
 گذار بمب

  اريك فرگوسنيِ نوشته

   حامد باقرزادهيِ ترجمه

 : ت هايشخص

 1نگهبان 

 2نگهبان 

 بمب گذار

اوكال ” قا سه ماه قبل از انفجار در ي دق1995ه سال يشنامه در ژانوين نمايل است خواننده بداند كه ايس مايامه نوش نينما
 . نوشته شده است” هما 

 دي كاخ سفيرونيابان بيخ: صحنه 

رود تا آن  يم و نگهبان اول مي شنوي را ميلي ترمز اتومبيستاده اند از خارج صحنه صداي اي دروازه ورودينگهبان جلو 
ن بار در طول روز ي آن هم چندين كار تكراري از آن است كه از انجام ايلحن او حاك. كند ي ميي كند او را راهنمايرا بازرس

  .كسل و خسته است 
  بكنم ؟ي توانم كمكيد ميآمد د خوشيبه كاخ سف! قربان  ريعصر به خ: 1نگهبان 

 ( كند ي خنده او را قطع م1 خندد و نگهبان ياو م! ( بوم م م . منفجر كنم د رو يكه كاخ سف من اومدم!  آقا يه: بمب گذار 

 ( دي آي گردد و بمب گذار به دنبال او ميبه صحنه باز م 1نگهبان . (  كارتون قربان يد پيلطفا بر: 1نگهبان 

 . ن ام دارمي ماشيه بمب توي گم آقا ، من ي ميمن دارم جد) نه : ( گذار  بمب

 كنه ين فكر رو مين مملكت همي اي تويم ؟ هر بدبختي شنويرو م ن داستانيد كه چند بار درروز اي دونيان مقرب: 2نگهبان 
د و يندار ن توني ماشي توين شما واقعا بمبي اون هستن ، بنابرايما رويد و انداختن هواپيكاخ سف ك بهيكه مردم در حال شل

 پس لطفا هر چه …ره يم و غي نكنيبازرس ل تون رويم و اتومبين نكنفتويم و توقيم كه مزاحم شما نشي دهيح ميما هم ترج
 ! نين جا بريعتر از ايسر

 !  گمي ، من دارم راست مينكار رو بكني اي توني مرد ، تو نميه: بمب گذار 

  ؟يد رو منفجر كني كاخ سفي خوايواقعا م تو) حوصله است يكه هنوز خسته و بيدر حال: ( 2نگهبان 

 ! وهوما: بمب گذار 

 ! ميست قرار بديتو ل م اسم شما روي توني كنم مي خوب ، تصور ميليخ: 2نگهبان 

 ست ؟يل: بمب گذار 

  ) كندي است را از اول تا آخر براندازمي تخته شاسي رو كه رويياو كاغذ ها(  2نگهبان 
د پشت سر اسم ي درسته شما بانم ،يبذار بب. س جمهور اومدن ي تركوندن رئي كه قبل از شما براييست آدم هاينجا ليا

  .د ي سنا باشي خواه هايجمهور
  !س جمهور شن يد رئي كنن باي كه فكر مي ايست كسانينه ، نه ، نه اون ل: 1نگهبان 
  ..…چ و يگري هلمس ، نووت كنيباب دال ، جس. اوه ، آره : 2نگهبان 
  .س جمهورن ي كنن رئيكه فكر ميست كسانينه ، اون ل: 1نگهبان 
د قبل از انجمن ي شما بايم من اسم شما را وارد خواهم كرد قربان ، ولي كنينجا شروع ميخب از ا. آره درسته : 2 نگهبان

  .د يون كار كنيسيد در كمين تا بتونيري قرار بگيندگان دست راستير اندازان و نماي تيمل
د رو با ين طوره من تمام كاخ سفيحاال كه ا خب يليدرسته ؟ اوه آره خ!  گم ي ميد كه من جدي كنيشما فكر نم: بمب گذار 
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ار بلند يبس) ( خندد ي ميادي زيباسروصدا(و شوهرش .. …س جمهور ي سر رئياونهم درست رو.  كنم يكسان ميخاك 
  ) خندد يم

 آن است و عالمت ي روي آورد كه عالماتيك جدول را مينگهبان ( د ينجا صبر كنيك لحظه اي كنم يخواهش م: 1نگهبان 
   .) كند يبمب گذار خنده اش را قطع م.  كند ي اضافه ميرگيد

  
  ه ؟ياون چ: بمب گذار

  .م ي كنيم ثبت مي شنويرو م” س چمهور و شوهرش يرئ” فه ي رو كه لطيتعداد دفعات. ه قرباني سرگرمين برايا: 1نگهبان 
  .د ي مصرف كرده باشيزي ، چيد مواديشما با. د يشما دو تا خل و چل هست: بمب گذار 

  ) كشد يگر مي دي كشد و عالمتيرون ميگر رابي دي جدول1نگهبان .  دهند ي نميچ كدام از نگهبانان جوابيه(
  گه ؟يه جدول ديه ؟ ياون چ. …اوه شما را به خدا 

درمورد ظرف ( نتونه ي كلي برايكين يشق ورق عصا قورت داده است ، ا” ال گور ”  در مورد ييفه هاي لطيكياون : 2نگهبان 
  )نتون ي كليجه هاجو

  .تش و حكومت كردنش يريدر مورد مد. م ي جورج بوش نگه داشتين رو هم برايا: 1نگهبان 
  لي احمقانه دن كواين هم جوك هايا)  كشد كه پر از عالمت است يرون ميك جدول بياو ( 

  1935 يفه هايلط” س جمهور و شوهرش يرئ” گاه كن ي رو نيكين ياوه ا: 2نگهبان 
 ين رو بازرسي شما ماشيا هر دوين طوره يحاال كه ا. شه ي اعصاب خوردكن ميليگه داره خين دين اين ، ببيبب: بمب گذار 

  !!د ؟يدي كنم شنيتون ميرم و دادگاهي گيل ميك وكين كه من يا اين ي كنيم
  !د قربان يت نداري شكاي برايشما بهانه ا: 1نگهبان 

  .ز كارش دست بردارهن مساله باعث شد پائوالجوترايا: بمب گذار
  م بمب كجاست قربان ؟ي كنين كار رو مي، ما ا.ار خوب يبس)  كنند ينگهبانان به هم نگاه م: ( 2نگهبان 

  ) كند ي مين را بازرسي رود كه ماشيم( 
   جلويدر صندل: بمب گذار 

  ن بسته است ؟يمنظورتان ا: 2نگهبان 
  آره: بمب گذار

  . ، قربان ييايچ بولونيك ساندوين يا)  گردد يبر م دارد و يبسته را بر م: ( 2نگهبان 
  !ه بمبه ينه ، اون : بمب گذار 

نجا يگه ايه روز ديد يامكانش هست كه اگه شما اجازه بد)  دهد ي م1 كشد و آن را به نگهبان يبسته را بو م: ( 2نگهبان 
  !ن كه خورده بشه يبمونه ، قبل از ا

  ، قربانييايچ بولونيه ساندوين يا)  كند يش ميبسته را آزما: ( 1نگهبان 
  د ؟ين قدر مطمئن ايو شما چه طور ا: بمب گذار

ده يچيكا پيك قرار داد با آمريك از يا رو داره ، و در يچ بولوني ساندوي است و بوييايچ بولونيه ساندوين شبيا: 1نگهبان 
  .شده 

آنها بمب گذار را به زور به طرف .( د ين جا رو ترك كنيپس لطفا ا.د ي نداريقربان ، كامال معلومه كه شما بمب: 2نگهبان 
  ) برند يلش مياتومب

   ودرندهيوان وحشي من چند تا حيار خوب ممكنه كه من بمب نداشته باشم وليار خوب ، بسيبس: بمب گذار 
رم و تمساح و  گرگ دايمن چند تا. د ول كنم ي محوطه كاخ سفي خوام اونها رو توين ام دارم و مي صندوق عقب ماشيتو
  .…ر و يش

  .د قربان يد صندوق را به من بدي كنم كليار خوب من صندوق رو نگاه ميار خوب ، بسيبس: 2نگهبان 



  .)م ي شنويوانات مي غرش حي باز شدن صندوق را همراه باصداي رود و ما صدايرون مي ب2نگهبان ( 
  د عقبيد ، بريد ، برگرديبرگرد: 2نگهبان 
  .ملو هستند يستند قربان اونها پت بوستان دارش سيوون نياونها ح.ستند قربان يوون نياونها ح: 1نگهبان 
 ي صحنه بر مي بندد و رويدر صندوق را م2نگهبان ( برگرد اونجا .  خوام كتاب تو بخرم يمن نم. د ،نه يد بريبر: 2نگهبان 
  گردد

  .د دنبال كارتون يحاال بر) تموم شد قربان : ( 1نگهبان 
 باك يمن تو.  داشبوردم دارم يه بازوكا تويمن .  كنم ينه ، خواهش م)  دهند يكه آنها او را هل ميد رحال : ( بمب گذار

  ) گردند ي شود و نگهبان به صحنه برنمين كه دور مي ماشيصدا( د انبار كردم ينم اسيبنز
  ان ؟يونه ها از كجا مين ديا: 1نگهبان 
  .ه بمب داشت ياون  .يدوني مي تو چيچ)  شود يده ميك انفجار شني يصدا( راجع به بهش بگو بهم : 2نگهبان 
   رو خراب كرد ؟يارو چياون ) ره شده اند يكه به دور خيدر حال: ( 1نگهبان 
  .مارستان كودكان رو يه بي ويه موزه هنري رو منفجر كرد ، يونيزيستگاه تلويه اياون : 2نگهبان 

  ! كنن يآنها فقط خارج از محدوده را منفجر م
  .ه هم كرده ي دو سال گذشته رو شبي كه انفجارهايزين همون چياوه به هر حال ا: 1نگهبان 

  ) رود ينور م(
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