردند تعریف میمی ند و برآدمایی که مرده  :کیت
   

  .شهاون که دیگه مرگ نمی. شه مُرد و دوباره برگشتنمی    :یان
  .غش کردنه                      

  .چیز تمومهوقتی بمیری دیگه همه                     
  

  .من به خدا اعتقاد دارم    :کیت
  

  .چیزی یه توجیه علمی داره هر    :یان
  

  .نه    :کیت
  

  .م را بدهاسلحه    :یان
  

  خوای بکنی؟کار میچی    :کیت
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  .با تو کاری ندارم    :یان

  
  .دونممی    :کیت

  
  .ندازمفقط یه کم مرگمو جلو می! من مریضم کیت. میرم بالخره می. تمومش کن    :یان

  
  .)گرمِ فکر کردن است(کیت 

  
  .کنمخواهش می    :یان

  
  .)دهداسلحه را به او می(کیت 

  
  .گذاردگیرد و در دهانش میاسلحه را می( یان

  .)آورددوباره آن را بیرون می        
                 

  .پشت سر من وانستا           
  

  .گذارددوباره اسلحه را در دهانش می( یان
  .ستاسلحه خالی. کشد ماشه را می      
  .دوباره و دوباره و دوباره. کنددوباره شلیک می      

  .)آورداسلحه را از دهانش بیرون می       
  
  .گندت بزنن            
  

  ...خدا. کار بکنی اینقرار نیست که ! ببین. تقدیر    :کیت
  

  !احمقو باش    :یان
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  .) اندازدبا نا امیدی اسلحه را به کناری می( 

  
  .)نگرددهد و به او میبچه را تکان می(کیت 

  
  !نه! اُه          

  
  چی شده؟    :یان

  
  !مُرده    :کیت

  
  .ولدالزنای خوشبخت    :یان

  
  .و بدون کنترل بر خویش هیستریکزند زیر خنده، غیر طبیعی، قاه می قاه کیت
  .خنددخندد و میخندد و میخندد و میخندد و میاو می

  
  

  تاریکی
  .صدای باران شدید زمستانی
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  ی پنجمصحنه
  
  
  
  
  
  
  

 .همان مکان

 
دو تکه چوب  کند وبرش نگاه می به دور و .کندهای کف اتاق دفن میدارد نوزاد را زیر تختهکیت 

- بندد و صلیبی میهای چوب را به هم میکند و با آن تکهآستر ژاکت یان را پاره می. کندپیدا می

  .دهدها گیر میرا به جایی بین تختهآن سازد و
  .گذاردزیر صلیب می کند وهای پراکنده در اتاق را جمع میکمی از گل

  
  .دونماسمش را نمی     :کیت

  
  .ش سر بزنه آد بهکسی نمی.طوری نیست    :یان

  
  .قرار بود من ازش مواظبت کنم    :کیت

  
  .خاک من برقص سرِ. تونی منو هم کنار اون خاک کنیزودی میبه     :یان

  
  ... چه نباید بدانیآن از رنجی احساس نکن و یا آگاه نباش    :کیت
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  !کیت    :یان

  
  !هیسسس    :کیت

  
  کنی؟داری چیکار می    :یان

  
  .خونمدارم دعا می    :کیت

  
  کنی؟برای من هم دعا می    :یان

  
  .نه    :کیت

  
  .وقتی بمیرم. االن که نه    :یان

  
  .ی اون موقع نظری ندارمدرباره    :کیت

  
  .کنیتو داری واسه اون دعا می    :یان

  
  .ستاون دختر، یه بچه    :کیت

  
  خب که چی؟    :یان

  
  .یه طفل معصومِ    :کیت

  
  ببخشی؟ تونی منونمی    :یان

  
  ...قدم مگذار درو  نگرمها بر بدی    :کیت
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  !اون مرده کیت    :یان

  
  .میندازچشمان هیچ گناهکاری نگاه  در و    :کیت

  
  .اون مرده. کیتکنه این کارها را نمی اون    :یان

  
  !آمین     :کیت

  
  .کنددارد اتاق را ترک می کیت 

  
  ری؟داری کجا می    :یان

  
  .گرسنمه    :کیت

  
  .آدغذا گیر نمی! خطرناکه. رون کیتنرو بی    :یان

  
  

  .تونم یه کم از یه سرباز بگیرممی    :کیت
  

  چطوری؟    :یان
  

  .)دهدجوابی نمی( کیت
  

  .اون کارو نکن     :یان
  

  چرا نکنم؟    :کیت
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  .نیستی اونکارهتو     :یان
  

  .اممن گرسنه    :کیت
  

                         .                           اما. خب منم گشنمه. دونممی    :یان
  ...دممن ترجیح می         

  ...این کار                        
  !کنم کیتخواهش می                       
  .من کورم                       

  
  .مامن گرسنه    :کیت

  
  

  .شودخارج می
  

  !کتی! کیت    :یان
  ....اگه تونستی غذا پیدا کنی          

  !اَه                        
  

  .تاریکی
  .نور
  

  .زنددارد جلق می یان
  

  کُس کُس کُس کُس کُس کُس کُس کُس کُس کُس کُس    :یان
  

  .تاریکی
  .نور
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  .دهدگلوی خودش را فشار می یان

  
  .تاریکی

  .نور
  

  .را با روزنامه تمیز کند کند آنسعی می .درینمی یان
  

  .تاریکی
  .نور
  

  .خنددمی هیستریک یان
  

  تاریکی
  .نور
  

  .بیندکابوس می یان
  

  .تاریکی
  .نور
  

  .خونین بزرگ هایبا اشک. کندگریه می یان
  .گیردبدن سرباز را در آغوش می ،برای تسلی

  
  .تاریکی

  .نور
  

  .ضعیف و گرسنه. حرکت دراز کشیده استبی یان
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  .تاریکی

  .نور
  

  .کشدرا بیرون میشکند و بدن نوزاد ها را میکند، تختهصلیب را از کف اتاق می یان
  .خوردنوزاد را می

  
  .گذاردآن پیچیده شده بود در سوراخ کف اتاق می ای را که نوزاد درمالفه

  .خزد و فقط سرش از سوراخ بیرون استسپس به دنبال آن، در سوراخ و زیر تخته های کف اتاق می
  

  .با آرامش می میرد
  

  .  کند از سقف بر او باریدنباران شروع می
               

  .سرانجام
  

  !لعنتی    :یان
  

  .آوردبا خودش کمی نان، یک سوسیس بزرگ و یک بطری جین می شود ووارد می کیت
  .چکداز بین پاهایش خون می

  
  .نشستی زیر یه سوراخ     :کیت

  
  .دونممی    :یان

  
  .شیخیس می    :کیت

  
  .آره    :یان
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  .ی احمقزادهحروم    :کیت

  
  .پیچاندد و دور خودش میکشای را از تخت میفهمال

  .کنار سرِ یان می نشیند
  

  .نوشدخورد و سپس جین میسوسیس و نان را می
  

  .کندگوش می یان
  

  .دهدی غذاها را به یان میماندهباقی
  .ریزددر دهان یان می» جین«

  .کندنشیند و از سرما کِز میکند و دور از او میغذادادن به یان را تمام می
  .وشدنجین را می

  .مکدانگشتش را می
  

  سکوت
  .بارد باران می

  
  .مچکّرم    :یان

  
  
  

  تاریکی
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