
بر سبیِل مقدمه

به  و  شده  نوشته   ۱۳۹۲ یا   ۱۳۹۱ سال های  از  یکی  در  نمایشنامه  این 
پایان رسیده و در تمام ِ  این مدت در انتظاِر انتشار بوده است. در این 
سال ها، خصوصًا سه ساِل اخیر که بیش از ادبیات دلمشغول فلسفه 
بوده ام، کم تر به آن سر زده و تقریبًا مطمئنم که در دو یا سه سال گذشته 
آن را نخوانده ام. به همین دلیل وقتی ناشر تصمیم به انتشار آن گرفت، 
دوباره  به خواندِن آن نشستم و این خواندن برایم تجربه ای بسیار عجیب 
بود. از یک طرف، تجربه ای رضایت بخش که می توانستم متنی را، که 
زمانی خود آن را نوشته بودم، چونان متنی از دیگری بخوانم، بدون اینکه 
جزئیاِت آن را به خاطر داشته باشم. از طرف دیگر اما خواندِن متنی 
که انسان خود آن را در گذشته نوشته است می تواند تجربه ای هولناک 
آن  نباشد که طبق  تولستوی  ِلف  این »انسان«  اگر  ـــ حداقل،  باشد 
افسانۀ مشهور در واپسین سال های عمر کتابی را به اتفاق از کتابخانه 
برداشت و با لذت مشغول خواندِن آن شد، تا زمانی که فهمید نسخه ای 
است از کتاِب رستاخیز که خود سال ها پیش از آن نوشته بود. اما برای 
ما مردمانی که تولستوی نیستیم همیشه این هول و هراس وجود دارد 
که شاید متنی که در جوانی نوشته و گمان کرده ایم ارزِش انتشار و البته 



)یک(

الکس تنها در کافۀ ۱ نشسته است. یکی دو بار به ساعتش، و یکی دو بار هم 
به جایی که باید دِر ورودی کافه باشد، نگاه می کند. تازه سیگاری روشن کرده 
است که زنی حدودًا سی ساله، امیلی، وارد می شود. عصبی است و کمی به 
ترافیک و مردکی به نام جان واسرمن دری وری می گوید که معطلش کرده و 
دیر به قرار رسیده. تا می رسد، اول، بند کیفش را از روی سرش رد می کند 
و، بعد از اینکه بارانی اش را تا کرد و روی پشتِی صندلی گذاشت، یک دسته 
کاغذ از آن بیرون می آورد و روی میز می گذارد و می نشیند. با الکس مشغول 
صحبت می شود، اما نور میزشان کم و صدایشان هم کمی ناواضح می شود. از 
کنار صحنه، راوی، ِکِلر، وارد می شود و بعد از اینکه نگاهی به الکس و امیلی 
می اندازد رو به تماشاگران شروع به صحبت می کند. الکس و امیلی همچنان، 

در تمام مدت صحبِت کلر،  کارشان را ادامه می دهند.

نشسته  چپ  سمت  که  آقایی  می کند(  اشاره  الکس  )به  ِکِلر: 
بیست  حاال  که  امریکایی  نویسندۀ  است،  استنلی  الکس 
سالی می شود به پاریس آمده و اینجا زندگی می کند. خانمی 
هم که روبه روی او نشسته امیلی بونوم، مترجم و ویراستار 
سال  سی  حدودًا  استنلی  آقای  است.  گالیمار،  انتشارات 
در  کوتاه  داستان  یک  چاپ  با  را  نویسندگی اش  کار  پیش 
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نیویورکر شروع کرد و تا اآلن سه مجموعۀ داستان کوتاه، 
دو نوول، و پنج رمان منتشر کرده است. عالقۀ اصلی اش 
عجیب  »داستاِن  می گوید  آن  به  خودش  که  است  چیزی 
شروع  واقعی  فضای  یک  در  که  داستان هایی  غریب«،  و 
می شوند اما، با اتفاقاتی عجیب و غریب، شبیه داستان های 
تصمیـم  بونـوم  خـانم  حاال  می شوند.  تمام  ـ تخیلی  علمی 
گرفته ــ و البته توانسته گالیمار را هم راضی کند ــ که هر 
سه مجموعۀ داستان کوتاه او را به فرانسه ترجمه کند. امروز 
هم قرار گذاشته اند که روی همین ترجمه ها کار کنند. )ِکِلر 
نگاهی دوباره به آن دو می کند و از صحنه خارج می شود. نور 
روی میز بیش تر و صدای الکس و امیلی هم بلندتر می شود و 

تماشاگرها دیگر صدای آنان را واضح می شنوند.(
ببین الکس، این جمله اصاًل برای یه فرانسوی  معنی نداره  امیلی: 
... برای فرانسوی ها، هوای خوب یعنی هوای آفتابی ... 
به  که  می دونی   ... اینجایی  ساله  بیست  اآلن  که  خودت 
این  باید  یا  به نظرم،  ابری نمی گن هوای خوب ...  هوای 

جمله رو حذف کنی یا تغییرش بدی ...
ولی خب، احتمااًل می دونن که توی بیابونای آریزونا هوای  الکس: 
خوب یعنی هوای ابری و خنک ... یه جوری حرف می زنی 
یه  با  و  نمی دونن  امریکایی ها  از  فرانسوی ها هیچی  انگار 
قبیلۀ بدوی طرفن ... تازه ... توی ترجمه که نباید داستان 

عوض بشه ...
البته که این طوری فکر می کنن ...  شیطنت و خنده(  )با  امیلی: 

ولی ...
)بدون اینکه به شوخی او توجهی کند( البته مهم نیست ...  الکس: 
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حذفش کن ... تو حتمًا اون ها رو بهتر از من می شناسی ...
فقط  من  توئه؛  داستاِن  باالخره  ببین،  کردم؟  ناراحتت  امیلی: 
پیشنهاد  بهت  دارم   ... می دونی   ... فقط   ... مترجمم 
می کنم چه کارهایی بکنی که خوانندۀ فرانسوی بیش تر با 

داستانت ارتباط برقرار کنه ...
گفتم که ... مهم نیست ... هر کاری که فکر می کنی خوبه  الکس: 
بکن ... ببین، اصاًل  دیگه خسته شدم ... بقیه شو  بذاریم 

برای فردا؟
چرا  چته؟  امروز  ولی   ... می خوای  تو  هرطور   ... باشه  امیلی: 

این جوری شدی؟
 ... نیست  چیزیم  من؟  می کند(  روشن  دیگری  )سیگار  الکس: 

چطور؟
کاًل سرحال نیستی ... نمی دونم ... مثل همیشه نیستی ...  امیلی: 
 )پا روی پا می اندازد و با طرۀ مویش بازی می کند( راستی
شنیده ی؟ ژرژ باالخره از اون دختره ... چی بود اسمش ...؟ 
باالخره ازش خواستگاری   ... ... دوریان  ...آره  دوریان 
این  فهمید  ژرژ  باالخره  تا  دختره کشت خودشو   ... کرد 
ازش چی می خواد ... روزت می گفت دعوتش کرده کافه 
دوفلور -- فکر کن، کافه دوفلور -- و اونجا، بعد از یه ناهار 
حسابی و گرون، جلِو همه، یه حلقه از توی جعبه درآورده 
و ازش خواستگاری کرده ... حتی می گفت به گارسون هم 
گفته بوده با یه بطری شامپاین پشت سر دوریان وایسه که تا 

»بله« رو گرفت،  تّقی درشو باز کنه. حیِف ژرژ!
)لبخند مالیمی می زند( جالبه ... ولی فک کنم سه چهار  الکس: 

سالی بود با هم بودن ... دیگه وقتش بود ...
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لندن  برن  بود ... می گن قرار گذاشتن  آره ... وقتش که  امیلی: 
توی  مجله  یه  ژرژ شده سردبیر  که؟  کنن. شنیدی  زندگی 

لندن ...
واقعًا؟! نمی دونستم. الکس: 

یه  یا  خبرنگار  کرده؛  پیدا  لندن  تو  کار  یه  هم  دوریان  آره،  امیلی: 
همچین چیزی ... باالخره به هرچی می خواست رسید. 
نمی گوید(  چیزی  و  می کند  مزه مزه  را  قهوه اش  )الکس 

برعکِس ژرژ، دیوید ... می شناسیش که؟ 
دیوید؟ الکس: 

امیلی:  دیوید جیمز ... همون امریکاییه که سوربون جامعه شناسی 
درس می ده ...

آها ... آره ... یکی دو باری دیده مش ... الکس: 
سوربون  دخترای   ... نمی ده  محل  دخترا  به  اصاًل  می گن  امیلی: 
بهش می گن پدِر مقدس ... حتی مشروب هم نمی خوره 
... دوریان، قبل از تور کردِن  ژرژ، یه مدت هم دنبال این بود 

... اونم قباًل تو سوربون اقتصاد می خونده؛ می دونی که؟
نمی دونستم ... جالبه ... الکس:  

بزرگ  فنجان  و   می کند  عوض  هم  با  را  پاهایش  )جای  امیلی: 
اما  با دو دست می گیرد،  فرانسوی،  به شیوۀ  را،  قهوه اش 
نمی خورد و حرفش را ادامه می دهد( آره ... تا قبل از ژرژ، 

به هر کی بگی پا می داد تا باالخره تونست ژرژو ...
بی خیال! الکس: 

یادم  می کند(  مزه  را  قهوه اش  از  کمی  و  می شود  )ساکت  امیلی: 
می زند(.  )چشمکی  نداری  رو  حرفا  این  حوصلۀ  تو   نبود 
داستان های  همۀ  ژیلبرت   ... بگم  رفت  یادم   ... راستی 
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جلد اولو خوند ... خیلی خوشش اومده بود ... می گفت 
باالخره یه امریکایی پیدا شد که بلده داستان بنویسه ...

چه عجب ... باالخره خوند؟ دو سه ماهی هست دستشه،  الکس: 
نه؟

)پشت چشم نازک می کند( دو سه ماه که زیاد نیست ...  امیلی: 
طرف مثاًل ادیتور ارشِد گالیماره ... انتظار داشتی همون روز 

اول  بشینه بخونه؟
الکس:  البته که نه ... باالخره باید نشون بده آدم مهمیه ...

می شه  پرفروشی  کتاب  مطمئنم  می گفت  نباش!  بدجنس  امیلی: 
... تعجب  کرده بود که چرا تا حاال هیچ داستانیت به فرانسه 
ترجمه نشده ... می گفت نگاه الکس، توی داستان هاش، 
نبوده  فرانسه  نویسنده های  توی  نظیرش  تازه س؛  خیلی 
... اتفاقًا خیلی دوست داشت یه  قراری  هم بذارین ... 

می گفت کنجکاوم که از کیا توی نوشتنش تأثیر گرفته ...
واقعًا؟ از اون َگنده دماغ بعیده ... البته یه بار همو دیده یم؛  الکس: 

یادت نیست؟
چرا ... خودش هم یادش بود، ولی می خواد یه بار مفصل  امیلی: 
همو ببینین و گپ بزنین ... اون دفعه که وقت  حرف زدن 

نبود ...
و  بود  باال گرفته  اون مردک سرشو  بود، ولی  که  الکس:  فرصت 

داشت نوک دماِغ خودشو دید می زد ...
)با عشوه( الکس ... امیلی: 

حاال تو چی فکر می کنی؟ واقعًا داستان هام به این خوبی  الکس: 
هستن که آقای ادیتور می گن؟

معلومه که هستن ... این چه سؤالیه؟ فکر می کنی اگه خوب  امیلی: 



۱0    آقای نویسنده

نبودن ... یعنی اگه عالی نبودن ... من برای ترجمه شون یه 
سال وقت می ذاشتم؟

خب ... نه ... احتمااًل نمی ذاشتی ... ولی ... )با حالتی  الکس: 
مدت هاس   ... می دونی   ... نیستم  چخوف  من  گرفته( 

می دونم چخوف نیستم ...
خب معلومه چخوف نیستی ... قرار هم نبوده که باشی ...  امیلی: 
ببین، الکس، واقعًا چته؟ امروز اصاًل مثل همیشه نیستی 

....
یه چیزی شده ...  باال می اندازد( خب ...آره ...  )شانه  الکس: 
یه داستان  یادته گفتم  یه داستان ...  از کمی  مکث(  )بعد 

فرستادم گرنتا؟
آها ...آره ... اتفاقًا قرار بود بدی بخونم ... امیلی: 

آره ... امروز ایمیل ادیتور گرنتا رسید ...نوشته  داستان رد  الکس: 
شده.

که  می شه  رد  داستانت  باره  اولین  مگه  همین؟  ...؟  خب  امیلی: 
این قدر به هم ریخته ی؟

نه ... اولین بار نیست ... ولی ... ولی این  بار می گن طرح  الکس: 
داستان رو از یه داستان دیگه دزدید ی ... می گن سرقت 

ادبی بوده و برای همین رد شده ...
امیلی:  واقعًا؟ خب حاال واقعًا طرح رو از یکی دیگه برداشته بودی؟

)چشمانش را تنگ می کند( معلومه که نه. الکس:  
امیلی:  پس چی؟

چه می دونم؛ می گه طرح داستان رو از یکی از داستان های  الکس: 
یه آدمی به اسم ادیث ژاکوب برداشته ی.

ادیث؟ کدوم داستانش؟ امیلی: 
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می شناسیش؟ الکس: 
آره، فکر می کردم تو هم بشناسی. زن پی ِیر دیگه، همون که  امیلی: 

پارسال خودکشی کرد.
که  دیالق  مردک  همون   ... ...آها  پی ِیر؟  می کند(  )فکر  الکس: 

اقتصاد یا یه همچین چیزی درس می ده؟
خودکشی  از  بعد  بیچاره،  بدبخت   ... خودشه  خوِد  آره،  امیلی: 
ادیث خل شده ... همه ش بیخودی می خنده و حرفای صد 
تا یه  غاز می زنه ... من نمی فهمم برای اون دخترۀ خل و چل 
داستانش  کدوم  حاال   ... شد  داغون  این طوری  باید  چرا 

بوده؟
بازی  موبایلش  )با   ... اسمش  بود  چی   ... ببینم  بذار  الکس: 
می کند( »خطی که بر دیوارۀ گذرگاهی افتاد که هرکسی از 

آن می گذشت«.
واااای ... این داستان محشره ... هرچی از خودش بدم  امیلی: 

می اومد عاشق داستان هاش بودم.
خونده یش؟  الکس: 

آره ... آخرین داستانی بود که ازش چاپ شد. حاال چرا  امیلی: 
طرحت رو از روی این داستان برداشتی؟

همچین  نمی دونستم  اصاًل  من   ... می گی  همینو  که  بازم  الکس: 
داستانی وجود داره ...

ببخشید ... ببخشید ... حواسم نبود ... امیلی: 
ولی عجیبه ... من تا حاال هیچی از این آدم ندیده م ... الکس: 

منزوی  البته  و  بود  کم کاری  آدم   ... نیست  عجیب  نه،  امیلی: 
... سه تا داستان بیش تر منتشر نکرد و آخر سر هم اکتبِر 
پارسال، سِر بیست وهفت سالگی، خودش رو از پنجرۀ یه 
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آپارتمان توی نیویورک انداخت توی خیابون. 
چیزی از اون داستان یادت هست؟ الکس: 

آره. طرح هر سه داستانش اون قدر محشره که هیچ وقت  امیلی: 
یادت نمی ره. )با هیجان ادامه می دهد( »خطی که بر دیوارۀ 
یه  داستان  می گذشت«  آن  از  هرکسی  که  افتاد  گذرگاهی 
چاهه که آدم ها از باال توش پرتاب می شن و به سرعت ازش 
رد می شن و میان بیرون؛ فکر کن: یه چاه بی نهایت که نه سر 
داره نه ته، و یه سری آدم، از جایی که خودشون هم نمی دونن 
کجاست -- و البته برای هر آدمی هم فرق می کنه ــ وارد 
چاه می شن؛ با سرعت خیلی زیاد به پایین سقوط می کنن 
و بعد هم، از جایی که نمی دونن کجاست، خارج می شن. 
حاال این چاه یکی از همین آدم ها رو نگه داشته و گذاشته 
توی یه اتاقک کوچیِک روی دیواره ش و داره براش درددل 
از  آدم  کلی  می بینه  و  نشسته  وحشتزده،  طرف،  می کنه. 
جلو چشمش رد می شن و سقوط می کنن پایین؛ هرکدوم 
مشغول یه کاری ان: یکی حرف می زنه، یکی لباس عروسی 
گریه س  مشغول  یکی  می کنه،  سخنرانی  داره  یکی  تنشه، 
... خالصه، هرکسی مشغول یه کاریه، اما انگار هیچ کدوم 
متوجه نیستن دارن سقوط می کنن. حاال چاه این آدمه رو 
نگه داشته و داره براش درددل می کنه. می گه یه سری از این 
آدم ها، با اینکه چاه هیچ آزاری بهشون نرسونده، یهو متوجه 
می شن که دارن سقوط می کنن؛ سعی می کنن هرطور شده 
خودشون رو نگه دارن، اما تنها کاری که می کنن اینه که روی 
دیوارۀ چاه خط می ندازن. به اینجا که می رسه، چاه یه سری 
از این خط ها رو نشون می ده که بعضیاشون خیلی بزرگن، 
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تعریف  آدمه  برای  چاه  کوچیک.  خیلی  هم  بعضیاشون 
می کنه که آدم ها، تا متوجه نشده ن دارن سقوط می کنن، نه 
خودشون اذیت می شن نه به چاه آزاری می رسونن. اما تا 
می فهمن، شروع می کنن روی دیوارۀ چاه خط انداختن یا 
خودشون رو نگه داشتن. البته هیچ کدوم هم موفق نمی شن؛ 
تنها کاری که می کنن خط خطی کردن دیوارۀ چاه، و البته 

زخمی کردن دست خودشونه.
همین؟ الکس: 

آره. پایان داستان هم اینه که چاه اون آدمه رو هم ول می کنه  امیلی: 
که ِبره، اما روایتش بی نظیره، حتی شروع و پایانش هم یادم 

مونده. نگاه کن، این طور شروع می شه:
بر  برخی که می گذرند خراشی هم  »آخ ... می بینی؟ 
تن من می اندازند. گناهشان این است که سقوط را حس 
کرده اند، اما با خراش انداختن بر تن من بار گناهانشان را 
سنگین تر می کنند. آخ ... ببینم، راحت نیستی؟ بگذار کمی 

جایت را بهتر کنم تا بتوانم برایت درددل کنم.«
خب ... واقعًا شبیهه ... الکس: 

به داستان تو؟ تو طرحت چی بود؟ امیلی: 
داستاِن یه غار که هرازگاهی آدم هایی از اون رد می شن و روی  الکس: 
دیوارش یادگاری می نویسن. البته، داستان من اول شخص 
این می گه  که  از  روایت می شه و توش غار شروع می کنه 
آدم هایی اومده ن و روی دیوارش چیزهایی کشیده ن و آثاری 
باقی گذاشته ن؛ اما توی داستان من غار کاماًل راضیه؛ حتی 
می کنه  فکر  خودش  که  بدم  نشون  این طور  کرده م  سعی 

ارزشش باالتر رفته.
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آو ... خب بی شباهت که نیستن ... اما ... واقعًا با هم  امیلی: 
فرق دارن ...

ولی ... ولی ... به نظر من، هرطور حساب کنی، نمی شه  الکس: 
گفت سرقت ادبی. طرح ها به هم شبیهن، اما به اندازۀ کافی 

هم با هم فرق دارن.
گفتن  این  به  چرا  نمی فهمم  اصاًل   ... معلومه   ... آره  امیلی: 
سرقت ادبی؛ البته ... گرنتاس دیگه ...َاخ و پیفش زیاده 
... فکر می کنن از دماغ فیل افتاده ن ... بعد، تازه، مگه 
اولین باره که این اتفاق می افته؟ هزار تا داستان هست که 
شبیه  باشه،  داشته  خبر  نویسنده  اینکه  بدون  طرحاشون، 
 ... نمی شه  دلیل  که  این   ... دیگه اس  داستان های  طرح 
مثاًل همین ژیلبر ... چند سال پیش یه داستان نوشت ... 
اسمش چی بود؟ ... اه ... یادم نمیاد ... حاال بی خیال ... 
یه داستان نوشت که تو مگزین  لیته رر هم چاپ شد، ولی 

بعدًا معلوم شد شبیه داستاِن »پرتره«س.
»پرتره«؟ آلن پو؟ الکس: 

آره ... دقیقًا ... ولی هیچ کس اسمش رو نذاشت سرقت  امیلی: 
ادبی ... ژیلبر تا همین اآلن هم هیچی از آلن پو نخونده. 
اینا  که  عجیبه  واقعًا   ... نکرد  بهش  اعتراضی  هم  کسی 
این طور برخورد کرده ن ... حاال ولش کن ... یکشنبه شب 
خونۀ ژیلبر یه مهمونیه که کلی آدم جالب هم دعوتن ... تو 
هم حتمًا باید بیای ... البته، خودش دعوتت می کنه ... 
تو هم نگو که من بهت گفته م ... )صدایشان کم کم محو 

می شود و صحنه تاریک می شود(.



)دو(

الکس و آرون در کافۀ ۲ نشسته اند. الکس منو را در دست گرفته و با دقت 
مشغول خواندن است. آرون از جیبش پیپی بیرون می آورد و مشغول چاق 
کردن آن می شود و تا پایان صحبتش با الکس، به طرز آزارنده ای، مرتب آن 
را روشن می کند؛ یکی دو پک می زند و بعد کنار می گذاردش تا خاموش 
شود. همین طور مشغول این کارها هستند و گاهی با هم صحبتی می کنند که 
گارسون می آید و الکس و آرون سفارش می دهند. گارسون ِمنو را برمی دارد 
و با تعظیم کوچکی می رود. مانند پردۀ قبل، پیش از شروع صحبِت آن دو، 

ِکِلر هم می آید و بعد از توضیحی می رود.

روبه روی  که  هم  آقایی  می شناسید.  که  را  استنلی  آقای  ِکِلر: 
دبیراِن مگزین   از  یکی  آرون وایت است،  آقای  او نشسته 
لیته رر که از قدیم از دوستان نزدیِک آقای استنلی و همسر 
سابقش، ماریندا بلک، است. آقای استنلی به تازگی فهمیده 
داستان دیگری هم که برای نیویورکر فرستاده بوده سرقت 
ادبی از آب درآمده و رد شده است )ِکِلر نگاهی به آن دو 

می کند و از صحنه بیرون می رود(.
)پکی به پیپش می زند و به گارسون اشاره می کند( پسره رو  آرون: 

می شناسی؟


