




اجرای اصلی هوم بادی/کاُبل را دسامبر ۲00۱ در تیه تر ورکشاِپ نیویورک تماشا 
ـ  هنوز  ــ کنین نیویورکـ  ـ  خصوصًا سا ــ کردم. تجربه ای وصف نشدنی بود. همۀ ماـ 
اجرا  به  حال و هوا  آن  در  نمایش  این  و  بودیم  بهت زده  سپتامبر   ۱۱ حوادث  از 
که بسیار پیش تر از سپتامبر ۲00۱ نوشته شده بود، اتفاقاتش  درآمد، نمایشی 
می پرداخت  درگیری هایی  و  سیاست ها  به  دقیقًا  و  می گذشت  افغانستان  در 
گاه به دغدغه ای جهانی بدل شده بود. به همین دلیل، طبیعتًا بیشتِر  که به نا
دریافت اصلی نمایش بر این تالقی عجیِب حوادث متمرکز بود. ممکن بود این 
پرسش پیش بیاید که آیا این نمایشنامه از این دورۀ زمانی به سالمت گذر خواهد 
از انتشار عمومی آن در این برهۀ خطیر تاریخی بر  آیا شور عاطفِی ناشی  کرد؟ 
تجربۀ نمایشنامه به مثابه یک نمایشنامه فائق خواهد آمد؟ آیا هوم بادی/کاُبل 
که بر نیروی ذاتی آن به عنوان درامی انسانی  می تواند به خوانشی دست یابد 
متکی باشد )به جای آنکه ثبتی از حوادث خارجی جهانی قلمداد شود(؟ اصاًل 

چنین قصدی دارد؟ باید داشته باشد؟
دربارۀ  را  مهم  چیزی  می کنند  خطور  ذهن  به  پرسش هایی  چنین  اینکه 
کرده  اعالم  رسمًا  او  می سازد.  روشن  کوشنر،  تونی  نمایشنامه نویس،  دیدگاه 

    پیشگفتار   

    به قلم مارتا ِلوی۱    
کمپانی استپن ولف تیه تر۲ / جوالی ۲00۳     کارگردان هنری      

1. Martha Lavey
2. Steppenwolf Theatre Company 
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است نگارش این نمایشنامه در رابطۀ او با مادرش و تجربۀ مرگ او ریشه دارد. 
که مشخصًا به خواستۀ دوستی بازیگر ) کیکا  او نمایشنامه را با یک مونولوگ، 
مونولوگ،  این  گویندۀ  شخصیِت  می کند.  آغاز  است،  شده  نوشته  مارکام( 
کمبودهایش در  گاهی از  که میان وضعیتی وارونه و غِم آ هوم بادی، زنی  است 
گیر افتاده است. افغانستان در این تصوِر خانوادگی به مثابه  مقام همسر و مادر 
کمک اطالعات  که هوم بادی تاریخش را به  کشوری  گریزگاهی وارد می شود، 
کهنه ای به دست آورده است، روایت می کند.  کتاب راهنمای  که از  محدودی 
که راهنمای  ـ  زنی  گردشگر است ـــ نگاِه خود هوم بادی به زندگی اش مثل یک 
که »همۀ تماس های جسمانی تباه می کنند.«  روابط نزدیکش این باور است 
ثبات  فقدان  ـ   ـــ می کند  بازنمایی  را  او  خوِد  ناپدید شدِن  احتمال  افغانستان 
هم  و  بیان  را  او  هم  که  زبانی  از  فرار  مادری،  و  ازدواج  در  خانوادگی  روابط 
کاله و کتش را به تن می کند، آشپزخانۀ  که  منزوی اش می کند. ما او را می بینیم 
خانۀ انگلیسی اش را ترک می کند و به جهان افغانستان قدم می گذارد. ما در 
کابل به دنبال او می رویم و او در همین حال ناپدید می شود و  خیابان های 
که مانند ما، در جست و جوی هوم بادی به  ما می مانیم و همسر و دخترش، 
افغانستان آمده اند. به ناچار، تمام افغانستان در معرض نمایش قرار می گیرد: 
گم شده است،  که در افغانستان  گردشگری  پیدا کردِن مکاِن این زِن غربی، 
افغانستان را شکل  که جامعۀ  با تمامی باورهایی می کشاند  را به مواجهه  ما 

می دهند: مسائِل شخصْی سیاسی می شوند.
کـه به واسـطۀ آن، مسـائل شـخصی بـه مسـائل  ایـن همـان سـهولتی  اسـت 
که اثر تونی  سیاسی و مسائل محلی به مسائل جهانی تغییر می کنند، تغییراتی 
را سر و شـکل می دهنـد. اینکـه او ایـن نمایشـنامه را از روی تمایلـش بـه نوشـتن 
کیـکا( آغـاز می کنـد، و  بـرای و در مـورد دو تـن از زنـان مهـم زندگـی اش )مـادرش و 
کـه  بـه خاطـر پیش گویی هـای سیاسـی اش برجسـته می شـود، نشـان می دهـد 
گویـی نوشـتن از آنچـه  زیسـِت جهـان در او و او در جهـان چقـدر عمیـق اسـت. 
او بـدان توجـه می کنـد ـــــ  آنچـه برایـش عزیـز و بـه او نزدیـک اسـت ـــــ  به صـورت 
که همۀ  اجتناب ناپذیـری منجـر بـه بیان پرسشـگرانۀ عمیِق آن چیزی می شـود 
مـا دَرش زندگـی می کنیـم: احاطـۀ سیاسـی و اجتماعی جهانمـان در زمان حال.
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ـ  پس از اولین تجربه ام در تماشای  ــ که از درک بیشتر نمایشنامهـ  لذت بزرگی 
کشف الیه های دیگر آن بود. این نمایشنامه  گذراندم حاصل  ـــ  از سر  اجرای آنـ 
نیز  خانواده  یک  داستاِن  سو،  دیگر  از  است.  سیاسی   نمایشنامه ای  مشخصًا 
رمزهای  زبان، در  در  روایْت جستاری  این دو  این، در میان  بر  افزون  هست. 
گرفته است. نمایشنامه با سخنرانی  فرهنگی و شخصی زبان مادری نیز جای 
گویندگان پا می گذارد  ممتد و ماهرانه ای شروع می شود، و از آنجا به عرصه ای از 
گون  گونا که به چندین زبان و رمز )کد( سخن می گویند: اسپرانتو۱، زبان های 
محلی افغانستان، انگلیسی، فرانسوی، رده بندی ده دهی دیوئی۲ و زبان های 
که  ج حقیقی بابل است )تصویری  کامپیوتری میلتن. این نمایشنامه یک بر
وضعیت  است:  واضح  کتاب مقدسی  اشارۀ  می سازد(.  به صراحت  میلتن 
جدایی  و  هستند  یکی  مردم  همۀ  آن  در  که  می کشد  تصویر  به  را  منحصری 
گستاخی شان سامان می دهد. نوع  نهایی شان را به مثابه تابعی از بی دینی و 
بشر به دلیل نیاز به بیان وضعیتی مشترک در رنج است اما زبان مشترکی برای 
کار ندارد: »از این سبب آنجا را بابل )یعنی اختالف( نامیدند، چون در آنجا  این 
کنده  کرد و ایشان را روی زمین پرا که خداوند در زبان آن ها اختالف ایجاد  بود 

ساخت.« )عهد قدیم / بخش پیدایش ۱۱:۹(
که زبـان مادری )که در  کندگی  اسـت: جهانی  ُـل ثبتـی از ایـن پرا هوم بادی/کابݧ
کـه زیادی حـرف می زند(  نمایشـنامه بـا هوم بـادی نشـان داده می شـود، مـادری 
ـ  بیشتر به جابه جایِی  ــ گم شده است. بازیابی او خشن و غیر قطعی  استـ  در آن 
که در انتهای نمایشـنامه در آشـپزخانۀ خانه ای  اجبـاری می مانـد تـا ترمیـم. زنـی 
که خود  کاماًل بریتانیایی نشسـته اسـت )هوم بادِی تازه( یک خارجی  اسـت، زنی 
که  کسـی  کشـیده اسـت،  کمر به نابودی اش بسـته بیرون  که  را از فرهنگی بومی 
کنایـات عمیق انـد: هیچ یک از ایـن دو زن  گـرو پناهنده بـودن اسـت.  امنیتـش در 
)هوم بـادِی آغـاز نمایشـنامه؛ مهالـه، زن افغـان در آشـپزخانۀ پایـان نمایشـنامه( 
کنـد. در ایـن نمایشـنامه  ابـراز  بـا زبـان بومـی اش  نمی توانـد خـوِد درونـی اش را 

کـه لودویـک زامنهـوف، پزشـکی لهسـتانی، در سـال ۱88۷ آفریـد تـا به عنـوان  زبانی اسـت   .۱
گیـرد. م. زبانـی بین المللـی در جهـان مـورد اسـتفاده قـرار 

2. Dewey Decimal System
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بـه  بـه فهمیده شـدن،  وافـری  نیسـت. در عـوض، عالقـۀ  هیچ کـس »در خانـه« 
کـه ایـن موتور  لمـس حقیقـت )در عـوِض جایگزینـش، بدلـش( وجـود دارد. البتـه 
ـ   گرفته اسـت  ـــ کـه در جایـگاه آنچـه نشـان  داده  شـده قـرار  زبـان اسـت، نشـانگری 
ـ   ُـل جسـت و جویی اسـت  ــــ ݧ نمـاِد قرار گرفتـه در جایـگاه چیـِز واقعـی. هوم بادی/کابݧ
چطـور  اینکـه  پـل؛  یافتـِن  ـــــ  بـرای  معاصـر  سیاسـت های  زبـان  در  جای گرفتـه 
گردشـگر  ــــ  بدل شـد. زباِن  ــــ  عـوِض یک  می تـوان بـه مسـافری ورای مرزهایمـانـ 

مشـترِک مـا یـک ُپلی فونی اسـت.



  شخصیت ها

Homebody هوم بادی  
)زنی بریتانیایی در میانۀ دهۀ چهل زندگی اش( 

Doctor Qari Shah دکتر قاری شاه   
)مرد افغان پشتون تبار، چهل/پنجاه ساله، پزشک(                   

Molla Aftar Ali Durrani مال افتار علی دورانی  
)مرد افغان پشتون تبار، چهل/پنجاه ساله؛ از صاحب منصبان طالبانی( 

Milton Ceiling  میلتن   سیلینگ  
کامپیوتر، همسر هوم بادی( )مردی بریتانیایی در اوایل دهۀ چهل زندگی اش، متخصص 

Quango Twistleton کوآنجو توئیستلتن  
کابل( )مردی بریتانیایی در اواخر دهۀ بیست و اوایل سی سالگی اش، امدادگر، رابط غیر رسمی دولت بریتانیا در 

Priscilla Ceiling پریسیال سیلینگ  
)زنی بریتانیایی در اوایل دهۀ بیست زندگی اش، بیکار، سردرگم، دختر میلتن و هوم بادی(

زن افغان
)در هر سن و سالی(

The Munkrat مأمور منکرات 
)مرد افغان پشتون تبار، بیست و خرده ای ساله، مسئول نهی از منکر، مأمور پلیس مذهبی طالبان(

Khwaja Aziz Mondanabosh خواجه عزیز موندانابوش  
)مرد افغان تاجیک تبار، سی/ چهل ساله، شاعر و محرم )محافظ / راهنمای مذکر زنان((

Zai Garshi گارشی   ِزی 
کاله فروش( )مردی افغان، سی/ چهل ساله، سابقًا بازیگر، حاال 

Mahala مهاله  
)زن افغاِن پشتون تبار، در اواخر دهۀ چهل و اوایل پنجاه سالگی، که پیش از آمدِن طالبان کتابدار بوده است(

مأمور مرزی
)مرد افغان پشتون تبار، طالبان، بیست/ سی ساله(



)زنی روی صندلی چوبِی ساده ای، کنار میزی در آشپزخانۀ خانه اش 

کتاِن  در لندن نشسته است. آباژوری روی میز است و شاید رومیزِی 

سادۀ خانگی ای هم روی آن کشیده شده باشد. صندلی دیگری نیز 

در سوی مخالف میز قرار گرفته است. ُکتی مرتب روی تکیه گاه این 

صندلی تا شده، و کیف پولی روی نشیمنگاه آن است.

کت خریدی هست. کف زمین، نزدیک صندلِی او، پا

کوچکی می خواند:( کتاب  ی  از رو

یــخ شــروع می شــود،  »داســتان مــا از روزهــای ابتدایــی تار هوم بادی: 

میــاد مســیح...« از  پیــش  3000 ســال  حــدود 
)صحبِت خود را قطع می کند.(

کابــل  کتــاب راهنمــای باطلــه دربــارۀ شــهر  دارم از روی یــه 
رشــته کوه  دره هــای  در  افغانســتان.  در  کابــل  می خونــم. 
کــه همون طــور  کتابــی راهنمــا در مــورد شــهری  هندوُکــش. 

کــرده. تغییــر  می دونیــم...  همه مــون  کــه 

    صحنۀ یک   
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می مونـه؛  شـاپرک  مثـل  مـن،  تحقیقـات  مـن،  مطالعـات 
موضوعـی  فنـا.  بـه  محکـوم  و  سراسـیمه  ُپر احسـاس، 
ـ  می فهمیـد چـرا،  همـون  ــــ کابـل  تخیلـم رو درگیـر می کنـه: 
ـ  امـا بعـد، نمی تونـم جلـوی خـودم  ـــ کـه دارم می گـمـ  قصه ایـه 
کتابخونه هـا، تـو  رو بگیـرم، تقریبـًا خـاف رویـۀ عمومـی، تـو 
به جـای منابـع  کتـاِب دست دوم فروشـی ها، همیشـۀ خـدا 
کنـار  کـه از مراجـْع  و مراجـع، دنبـال اون چیزایـی می گـردم 
ـ  ایـن یکـی  ــــ کتاب هـای راهنمـای باطلـه  گذاشـته شـدن، 
1965 چـاپ شـده، و االن 1998 ئـه، بنابرایـن ایـن کتـاب یه 
چیز کوچیک قدیمِی به دردنخوره که یه... سی  و   سـه سـال، 
به صلیب کشیده شـدن  تـا  به دنیا اومـدن  بـرای  زمـان  ایـن 
ـ   مجله هـای قدیمـی، رسـاله های سیاسـِی  کافیـه ــــ مسـیح 
ازش  دور  گذشـته ای  در  کـه  پرونـده ا ی  وکیـِل  کـه  بامـزه ای 
کـرده نوشـته؛ و بـه نظـر مـن  دفـاع  شـده یـا رها  شـده یـا تغییـر 
ک  کمـی ترسـنا ایـن مطالـِب بی ربـط و بی نهایـت جـذاب، 
چیـزای  از  پیـش  اونچـه  دونسـتِن  آرامش بخش انـد،  و 
بیشـتری که از اون به بعد شـناخته شـده شناخته می شده، 
که ماها هسـتیم، خیلی از ماها،  شـگفتی آوره... همون طور 

تجمـل... مغلـوِب  و  شـگفت زده، 
کتاب راهنما می خواند:( ی  )از رو

می شـود،  شـروع  یـخ  تار ابتدایـی  روزهـای  از  مـا  »داسـتان 
کـه  زمانـی  مسـیح،  میـاد  از  پیـش  سـال   3000 حـدود 
گروه های خانوادگی  که در  یایی ها، نه با آرایشـی نظامی،  آر
کردنـد تـا در  از میانـۀ رود جیحـون به سـمت جنـوب سـفر 
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هندوُکـش  کوه هـای  از  هندوسـتان  شـماِل  بـه  رسـیدن  راه 
عبـور کننـد. تأثیـر ایـن گذر بایـد آن قدر بزرگ بوده باشـد که 
یـگ ودا1، اشـعار  کـه ر نزدیـک بـه دو هـزار سـال بعـد، زمانـی 
مکتـوب  یایـی،  آر مردمـان  ـ حماسـِی  تمحیدی ــ گران مایـۀ 
دره هـای  آرامش بخـِش  زیبایـِی  بیـْت  چندیـن  می شـد، 

می شـوند.« یـادآور  را  کابـل  رودخانـۀ 
)سرش را باال می گیرد.(

چنـد مـاه پیـش حـاِل روحـی مسـاعدی نداشـتم و تصمیـم 
کاه جشـن  گرفتـم یـه مهمونـی بگیـرم، و خـب مهمونـی بـه 
ـــــــــــــــــــــ  )همان  نیاز داره. برای همین سـوار قطاری به مقصدـ 
کـه  شـدم  شـد.(  گفتـه  »توضیحـات«  در  کـه  می گیـرد  را  حالتـی 

مغازه هـاش ُپـر از کاالهـای محلی هـای خارجیـه، چیزهایـی 
شـگفت انگیْز کاِر دسـِت مردمانـی کـه اعتقـاد دارن، نـه مثـل 
مـن، نـه مثـل مـا، بـه جـادو؛ یا کسـایی که در گذشـته بـه جادو 
کـه  کسـایی  گذشـته ای  نه چنـدان دور،  داشـتن،  اعتقـاد 
پدربزرگ و مادربزرگ  هاشـون به جادو اعتقاد داشـتن، اعتقاد 
داشـتن کـه ترکیبـی از فضیلـت، لذت، هیجـان و صنعت بر 
کـه به عنـوان  مـواد خـام مناسـب تأثیـر گذاشـته، چـوب مثـًا 
آشـیونۀ مـورد عاقـۀ آنیمـوس یـا آنیمایـی مشـخص شـناخته 
کـه دارای قدرت هایـی بودنـد  می شـه، آنیموسـی یـا آنیمایـی 
کمـک  کـه آزاد شـدند، پیوسـتند بـه راه هـای سـودمند بـرای 
کنده کاری شـده،  تزیین شـده،  بـه پایان هـای سـودمند وقتـی 
زدودِن  و  اسـتعمار  از  پیـش  دقیقـًا...  دوست  داشته  شـده 

1. Rigveda
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وحشیانۀ باورای این چنینی. چون باورای جادویی بی اندازه 
قدرتمنـد ن، فکـر کنـم، اگـر فقـط به شـکنندگِی اساسی شـون 
احترام گذاشـته بشـه. این یه تناقضه. اگه همچین باورایی، 
و  مـی آرن؛  دووم  باشـن،  دسـت نخورده  جادویـی،  بـاورای 
کار، شـاید. اگـه اونـا دسـت نخورد ن؛  کـی می دونـه؟ جـادوی 
ایـن  گسـتردۀ  ماهیـِت  چیـزی  همچیـن  چـون  سـخته،  و 
یـا  فیزیکـی  و بی جونـی،  کـه هـر موجـود جونـدار  دوره هاییـه 
غیر فیزیکـی، حقیقـی یـا ذهن سـاخته، واقعی یا خیالـی، هر، 
گفـت چیـزی  کامـاً  مجـزا از... از بـودن1: اگـه بشـه  هـر واحـد 
هسـت، وجـود داره، پـس ماهیـِت ایـن دوره های گسـترده  هم 
که  این چیزی که هسـت باید برای لمس شـدن  همین طوره، 
رنـج بکشـه. دورۀ مـا، دورۀ ارتباطـه؛ حریـم خصوصـی، و بایـد 
ایـن رو بپذیریـم، و پذیرفتنـش سـخته، حریـم خصوصـی از 
بیـن رفته. همه چیز باید دسـت خورده شـه. همـۀ تماس های 
جسمانی تباه می کنن. همه شون باید تباه بشن؛ و اگه دارید 
فکـر می کنیـد کـه این نظرها چقدر ناخوشـایندن، حـق کامًا 
با شماسـت، دوره های ناخوشـایندی ان، اما شـما همین طور 
باید به یاد بیارید که این همیشـه  اصلی ترین شـاخصۀ زماِن 
تـوش زندگـی می کنـن؛  کـه  کسـایی  بـرای همـۀ  بـوده،  حـال 
همیشـه، در طـول تاریـخ، و تا به حال، تـا اونجایی که می تونم 
کـه تـا فروافتـادن خورشـید و  ببینـم در تمـام روزا و سـال هایی 
سـتاره ها در راهـه و سـاعت ها تـا روِز واپسـین تمـام زمیـن رو در 
اختیـار خواهنـد داشـت و آینـده خیلـی وقتـه که بـا زمان های 

1. Being
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خیلی خیلـی دوْر درهـم آمیختـه: زمـاِن حـال همیشـه جـای 
ناخوشایندی برای بودنه؛ و برای ما ناخوشایند باقی می مونه، 
صحنـۀ جنایـت مـا، جایـگاِه شـرم مـا، بـرای دسـِت کم اوه،  
کـه بـا ایـن واژه ]رکـود[  ـ   بذاریـد بگیـم  سـه دهـۀ تمـام رکـود ــــ
می خـوام معنـِی به تدریج کم شـدن رو برسـونم، نـه رکـود مثـًا 
در دو ربـع پیاپـی از رشـد منفِی تولید ناخالـص داخلی. برای 
سه دهه سلطۀ نامحسوس اما خوشبختانه مصمِم کم شدِن 
تدریجـی، مـا از به خاطـر  آوردن دوره هایـی کـه در طـول اون ها 
زندگی کردیم به رعشه می افتیم، گذشتۀ اخیر، که هیچ  کس 
دلـش نمی خـواد بهـش فکـر کنـه؛ و بعـد، توجه کردیـد؟ حتی 
بدنام ترین دهه، سه یا چهار دهۀ بعْد از درون روشن می شه. 
می شـه،  شـفاف  منظـره  می شـه.  روشـن  تـو  از  چراغـی  یـه 
می درخشـه؛  منظـره  گوشه گوشـۀ  می شـه؛  روشـن   به  زیبایـی 
سـایه ها سرشـار از رنگی مطبوع می شـن. آدم های بدبین این 
دگردیسـی رو بـه سـال خوردگی و نوسـتالژی نسـبت مـی دن؛ 
من که آدم خوش بینی هسـتم، توجه کرده ید؟ این روشـنایِی 
درونـی رو بـه درک نسـبت مـی دم. ایـن دسـت ِخـَرده کـه چراغ 
درون رو روشـن می کنه. آه، حاال می فهمم همۀ اونا برای چی 
بـود. آه، حـاال، حـاال می فهمـم چـرا از اون بـه  بعـد ان قـدر رنـج 
گذرونده یـم.  کشـیده یم، حـاال می فهمـم چـه چیزایـی از سـر 

مـن می فهمـم.




