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)اتاق نشـیمن روسمرسـهولـم: جـادار، راحـت، با حـال و هـوایی 

دیواری  بخارِی  یک  صحنه،  جلوی  راسِت  سمِت  سنتی. 

وحشی  گل های  و  تازه  غان  شاخه های  با  که  است  سفالی 

تِه  دیواِر  در  آن، دری است.  از  باالتر  کمی  تزیین شده است. 

این  چِپ  سمِت  می شود.  باز  هال  به  لته ای  دو  دِر  صحنه، 

گیاه.  و  گل  از  ُپر  سکویی  آن،  پای  و  است  پنجره ای  دیوار، 

صندلی  چند  و  مبلی  نیمکت  با  است  میز  بخاری،  نزدیک 

قدیمی  دولتی  مقامات  و  افسر  کشیش،  چند  تصویر  راحتی. 

است.  یخته  آو اتاق  دیوار  چهار  از  رسمی  لباس  با  جدید  و 

پنجره و دِر منتهی به هال، و همین طور دِر ضلِع راست بازند. 

کهن ساِل بلند به ساختمان  در بیرون، راهی با ردیِف درختاِن 

منتهی می شود. تابستان است و خورشید دارد غروب می کند. 

و  نشسته  پنجره  کنار  صندلی های  از  یکی  ی  رو وست  ربکا 

سرگرم قالب بافی شال سفید بلندی است که تقریبًا رو به اتمام 

گل ها بیرون را می پاید. اندکی  گهگاه محتاطانه از میان  است. 
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بعد، خانم هل ست از راست وارد می شود.(

دیگه برم کم کم شام رو حاضر کنم خانم؟ هل ست: 

کنید. آقای روسـمـر االن دیگـه پیداشـون  آره، حـاضر  ربکا: 

می شه. 
اونجا که نشسته ید سرد نیست خانم؟ هل ست: 

چرا، یک کمی، می خواید پنجره رو ببندید. ربکا: 

)هل ست می رود و دِر دو لته را می بندد؛ بعد به سمِت پنجره 

می رود.(

آقا  این  ِا،  می نگرد.(  بیرون  به  ببندد،  را  پنجره  آنکه  از  )قبل  هل ست: 

نیستند که دارند باز از اون طرف می آند؟
خودشون اند.  چرا،  می شود.(  )بلند  کجا؟  از  )به سرعت(  ربکا: 

)پشت پرده مخفی می شود.( بیا کنار. نباید ما رو ببینند. 

)از پنجره دور می شود.( فکرش رو بکنید... خانم، دوباره  هل ست: 

دارند از راِه آسیاب رفت و شد می کنند. 
پریروز هم از همین راه اومدند. )از الی پرده و چهارچوب  ربکا: 

دزدکی به بیرون می نگرد.( بگذار ببینم...

دارند از روی پل می آند؟ هل ست: 

من هم می خوام همین رو بدونم. )پس از لحظه ای( نه،  ربکا: 

برگشتند. امروز هم می خواند از مسیر باالیی بیاند. )از 
پنجره دور می شود.( دور می زنند. 

آخی، آره. حتمًا آقا سختشونه از روی پل رد بشند، بعد  هل ست: 

از اون اتفاق، و...
از  راحت  روسمرسهولم  مردِم  می کند.(  جمع  را  )شالش  ربکا: 

ُمرده هاشون دل نمی َکَنند.
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سر  از  دست  که  ُمرده هاند  خانم،  بپرسید  من  از  اگه  هل ست: 

زنده ها برنمی دارند.
)خیره به او( ُمرده ها؟ ربکا: 

انگار ُمرده ها نتونند از اون هایی که مونده ند دل بَکَنند. هل ست: 

چرا این طور فکر می کنید؟ ربکا: 

کار  نه واال، جدی می گم. واال اینجا اسب سفیدی در  هل ست: 

نبود، من می دونم.
خب، ماجرای این اسب سفید که این همه ازش حرف  ربکا: 

می زنند چیه خانم هل ست؟
اوه، بهتره حرفش رو نزنیم. به هرحال شما که به این جور  هل ست: 

چیزها اعتقاد ندارید؟
ید؟ شما اعتقاد دار ربکا: 

که پنجره را ببندد.( اوه، نمی خوام مضحکه بشم  )می رود  هل ست: 

خانم. )به بیرون می نگرد.( ِا... اون آقا نیستند که باز دارند 
از راه آسیاب می آند؟

)به بیرون می نگرد.( اون آقا؟ اونجا؟ )به سمت پنجره می رود.(  ربکا: 

کرول اند! ِا، آقای 
کرول اند. ِا، درسته، آقای  هل ست: 

َبه، چه عالی؛ دارند می آند دیدِن ما. ربکا: 

ی پل می آند، می بینیـــد. با  یک راســت هم دارند از رو هل ست: 

که اون خدابیامرز خواهرش بود. خب خانم،  وجودی 
کنم. من می رم شام رو حاضر 

)هل ست از راست بیرون می رود. ربکا مدتی کنار پنجره می ایستد؛ 

بعد سر تکان می دهد و لبخند می زند، و با کسی در بیرون سالم 
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و تعارف می کند. هوا رو به تاریکی می رود.(

کسی آن سوی دِر سمِت راست حرف  )به سمت در می رود و با  ربکا: 

برای  لطفًا  می شه  عزیز،  هل ست  خانم  اوه،  می زند.( 

که  کنید؟ می دونید  شام یک چیز مخصوص درست 
کرول چی دوست دارند. آقای 

)از بیرون( َچشم خانم. ترتیبش رو می دم. هل ست: 

)دِر منتهی به هال را باز می کند.( به به، چه عجب! چشممون  ربکا: 

کرول عزیز. به جماِل شما روشن شد آقای 
مزاحمتون  زمین می گذارد.( ممنونم.  را  )در هال، عصایش  کرول: 

که نیستم؟
شما! چه حرف ها، شوخی می فرمایید! ربکا: 

تو  روسمر  ید.  دار لطف  همیشه  شما  می شــود.(  )وارد  کرول: 

اتاقشه؟
برگردند.  باید  دیگه  ولی  بزنند،  قدم  بیرون  رفتند  نه،  ربکا: 

بفرمـاییـد  )بـه نیمکت اشـاره می کنـد.( خـواهش می کنـم 

بنشینید تا بیاند.
)می نشیند  ممنون.  خیلی  می گذارد.(  میز  روی  را  )کالهش  کرول: 

رو  قدیمی  اتاق  این  چقدر  َبه َبه،  می نگرد.(  را  بر  و  دور  و 

له.
ُ
گ کردید، همه جا ُپر از  خوشگل و تر و تمیزش 

گـِل  از  ُپـر  دور و بـرشـون  دارند  دوسـت  روسـمـر  آقـای  ربکا: 

تر و تازه باشه.
به گمانم خودتون هم دوست داشته باشید. کرول: 

گزیر از  بله، بوی مطبوعی دارند. تازه تا همین اواخر نا ربکا: 

این نعمت محروم بودیم. 
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گل خوشش نمی اومد. مرحوم بئاته از بوی  کرول: 

همین طور از رنگشون، فورًا عصبی می شد... ربکا: 

بله، یادم هست. )با لحنی شادتر( خب، اینجا اوضاع و  کرول: 

احوال چطوره؟
اوه، همه چیز طبق معمول آروم و بی سر و صدا می گذره،  ربکا: 

هر روز مثل روز قبل... شما چطورید؟ خانمتون؟
اوه، دوشیزه وسِت عزیز، خواهش می کنم از حال و روز  کرول: 

من نپرسید؛ تو خانواده ها همیشه یه جای کار می لنگه، 
خصوصًا در روزگاری مثل روزگار ما.

کنار نیمکت می نشیند.(  ی صندلی راحتی  )پس از مکث، رو ربکا: 

تو تعطیالِت مدارس چرا به ما سری نزدید؟
خب، آدم که نمی تونه مدام مزاحم مردم بشه...  کرول: 

اگه بدونید چقدر دلمون براتون تنگ شده بود...  ربکا: 

... و گذشته از این، مدتی هم نبوده م، می دونید که... کرول: 

بله، یکی دو هفته ای. شنیده م وارد سیاست شده ید...  ربکا: 

تو میتینگ ها شرکت می کنید.
)با سر تأیید می کند.( نظرتون در این مورد چیه، هان؟ فکر  کرول: 

نمی کردید سِر پیری بشم یک آشوبگر سیاسی، درسته؟
بودید  آشوبگر  نحوی  به  همیشه  شما  می زند.(  )لبخند  ربکا: 

آقای کرول.
بله، ممکنه، فقط برای سرگرمی خودم. ولی در آینده  کرول: 

چپـی  روزنـامـۀ  به  نگاهـی  هیچ  می شـه...  جـدی تـر 
می ندازید؟

بله آقای کرول. انکار نمی کنم که... ربکا: 
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در  نداره؛  ایرادی  هیچ  این  عزیز،  وسِت  دوشیزه  اوه،  کرول: 

مورد شما که هیچ ایرادی نداره.
بله، من هم همین طور فکر می کنم. من دوست دارم در  ربکا: 

جریان امور باشم، از وقایع باخبر باشم... 
که زن هستید، بعیده  در هر صورت شما، از اونجایی  کرول: 

که در مجادالت اجتماعی... یا بهتره بگم در جنگ 
که اینجا شعله ور شده، نقش فعالی داشته  داخلی... 
باشید. ولی دیده ید این رهبران توده چطور از فرصت 
وقاحتی  چه  با  و  می تازند  من  به  و  کرده ند  استفاده 

بد و بی راه نثارم می کنند؟
بله، ولی فکر کنم شما هم به همون اندازه تالفی کرده ید. ربکا: 

اقرار می کنم. حاال دیگه اون روم  کرده م،  بله من هم  کرول: 

که من از اون هایی  باال اومده، عنقریب خواهند دید 
درز  را  )موضوع  بشم...  تسلیم  به سادگی  که  نیستم 
کافیه... بهتره دِم غروبی از این  می گیرد.( خب، دیگه 

حرف های ناخوشایند نزنیم.
باشه، هرطور میل شماست دکتر کرول. ربکا: 

عوضش شما بگید ببینم، اوضاع شما اینجا چطوره،  کرول: 

تنهایی، بعد از فوت مرحوم بئاته ...؟
اون  رفتن  از  بعد  البته،  ممنونم.  خوبه،  وضعم  اوه،  ربکا: 

گذشته، از خیلی جهات  مرحوم، با اینکه ماه ها ازش 
خأل بزرگی وجود داره. بالطبع جای خالی اون رو حس 

یم... اما از بقیۀ جهات... می کنیم و براش سوگوار
قصد دارید اینجا بمونید؟ یعنی کم و بیش منظورم اینه  کرول: 
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که همیشه اینجا می مونید؟
یاد به موندن یا نموندن فکر نکرده م. اون قدر  راستش ز ربکا: 

که دیگه تقریبًا حس می کنم  کرده م  به اینجا عادت 
من هم متعلق به اینجام. 

شما! خب، در واقع همین طور هم هست. کرول: 

که می تونم مایۀ  کنند  که آقای روسمر حس  و تا زمانی  ربکا: 

تسلی شون باشم یا کمکشون کنم... خب گمونم اینجا 
بمونم.

)به او می نگرد، بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.( می دونید،  کرول: 

در این کارتون چیزیه که خیلی قشنگه... که زنی جوونِی 
خودش رو فدای دیگران بکنه.

کنم؟ اوه، این کار رو نکنم، دیگه به خاطر چی زندگی  ربکا: 

که اومدید اینجا، ناپدری تون زنده بود: زمین گیر،  اولی  کرول: 

یا اختالل حواس...
بودیم  که  فینمارک1  تو  وست  دکتر  کنید  فکر  مبادا  ربکا: 

ک  این قدر اختالل حواس داشت. اون سفرهای وحشتنا
یایی اون رو از پا درآورد. ولی وقتی اومدیم اینجا...  در
ن وقت، قبل از اینکه راحت بشه، چند  خب، بله، او

گذشت. سالی سخت 
سال های بعدش چی، سخت تر از قبل نبودند؟ کرول: 

نه، چطور می تونید همچین حرفی بزنید! من به بئاته  ربکا: 

بود،  ضعیف  خیلی  طفلک  داشتم...  عالقه  خیلی 
خیلی به محبت و مراقبت احتیاج داشت.

1. شهری در شمال نروژ. ـ م.




