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پردۀ یک
سالن پذیرایی بزرگ و زیبا ،با چیدمانی خوشسلیقه ،که
درگاهی عریضی
رنگهای تیره در آن غالب است .ته صحنه
ِ
است که پردههای آن را کنار زدهاند .این درگاهی به اندرونی

کوچکی باز میشود که به همان سبک سالن پذیرایی آراسته
در تاشویی است که به
است .در دیوار
ِ
راست اتاق جلویی ِ
در ورودی ساختمان باز میشود .ر وبهروی
راهروی منتها به ِ
این در ،در دیوار چپ ،دری تمامشیشهای است ،که پردههای
آن را نیز کنار زدهاند .از پس شیشههای این در بخشی از طاق
ایوان و درختان با رنگهای پاییزی را میبینیم .جلوی صحنه
میزی بهشکل بیضی است با رومیزی و چند صندلی دور آن.
نزدیک دیوار راست یک بخاری سرامیکی بزرگ به رنگ
ٔ
چهارپایه مبلۀ
تیره ،یک صندلی راحتی با پشتی بلند ،یک
پایآسا ،و دو چهارپایۀ کوتاه است .فضای گوشۀ راست را
یک کاناپه با میز گردی جلوی آن ُپر میکند .سمت چپ،
جلو ،با اندکی فاصله از دیوار ،یک کاناپه است .عقبتر و
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درگاهی
در تمامشیشهای ،پیانویی است .در دو سوی
پس از ِ
ِ
ته صحنه دو ویترین است با سفالین ه و ظروف منقوش و
تزیینی از دورۀ نوزایش .در اندرونی یک کاناپه ،میز ،و چند
صندلی را میتوان دید .باالی این کاناپه تصویر نیمتنۀ مرد
خوشسیمای سالخوردهای را در لباس سرلشکری میبینیم
یشم رنگارنگ.
و روی میز چراغ آویزهای با آباژوری از جنس ݭ ݫ ݭ ݥ
ِ
ِ
چند دستهگل در گلدان یا لیوان در اطراف سالن پذیرایی
گذاشتهاند .بقیۀ دستهگلها روی میزهاست .کف هر دو
در
اتاق را با قالی فرش کردهاند .نور صبحگاهی .آفتاب از ِ
تمامشیشهای به درون میتابد.
در
خانم یولیانا تسمان ،کاله به سر ،چتر آفتابی در دست ،از ِ
در ورودی ساختمان میآید ،و برته ،که دستهگلی
منتها به ِ
پیچیده در زرورق در دست دارد ،از پی او .خانم تسمان
ً
توپنجساله است با چهرهای مهربان و
بانویی حدودا شص 
خوشمشرب ،که لباس خاکستری خوشدوخت ،زیبا اما
سادهای بر تن دارد .برته پیشخدمتی میانسال است ،با ظاهری
ساده و روستایی.

خانم تسمان( :نزدیک در میایســتد ،گوش میدهد ،و آهســته میگوید ):نه ،به
جون خودم ،هنوز پا نشدهن!
ّ
برته( :او هــم آهســته حــرف میزنــد ).گفتــم کــه ،یولــه خانــوم .فکر
وقت شب برسه ،خب .تازه بعدشو بگو!
کن ...کشتی او ن ِ
یا حضرت مســیح ...یه عالمه باروبندیلو باید قبل خواب
باز میکردن عروس خانوم.
خانم تسمان :باشه ،باشه ...بذار خوب خستگیشون درآد .ولی حاال بذار
وقتــی میآن ی هخــرده از این هوای تازۀ صبح بخوره بهشــون.
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در تمامشیشهای میرود و آن را چارتاق باز میکند).
(بهسوی ِ

برته:

خانم تسمان:
برته:
خانم تسمان:

برته:

خانم تسمان:

برته:
خانم تسمان:
برته:

ّ
(کنــار میــز ،مــردد ،دســتهگل در دســت ).نمیدونــم وال ،دیگــه
ّ
جایی نمونــده .یعنی میخوام بذارمش اینجا ،یوله خانوم
خانوم( .دستهگل را روی پیانو میگذارد).
خــب ،حــاال دیگــه یــه خانــوم جدیــد داری ،برتهجــون.
خداییش دل کندن ازت برام خیلی سخت بود.
ّ
(با بغض) برا منم ،یوله خانوم خانوم! ای ،چی بگم؟ اونم من،
ش شما و ریناجون بودم.
سال خدا پی 
که او نهمه ِ
نبایــد خیلــی ســخت بگیریمــش حــاال ،برتــه .کاریــش
ً
نمیشــد کرد .یورگن بی تو نمیتونــه ،میدونی که ...عمرا
بتونه .از وقتی یه الفبچه بوده تو رو داشته که ت روخشکش
میکردهی.
کوتنها تــو خونه ،طفلی.
آخ ،ولــی هم ـهش تو فکر رینــام ،ت 
ً
َ
چلفتی ببو ،ها! عمرا یاد بگیره
توپا
اونــم با اون دخترۀ دس ـ 
ِ
یه آدم مریض و علیلو ت روخشک کنه ،این دختره.
خب ،خودم یهجورایی یادش میدم کارا رو .تازه ،میدونی،
بیشتر کارای رینا رو خودم گردن میگیرم .نمیخواد اینقدر
ِ
دلواپس طفلی خواهرم باشی ،برتهجون.
ّ
باشه ،ولی حاال یه چیز دیگه ،یوله خانوم .نمیدونین مث
چی میترسم که نکنه به درد این عروس خانوم نخورم.
خبه حاال ...اوالش شاید یکی دو مورد پیش بیاد که...
َ
َبلکم خیلی مشکلپسند باشن تو کارا.

خانم تسمان :خــب ،معلومه جونم .دختر سرلشــکر گابلر! فکر کن ،زمان
پدرش بروبیایی داشــتهها .یادته میدیدیمش ســوار اسب
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برته:
خانم تسمان:
برته:
خانم تسمان:

برته:
خانم تسمان:

برته:
خانم تسمان:

برته:
خانم تسمان:

بلند
بــا پــدرش تو خیابــون میرفتن؟ بــا اون لباس ســیاه و ِ
سوارکاریش و اون َپری که به کالهش میزد؟
چــرا ،چــرا ...خوبــم یادمــه! ...ولــی خداییــش اون روزا
خوابشم نمیدیدم اون و آقا زن و شوهر بشن.
منم همینطور ...آهان ،برته ...تا یادمه بگم :از این به بعد
به یورگن نگو «آقا» ،باید بهش بگی «دکتر».
آره،عروسخانوممهمینو گفتن...دیشب...هنوز از راهنرسیده.
پس راسته؟
آره ،معلومه خب .فکر کن ،برته ...خارج بهش دکترا دادهن...
همین ســفرش ،متوجهی که .خودمم یه کلمه ازش نشنیده
بودم ...تا خودش دیشب َدم اسکله گفت بهم.
ً
آره ،او نقــدر باهوشــن که هر کاری ازشــون برم ـیآد ،واقعا.
کار دوادرمون مردم.
ولی دیگه فکر نمیکردم برن تو ِ
نــه ،نــه ،از اون دکترا نیس که( .ســرافرازانه ســر تکان میدهد).
تــازه ،ببیــن چی میگم ،شــاید به همیــن زودیا با یــه عنوان
خیلی مهمتر صداش کنیم.
ً
توروخدا!؟ چی مثال؟
(بــا لبخنــد) هــوم ...اگه بدونــی! (با جوشــش احساســات) آخ،
ـوم بیچارهم االن میتونســت از قبرش
خداجونــم ،کاش یوکـ ِ
درآد و ببینه پسرکوچولوش به کجا رسیده! (به اطراف مینگرد).
ِاوا ،برته ...چرا همچین کردهی؟ رومبلیا رو جمع کردهی؟
خانوم گفتن جمعشون کنم .گفتن دوست ندارن چششون
به رومبلی بیفته.
یعنی میخوان اینجا رو نشیمن کنن ...دائمی یعنی؟
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برته :آره ،اینجــوری کــه بوش م ـیآد ...یعنــی از حرفای خانوم.
آخه خودشون ...آقای دکتر یعنی ...چیزی نگفتن.
یورگن تسمان از اندرونی ،از راست میآید ،نغمهای را زمزمه
میکند و چمدانی خالی که بندکهایش باز شده با خود
ً
یوسهساله ،میانباال ،خوشسیما ،و نسبتا خپله
میآورد .س 
است؛ صورتی گرد ،بیشیلهپیله ،و بشاش ،و ریش و مویی
ً
بور دارد .عینک زده ،و لباس راحتی منزل را تقریبا با شلختگی
پوشیده است.
خانم تسمان:
تسمان:

خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:

سالم .صبحبهخیر ،یورگن!
ّ
ّ
ٔ
(در درگاهــی بیــن دو اتــاق) عمــه یولــه! عمه یولــه جیگر من!
(بهســوی او مــیرود و دســت او را گــرم میفشــارد ).اینهمه راهو
اومدهین ...سر صبحی! هوم؟
خب ،البته که باید میاومدم ببینم اوضاعتون خوبه.
بااونکه شبم خوب نخوابیدین.
ای بابا ،برای من فرقی نمیکنه.
خب ،گمونم از اسکله تا خونه رو راحت رفتین؟ هوم؟
آره ،خیلــی راحــت و بیدردســر ،شــکر خــدا .قاضــی َ
بــرک
لطف کردن تا دم در رسوندنم.
ببخشــین توی کالسکه جاتون نشد .آخه دیدین خودتون،
هدا مجبور بود یه عالمه باروبندیل با خودش بیاره.
ً
آره ،درسته واقعا ،یه عالمه بار و بندیل بود همراش.

برته( :بــه تســمان) میخواییــن بــرم ببینــم خانــوم کاری دارن
کمکشون بدم؟
تسمان :نه ،ممنون ،برته ...نمیخواد .گفت اگه کاری باشــه زنگ
میزنه.
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برته( :میخواهد به راست برود ).آهان ،باشه.
تسمان :ولی ،میگما ...این چمدونم ببر با خودت.
انباری زیرشیروونی.
برته( :چمدان رامیگیرد ).میذارمش توی
ِ
در راهروی منتها به ورودی بیرون میرود.
برته از ِ

تسمان:

خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:

فکــر کنیــن ،عمــه ...تــوی اون چمــدون تا جا داشــت فقط
یشــه از آرشــیوایی که
کپی اســناد چپونده بودم .باورتون نم 
توشون میگشتم چقدر منبع پیدا کردم ...جزئیات قدیمی
و غریبی که تا حاال بهفکر هیشکی نرسیده...
آره ،آره ،انــگار تــوی ایــن ســفر ماهعســلتون وقــت تلــف
نکردهی ،یورگن.
آره ،نکــردهم .حــاال این کالهتونو بردارین از ســرتون ،عمه.
بیایین! بذارین بندشو باز کنم براتون .هوم؟
(هما نطــور کــه تســمان بنــد کالهــش را بــاز میکنــد )،آی خــدا...
ً
اینجوری که میکنی دقیقا انگار هنوز خونه پیش خودمونی.
ُُ
(کاله در دســت ،از هــر طــرف آن را ورانــداز میکنــد ).ااوو ...چــه
ُ
کالهای مکشمرگمایی میگیرین!
اینو بهخاطر هدا خریدم.
بهخاطر هدا؟ هوم؟
آره ،که اگه یه وقت باهم رفتیم بیرون جلوی مردم ضایع نشه.
(گونۀ او را نوازش میکند ).همیشه فکر همهچیرو میکنین،
ّ
عمــه یولــه( .کاله را روی صندلــی کنار میز میگــذارد ).خب...
میگما ...چطوره اینجا روی کاناپه راحت بشینیم یهخرده
گپ بزنیم ،تا هدا میآد.
هر دو مینشینند .خانم تسمان چترش را گوشۀ کاناپه میگذارد.
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خانم تسمان:

تسمان:
خانم تسمان:
تسمان:
خانم تسمان:

تسمان:
خانم تسمان:
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(دســتان تســمان را میگیــرد و بــه او نــگاه میکند ).چقــدر خوبه
َ
اینجایی ،دوباره جلوی ِچشــمی ،یورگن! آیی ،عزیزم...
ٔ
بیچاره یوکوم!
پسر یکییکدونۀ
منــم همینطــور! خوبــه کــه دو بــاره شــما رو میبینــم ،عمه
ّ
یوله! اونم شما که برام هم پدر بودین هم مادر.
خــب آره ،خاطــرم َجمعــه کــه همیشــه عمههــای پیرت تو
دلت جا دارن.
عمه رینا چطوره ،بهتر نشده؟ هوم؟
آخ ،نه عزیز ...دیگه نمیشــه توقع داشــت حالش بهتر شه
طفلــی .همونجــور یهبنــد تو جــاش افتاده ،مثــل همۀ این
ســاال .ولــی اون باالســریمون خــودش نظــری کنــه بــازم یه
مدتی برام بمونه! آخه اگه نشــه نمیدونم با زندگیم چیکار
کنم ،یورگن .اونم االن که دیگه تو رو هم ندارم بهت برسم.
(با مهربانی روی شانۀ او میزند ).ای جان ،ای جان!...
(نا گهــان لحنــش را تغییــر میدهــدِ ).ا آره ،فکــر کن ،تــو االن یه
مــرد متأهلی ،یورگن! ...تازه اینم هســت که تــو هدا گابلرو
قاپیدی .هدا گابلر قشــنگ! فکر کن! اونم اون که همیشه
کلی خاطرخواه داشت!

تسمان( :اندکــی زیرلبــی چیــزی میخواند و با لبخندی از ســر خشــنودی)

آره ،گمونم توی این شــهر هســتن خیلی از دوستام که بهم
حسودیشون میشه .هوم؟
خانم تسمان :اونم چی ،یههمچین ماهعســل طوالنیای! بیشتر از پنج...
ً
تقریبا شیش ماهی...
َ
پژوهشــیم بوده .کلی آرشــیو رو
تسمان :خب ،برای من این یه ســفر

