ـروود رویال کــورت تیهتــر
سایکوســیس  4:48نخســتین بار در ســالن آپاســترز جـ ِ
( ،)The Royal Court Jerwood Theatre Upstairsبه تاریــخ  23ژوئــن ســال
 2000و در شــهر لنــدن روی صحنــه رفــت؛ عوامــل آن عبــارت بودنــد از:
بازیگران:
دنیل ایوانز
جو مکاینز
مادلین پاتر

Daniel Evans
Jo McInnes
Madeleine Potter

و
کارگردان :جیمز مکدونلد
طراحِ :ج ِرمی هربرت
نور :نایجل جی ادواردز
صدا :پائول آردیتی

James Macdonald
Jeremy Herbert
Nigel J Edwards
Paul Arditti

(سکوت بسیار طوالنی)

ـ ـ ولی تو دوستهایی داری.
(سکوت طوالنی)

دوستهای خیلی زیادی هم داری.
یکنی که اینقدر هواتو دارن؟
تهات چی کار م 
برای دوس 
(سکوت طوالنی)

یکنی که اینقدر هواتو دارن؟
تهات چی کار م 
برای دوس 
(سکوت طوالنی)

براشون چی کار میکنی؟
(سکوت)

•••
تاریکی یک تاالر ضیافت جا
گاه راکد و ُمرد ه 1که توی
یک خودآ ِ
ِ

دیواری ذهنی چسبیده که کف
سقف چار
خوش کرده و به
ِ
ِ
سوسک حمام زیر باریکۀ نور توی خودشون
اون مثل د ههزار
ِ
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یلولن ،انگار همۀ فکر و خیالها توی یک چشمب هه مزدن
م
راه فراری نیست
جمع بشن درون جسم واحدی که ازش هیچ ِ
ی که
حامل اون حقیقت 
یشن
کها م 
و اینجوری همین سوس 
ِ
یکنه.
چکس فاش نم 
هیچوقت هی 
من شبی را از سر گذراندهام که همه چیز بر من آشکار گردید.
چگونهتوانم دوباره سخن گفتن؟

تخورد ها 
دوجنسۀ 2شکسـ 
ی که تنها به خـودش 3اعتمـاد داشت
یبینه و برای اینکه
این اتاق رو واقعیتی شلوغ و ُپرازدحام م 
یکنه.
چوقت از این کابوس بیدارش نکنن التماس م 
هی 
و آنها همگی آنجا بودند
تا آخرینشان
و همگی نام مرا میدانستند
پسصندلیهایشان.
آنگاه کههمچونسوسکیمیگریختماز ِ

به یاد آر نور را و باور دار نور را
روشناییای آنی پیش از شبی ابدی
4

نگذار که فراموش کنم
•••
غمگینم

احساس میکنم آینده بیامیده و نمیشه چیزی رو بهتر کرد
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خستهام و ناراضی از همه چیز
ْ
انسان شکستخوردهای تمامعیارم
بهعنوان یک
گناهکارم ،دارم تقاص پس میدم
ُ
دوست دارم خودم رو بکشم
پیشاز اینمیتونستم گریه کنم،امااآلن کارمدیگهاز اشک گذشته
عالقهام رو به آدمهای دیگه از دست دادهام
نمیتونم تصمیم بگیرم
نمیتونم بخورم
نمیتونم بخوابم
نمیتونم فکر کنم
نمیتونم غلبه کنم بر تنهاییام ،بر ترسم ،بر نفرتم
چاق شدهم
نمی تونم بنویسم
نمیتونم عاشق بشم
یمیره ،عاشقم داره م 
برادرم داره م 
یمیره ،منم که دارم هردوشون
ُ
یکشم
رو م 
سرریز میشم از مرگ خودم
از داروهایی که میخورم میترسم
نمیتونم عاشق کسی بشم
نمی تونم رابطۀ جنسی داشته باشم
نمیتونم تنها بمونم
نمیتونم دیگران رو تحملکنم
ََ
کفلم بزرگ شده
از اندام تناسلی ام بدم میآد
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رأس 4:48
ِ
وقتی افسردگی میآد سراغم
باید خودمو حلقآویز کنم
با صدای نفسهای عاشقم
دوست ندارم بمیرم
ـت میرا بودنــم در عذابــم کــه تصمیــم دارم
ای 
نقــدر از حقیقـ ِ
خودکشــی کنــم
نمیخوام زندگی کنم
هوشی
عاشق خوابیدهام حسادت میکنم و روی این بی
من به
ِ
ِ
اجبار داروش 5رو میپوشونم
به
ِ
خوابی شبانۀ خیاالتم و
ی
وقتی هم اون از خواب بیدار بشه ،به ب 
ِ
لطف داروها بدون ُل َ
یکنه
کنتم حسادت م 
به حر 
زدن به ِ
ِ
ف ِ
یدم
قصد مرگ استعفا م 
من امسال از خودم به ِ
بعضیها اسم اینو میذارن خودتلقینی
یار اوناست که حقیقتش رو نمیدونن)
(بخت ِ
یفهمن
حقیقت سادۀ رنج و درد رو م 
فقط بعضی آد مهان که
ِ
هنجار هرروزۀ زندگیم.
اینا دیگه داره تبدیل می شه به
ِ
•••
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•••
زیاد طول نکشید ،من خیلی اونجا نبودم .با اینهمه من موقع
ِ
ْ
میون ابری
نوشیدن قهوۀ
تلخ سیا هرنگ اون بوی شفابخش رو ِ
ِ
ِ
یکنم و یه چیزی درست همونجا و
از تنباکوی کهنه حس م 
یکنه و بعد از اونه که زخمی دوساله
همون لحظه منو لمس م 
فساد
غم ِ
شرم مدفون که در ِ
حال باال ِ
آوردن ِ
مثل یک الشه و یک ِ
یکنه.
متعفنشه َسر باز م 
ُ
احساس خیره به
ی
تهای گنگ و ب 
ردیف صور 
اتاقی ُپر از
ِ
ِ

یمعنا که البد
رنج من؛ چهر ههایی چنان توخالی و ب 
درد و
ِ
نیتی شیطانی پشتشون پنهانه.
دکتر این و دکتر اون و دکتر اونچیه 7که همین اآلن رد شد
مثل همیشه یه َس َرکی بکشه و منو دست
و بهسرش زد ِ
یمیلی؛ تحقیرکردنشون
داغ ب 
بندازه .سوختن توی دالون
ݫِ ِ
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یشه که من بدون هیچ علتی به رعشه
هم وقتی کامل م 
یخو رم و چیزی هم ندارم که
میافتم و روی کلمات ُسر م 
ی هم گفته
دربارۀ «بیماری»ام بهشون بگم که اگر هرچیز 
ً
نجایی که هیچ نکت های برای
یرسه به همو 
بشه باز دقیقا م 
بست
یمیرم .و من در ب 
گفتن وجود نداره ،چو ن من دارم م 
ن ِ
پزشک منطقی
ن
مخملی اون روا 
بالتکلیفی صدای نرم و
ِ
ِ
ِ

یگه واقعیتی مشهود و محسوس
گیر افتا دهام که به من م 

یده ذهن و ِتن من یکیهستن .اما
وجود داره که نشون م 

من اینجا نیستم و هرگز هم نبودهام .این چیزا رو دکتر این
یکنه با نجوایی همدردانه اونا
ینویسه و دکتر اون تالش م 
م
عطر
یکنن ،قضاوتم م 
رو بهزبو ن بیاره .به من نگاه م 
یکننِ ،
یکشن،
یای که از پوستم بلند شده رو بو م 
عجز و ناتوان 
ْ
یپایان وجودم
ترس ب 
یدرمون به تنم خنج م 
درد ب 
ِ
یکشه و ِ
ُ
جهان
یکنه ،با دهنی باز و چش مهایی خیره به
رو تهی م 
ِ
یکنم و حیرت م 
اطرافم نگاه م 
یکنم از اینکه چرا هم هشون
یکنن و
آور من نگاه م 
یشون به
دانش رمز 
با اون
رنج شر م ِ
ِ
ِ
یزنن.
لبخند م 
شرم شرم شرم.
شرم خودت.
غرق شو و فرو برو توی ِ
لجن ِ
دکترهایمرموز ،دکترهایمعقول ،دکترهایعجیبو غریب،
دکترهایی که فکر میکنی اگه مدرک و دلیلی بهشون نشون
ندی میشی جزء مریضای لعنتیشون ،دکترهایی که
سؤاالی یکجور میپرسن .کلمهها رو توی دهنم میچپونن،
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درمانهای شیمیایی برای دلتنگیهای ذاتی تجویز میکنن
و قیافههای موجه به خودشون میگیرن تا اون لحظهای که
ی که تا اآلن
من بخوام برای تو ضجه بزنم ،برای تو ،تنها پزشک 
داوطلبانه لمسکرده منو ،که توی چشمهای من نگاه کرده،
قبر تازهکندهشده
که به طنز تلخم با صدایی که انگار از ِته یک ِ
َ
بیرون میاومده خندیده ،که وقتی سرم رو از ته تراشیدم منو
دیدن من
دست انداخته ،که بهم دروغگفته .بهمگفته از ِ
خوشحاله .من بهت اعتماد کردم ،عاشقت شدم ،و این
تقصیر تو نیست که داری آزار میدی منو .فقط این دروغهای
َ
ّ
آور توان که به لباس مبد ِل تجویزهای پزشکی دراومدن و
شرم ِ
دارن منو داغون میکنن.
حقیقت تو ،دروغهای تو ،و نه من.
یکـردم کـه تـو دیگـه بـا بقیـه فـرق داری و حتی
داشـتم بـاور م 

یزنه و تهدید
شـاید اون اضطرابـی کـه روی چهـرهات موج م 
یکنـی ،امـا آخـرش تـو هـم قیافـۀ
یکنـه رو حـس م 
بـه فـوران م 
آدمـای حقبهجانـب رو بـه خـودت گرفتـی .مثـل همـۀ اون
لکل ههای ریقـوی دیگـه.
آشـغا 
هجوم
از نظر من همینهام یه جور خیانته ،و ذهن من توی
ِ
همین تیکهپارههای ُمثلهشدۀ درهمو برهمه.
خشم منو مهار کنه.
هیچ چیزی نمیتونه ِ

