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  نشر الکترونیک مایند موتور
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  باشد تمامى حقوق براى سایت مایند موتور محفوظ مى

  

  

  

  

  

  

  

  

 شناسنامه اثر

 

 (Cleaned) پاک: عنوان اثر

  )نمایشنامه(
 (Sarah Kane) ینسارا کِ: مولف

  )Mahyar.kaghazi@hotmail.com(مهیار کاغذی : مترجم

  اول:  نوبت چاپ
  هزار و سیصد و نود یکماه  مرداد:  تاریخ انتشار

  MindMotor نشر الکترونیک
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  . ES3برای بیماران و پرسنل 
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  ی نخستصحنه
 

 

  

  .های پیرامون دانشگاهفنس یفضای درون

  .باردبرف می

  

  .ای استحال داغ کردن هروئین در قاشقی نقره در تینکر

  .شودوارد می گراهام

  .تینکر    :گراهام

  .کنممی ش دارم آماده    :گراهام

  .خوامبیشتر می      :تینکر

  

  ).گیردباال می را سرش( تینکر

  .سکوت

  .نه      :تینکر
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  ی منه؟اون واسه    :گراهام

  .کنممن که مصرف نمی      :تینکر

  .یزپس بیشتر بر    :گراهام

  .نه      :تینکر

  .این کافی نیست    :گراهام

  .من یه داللم، دکتر که نیستم      :تینکر

  من هستی؟ دوستتو     :گراهام

  .فکر نکنم      :تینکر

  کنه؟چه فرقی می ی توپس دیگه برا    :گراهام

  .شهقضیه به اینجا ختم نمی      :تینکر

  ...خوادمی ، اونخواهرم    :گراهام

  .کنیخواد تعریف نمی      : تینکر

  .کنمخواهش می. دونممن حد و حدود خودمو می    :گراهام

  افته؟دونی واسه من چه اتفاقی میمی      :تینکر

  .آره    :گراهام

  .این تازه شروعشه      :تینکر
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  .آره    :گراهام

  کنی؟و تو منو همینجوری ول می      :تینکر

  .نیستیم دوستما که     :گراهام

  .مکث

  .نه      :تینکر

  .مونهنمی باقی تأسف واسهجایی     :گراهام

  .)کندسپس هروئین بیشتری به قاشق اضافه می. کندفکر می( تینکر

  .بیشتر    :گراهام

ریزد و قاشق را روی شعله سپس آب لیمو می. ریزدسپس هروئین بیشتری می. کندبه او نگاه می( تینکر
  .)کندسرنگ را پر می. گیردمی

  .)گرددسختی دنبال رگ میبه( گراهام

  .)کندی چشم گراهام تزریق میهروئین را به گوشه(کر تین

  .شمردن معکوس دهشروع کن از       

  .هشت. هنُ. ده    :گراهام

  .کنندپاهات احساس سنگینی می      :تینکر

  .پنج. شیش. هفت    :گراهام

  .شهسبُک میسرت       :تینکر

  .پنج. چهار. چهار    :گراهام
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  .شودزندگی شیرین می      :تینکر

  .آدطور به نظر مینهمی    :گراهام

  

  .کنندبه یکدیگر نگاه می

  

  .)زندلبخند می( گراهام

  .)گرداندنگاهش را برمی( تینکر

  .مرسی دکتر    :گراهام

  .)افتدناگهان از پا می(

  گراهام؟      :تینکر

  .سکوت

  .چهار      :تینکر

  .سه      

  .دو      

  .یک      

  .صفر      
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  ی دومصحنه
  

  

  

  .اندهای پیرامونی دانشگاه نشستهدرونی فنس یفضای سبز محوطهدر کارل و  ∗راد

  .درخشدآفتاب می. ی تابستان استنیمه

  .ها جریان داردسوی فنسریکت که آنی کصدای مسابقه

  

  .آورداش را در میحلقهکارل 

  ات را داشته باشم؟حلقهشه می      :کارل

  !من قرار نیست شوهر تو باشم کارل      :راد

  دونی؟از کجا می      :کارل

  .قرار نیست شوهر هیچ کسی باشم      :راد

  .ی منو داشته باشیخوام که حلقهازت می      :کارل

                                                            
∗ Rod/Rodney 
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  که چی بشه؟      :راد

  .عنوان یه نشونه به      :کارل

  ی چی؟نشونه      :راد

  .تعهد      :کارل

  .این خودکشیه. شناسیتو فقط سه ماهه که منو می      :راد

  .کنمخواهش می      :کارل

  ی؟میرمن می واسه      :راد

  .آره      :کارل

  .کارو دوست ندارممن این    )برددستش را جلو می( راد

  .)کندمی رادی خود را به انگشت بندد و حلقهچشمانش را می( کارل

  کنی؟داری به چی فکر می      :راد

  .که همیشه دوستت خواهم داشتبه این      :کارل

  .)خنددمی( راد

  .کنمت خیانت نمیوقت بهکه هیچ      :کارل

  .)خنددبیشتر می( درا



 10    سارا کِین |پاک 
  .گمت دروغ نمیوقت بهکه هیچ      :کارل

  .گیهمین االن داری می      :راد

  ...عزیزم      :کارل

قدر دوست توکه منو اون. دلم عشقم گلم من برای خودم یه اسم دارم م عزیزعزیز  :راد
  تونی اسممو به یاد بیاری؟داری واسه چی نمی

  .راد  :کارل

  .راد. راد  :راد

  ات را داشته باشم؟حلقه شهمی  :کارل

  .نه  :راد

  چرا نه؟  :کارل

  .میرمتو نمی واسهکه من نچو  :راد

  .ایرادی نداره  :کارل

  .ت بدم تونم بههیچ قولی هم نمی  :راد

  .برام مهم نیست  :کارل

  .برای من هست  :راد

  .کنمخواهش می  :کارل

  .)دهدآورد و به کارل میاش را در میحلقه( راد
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  کنی؟انگشتم می اونو به  :کارل

  .نه  :راد

  .کنمخواهش می  :کارل

  .نه  :راد

  .از تو ندارم توقعیمن هیچ   :کارل

  .داری. چرا  :راد

  .مجبور نیستی چیزی بگی  :کارل

  .هستم  :راد

  .کنم عزیزمخواهش می  :کارل

  !آی دهنت سرویس  :راد

  .کنمخواهش می. ، ببخشیدراد، راد  :کارل

  .)گیردحلقه و دست کارل را می( راد

  .گمفقط یه بار می. گوش کن  

  .)کندحلقه را به انگشت کارل می(    

  .االنرا دوست دارم  من تو  

  .االن من با تو هستم  
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  .ت خیانت نکنم کنم که بهی تالشم را میهمه لحظه به لحظهمن   

  .االن  

  .ت دروغ بگممجبورم نکن به. نه بیشتر. همین  

  .گمت دروغ نمیمن به  :کارل

  !بابا ای  :راد

  .گردونم بر نمی وقت ازت رومن هیچ  :کارل

  .رشو بکنی، یه کسی یه جایی ازش کالفه شدهککه بتونی ف را هرکی. کارل  :راد

  واسه چی انقدر بدگمانی؟  :کارل

  .واسه اینکه سنی ازم گذشته  :راد

  .چهار سالتهو تو سی  :کارل

  .دروغ گفته بودم. هونُ سی  :راد

  .کنهفرقی نمی  :کارل

  .اعتماد نکن من به  :راد

  .مکث

  .کنممی  :کارل

  .بوسندهمدیگر را می

  .کندتماشا می تینکر
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  ی سومصحنه

  

  
  .دانشگاه خوابگاه .اتاق سفید

  .منتظر ایستاده است ،، تنهاگریس

  .گرددرا می ی»کمد« .شودوارد می تینکر

  

  .یمدارها را نگه نمیهمه وقت لباسمعمولن این. ردهمُ ه کهشش ماه   :تینکر

  ؟شن میها چی لباس  :گریس

  .شن میشاید هم سوزونده . شن میبازیافت   :تینکر

  ؟شن میبازیافت   :گریس

  ...شن اما بیشتر سوزونده می  :تینکر

  ای دادی؟ها را به کس دیگهتو اون  :گریس
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  .آره  :تینکر

  این کار خیلی غیربهداشتی نبود؟  :گریس

  .مرد overdoseاون از   :تینکر

  ندید؟وبدنش را سوز پس چرا  :گریس

  .معتاد بوداون یه   :تینکر

  .دهنمی یفکر کردید هیچکی اهمیت  :گریس

  .اون موقع اینجا نبودممن   :تینکر

  .هاش را ببینمکه لباس من نیاز دارم  :گریس

  .سفممتأ  :تینکر

ها را نبینم از اینجا ای دادی، تا وقتی اونهای برادر منو به کس دیگهتو لباس  :گریس
  .رمنمی

  .)دهدجوابی نمی( تینکر

    .م بده هاش را بهلباس کنه؟واسه تو چه فرقی می  :گریس

  .من اجازه ندارم بذارم چیزی از محوطه خارج بشه  :تینکر

  .ها را ببینممن فقط نیاز دارم که اون  :گریس

  .)زندرود و صدا میبه سمت در می. رودبه فکر فرو می( تینکر

  .روبین  
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  .شودساله داخل می 19پسری . مانندمنتظر می

  .ناوناهاش  :تینکر

  .هات را دربیارلباس  ):به روبین( گریس

  ؟خانم  :روبین

  .گریس  :گریس

  .اینکارو بکن  :تینکر

  .)رسدهای زیر مید تا به لباسروآهایش را در میلباس(روبین 

  .شون را دربیارهمه  :گریس

  .)کندبه تینکر نگاه می( روبین

  .)دهدن میسرش را تکا(تینکر 

  .ایستدگرفته می شرمگاهشمقابل  را که دستانشد و لرزان، درحالینَکَزیرهایش را می لباس

  .شودکاملن برهنه میگریس 

  .کند، هراسان تماشا میروبین

  .نگردبه کف اتاق میتینکر 

      .کندرا به تن می گراهام/ روبینهای لباس گریس
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  .ایستدکاملن ساکن میها را که پوشید، برای چند لحظه لباس

  .کندمی لرزیدنشروع به 

  .دهدآید و سراسیمه ناله سر میبه زانو درمی

  .روداز حال می

  .بردکند و به سوی تخت میاو را بلند میتینکر 

  .بنددهای تخت میه میلههایش را بدستتینکر . زنددست و پا می گریس

  .گیردگریس آرام می. کندبه او تزریق می

  .کندموهای او را نوازش می تینکر

  .رمجا نمیمن از این  :گریس

  .کنیرا اینجا پیدا نمیتو اون. ریمی  :تینکر

  .خوام بمونممی  :گریس

  .درست نیست  :تینکر

  .مونممی  :گریس

  .برنتبه اجبار می  :تینکر

  .بگو فکر کردی که من یه مَردم. من شبیه به اونم  :گریس

  .ظت کنمتونم ازت محافمن نمی  :تینکر

  .کنیب کهخوام نمی  :گریس
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  .حالت خوب نیست. تو نباید اینجا باشی  :تینکر

  .مثل یه مریض درمانم کن  :گریس

  .روددر سکوت به فکر فرو می(  تینکر

  .)آوردی قرصی را از جیبش بیرون میسپس شیشه         

  .زبونت را بیار بیرون  

  .)آرودزبانش را بیرون می( گریس

  .)گذاردرا روی زبان او می قرصی(  تینکر

  .قورتش بده  

  .)دهدقرص را قورت می( گریس

  .من مسئول نیستم. گریس  :تینکر

  .رودمی

  که دستانش شرمگاهش راحالی شوند، روبین برهنه است دربه یکدیگر خیره می روبینو  گریس

  .پوشانده است

  .بپوش  :گریس

  .کندهای گریس در کف اتاق نگاه میبه لباس(روبین 

  .)پوشدها را میآن         
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  .برام بنویس      :گریس

  .)گیردنشنیده می( روبین

  .مونمجا میبه پدرم بگی که من این خواممی      :گریس

  .مکث

  .رم پیش مادرممی. رمزودی از اینجا میبه      :روبین

  .)کندخیره نگاه می( گریس

  .به هم نریزماگه دوباره       :روبین

  ...شم راه میبهو رو رم اونجامی      

  .شممی راهروبه      

  .)کندخیره نگاه می( گریس

   .کنی؟ ما اینجا دختر نداریمتو اینجا چیکار می      :روبین

  .طور به من خیره شدی همین

  .)دهد تکان میدستبندها را (. برام بنویس      :گریس

  .م گفت خودمو بکشم یه صدایی به      :روبین

  .)کندخیره نگاه می( گریس

  .کشهکس اینجا خودشو نمیهیچ. راهه هچی روباالن همه      :نروبی

  .)کندخیره نگاه می( گریس
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  .بمیرهخواد کی نمیهیچ      :روبین

  .)کندخیره نگاه می( گریس

  خوای بمیری؟تو می. خوام بمیرممن نمی      :روبین

  .)کندخیره نگاه می( گریس

  .تونه خیلی زود باشهرفتن من می      :روبین

  .کشهر گفت تا سی طول میتینک      

  ...تونهمی      

  تونی؟می. تونی بنویسیتو نمی      :گریس

  .)رسدکند تا جوابی بدهد اما چیزی به ذهنش نمیدهانش را باز می(روبین 

  .دنیا که به آخر نرسیده       :گریس

  !)هیچ. کند چیزی بگویدسعی می( روبین
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  ی چهارمصحنه
  

  

  

  

  

  

  انشگاهسالن ورزشی د. اتاق قرمز

  .خورد کتک می، شوندشدت توسط گروهی از مردان که دیده نمی به کارل

  .خوردهر ضربه تکان میدریافت که با کارل شنویم و بدن صدای ضربات را می

  .شودگیرد و ضربات متوقف میدستش را باال می تینکر

  .یابدزدن ادامه می. اندازددستش را می

  .کنمهش میخوا. کنم دکترخواهش می      :کارل

  .شودزدن متوقف می. گیرددستش را باال می تینکر

  چی؟      :تینکر
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  ...تونمنمی      :کارل

  .تونمدیگه نمی      

  .اندازددستش را می تینکر

  .روداز هوش می کارل کهیابند تا جاییضربات ادامه می

  .شود متوقف میزدن . گیرددستش را باال میتینکر 

  .نکشیدش      :تینکر

  .ش دارید نگهزنده       

  .)بوسدرا می کارلصورت  مالیمتبا (

  

  .)کندچشمانش را باز می(کارل 

  تونه ازش وجود داره، یه مسیر سرراست که یه چیز می تعمودی توی بدن راهیه       :تینکر

  .شهجا شروع میاز این. که منجر به مرگ آنی تو بشهعبور کنه بدون این      

  .)کندرا لمس می کارلمقعد (

  .)کندراست میهمراه با ترس،  ( رلکا

  

  ی اعضا و جوارح اصلیت را رد کنه و جا فرو کنم، همهنیبردارم، ا میلهتونم یه می      :تینکر

  .جا بزنه بیروناز این      
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  .)کندمی لمسرا  کارلی راست شانه(

  ای هم که نیفته، از گرسنگیهیچ اتفاق دیگه. میریالبته که باالخره می

  .یمیرمی      

  .)شودفرو می او ی چند اینچ در مقعدبه اندازه شود و یک میلهپایین کشیده می کارلر شلوا(

  .خدایا نه       :کارل

  اسم دوست پسرت چیه؟      :تینکر

  !مسیح عیسییا       :کارل

  اش را توصیف کنی؟تونی کیر و خایهمی      :تینکر

  .نه      :کارل

  ش ساک زدی؟آخرین بار کی واسه      :تینکر

  من      :لکار

  ذاریش توی کونت؟خودت می      :تینکر

  .کنمخواهش می      :کارل

  .تونم اینو ببینممی. منکر نشو      :تینکر

  .نه      :کارل

  .هم همونه چشماتو ببند و خیال کن که این      :تینکر

  من نهکنم خدایا خواهش می      :کارل
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  .نی جِرَم بدهرادنی راد      :تینکر

  .و نکشیدکنم منخدایا خواهش می      :کارل

  .میرممن واسه تو می. رادمن عاشق توام       :تینکر

  نه  رادنه من  رادنکش من نه منو  رادکنم من نه منو نکش من نه خواهش می      :کارل

  من      

  

  .شودبیرون کشیده می میله

  .افتدمیبر زمین  کارلو مقابل  شود پرتاب میتفاعی بلند اراز  راد

  .سکوت

  .تون را بکشمخوام هردونمی      :تینکر

  ...که، از دهنم اومد بیرون پیش از اونراداومد کاری از دستم بر نمی      :کارل

  هیسسسس      :تینکر

  .مونه باقی نمیجایی برای تاسف       

  .)کندرا نوازش می کارلموهای (

  .ببینمزبونت را       

  .آوردزبانش را بیرون می کارل
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  .بُردکارل را میگیرد و زبان قیچی بزرگی را به دست می تینکر

  .آید در نمیاو دهد، با دهانی باز و پر از خون، هیچ صدایی از دستانش را تکان می کارل

  .گذاردمی کارل آورد و در دهاندر می رادرا از انگشت  حلقه تینکر

  .قورتش بده      :تینکر

  .)دهدحلقه را قورت می( کارل
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  ی پنجمصحنه
  

  

  

  

  

  .فیدساتاق 

  .ابیده استروی تخت خو گریس

  . شودشود و به سقف خیره میبیدار می

  .اندباز شده. کندها نگاه میآورد و به آندستانش را از زیر مالفه بیرون می

  .مالدش را میهایمچ

  .نشیندمی

  .در انتهای تخت نشسته است گراهام

  .زندبه گریس لبخند می
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  .∗عزیز دلسالم     :گراهام

  سکوت 

  .زندمی زلگریس به او 

محکم که ممکن است تا جاییزند، و سپس او را میگراهام با آخرین توانش ضرباتی به صورت  گریس
  .گیرددر آغوش می

  .کندبه او نگاه میاز نزدیک گیرد و دستانش میدر را گراهام صورت 

  

  ∗.تو پاک شدی      :گریس

  .)زندلبخند می(گراهام 

  .وقت ترکم نکندیگه هیچ      :گریس

  .نه    :گراهام

  .قسم بخور      :گریس

  .به زندگیم قسم    :گراهام

  .نگرنددر سکوت به یکدیگر می. مکث

  

  .بیشتر از چیزی که من همیشه بودمشبیه به من،     :گراهام

                                                            
∗ sunshine 

∗ You’re clean. 
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  .یادم بده      :گریس

  .گریسرقصی عاشقانه برای . رقصدمیگراهام 

  .کندحرکات او را تقلید می. رقصدمقابل او می گریس

که دیگر مجبور تا این. گیردرا به خود می گراهامی طور حالت چهرهرکات و همینتدریج مردانگی حبه
  .رقصندمی هماهنگکه دهد در حالیرا انجام میگراهام دقیقن حرکات . نیست او را نگاه کند

  .است گراهامزند، صدایش بیشتر شبیه صدای حرف می گریس وقتی

  .خوب از پس این کار بر اومدی    :گراهام

  .از پس این کارخوب       :گریس

  .خیلی خوب    :گراهام

  .خیلی خوب      :گریس

  .خیلی خوب خیلی /عالی    :گراهام

  .خیلی خیلی خوب      :گریس

  .)کندایستد و او را نگاه میمی( گراهام

  .وقت خودم را نشناختم گریسمن هیچ      

  .)دارد، دست از تقلید حرکات او برمیآشفته( گریس

  .یبودهتو همیشه یه فرشته       

  .من فقط خوب به نظر میام. نه    :گراهام
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  .)گیردو او را در میان بازوانش می زند لبخند میگریس  آشفتگیبه ( 

  .شیتر میقشنگ زنیلبخند میوقتی . باشقدر جدی ن این      

  

  .که بسیار به هم نزدیکندکنند، در حالیآرامی شروع به رقصیدن میبه

  . خوانندرا می ”You are my sunshine“ی سطر اول ترانه

  .شوندایستند و به یکدیگر خیره میشود و میمیقطع تدریج صدایشان به

  .ها بدنت را سوزوندنداون      :گریس

  .م و دیگه هیچی مهم نیستمن رفتم، اما حاال برگشته. جا هستم من این    :گراهام

  

  .کنندخیره به یکدیگر نگاه می

  .کندگریس صورت گراهام را لمس می

  

  ...من هاگ      :گریس

  .)کندهای گراهام را لمس میلب(

  ...بذارم       

  .)گذاردانگشتش را در دهان گراهام می(

  

  .کنندهراسان به یکدیگر خیره نگاه می
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  .بوسدهای گراهام را میآرامی لببه

  

  .باش یا من را بکش عاشقمیا . گراهام      :گریس

  

  .رودبه فکر فرو می گراهام

  .بوسد، نخست آهسته و آرام و سپس با شدت و هیجان بیشتررا می سپس گریس

  ...و  کردم اغلب به تو فکر می من    :گراهام

  ...وقتی من این تو بودی  کاش ای ردمکآرزو می... اغلب       

  ... من      

  ای اهمیت یز دیگهچی و هیچتو رفته بودی اما حاال برگشت. تدیگه مهم نیس      :گریس

  .نداره      

  

  .شودهای او خیره میآورد و به سینهرا از تنش در میگریس پیراهن  اهامگر

  .کنهاالن دیگه هیچ فرقی نمی      :گراهام

  

   .زندلیس میی راست او را سینهگراهام 

  . کندآورد و کیر او را لمس میگریس شلوار گراهام را در می
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  .کنندیآورند و همدیگر را تماشا مهای یکدیگر را درمیباقی لباس

  .کنندهای یکدیگر نگاه میبدنبه ایستند و برهنه می

  .کشندآرام یکدیگر را در آغوش می

هریک ضرباهنگ بدن فرد . وقفهبی ، سریع و با شدتسپس . آرامیکنند، نخست بهشروع به سکس می
  .انگار که بدن خود وی است ،گیردمقابل را به خود می

   .شوندبا هم ارضا می

  .مانندحرکت، در آغوش هم میبی .بدن گراهام در بدن گریس است کهدرحالی

  .رسدها میکند و تا باالی سر آنزند و رشد مییآفتابگردانی از کف اتاق جوانه م گل

  .بویدرا میکشد و آنرا به سمت خود میایستد، گراهام آنهنگامی که گل از رشد باز می

  .قشنگه    :گراهام



 سارا کِین |پاک     31
 

 

 

  

  ی ششمصحنه
  

  

  

  

  

  

  .استتبدیل شده peep showهای های سالن ورزشی دانشگاه که به باجهحمام. اتاق سیاه

  

  .شودوارد می تینکر

  .نشیندها میدر یکی از باجه

  .اندازدروی پایش میرا آورد و آنژاکتش را در می

  .بردکند و دستش را داخل میدکمه و زیپ شلوارش را باز می

  .اندازداخل محفظه میبا دست دیگرش بلیطی را به د

  .نگردشود و او به درون میدریچه باز می

  .رقصدزنی می
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  .کندزند تماشا میق میلکه جبرای مدتی در حالی

  .کنددارد و به زمین نگاه میدست بر می

  ...من . رقصن      :تینکر

  تونم صورتت را ببینم؟می      

  .کندایستد و فکر میاز رقص باز می زن

  .نشیندیپس از اندکی م

  

  .)کندبه او نگاه نمی( تینکر

  .)ماندمنتظر می( زن

  کنی؟اینجا چیکار می      :تینکر

  .من اینکارو دوست دارم      :زن

  .درست نیستاما این       :تینکر

  .دونممی      :زن

  شه با هم دوست باشیم؟می      :تینکر

  

  .شوددریچه بسته می

  .اندازددو بلیط دیگر در محفظه می تینکر

  .شودباز میدریچه 
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  .رقصددارد می زن

  

  ...نرقص، من      :تینکر

  .صورتت      

  .)نشیندمی( زن

  .)کندبه او نگاه نمی( تینکر

  کنی؟جا چیکار می این      

  .دونمنمی      :زن

  .درست نیست. جا باشی تو نباید این      :تینکر

  .دونممی      :زن

  .تونم کمک کنممن می      :تینکر

  چطور؟      :زن

  .دکترم من یه      :تینکر

  .)دهدپاسخی نمی( زن

  دونی منظورم چیه؟می      :تینکر

  .آره      :زن
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  شه با هم دوست باشیم؟می      :تینکر

  .فکر نکنم      :زن

  ...نه، اما      :تینکر

  .نه        :زن

  .خوای میشم که تو می ی چیزیهمن هم      :تینکر

  .شهنمی      :زن

  .شهمی      :تینکر

  .خیلی دیره      :زن

  .بکنم را م یبذار سع      :تینکر

  .نه      :زن

  .از دست بریتو  دممیمن اجازه ن. کنمخواهش می      :تینکر

  .)خنددمی(زن 

  .به من اعتماد کن      :تینکر

  چرا؟      :زن

  .شممن از تو روگردون نمی      :تینکر

  .دیم نشون نمی هب روی خوشی هم      :زن

  .گریس .دمت می من هرچیزی را که بخوای به      :تینکر
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  .)دهدی نمیپاسخ(  زن

  .دمقول می  .) کندبار به صورت زن نگاه میبرای اولین(تینکر 

  .شوددریچه بسته می

  .دیگر بلیطی ندارد تینکر
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  ی هفتمصحنه
  

  

  

  .ی دانشگاهخانه کتاب. اتاق مدور

به تن های یکدیگر را هر دو هنوز لباس .کنندی کاغذی نگاه میاند و به برگهنشسته روبینو  گریس
  .رنددا

  .مدادی در دست دارد روبین

  .کندتماشا می اهامگر

  هر حرفی. کنیهمون کلماتی که همیشه استفاده می. حرف زدن بدون صداست      :گریس

  اگه بتونی به یاد بیاری که کدوم صدا مطابق با کدوم حرفه، . مطابق یه صداست      

  .تونی ساختن کلمات را شروع کنیمی      

  .داش شبیه نیستاون حرف به ص      :روبین

  .ر      :گریس

  .اما اون یکی نیست/ اون یکی هست      :روبین

  گه؟می/ دونی این کلمه چیمی. و      :گریس

  .م به/ دونم که این اسممه چون تو گفتیروبین، می      :روبین
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  ...خوام یه کلمه بنویسیخوبه، می      :گریس

  .گریس      :روبین

  .آده صداش به نظر میکنی اون شبیاسم من، پس تو فکر می      :گریس

که به کند به نوشتن، در حالزند و شروع میلبخند می. کندکند و فکر میبه گریس نگاه می(روبین 
  .)دستانه مداد را در دست دارد و زبانش را به حالت تمرکز، از دهانش بیرون آورده استشکلی خام

  

  .پسرها      :گراهام

  .)زندلبخند می گراهام به(گریس 

  خانم؟      :روبین

  .من اسم دارم      :گریس

  پسر داشتی؟ گریس، تا حاال دوست      :روبین

  .آره      :گریس

  چطور بود؟      :روبین

  .م کنهبرام یه بسته شکالت خرید و بعد سعی کرد خفه      :گریس

  شکالت؟      :روبین

  سیاه؟ کاون پسر    :گراهام

 مداد صورتی داری؟      :روبین
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{

{

  .ر این مورد تاثیری نداشتربطی به رنگ نداره، رنگ د      :گریس

  اسمش چی بود؟      :روبین

  .گراهام      :گریس

  

  :روبین

          :گراهام

  .پل      :گریس

  .رو کارت تمرکز کن      

  :روبین

      :گراهام

  .کنمخواهش می      :گریس

  بگو، دوستش داری؟      :روبین

  ...من      :گریس

  .نه      

  .وقت دوستش نداشتمهیچ      

  ...باهاش      :روبین

  .سکس داشتی    :مگراها

.پسرتدوست  

 هنوز دوستش داری؟
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{ 

  .آره      :گریس

  .آره، اون کارو کردم      

  .اون کارو کردم      

  .اُه      :روبین

  .سکوت

  .نویسدمی روبین

  :روبین

      :گراهام

  چیه؟      :گریس

  ی؟اددیه چیزی را توی زندگیت تغییر بدی، چی را تغییر می تونستیمیاگه       :روبین

  .زندگیم را      :گریس

  .ی زندگیتنه، یه چیزی تو      :روبین

  .دونمنمی      :گریس

  .یه چیزی را بگو دیگه      :روبین

  .شه انتخاب کردچیزای زیادی را می      :گریس

  

 .گریسی
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{

{

  :روبین

      :گراهام

  .ستهمسخر      :گریس

  ی برادرت برگرده؟کردآرزو نمی      :روبین

  چی؟      :گریس

  ی گراهام زنده باشه؟کردآرزو نمی      :روبین

  گراهام

        گریس

  .نه .نه      :گریس

  .کنمعنوان یه مرده نگاه نمیمن به گراهام به      

  .کنمجوری به گراهام فکر نمی من این      

  تو به بهشت اعتقاد داری؟      :روبین

  .اصلن. نه      :گریس

 .اگه به بهشت اعتقاد نداری پس به جهنم هم اعتقاد نداری      :روبین

  .تونم بهشت رو ببینمنمی      :گریس

  .کردم گراهام دوباره زنده بشهم یه آرزویی بکنم، آرزو میتونستاگه می      :روبین

  .که آرزویی بکنیتو گفتی یه چیزی را توی زندگیت تغییر بدی نه این      :گریس

 .با این حال انتخاب کن

 )خندندمی(
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{

{

  .دادمرده را به گراهام زنده تغییر میمُ پس گراهامِ      :روبین

  .تو ضمنن اون توی زندگی تو نیس. گراهام چیزی نیست که بشه تغییرش داد      :گریس

  .هست      :روبین

  چطور؟      :گریس

  .هاش را به من دادندها لباساون      :روبین

  

  .کندمی تماشا تینکر

  

  .جوری نیست که اون مرده باشهاین. طور نیست روبینلزومن این      :گریس

  :گراهام

        :روبین

  .کنهجوری به نظر بیاد که حس میتا اون. بدنم      :گریس

  .طور که گراهام در باطنگراهام در ظاهر، همون      

  :روبین

      :گراهام

  .فکر کنم بهتره که االن دیگه اون کلمه را بنویسی. خوشحالم      :گریس

 دادی؟ه چی را تغییر میباالخر

 .من فکر کنم تو بدن خوبی داری
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-کردم، تو را انتخاب میاگه مادرم مادرم نبود و باید یکی دیگه را انتخاب می  :روبین

  .کردم

  !آخی      :گریس

  ...اگه من       :روبین

  .کردمتو ازدواج می با ،مجبور بودم ازدواج کنماگه       

  .کنههیچکی با من ازدواج نمی      :گریس

  :روبین

      :گراهام

  .ممکن نیست      :گریس

  .ممن تا حاال هیچ دختری را نبوسیده      :روبین

  .بوسیمی      :گریس

  .اگه اون دختر تو نباشی نه. جا نباشه نهاگه این      :روبین

  .تمگی، دختر ، نیسکه میمثل اونی من چیزی       :گریس

  .برام مهم نیست      :روبین

  :گریس

      :گراهام

  .برای من نیست      :روبین

{

{

 .کنممن می

 .برای من هست
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جا کسی را ببوسم، که قرار نیست، اما اگه بود، اون یه این اگه قرار بود. گوش کن  :گریس
  .نفر تو بودی

  :روبین

    :گراهام

  .حتمن  :گریس

  !اما  

  !اگر  

  .)گردد سر نوشتنخوشحال بر می( روبین

  .مکثی طوالنی

  .گریس  :وبینر

  .هوممم  :گریس

  :روبین

    :گراهام

  ...من   :گریس

  ...یه جور خاص اام. من هم دوستت دارم  

  ...تو   :روبین

  ...روبین، من   :گریس

{

{

 یعنی ممکنه؟

 .دوستت دارم
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  ...تو  :روبین

  :گریس

    :گراهام

  شی؟دوست دخترم می  :روبین

  ...ای هستی داشتنیتو پسر دوست  :گریس

  .کنممن تو را خفه نمی  :روبین

  ...یه دوست خوبی اما  تو  :گریس

  .من عاشق توام  :روبین

  تونی باشی؟چطور می  :گریس

  .هستم  :روبین

  ...شناسم تو را می من  

  .شناسهتینکر هم منو می  :گریس

  .و عاشقتم  :روبین

  .شناسند، اما عاشقم نیستندآدمای زیادی منو می  :گریس

  :روبین

    :گراهام

  .ریزیم میه داری منو به  :گریس

{

{

 .نه

 .من هستم
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  .خورمقسم می. کنماذیتت نمی. خوام ببوسمتفقط می  :روبین

  ...جا بری وقتی از این  :گریس

  :روبین

    :گراهام

  چی؟  :گریس

  .جا برمخوام از ایننمی  :روبین

  ...اما این   :گریس

  .خوام با تو باشممی  :روبین

  گی؟چی داری می  :گریس

  .با تو باشم جا این خواممی  :روبین

  

  .کندنگاه می روبین یاز باالی شانه شود وداخل می تینکر

  .کنددارد و به آن نگاه میی کاغذ را بر میبرگه

  ه این؟یچ  :تینکر

  .لگُ  :روبین

  .)سوزاندرا میبرد و آنی آتش را به سمت کاغذ میشعله( تینکر

  .مثل یه گل خوشبوئه گریس  :روبین

 .رموقت نمیهیچ}
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  ی هشتمصحنه
  

  

  

  

  .شگاههای دانفنس یل در فضای درونای گِتوده

  .باردباران می

  .ها جریان داردسوی فنسی فوتبالی که در آنصدای مسابقه

  .خوردوول می کارل و رادموشی در میان 

  .عزیزم  :راد

  .کندنگاه می رادبه ( کارل

  .)شودصدایی خارج نمی. کنددهانش را باز می        

  .ندها را دیده باشی که منو به صلیب کشیدهتو باید اون  :راد

  .هیچ. کند چیزی بگویدسعی می(  کارل

  .کوبدبا ناامیدی بر زمین می       

  .)مشغول صحبت است رادکه کند به نوشتن در حالیکشد و شروع میها میدستی به گِل      
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  کردمکارو می خب که چی؟ من هم بودم همین. خورندمی ها صورتموو موش  :راد

  خودتو. کنممن سرزنشت نمی. تو جوونی. گفتمنه نمی. گفتم منوقت نمیهیچ  

  .هیچکی نباید سرزنش بشه. سرزنش نکن  

  

  .کندتماشا می تینکر

  .خواندرود و نوشته را میاش را تمام کند، سپس به سمت او مینوشته کارلدهد اجازه می

  .کندگیرد و دستانش را قطع میرا می کارلبازوهای 

  .شودخارج می تینکر

  .دستی ندارد. تواندنمی. کند دستانش را بلند کندمیتقال  کارل

  .رودمی کارلبه سمت  راد

  .آوردای را که خود به آن انگشت کرده بود، در میدارد و حلقهشده را بر میدست چپ قطع

  .خواندها را میشده بر گلپیغام نوشته

  .بخشیبگو که منو می  :راد

  .)کندحلقه را دست خود می(

  .گم کارلروغ نمیت د من به  

  

  .شودمیکارل موش مشغول خوردن دست راست 
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  ی نهمصحنه
  

  

  

  

  

  

  .اتاق سیاه

  .شوددرون باجه می تینکر

  .نشیندمی

  .اندازدبلیطی را در محفظه می

  .شوددریچه باز می

  .رقصدمی زن

  .کندبرای مدتی تماشا می تینکر

  

  .سالم دکتر  :زن
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  ...گریس، من   :تینکر

  .صورتت  

  .نشیندمیزن 

  .کنندبه یکدیگر نگاه می

  ما با هم دوستیم؟  :تینکر

  کنی؟م کمک می به  :زن

  .گفته بودم که  :تینکر

  .آره  :زن

  چیکار باید بکنم؟  :تینکر

  .نجاتم بده  :زن

  

  .شوددریچه بسته می

  .دیگر بلیطی ندارد تینکر
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  ی دهمصحنه
  

  

  

  

  

  

  .اتاق قرمز

  .شودشنویم، زده میو فقط صدایشان را میشوند توسط مردانی که دیده نمی گریس

بدن خود را نشیند و او که با هر ضربه میگریس شنویم که بر بدن بال را میصدای ضربات چوب بیس
  .دهد می تکان

  

  .کنداندوهگین نگاه میگراهام 

  .خوردکتک می گریس

  

  .گراهام  :گریس

  .خوابهای که با برادر خودش میبمیر، جنده  :صداها
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  باز نبود؟همجنس اششداد  

    ی معتادمرتیکه  

  آره  

  بزنیدش بزنیدش بزنیدش  

  

    .آیدی بزنید، یک ضربه بر بدن گریس فرود میبا هرکلمه

  .گراهام عیسی نجاتم بده یا مسیح  :گریس

-هیچ )ضربه(وقت هیچ) ضربه(وقت هیچ) ضربه(وقت هیچ) ضربه(وقت اون هیچ  :صداها

وقت هیچ )ضربه(وقت هیچ )ضربه(وقت هیچ )ضربه(وقت هیچ )ضربه(وقت 
  ). ضربه(تونه نجاتت بده نمی) ضربه(وقت هیچ )ضربه(

  .گریس  :گرهام

  )ضربه(وقت هیچ  :صداها

  آرامش

  .های دیگری بر او وارد شودکه ضربهماند، هراسان از اینحرکت بر زمین میبی گریس

  .حرف بزن نمبا   :گراهام

  .)شودی از او خارج نمیکند و صدایحرکتی نمی( گریس

  .رسهت نمی دستشون به. تونند اذیتت کنندنمی  :گراهام
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  .)شودکند و صدایی از او خارج نمیحرکتی نمی( گریس

  .هرگز  :گراهام

  .آوردشود که جیغ او را در میوارد می گریسای دیگر از ناکجایی بر بدن ضربه

  .هنوز جون داره  :صداها

که درد از این قبلو  یه تو رگی بزن. کارو کردم نم همینم. خودتو خالص کن  :گراهام
  .کردممن به تو فکر .... خودت را خالص کن ت برسه، به

  .که صدایی از او خارج شودبدون این گریسهای بدن هجوم ناگهانی ضربات و تکان

ذاشتمش روی وقتی حواست نبود، می. ذاشتم توی چایی تا داغ بشهقاشقمو می  :گراهام
-می. خندیدمکشیدی و من میجیغ می) ی دیگریک ضربه(ت بازوت و تو پوس

  .کارو بکن گفتم تو هم با من این

  .کارو بکن با من این  :گریس

  .کردمذاشتی، اما من چیزی حس نمیتو یه قاشق داغ روی پوست من می  :گراهام

  .دونستم قراره قاشق را بذاری روی پوستمچون می  

  .کنیخودتو آماده می اگه بدونی داره میاد،  

  ...اگه بدونی داره میاد   

  .داره میاد  :گریس

  .آیدای دیگر فرود میضربه

  .نه از درد، بلکه با فشار ضربه. خوردتکان می گریسبدن 
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 .تونی تحمل کنیتو می  :گراهام

  .کارو بکنبا من این  :صداها

  .یه حال اساسی به این جنده بدید  

  

  .کندز میتجاو گریسیکی از صداها به 

  .کندنگاه میگراهام به چشمان  حیندر این  گریس

  .گیردرا در دست می گریس سر گراهام

  زدیله می لهبود که واسه همین   :صداها

  کردیخواهش تمنا می  

  خیلی هوس کرده بودی  

  خاریدی اساسیمی  

  کردیتابی میبی  

    تموم کرد؟  

  .خورهتکون نمی  

  قرمز گذارد که او دست میهای گریس در جاییدهد، لباسفشار میگریس  بدن هام دستش را براگر

  .شود جاری میشود، خونین می
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  .کندریزی مینیز در همان نقاط شروع به خون گراهام خود دنزمان ب هم

  .مدل م عزیزدل عزیز دلم عزیز  :گراهام

 .کشیمشون را میهمه  :صداها

 

  .مکث

  .سپس رگبار تیراندازی ممتد

  .گیردپوشاند و سر وی را در دستان خود میرا با بدن خودش می گریسن بد گراهام

  .یابد می ادامه یابد و می ادامه یابد و می تیراندازی ادامه

  .افتدهای بزرگی از گچ و آجر از دیوار فرو میی تیراندازی تکهشود و با ادامهدیوار سوراخ سوراخ می

  .شوده میخون بر آن پاشید شود وچند تکه میدیوار 

  .شودپس از چند دقیقه، تیراندازی متوقف می

  .کنددارد او را نگاه میبر می گریسدستش را از صورت  گراهام

  .نگردکند و او را مینیز چشمانش را باز می گریس

  

  .هرگز. وقتهیچ. هیچی  :هاماگر

  

  .زنندهای نرگس از زمین جوانه میگل
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  .پوشاندها تمام صحنه را میآنو زردی  کنند ، رشد میشوندشکوفا می

  

  .بیندرا میگریس . شودداخل می تینکر

  ند؟همه مرده  :صداها

  .جز این دختر  :تینکر

  .زندرود و کنار او زانو میمی گریسبه سمت 

  .گیرددست او را می

  .جام که تو را نجات بدم من این  :تینکر

  .بویددارد و میگلی را بر می گرهام

  .زندلبخند می

  .قشنگه  :اهامگر
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  ی یازدهمصحنه
  

  

  

  .اتاق سیاه

  .ایمپیش از این تینکر را در آن دیدهرود که ای میبه باجه روبین

  .نشیندمی

  .اندازدتنها بلیطش را در محفظه می

  .شوددریچه باز می

  .رقصدمی زن

  .زدهنخست با اشتیاقی معصومانه، سپس کمی گیج، و پس از آن وحشت. کندتماشا می روبین

  .رقصدزن شصت ثانیه می

  .شوددریچه بسته می

  .کندنشیند و از ته دل گریه میروبین می
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  ی دوازدهمصحنه
  

  

  .اتاق سفید

  .تابداتاق می ست که از شکافی در سقف بهنوری یدر حال حمام آفتاب گرفتن از باریکه گریس

  .در سمت دیگر وی تینکردر یک سمت و  گراهام

  .بخوایکه هرچی   :تینکر

  .آفتاب  :گریس

  .تابهجات نمیآفتاب به همه  :گراهام

  .جاتونم ببرمت اونمی  :تینکر

  .دونممی  :گریس

 .سوزونیمتکامل می  :صداها

  .دستمو بگیرید  :گریس

  ∗.عزیزم  :گراهام

                                                            
∗ Sunshine 
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  .گیرددست دیگر را می گریسیک دست، و  گراهام

  .کنهمیهام درد بیضه  :گریس

  .تو زنی  :تینکر

  .دیوانهس گری  :صداها

  .کنم تحس جا دوست دارم این  :گریس

  .همیشه اینجا باش  :گراهام

  .و اینجا  

  .و اینجا  

  .)سپس کاملن جدی. خنددمی( گریس

  .نندکمی هنوز صِدامها اون  

  .دم   نجاتت میهمون چیزی که ازش   :تینکر

  .باش یا من را بکش عاشقمیا   :گراهام

  .را بهتر کنم توضعتونم می  :تینکر

  .عاشقتم  :ریسگ

  .قسم بخور  :گراهام

  .آره  :تینکر

  .به زندگیم قسم  :گریس
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  .دیگه منو ول نکن  :گراهام

  .گراهام  :گریس

 .کنیمداغونت می  :صداها

  .تینکر  :تینکر

 .ریزه بیرونهای بدنت میجزغاله  :صداها

  .عزیزم  :گراهام

 ....داغون   :صداها

  .به من اعتماد کن  :تینکر

  .وقت رفتنه  :صداها

  .کندرا رها می گریسدست  کرتین

  .شودجریان برق برقرار می

  .ریزدشود که ذراتی از مغزش بیرون میهای محکمی میدچار چنان تکان گریسبدن 

  .گیردها را در بر میکه تمام آنشود تا جاییتر میپرتو نور بزرگ و بزرگ

  .شودکور کننده می
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  ی سیزدهمصحنه
  

  

  

  

  .هال کنار فنسی گِتوده

  .باردباران می

  .در حرکتند کارلو  راد کنارها ای از موشدسته

  

تو یا  "گفت اگه اون می .افتاددونم چه اتفاقی مینمی ،"من"گفته بودی اگه تو   :راد
اگه از من . کشت یا نهدونم که اون تو را می، نمی"من"گفتی و تو می "راد

من، نه دوست من، با من  نه عاشق. نه کارل. منو بکش. من"گم بپرسه، می
بدترین کاری نیست که مرگ  .میرمفوقش اینه که من اول می ".اینکارو بکن

. های یه مرد، یه مرد دیگه ساختبا کندن بیضهتینکر . بکنند تونن باهاتمی
  .ت مرگ بدند که به جاش بهتونند زندگیت را بگیرند نه اینمی

 اثر» چیزهایی که امروز گفتیم«ی رسد که ترانهبه گوش میها صدای آواز خواندن کودکی از ورای فنس
Lenon  وMcCartney خواندرا می.  
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  .دهندزده گوش میهیجان رادو  کارل

  .شودآواز متوقف می

  .یابددوباره ادامه می

  .ایستد، نا استوار میکارل

  .رادرقصی عاشقانه برای  ـ رقصیدنکند به شروع می

  .آوردمانند در می، آمیخته با صدای کودک، صدایی نالهکارل. شودآشفته و شوریده میرقص، 

کند، رقصی متشنج خورد، پاهایش در گل گیر میتلوتلو می کارل ...دهدرقص، ضرباهنگش را از دست می
  .حدسفی بیاز تأ

  .کندتماشا میتینکر 

  . کنداندازد و پاهایش را قطع میرا به زمین می لکار

  .میردمی کارل

  .خنددمی راد

  .بَرندرا می کارلها پاهای موش

  .خواندکودک آواز می
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  ی چهاردهمصحنه
  

  

  

  

  .اتاق سیاه

  .روداش میبه باجه تینکر

  .نشیندکند و با پاهای گشاده از هم در انتهای صندلی میمی باز شلوارش را

  .اندازدچند بلیط به محفظه می

  .رقصدزن می. شوددریچه باز می

  .زندکه زن حرف مییزند، تا وقتق میلخشمگین، ج

  .دکتر  :زن

  .وقت کیری منو تلف نکن  :تینکر

  .بشین  

  .)نشیندمقابل تینکر می(زن 
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  .پاهاتو باز کن  :تینکر

  ....من چی  :زن

  .باز کن ت را اون پای کیری  :تینکر

  .)کندپاهایش را باز می( زن

  .کن نگاش  :تینکر

  .)کندنگاه می( زن

  .بروباهاش ور   :تینکر

  .)کندگریه می( زن

  .باهاش ور برو  :تینکر

  .اینکارو نکن  :زن

  خوای کمکت کنم یا نه؟می  :تینکر

  .آره  :زن

  .کارو بکنپس اون  :تینکر

  .جوری باشماینخوام نمی  :زن

  .تو یه زنی  :تینکر
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  ...خواممی  :زن

  .خواد بگی مین  :تینکر

  ....تو گفتی   :زن

  .مونه تاسف باقی نمیجایی واسه . ستی که هستیتو همون چیزی ه. دروغ گفتم  :تینکر

  .خواستمهر چیزی که می  :زن

  .گریس ،من مسئول نیستم  :تینکر

  .من به تو اعتماد کردم  :زن

  .آره  :تینکر

  .ما با هم دوستیم  :زن

  .فکر نکنم  :تینکر

  .تونم تغییر کنممن می  :زن

  .تو یه زنی  :تینکر

  .کمکم کن. تو هم یه دکتری  :زن

  .نه  :تینکر

  ای هست؟کس دیگه  :زن

  .نه  :تینکر
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  .من تو را دوست دارم  :زن

  .خیالبی  :تینکر

  .فکر کردم دوستم داری  :زن

  .یزی که هستیعنوان همون چبه  :تینکر

  .پس دوستم داشته باش، لعنتی دوستم داشته باش  :زن

  .گریس  :تینکر

  .دور نشو ماز  :زن

  .شوددریچه بسته می

  ...دونستم اگه می  :تینکر

  .دونستمگه میا  

  .دونستمهمیشه می  
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  ی پانزدهمصحنه
  

  

  

  

  

  .اتاق مدور

  .است خوابیدهردیفه ی دوازدهو یک چرتکه هاکاغذها و ای از کتابالبالی توده روبین

  .هنوز مدادی در دست دارد

  .قرار دارد سرشی شکالتی کنار بسته

  .ایستدشود و خیره به تماشای او میداخل می تینکر

  .کشدگیرد و او را باال میرا می روبینموهای 

  .دهدچاقویی را بر گلوی او فشار می تینکرزند و فریاد می روبین

  گاییدیش؟      :تینکر

  اش راه افتاد؟قدر گاییدش که خون از بینیاون      

  .من شاید کسخل باشم، اما احمق نیستم      
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  .)بیندها را میشکالت(

  شون؟از کجا آوردی      

  ا؟ه      

  ها؟      

  .اندها مال گریساون      :روبین

  شون؟از کجا آوردی      :تینکر

  .خریدمشون      :روبین

  پولشو از کجا آوردی؟ کون دادی؟      :تینکر

  .)دهدپاسخ نمی(روبین 

  

  .دکنمیرا رها روبین  تینکر

  .کندی شکالت را باز میبسته

  .گیردمی روبیندارد و به سمت شکالتی بر می

  .بخور      

  .کندبه شکالت نگاه می( بینرو

  .)کند به گریه کردنشروع می

  .اندها مال گریساون      
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  .بخورش      :تینکر

  .خوردشکالت را در حال گریستن می

  .گیردشکالت دیگری را به سوی او می تینکرپس از آن، 

  .خوردبا بغض این شکالت را هم می روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمیین روب

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمی روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمی روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او میتینکر 

  .خوردمی روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمی روبین

  .اندازدمیشکالت دیگری به سمت او  تینکر

  .خوردمیروبین 

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر
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  .خوردمی روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمی روبین

  .اندازدشکالت دیگری به سمت او می تینکر

  .خوردمی روبین

  .گیردآخرین شکالت را به سمت او می تینکر

  .خوردا میسپس شکالت ر. زندعق می روبین

شود که روبین خودش را خیس کرده اندازد، سپس متوجه میی خالی را به سمت او میجعبه تینکر
  .است

  .آشغال منحرف ،خودتو جمع کن      :تینکر

  .ماندزده میوحشتروبین 

    .مالددهد و صورتش را به ادرارش میگیرد و به سمت پایین فشار میسر او را می تینکر

  .کن، زنیکه تمیزش      :تینکر

  .نگردهراسان به اطراف می روبین

  .پاشدرا به اطراف میآن ،ی شکالت ادرارش را تمیز کند، اما جعبهکند با جعبهسعی می

  .گذاردها را روی کثافت میکند و برگهچند کتاب پیرامونش را پاره می

  .کندها نگاه میناراحت به کتاب
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  .گریس      :روبین

  .)گیردا به سمت روبین میقوطی کبریتی ر( تینکر

  .)کندبه تینکر نگاه می( روبین

  .)دهدسرش را تکان می( تینکر

  .)زندکند و آتش میها را جمع میکتاب( روبین

  !شون راهمه      :تینکر

  .ایستدها میور شدن آنزند و به تماشای شعلهها را آتش میتواند کتابکه میتا جایی

  .گراهامراه با هم ،منگ. شودداخل می گریس

  .کندتماشا می

  .خنددعصبی میروبین 

  .سردم بود. ببخشید      :روبین

  .بردرا به سمت آتش می گریس، گراهام

  .کندها گرم میدستانش را با حرارت شعله گریس

 .قشنگه      :گریس
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  ی شانزدهمصحنه
  

  

  

  .های گل کنار فنستوده

  .گرمای سوزان

  .صدای آتش

  .دانها مردهبیشتر موش

  .دوندسو میسو و آناند، سراسیمه به اینها که زنده ماندهآن

  .فقط اکنون وجود داره      :راد

  .)کندگریه می(

  .)کشداو را در آغوش می( کارل

  .طور بودههمیشه همین      :راد

  .بوسداو را می کارل

  .ندکُمیرا  راد
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    .داشت خواهمهمیشه دوستت       :راد

  .گمت دروغ نمی وقت بههیچ      

  .کنمت خیانت نمی وقت بههیچ      

  .به زندگیم قسم      

  .شوندهر دو ارضا می

  .گذاردمیکارل آورد و در دهان اش را در میحلقه راد

  .کندگریه می. دهدرا قورت میآن کارل

  .خوابند یکدیگر میکشند، سپس پیچیده بر شدت همدیگر را در آغوش میبه

  .کندتماشا می تینکر

  .کندجدا می کارل را از راد

  ؟یکی کدوم، رادتو یا اون،       :تینکر

  .من. کارل نه. من      :راد

  .)بُردرا می رادگلوی ( تینکر

  .)تواندنمی. برود رادکند به سمت تقال می( کارل

  .طور باشهتونه ایننمی      :راد

  .)میردمی(

  .شبسوزونید      :تینکر
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  ی هفدهمصحنه
  

  

  

  

  .اتاق مدور

  .اندکنار خاکستر آتش نشسته گراهامو  گریس، روبین

هنوز آتش  که گیرد انگارها را روی خاکستر میمالد و آنهنوز دارد آرام دستانش را به هم می گریس
  .روشن است

  .یابداش را از میان خاکسترها باز میچرتکه

  .گیردمی گریسرا به سمت آن

  .دهداو پاسخی نمی

  

  م؟گمونم یاد گرفته. م کرده با اعداد کار      :روبین

  .)دهدپاسخی نمی( گریس

  نشونت بدم؟      :روبین
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  .)دهدپاسخی نمی( گریس

  ....باشه من       :روبین

  .کنمسعیمو می. موندهروزای باقی       

  .)شمردهای یک ردیف را میمهره(

  .هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. یک      

  .دهدز ردیف دیگر را حرکت میای او سپس مهره شودگانه خیره میهای هفتبه مهره(

  .یک      

  .)شمردهای سه تا هشت را میهای ردیفمهره(

  . سیزده. دوازده. یازده. ده. نه. هشت. هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. یک      

  . بیست و دو. بیست و یک. بیست. نوزده. هجده. هفده. شونزده .پونزده. چهارده      

  بیست و . بیست و هفت. بیست و شش. پنج بیست و. بیست و چهار. بیست و سه      

  .سی و پنج. سی و چهار. سی و سه. سی و دو. سی و یک. سی. بیست و نه. هشت      

  . چهل و دو. هل و یکچ. چهل. سی و نه. سی و هشت. سی و هفت. سی و شش      

  چهل و هشت. چهل و هفت. چهل و شش. چهل و پنج. چهل و چهار. چهل و سه      

  . پنجاه و دو. پنجاه و یک. نجاهپ. چهل و نه      

  .)شودها خیره میبه مهره(

  . پنجاه و دو تای هفت تایی      

  .)دهدای از ردیف دیگر را حرکت میآرام مهره( 

  .یک      
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  .)شماردهای آخر را میهای ردیفمهره(

  . چهارده. سیزده. دوازده. یازده. ده. نه. هشت. هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. یک      

  بیست و. بیست و دو. بیست و یک. بیست. نوزده. هجده. هفده. شونزده. پونزده      

  . بیست و هشت. بیست و هفت. بیست و شش. بیست و پنج. بیست و چهار. سه      

  . سی. بیست و نه      

  .سی در پنجاه و دو در هفت      

  .)کندنگاه می گریسبه (

  .سی تا پنجاه و دوتا ضربدر هفت      

    گریس؟      

  .)دهدپاسخی نمی( گریس

  .سازدآورد و از آن یک بند میدر می ،گریس است مالرا که در اصل  ∗اشیشلوارجوراب ـ 

  .ایستددارد و روی آن میای بر میصندلی

  .اندازدبندد و گره آن را دور سر خود میبند را به سقف می

  .ماندبرای لحظاتی ساکت می

  .گریس      :روبین

  .گریس      
                                                            
∗ tights 
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  .گریس      

  .گریس      

  .گریس      

  .گریس      

  .کنمخانم خواهش می      

  .شودصندلی از زیر پای روبین کشیده می

  .شوددارد خفه می

  .کندتماشا میتینکر 

  .میرهاون داره می! گریس    :گراهام

  .)دهدپاسخی نمی( گریس

  .کندبه روبین نگاه میگراهام 

  .تواند او را ببیندمی. کندنگاه می گراهامبه  روبین

  .کنددراز می گراهام ، دستش را به سمتر حال خفه شدند

  .گیرددستش را میگراهام 

  .کشدپیچد و میسپس دستانش را دور پاهای روبین می

  .میردمی روبین

  .نشیندزیر پاهای آویزان روبین می گراهام

  .گیردرود و دست او را میبه سمت گریس می تینکر
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  .یگریس شب به خیر بگودوستان  به      :تینکر

  .برداو را بیرون می

  .نشیندمی روبینحرکت و آویزان زیر بدن بی گراهام
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  ی هجدهمصحنه
  

  

  

  

  .اتاق سفید

  .هوش روی تخت خوابیده استبی گریس

  

و خون در جایی که باید . اش پیچیده شدهای که دور کشاله و سینهبرهنه است جز جوراب شلواری
  .هایش باشدسینه

  .اش بسته شده استآلودی که دور کشالهبرهنه است جز بانداژ خون. ار او خوابیده استهوش کنبی کارل

  .ایستدبین آن دو می تینکر

  .کنداش نگاه میکند و به کشالهرا باز می گریسبانداژ  تینکر

 .خوردتکان می گریس
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  ...ح...ح      :گریس

  ....خواستی، امیدوارم همون چیزی که می      :تینکر

  .....ح....ح....ح      :گریس

  .بردکند که بلند شود و او را به سمت آینه میکمک می گریس به تینکر

  .شودداخل می گراهام

  .کندبا دقت به آینه نگاه می گریس

  .کنددهانش را باز می

  .تمومه      :گراهام

  .تیپیچه پسر خوش      :تینکر

  .مثل برادرت      

  ...امیدوارم       

  .خواستیهمون چیزی که می      

  .)کنداش را لمس میی بیضهجای بخیه(گریس 

  ...ح... ح      

  دوستش داری؟      :تینکر

  ...ح      :گریس
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  .کنیش عادت میبه      :تینکر

  .شه گریس صدات کرددیگه نمی      

  .کنممن گراهام صدات می. گراهام... زنیم صدات می      

  .)روددارد می(

  .تینکر    :گراهام

  .)کندنگاه می به گریسگردد و بر می( تینکر

  :گریس

      :گراهام

  .دکتر نیستمواقعن یه من یه . سفمأمت      :تینکر

  .)بوسدآرامی او را میبه(

  :تینکر

      :گراهام

  .روندگردند و میبر می گراهامو  تینکر

  .ماندبه آینه خیره می گریس

  .کندخیزد و دهانش را باز میاز تخت برمی کارل

  .کندس نیز به کارل نگاه میگری. کندنگاه می گریسبه 

  .دهدفریادی خاموش سر می کارل

{

{

 .حسش کردم

 .خداحافظ گریس
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  ی نوزدهمصحنه
  

  

  

  

  

  .اتاق سیاه

  .نشیندشود و میداخل می تینکر

  .اندازد میماشین تماشا بلیطی در 

  .شوددریچه باز می

  .رقصدمی زن

  .نشیندو می ایستدزن باز می

  .سالم تینکر      :زن

  .سالم عشق من      :تینکر

  وری؟چط      :زن
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  .اون مُرد      :تینکر

  کی؟      :زن

  .سکوت

  شه ببوسمت؟می      :زن

  .)زندلبخند می( تینکر

  .آیدکند و به سمت تینکر میمیزن پارتیشن را باز 

  .بوسدرا می تینکر

  .دودل است تینکر

  .بوسدزن دوباره او را می

  .بوسداو را می تینکر

  .نگاهش پایین است تینکر

  .م گیج شدهمن       :تینکر

  .دونممی      :نز

  ...فکر کنم من       :تینکر

   .دچار بدفهمی شدم      

  . تو قشنگی. دونممی      :زن

  ...گریس، اون       :تینکر
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  .من تو را دوست دارم. دونممی      :زن

  .نگرندبه یکدیگر می

  .بوسدزن تینکر را می

  .تینکر نیز

  .آوردزن تاپش را در می

  .کندهایش نگاه میتینکر به سینه

  .گیردی راست او را به دهان میر سینهتینک

  ...م وقتی نکمن به تو فکر می      :زن

  ...کهاین تو بودی کاش  ایم نکو آرزو می      

  .)کندکند و به او نگاه میسینه را رها می(  تینکر

  .مهایی که تا حاال دیدهبهترین سینه      

  .منو بکن تینکر      :زن

  مطمئنی؟      :تینکر

  .بکن منو      :زن

  .نگرندکه یکدیگر را میشوند در حالیردو برهنه میه

  .نگرندایستند و به بدن یکدیگر میبرهنه می

  .گیرندآرام یکدیگر را در آغوش میآرام
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  .کنندآرامی شروع به سکس میبه

  .)کندگریه می( زن

  ...تونیم حالت خوبه؟ می   .)کندصبر می( تینکر

  ....نه، نه من      :زن

  خوای نکنم؟شی میمیاذیت       :تینکر

  .داردخواهد دست بکشد، زن او را نگه میمی

  .جا بمونهمون. جا بمونهمون      :زن

  .عاشقتم      

  .کنندبسیار آرام شروع به سکس می

  .کندتینکر شروع به گریستن می

  .زندهای او را لیس میزن اشک

  .من کیرتو دوست دارم تینکر      :زن

  تینکرکیرتو توی خودم دوست دارم       

  بکن منو تینکر      

  محکم، محکم، محکم      

  بزن      

  آبتو بریز توی بدنم
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  عاشقتم تینکر      

  .)شودارضا می(  تینکر

  .متأسفم      

  .نه      :زن

  ....نتونستم       :تینکر

  .دونممی      :زن

دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم  به من لعنت به من لعنت به منلعنت   :تینکر
  چی اومدی؟واسه 

  .تقصیر منه. دونممی    .)خنددمی( زن

  ....نه، من       :تینکر

  .چیزی نیست      :زن

  .دوستت دارم      

  .حاال حاالها وقت داریم      

  

  .تینکر درون زن، بدون حرکتبدن دارند، همدیگر را نگه می
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  اینجایی؟      :زن

  .آره      :تینکر

  .االن      :زن

  .آره      :تینکر

  .با من      :زن

  .آره      :تینکر

  .مکث

  اسمت چیه؟      :نکرتی

  .گریس      :زن

  ....نه، منظورم اینه       :تینکر

  .اسمم گریسه. دونممی      :زن

  .)زندلبخند می( تینکر

  .دارم گریسدوستت       
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  ی بیستمصحنه
  

  

  

  

  

  .های گل کنار فنستوده

  .باردباران می

  .اندمقابل یکدیگر نشسته گریسو  کارل

های او را لباس. آیدبه نظر می گراهامکاملن شبیه به  )نظر صدا هم از نظر ظاهر و هم از( اکنون گریس
  .به تن دارد

  .اندگریس) یزنانه(های را به تن دارد، که البته لباس روبینهای لباسکارل 

  .کارلهای ، و دیگری مشغول زخمگراهام/گریسهای دو موش، یکی مشغول جویدن زخم

  

 .تمام و کمال یبدن    :گراهام/ گریس
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  قصید که ر کشید اما جوری میی روز را پشت سر هم سیگار میهمه        

  .تونی بکنیفکرشم نمی        

 ند؟ کرده یکار ینتا حاال همچ        

  .ردمُ    

  .سوزونده شد        

  .ها موندبه لباس سوز نیمهای گوشت تیکه        

  .به زندگی برگشت        

  گی؟وقت هیچی نمیچرا تو هیچ        

  عاشقم       

  بود       

گیری و تا روتا از آینده شنوی و یه لبخندی تحویل مییه صدایی می
    کارو بکنی؟ کنی با من اینزاده چطور جرئت میگردونی توی حرومبرمی

  .حسش کردم       

  .جااین. این توُ. جااین       

  .معنیهوقتی حسش نکنم، بیتا و        

  .معنیه، بیبرخاستن جافکرکردن به از        

  .معنیه، بیغذا خوردن به فکر کردن       

  .معنیهفکر کردن به لباس پوشیدن، بی       
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  .معنیهفکر کردن به حرف زدن، بی       

    .معنیهسرتا پا بیکه مردن  فکر کردن به       

  

  .جاستاالن این       

  .طرف رف و اینطمحفوظ اون        

  .گراهام       

  .)سکوتی طوالنی(      

  .باشجا همیشه این       

  .ترمرسی دک       

  

  .کندبه کارل نگاه میگراهام / گریس

  .کندگریه می کارل

  

  .کمکم کن    :گراهام/ گریس

  

  .کندبازویش را بلند می کارل

   .گیردرا می او دستی قسمت باقی مانده گراهام/ گریس



 90    سارا کِین |پاک 
  .کندگریه میکارل . شوندبه آسمان خیره می

  .آیدباران بند می

  .شودآفتاب می

  .زندلبخند می گراهام/ گریس

که نور کورکننده و شود، تا جاییها بلند و بلندتر میشود، جیرجیر موشتر میآفتاب درخشان و درخشان
  .شودصدا کر کننده می

  

  

  

   .تاریکی
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