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  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢
 

  

  

  باشد تمامى حقوق براى سایت مایند موتور محفوظ مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شناسنامه اثر

 

 (Phaedra's Love) گیِ فدر لدادهد: اثر عنوان

  )نامه نمایش(

 (Sarah Kane) سارا کِین: مولف

  م سودایی: مترجم
  ویرایش دوم | اول:  چاپ نوبت
  هزار و سیصد و هشتاد و هفت ماه یک آبان:  انتشار تاریخ
  هزار و سیصد و نودیک مردادماه : دوم ویرایش تاریخ
  MindMotor الکترونیک نشر

 



  ٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  

  

  

  

 ی من برای وینسنت اوکانلشناسانهقدر سپاسگذاری

  )نیویورک(نویسان جدید نامهکنیون و نمایشمل

  .توانستم این نمایشنامه را بنویسمکه بدون حمایت آنان نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴
 

  

  

  

  

  برای سیمون

  جو و النا

  

  با عشق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  ۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  
  

  

 :شخصیت ها

  

  هیپولیت

  دکتر

  فدر

  استروف

  کشیش

  تسئوس

 

 

  

 :عتجما

  

  1مرد 

  1زن 

  کودک

  2زن 

  2مرد 

  1پلیس 

  2پلیس 

  

 



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۶
 

  

  

  نخستی  صحنه
  

  

 

 

  

  سلطنتیکاخ 

  

  .اتاقی تاریک به تماشای تلویزیون نشسته است هیپولیت در

 و هـای خـالی چیـپس و کیـک     پاکـت  برقی،گرانقیمت های بازی روی مبل لم داده و اطرافش را اسباب
  .ه استفرا گرفت  جوراب شورت و طور همین

  .کندتماشا مییک فیلم هالیوودی  خورد ورد همبرگر میدا

  .کشداش را باال میبینی

  .عطسه را بگیرد خاراند تا جلویاش را می بینی. گیرداش می عطسه

  .آیداش میهنوز عطسه

  .داردمیگردد و جورابی بردر اتاق می

  .کنداش را در آن خالی می بینی کند وجوراب را دقیق وارسی می

  .خوردهمبرگرش را می اندازد وباره جوراب را روی زمین میدو

  .شودفیلم خشن می

  .کندهیپولیت آرام فیلم را دنبال می

  .اندازدش کنار کند و میدارد، براندازش میمی جوراب دیگری بر



  ٧    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .داردکند و برش میاش می وارسی. داردمی بر  یکی دیگر

  .رسدای لذت به انزال میبدون ذرهکه ند تا جاییزجلق می کند،را درون جوراب می» شآلت«

  .کند کف اتاقپرت می کشد بیرون وجوراب را می

  .زندگاز می دارد وهمبرگر دیگری بر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٨
 

  

  

  می دو صحنه
  

  

  

  

  

  .افسردگی داره    : دکتر

  .دونممی    : فدر

  .و بادوم زمینی زنده باشه همبرگرش با تونه که همهنمی .کنهرژیمش را عوض باید    : دکتر

  .دونممی    : فدر

  .دهمیبو  .ههاشو بشور لباس باید گاهی همهراز    : دکتر

  .خودم اینو بهت گفتم .دونممی    : فدر

  کنه؟درطول روز چیکار می    : دکتر

  .خوابهمی    : فدر

  که خواب نیست چی؟ وقتایی  :دکتر

  .سکس داره بینه وفیلم می    : فدر

  ره؟م میه بیرون    : دکتر

  .رنخوابن و میباهاش می آن پیشش،می .زنهشون زنگ می به .نه    : فدر

  نه؟ زن هستن دیگه؛    : دکتر

  .بازها حشرونشری نداره جنسبا هم. آره    : فدر



  ٩    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .باید یه فعالیتی بکنه. به وضع اتاقشم باید برسه    : دکتر

کـردم کمـک   فکـر مـی  . تونه بگـه میم من هِ مادربزرگزنی را ها که تو می این حرف    : فدر
 .  آدمی بیشتری ازت بر

  .اون خودش باید به خودش کمک کنه    : دکتر

  ؟دیمی تو میما داریم چقدر پول واسه    : فدر

ش حـس  همـه  مباید خوابه؛می بعدازظهر 4تا اگه  .نداره ی وجوداهیچ مشکل پزشکی    : دکتر
               .                                                             داره نیاز سرگرمیاون به . بدی داشته باشه

  .داره ییچند تا    : فدر

  اون با تو هم سکس داره؟    : دکتر

  چی؟    : فدر

  خوابه؟اون با تو هم می    : دکتر

  .ی سلطنتی هستیمما یه خونواده .دری اون پسرممن ناما    : فدر

شـون   هـم واسـه   لپـو  ان؟خوابن کیکه باهاش میخواستم توهین کنم، اما اونایینمی    : دکتر
                                                                  ده؟                            می

  .ندارم اصلن خبر    : فدر

  .کنهشون پول هم خرج می حتمن واسه    : دکتر

  .خیلی محبوبِهیپولیت     : فدر

  ؟چرا    : دکتر

  .که جذابه واسه این    : فدر

  توهم خاطرخواهشی؟    : دکتر

  .من زنِ بابای اون پسرم    : فدر

  رفیق هم داره؟ دوست و    : دکتر

  .ست زاده اون یه شاه    : فدر



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ١٠
 

  رفیق هم داره یا نه؟ خب دوست و    : دکتر

  پرسی؟خودش نمی واسه چی از    : فدر

  دوست و رفیق هم داره؟ .پرسممی حاال هم دارم از تو .مپرسیده    : دکتر

  .معلومه که داره    : فدر

  خب کیا هستن؟    : دکتر

  واقعن با خودش حرف زدی؟    : فدر

  .چیز زیادی نگفت    : دکتر

  .زنهباهام حرف می .من دوست اونم    : فدر

  ی چی؟درباره    : دکتر

  .چی همه    : فدر

  )کنداه میگبه فدر ن(دکتر 

  .ما با هم خیلی صمیمی هستیم    : فدر

  ش چه فکری داری؟خب خودت درباره .دونممی    : دکتر

کـنم بعـدِ   فکرمـی  .باید یه کمکی بکنی کنم تومی فکر. کنم پسرم مریضهمن فکر می    : فدر
ایـن   از تر رکشتهتر سلطنتی باید کادک درس خوندن و سی سال تجربه، یه هفت سال

                                                                                     .کنه اون باید وزن کم :باشه که بگه

  کی مراقب اوضاعِ؟ وقتی شوهرت اینجا نیست؛    : دکتر

  .دخترم. من     :فدر

  گرده؟می شوهرت کی بر    : دکتر

  .دونمنمی    : فدر

  هنوزم دوستش داری؟     :دکتر

  .مش وقتی زنش شدم هنوز ندیده از. معلومه که دوستش دارم    : فدر

  .باید خیلی تنها باشی    : دکتر



  ١١    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .هامو دارم خب من بچه    : فدر

  .شهاحتمالن پسرت دلش واسه باباش تنگ می    : دکتر

  .فکر نکنم    : فدر

  .واقعیشهگ مامان ِنشایدم دلت    : دکتر

  .)کنده مینگا دکتر به(  فدر

به هرحـال   !اما خب .شکی نیست تونی جای مامانشو خوب پرکنی؛که شما می این در    : دکتر
   .کنمشایدم دارم اشتباه می. که نیستید خونشما از یه 

  .گیداری درست می    : فدر

  .تر از اونیه که بخواهیم به چشم یه یتیم بهش نگاه کنیمالبته بزرگ    : دکتر

یـه   .ای،چیزی بکنیخواستم یه معالجه ،حدس و گمان بیاریخواستم که من ازشما ن     :فدر
  .راهی پیدا کنی

  .بدی داشته باشه، امروز تولدشه بایدم حس    : دکتر

  .جوریه شه که ایناالن چند ماهی می    : فدر

  !لحاظ پزشکی مشکلی نداره ها از    : دکتر

  ازلحاظ پزشکی؟    : فدر

  .متاسفم خانم .شدنی نیستاینم که درمان .نچسبِاون فقط یه جورایی     : دکتر

  .شه کرددونم دیگه چیکار می نمی    : فدر

  .خیالش بشیدبی  : دکتر

  

  

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ١٢
 

  

  

  ومی س صحنه
  

  

  

  

  

  .کردن است استروف مشغول کار

  .شودفدر وارد می

  

  

  .مامان  : استروف

  .باهام حرف نزن برو اینجا وانستا، به من نزدیک نشو،    : فدر

  مگه؟ چی شده  : استروف

  .نشده هیچی .هیچی     :فدر

  .تونم بگم چی شدهمن می  : استروف

  بشکنه فکرکردی؟ ، قلبتکه قلبت تا حاال به این     :فدر

  .نه  : استروف

کشیدن خالص  درد ت دربیاری تا دیگه ازسینه از کردی که قلبتو این فکر به تا حاال    : فدر
  بشی؟ 

  .دهکه آدمو به کشتن می این  : استروف

  .کشهمی داره منو ه کهاین    : فدر



  ١٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .کنیفکر می! نه مامان  : استروف

  .زنهیه چیزی داره وجودمو آتیش می    : فدر

  .به هیپولیت قضیه مربوطِ  : استروف

  .)  کشدجیغ می(    : فدر

  .هیپولیتیتو عاشق ِ  : استروف

  گی تو؟داری میچی  .)خنددعصبی می(    : فدر

  !اای هریخته اساسی به هم  : استروف

  .نه    :فدر

  .)کندنگاه می به او(  : استروف

  قدر واضحه؟ یعنی این    : فدر

  !من دختر تو هستم !مامان  : استروف

  جذابیه؟ کنی اون پسرتو فکر می     :فدر

  .کردمقبلنا همچین فکری می  : استروف

  که نظرت عوض شد؟ چی شد    : فدر

  .شناختمش دیگه  : استروف

  تو اونا دوستش نداری؟    : فدر

  !نه راستش را بخوای،  : ستروفا

  تو هیپولیت را دوست نداری؟    : فدر

  .، واقعن نهنه  : استروف

  .همه اونا دوستش دارن    : فدر

  .کنیماون داریم تو یه خونه زندگی می و من   :استروف

  .ی بزرگیهخونه اما این خونه،    : فدر

  .اونم آدم بزرگیه  : استروف



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ١۴
 

  .یدقبلنا بعضی وقتا با هم بود    : فدر

  .م کردکالفه   :استروف

  هیپولیت خسته شدی؟ از    : فدر

  .نهکمی کسلم  : استروف

  نه؟کمی کسلت    : فدر

  .ترسونهآدمو می    :استروف

  .آدآخه واسه چی؟ همه که از اون خوششون می    : فدر

  .دونممی  : استروف

  .دونم االن توُ کدوم اتاقهمیمن     : فدر

  .  خورهیجاش تکون نم که از اون  : استروف

فرسـنگی  تـونم از یـه  مـی  .کـنم احساسـش  پشت این دیوارها حسش کنم، از تونممی    : فدر
  .                                                        ضربان قلبشو بشنوم

  ؟از فکر هیپولیت در بیای ریزی تاروهم نمی یکی چی باواسه  : استروف

یـه   .نـاگزیر  یـه حـس   تونی ببینیش؟می .خیلی قوی چیزیه  .بین ما هست چیزییه     : فدر
  .چیز مقدر

  .نه  : استروف

  .که ما را به هم نزدیک کرده    : فدر

  .ترهاون بیست سال از تو جوون  : استروف

   .بیارم شدست برم بهخوام  می    : فدر

  .اما این درست نیست  : استروف

  .اون پسر من نیست    : فدر

  .ون پسریاما تو زن ِبابای ا  : استروف

  آد؟به چه کارِ من می .گردهنمی وقت بر همون بابایی که هیچ .آره    : فدر



  ١۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  این قضیه بویی ببره چی؟ اگه یکی از !مامان  : استروف

  .نمیشه همچین چیزی را رد کردبه هرحال     : فدر

ر رفتـا  همچین خوش ندخوابیدهکه باهاش اون با کسایی. مدیدهمن یه چیزایی  !مامان  : استروف
  !                            نیست ها

  .خیالش بشمبیبتونم  شهب باعث  شاید این    : فدر

  .کنهخیلی بد رفتار میا اونا ب  : استروف

خـواب پـا    از خیال با این فکر و .تونم دَووم بیارمنمی .ازش خالص شمتونم دیگه نمی    : فدر
 .زنم که عاشـق هیپـولیتم  می جارجا باالخره همه. کنهفکرش داره داغونم می .شممی
خـوب   همدیگـه رو  ما دونی کهمی زنه؛می شومن حرف با ماون .زنمحرف می اونبا  نم

 چـی بـاهم  ی همـه دربـاره  .من و هیپولیت خیلی با هم صمیمی هسـتیم  .شناسیممی
  ...دونم که من می .دهکه چقدر اون رو آزارش می این و زنیم؛ سکسحرف می

  .تونی اونو درمان کنین خیال نباش که تو میبه ای  : استروف

  ...داشتکه واقعن دوستت می داشت؛اینو بدون اگه یکی بود که دوستت می    : فدر

  .مونههیپولیت مثل سم می  : استروف

  ...شدنداشت که اونای ِدیگه داغون میقدر دوسِت می اون    : فدر

هیپولیـت اونـا را   . اونـا دوسـتش دارن   ی همـه  .دوسـت دارن  اونای دیگه هیپولیت رو  : استروف
  .                              این مورد تو هم استثنا نیستیدر. کنهخودشم حساب نمی هیچیِ

  .دهچه لذتی به آدم دست می...   : فدر

 .خیالِ این قضـیه شـو   و بی بیا !کن مامانهبه من نگا. دخترِتو .این منم استروف !مامان  : استروف
  .       خاطر منبه .امانترا خدا م

  خاطر تو؟ به    : فدر

ی حواسـت بـه   همـه . دینمـی  دیگه دل به کار .دیگه هیچ حرفی جز این چیزا نداری   :استروف
  .                     دونی اون چی هستاما نمی .اونه

  .زنمهمچین زیاد هم راجع به اون حرف نمی    : فدر



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ١۶
 

ازگـاهی  هر. باهاشی حتی وقتی باهاش نیستی هم .ا با اونیتو بیشتر وقتت ر. نه مامان  : استروف
میای و با من حرف مریضی ِاونـو   وقت اون م؛ی تواَآد این منم که بچههم که یادت می

  .                      کشیپیش می

  .من نگرانشم     :فدر

  .بری پیش دکتر تونی یه سرمی .اینو قبلن هم گفتی  : استروف

  ...اون    : فدر

  .اون خاطرنه به خودت بکن، خاطرِ کارو به این  : ستروفا

   .مشکلی ندارممن     : فدر

  .باید بکنم دونم چیکارنمی

هرچـی   .یکـی دیگـه بخـواب    با .دونم نمی .برو پیش تسئوس .کن مامان اون دوری از  : استروف
  .                        شد شد،

  .کارو بکنم تونم این نمی    : فدر

  .تونی باشیمی ،مردی که بخوای تو با هر  : استروف

  .خوام اما من اونا می    : فدر

  .مردی جز هیپولیت هر  : استروف

  .خوامشاونی که می جز رم،با هیچ مردی نمی    : فدر

  یه بار خوابیدی؟ از تا حاال با هیچ مردی بیشتر  : استروف

  .کنه ش فرق می این قضیه    : فدر

  ...این خانواده !مامان  : استروف

  .دونممی. آره! اُه    : فدر

  ...ببرهاین قضایا بو  اگه یکی از  : استروف

  .دونممی .دونمآره می    : فدر

  .                       کننتوی خیابونا پوستمونا می. هایی هستندمردم همیشه دنبال همچین بهونه   :استروف



  ١٧    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  !آره .حق با توئه !آره! نه! آره !آره    : فدر

  واسه چی باهاش ازدواج کردی؟ .سئوس فکرکنبه ت  : استروف

  .آدیادم نمی    : فدر

  .بعدشم به بابای من فکر کن  : استروف

  .گیفهمم چی می می    : فدر

  کنه؟باره چه فکری میاون در این  : استروف

  ...اون    : فدر

  .کنی تونی بهش فکرحتا نمی .تونی چیزی بگیمعلومه که نمی .معلومه  : استروف

  .نه    : فدر

  .جور بد شانسی جنسیه یه هیپولیت  : استروف

  ...من ...آره    : فدر

  .هیشکی هیشکی نباید بدونه،  : استروف

  ...من .گیراست می .آره    : فدر

  .هیشکی نباید از این عشق بویی ببره   :استروف

  .نه    : فدر

  .حتا هیپولیت  : استروف

  .نه    : فدر

  خوای چیکار کنی؟حاال می  : استروف

  .شممی خیالشبی    : فدر

  

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ١٨
 

  

  

  مچهاری  صحنه
  

  

  

  

  

  

  .کندکم تلویزیون تماشا می خیلیبا صدای  هیپولیت،

  .کندبازی می دارکنترلبازی ِ با یک ماشین اسباب

  .چرخدطرف اتاق می آن طرف و ماشین این

  .بردکدام لذتی نمی هیچ مشخص است که از .حرکت استتلویزیون در نگاه هیپولیت بین ماشین و

  .خوردمی دارد وآن برمی از .روی پاهای اوست جورواجورهای ی بزرگی از شیرینیجعبه

  

  .شودهای کادو وارد میفدر با بسته

  .کندبه هیپولیت نگاه می ایستد وای میچند لحظه

  .کندبه او نگاه نمیهیپولیت 

  .آیدجلوتر می فدر

دارد های زیر را بر مـی لباس ها وجوراب .شودیمشغول مرتب کردن اتاق م گذارد وها را زمین می هدیه
  .گذاردها را تاشده روی زمین می آن. یابدجایی نمی. جا بگذارد ها را آن ست که آنودنبال جایی

  .اندازدداخل سطل زباله می کند وچیپس را جمع می های خالی شیرینی وبسته

  .هیپولیت حواسش به تلویزیون است



  ١٩    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .رنورتری را روشن کندچراغ پ کهرود فدر می

  خرین باری که با یکی خوابیدی کی بوده؟آ  : هیپولیت

  .این سوالی نیست که تو از نامادریت بپرسی    : فدر

-دسـت  را اینم بدون که اون هـم همچـین خـودش    .کار نیست حاال که تسئوسی در  : هیپولیت
  !                            نخورده باقی نگذاشته

  .زدیون را بابا صدا میای کاش ا    : فدر

  . دونماینو خوب می .داشته باشند سلطنتیهمه ازخداشونه یه کیر   : هیپولیت

  کنی؟داری چی تماشا می    : فدر

  .ترجیح بدی طور اگه تو این. سلطنتی کُسیا یه   : هیپولیت

  .)دهدجوابی نمی( :فدر

ند هـزار  چ. یه جایی هم جنگه. ندهیه بچه را کشت .یه تجاوز دیگه .بینمدارم اخبار می  :هیپولیت
کـه امـروز    واسه این .اینا مهم نیست دومِ اما هیچک. نددست دادهرا از ننفر هم کارشو

  .                          سلطنتیهتولد روز یه 

  گیری؟واسه چی مثل دیگرون جشنی چیزی نمی    : فدر

  .آداین چیزا خوشم نمی از  : هیپولیت

  سکوت

  .کنداش بازی میبازی ماشین اسبابهیپولیت با 

  .اندمال من معلومه که این آشغاال! اند؟ آرهها مال مناون بسته  : هیپولیت

اونـا را بـا دسـت     دکـنم دوسـت داشـتن   فکـر مـی   .وازهدر ند جلـوی اونا را آورده ممرد    : فدر
  .                              باهات عکس بگیرن خودشون بهت برسونن و

  .انداونا آدمای بدبختی  : ولیتهیپ

  ؟برات جالب نیست .آره    : فدر



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢٠
 

تـونم  غلطـی مـی  چـه   آشـغاال این آت من با )کندها را باز میهدیه یکی از(آوره  نفرت  : هیپولیت
ایـن   منـو از شـرّ  !Letter-bomb)دهـد  را تکان مـی ای بسته( آخه چیه این؟ بکنم؟

  .اجی ندارماحتی ش من به. ش به اَکسفامبده. راحت کن

  .ی احترام مردمهها نشانه این    : فدر

  .از پارسال کمتره  : هیپولیت

  روز تولد خوبی داشتی؟    : فدر

  .که موتورمو خط انداختند کثافتاییغیر از اون . آره  : هیپولیت

  .شی تو که موتور سوار نمی    : فدر

  . شوناحترامیی بینشونه .ندروش خط انداخته. تونماالن نمی  : هیپولیت

  سکوت

  .کنداش بازی میبازیهیپولیت با ماشین اسباب

  این ماشینو کی بهت داده؟    : فدر

  .آرمخوام به دست میکه چیزی را که می تنها راه مطمئن شدن از این .خودم  : هیپولیت

  .)رسدبه گوش می و ماشین تنها صدای تلویزیون .سکوت(

  ؟از خودت دیگه چه خبر     :فدر

  خوای؟خودم؟ شیرینی میاز   : هیپولیت

  ...من    : فدر
  .ممنونم. نه

  ...آخرین باری که تو 
  چه سوالی ازم پرسیدی؟

  .با یکی خوابیدی  : هیپولیت

  !آها    : فدر

  کی بود؟ .خرین باری که رفتم بیرونآ .دونمنمی  : هیپولیت

  .ماه قبل چند    : فدر



  ٢١    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

من یه مرد را توی  و. اومد الب به نظرج. یه چاق قلمبه. طرفا یکی اومد این .نه واقعن؟   :هیپولیت
  . باغ گاییدم

  یه مرد؟     :فدر

  .          تونی اصلن مطمئن نباشیاما می ،به نظر اومد یکی. آره گمونم  : هیپولیت

  )سکوت(

  آد؟من بدت می از حاال     

  .معلومه که نه    : فدر

  )سکوت(

  ی من کجاست؟حاال بگو ببینم هدیه  : هیپولیت

  .مش داشتهودم نگهپیش خ    : فدر

  واسه سال دیگه؟ چی؟   :هیپولیت

  .دمشت میبعدن به. نه    : فدر

  کی؟  : هیپولیت

  .به زودی    : فدر

  دیش؟خب چرا همین حاال نمی  : هیپولیت

  .خیلی زود .دمقول می .دمخیلی زود می    : فدر

  .کننددر سکوت به هم نگاه می

  .کشدباال می اش را بینی. گرداندهیپولیت نگاهش را بر می

  .کنددارد و امتحان میجورابی را بر می

 .کندآن را بو می

 

  .زنهمو بهم میحال    : فدر

  چی؟  : هیپولیت



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢٢
 

 .کنی توی اون جورابکه دماغتو میاین    : فدر

کـه بپوشـمش    این قبل از و. م م را توُ این خالی نکردهبآد تا حاال آکه یادم می تا جایی  : ولیتهیپ
  .شمهم شست

  .سکوت(

  .)کوبد به دیوارهیپولیت ماشین را می

  چته تو؟                       

  منظورت چیه؟    : فدر

. جـا و اومدی ایـن  با تسئوس ازدواج کردی وت. دونی به دنیا اومدم من توی این آشغال  : هیپولیت
 س وکُ برِ توی این کشور دور و مردی هر. خوبی بود؟ حتمن باید بوده باشهبکن بکنِ 

                                 !احمق. سرور مردم .ذاری رو تسئوس کنه و تو دست میموس میکون ِتو موس

  .زنیمیمورد سکس حرف  یشه با من فقط درتو هم    : فدر

  .ی منهترین عالقه این مهم  : هیپولیت

  .آدکردم ازش بدت میفکر می    : فدر

  .آدمردم بدم می من از  : هیپولیت

  .آدبدشون نمی اونا از تو     :فدر

  .نخرمی آت آشغالم اونا واسه .نه  : هیپولیت

  ...منظورم اینه که    : فدر

. آدوقتی چاق شدم زنا بیشتر ازم خوششون می از. حق با توئه. دونم منظورت چیهمی  : هیپولیت
  .       کنن من رازی چیزی تو خودم دارممیاونا فکر 

  .)اندازدکند و جوراب را به کناری میجوراب خالی می اش را دربینی(

  .ام بختبد. امنچسب. من چاقم

  ؟      ...واسه همینه که. خوابمها می اما با خیلی

  .)دهداو جوابی نمی. کندبه فدر نگاه می(

  .یه امتحانی بکنبیا و  !هی مامان



  ٢٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .جوری صدا نزن منو این    : فدر

  نه؟ .این کار خیلی خوبم توُمعلومه که من   : هیپولیت

  .)دهد جوابی نمی(فدر 

یـه  . رهکـردم همچـین انتظـاری ازم مـی    مـی  فکر کنم؟نباید مامان صدات چرا !مامان   :هیپولیت
 نکنـه . سلطنتی که محبوب عـوام بـوده   یتنها خانواده. خوش وخرم ی بزرگِخونواده

شه احساس پیری کنی؟                                                                                  این باعث می

  .)جوابی نمی دهد(    فدر 

  حاال از من متنفری؟    :هیپولیت

  خوای ازت متنفر باشم؟واسه چی می    : فدر

  .شیاما باالخره ازم متنفر می. خوامجوری نمی من این  : هیپولیت

  !هرگز    : فدر

  .شنطور می همه همین  : هیپولیت

  .شمنمی طور من این    : فدر

  

  .شوندیکدیگر خیره می به

  .گرداندمی هیپولیت نگاهش را بر

  

اند؟                            چرا همه نگران من! نه من ی توئه،بچه ری با استروف حرف بزنی؟ اونچرا نمی  : هیپولیت

  .من عاشق توام    : فدر

  سکوت

  چرا؟  : هیپولیت

. لوسـی  هری مسلکی، تلخی، چاقی، منحرفـی، بداخالقی، هر .گیریکه سخت واسه این    : فدر
تـوی  بـا ایـن خمـاری ِ   . نی پـای تلویزیـون  شـی هـا مـی   خوابی و شبی روز را میهمه



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢۴
 

-می تو داری زجر. کس هم نیستی هیچ و به فکر زنی توُ این خونه پرسه میچشمات، 
  .عاشق تواممن . کشی

  .آدمنطقی به نظر نمی  : هیپولیت

  .آده نظر نمیوقت منطقی ب عشق هیچ    : فدر

  

  .نگرندهیپولیت و فدر در سکوت به یکدیگر می

  .گردد سرِ تلویزیون و ماشینهیپولیت دوباره بر می

  

  کردی که با من بخوابی؟تا حاال به این فکر    : فدر

  .کنممن به خوابیدنِ با همه فکر می  : هیپولیت

  کنه؟را خوشحال می این تو    : فدر

  .باشهمناسبی ن این لغت خیلیشاید   : هیپولیت

  ...اما ! نه    : فدر

  ده؟ بهت حال می

  .اصلن. نه  : هیپولیت

  کنی؟ می کارو پس چرا این    : فدر

  .زندگی را باید یه طوری گذروند  : هیپولیت

  .کنم از خوابیدن با من لذت ببریفکر می    : فدر

  . دهشون حال می اون کار به. برندها لذت می به نظرم بعضی  : هیپولیت

  .    دارند ایگیزند   

  .تو هم برای خودت یه زندگی داری    : فدر

  !منتظر نشستنِ! گذرونیهاین وقت. نه  : هیپولیت

  منتظر چی؟    : فدر



  ٢۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .یه اتفاقمنتظر . دونمنمی  : هیپولیت

  .افتهمی داره اون اتفاق    : فدر

  .افتهت اتفاق نمیقوهیچ  : هیپولیت

  .همین االن    : فدر

      .                                 زیمبوهای جورواجورکشی با آت و آشغال و زلمقتبعدش چی؟ و  : هیپولیت

  .کنی ررا با من پُ وقتتتونی می    : فدر

شـاد و  . کـنن و زنـدگی مـی   کننـد کشـی نمـی  وقـت . کـنن مردم زندگی می بعضی از  : هیپولیت
  .با یه عاشق. خوشحال

  .ازشون متنفرم     

  چرا؟    : فدر

  .                      شهکنم که روز داره تموم میشه خدا را شکر میهوا که تاریک می  : هیپولیت

  .سکوتی طوالنی

  .زنیموقت با هم حرف نمی اگه با هم بخوابیم دیگه هیچ

  .جوری نیستم من این    : فدر

  .من هستم  : هیپولیت

  .من نیستم    : فدر

  .که هستی البته  : هیپولیت

  .دشونبه یکدیگر خیره می

  .من عاشق توام    : فدر

  چرا؟   :هیپولیت

  .آریتو منو به هیجان می    : فدر

  سکوت

  ت را دوست داری؟حاال هدیه



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢۶
 

  .)گرددسپس به سمت تلویزیون بر می. کندبه او نگاه می(  هیپولیت 

  

  سکوت

  .دونم چیکار کنممین    : فدر

  .که باید بکنی هاین تنها کاری .برو بیرون  : هیپولیت

  

  .شوندها به تلویزیون خیره میهردوی آن

  .کندکت میرسرانجام فدر به سمت هیپولیت ح

  .کندهیپولیت به اونگاه نمی

  .زندآورد و برای او ساک میمی فدر شلوار هیپولیت را در

  .خوردکند و شیرینی میهیپولیت به تصویر نگاه می

  .شودگلویش خارج می شود، صدایی ازکه دارد ارضا می همین

کـه چشـم از تلویزیـون     دارد و بدون ایـن او را نگاه می خواهد خود را کنار بکشد و هیپولیت سرِیفدر م
  .کندبردارد، آبش را در دهان او خالی می

  .کندسرِ فدر را رها می

  .کندنشیند و به تلویزیون نگاه میفدر، راست می

  .شودمیخش پاکت شیرینیِ هیپولیت شکسته  سکوتی طوالنی که سرانجام با خش

  .کندفدر گریه می

  

  .اینک پایان معما و  : هیپولیت

  

  .سکوت

  کنی؟تو حسودی می    : فدر



  ٢٧    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  به چی؟               : هیپولیت

  .وقتی پدرت برگرده    : فدر

  این به من چه ربطی داره؟  : هیپولیت

  .وفایی نکرده بودم وقت بی این هیچ من پیش از    : فدر

  .همعلوم .آره  : هیپولیت

  .تاسفمم    : فدر

  .ممن بدتر از اینم داشته  : هیپولیت

  .من این کار را کردم، چون عاشق توام    : فدر

  .آدخوشم نمی. عاشقم نباش  : هیپولیت

  .با هم باشیمهم خوام دوباره  من می    : فدر

  .خوایتو نمی. نه  : هیپولیت

  .خوام من می    : فدر

  که چی؟  : هیپولیت

  بخش نیست؟ لذت    : فدر

  تو حال داد؟ به  : هیپولیت

  .خوام با تو باشممن می    : فدر

  ت حال داد؟ به  : هیپولیت

  سکوت

  .تو هم مثل من از این کار متنفری، البته اگه بخوای قبول کنی! نه     

  .دیدمخواست وقتی آبت اومد، صورتت را میدلم می    : فدر

  چرا؟  : هیپولیت

  .شی ببینمتخود می دوست دارم وقتی از خود بی    : فدر

  .ی قشنگی هم نیستهمچین منظره   :یپولیته



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٢٨
 

  شی؟جوری میهچرا؟ مگه چ    : فدر

  .کنندمی مثل همه وقتی دارند  : هیپولیت

  .اممن عاشق تو    : فدر

  .نه  : هیپولیت

  .خیلی    : فدر

  .شناسیتو حتا منو نمی  : هیپولیت

  .ارضا کنی را خوام که تو هم منمن می    : فدر

  .بعد از سکس عادت ندارممن به حرف زدنای   : هیپولیت

  .هیچ حرفی واسه گفتن وجود نداره

  ...خوام تو من می    : فدر

  .به من ربطی نداره   :هیپولیت

  .به من داره    : فدر

  . کار سختی نباید باشه. منم کن با یکی دیگه بخواب و فکر  : هیپولیت

                                                .                        اندهمه مثل هم آد،شون می وقتی که آب آدما

  .کننت مینه وقتی که اساسی حشری    : فدر

  .کنهکس منو حشری نمی هیچ  : هیپولیت

  اون زن چی؟    : فدر

  

  سکوت

  .کندهیپولیت به او نگاه می

  چی؟  : هیپولیت

  ...تو نبودی که. لِنا    : فدر

  .گیردهیپولیت گلوی فدر را می



  ٢٩    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .حرف اونا نزنوقت  دیگه هیچ  : هیپولیت

  !کشی هادیگه حرف اونا پیش نمی. اسمشو دیگه جلوی من نیار

  فهمیدی؟. دیگه حتا نباید به اون فکر هم بکنی

  فهمیدی؟                       

  .)دهدسر تکان می(فدر 

پـس دیگـه   . م بزنـه تونه به من دست هـ کس نمیکنه، هیچکس منو حشری نمیهیچ  : هیپولیت
  .الکی نزن زورِ

                                                

  .کندفدر را رها می

  .سکوت

  

  کنی؟کارو میداشتن متنفری، پس چرا بازم اینقدر از سکساگه این    : فدر

  .اممن خسته  : هیپولیت

کنی؟                                  جوری ناامید می همه را این. کردم تو باید توی سکس قوی باشیفکر می    : فدر

  .نه وقتی خودم یه تالشی بکنم  : هیپولیت

  کنی؟کی خودت یه تالشی می    : فدر

  .کنموقت نمی دیگه هیچ  : هیپولیت

  چرا؟     :فدر

  .ستکنندهخسته  : هیپولیت

  .تو به بابات رفتی    : فدر

  .گفتیدخترت هم همینو م  : هیپولیت

  

  .زندفدر با تمام قدرتش ضرباتی به صورت هیپولیت می سپس مکثی کوتاه،



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٣٠
 

  .تره اون شهوتش کمتره، ولی باتجربه  : هیپولیت

  .کنمای را امتحان میهای تازههردفعه روش

  تا حاال اون را ارضا کردی؟    : فدر

  .آره  : هیپولیت

  .)اندتوکند که چیزی بگوید، ولی نمیدهانش را باز می(فدر 

  .افتهدیگه اتفاق نمی. قضیه دیگه تمومه این! ببین  : هیپولیت

  چرا؟    : فدر

  .تا حاالشم نداشته. به من ربطی نداره  : هیپولیت

  .بگیری به خودتو تونی جلوی عشق منتو نمی    : فدر

  .تونممی  : هیپولیت

  .سنگ که نیستی. نه    : فدر

  .خواب بیدار شواز   : هیپولیت

  .زنیتیش میآتو منو     : فدر

  .برو با یکی دیگه بخواب دیگه همین االن با من بودی،  : هیپولیت

  

  سکوت

  تونم باز هم ببینمت؟می    : فدر

  .دونیتو که جای منو می  : هیپولیت

  سکوت

  مو بگیرم؟ تونم هدیهحاال می

  .کند اما ناگهان حرفی برای گفتن ندارد دهانش را باز می(فدر

  )سپس

  .گدلیی سنزادهتو یه حروم



  ٣١    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  !البته  : هیپولیت

  .کندفدر دارد اتاق را ترک می

  .فدر  : هیپولیت

  .)کندبه او نگاه می(    فدر 

  .من سوزاک دارم. برو پیش یه دکتر  : هیپولیت

  .)شودکند اما صدایی از گلویش خارج نمیدهانش را باز می(فدر

  االن از من متنفری؟  : هیپولیت

  )سرانجام. طوالنی سکوتی. کند چیزی بگویدسعی می(فدر 

  .نه

  تو چرا از من متنفری؟

  .که خودت از خودت متنفری واسه این  : هیپولیت

  .رودمیبیرون فدر از اتاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٣٢
 

  

  

  می پنجصحنه
  

  

  

  

  .که زبانش را بیرون آورده حالیای ایستاده است درروی آینه ههیپولیت روب

  .شوداستروف وارد می

  

  .خودت رو قایم کن  : استروف

   ∗.سبززبون ِ  : هیپولیت

  !دیوونه. قایم شو  : استروف

  

  .دهدچرخد و زبانش را نشان میهیپولیت به طرف او می

  .های روی دیوار شده مثل علف. انگشت جلبک روی زبونمه یه بند. ی لعنتیخزه  : هیپولیت

  .هیپولیت  : استروف

  .با هم بخوابیمخواست  ل میحا ، با اینبه یه یارویی کنار باتالق نشونش دادم  : هیپولیت

  ی؟ از پنجره به بیرون نگاه انداخته  : استروف

  .بدبوترین دهان  : هیپولیت

                                                            

         .ای برای بیماری سوزاک استفاده شده استعنوان نشانه سبز به از زبان ∗

 



  ٣٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .نگاه کن  : استروف

  چطوری تو؟. متهخیلی وقته که ندید  : هیپولیت

  .شم داغون میدارم   : استروف

  .کنیمخونه زندگی می یهفهمی که ما تو وقت نمی هیچ  : هیپولیت

  !قایم شو لعنتی  : استروف

  .مچرا؟ مگه چیکار کرده  : هیپولیت

  .کنهرا متهم به تجاوز می مادرم داره تو  : استروف

  .انگیز چه هیجان ه چی؟اون دار  : هیپولیت

  !کنمشوخی نمی  : استروف

  .مطمئنم  : هیپولیت

  کارو کردی؟ تو این  : استروف

  کدوم کار؟  : هیپولیت

  ش تجاوز کردی؟ به  : استروف

  تجاوز یعنی چی؟. دونمینم  : هیپولیت

  تو باهاش خوابیدی؟  : استروف

  .گرفتم. آها  : هیپولیت

  ایرادی داره؟                       

  ایرادی نداره؟  استروف؟ 

  .ایراد داره  : هیپولیت

  .آره  : استروف

  چرا؟  : هیپولیت

  چرا؟  : استروف

  پرسیدم چرا؟. یکردگم را تکرار نمیکاش هرچی که من میای چرا؟ آره،  : هیپولیت



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٣۴
 

  .چون اون مادر منه  : استروف

  خب؟  : هیپولیت

  . ش تجاوز شده گه که بهمامانم می  : استروف

  .ش تجاوز کردی تو بهکه گه می

  .خوام که بدونم اگه باهاش سکس داشتیمی

خـاطر حـرف مـردم اینـو      کـه بـه   کـه اون مادرتـه یـا ایـن     پرسی چوناین سوال را می  : هیپولیت
  ؟پرسی می

  .که اون مادرمه چون  : تروفاس

خـوای بـدونی اون از تـو    که می یا اینخوای چون هنوز منو میپرسی این سوال را می  : هیپولیت
  بهتر بود یا نه؟

  .که اون مادرمه چون  : استروف

  .که اون مادرته چون  : هیپولیت

  تو باهاش خوابیدی؟  : استروف

  .فکر نکنم  : هیپولیت

  ای بین تو و مادر من بود؟ی جنسیهیچ رابطه  : استروف

  ی جنسی؟رابطه  : هیپولیت

  .گممیدارم فهمی که چی خوب می  : استروف

  !داغ نکن استروف  : هیپولیت

  اون ازت خواست که این کارو بکنی؟  : استروف

  .شدیتو باید وکیل می  : هیپولیت

  ؟تو مجبورش کردی  : استروف

  .ادت حروم شدهی تقلبی استعدزاده عنوان یه شاه به  : هیپولیت

  مجبورش کردی؟  : استروف



  ٣۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  تو را مجبور کردم؟  : هیپولیت

  .صحبت از کاری که تو با من کردی نیست  : استروف

  .آدفکر کنم تجاوز، بهترین کاریه که از اون بر می  : هیپولیت

  .آدچیز داره جور در می همه. یه تجاوزکار. من

  !هیپولیت  : استروف

  .کننده نیستلالاقل این دیگه کس  : هیپولیت

  .زننددار میکار  خاطر این به را تو  : استروف

  کنی؟طور فکر می این  : هیپولیت

  .کنمشون کمک می کارو کرده باشی، من به اگه این  : استروف

   .های منییکی از قربانی. تو که خواهر من نیستی. معلومه  : هیپولیت

  .ممونکارو نکرده باشی، من کنارت می اگه این  : استروف

  با یه تجاوزگر؟  : هیپولیت

  .حاضرم باهات بمیرم  : استروف

  چرا؟  : هیپولیت

  .خاطر این خونواده به  : استروف

  !آه  : هیپولیت

  .تو برادر منی  : استروف

  .نیستم. نه  : هیپولیت

  .واسه من هستی  : استروف

ایـن   جـدادی ی آبـا ا تنها کسی که توُ این خونه هیچ ادعایی راجع به گذشـته ! عجیبه  : هیپولیت
-ش نمـی وقت هم به چه خویشاوندی مزخرفی که هیچ .ترینهسلطنتی نداره، خونواده

               .      رسه

  .میرمی این خانواده میمن واسه  : استروف



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٣۶
 

  . کارو بکنی تو شاید این. آره  : هیپولیت

  .من در مورد تو با اون حرف زدم

  تو چیکار کردی؟  : استروف

  .ی به اینم اشاره کردم که تو با شوهرش بودهو . آره  : هیپولیت

  !نه  : استروف

  ...شون با شوهرش خوابیدی، اما روز بعدش که اون رفت اما نگفتم که شب عروسی  : هیپولیت

  !مامان  : استروف

  .کارش کردنهکه یه تجاوزگر، بهتره از یه پسر چاق   : هیپولیت

  .خندیتو داری می  : استروف

  .خندمآره می  : هیپولیت

  دونستی؟اینو می. ی سنگدلیزاده تو یه حروم   :استروف

  .قبلنم گفته شده  : هیپولیت

  .توئهتقصیر   : استروف

  !البته  : هیپولیت

  . مادر من. اون مادر من بود! هیپولیت  : استروف

  تو با اون چیکار کردی؟

  .)کندبه او نگاه می(هیپولیت 

  .دهاون دیگه حاال مر! ی عوضیزاده حروم  : استروف

  .وپرت نگو چرت   :هیپولیت

  .آره  : استروف

  با اون چیکار کردی؟ توی عوضی با اون چیکار کردی؟ تو

  

  .زنداستروف ضرباتی به سر و صورت هیپولیت می



  ٣٧    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  . داردگیرد و نگاهش میهیپولیت بازوهای او را می

  .کندناله میو بلند بلند  زند زیر گریهمی کند، سپساستروف بغض می

  م؟چیکار کرده ام؟من چیکار کردهمگه    :استروف

  .کندهیپولیت که او را گرفته است، بغلش می

  .تو نباید سرزنش بشی. تو کاری نکردی استروف  : هیپولیت

  .ش نگفتم که دوستش دارم وقت به چهی  : استروف

  .دونستاون می  : هیپولیت

  .نه  : استروف

  .اون مادر تو بود  : هیپولیت

  ...اون  : استروف

  .دونست، اون تو را دوست داشتدونست، میاون می  : ولیتهیپ

  .خاطرش خودتو سرزنش کنی هچیزی نیست که ب

  .تو در مورد ما باهاش حرف زدی  : استروف

  .منو سرزنش کن  : هیپولیت

  .در مورد تسئوس باهاش حرف زدی تو  : استروف

  .منو سرزنش کن. آره  : هیپولیت

  ...تو   :وفاستر

  .کن منو سرزنش  :هیپولیت

  

  سکوتی طوالنی

  .هیپولیت و استروف یکدیگر را در آغوش می فشارند

  چه اتفاقی افتاد؟  : هیپولیت

  .خودشو دار زد  : استروف



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ٣٨
 

  )سکوت( 

  .ردیکش تجاوز  و یه یادداشت باقی گذاشت که تو به

  

  سکوتی طوالنی

  .گرفتقدر جدی می اون نباید قضیه را اون  : هیپولیت

  .داشت اون تو را دوست  : استروف

  ):                    کند به او نگاه می(هیپولیت 

  منو دوست داشت؟

  .ش تجاوز نکردی م بگو که به به  : استروف

-جوری راحـت  این. کنحرفشو باور. م و حاال هم مردهکارو کرده گه که من ایناون می  : هیپولیت
                   .                                  تره

  گی؟چی داری می  : وفاستر

  .ی اون به منهاین هدیه  : هیپولیت

  چی؟   :استروف

.                          نخور نیستدردههای آشغال و باین دیگه از اون هدیه. آرنها نمیهمه از این شانس  : هیپولیت

  .شهیبیرون داره آشوب به پا م. منکرِ این قضیه شو  : استروف

  .ِآشوب ش تهِ زندگی هم  : هیپولیت

  .تو باید منکر این قضیه شی. کنناین قصر را از جا می  : استروف

     .                              محکومم من .م برسمکارو کرد که من به هدیه عقلتو از دست دادی؟ اون این  : هیپولیت

  .منکر شو  : استروف

                          .                              من محکومم  : تهیپولی

  .خاطر من منکر شو به  : استروف

  .نه  : هیپولیت



  ٣٩    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .کنم تونم باورمن نمی. تو یه تجاوزگر نیستی  : استروف

  .تونممنم نمی  : هیپولیت

  .کنمخواهش می  : استروف

  .تمومه دیگه  : هیپولیت

  .که پنهان شی کنممن کمکت می  : استروف

  .اون واقعن منو دوست داشت  : هیپولیت

  .تو اون کارو نکردی  : استروف

  .براش دعا بخون  : هیپولیت

  اون کارو کردی؟  : استروف

  .نکردم. نه  : هیپولیت

  

  .شوددارد از اتاق خارج می هیپولیت

  ری؟داری کجا می  : استروف

  .رم خودمو تحویل بدممی   :هیپولیت

  .خارج می شود

  .نشیندکردن میای به فکرروف چند لحظهاست

  .رودخیزد و به دنبال هیپولیت میبر می

  

  

  

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴٠
 

  

  

  می ششصحنه
  

  

  

  

  

  .سلولی در زندان

  .هیپولیت تنها نشسته است

  .شودکشیش وارد می

  

  

  !فرزندم  : کشیش

ری خـوش و دلپـذی   کردم دنیـا بـوی  همیشه به این فکر می. یه سقوطِ این تازه شروعِ  : هیپولیت
  .نداره

  .شاید من بتونم کمکت کنم  : کشیش

  .زنهم میه آدمو به حالِ .ده عرق می بوی گُه و  : هیپولیت

  !فرزند  : کشیش

  . آدمالقات من نمی اون به. تو پدر من نیستی  : هیپولیت

  به چیزی نیاز نداری؟  : کشیش

  .یه سلول انفرادی دارم  : هیپولیت

  .بکنم کمکتتونم می  : کشیش



  ۴١    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .وآشغالی نیاز ندارم به هیچ آت  : تهیپولی

  کمک روحی؟  : کشیش

  .از من گذشته !هه  : هیپولیت

  .کس از رستگاری دور نیست هیچ  : کشیش

  .چیزی برای اعتراف ندارم  : هیپولیت

  .خواهرت به ما یه چیزایی گفت  : کشیش

  ما؟  : هیپولیت

  .اون شرایط را برای من توضیح داد  : کشیش

  .ن نیستاون خواهر م  : هیپولیت

  .اون تجاوز را پذیرمیمن م. اعتراف، نه اما .آره. کنمقبول می

  کنی؟احساس پشیمونی می  : کشیش

  دی؟شما هم شهادت می  : هیپولیت

  .بستگی داره  : کشیش

  .بخش بودراستش، لذت. درکار نیست ای پشیمونی. نه  : هیپولیت

  مرگ مادرت؟  : کشیش

  .من نبوداون مادر . مرگ نه، خودکشی  : هیپولیت

  کنی؟نامادریت احساس لذت میتو از خودکشی ِ  : کشیش

  .بودانسان هم  اون. نه  : هیپولیت

  ؟آریلذتت را از کجا میپس   : کشیش

  .یه لذت درونی  : هیپولیت

  . باورش برام سخته  : کشیش

کـه یکـی    نداره بـدون ایـن   که زندگی معنایی کنیتو فکر می. معلومه که برات سخته  : هیپولیت
.                                                                   عذابمون بده داشته باشیم کهتوی زندگی  دیگه را



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴٢
 

  .من کسی را ندارم که عذابم بده  : کشیش

  . طور فکر کنه که فقط این یه، نه ایناون عالی. ها را داریعاشقتو بدترین ِ  : هیپولیت

                                      .                                               املن راضیماز تنها بودنم کا که من

  .یهگوییتناقضاز خودراضی بودن،   :کشیش

  .کنمپشت خودمو خالی نمی وقت هیچ. تونم به خودم تکیه کنممن می  : هیپولیت

  .وجود میاداز عشق به رضایت حقیقی  : کشیش

خـب  . وقتشه بیدار شـی کنه که میره چی؟ زنگ ساعت خبرت میوقتی که عشق می  : هیپولیت
  بعدش چی؟

  .کنهرنگ و رو عوض می. میرهعشق هرگز نمی  : کشیش

  .تو آدم خطرناکی هستی  : هیپولیت

  .کن فرزند تاملکمی . احترام بذار    : کشیش

  ؟نظر گرفتی درت را تا حاال خانواده    

  چطور مگه؟  : هیپولیت

  .ی معمولی نیستاون یه خانواده    : کشیش

  .یمبا یکدیگه ندار ایرابطه یک از ما یچه. نه  : هیپولیت

نتیجـه   چون تو دارای امتیـازات بسـیاری هسـتی، در   . اندبرگزیده یی سلطنتخانواده  :کشیش
    ...                                        خدا. بیشتر سزاوار سرزنشی

  .خدایی وجود نداره  : هیپولیت

  .خداییهیچ . وجود داره                       

کنی؟ توی زندگی وقت چیکار می اون. فهمی که خدایی هم هستاحتمالن یه روز می  : کشیش
  .ای درکار نیست، هر چی هست توی همین زندگیه اون دنیا دیگه توبه

کـه  مـردن، طـوری  کنی؟ ، چه تغییر مذهبی پیشنهاد مییآخراین دم احتیاط،محض  : هیپولیت
اگـه خـدایی هسـت،    ! نـه . دونی خدایی نیستکه مییر خدایی وجود داره؛ در حالانگا



  ۴٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

م، که زنـدگی کـرده  جوری که کنم با علم به اینخوام جلوش وایسم توُ چشاش نگاهمی
  .توُی یک گناه آگاهانه. مجوری هم مرده همون

  !هیپولیت  : کشیش

  .ملتفت اعترافاتِ دمِ آخرِ من بشهقدر باهوش هست که  مطئمنم که خدا اون  : هیپولیت

  دونی گناه نابخشودنی چیه؟می  : کشیش

  .البته  : هیپولیت

، این تمـام  ی پرتگاهِاین فقط روح تو نیست که در لبه. تو در خطر ارتکاب اون هستی  : کشیش
     ...                                                                                                ی تو ی خانوادهآینده

  !آه  : هیپولیت

  .کشور تو  : کشیش

  ره؟یادم میش این مورد را چرا من همه  : هیپولیت

مردم مورد اما پایداری ِاخالقی ِ. کس نیستتو خوشایند هیچهای جنسی ِگیظمالح بی  : کشیش
ن رنگونی ایـن سـرزمی  ـمورد سـ  تو باید در. تو محافظ این اخالقیاتی .ستاحترام همه

  .جواب پس بدی ت باعثش شدید، به خداخانواده که تو و

  .من مسئول این قضایا نیستم  : هیپولیت

  .همین االن. به اون گناه اعتراف کن و. کن پس این تجاوز را انکار  : کشیش

 ه مرتکبش شده باشم؟کقبل از اون  : هیپولیت 

  .خیلی وقت بعدش  : کشیش

تونسـتم اعتـراف   خواسـتم، نمـی  هم می اگر. شهز اعتراف میذات این گناه، مانع ا. آره  : هیپولیت
  درسته؟. جوریه اون گناه، این. خوامچه برسه به حاال که نمی. کنم

  .هنوز خیلی دیر نشده  : کشیش

  .صحیح  : هیپولیت

  .اون تو را برگزیده. ستخدا خیلی بخشنده  : کشیش

  !بدی برگزیدن چه  : هیپولیت



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴۴
 

  . و کشور خودت را. ت را نجات بدهخو. کن بیا با من دعا  : کشیش

  .مرتکب اون گناه نشو

م؟ ده؟ تباهی روح من، یا به ته خـط رسـیدن خونـواده   کدوم یک بیشتر تو را آزار می  : هیپولیت
قبلن اون گنـاه را مرتکـب   . کنهانجام دادن اون گناه نابخشودنی منو تهدید نمی خطر
  .مشده

  .این حرفو نزن   :کشیش

  .شور این نظام سلطنتی را ببرنمرده. شور خدا را ببرن مرده  : هیپولیت

گناه را که برخاسته از فراسـتی  و این نگاهی بیندازات  ی برگزیدهاین بنده رپروردگارا ب  : کشیش
  .  ایاو ببخش ای، براست که تو بدو ارزانی داشته

  .کب گناه بشمتونم مرتوقتی به خدایی اعتقاد نداشته باشم، در قبالش هم نمی  : هیپولیت

  .نه  : کشیش

  .تونه کسی را ببخشهنمی ،ناموجودخدای   : هیپولیت

  .تو باید خودت را ببخشی. نه  : کشیش

  .م، بگذار با صداقت هم بمیرمیه عمر با صداقت زندگی کرده  : هیپولیت

  .توئه، خواهی مرد ذات مطلقاگر حقیقت،   : کشیش

  ...توئه ذات مطلقاگر زندگی 

  .محکومممن . مه خودم را انتخاب کردهمن را  : هیپولیت

  .نه  : کشیش

  .بگذار بمیرم  : هیپولیت

  .خودت را ببخش. نه  : کشیش

  .)غرق در فکر است(هیپولیت 

  .تونم نمی

  تونی؟چرا نمی  : کشیش



  ۴۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  تو به خدا اعتقاد داری؟  : هیپولیت

  .)کندبه او نگاه می( کشیش

کنـی  تـو گنـاه مـی    اما تو چی؟. مونممیدونم چی هستم و همیشه هم همین من می  : هیپولیت
چیـز  و دوباره همـه . شیبعدشم بخشیده می و. کرددونی اعتراف خواهیمی کهدرحالی

را گـول بزنـی؟ مگـر     قـادر متعـالی   تونی خدایی بـه اون چطور می. شهاز نو شروع می
  .شته باشیش اعتقادی ندا که درحقیقت به این

  .کنی، نه مناعتراف می ش این چیزیه که تو داری به  : کشیش

من اگه جای اون بودم ازت بدم . ستزدی؟ خدا مطمئنن بخشنده چی زانوواسه پس   : هیپولیت
  . کردم خاطر این تقلبت از روی زمین محوت می به. اومدمی

  .اما تو که خدا نیستی  : کشیش

دم کـه گنـاه   تو اجازه نمیمن به . اما خدا نیستم. امخدای روی زمین. مزاده یه شاه. نه  : هیپولیت
  .ریکنی و از زیرش در میکه بعدش اعتراف میکنی به این خیال

  .مونه که بهشت خالی مینباشه جوری  این اگه  : کشیش

  .کنن، که صادقانه گناه میهبهشت مُلک آدمای صادق  : هیپولیت

  .هاشون را بپوشونند کنند گندکاری هایی که تالش می مرگ برای اون و

  کنی عفو چیه؟می فکرتو   : کشیش

. هـام را بپوشـونم  ندارم که گنـدکاری  اون شاید برای تو کافی باشه، اما من هیچ قصد  : هیپولیت
کنم، که با خودم نابودشون می ریاکارانیکشتم و برای همین هم توسط  امن یه زن ر

کـاری   متعال باشه، اما یه خدا شاید قادر. ممکنه ما توی جهنم بسوزیم. شمتنبیه می
  . تونه انجام بدههست که نمی

  .آدیه جور پاکی توُ وجودت به نظرم می  : کشیش

  .تونه منو درست کنهاون نمی  : هیپولیت

  .نه  : کشیش

  .سطر آخر دفاع برای این مرد صادق  : هیپولیت

  .کنهاراده اون چیزیه که ما را از حیوونات متمایز می آزادیِ



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴۶
 

  .)کشدپایین میشلوارش را (

  .رفتار کنمکیری هیچ قصدی ندارم که مثل یه حیوون ِ و من

  

  .)زندبرای هیپولیت ساک می(کشیش 

  

  .ی توزارمش بر عهدهمی   :هیپولیت

  .شودارضا می(

  .)گذارددستش را روی فرق سرِ کشیش می

  .یالّا

  .اعتراف کن

  .که در آتش بسوزیقبل از اون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۴٧    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  

  

  می هفتصحنه
  

  

  

  

  

  .ی هیزم قرار داردای، روی تودهه در پارچهبدن فدر پوشید

  .شودتسئوس وارد می

  .آیدی هیزم میبه کنار توده

  .کندزند و صورت فدر را نگاه میپارچه را کنار می

  .کندپارچه را رها می

  .زندکنار جسد فدر زانو می

  .زند، سپس به بدنش، سپس به موهایشچنگ می خود هایبه لباس

  .رودل میحا قدر که از آن 

  .کنداما گریه نمی

  .گیردبر می درهای آتش فدر را شعله. زندی هیزم را آتش میایستد و تودهمی

  .شمکُمن اون را می  : تسئوس

  

  

  



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۴٨
 

  

  

  می هشتصحنه
  

  

  

  

  .بیرون از دادگاه

هـردو  . انـد تسئوس و استروف درمیان آنـان . اندجماعتی از مردان، زنان و کودکان دور آتش جمع شده
  .اندغییر چهره دادهت

  

  آی؟کجا می از  : تسئوس

  .نیوکاسل    : 1مرد 

  .مهها را آورد بچه    : 1زن 

  .نیک با بساط پیک    : کودک

  .باید دارش بزنن    : 1مرد

  .زاده حروم    : 2زن

  .شون را ببرنشور همه مرده    : 1مرد

  .هکاراشون از این یه نمونه    : 1زن 

  ند؟کردهچی فرض ما را     : 1مرد 

  !خورهامفت    : 1ن ز

  .دیمی تجاوزگر مالیات میزاده واسه این حروم    : 2مرد 

  .دیگه نه    : 1مرد 



  ۴٩    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  .ی ندارنداها هیچ برتری اون    : 2مرد

  .مادر خودشو گایید    : 1زن

  .زاده حروم    : 2زن 

  .ش حمله کنند خاطرش به تنها کسی بود که چیزی نداشت که به زن اون    : 2مرد 

  .دهپس می تقاصش را  : تسئوس

  .مونمی لعنتی منتظر میمن کنار اون دروازه    : 2مرد 

  .کنیکارو نمی تو تنها این    : 1مرد 

  .چیز را قبول کرده اون همه    : 1زن 

  .کنهاین چیزی را ثابت نمی  : استروف

  .زاده حروم    : 2زن 

را خـواهم   هـر روز انجـیلم  ! شرمگینم عالی جنـاب . ممکنه براش امتیازاتی قائل بشن  : تسئوس
-مـی  مپرونده را مختومه اعـال  .گناهی نخواهم شد خواند و دیگر هرگز مرتکب چنین

.                                    حاال هرکاری کرده باشه ها؟ .کنندزاده را توقیف نمی ها که یه شاه اون. کنن

  .ستهرد    : 2مرد

  .کار نیست عدالتی در    : 1مرد 

کننـد؟  ها یکی از خودشون را محکوم می یعنی اون. ی سلطنتییکی از اعضای خانواده  : تسئوس
  .                                            احمق که نیستند

  .اندشون همین بیشترهای عوضی، آشغال    : 1مرد 

  .اون زن که مشکلی نداشت    : 2مرد 

  .حاال دیگه مرده    : 1مرد 

  .می شه که اعتقاد شما به این خانواده اشتباه باشهن  : تسئوس

  .درسته    : 2مرد 

ی زاده حیثیـت یـه شـاه   . بکشـونیدش بـه دادگـاه    . ی عمومی ترتیب بدیدیه محاکمه  : تسئوس
  .ش بییندازید بیرونکوچک را قربانی کنید و اونا از خونواده



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۵٠
 

  !درسته! درسته    : 2مرد 

-اما سلطنت بـی . نی ناجور خالص کردهاز شر این وصلهها خودشون را  بگید که اون  : تسئوس
              .                                       مونه ونقص باقی می عیب

  چیکار باید بکنیم؟    : 1مرد 

  .برای همهعدالت   : 2مرد 

  .اون باید بمیره    : 1زن 

  .مجبوره که بمیره    : 2مرد 

  .خاطر ما به    : 1مرد 

  .خاطر اون زن هبو   : 2مرد 

  .ما بچه داریم. لیاقت زندگی را نداره    : 1زن 

  .مون بچه داریم ما همه    : 1مرد 

  تو بچه داری؟    : 1زن 

  .رگزه. نه  : تسئوس

  .بیچارهی زادهحروم  : 2زن 

  .کنیمدونه که داریم چه فکری براش می نمی! هه    : 2مرد 

  .اون رذل باید بمیره    : 1مرد 

  .آداره مید. اوناهاش    : 1زن 

  . زاده حروم    : 2زن 

  

  .اندازنددهند و سنگ میشود، جماعت فریادزنان فحش میطور که هیپولیت رد می همین

  

  !ولدالزنا    : 2زن 

  !رذل! بمیر     :1مرد 



  ۵١    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  !تخم حروم! توُ جهنم بپوس    : 1زن 

  !اشرافیی متجاوز زاده حروم    : 2مرد 

  .اندازدکند و خودش را درون جمعیت میمی هیپولیت خودش را از دست پلیس نگهبانش رها

  .افتدمیان بازوان تسئوس می در

  

  .را بکش سلطنتیاون آشغال . بکشش    : 1مرد 

  

  .کندی تسئوس نگاه میهیپولیت به چهره

  .تو  : هیپولیت

  .اندازدمی 2بازوان مرد  بوسد و او را درفشار می های او را با کند و سپس لبمل میأتسئوس ت

  

  .بکشش  :ستسئو

  

  .داردهیپولیت را نگاه می 2مرد 

  .پیچاندکند و دور گردن هیپولیت میریسمانی را از دور زانوی کودکی باز می 1مرد 

  .افتدهیپولیت به حالتی نیمه هشیار می. زنندکه زنان به او لگد میکند در حالیهیپولیت را خفه می

  .وردآچاقویی گیر می 2زن

  

  !نکشیدش. ارش ندیدآز! نه! نه  : استروف

  .گهببینید این داره چی می    : 2مرد 

  .کنهی خودشو گاییده دفاع میاز کسی که خونواده    : 1مرد 

  جور زنی هستی؟تو دیگه چه    : 1زن 

 .کنهاز یه تجاوزگر دفاع می  : تسئوس



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۵٢
 

  .کشدکند، کنار میکه دارد به او حمله می 2تسئوس، استروف را از مقابل زن 

  .کنداستروف تجاوز میتسئوس به 

  .کشندکنند و هورا میجماعت تماشا می

  .بُردکند، گلوی استروف را میکه تمام می تسئوس، کارش را

  .تسئوس  : استروف

  .هیپولیت

  .گناهبی

  .مادر

  !آه، مادر

  .میرداستروف می

  .کشدشلوار هیپولیت را پایین می 1مرد 

  .بُرداندام تناسلی هیپولیت را می 2زن 

  .شوندروی آتش انداخته میام اند

  .کشندکودکان هورا می

-اندازد، که جیغ مـی دارد و به سمت کودک دیگر میمی ها، اندام تناسلی را از روی آتش بر یکی از آن
  .کند کشد و فرار می

  .رودصدای قهقهه باال می

  .اندازددارد و جلوی سگ مییکی، اندام را بر می

  .ردگیتسئوس چاقو را به دست می

  .بُردی هیپولیت را میی سینهها تا قفسه میان ران از

  .ریزدآتش می های هیپولیت از بدنش بیرون و رویروده

  .اندازندزنند و آب دهان میزنند، سنگ میبه او لگد می

  .کندهیپولیت به بدن استروف نگاه می 



  ۵٣    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  !استروف  : هیپولیت

  !استروف  : تسئوس

  .کنداو تجاوز کرده و او را به قتل رسانده است نگاه میتسئوس با دقت به زنی که به 

  .آوردبه جا میبا وحشت او را 

ها که تاکنون به تماشا ایستاده بودند، ضـرباتی بـه   افتد، پلیسکه هیپولیت کاملن از حرکت میهنگامی
  .دنکنجماعت وارد می

  .شوند، جز تسئوسجماعت، همگی پراکنده می

  . نگرندهیپولیت می به ایستند ودو پلیس می

   

  .کثافتحیوونکی ِ  : 1پلیس 

  کنی؟داری شوخی میحیوونکی؟   : 2پلیس

  .)زندشدت به هیپولیت لگد میبه(

  .من دوتا دختر دارم

  .جا ببریمش باید از این  : 1پلیس 

  .جا بپوسه بزار همین  : 2پلیس 

  

  .اندازددهان می به سمت هیپولیت آب 2پلیس 

  .روندمی

  .حرکت استهیپولیت بی

  .نشیندتسئوس کنار بدن استروف می

  

  .هیپولیت  : تسئوس

  .پسرم



  سارا کِین |گیِ فدر  دلداده    ۵۴
 

  .وقت تو را دوست نداشتم چهی

  )به استروف(

  .سفمأمت

  .دونستم که توئینمی

  .خدایا منو ببخش. دونستممن نمی

  ...وقت دونستم که توئی، هیچاگه می

  )به هیپولیت(

  .دونستمگم؟ نمیشنوی چی میمی

  

  .میردریزی می بُرد و از خوندش را میتسئوس گلوی خو

  .اندحرکت روی زمین افتادههر سه بدن بی

  .نگردکند و به آسمان میسرانجام، هیپولیت چشمانش را باز می

  

  .الشخورها  : هیپولیت

  .)زند لبخندی می(

  .بیشتر بود این، هایی مثللحظه کاش 

  .) میرداو می(

  .                           خوردن بدن هیپولیت نشیند بهآید و میالشخوری فرود می

   

                        
  پایان 

  

  



  ۵۵    سارا کِین |گیِ فدر  دلداده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشر الکترونیک مایند موتور
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