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 )به ترتيب حضور( شخصيت ها :

 ساله 03       (chuck)ـ چاک  1

 ساله ، نامزد چاک  22        (yerra)ـ يرا   2

ساله ، نديمه و دايه  56حدودًا     (haska)ـ هاسکا  0

 يرا

 ساله ، نّقاش  26ـ مرد جوان             حدودًا  2

 ساله  23ـ متصدی هتل         حدودًا  6

 و .......

 کالسکه چی ، ميانسال 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام يگانه هنرمند

)بر عرشه کشتی ..... از صدای        

مرغان دريايي، پيداست که کشتی 

ای با خشکی ندارد ..... چندان فاصله

صدای امواج و همهمه خفيف مسافران 

.... رسد از دور و نزديک به گوش می

-چاک و نامزد بيمارش برابر عرشه

 اند.( 
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-؟ ديگه داريم می« يرا»بينی )با شور و شوق( میچاک ـ 

ايي اومدن به اسقبال زن قشنگ من! رسيم! مرغهای دري

اينجا بهشتيه که قولشو بهت داده بودم .... جزيره 

 «! پرينکی پو»

اون «! چاک»)نزار اما با ته رنگ خوشی( خيلی قشنگن يرا ـ 

 يکی رو نگاه کن! نشسته باالی دکل! 

 )با خنده( گفتم که ..... به پيشواز تو اومدن! چاک ـ 

 )ناز آلود( خيلی خب ديگه ... يرا ـ 

 گم؟! مگه دروغ میچاک ـ 

 آره! يرا ـ 

داد نه .... اونا اومدن به پيشواز تو و مرتب دارن چاک ـ 

شه! حالت تو حالت خوب می«! يرا»زنن : "نگران نباش می

 شه، باورکن! " خوب می

 شه؟ کشد( يعنی واقعًا حالم خوب می)آهی میيرا ـ 

شه عزيزم! اينجا بهشته! پر از البته که خوب میچاک ـ 

هايي که کاجهای سنگی سيبريايي دارن ... جايي بيشه

وجود « پرينکی پو»قشنگ تر و با طراوت تر از جزيره 

از  يه ماه« چارلز کبير»نداره ...... حتی .... حتی 

تبعيدشو اينجا بوده ..... آسمونشو ببين! هو! مثل 

 س ..... لطيف و نوازشگره! الماس، صاف و درخشنده

 کند ـ به شوخی( الماس لطيف و نوازشگره؟! )قطع میيرا ـ 

دونم چه میمن ن...... عزيزم .... من « .... يرا»چاک ـ 

جوری بگم .... اينجا بی نظيره .... دوای همه دردا 

شه .... آب و هوای اينجا شفابخشه .... اينجا پيدا می

م ردمت .... فقط .... فقط بايد خودتبرای همين هم آو

کنه باورکنی که اينجا با همه خوبياش حالتو بهتر می

داشته تو بايد خودت هم اعتقاد « ... يرا».... )مکث( 

شی ... چطور بگم؟ ... بايد ايمان باشی که بهتر می

شه! تو با باور شفا شروع می ،داشته باشی ..... شفا

همسر خوب منی و قبل از اينکه زندگيمونو شروع کنيم 

بايد اين مرض لعنتی از جونت بيرون رفته باشه! 

 همينجا! ها؟ چه ايرادای داره؟ 
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.... من .... من واقعًا « چاک»)متأثر( ازت ممنونم يرا ـ 

گی ... ممنونم .... اميدوارم همينطوری بشه که تو می

 من خودم هم خسته شدم .... خيلی! 

 رسيم! شه .... داريم میهمه چی درست میچاک ـ 

 )چند تک سرفه خشک و خشن( ..... آخ! يرا ـ 

 ؟! « يرا»شد چیچاک ـ 

 هيچی .... هيچی ... حالم خوبه! يرا ـ 

  برات آب بياره؟« هاسکا»خوای بگم میچاک ـ 

اوه ... نه ... نه .... به زور بهش باوروندم که يرا ـ 

ذاشت با تو بيام رو عرشه! حالم خوبه .... وگرنه نمی

 بذار استراحت کنه .... تموم شب بيدار بوده! 

 پيرزن مهربونيه ..... از کی تو خونواده شماس؟چاک ـ 

 خيلی ساله .... منو اون بزرگ کرده .... يرا ـ  

خوام ببرمت ، دو ساعت اونم نگرانته ... هرجا میچاک ـ 

کنه که های ريز و درشت میزنه، مدام توصيهبرام حرف می

آب تو دلشون تکون « يرا ورچليتسکی»مبادا خانم 

 بخوره! 

 خندد( نکنه ناراحتت کرده .... )به زحمت میيرا ـ 

دونم که تورو کنم ... میا ... دارم شوخی مینه بابچاک ـ 

 خيلی دوست داره ..... 

 کند( چقدر دريا ، قشنگه! ای سکوت می)چند لحظهيرا ـ 

... مخصوصًا اين دريای مرمره که زير آفتاب، اوهوم چاک ـ 

درخشه! من چندين بار بخاطر -عين يه منشور رنگارنگ می

رو همين دريا  اينکه اين رنگهای زيبا رو تماشا کنم،

شه؟! ..... به با کشتی سفر کردم .... باورت می

 های بيخود .... بهانه

م مريضی من بهانه بوده .... )به شوخی( پس اين دفعهيرا ـ 

 ها( خندد توام با ترس از بازگشت سرفه)می

خندد( به هرحال سفر دريايي وسوسه نيز می« چاک)»چاک ـ 

 س! کننده



 خون آشام

 

5 
 

از اين « يرا»ها ـ خنده)تداوم        

-افتد ـ سخت و بیتداوم به سرفه می

 شود.(  دستپاچه می «چاک»وقفه ـ 

؟ ... چی شد؟ تکيه بده به «يرا»)سراسيمه( چی شد چاک ـ 

 افتی .... شونه من ... داری می

 )همچنان در حال سرفه( نه ..... نه .... هيچی .... يرا ـ 

 بيا .... آرومتر ... بهتره ديگه بريم تو .... چاک ـ 

 ... من .... حا .... لم ... خوبه ... يرا ـ 

گرديم تو .... چند دقيقه میرباشه .... ولی ديگه بچاک ـ 

رسيم ..... تا اون موقع استراحت کن ديگه به ساحل می

سرحال « پرينکی پو»های ... بايد برای تجربه زيبايي

 باشی .... 

-دور می)صدای قدمهای آن دو که       

شوند، لنگان و آهسته ـ صدای سرفه 

 ها .... هنوز مداوم است.(

 موزيک        

)بر ساحل جزيره صدای همهمه و      

شلوغی مردم بيشتر و آزارنده تر 

 ، چند«هاسکا» و« يرا»و « چاک»است. 

ای بيشتر نيست که از کشتی لحظه

 اند.( پياده شده

بيا .... بيا همينجا بشين روی چمدون « .... يرا»چاک ـ 

 تا من ببينم، کجا بايد بريم! 

 رنگتون پريده خانم! بهتون گفتم رو عرشه نرين! هاسکا ـ 

فقظ يه خرده خسته شده! « .... هاسکا»ت ساش نيچيزیچاک ـ 

 همين! 

يه خورده « .... هاسکا»گه راست می« چاک»)نزار( يرا ـ 

 شم .... بهتر میاستراحت کنم 

بينين آقا تورو خدا زودتر يه فکری بکنين ... میهاسکا ـ 

 که .... خانم به استراحت احتياج دارن .... 
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باشه! .... همين االن ..... يه « .... هاسکا»باشه چاک ـ 

 ريم .... گيرم و میکالسکه می

 هوای اينجا خيلی خوبه! « ..... چاک»عجله نکن يرا ـ 

مقتدر( خوب يا بد، بعد از استراحت! االن وقت )هاسکا ـ 

 هواخوری نيست ..... 

« ..... هاسکا« .... »هاسکا»خندد( )به زحمت میيرا ـ 

 چندبار بگم ..... 

«( چاک»کند ـ به )ناگهان، با نگرانی قطع میهاسکا ـ 

 اونجا رو نگاه کنين آقا! 

 کجا رو؟ چاک ـ 

 اون جوونه رو ....هاسکا ـ 

 ؟ «هاسکا»کدومو ميگی يرا ـ 

بينی آقا؟! همونی که پالتوی مشکی درازی میهاسکا ـ 

 پوشيده و کيف پر از کاغذی زير بغلشه! 

 همونی که موهای مشکی بلندی داره؟ چاک ـ 

 )آرامتر( آره آره .... خودشه! هاسکا ـ 

 خب؟ چاک ـ 

چند لحظه پيش ديدم يه طوری به خانم زل زده بود هاسکا ـ 

برم داشت .... مردکه عين گرگ گرسنه خيره که وحشت 

 « ! يرا»شده بود به 

البد چيزی توجهشو «! هاسکا»)با مهربانی( سخت نگير يرا ـ 

 ايم! ما اينجا غريبهجلب کرده بوده، هرچی باشه 

گم .... خشکش زده بود و دونين من چی میشما نمیهاسکا ـ 

 خيره بود .... طوری که .... 

داره مياد اينطرف « .... هاسکا»هيس ... بسه ديگه چاک ـ 

 .... ممکنه حرفاتو بشنوه! 

ای داد بی داد .... داره مياد ..... حاال  چيکار هاسکا ـ 

 کنيم؟ 
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)کمی عصبی( ِا ..... هيچی .... چيزی نشده که .... چاک ـ 

 خونسرد باش! 

 تونم خونسرد باشم؟ )زيرلب( آخه چطوری میهاسکا ـ 

 «! هاسکا»)ندامتگر( يرا ـ 

)صدای قدمهای مرد جوان که            

 ايستد( شود و مینزديک می

 )خشک و سرد و مسلط( سالم آقا! مرد جوان ـ 

 )کمی دستپاچه( سالم .... چاک ـ 

 گردين! می کنم دنبال جايي برای سکونتفکر میمرد جوان ـ 

-می درسته .... البته نبايد سخت باشه .... پيداچاک ـ 

 کنيم.

به هرحال چند کيلومتر اونطرف تر، پشت اون مرد جوان ـ 

تپه، هتل خيلی خوبی هست .... شيک دلباز و راحت .... 

 رن! اغلب مسافرهای جزيره همونجا می

 تون متشکرم! از راهنماييچاک ـ 

 )با مکث( همسرتون هستن؟! مرد جوان ـ 

 بله ... يعنی نامزدم .... چطور؟ چاک ـ 

خوش « پرينکی پو»اوم ... هيچی! .... به مرد جوان ـ 

 اومدين! 

 متشکرم ..... هه ... چاک ـ 

شود )صدای قدمهای مرد که دور می       

نزديک « چاک»به « هاسکا»ـ همزمان 

 شود.( می

 گفت؟ يا عيسی مسيح .... چی میهاسکا ـ 

 . مون کرد ..)کمی بهت زده( هيچی .... فقط راهنماييچاک ـ 

 راهنمايي؟ درباره چی؟! هاسکا ـ 
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باش « يرا»هتل! ..... ديگه بايد برم ... مواظب چاک ـ 

 گردم ... .... االن با يه کالسکه برمی

 ! چشم آقا .... مواظبمهاسکا ـ 

که در   «چاک»  )صدای قدمهای      

شود ـ می  مگ    ميان شلوغی جمعيت

 «( يرا»ای دردآلود از صدای تک سرف

 موزيک

)در فروکش، صدای موزيک و همهمه        

و « يرا»، «چاک»ساکنان هتل ـ 

 شوند.( وارد هتل می« هاسکا»

گفت .... جای )کمی مبهوت( اون مرده بيراه نمیچاک ـ 

 قشنگيه! 

 شد حاال توی يه هتل ديگه اقامت کنيم؟ نمیهاسکا ـ 

 برای چی هاسکا؟ .... اينجا که خيلی قشنگه! يرا ـ 

ونه اينجا رو معرفی ، بخاطر اينکه اون جو«هاسکا»اک ـ چ

 کرده، ناراحته! 

گم آقا؟ اصاًل به اون چه ربطی داشت مگه بيراه میهاسکا ـ 

 خوايم اتاق بگيريم؟ ما کجا می

 خندند.( می« يرا»و « چاک)» 

)با خود( چقدر هم شلوغه ... )بلندتر( اينجا آدم هاسکا ـ 

 گيره! سرسام می

های مردمو دوست دارم .... به من شادابی و خندهيرا ـ 

 کنه! مندم میزندگی عالقه

شادابی نيست خانم .... اين وحشی )لجوج( اينکه هاسکا ـ 

ريه! اون مرد رو نگاه کنين طوری دهنشو باز کرده و ک

 ش پيداست! خنده که تا ته معدهمی

-بلندتر می« چاک»و « يرا)»        

         دوباره به سرفه « يرا»خندند ـ 

 افتد.( می
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.... خورد( باز چی شد؟ اش را فرو می)نگران، خندهچاک ـ 

رو ببر طرف پله ها ... من « يرا»تو آروم « هاسکا»

 شه يا نه! رم ببينم تو اين شلوغی اتاقی پيدا میمی

چشم آقا .... چشم ... خانم تکيه بدين به من هاسکا ـ 

 .... 

هنوز به « يرا»های صدای سرفه)      

به « چاک»رسد ـ صدای قدمهای گوش می

 رود.( طرف مسئول پذيرش هتل می

 سالم آقا! چاک ـ 

سالم قربان ..... به هتل چهار ستاره ما خوش متصدی ـ 

 اومدين! 

ممنونم ..... با اين حساب پيداست که اتاقی برای چاک ـ 

 ما دارين ... 

د( ما تحت هر شرايطی رضايت مهمانانمون رو خند)میمتصدی ـ 

کنيم ..... چه مدت قصد داريد مهمان ما فراهم می

  باشيد؟

 راستش هنوز معلوم نيست! بستگی داره به .... چاک ـ 

بريد؟ به شما لذتی که از بودن در اينجا میمتصدی ـ 

دم که شما تا ابد ميهمان ما خواهيد بود! اطمينان می

 خندد( )می

 اوه ... چاک ـ 

ام ... االن نزديک بيست بنده قربان، خودم فرانسویمتصدی ـ 

موندم! چون هيچ جا، مثل « پرينکی پو»ساله که تو 

 زيبايي زندگی رو تجربه کنم .....  اينجا نتونستم

خوام آقا .... اما من مريضی دارم که هرچه معذرت میچاک ـ 

 کنين و .... زودتر بايد استراحت کنه و اگه شما لطف 

اوه .... البته .... البته ... پرچونگی منو متصدی ـ 

 ببخشيد آقا .... همين االن شمارو ... 
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« هاسکا»)صدای قدمهای هراسيده       

شود که به سرعت به آنها نزديک می

 خشکاند( .کالم را در دهان متصدی می

 آقا .... آقا ..... هاسکا ـ 

 ؟! اتفاقی افتاده؟ «هاسکا»چی شده چاک ـ 

-اونجا رو ببينيد .... باالی پله ها .... داره میهاسکا ـ 

 ره ....

 )زيرلب( همون مرده! چاک ـ 

بعله آقا .... اون مرده هم اينجاست .... بياين هاسکا ـ 

تو جزيره هتلهای  از اينجا بريم آقا ... مطمئناً 

 ای هم هست .... ديگه

انقدر شلوغ نکن .... اونکه با ما کاری « هاسکا»چاک ـ 

 نداره ....

خواستين داشته باشه .... يهو چشمم ديگه چيکار میهاسکا ـ 

افتاد به باالی پله ها .... ديدم وايستاده با يه 

کنه .... تا فهميد که لبخند عجيبی خانم رو نگاه می

 من متوجهش شدم، برگشت و رفت .... خودتون ديدين که! 

 اون فقط .... « هاسکا»چاک ـ 

ِا .... فضوليه .... اتفاقی افتاده؟ کمکی از دست متصدی ـ 

 اس؟ ما ساخته

)با خنده( راستش نه ..... خانمها ظاهرًا معتقدند چاک ـ 

 ای ....که دنبال هتل ديگه

)با تعجب فراوان( خوب علتش آقا؟ علتش؟ اينجا ار متصدی ـ 

تأمين خواهد بود هر حيث رفاه و امنيت و آرامش شما 

.... هرجای ديگه جزيره که برين حسن شهرت و اعتبار 

 کنم! اين هتل به گوشتون خواهد خورد .... من تضمين می

برو .... )به «! يرا»برو پيش « .... هاسکا»)آرام( چاک ـ 

 متصدی( لطفًا هرچه زودتر اتاق مارو آماده کنيد ....
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 که با « هاسکا»   )صدای قدمهای       

 .(شودنا مفهوم دور می  غرولندی

 چشم ... آقا .... چشم ... اسمتون؟ متصدی ـ 

 گيرد.(اوج می موزيک)        

 

 

 

)در فروکش موزيک، اتاق         

در خواب است « يرا»مسافران ـ ظاهرًا 

« هاسکا» و« چاک»و مشغول استراحت، 

مشغول خوردن قهوه و گپی به 

 نجوا....( 

 خيلی نگران خانمم، آقا! .... هاسکا ـ 

هرکاری از دستم بربياد « .... هاسکا»نگران نباش چاک ـ 

 شه! من مطمئنم! اينجا خوب می« يرا»دم .... انجام می

گين .... وقتی سرپا اميدوارم همينطور بشه که میهاسکا ـ 

وايمسيته، يا چند قدم ميره، رنگش عين گچ سفيد ميشه! 

ای اين دختر نيست ..... )آهی انگار که خون تو رگه

گم چقدر دونم چی بگم .... بعضی وقتها میکشد( نمیمی

 هشت سال پيش مرد! « يرا»خوب شد که مادر 

 )متعجب( برای چی؟ چاک ـ 

 در خواب( « يرا»)صدای تک سرفه 

هميشه نگران اين دختر بود ..... يه بار وقتی هاسکا ـ 

که آقای  ده سالش بود از کره اسب کهری« يرا»

براشون خريده بودن، افتاد .... مادرش « ورچليتسکی»

چيزيش نشد، بلند شد « يرا»شاهد اين ماجرا بود .... 

و گريه کرد، فقط يه خورده گوشه ابروش چاک خورده بود 

که هنوزم ردش مونده، اما خانم بيهوش شده بود .... 

از ترس .... شوکه شده بود .... بعد از اون اتفاق، 

هم دائمًا پيشش « يرا»سه هفته، بستری بود ....  خانم
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ديد .... باورش بود، اما خانم انگار که اونو نمی

شد که همه چيز به خير و خوبی گذشته و تموم شده نمی

« يرا»کشد( آی ... خانم جونش به جون .... )آهی می

چقدر « يرا»بند بود. واقعًا خوب شد که رفت و نديد که 

-ديد ذره ذره دقمرگ می.... اگه می نحيف و نزار شده

خورد و از بين گيرد( ذره ذره خودشو میشد. )بغضش می

افتاده به « يرا»برد .... درست مثل من که االن غصه می

جونم ... باز خوش به حال خانم که تو زلزله مرد! 

متأثر « چاک»ترکد .... خبر! )بغضش میيکدفعه و بی

 گذارد( فنجان قهوه را روی ميز می

ينجا قرار بود ا« اهاسک»)متأثر و تسکين دهنده( چاک ـ 

بنشينيم و گپ بزنيم ..... تو تلخی اين قهوه رو 

 تلختر کردی .... 

دونستم چيکار بايد کرد ای خفيف( کاش می)با گريههاسکا ـ 

 .... اون هنوز جوونه! 

اون هرآن ممکنه بيدار بشه و تو « ! هاسکا»کافيه چاک ـ 

رو تو اين حالت ببيينه ..... اين از هر زهرماری 

ذاريش توی رو نمرده، می« يرا»تره، براش تلختر و مضر

 تابوت! 

 خورد.(اش را فرو می، گريه«هاسکا)»

خيلی! « .... هاسکا»رو خيلی دوست دارم « يرا»من چاک ـ 

از  هيچ آرزويي بزرگتر و مهمترمطمئن باش که برام 

 نيست! « يرا»بهتر شدن و درمان 

 دونم آقا! میهاسکا ـ 

فتارت پس انقدر غصه نخور ..... تو با ر خوبه!چاک ـ 

 کنی! رو نگرانتر می« يرا»

 «( يرا»)صدای تک سرفه  

هيس! )به نجوا( بهتره موضوع بحثو عوض کنيم چاک ـ 

بشه و بشنوه ....  بيدار« يرا»ممکنه « .... هاسکا»

 تو نخوردی؟ )بلندتر( چرا قهوه

 خورم .... میهاسکا ـ 
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 گه سفارش بدم؟ خوای يکی ديديگه سرد شده .... میچاک ـ 

 نه آقا .... نه همينجوريشم خوبه! هاسکا ـ 

اونجا « يرا»خوريم .... فردا ناهار رو توی بيشه میچاک ـ 

.... بهش ثابت خوره کنه و هم هوا میهم استراحت می

 کنم که اين جزيره، بهشت روی زمينه! می

)ناگهان صدای زوزه گرگی              

 رسد( از دور به گوش می

 )کمی ترسيده( اين دور و برا گرگ هم هست؟ هاسکا ـ 

؟ ... معلومه که هست .... «هاسکا»اين چه حرفيه چاک ـ 

-یکنی تو جنگل گوسفند و مرغ و خروس زندگی مفکر می

کنن؟ ... به هرحال برای شما که االن تو اين هتل چهار 

 ستاره اتاق دارين، خطری نداره! 

)گويي چيزی به خاطر آورده ـ ناگهانی( گفتين هاسکا ـ 

 برين بيشه؟! فردا ما رو می

به خنده « هاسکا»از ترس « چاک)»       

خندد ـ افتد ـ بلند و بلندتر میمی

-دای خندهصدای زوزة کشيده گرگ با ص

 آميزد.( می« چاک»های 

 گيرد(اوج می موزيک)

)در فروکش موزيک، صدای نزديک         

شنويم ـ صدای به ای را میشدن کالسکه

هم خوردن برگهای درختان و صدای در 

هم آميخته جانوران، در زمينه به 

 ايستد.( رسد ـ کالسکه میگوش می

 )بلند( وايسا حيوون! چی ـ کالسکه

 تونی خودت پياده شی؟ می« يرا»چاک ـ 

 )مبهوت( چه جای قشنگيه! .... خيلی زيباست! يرا ـ 

 خانم، آقا با شما بودن! هاسکا ـ 

 شم! ها؟ ... آره .... آره .... خودم پياده میيرا ـ 
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 مطمئنی؟ چاک ـ 

 ....  البتهيرا ـ 

 بسيار خوب! چاک ـ 

 شود.( میکه از کالسکه پياده « چاک»)صدای قدمهای 

چی! بيشتر از مبلغيه که قولشو بهت خب بگير کالسکهچاک ـ 

 داده بودم! 

 کنم! ممنونم قربان! لطفتونو فراموش نمیچی ـ کالسکه

 خوام يه کاری برام بکنی! اما میچاک ـ 

 امر بفرمائيد قربان! چی ـ کالسکه

گردونی به آی همين جا و مارو برمینزديکيهای عصر میچاک ـ 

 هتل و همين مبلغ دوباره گيرت مياد! 

 اطاعت قربان! با کمال ميل! چی ـ کالسکه

منتها بايد حواست باشه، در صورتيکه يهو هوا چاک ـ 

ارو بارونی يا طوفانی شد، سريع خودتو برسونی و م

 ما باشه!  ببری، حتی اگه زودتر از قرار

قربان .... مگه بارون و طوفان؟! امکان نداره چی ـ کالسکه

 بينين هوا چقدر خوبه؟! نمی

 محض احتياط گفتم! چاک ـ 

 هرچی شما بگين ..... برو حيوون! چی ـ کالسکه

-افتد و دور میچی به راه میالسکه)ک

 شود.( 

با آرامی نزديک « يرا»و « هاسکا)»

 شوند.(می

 س! فوق العاده«! چاک»)ذوق زده( خيلی قشنگه يرا ـ 

 خندد( بهت که گفته بودم! غرور می)با چاک ـ 
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خوام وسايل کجا بايد بشينيم آقا؟ ... من میهاسکا ـ 

 راحتی خانمو آماده کنم! 

کنارشون کاج بلندی  همون جا بين اون تخته سنگ کهچاک ـ 

ا عاليه! اونطرفمون هم درياست .... هست .... اونج

 عاشق تماشای درياست .... مگه نه عزيزم؟ « يرا»

 آره .... ازت ممنونم! « .... چاک»آره  يرا ـ

کنم، تا تو رو بربياد می من هرکاری که از دستمچاک ـ 

 خوایمیکمک  ن«( هاسکا»وشحال  ببينم!  )به خ

 ؟ «هاسکا»

برم ... هنوز انقدرها پير نه آقا! .... خودم میهاسکا ـ 

 نشدم! 

با هن و « هاسکا»)صدای قدمهای        

 شود.( است، دورتر میهون او آميخته 

)با مهربانی( دستتو بذار رو شونه من .... حاال راه چاک ـ 

جنگل سرسبز چه حرفهايي  بيفت .... بايد ببينم اين

 ی نازنين بخونه؟ «يرا»داره که تو گوش 

-)صدای قدمهای آن دو که به راه می

 افتند.( 

 موزيک

)در فروکش موزيک همان فضا را         

است ـ ساعتی گذشتهداريم ، اما 

آرامش لذتبخشی در محيط حکمفرماست ـ 

 خواند.( پرنده خوش آوازی از دور می

ای که از اينجا اون جزيره« .... چاک»)به آرامی( يرا ـ 

 شه، اسمش چيه؟ ديده می

ه جزيره زيبای مجمع ، يکی ديگه از ن  «چالکی»چاک ـ 

 «! پرنس»الجزاير 

 اونجام همينقدر زيباست؟ يرا ـ 

هر نه جزيره سرسبز و زيبان، اما « .... يرا»البته چاک ـ 

س .... زيبايي بين اونها يه جور ديگه« پرينکی پو»
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ای به کنه هرگز خدشهيه ... آدم احساس میاينجا جادويي

 شه! اين زيبايي وارد نمی

 خواين؟ خانم .... چيزی میهاسکا ـ 

 ر؟ )تک سرفه( نه .... چطويرا ـ 

 اين؟ خستههاسکا ـ 

؟ من دراز کشيدم .... ديگه «هاسکا»مگه نمی بينی يرا ـ 

 چيکار بايد بکنم؟

 پس چرا رنگتون انقدر پريده؟ هاسکا ـ 

 «! هاسکا»)ندامتگر( چاک ـ 

 )زيرلب( به عيسی مسيح رنگش خيلی پريده .... هاسکا ـ 

 من حالم خوبه .... يعنی .... يرا ـ 

 يعنی چی؟ .... چيزيت شده؟ چاک ـ 

کنم قلبم سنگين شده دونم .... احساس مینه .... نمیيرا ـ 

 زنه .... ... خيلی کند می

 ؟ «يرا»دواهاتو خوردی چاک ـ 

 آره .... همشونو .... يرا ـ 

 من که گفتم رنگش پريده .... هاسکا ـ 

شه .... ولی جای نگرانی نيست .... حالم خوب میيرا ـ 

 هميشه با درازکشيدن و استراحت، حالم بهتر ميشه! 

)سعی دارد فضا را تعديل کند( خيلی خب پس جای چاک ـ 

 مون .... نگرانی نيست .... ما همه

کند( آقا! .... آقا! اونجارو .... همون )قطع میهاسکا ـ 

 مرده دوباره پيداش شد .... 

 عجيبه!  شود( ها؟ ....)متوجه حضور او میچاک ـ 

 خواد؟ خدای من! آخه اين از جون ما چی میهاسکا ـ 

؟ .... ما که جنگل رو «هاسکا»چی داری ميگی چاک ـ 

 نخريديم .... 
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 داره مياد اينطرف! يرا ـ 

 «! هاسکا»ديگه بس کن چاک ـ 

)صدای قدمهای مرد جوان که نزديک تر 

 شود.( می

 سالم! مرد جوان ـ 

 سالم آقا! چاک ـ 

 روز قشنگيه! مرد جوان ـ 

 همينطوره! چاک ـ 

 از هتل راضی هستين؟ مرد جوان ـ 

 تا بحال که خوب بوده! متشکرم! چاک ـ 

ای هم کنم .... شايد اگه از کس ديگهخواهش میمرد جوان ـ 

 داد! پرسيديد، همونجا رو نشونتون میمی

 برای تفريح اومدين؟ چاک ـ 

)با مکث( مهم نيست .... شايد بشه گفت برای مرد جوان ـ 

 کار! 

 کار؟! چاک ـ 

زيرلبی چيزهايي نا مفهوم به « هاسکا)»

 آورد.(زبان می

اوهوم ..... برای اينکه مزاحم شما نشم مرد جوان ـ 

-شينم .... روبرو اما دورتر .... اجازه میاونطرف می

 دين؟ 

 هه .... من؟ ... مضحکه .... چاک ـ 

 فهمم! نمیمرد جوان ـ 

 اينجا که مال من نيست! چاک ـ 

 تون! خب ... با اجازهمرد جوان ـ 

 شود.( )صدای قدمهای او که دورتر می

 کنم! )زيرلب( خواهش میچاک ـ 
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 ؟! «چاک»کند( اين کيه ای می)سرفهيرا ـ 

 اندازه! پناه بر خدا! منو ياد ابليس میهاسکا ـ 

 «! هاسکا»چاک ـ 

بينين؟ .... توش هم پر ش .... میبا اون کيف گندههاسکا ـ 

 از کاغذه! 

 زدم! صبر کنين ببينم .... آخ .... بايد حدس میچاک ـ 

 ؟ «چاک»چی شده يرا ـ 

-بينی؟ .... اون يه نقاشه! بايد از کيفش حدس مینمیچاک ـ 

 زدم! 

پس بگو چرا غيرعاديه .... هنرمندا اغلب با ديگران يرا ـ 

 فرق دارن! 

 يعنی مثل اين بابا، وحشتناکن؟ هاسکا ـ 

اون .... )به سرفه « هاسکا»گی خندد( چی داری می)میيرا ـ 

 کند.( افتد چندين با پشت سرهم سرفه میمی

 زود باش! «! هاسکا»يه ليوان آب بهش بده چاک ـ 

 چشم!  )دستپاچه(هاسکا ـ 

)صدای ريختن آب در ليوان ـ        

 «( يرا»صدای سرفه های خشک 

بخور! سرتو « .... يرا»بيا «( يرا»بدش به من! )به چاک ـ 

 بلند کن .... خب ... حاال بخور! 

« يرا»شوند ـ )سرفه ها قطع می       

« هاسکا»خورد ـ جرعه جرعه آب می

چيزهايي نا مفهوم به زير لب دارد 

خواند ... گويي دعايي، چيزی می.... 

 با نگرانی( 

 بهتر شدی؟ چاک ـ 

 آره ..... « .... چاک»آره .... يرا ـ 
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خيلی خب ديگه هيچی نگو ..... فقط دراز بکش و چاک ـ 

چی مياد که استراحت کن .... تا دوساعت ديگه کالسکه

 برگرديم. 

 يعنی اين مرده پياده اومده اينجا؟! هاسکا ـ 

 دونم ..... دونم ..... نمی.... نمی اومچاک ـ 

 کنه! انگار داره نقاشی میيرا ـ 

« يرا»)با بی تفاوتی( آره .... تو بهتره چيزی نگی چاک ـ 

 .... به خودت فشار نيار! 

عجب آدميه .... اين همه راهو اومده که بشينه هاسکا ـ 

 روبروی ما و نقاشی بکنه؟! 

اين دو تا تخته سنگ و يه انقدر بهش زل نزنين .... چاک ـ 

شه، توجه هرکسی رو کاج با تصوير دريا که تو پس زمينه

 کنه، چه برسه به يه نقاش! جلب می

نيم گم عمدًا رو به ما نشسته که ما نتومن که میهاسکا ـ 

 شو ببينيم. نقاشی

؟! اگه بخواد اين منظره رو «هاسکا»گی چی داری میچاک ـ 

ش پشت کنه و بکشه؟!! ها؟ توی طرحش بياره، بايد به

 کشه ..... .... اصالً شايد داره تصوير تورو می

نخير آقا .... اگرم بخواد اينجا تصوير يکی از هاسکا ـ 

خانمه! اصالً  رو نقاشی کنه، شک ندارم که تصويرما 

 شايد بخاطر همين اومده .... 

 ها ... )زيرلب( .... يعنی .... اون .... چاک ـ 

 «( يرا»)صدای سرفه های 

 موزيک

)در فروکش .... همانجا .... همان 

 فضا .... دوساعتی بعدتر( 

چی نيومد آقا؟ ... حال خانم خيلی چرا کالسکههاسکا ـ 

 بده! 

« .... هاسکا»)کمی عصبی( مرتب اينو ازم سوال نکن چاک ـ 

 دونم ... بايد االن پيداش بشه .... من چه می
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خانم .... خانم .... جواب نميده ... حاال چيکار هاسکا ـ 

 کنيم؟ 

ده کنی؟ معلومه که جواب نمیهيس .... چرا صداش میچاک ـ 

 ... خوابه! 

 نکنه بيهوش شده؟! هاسکا ـ 

 نه .... آخه برای چی بايد بيهوش بشه؟ چاک ـ 

 بينين؟ رنگشو نمیهاسکا ـ 

 «( يرا»)صدای تک سرفه 

 خوابه!  ديدی؟! اون فقطچاک ـ 

آقا .... اونجارو .... مرده داره وسايلشو جمع هاسکا ـ 

کنه .... مثل اينکه ميخواد بره .... يعنی کيو می

 نقاشی کرد؟ 

 چه اهميتی داره؟ « .... هاسکا»باشه چاک ـ 

 ده! خب داره واسه ما دست تکون میهاسکا ـ 

چی؟! ..... ها ... هه هه .... بله .... خداحافظ چاک ـ 

 ... خدانگهدار .... 

)صدای کالسکه که از دورتر آرم آرم 

 شود.( نزديک می

 مثل اينکه کالسکه اومد! هاسکا ـ 

 سريعتر اسبابارو جمع کن .... « .... هاسکا»آره چاک ـ 

که به پيشواز « چاک»)صدای قدمهای 

 رود.( کالسکه می

خانم .... خانم .... بلند شين .... کالسکه اومد هاسکا ـ 

 .... 

  موزيک

هتل را  ) در فروکش موزيک ....        

داريم ..... موزيک و همهمة ماليمی 
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از پله ها « چاک»در فضا جاری است ـ 

 شود.(آيد و نزديک میپايين می

 اوه ... حال همسرتون بهتر شد قربان؟ متصدی ـ 

)کمی پکر( نه ... راستش نه چندان .... خيلی چاک ـ 

بيماره .... حقيقتش آقا، اومدم ازتون بپرسم 

نزديکترين بيمارستان به هتل، چقدر از اينجا فاصله 

 داره؟ 

 يعنی انقدر حالشون بده؟ متصدی ـ 

 پرسم! برای احتياط میچاک ـ 

قربان ..... دومايل به طرف « پيلگرام»بيمارستان متصدی ـ 

جنوب غربی جزيره .... )با لبخند( با کالسکه مسافت 

 چندانی نيست .... 

 متشکرم. چاک ـ 

 به هرحال اميدوارم حالشون بهتر بشه .... منمتصدی ـ 

 شه! متأسفم که توی هتل، روزهاشون با بيماری سر می

.... )ناگهان متوجه چيزی  چيزوشه همهبه هرحال نمیچاک ـ 

شود( ببخشيد آقا .... ببخشيد اون مرد .... اون می

-آقای جوونی رو که گوشه سالن پشت ميز نشسته می

 شناسين؟

 بهتره دربارة مسائل خوشايندتری صحبت کنيم! متصدی ـ 

کنم آقا .... از اولين روزی که وارد خواهش میچاک ـ 

ينيم .... به نظر بجزيره شديم اين مرد رو مدام می

خوام اسمشو بدونم ... اسمش خيلی مرموز مياد .... می

 چيه؟ 

 )آشکارا عصبی شده( ای آقا چی بگم؟ متصدی ـ 

 فهمم .... نمیچاک ـ 

 راستش .... متصدی ـ 

 ظاهرًا نقاشه! چاک ـ 

 هه .... شايد بشه اينطور گفت ... متصدی ـ 
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 يعنی نيست؟ ولی من خودم .... چاک ـ 

 کند( چرا قربان .... نقاش هست ولی .... )قطع میمتصدی ـ 

 ولی چی؟! چاک ـ 

 کنه! ها رو نقاشی میاون فقط م ردهمتصدی ـ 

 )با تعجب بسيار( چی؟! چاک ـ 

-ده و طرحشونو میاون فقط کسانی رو مدل قرار میمتصدی ـ 

بميرن!     )با غيظ( الشخور! کشه که قراره بزودی 

جزيره بميره، همونروز اين آقا، هرکسی توی اين 

ها تصويری رو از اون تموم کرده .... اون تصوير مرده

کنه کشه .... و هرگز هم اشتباه نمیرو پيشاپيش می

 .... 

)به تته پته افتاده( او .... اون .... اون مرده چاک ـ 

..... ام .... امروز .... اونجا .... يعنی .... 

 همسرم ....« ... يرا»

.... اسمشو پرسيدين ..... )مکث( ما و همه اهالی دی ـ متص

خطابش « آشامخون»        شناسن، جزيره که اونو می

 کنن! می

 آشام؟!!!... خو .... خونچاک ـ 

 آره .... اون شوم و نحسه .... الشخوره .... متصدی ـ 

رو « يرا»اون .... اون ... داشت .... داشت تصوير چاک ـ 

 .... 

 چی؟ متصدی ـ 

 رو .... « يرا»چاک ـ 

 ؟ يعنی همسرتون؟ «يرا»چی؟ متصدی ـ 

)ناگهان صدای فرياد ترسناک و      

ريزد در فضا می« هاسکا»دردآلود 

) .... 

آقا .... آقا .... آقا .... کجائيد؟ ... خدای هاسکا ـ 

 من .... خدايا! 
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« يرا»کشد( نه .... نه! .... )ناگهان فرياد میچاک ـ 

 « ..... يرا.... »

به سرعت از پله ها باال « چاک)»       

و جيغ « چاک»رود ـ صدای فرياد می

است ـ  در هم آميخته« هاسکا»های 

همهمه کنجکاوانه مردم در فضا اوج 

که از « چاک»گيرد ـ صدای فرياد می

 آميخته است( طبقة باال با گريه

 « .....يرا( »)با فريادچاک ـ 

 موسيقی

 

 


