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چندین چرا و چند چون
محمد یعقوبی :در نمایشنامههایم خواهید دید که پیشوندها و پسوندها را
واژههای ترکیبی را جدا و بیفاصله نوشتهام ،مثلن «بیچاره» را «بیچاره»« ،بیشتر»
را «بیشتر»« ،امروز» را «امروز»« ،دشووووار» را «دُشوار» یوا «نموایشوووهامه» را
«نمایشنامه» نوشوتهام .چرا؟ چون خواناتر اسو

و سوازاارتر با ساختارِ دستورِ

زبانِ فارسووی ،اویاتر در رسوواندنِ ماها پس ف میدنیتر ،همراهتر با آوای کالم و
البته یکدسو تر و دورتر از سورهمنویسویِ پراستثها .اما شاید جاهایی ببیهید که
پیشوند یا پسوندی به واژهی قبل یا باد خود چسبیدهاس  ،مثلن «کودکانه» را
همینطور مینویسوووم ،چرا؟ چون م مترین مایارم آوای کالم اسو و  ،وقتی که
پسوندی آوایش با واژهی اصولی اره خورده اس  ،از موسیقی پیروی میکهم.
هموانطور کوه «بیشتر» ایناونوه جودا خواناتر و آوانگارتر اسووو « ،کودکانه»
چسوبیده به هم خواناتر و آوانگارتر اسو « .کودکانه» یا «ساختار» را جدانوشتن
هم موسووویقی را مخودوش میکهود هم ماهوا را .اما «بیشتر» را همینطور جدا
نوشتن هم به آوای کالم پایبهد اس هم به ماهای آن.
و خواهید دید که واژههای تهویندار را با حرف «ن» نوشووتهام چون آوانگارتر
اس .
و خواهید دید که «زندای» را «زندهای»« ،خسوتگی» را «خسوتهای» نوشتهام.
چرا؟ چون لزومی ندارد «ه»یِ توسوووریخوردهی مشو و ور به «های» ناملفوظ را
حذفکهیم .چرا «ه» را حرف زایدی بپهداریم و «گ» را جایازین آن؟ این رفتار
با «ه» فقط خوارپهداشووتنِ این حرف س ویاهبخ

نیسو « ،گ» را هم در حد یک

مزدورِ جایازین خوار میکهد .به سوود زبان هم که نیسو  ،پراستثهاکردنِ زبان
اس و  .پس بهتر اس و «گ» را نه جایازینِ «ه» بلکه حرف میانجی بپهداریم،
میانجی برای خوشآواشدن.
و شوووموا در نموایشنواموههایم ضووومیر متصووول نخواهید دید ،ضووومیر در
نمایشنامههایم همواره جدا از واژهی باد از خود ولی بیفاصووله نوشووته شووده

 |2رقص کاغذپارهها | محمد یعقوبی

اسوو  .چون مثلن «ب

» را در ماهای «به تو» اار «بهت» بهویسوویم هم خواناتر

اسوو هم دریافتهیتر .راسووتی چرا پس «خواندنی» را «خاندنی»« ،خواسووتن» را
«خاسوتن» نمینویسم؟ چون تا امروز قانع نشدهام اندک واژههای بینوایی را که
به ایناونه نوشتن ویژهاند و دلیل تاریخی خود را دارند از ریخ

بیهدازم.

و...
این نمایشنامه بهاونهای نوشووتهشوودهاسوو که بدونِ صوودای زن و مرد هم
اجراشودنیس  .در این صورت نامش «خداحافظ» خواهد بود .میتوان در اجرا
جوای نمایشنامکها را با هم عوضکرد .چیدمانِ نمایشنامک ها به این ترتیب
که خواهیدخواند فقط نشووانارِ سوولیقهی من اس و  .پس هیچ ضوورورت روایی
ندارد نمایشنامک «روزِ دروغ» اولین قطاهی نمایشوووی باشووود و ...حتا شووواید
کاراردانی بخواهد یکی دو نمایش نامک را اجرا نکهد ،باور کهید هیچ اشوووکالی
ندارد.
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صونهه تاریک اسو  .صوداهای زیر از باندهای صدای صنهه به
اوش میرسد.

صددد م م د :فکرشُ بکن چه آدمهای جورواجوری اومدن توی اتاقهای این
هتل و رفتن ،اصووولن توی همین اتاق… عذر میخوام… واقان ازت عذر
میخوام…افتم عذر میخوام دیگه.
صد م زن :خُب چی؟ انتظار داری چی بگم؟ تو تاطیالتمونُ خراب کردی.
صد م م د :این هدیهی منه به تو.
صد م زن :این به چه درد من میخوره؟
صد م م د :هر کی عزیزترین چیزشُ به اونی که میخواد هدیه میده.
صد م زن :پس این مال منه؟
صد م م د :آره.
صد م زن :همینه که داشتی مینوشتی؟
صد م م د :آره.
صد م زن :مال منه دیگه؟
صد م م د :آره.
صد م زن :خب ،من هر تصمیمی بخوام میتونم دربارهش بگیرم.
صد م م د :آره.
صددد م زن :ااوه از هدیهت خوشم نیومد پارهش میکهم میریزم دور ...ههوز
هم میای این مال منه؟
صد م م د :آره.
صد م زن :خب ،تفریح بدی نیس .
نور صنهه میآید.
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روزِ دروغ
شخصی ها :لیلی و مَهیار
سوئی شمارهی بیس وپهج.

لِیلی :باز هم میخوری برات لقمه درس

کهم؟

مَهیار :نه.
لِیلی :توی این آب و هوا اشت ات باز شده آره؟
مَهیار :اوهوم.
لِیلی :خوش به حالت که با اشوووت ا ذا میخوری .کاش من هم میتونسوووتم.
وقتی یکیُ میبیهم داره ذا میخوره ،دلم براش میسوزه .ااهی وق ها
شده یکیُ میبیهم داره ذا میخوره ،بغض الومُ میایره.
مَهیار :خب ،تو باید بری پیش روانپزشک.
لِیلی :دیوونه! دارم جدی حرف میزنم .میدونی ،شووواید نیاز آدمها به خوردنه
که ماینم میکهه .ااه ما آدمها اشوووهه نمیشووودیم خیلی خوشبخ
بودیم .ما خوشبخ

نیستیم چون نیاز به ذا داریم .اشههمون میشه و

بوایود وذا بخوریم .این خیلی بده دیگه .خیلی وضوووع ناجوریه .قبول
داری؟
مَهیار :نه.

لِیلی :ولی من که فکر میکهم ما آدمها…چرا میخهدی؟

مَهیار :افتی فکر میکهی خهدهم ارف  .باورم نمیشه تو هم بتونی فکر کهی.
لِیلی :حالت خوبه؟
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مَهیار :آره .مطمئنم وضووعم از تو یکی دیگه بِهتره .دسوو کم به روانپزشووک
احتیاج ندارم ،اما تو در اولین فرص

الزمه بری روانپزشک.

لِیلی :خیلی خب ،خیلی بامزهای.
مَهیار :جدی میام .شوخی نمیکهم.
لِیلی :تو انگار یه چیزت میشهها!
مَهیار :آره .تو زیاد حرف میزنی و من اصلن حوصله ندارم.
لِیلی :ببخشید.
مَهیار :برای چی؟
لِیلی :که زیاد حرف زدم.
مَهیار :نه .تو تقصیری نداری .دلت میخواد حرف بزنی .من حوصله ندارم.
لِیلی :حوصلهی منُ نداری؟
مَهیار :نه.
لِیلی :نه؟
مَهیار :نه.
لِیلی :مهیار! نه؟
مَهیار :افتم که ،نه.
لِیلی :یادم میمونه.
مَهیار :تو باید با یکی ازدواج میکردی که حوصووله داشووته باشووه باهات حرف
بزنه .تو حق داری ازم ناراضی باشی.
لِیلی :من ازت راضیم عزیزم.
مَهیار :من ازت راضووی نیسووتم .واقان االن دارم تَنَمُّلت میکهم .هر چی فکر
میکهم سوووردرنمی آرم موا چرا بوا هم ازدواج کردیم .آخه من و تو چه
ربطی به هم داریم؟
لِیلی :مَهیار!
مدَهیدار :حوالم خوبه .همینُ میخوای بدونی؟ حالم خوبه و میدونم چی
دارم میام .موضوووا اینه که دیگه نمیتونم تظاهر کهم .دیگه نمیتونم
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درو کی بخهودم وانمود کهم دارم بوا توجوه به حرفهات اوش میدم.
دیگه بسه .موضوا اینه که دیگه حالم داره بههممیخوره .هر جور که
فکر میکهم میبیهم ما به درد هم نمیخوریم.
لِیلی :ببین ،من نمیف مم .تو...
مَهیار :مشووکل من توی این دو سووالی که با هم زندهای میکهیم همینه .تو منُ
نمیف می من هم تو رُ نمیف مم.
لِیلی :مهظورم این نبود .من میام تو امروز ...
مَهیار :اصلن برام م م نیس مهظور تو چی بود .اما مهظور من واضحه .من دیگه
حوصولهتُ ندارم .بهت نگاه میکهم از خودم میپرسوم آخه چی شد که
ما به سوورمون زد با هم ازدواج کهیم؟ فقط هم به یه جواب میرسووم :ما
دو سووال پیش چهقدر بچه بودیم که تصوومیم ارفتیم با هم ازدواج کهیم.
آخه ما چه وجه مشوووترکی با هم داریم؟ البته خب ،آدمها با هم تفاوت
دارن ،حرفی نیس  ،ولی ما فقط با هم تفاوت نداریم ،ما با هم اختالف
داریم .خب ،بِلَخَره باید روزی میرسوید که ما تو روی هم بایستیم ،االن
همون روزه .من البتوه وضوووع بدتری رُ پیشبیهی میکردم .فکر میکردم
روزی میرسوووه که ما یه دعوای اسووواسوووی با هم میکهیم اونوقت من
هموهی این حرفهوا رُ میام ،حرفهوایی که مدتهاسووو توی دلم
تلانبار شده .دلم نمیخواد تو همینجور بشیهی نگام کهی .دلم میخواد
تو هم حرف بزنی.
لِیلی :رک و پوس کهده بهم بگو مهظورت چیه؟
مَهیار :باز هم میپرسی مهظورت چیه؟ مهظورم کاملن واضحه .ازدواج ما اشتباه
بود .بوه نفع هر دو تووامونه کووه از هم جوودا شووویم .من مطمئنم تو هم
پشیمونی با من ازدواج کردی ،مطمئنم.
لِیلی :من پشیمون نیستم.
مَهیار :هستی .مطمئنم .خواس اار به اون خوبی داشتی ،فوقلیسانسِ نمیدونم
چی ،پولدار ،خوش تیپ .مطمئنم بارها به خودت افتی چه اشوووتباهی
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کردم .آره خب ،اشتباه کردی .کار عاقالنهای نکردی با من ازدواج کردی.
تو بوا این کوارت هم به بخ خودت لگد زدی ،هم منُ ارفتار خودت
کردی و خودتُ ارفتار من .ااه بهم نمیافتی همچین آدمی هسوو که
اوموده خواسووو ااریت ،من هم هول نمیشووودم اینقدر زود باهات
ازدواج کهم .بیشتر رفیقهوام ههوز مجرّدن .من وقتی اونها رُ میبیهم از
وضوووع خودم اریووه م می ایره .آیهووده ی خودمُ دارم می بیهم کووه مثوول
کارمهدهایی که همیشه بهشون میخهدیدم صبح از خواب بیدار میشم با
عجله میرم سوور کار ،بادازظ ر برمیاردم خونه ،کمی باد بابا میشووم،
کمی باد میبیهیم حقوق م کافی نیس

یه

و باید بادازظ رها تا دیروق

جای دیگه کار کهم .تو حق نداری با نگات سرزنشم کهی .دارم احساس
حقیقیمُ بهت میام ،چون دیگه از فیلمبازیکردن خسته شدم .میخوام
بدونی با کی داری زندهای میکهی.
لِیلی :من میدونسوتم .همیشوه میدونستم .اصلن از حرفهایی که زدی تاجُّب
نکردم.
مَهیار :من قبول از این هیچوق رفتاری نکردم که بتونی بف می درباره خودمون
چی فکر میکهم .تو االن عصبانی هستی ،برای همین داری دروغ میای.
لِیلی :الزم نبود رفتاری بکهی تا بف مم .از چشمهات ،از طرز نگاهکردنت خیلی
راح میشد ف مید.
مَهیار :تو داری بلوف میزنی ،لیلی .حاال چه اصراری داری بهم ثاب

کهی خیلی

بواهوشی؟ بِهتره به پیش ن ادم فکر کهی .به نظر تو بِهتر نیسووو

از هم

جدا شیم؟
لِیلی :پای منُ وسط نکش .ااه همچین تصمیمی داری ،خب این کارُ بکن.
مَهیار :پس تو هم موافقی که اینجوری بِهتره ،نه؟ چون به هر حال...
لِیلی :افتم پای منُ وسط نکش.
مَهیار :سوآلم خیلی سادهس

لیلی .اصلن هم ترس نداره .فقط بگو خودت هم

موافقی از هم جدا شیم؟ فقط بگو آره یا نه؟
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لِیلی :نه.
مدَهیدار :چرا نوه؟ وقتی دو نفر به درد زندهای با هم نمیخورن برای چی باید
همدیگرُ یک عمر تَنَمُّل کهن؟
لِیلی :خیلی خب ،من میرم.

[از جای خود برمیخیزد].

مَهیار :کجا؟
لِیلی :برمیاردم ت ران.
مَهیار :بشین .من ههوز حرفم تموم نشده.
لِیلی :ما دیگه حرفی با هم نداریم.
مدَهیار :بوِهتره بشووویهی با هم حرف بزنیم .تو داری از واقای
بخوای نخوای یه اتفاقی افتاده ،نمیتونی ازش فرار کهی.

فرار میکهی .اما

لِیلی :فرار نمیکهم .دارم میرم چون دیگووه دلیلی نووداره بیشتر اینجووا بمونم.
اونقدر که الزم بود حرفهاتُ شهیدم.
مَهیار :خب جوابت چیه؟
لِیلی :ااه اینطور میخوای خیلی خب ،خداحافظ.
[وسوووایل خود را برمیدارد و در کیف میاذارد .مَهیار خهدهکهان
به او نزدیک میشود].

مَهیار :صبر کن اُالغ جون .حرفهام همهش شوخی بود.
لِیلی[ :تنقیرآمیز] چی؟
مَهیار :همهی حرفهایی که زدم شوخی بود.
لِیلی :آره شوخی بود ،میف مم.
مَهیار :امروز روزِ دروغه .امروز توی روزنامه خوندم هر سووال اَوّل آوریل توی
اروپا همه به هم دروغ میان .خیلی بامزهس

نه؟

لِیلی :آره ،خیلی بامزهس .
مَهیار :دارم بوهت میام همهش شووووخی و دروغ بود اُالغجون .چیه؟ باورت
نمیشه؟ بیا این هم روزنامه .وقتی خوندم توی اروپا آدمها به هم دروغ
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میان ،من هم به سورم زد بهت دروغ بگم .به همین سادهای .ایهاهاش.
اول آوریل ،روزِ دروغ .نمیخوای بخونیش؟
لِیلی[ :با فریاد و بغض] ما توی اروپا زندهای نمیکهیم.
مَهیار :آره ،درس ه .ببخشید.
لِیلی :تو واقان فکر میکهی با یه ببخشوووید همه چی درسو و

میشوووه؟ خیلی

احمقی.
مَهیار :چهقدر بیجهبهای تو .شوخی سرت نمیشه؟
لِیلی :نه .تو اشوتی اشتی یه روز رُ پیدا کردی که بتونی حرفهای دلتُ بزنی
باد خیلی آسون بگی همهش شوخی بود ،ولی من فکر میکهم توی این
شوخی بیمزهت خیلی حرفهای جدی بود.
مدَهیدار :ااوه من اون حرفهوا رُ جوری بهت میافتم که تو بو میبردی دارم
شوخی میکهم ،دیگه لطفی نداش که .من کلی تمرین کردم از صبح تا
تونستم اینقدر خوب و طبیای بازی کهم.
لِیلی :سووای نکن رفتار زشوو ِتُ توجیه کهی مَهیار .من فکر میکهم تو مدتها
داشوووتی تمرین میکردی این حرفهوا رُ بهم بگی ،فقط نمیدونسوووتی
چهطور شووروا کهی ،تا اینکه امروز دیدی توی اروپا مردم حق دارن به
هم دروغ بگن ،حاال این چه ربطی به کشوووور ما داره بماند ،اونوق

با

خودت افتی آها ،روزی که انتظارشُ میکشوویدم رسووید .خواسووتی منُ
بسهجی؟ خیلی خب ،سهجیدی .قیافهی آدمهای متاجّبُ به خودت نگیر
خواهش می کهم .آره ،بخهد .بخهد .باید هم خوشحال باشوووی .خیال ت
هم راحو ه کوه افتی همهش شووووخی بود .ولی من مطمئنم کلمه به
کلمووهای کووه افتی حرف دلِ ت بود .فقط اون آوریوول کوفتی ب ووانووهای
دسو ت داد که منُ بسهجی .ااه مثل یه مرد روی حرفت میایستادی
من اینجور دلَم آتیش نمیارف  .دیدی که داشوووتم میرفتم ،اما دیگه
نمیتونم تَنَموُّل کهم مثول آدمهوای آبزیرکواه هر چرنوودی توی دلِت
هس

بگی بادش هم رفتارتُ توجیه کهی .دیگه برای این زرنگبازیت

رقص کاغذپارهها | محمد یعقوبی | 13

نمیتونم دهنَمُ ببهدم .خودت دیدی که من بدون یک کلمه حرف داشتم
راه میافتوادم برم ،اموا حاال که اومدی زرنگی کهی ،میخوام آب پاکی رُ
بریزم روی دس و ت بگم راس و ِش من هم همچین دلِ خوشووی از تو
ندارم .من زندهایمونُ زیر و رو میکهم و اصلن نمیبیهم تو به عهوان یه
مرد کار خیلی موثری کرده باشووی .واقای

اینه که تو آدم بیعرضووه و

بیمسوووئولیتی هسوووتی و البتوه این ته ا عیب تو نیسووو  .از همه بدتر
زنبارهایته .افتم اون قیافهی متاجبُ به خودت نگیر .واقان نشده یه
بوار ،منض رضوووای خودا یه بار با هم بریم بیرون و من از دسووو ت
عصوبانی نشوم .همهش چشمِت به زنهای دیگهس  .خدا میدونه اون
لنظوه چوهقودر دلَم میخواد خفوهت کهم .وقتی میبیهم زنهایی که تو
بوهشوووون زل زدی چوهطور با حال تنقیرآمیز بهم نگاه میکهن و توی
دلشون بهم میخهدن ،دلَم میخواد اون لنظه بُکُشَمِت.
ِ

مَهیار :ببین لیلی…

لیلی :میخوام بودونی از جزئیترین عوادتهوات حالَم به هم میخوره .از این
خمیازهکشیدنهای مدامِت حالَم به هم میخوره .به خدا اولینباره توی
زندهایم آدمی رُ میبیهم که میتونه روزی پهجاه بار خمیازه بکشه .آخه
چووه طور می تونی؟ فقط می خوام بوودونم فوَک ت درد نمی ایره؟ واقان
چوهطور میتونی؟ من کوه در تمام این دو سوووال کهارت بودم هر وق
دیودم داری خمیازه میکشوووی ،به خدا فک خودم درد ارفته .هر وق
خمیازه میکشووی ،من واقان احسوواسِ مالل میکهم .آره ،درسو افتی،
من بچه بودم .درس

افتی ،آره ،من پشیمونم .خیلی خب خداحافظ.

مَهیار :لیلی ،من ازت عذر میخوام .بهخدا نمیدونستم شوخیم اینقدر آزارت
میده.
لِیلی :تو شووخی نکردی مَهیار .ما دو ساله داریم با هم زندهای میکهیم ،دیگه
خوب همدیگرُ میشووهاسوویم .تو شوووخی نکردی .خب واقان داره بهت
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سخ

میاذره .دوس های تو همهشون مُجَرّدن .میتونی از این به باد

وق ِهاتُ همهش با اونها بگذرونی.
مَهیار :من دوسِت دارم لیلی.
لِیلی :از این به باد زنهای توی خیابونُ دوس داشته باش.
مَهیار :ببین ،دیگه داری از حد خارج میشی.
لِیلی :آره ،دارم از حد خارج میشوووم .برای یک بار هم که شوووده باید بدونی
دربارهی تو چی فکر میکهم.
مدَهیار :بهت افتم توی این روزنامهی لاهتی خوندم توی اروپا همهی آدمها یه
روزِ دروغ دارن.
لِیلی :ما خودمون همچین روزی داریم .همین فردا میتونستی بهم دروغ سیزدهُ
بگی.
مَهیار :آره ،اما ااه فردا بهت میافتم ممکن بود بو ببری دارم شوخی میکهم.
لِیلی :ببین دیگوه برام فرقی نمیکهوه تو داشوووتی جودی میافتی یوا شووووخی
میکردی .به هر حال من دارم جدی میام .ما باید از هم جدا شیم .هر
چه زودتر بِهتر .خداحافظ.
لیلی در را بواز میکهد که بیرون برود .مَهیار در را قفل میکهد و
کلید را برمیدارد.

مَهیار :من نمیخوام از هم جدا شیم ،حاال چی میای؟ چیکار میتونی بکهی؟
لِیلی :یاهی تو میخوای موا مثول خیلی از زنهوا و مردهوایی که بیخودی یک
عمر دارن همدیگرُ تَنَمُّل میکهن ،زیر یه سوووقف با هم زندهای کهیم؟
خیلی خب .ااه اینطور میخوای ،خیلی خب ،زندهای میکهیم .ولی در
همچین وضووایتی کسووی که بیشتر اذی

میشووه تویی نه من .چون از

همین حاال تا وقتی که خودم تشخیص بِدم تو باید دس کم یک متر ازم
دور بواشوووی .همینکوه بخوای بوه م نزدیک بشوووی منُ برای همیشوووه
ازدس میدی.
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مَهیار :آخه ،من چهجوری حالیت کهم همهی حرفهام شوخی بود؟ بهخدا
یه ذرهش هم جدی نبود .بگو من چهجوری باید ثاب
لِیلی :دارم بهت میام دیگه الزم نیسوو
نیس

بهم ثاب

کهم؟

کهی .دیگه اصوولن برام م م

که تو داشتی شوخی میکردی یا جدی میافتی .م م اینه که من

دیگه دلَم نمیخواد با تو زندهای کهم .االن این منم که میخوام از هم
جودا شووویم .حواال شووووخی یا جدی بهقولِ تو یه اتفاقی بین ما افتاده.
نتیجهش اینه که من دیگه نمیخوام باهات زندهای کهم.
مَهیار :لیلی ،تو که اینقدر بیجهبه نبودی ،بهخدا من دوسِت دارم.
لِیلی :ببین ،اصولن حق با توئه .خیلی خب؟ تو داشوتی شوخی میکردی .اصلن
تو خیلی بوامزهای .اموا من دارم جدی میام .تو با این شووووخیت بهم
فرصو

دادی که بتونم راح

حرفهای دلَمُ بزنم و بگم راس ش من

هم دیگه حوصوولهتُ ندارم .واقان دیگه خسووته شوودهم .حاال تو میای
شوخی کردی ،اما من جِددَن تا حاال وانمود میکردم ازت خوشم میآد.
من دروغ افتم کوه ازت راضووویم .واقایو

اینه که حالَم ازت به هم

میخوره .من دیگه نمی تونم این اخالق عجیب و ریبتُ تَنَمُّل کهم.
دیگه نمیتونم با نداریت بسازم .اصلن فیزیکتُ دیگه نمیتونم تَنَمُّل
کهم .کلیدُ بده به من.
مَهیار :لیلی ،دیگه تکرار نمیشه ،ببخشید.
لِیلی :یاهی چی؟ مثل بچهها :مامان ،ببخشید ،دیگه تکرار نمیشه .کلیدُ بده من.
مَهیار :خواهش میکهم لیلی .من بدون این که قصد بدی داشته باشم عصبانیت
کردم .تو االن خیلی عصووبانی هسووتی .خواهش میکهم بهم فرص و
من این اشوووتبواهُ جبران میکهم .بهم فرصووو

بده که ثاب

بده.

کهم میتونم

جبران کهم .این اولین و آخرین بواره کوه من از این شووووخیها میکهم.
ببین ،ااوه االن برای این داری میری کوه من اینجوام ،خب ،من میرم
بیرون .تو همینجا بمون .من میرم یکی دو سوواع

دیگه برمیاردم که

بریم شوام بخوریم ،خب؟ میریم رسوتوران شیالت .جای قشهگیه .باید
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اونجا رُ ببیهی .از سقفش تورهای ماهیایری آویزونه .کسایی که ذا
میآرن ،لباسهای ملوانی تَنِشووونه .دلم میخواسو بدون اینکه بهت
بگم ،امشوب ببرمت اونجا .خب حاال ناچار شدم بگم .چی میای؟ من
از توه دل ازت عوُذر میخوام خب؟ من میرم ،یکی دو سووواع
برمیاردم.

[مَهیار ک

دیگه

خود را میپوشوود و همزمان لیلی مانتوی خود را درمیآورد].

سووواع نُه میآم که با هم بریم شوووام بخوریم.
خداحافظ.

[در خروجی را باز میکهد].

لِیلی :صووبر کن .خودت افتی امروز روزِ دروغه .خب ،من هم داشووتم شوووخی
میکردم .دیدی! فقط تو نیستی که بلدی خوب فیلم بازی کهی.
مَهیار :اما تو داشتی جِددی میافتی.
لِیلی :چیه؟ تو شووخی سورت نمیشه؟ تو که اینقدر کمجهبه نبودی .خودت
افتی امروز توی اروپا همه به هم دروغ میان .اوّل آوریل.
صنهه خاموش میشود.

صد م زن :ااه دیالوای به فکرم رسید ،بهویسم؟
صد م م د :آره.
نور میآید .دیالوگهای زیر را زن به متن افزوده اس .

مَهیار[ :به لیلی نزدیک میشود .اویی میخواهد اونهاش را ببوسد ].ببین لیلی ،من…
لِیلی :نه .عاشووقانه ازت میخوام تا وقتی که اجازه ندادم ،یک متر از من فاصووله
بگیری .اون حرفم شوخی نبود[.مَهیار چهد قدم به عقب برمیدارد ].آفرین
بچهی خوب!
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ماهِ عسل
شخصی ها :فرزاد و آوا
اکهون آدمهای دیگری در سوووئی شوومارهی  25به سوور میبرند.
فرزاد در تمام مدت نمایش پشو به تماشوواار در جلوی صنهه
روی مبل نشسته اس  .آوا در آ از پش پهجرهی ته صنهه پش
به تماشاار ایستاده.

آو  :ماه داره بهم لبخهد میزنه.
سکوت

آو  :تو چهته؟
ف ز د :نمیتونم بخوابم.
آو  :میترسی؟
ف ز د :نه.
آو  :آره ،میترسی .پیداس .
ف ز د :نه.
آو  :تو ترسویی.
ف ز د :نه ،من نمیترسم.
آو  :میترسی .تو میترسی.
ف ز د :نه.
آو  :آره.
سکوت

آو  :نمیخوای به مادرم تلفن کهی؟
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ف ز د :انتظار داری تلفن کهم چی بگم؟
آو  :آخرش باید باخبر شَن ،مگه نه؟
ف ز د :نمیدونم چهجوری بگم .من نمیتونم.
آو  :تو باید تلفن کهی.
ف ز د :میام نمیتونم.
آو  :شاید بِهتر باشه به خونهی داداشَم تلفن کهی.
ف ز د :فکر میکهی داداشِت وقتی بشهوه ،چی بهم میاه؟
آو  :شاید بهت بد و بیراه بگه.
ف ز د :آره ،هیچ باید نیس

بهم بد و بیراه بگه.

آو  :بوه هر حال باید به یکی بگی .داداشَم بِهتر میتونه به مادرم بگه .آره ،تلفن
کن به نیما.
ف ز د :شاید نیما هیچ هم بهم بده و بیراه نگه.
آو  :شاید ...خب دیگه ،تلفن کن.
ف ز د :نمیدونم چهجوری شروا کهم بهش بگم.
آو  :تو تلفن کن ،حرف پیش میآد.
ف ز د :نمیتونم.
آو  :میتونی.
سکوت

آو  :به من نگاه کن ...تو نمیتونی اریه کهی؟ تو اصلن اریه نمیکهی؟
ف ز د :تو خیلی زجر کشیدی آوا؟
آو  :تو کُمکَم نکردی.
ف ز د :چهطور میتونستم کُمکت کهم؟
آو  :من فکر میکردم تو بهخاطر من هر کاری میکهی .تو اصوولن سووای نکردی
مکم کهی.
کُ َ
ف ز د :تقصوویر تو بود .تو اصوورار کردی بریم جایی که هیشکی نباشووه .اشووتباه
کردم ،چه اشتباهی کردم به حرفت اوش دادم.
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آو  :ماه داش

بهم لبخهد میزد.

ف ز د :من نباس به حرفت اوش میدادم .اونجا جای شها نبود.
آو  :آبِ دریا چه ارم بود .ماه داش

بهم لبخهد میزد.

ف ز د :من نباس به حرفت اوش میدادم.
آو  :تو ترسیده بودی.
ف ز د :نه.
آو  :آره ،تو ترسیدی و ته ام اذاشتی.
ف ز د :نه ،من ته ات نذاشووتم .فکر میکهی ااه میتونسووتم کاری نمیکردم؟ من
نمیتونستم کاری بکهم.
آو  :باهام بنث نکن .تو ته ام اذاشوووتی[ .مکث] تو فقط بلدی مثلِ بچهها اریه
کهی .احسووواسِ اهواه میکهی؟ برای خودت اریوه میکهی یا برای من؟
[مکث] تو خیلی زود فراموشَم میکهی.
ف ز د :نه ،فراموشِت نمیکهم.
آو  :آره ،خیلی زود .تو دوسَم نداشتی.
ف ز د :من دوسِت داشتم.
آو  :نه.
ف ز د :آره.
آو  :نه ،تو ته ام اذاشتی .هیچ کاری نکردی.
ف ز د :نمی تونسوووتم هیچ کوواری بکهم .فکر می کهی ااووه می تونسوووتم کوواری
نمیکردم؟ هر دومون خسوووتوه بودیم .مدت زیادی توی آب بودیم و نا
نداشتیم .من شها بلد نیستم.
آو  :تو ترسوویده بودی .مثل آدمهای بیدسوو وپا فقط داشووتی نگام میکردی و
فریاد میزدی.
ف ز د :نه.
کم نکردی .تو دوسَم نداشتی.
آو  :آره ،ترسیدی .اصلن کُمَ َ
ف ز د :من دوسِت داشتم.
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آو  :پس بیا توی آب.
سکوت

آو  :دیدی!
آوا میآید کهار فرزاد اما رو به تماشاار مینشیهد.

آو  :به نیما تلفن کن.
فرزاد :اینجور وق ها آدمها چیکار میکهن؟ من نمیدونم چی بگم ،چهجوری
بگم؟
آو  :پس به خانوادهی خودت خبر بده .به برادرِ خودت زنگ بزن .آره ،به فرشاد
زنگ بزن.
ف ز د :آره .آره .تلفن میزنم به فرشاد.
اوشی تلفن را برمیدارد و شماره میایرد.

آو  :بوهش بگو بیاد اینجا .بگو نمیتونی رانهدهای کهی .تو نباید رانهدهای کهی
فرزاد.
ف ز د :الو ...فرشووواد! اوش کن .آوا توی دریا رق شووده ...آره ...چی؟ ...چی
افتی؟ آره .مرده .رق شوووده .نوه ،ههوز به اونها زنگ نزدم .نمی دونم
چهجوری بهشوون بگم .نمیدونم چی بگم .میخوام تو بهشون بگی .هر
وق

پیداش کردن راه میافتم .میان فردا دریا جَسَدشُ پس میده.
آوا برمیاردد و مانهد فرزاد پش

به تماشاار مینشیهد.

آو  :بهش بگو تو نمیتونی رانهدهای کهی .بگو بیاد اینجا.
ف ز د[ :به فرشوواد] تو میآی اینجا؟ من نمیتونم رانهدهای کهم .آره؟ مهتظرم .به
خانوادهی آوا تلفن میزنی؟ دیگه خودت میدونی .خداحافظ.
آو  :نگاه کن .ماه داره بهم لبخهد

میزنه[.سرش را روی شانهی فرزاد میاذارد .هر دو

همچهان پش و به تماش واار نشووسووتهاند ].به اونها بگو تو خیلی سووای کردی
نجاتَم بِدی ،اما من دس

و پا میزدم نمیذاشتم کُمَکَم کهی.

ف ز د :تو خیلی زجر کشیدی آوا؟
آو  :فقط دلخورم از اینکه تو کُمَکَم نکردی.
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ف ز د :من سای خودَمُ کردم بهخدا.
آو  :قسم نخور .قسم نخور.
ف ز د :من سای خودَمُ کردم.
آو  :تو ترسیدی.
ف ز د :نه.
آو  :آره ،تو ترسیدی.
ف ز د :نه.
آو  :آره .تو ترسیدی .تو ترسویی .کُمَکَم نکردی .تو ترسیدی .ته ام اذاشتی.
ف ز د :آره ،من ترسیدم.
آو  :فقط میخواستم از زبان خودت بشهوم .میف می چی میام؟
ف ز د :به سرم زد خودَمُ رق کهم ،اما ش ام شُ نداشتم.
آوا فرزاد را در آ وش میایرد .در سکوت همدیگر را میبوسهد.

آو  :چشووومهات خونیه .تو باید بخوابی .بیا بخواب عزیزم .تو خسوووتهای .باید
بخوابی عزیزم .بیا.
آوا و فرزاد بوه اتوواق دیگر میرونود .کمی باود فرزاد برمیاردد.
پش به تماشاار ،رو به پهجرهی ته صنهه.

ف ز د :آوا؟… آوا ،تو اینجوایی؟ آوا؟… ااوه اینجوایی یوه جوری حالیم کن.
پهجره رُ باز کن آوا[ .پهجره باز نمیشود ].پرده رُ بزن کهار.
یه جوری حالیم کن هستی.

[پرده کهار نمیرود].
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مرسي بهخاطر ساندویچها
شخصی ها :سیامک و ساسان
همان سووئی شوماره  . 25این بار دو برادر در آن حضور دارند.
برادر بزرگتر ،سویامک نزدیک به سوی سووال سن دارد و ساسان
هجدهساله اس .

سیامك :الو .سامعلیک ...از بهدر اَنزَلی .یه ریزه خوشحالم .آره ،پیداش کردم.
پشو پهجره واسّاده داره ساندویچ میخوره .بهخدا پش پهجره واسّاده.
عینِ ااو اشههشه .این سوُّمین ساندویچشه .آخه یکی نیس

بهش بگه

تو که بیسوو وپهجشُ نداری ،پا میشووی میری کجا؟ خیلی خب ،خفه
میشوم ...بیا بچه ،مامان میخواد باهات حرف بزنه .بقیهی اون ساندویچ
المَسووَّبُ بذار بَاد تلفن بخور .با تواَم بچه.

[اوشووی تلفن همراه را به سوووی

سوواسووان میایرد .برای خود ترانهای زِمزِمه میکهد]:

همه ميگن دیوونهم ،اینُ

خودم ميدونم.
ساسان :الو .سالم .خوبم .خیلی خب .نهخیر ،نمیتونم توضیح بدم.
سدیامك[همچهان برای خود میخواند ]:همه ميدونن كه عاشقيي با مامان درس
حرف بزن بچه.
ساسان :االن نمیتونم .باشه.

[تلفن را به سیامک میدهد].

سددیامك :الو .این هم شوواهپسوورت .حال میکهی؟ همینکه اراده کردم پیداش
کردم .تا یه سوواع دیگه راه میافتیم .من خسووتهم ،یه اسووتراحتی باید
بکهم .هموهی اینهوایی رُ کوه داری میای خودم میدونم مامان .خیلی
خوب ...الو ،سوووامعلیوک .خیلی چاکریم از ترس .مگه چهجوری حرف
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میزنم؟ ...آهوا ،خووب ،یووهخورده سووورم ارمه ...آره ...تو رُ خوودا حووال
نصوین شوهیدن ندارم .خیلی خب ،تا درسو نشوودم نمیشوویهم پش
فرمون .تو رُ حضرت عباس حالَم خوشه ،مخ ما رُ سوالخ نکن .اینجا
همینکه اراده کهی پیدا میشووه .اصوولن روی دیوارها نوشووته شووده :آب
داریم .یا به یکیُ میبیهی کهار خیابون واسوّاده هی میاه :آب .آب.

[برای

افتن جملهی آخرش میکوشوود ل جهی مردم اَنزَلی را تقلید کهد ].باحالن .واسووه
همین راه نیفتادم دیگه .افتم اول میزون شوووم ،باد .خب ،کاری؟ باری؟
چاکریم .مامان کاریم نداره؟ ...الو ...اینُ که بهم افتی مامان .خیلی خب.
ای بابا! تا خبر مرگم درس و

نشوودم راه نمیافتم .مامان ،ااه همینجور

بخوای حرف بزنی فقط شووورکو
خوب .خداحافظ.

مخوابراتُ خوشحال میکهی .خیلی

[اف واوی تلفهی تمام میشوووود .سووواسوووان را میبیهد که به

ساندویچش ااز میزند] ااه با این سیر نمیشی باز برم بگیرم؟ [ساسان هیچ

واکهشووی نشووان نمیدهد] ااه حال نداری حرف بزنی ،میتونی اون کلهی
المَسَّبتُ تکون بدی که من بف مم چیکار باید بکهم.
ساسان :نه.
سیامك :نه یاهی چی؟ دیگه نمیخوای؟
ساسان :نه.
سددیامك :ولی از این شوو ر خوشم اومده .مردمش خیلی باحالن .چهد وق ه
اینجایی؟ ...هوی! کری بچه؟
ساسان :چی افتی؟
سیامك :حال داری یهخورده با هم اپ بزنیم؟
[ساسان بیآنکه پاسخی بدهد به ساندویچ خود ااز میزند].

سیامك :خب ،تو چهته بچه؟
ساسان :چیزیم نیس .
سیامك :نه بابا! چرا نمیای چه مرگته؟ سخ
ساسان :من چیزیم نیس .

نگیر.
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سددیامك :نمی ای؟ خیلی خب ،بذا خودم حدس بزنم .تو یه روز داشوووتی از
خیابون یا بیابون رد میشووودی یههو چِشِت افتاد به یه شوووازدهخانوم،
قلبِت شووروا کرد تا تا

زدن ،باورت شوود این همونیه که در تموم

زندهایت دنبالش میاشووتی .یا علی! رفتی جلو .رفاق  ،سوویهما ،کوه،
دو سووه سوواع

پچپچ از تلفن ،خالصووه ماتاد ماتاد ،تا اینکه یه روز

مالوم شود شازدهخانوم میخواد با یکی دیگه ازدواج کهه ،تو هم دا ون
زدی به بیابون .درس ه؟ زدم به هدف ،نه؟ به قول ماروف اسبِ خوبُ
از راهرفتنِش میشه شهاخ  ،آدمِ عاشقُ از نیگاش.

[سیگاری از جیب خود

درمیآورد ].آتیش داری؟
ساسان :نه.
[سیامک از جیب خود فهدکی درمیآورد و سیگار خود را روشن
میکهد].

سیامك :سیگار میخوای؟
ساسان :نه.
سدیامك :تسوکینت میدهها .میشویهی خاطرات مینویسوی :آی عشق! عشق!
عشق! یه قلب میکشی که یه نیزه از وسطش رد شده.
[ساسان کالفه از دود سیگار از او دور میشود].

سیامك :اینجور واسه من نفسهای عاشقانه نکش!
ساسان :چهجوری پیدام کردی؟
سیامك :خیلی آسون .عکسِتُ توی روزنامه چا کردیم .اوّلها یکی زنگ زد
افو تو رُ توی قم دیده .من میدونسوووتم به اروه خون تو نمیخوره
بری قم .از موامان اصووورار که بریم قم .رفتیم قم .پیدات نکردیم قم .از
اونجا زنگ زدیم خونه ،بابا اف چهد نفر زنگ زدن ،یکیشوووون اف
تو رُ توی چالوس دیده .یکی نمیدونم توی اراک یا کجا دیده .خیلیهام
زنوگ زدن افتن توی خود ت رون دیودنت .توا اینکوه هفتهی پیش یه
بابایی از اینجا زنگ زد ،قسوم آیه که باز هم تو رُ دیده .شماره تلفنِشُ
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بوهمون داد .من اوازشُ ارفتم اومودم اینجوا ،رفتم پیش این بوابوا .اون
نشووونم داد هر روز کجا تو رُ دیده .خالصووه خوب ما رُ عالف خودت
کردی خوب .حاال بگو چهته؟
ساسان :چیزیم نیس .
سیامك :افتخار نمیدی حرف بزنی دیگه؟ ...آره ،ما شودیم اون بابا جایزهبگیره
اسوووم ش چی بود توی فیلم چهوود دُالر بیش تر بووازی میکرد؟ چیچی
ایس وود؟ ...مامان برات جایزه اذاش  ،ما هم راه افتادیم دنبالِت.
ساسان :جایزه اذاش ؟
سددیامك :ای بابا! خوشمزهای سوورت نمیشووه؟ خب ،تقصوویری هم نداری،
عاشقی دیگه .این زنها ته ا کاری که بلدن همینه .مردها رُ هوایی کهن
و زِرت بچه بِزان .من میدونم چه فکرها توی سرته .با خودت میای
ااه اون مال من باشه ،دیگه توی زندهایم هیچچی نمیخوام .االن برات
ماهای خوشبختی یاهی رسیدن به اون .من هم همینطور فکر میکردم.
آدم هولهولکی ازدواج میکهه ،خیال میکهه چه خبره .اونوق
ماه ،بهخدا درسوو

شووویش

شوویش ماه باد هر مردی با خودش میاه چی فکر

میکردیم چی شووود! امووا خووب ،کلووهش رفتووه توی پیو

حلبی دیگووه

درنمیآد ...بچه ،خوب به حرفهام اوش بده ،دارم برات از مَضووورّات
ازدواج میام .فقط شویشِ ماه اوّله که آسومون قشوهگه .به هم میاین
دریا چهقدر قشهگه ،لکلکها چهقدر قشهگن .باد شیش ماه فاتَنَه مَعَ
صوووَلوات .اَلّلووه هُمَّ صوووَلِّ عَال منموود و آلِ منموود .ازدواجِ بوود پوودرِ
پدرسووووختهی آدمُ درمیآره .میف می مهظورم چیه یا بیشتر توضووویح
بوودم؟ ...االغ جون! نمی تونی یوه کلمووه جواب بوودی من تکلیف خودَمُ
بدونم؟
ساسان :تو زیاد حرف میزنی.
سددیامك :اتّفاقن این یکی از حرفهاییه که مهیژه تا من دهنمُ باز میکهم بهم
میاه ،البته از شوویش ماه باد ازدواج .اوّلها که هی میاف سوویاجون
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بواهوام حرف بزن .حواال توا دهنَمُ بواز میکهم بهم میاه تو زیاد حرف
میزنی سوویا[ .برای افتن جملهی قبل صوودای زنش را تقلید میکهد ].اه! بابا ،ای
خودا! این زبوان المَسوووّبُ برای همین خدا داده بهمون که باهاش حرف
بزنیم المَسّبها! خب ،حاال زنَم یه چیزی میاه ،اما تو دیگه خفه! خفه!
داش کوچیکوهمی ،حق دارم بواهوات حرف بزنم ،تجرُبههامُ دراختیارت
بذارم و مواظب باشوم اشوتباه نری .اار هم صالب بدونم حق دارم بزنم
پَسِ کلووه ت .ارفتی چی می ام؟ پس اوش بووده .دردت نمی آد بچووه.
حرفهام دَواس .ببین بچه! بذا اینجور بهت بگم :ااه اون شازده خانوم
هرچی بهت افته کشووکه .اار هم باهات رفیق شووده بود ،فقط واسووه
خاطر چشووم و همچشوومی با رفقاش بود .همینه که حاال یکی دیگه رُ
پیدا کرده و اذاشووتهت به امان خدا .وقتی همچین اتفاقی میافته ،بدون
که حکمتی پشوو شه .نمیام زن نگیر .بگیر المَسووّب ،اما عجله نکن.
تازه ،آخه کی االن بهت زن میده پِشووکل؟ سووربازی که نرفتی .جون که
نوداری ،کم می آری بودبخو  .پول؟ نداری .من موقع ازدواج کُلّی پول
توی حسووابم داشووتم .اینه که بهت میام عجله نکن یاتاقان میزنی.
احسواسواتی هم نشوو .سوای کن جُف خودتُ پیدا کهی .سخ ه ،ولی
میارزه .وارنه میشوی مثلِ من .منِ خر احساساتی شدم .زنی که جُف
آدم نباشه ،آره ،اولها آدمُ تنویل میایره .تو با خودت میای :وای! چه
فرشوتهای ایرم اومده .اما بهخدا شویش ماه باد میرسی به همونجا که
چی فکر میکردیم چی شد! زن ناجور بگیری ،کارت ساختهس بدبخ .
زن ناجور یاهی ایرِ سووهپیچ .ببین ،من به هزار زحم تونسووتم از سوورم
واش کهم .میخواس بواهوام بیاد .فکرِشُ بکن .یکی هسووو

که هر جا

میری میخواد باهات بیاد .اه! هر جا میخوای بری باید بهش بگی کجا
داری میری .تو یوه آدم آزادی .قدرِ آزادیتُ بدون .به همین زودی خر
نشوو .من خر شودم ،تو دیگه نشو .بذا بهت بگم مُشکلِ ما مردها چیه.
هر کدوم از ما مردها با زنی ازدواج میکهیم که رویای مرد دیگهای توی
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سرشه .مردی که توی زندهای واقایش وجود نداشته و نداره ،مثلن یه
سووورخپوسووو
وِی.1

یا یکی مثل این مرتیکه آل پاچیهو توی فیلم کارلیتوس

صد م زن :حسود!
صد م م د :بله؟
صد م زن :تو حسودی میکهی من از آل پاچیهو خوشم میآد.
صد م م د :تو چه اصراری داری من هر چی مینویسم به تو ربط داره؟
صد م زن :ووی! برای اینکه داره عزیزم .برای اینکه داره .این شگرد توئه .هر
حرفی دلِت میخواد از زبان شخصی های نوشتههات میای.
سددیامك :پواچیهو توی فیلم کارلیتوس وِی .تو باید بگردی جُف خودتُ پیدا
کهی .اول خوشالیِ دخترهوا رُ هم نخور بچه .اول خوشالیشوووونُ
نخور .فقط شیشماه اوّله که خوشالیشون برات م مه .باد شیش ماه
دیگه اصولن برات م م نیس

که این بابا چهقدر خوشاله .دیگه برات

این م مه که بلده ذا درس و

یا نه؟ تازه ،به قول

کهه یا نه؟ آدم هس و

یوه بوابوایی ،زن خوشاول مالِ مردمه .اینُ نمیدونم کی بهم افته ولی
خیلی هم درس و ه .زنت که خوشال باشووه مدام باید بپاییش و توی
خیوابون به مردهای دیگه اخم کهی که به زنِت زُل نزنن .اه! سوووری که
درد نمیکهوه بوهش دسوووتمال نمیبهدن بچه .االن هم برای اینکه دلت
خهک شوه به این قضیهی م م فکر کن که اون هر چهقدر هم خوشال
باشه ،هر چهقدر که خوشال باشه بِلَخَره یه روز پیر و چُلوسیده میشه
برای دیدنِ قیافهش باید کفّاره داد .نکهه به اون پهجرهی المَسوووّب دخیل
بستی بچه؟ بگیر بشین ،شاید الزم شد براشتها یهخورده هم تو برونی.
ساسان :من دیگه باید برم.
سیامك :کجا بهسالمتی؟
1 CARLITO’S WAY
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ساسان :نمیدونم .همینجور اینقدر میرم تا به یه جایی برسم.
سددیامك :بشوووین اینقدر جَفَهگ نگو بچه .میخوای همینجور راه بری برای

خودت شارهای عاشقانه بخونی ،آره؟ بی تو م تاب شبی...
ساسان :مرسی بهخاطر ساندویچها .خداحافظ.
سیامك :بگیر بشوین بچه من اعصاب ندارما .پس داشتم توی اوشِ خر یاسین
میخوندم دیگه .تموم زندهایِ خصووصیمُ ریختم توی دایره تا چشم و
اوشت واشه ،اما انگار حالیت نیس ...
ِ
ساسان :مرسی بهخاطر ساندویچها .خداحافظ.
سددیامك :اُه خوردی! مگه میذارم بری .االن اونجا همه مهتظر ما دوتان .بریم
این شوازده خانومُ نشونم بده میخوام ببیهم کیه که اینجور آویزونِت
کرده .اار هم خیلی دلِت میخواد ،خیلی خوب ،اون شوووازده خانومُ به
عَقدت درمیآرم تا تو بدبخ

عشوق کهی که به آرزوت رسیدی و دیگه

خوشبختی ،اونوق شویش ماه باد میآم حال و روزتُ تماشا میکهم
و حسوووابی بووه ریشِت می خهوودم .از همین حوواال مالوم ه کووه از اون
زنذلیلهای بدبخ ی .دارم میبیهمِت شوویش ماه از ازدواجت اذشووته
برای خوانومت شووودی عینِ میزِ شووویشنفرهی اتواق پذیرایی ،اصووولن
نمیبیهودت .میبیهمت کوه داری بوهم میای :داداش ،اشوووتباه کردم ،از
زندهایم راضوی نیستم ،اُه خوردم .من هم میزنم توی دهنِت ،میام
بیش تر بخور .کهسوووروشُ بخور .همینُ میخوای؟ بسوووم اهلل .اسوووم و
آدرسشُ بده ،بقیهش با من.
ساسان :پای کسی در میون نیس  .مرسی بهخاطر ساندویچها.
سددیدامك :ااه یه بار دیگه این حرفُ تکرار کهی ،میزنم توی دهنِت .ارفتی
چی افتم؟ هوای کار خودتُ داشوووته باش .بهخدا میزنم توی دهنِت.
اصووولن همون اول کوه دیودمِت بواس میزدم لوهولوردهت میکردم که
اینجور پُررو نشوووی .هی اومدم بخهدم ،با خودم افتم اشوووکالی نداره،
اُالغه ،حواال یوه لطی کرده ،البد شووورمهدهس .تو خجال نمیکشوووی
مرتیکهی اُالغ؟ من از کار و زندهایم دسوو کشوویدم ،زن و بچهم توی
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خونه ته ان ،یه ماهه عالف تو شووودهم ،از کار و زندهایم افتادهم ،بیکار
نبودم شیش ساع راهُ بکوبم بیام اینجا ،پیدات کهم که دو تا ساندویچ
برات بگیرم و براردم.
ساسان :من ازت نخواستم از کار و زندهایت دس بکشی و عالف من بشی.
االن هم بهت میام دیگه دنبال من نیا .اینقدر هم الزم نیسووو نگران
من باشی .من میتونم از خودم مواظب کهم.
سددیدامك :مگه قراره بهت تجاوز کهن که من نگران باشوووم نتونی از خودت
مواظب کهی؟ من نگران آیهدهتم بدبخ  .ااه میخوای با یکی ازدواج
کهی ،باید اسوکهاس داشوته باشوی .زندهای یاهی اسکهاس ،نداشته باشی
پَشمی.
ساسان :خداحافظ.
سدیامك :بچه این ادا و اصولُ بذار کهار ،من اصلن حوصله ندارما .االن میری
حموم خودتُ میشوری .این چه قیافهایه؟ شدی عین سهدهها.
ساسان :من باید برم.
سددیامك :دارم بهت میام اون کیه .اسووم و آدرسشُ بده بقیهش با من .اهلِ
اینجاس ؟
ساسان[ :عصبانی] افتم پای کسی درمیون نیس .
سیامك[ :به او سیلی میزند ].پس کاسهکوزهتُ جمع کن بریم.
سداسان :من نمیآم .من از دسو شماها فرار کردهم .من نمیخوام مثل شماها
زندهای کهم.
سیامك :ببین بچه ،من االن مُخَم درس کار نمیکهه .به یه زبانی حرف بزن که
من حالیم بشه .یاهی چی که نمیتونی مثل ما زندهای کهی؟
سداسان :من نمیتونم و نمیخوام مثل شماها زندهای کهم .االن نوزده سالمه،
ولی ههوز اونطور کووه می خوام زنوودهای نکردهام .از زنوودهای هیچچی
نف میدهم.
سیامك :برای عشوق و حال هم باید اسکهاس داشته باشی بچه .توی اون مغازه
می تونی کلی پول پس انووداز کهی بری عشوووق و حووال .مگووه تو همینُ
نمیخوای؟
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ساسان :من فقط میخوام یه مدت جوری زندهای کهم که خودم میخوام .پول
هم الزم ندارم.
سیامك :بچه ،من میخوام کُمَکت کهم.
سداسان :ااه میخوای کُمَکَم کهی ،دس از سرم بردار .اصلن فراموش کن یه
برادر کوچیک داری .یه مدت همهتون فراموشم کهین.
سدیامك :از وقتی که یادمه تو همیشه توی خونه باعث دردسر بودی .هر وق
بابا و مامان با هم دعواشون میشد یه جورایی به تو ربط داش .
ساسان :آره ،حق با توئه.
سیامك :الزم نکرده حرفَمُ تایید کهی .میخوای بری ،برو ام شو.
ساسان :مرسی بهخاطر ساندویچها .خداحافظ.
سیامك :صبر کن ببیهم .پول ساندویچها رُ رد کن بیاد ،بعد برو پیِ کارت.
ساسان :پول ندارم.
سددیامك :پس اُه میخوری میای پول الزم نداری .فقط دلم میخواد بدونم
چه جوری اذران میکهی ،ها؟ پول شام و ناهارتُ از کجا میآری؟
ساسان :مرسی بهخاطر ساندویچها .خداحافظ.
سیامك :صبر کن[ .دستهای اسکهاس از کیف پولش بیرون میآورد و میشمارد].
ساسان :نه ،نمیخوام.
سیامك :بیشتر از این ندارم .بگیر.
ساسان :الزم ندارم مرسی.
سیامك :بگیر ،اینقدر چرند نگو[ .ادای ساسان را درمیآورد ]:الزم ندارم مرسی.
ساسان[ :پول را میایرد ].مرسی .خداحافظ.
سیامک دیگر به برادر خود نگاه نمیکهد .میرود روی تخ
میکشد .ساسان بیرون میرود.

صد م زن :بیا اینجور بهویس که برادر کوچیکه میآد دنبال برادر بزراه.
صد م م د :آره ،پیشن اد بدی نیس .
صد م زن :بد نیس ؟ خیلی پیشن اد خوبیه.

دراز
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استراليا
شخصی ها :جاوید ،مرد اول و مرد دوم
همان سووئی شومارهی  . 25جاوید روی کاناپه نشووسته اس و
مردی با عیهک دودی با کمی فاصله مراقب اوس  .هر ااه جاوید
سورش را به سوی او میچرخاند ،مرد نگاهش را میدزدد .جاوید
شووروا میکهد به قدمزدنِ آهسووته در اتاق ،اویی در یک خیابان
قدم میزند و مرد دنبالَش میکهد .جاوید ناا ان به سووووی تلفن
هجوم میبرد ،اوشی را برمیدارد].

جاوید :خداحافظ همهای .خداحافظ دوستان .من دارم میرم سفر.
م د :کجا؟ تو بازداش ی.
جاوید :من هر چی پول توی جیبم دارم میدم بهت بذار برم.
م د :تو مرتکب جرم شووودهای .من مأمورم و ماذور .میدونی چهقدر دنبالِت
اشتیم؟
جاوید :هر چی پول دارم میدم بهت منُ ندید بگیر .بذار برم.
م د :هر جا بری ،من نه یکی دیگه پیدات میکهه .آخه کجا رُ داری بری؟
جاوید :میخوام برم اونورِ آب.
م د :کجا دقیقن؟
جاوید :آفریقا.
م د :کدوم کشور؟
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جاوید :فرانسووه .میون کشووورهای آفریقایی بیشتر از همه از فرانسووه خوشم
میآد.
م د :چهجوری میخوای بری؟
جاوید :نمیتونم بگم.
م د :مووا از همووه چیز خبر داریم .تو میخوای بری اون ورِ آب ،می خوای بری
فرانسووه .کُلّی پول دادی که توی کَشووتیِ میرزا کوچکخان قایمت کهن
ببرنِت اونورِ آب .من یه سفر رفتم فرانسه ،پایتخو و ش دمشق خیلی
جای قشهگیه .اما میام چرا نمیری استرالیا؟
جاوید :اسوووترالیا جای خوبیه .اونجا کاری که من کردم جُرم نیسووو  .خیلی
جاهای دیگه کاری که من کردم جُرم نیس .
م د :جای تو اونجاسو
ببرمت اونجا.
ِ

پسور .اسوترالیا .آره ،جای تو اونجاس  .من حاضرم

جاوید :واقان منُ با خودتون میبرین استرالیا؟
م د :آره ،واقان.
جاوید :نه ،شما شوخی میکهین.
م د :من با تو شوخی ندارم بیشاور.
جاوید :من دارم خواب میبیهم؟
مردی دیگر میآید تو.

م د دوم :تو داری ما رُ میبیهی.
جاوید :من دارم میرم استرالیا.
م د دوم :چی افتی؟
جاوید :من دارم میرم استرالیا.
م د دوم :چرا میخوای بری استرالیا؟
جاوید :اینجا دنبالَم میاردن.
م د دوم :چرا؟
جاوید :من کاری کردم که اینجا جرمه ،اما استرالیا جرم نیس .
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م د دوم :تو ااه بری استرالیا هیچ پُخی نمیشی.
جاوید :میشم.
م د ول :آره ،ااه بره استرالیا هیچ پُخی نمیشه.
جاوید :شما میخواین با این حرف ناامیدم کهین .نمیتونین.
م د دوم :ااه بری اسوترالیا هیچ پُخی نمیشوی .ااه استرالیا هم بری هیچ پُخی
نمیشی.
م د ول :ااه استرالیا بری هیچ پُخی نمیشی .پُخی نمیشی .پُخی نمیشی.
جاوید :پُخ؟
م د ول :پُخ .پُخ.
جاوید :پُخ دیگه؟
م د ول :پُخ .کُخ.
جاوید :کُخ؟ رابرت کُخ؟
م د دوم :آره ،رابرت کُخ.
جاید[ :با بغض] آره ،من رابرت کُخ میشدم.
م د ول :رابرت پُخ.
جاوید[ :با بغض] آره ،من رابرت پُخ میشدم.
م د ول :خیلی خب ،راه بیف
جاوید :چی؟
م د ول :راه بیف

بریم.

جاوید :بریم؟
م د دوم :راه بیف

بریم.

جاوید :کجا بریم؟
م د دوم :استرالیا.
جاوید :کجا؟
م د ول :استرالیا .استرالیا.
جاوید :استرالیا جای قشهگیه.

بریم.
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م د ول :آره ،راه بیف .
جاوید به سوی درِ خروجی راه میافتد.

م د دوم :تو که لُخ ی.
جاوید :نه.
م د دوم :چرند نگو .مگه این لُخ

نیس ؟

م د ول :هس .
جاوید :ایهاهاش .لباس تنمه.
م د ول :تو لخ ی دیگه.
جاوید :من لخ

نیستم.
با مش

و لگد به جان جاوید میافتهد.

م د ول :با ما بنث نکن .تو لخ ی.
جاوید :خیلی خب .حق با شماس .
م د دوم :تا صد که شمردیم باید لباستُ تنت کرده باشی.
دو مرد شوووروا میکههد به شووومارش سوووریع و جاوید شوووتابان
جیبهای خود را وارسی میکهد .شمارش آنها تمام می شود.

جاوید :من یه کراوات خریدم ،ولی پیداش نمیکهم .به نظر شما عیب نیس
من همینجوری بیام استرالیا؟
م د ول :کجا؟
جاوید :استرالیا.
م د ول :خب ،استرالیا چی؟
جاوید :زش

نیس

من اینجوری با این وضع بیام استرالیا؟

م د دوم :استرالیا جای قشهگیه.
جاوید :فکر میکهی با این وضع منُ اونجا راه میدن؟
م د ول :لف ش نده .راه بیف

بریم.

جاوید :نه ،با این وضع منُ اونجا راه نمیدن.
م د ول :چرا اینقدر لف ش میدی؟

که
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جاوید :تا صد که بشمرین ،من آماده شدهم.
آنها شوروا میکههد به شومارش .جاوید جیبهاشوان را وارسی
میکهد .شمارش آنها تمام میشود.

جاوید :نمیتونم پیداش کهم.
م د ول :دیگه وقتی نمونده .داره دیر میشه .خیلی کُهدی .بجُهب.
جاوید :کراواتمُ پیدا نمیکهم.
م د دوم :یه فکرِ بکر .ما تا صد که بشمریم تو باید آماده شده باشی.
جاوید :پیشن اد خوبیه.
جاوید میخواهد برود ،آندو مرد هر کدام یکی از دسوووتانش را
میایرند و شروا میکههد به شمارش.

م د ول و دوم[ :با آههگ بازی کودکان] ده ،بیس و  ،سووی ،چ ل ،پهجاه ،شووص و ،
هف  ،هشتاد ،نود ،صد.

[دستان جاوید را رها میکههد].

م د ول :چی شد؟ بریم.
جاوید :چارهای نیس  .کراواتمُ نمیتونم پیدا کهم .همینجوری میآم .چارهای
نیس  .بریم.
م د دوم :کجا؟
جاوید :استرالیا.
م د ول :میخوای بری استرالیا چه لطی بکهی؟
جاوید :میخوام اونجا زندهای کهم.
م د دوم :آقا رُ!
جاوید :من دارم خواب میبیهم؟
م د دوم :تو داری ما رُ میبیهی.
م د ول :بریم استرالیا.
جاوید :نمیدونید چهقدر خوشحالم که به آرزوم رسیدم.
دو مرد به سوی او حملهور میشوند.

م د ول :آرزو دیگه کیه؟
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م د دوم :ازت پرسیدم آرزو کیه؟
جاوید :کسی نیس .
م د ول :یالّا بگو این آرزو چه نسبتی با تو داره.
جاوید :بابا ،من آرزوم این بود که برم استرالیا.
م د دوم :کجا؟
جاوید :استرالیا.
م د دوم :استرالیا جای قشهگیه.
م د ول :راه بیف

بریم.

جاوید :خدایا ،نکهه اینها همهش خواب باشه؟
ست داریم ،برای همین با یه لگد میفرستیمت استرالیا.
م د دوم :ما دو ِ
جاوید :آره ،اینها همهش خوابه .من دارم خواب میبیهم.
م د ول :بجُهب .خیلی دیر شده.
جاوید :من ههوز ریشَمُ نزدم.
م د ول :الزم نیس  .توی استرالیا موی صورت درنمیآد.
جاوید :آره ،میدونستم .فقط یادم رفته بود.
م د ول :آمادهای حرک

کهیم؟

جداوید :باور نمیکهم دارم میرم اسوووترالیا .نه .همهی اینها خوابه .من دارم
خواب میبیهم .آره ،دارم خواب میبیهم .فردا که از خواب پاشم ،میبیهم
وضوع مثل اذشوتهس و من همینجور دارم فرار میکهم .من میدونم،
میدونم که دارم خواب میبیهم .آره ،این باید خواب باشوووه .وقتی بیدار
شوم ،میبیهم که ههوز...
نیس ].

[به اطراف خود نگاه میکهد .جز خودش کسی در صنهه
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تو با همه فرق داري خوشگِل من!
شخصی ها :بِهزاد و رویا
همان سوئی شمارهی  .25صدای زنگ تلفن همراه بِهزاد

بِهز د :الو؟
صد م لِیلی :سالم .آقای بِهزاد پورزند؟
بِهز د :بله بفرمایید.
صد م لِیلی :من لیلی شایگان هستم .نمیدونم منُ یادت میآد یا نه.
بِهز د :بله .بله .حالتون چهطوره؟ خوب هستین؟
صددد م لِیلی :خیلی ممهون .خوشحالم که ههوز هم منُ یادت میآد .بدموقع
که زنگ نزدم؟
بِهز د :نه .اصلن.
لِیلی :تو رُ خدا ااه بدموقع زنگ زدم بگو .فردا صبح زنگ میزنم.
بِهز د :نه خانُم .خواهش میکهم.
لِیلی :خواب نبودی که؟
بِهز د :نه .االن چه وق

خوابه؟

صد م لِیلی :رویا چهطوره؟
بِهز د :خوبه .شما چهطورین؟
صد م لِیلی :خیلی ممهون.
بِهز د :همسرتون چهطورن؟
صد م لِیلی :نمیدونم .برای همین زنگ زدم.
بِهز د :بفرمایید .درخدم م.
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صد م لِیلی :ههوز هم کار حقوقی میکهی؟
بِهز د :بله .االن دیگه دفتر دارم.
صد م لِیلی :اه! مبارکه.
بِهز د :خیلی ممهون.
صد م لِیلی :ببین ،من و شوهرم قراره از هم جدا شیم.
بِهز د :ای بابا! چی شده؟
صدد م لِیلی :مُفَصوّله .سور فرص

دربارهش حرف میزنیم .فقط میخواستم

بدونم میتونی بهم کمک کهی؟ وکال مُ به ع ده میایری؟
بِهز د :یاهی توافقی میخواین جدا شین؟
صد م لِیلی :من میخوام م ریهمُ تمام و کمال بگیرم.
بِهز د :برای همین پرسیدم.
صد م لِیلی :فکر کهم ما باید همدیگرُ ببیهم.
بِهز د :آره .درسوو ه .خب من آدرس دفترمُ بهتون میدم تشووریف بیارین ببیهم
چهکار میتونم بکهم.
صد م لِیلی :بگو .یادداش

میکهم.

بِهز د :ایشا.
صد م لِیلی :ایشا .خب؟
بِهز د :نبش خیابان بیس
صد م لِیلی :بیس

و سوم.

و سوم .خب؟

بِهز د :پالک  .36طبقهی دوم.
صد م لِیلی :دوم .خب؟
بِهز د :دفتر حقوقی یاران.
صد م لِیلی :فردا بیام خوبه؟
بِهز د :نه .من االن مسافرتم .فردا تازه راه میافتم.
صد م لِیلی :پسفردا بیام؟
بِهز د :بله خوبه.
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صد م لِیلی :چه ساعتی بیام؟
بِهز د :ساع

 6باد از ظ ر خوبه براتون؟

صد م لِیلی (با تردید)6 :؟
بِهز د :زودتر از  6براتون بِهتره یا باد از 6؟
صد م لِیلی :میشه پهج باشه؟
بِهز د :بله .چرا نمیشه .پسفردا ساع

 5مهتظرتونم.

صد م لِیلی :به رویا خیلی سالم برسون.
بِهز د :بله .حتمن.
صد م لِیلی :پس تا پسفردا خداحافظ.
بِهز د :خداحافظ شما.
رویا :کی بود؟
بِهز د :جهبهشُ داری بهت بگم؟
رویا :وا! کی بود؟
بِهز د :لیلی شایگان یادته؟
رویا :اختیار دارین! مگه میشه یادم نباشه؟ میخواد از شوهرش جدا شه؟
بِهز د :آره.
رویا :چرا به تو زنگ زد؟ این همه وکیل.
بِهز د :من چه میدونم.
رویا :شمارهتُ از کجا آورده؟
بِهز د :نمیدونم.
رویا :چرا به تو زنگ زد؟ این همه وکیل.
بِهز د :افتم که نمیدونم.
رویا :سووای کن یه جوابی پیدا کهی که منُ قانع کهه .واقان چرا به تو زنگ زد؟
این همه وکیل.
بِهز د :نمیدونم.
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رویا :چرا ازش نپرسوویدی؟ باید ازش میپرسوویدی چرا به تو زنگ زده .دقیقن
باید ازش میپرسیدی چرا به من زنگ زدی ،این همه وکیل!؟ چرا ازش
نپرسیدی بِهزاد؟
بِهز د :خودت زنگ بزن ازش بپرس.
رویا :باشه .زنگ میزنم .شماره تلفنشُ بده به من.
بِهز د :حالت خوبه؟
رویا :شمارهتُ از کجا آورده؟
بِهز د :افتم که نمیدونم.
رویا :اوّلین باره بهت زنگ میزنه؟
بِهز د :آره.
رویا :یاهی باور کهم؟
بِهز د :هر جور دلِت میخواد.
رویا :تو میخوای وکال شُ قبول کهی؟
بِهز د :حاال ببیهم مشووکلش چیه اصوولن .ااه دردسوور زیاد داشووته باشووه قبول
نمیکهم .حوصلهی دردسر ندارم.
رویا :من نمیخوام ببیهیش.
بِهز د :تو ممکنه خیلی چیزها بخوای و نخوای .به هر حال خالف تا ُّد من به
عهوان وکیله.
رویدا :آخ! این جملوهی آخرت خیلی منُ تنو

تاثیر قرار داد .یه جورایی منُ

تکون داد .تا ُّد .واسه چی زنگ زده به تو؟ واسه همین تا ُّد؟
بِهز د :فکر کهم بهت افتم .میخواد از شوهرش جدا شه.
رویا :به تو چه که میخواد از شووووهرش جدا شوووه .زنگ بزنه وکیلهای دیگه.
شمارهی تو رُ از کجا آورده؟
بِهز د :من نمیدونم رویا.
رویا :تو افتی من هم باور کردم.
بِهز د :دیدی جهبهشُ نداری آدم راس شُ بهت بگه؟
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رویا :این همه وکیل .چرا زنگ زده به تو؟
بِهز د :تو وکیل آشها داشته باشی بهش زنگ نمیزنی؟
رویدا :ااوه طرف دوسپسووور قودیمی م بواشوووه نه .زنگ نمیزنم .مگه اینکه
رضمرضی داشته باشم.
بِهز د :دوسدخترم نبود.
رویا :آره .اون منل سوگ هم بهت نمیذاش  ،ولی تو که دیوونهش بودی .االن
اون زنیکوه داره کرم میریزه دیگوه .میدونوه دیوونوهش بودی داره کرم
میریزه زنیکه.
بِهز د :برای چی به آدمها توهین میکهی؟
رویا :تو االن برای چی داری ازش دفاا میکهی؟
بِهز د :به هر کس دیگهای هم توهین میکردی همینُ بهت میافتم.
رویا :حق نداری باهاش قرار بذاری .حق نداری ببیهیش.
بِهز د :ببین! نباس بهت میافتم .جهبهشُ نداری.
رویا :اینقدر این جملهی مزخرفُ تکرار نکن .جهبهشُ نداری .جهبهشُ نداری.
حق نداری باهاش قرار بذاری.
بِهز د :خودم تصمیم میایرم چهکار کهم.
رویدا :زنوگ بزن بهش بگو وق

نداری وکال شُ قبول کهی .همین حاال زنگ

بزن .جلوی خودم بوهش زنوگ بزن بگو فکرهوواتُ کردی میبیهی وقو
نداری.
بِهز د :من وق

دارم .برای چی دروغ بگم؟

رویا :از کی تا حاال آدم راس اویی شدی؟ زنگ بزن.
بِهز د :من همچین کار احمقانهای نمیکهم.
رویا :خیلی خب .موبایلتُ بده من .خودم بهش زنگ میزنم.
بِهز د :بیجا میکهی.
رویا :بله؟
بِهز د :تو حق نداری توی کارهای من دخال

کهی.
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رویا :حرفهای تازه میشهوم.
بِهز د :ااه بخوای میتونم ادامه بدم.
رویا :ادامه بده ببیهم.
بِهز د :من وکال شُ قبول میکهم چون اون االن ازم کمک میخواد .یه آدم ازم
کمک میخواد.
رویدا :اون آدم نیسووو  .الشخوره .بودبخ ! یادت رفته چه طور باهات رفتار
میکرد؟ یوادت رفتوه چوه بالهوایی سووورت آورد؟ یه ترم به خاطر اون
مشورو شدی درس میام؟ یادت رفته چهطور حال و روزتُ به هم
ریخو ؟ من نمیذارم کسوووی بوه همین راحتی بیواد زندهایمونُ به هم
بریزه .ااه زندهایمونُ دوس

داری همین االن بهش زنگ بزن بگو نه.

بِهز د :نه.
رویا :نه؟
بِهز د :نه.
رویا :بِهزاد نه؟
بِهز د :نه.
رویا :چرا نه؟ واسه اینکه من برات اهمی

ندارم ،آره؟

بِهز د :چه ربطی داره؟
رویا :خودتُ به حماق

نزنی ربطشُ میف می.

بِهز د :احمق خودتی.
رویا :دلم نمیخواد شما همدیگرُ ببیهین .دلم نمیخواد وکال شُ قبول کهی.
بِهز د :تو قبلن احیوانن بازجو نبودی رویا؟ چهد بار این جمله رُ تکرار میکهی؟
چهد بار قراره ازم بشهوی نه؟
رویا :ااه وکال شُ قبول کهی روزاارتُ سیاه میکهم بِهزاد.
بِهز د :چه لطی میکهی مثلن؟
رویا :داری همینطور بهم توهین میکهی آره؟ تا پای اون زنیکه توی زندهای ما
باز شده داری شروا کردی به زن خودت توهینکردن بدبخ ؟
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بِهز د :نباید بهت میافتم .میتونستم بهت نگم.
رویا :نمیتونستی.
بِهز د :حقش بود بهت نمیافتم.
رویا :الزم نبود بهم بگی .خودم ف میدم یه چیزی یرعادیه بدبخ  .برای همین
ازت پرسیدم کی بود .از رفتارت ف میده بودم یه چیزیت هس .
بِهز د :چه رفتاری کردهم؟ داری چرت میای.
رویا :چرت خودت میای .دسوو و پاتُ ام کرده بودی .ههوزهیچچی نشووده
اینجوری رفتار میکهی ،وقتی ببیهیش چیکار میخوای بکهی؟ بدبخ
چرا اینقدر ضووایفی؟ یه کم فکر کن چه بالیی سوورت آورده .یادت
رفته آره؟
بِهز د :من آدم کیههجویی نیستم .وقتی یکی ازم کمک بخواد ااه بتونم کمکش
میکهم.
رویا :مالوم نیس و زنیکهی کثاف چه بالیی سوور شوووهرش آورده ،به زندهای
خودش اهد زده حاال میخواد اهد بزنه به زندهای ما .به روب بابام قسم
بِهزاد ااه بف مم وکال شُ قبول کردی ااه بف مم همدیگرُ دیدین ،کاری
میکهم تا ابد پشیمون شی.
بِهز د :باس بهت دروغ میافتم.
رویا :شمارهشُ بده به من.
بِهز د :نه.
رویا :ااه زندهایمونُ دوس

داری قرارتُ باهاش بههمبزن.

بِهز د :نه.
رویا :ااه زندهایمونُ دوس

داری قرارتُ باهاش بههمبزن.

بِهز د :افتم که نه.
رویا :ااه زندهایمونُ دوس

داری قرارتُ باهاش بههمبزن.

بِهز د :همینطور میخوای تکرار کهی؟
رویا :بِهزاد! ااه زندهایمونُ دوس

داری قرارتُ باهاش بههمبزن.
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بِهز د :تو واقان قبلن بازجو نبودی رویا؟
رویا :ااه زندهایمونُ دوس
بِهز د :زندهایمونُ دوس

داری قرارتُ باهاش بههمبزن.
ندارم .همینُ میخواستی بشهوی؟

رویا :آره .همینُ میخواستم بشهوم .میخواستم ببیهم چهقدر رو داری.
بِهز د :یه آدم زنگ زده بهم حتا صبر نمیکهی ببیهی آخه شاید...
رویا :اون آدمِ بهخصوص اُه خورده بهت زنگ زده.
بِهز د :تو به من اعتماد نداری؟
رویا :نه ندارم.
بِهز د :ااه اعتماد نداری خیلی اشوووتباه میکهی که داری باهام زندهای میکهی.
بِهتره تا دیر نشده بزنی بری چون ممکنه روزی برسه که دیر باشه...
رویا :بهتره برم آره؟
بدِهز د[ :همزمان با حرف باالی رویا] ولی ااه زندهایمونُ دوسووو
اعتماد کهی و توی کارهای من دخال

داری باید بهم

نکهی.

رویدا :توا حاال این همه زن بهت زنگ زدهن ،من اصووولن دخال کردهم؟ رفتار
خودت باعث شوود من دخال کهم .تا صووداشُ ش وهیدی رفتارت عوض
شووود .دسووو وپاتُ ام کرده بودی .خب طبیایه من به همچین آدمی
اعتماد نکهم .حق با توئه .تا دیر نشووده باید بزنم برم .ولی داری اشووتباه
میکهی بودبخو  .خرتر از من هیچوقو

توی زندهایت پیدا نمیکهی.

پیدا نمیکهی.

خدافظ[ .میرود به اتاق خواب و درِ

عاشووقتر از من هیچوق
اتاق را قفل میکهد].

بِهز د :درُ برای چی قفل کردی؟ درُ باز کن رویا! درُ باز کن.

[نگران اس

مبادا رویا

بالیی سوور خود بیاورد] آخه تو چرا اینقدر ضووایفی .چرا اینقدر به من
بیاعتمادی .من زندهایمونُ دوس دارم اُالغ .ااه دوس نداشتم که خیلی
وق

پیش از این از هم جدا میشوودیم .درُ باز کن .رویا! باشووه .همین

االن زنوگ میزنم بوهش میام بره پیش یوه وکیول دیگه.

[میرود با تلفن

همراه خود شووماره را پیدا میکهد و زنگ میزند ].اوشووی رُ جواب نمیده .بیا
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خودت ببین .درُ بوواز کن خودت ببین .من شووومووارهشُ میایرم جواب
نمیده .درُ باز کن رویا! ببین! تو االن داری تاطیالتمونُ خراب میکهی.
دلت نمیسووووزه وقو عزیزمونُ اینجور الکی داریم هدر میدیم؟ ما
االن باید بریم بگردیم .ااه بدونی شووب قدم زدن کهار دریا چهقدر کیف
داره ،ااه بدونی .از پهجرهی اتاق ماهُ ببین توی آسووومون .عزیزم ،تی بال
می سوور! امروز صووبح یاد ارفتم .یاهی بالت به جونم .تی بال می سوور!
قشوووهوگه ،نه؟ عزیزم یه حرفی بزن .ااه میخوای اون تو بمونی ،خب
بمون ،اما یه حرفی بزن که من خیالم راح

بشووه تو حالت خوبه .ما

اینهمه مدت با هم زندهای کردیم ،تو باید منُ شهاخته باشی ،آخه چرا
اینقودر بهم بیاعتمادی؟ تو رُ خدا یه خورده بهم اعتماد کن .به خدا من
زندهایمونُ دوس دارم رویا .آخه تو چرا اینقدر ضوووایفی؟ چرا فکر
میکهی من میرم سوووراغ اون؟ همیشوووه یادت باشوووه که من تو رُ برای
زندهای انتخاب کردم .تو اصلن نباید خودتُ با دیگران مقایسه کهی .تو
با همه فرق داری خوشال من! تو با همه فرق داری .درُ باز کن .رویا!
خواهش میکهم درُ بواز کن خودت ببین کوه دوبواره زنگ میزنم .رویا!
رویا! ااه تا سوه بشمرم درُ باز نکهی درُ با لگد میشکهم .یک...دو...سه...
[صدای چرخش کلید در قفل .الی در اندکی باز میشود].
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مرسي بهخاطر ساندویچها
شخصی ها :سیروس و ساسان
همان سووئی شوماره  .25سویامک پشو
ساسان وارد صنهه میشود.

پهجره ایسوتاده اس .

ساسان :نگفتی چه ساندویچی بگیرم ،من هم مغز ارفتم.
سیامك :با کی داشتی تلفهی حرف میزدی؟
ساسان[ :مکث میکهد .انتظار نداش که از پهجره او را دیده باشد ].با میها.
سیامك :زودی زنگزدی قارقار پیداشکردم ،آره؟
ساسان :میها خودش زنگ زد.
صد م زن :تو باز داری مینویسی؟ من دیگه نمیخونم.
صددد م م د :خودت افتی یه بار اینجور بهویسووم که برادر کوچیکه بیاد دنبال
برادر بزراه.
ساسان :خب ،کی راه بیفتیم؟
سیامك :جمع نبهد .خودت ته ا میری.
ساسان :من ااه بدون تو برم بابا دهنمُ سرویس میکهه.
سدیامك :بزرگ میشوی یادت میره .ااه االن راه بیفتی ،شووبنشووده میرسی
ت ران.
ساسان :من به میها قولدادم هرجورشده با خودم ببرمِت ت ران.
سیامك :میها منُ خوب میشهاسه .میف مه چرا نتونستی به قولِت وفا کهی.
سداسان :دنیا وارونه شده .برادر کوچیکه میآد دنبال برادر بزرگِش که بیا سر
خونهزندهایت.
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سیامك :زبان بازکردی .واسه خودت آدمی شدی.
ساسان :تو اصلن چهته؟
سیامك :به تو مربو نیس .
صدای زنگ تلفن همراه.

ساسان :الو .سالم .آره ،اینجاس  .اوشی.
سدیامك :الو .سالم .خوبم .این بچه رُ فرستادی دنبال م که چی؟ نه .یه مدت
میخوام از همهتون دور باشووم .نه ،بیشتر از این توضووینی ندارم .االن
حوصووولوه نودارم .یکی از همین روزها میآم .نه ،امروز نه .بِده باهاش

حرف بزنم… سالم دخترم .من هم دلم برات تهگ شده .نه ،عمو ساسان
چیزی بهم نداده.
میدهد ].آها ،همین االن داد دسو م .خیلی قشهگ کشیدی دخترم .خیلی

[سواسوان بیدرنگ کا ذی را از جیبش درمیآورد و به سیامک

قشهگه .یه بوس به بابا بده .آها .خداحافظ… الو ،سالم مامان .من حالم

خوبه .نوه .یوه مدت دیگه خودم میآم .بیخود چرا اریه میکهی مادرِ
من؟

[نمیخواهد صدای اریه مادر را بشهود ،اوشی را به ساسان میدهد].

ساسان :الو ...مامان اوشی دس منه .مامان ،منم ساسان ...اوشی رُ داد دس
من .من کوه نمیتونم بهزور بیارمِش .خیلی خب ،سوووای خودمُ میکهم.
خداحافظ[ .به سیامک] خب ،کی راه بیفتیم؟
سیامك :تو سای خودتُ کردی بچه .حاال راه بیف

برو .تا دیر نشده راه بیف .

ساسان :من بدون تو نمیرم.
سیامك :ایوَل ،چه جذبهای!
ساسان :من ااه بدونِ تو بر [مکث] اردم بابا [مکث] یه بهد

[مکث]

صد م م د :اون خودکارُ الزم داری؟
صد م زن :مگه نمیخوای دیالوگهایی رُ که به فکرم میرسه بهویسم؟
صد م م د :خودکارم کار نمیکهه ...پرتش کن ...مرسی.
ساسان :سرزنشم میکهه .داشتم میاومدم بهم اف

ببیهم چهقدر عرضه داری.
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سیامك :تو خیلی باعرضهای .من زنگ میزنم بهش توضیح میدم که تو خیلی
باعرضوهای .بهش میام که تو سای خودتُ کردی ،اما من نمیخواستم
بیام.
ساسان :من به میها قول دادم.
سیامك :به میها هم زنگ میزنم.
ساسان :من نمیتونم هر روز زن و بچهتُ ببیهم که...
سددیامك :وض وعِ زن و بچهی من به تو چه ربطی داره بچه؟ راه بیف
قدر هم پرحرفی نکن.

برو ،این

ساسان :من بدون تو نمیرم .همین که افتم.
سدیامك :برو بچه اعصابمُ خورد نکن .تا دیر نشده راه بیف [ .با فریاد] مگه با
تو نیستم .خداحافظ.
ساسان دارد بیرون میرود.

سیامك :صبر کن ببیهم ...کیف پولتُ بده ببیهم.
سواسان کیف پولش را به سیامک میدهد .سیامک چهد اسکهاس
از کیف پول ساسان برمیدارد.

ساسان :بابا بف مه بهت پول دادم دهنمُ سرویس میکهه.
سددیدامدك :بهش زنگ میزنم میام بهزور ازت ارفتم .بابا بیشتر از اینها
مدیون منه[ .پول را میایرد .دسوو ش را به سوووی او دراز میکهد که با او دسوو
بدهد ].مرسی برای ساندویچها .خداحافظ.
ساسان بیرون میرود.
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پيراهنِ روح
شخصی ها :آرش و شیوا
همان سووئی شمارهی  .25شیوا از در اتاق خواب میآید تو .با
چ رهای برافروخته دارد آماده میشود که بیرون برود.

آرش :شیوا ،بهم فرص

بده.

شیو  :که چهکار کهی؟
آرش :بهخدا برای خودم هم حس ناشهاختهای بود.
شددیو  :حس ناشووهاخته؟ بیخود قضوویه رُ پیچیدهش نکن .من بهت میام این
حس ناشووهاخته اسوومش چیه .جهون آنی .تو دچار جهون آنی هسووتی و
باید فکری به حال خودت بکهی.
آرش :بذار بهت توضیح بدم.
شیو  :بذار اول من بهت بگم که تو هر توضوینی بِدی ،من تصمیممُ ارفتهم که
برم .من نمیتونم با کسی زندهای کهم که هر لنظه ممکنه دچار جهون
آنی بشه بخواد خودش و منُ بُکشه .من نمیتونم تمام مدت با این ترس
زندهای کهم که هر لنظه ممکنه دس

تو کُشته بشم.

آرش :بهم فرصو بده که ثاب کهم دیگه تکرار نمیشه .اوّلین بار در زندهایم
بود که دچار همچین حالتی شووده بودم .ااه اولین بار نبود ،خب تو حق
داشتی بترسی.
شیو  :نه ،اوّلین بار نبود .با اتفاقی که امروز افتاد خیلی از اتفاقهای اذشته برام
ماهای تازهای پیدا کرد .حاال فکر میکهم چهد ماه پیش که توی رودخونه
قایق چَپه شوود ،اتفاقی نبود .تو باعث شوودی .چهدین بار که توی خونه
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شیر ااز باز بود ،از حواسپرتی من نبود ،تو باز میذاشتی .روزی که هر
دومون توی خونه مسوموم شدیم ،تو البد توی ذا چیزی ریخته بودی.
فقط میخوام بدونم چرا؟ از زندهای سویر شدی؟ ااه میخوای خودتُ
بکشوووی ،خیلی خوب ،برو خودتُ بکش ،ولی تو حق نداری منُ هم با
خودت از بین ببری ،حق نوداری .من زنودهایُ دوسووو

دارم .تو بارها

افتی اصووولن نمی دونی برای چی زنووده ای ،خووب ،آدمی کووه همچین
عقیده ای داشوته باشه ،اصلن عجیب نیس یه روز بخواد خودشُ بکشه.
آره ،االن حرفهوای اون روز قبول از اینکه قایق چَپه شوووه خوب یادم
میآد ،برای من همه چیز قشوووهگ بود .درخ های دو طرف رودخونه،
ماهیهای کوچولویی که میاومدن تا سوووطح آب و به خردههای نان که
میریختم براشوووون توُک میزدن؛ اموا تو بوه حرفهوام میخهدیدی و
مسووخرهم میکردی .حاال مطمئنم اون لنظه تو باز دچار جهون شوودی،
من پش و م به تو بود تو به آسووونی میتونسووتی قایقُ چَپه کهی .ااه اون
مواهیایرهوا نجاتمون نمیدادن تو به آرزوت می رسووویدی .ااه تو از
زندهایت سووویر شووودی ،مربو به خودته ،ولی من میخوام زندهای
کهم .ههوز اونطور که میخواسووتم و میخوام زندهای نکردم و تا وقتی
که باورم نشه اونجور که میخواستم زندهای کردهم ،خیال ندارم بمیرم.
من خدا رُ شووکر میکهم که هر بار تو خواسووتی نقشووهتُ عملی کهه یه
اتفاقی افتاده که نقشوووهتُ خراب کرده .حاال من میرم و تو میتونی هر
تصمیمی میخوای دربارهی زندهای خودت بگیری.
آرش :عذر میخوام شیوا .منُ ببخش که ترسوندمت.
شددیو  :من ههوز تنم میلرزه از فکر اینکوه ...مجسوووم میکهم خوردیم بوه یه
کامیون و تن خونی ما میآد پیش چشوومم و تنم از ترس میلرزه .یاهی
تو اینقدر از زندهایت سیر شدی؟
آرش :من فقط میخواسووتم بترسووونمت شوویوا .تو خیلی خوب میدونی که من
دوست دارم.
ِ
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شیو  :چهطور ممکنه یکی آدمُ دوس داشتهباشه و با این حال به فکر کُشتنِش
باشووه؟ نه .تو اصوولن نمیف می دوسداشووتن یاهی چی .چون کسووی که
یکیُ دوس داشوتهباشه ،بهخاطر اون هم که شده هیچوق
خودش هم فکر نمیکهوه .زنده میمونه ،چون یکیُ دوسووو
هسو

حتا به کُشتن
داره ،یکی

که اونُ به زندهای وابسووته میکهه .وقتی یکی خودکشووی میکهه،

حتمن هیچکس و هیچچیزی رُ دوس نداره .حتمن من نمیتونم تو رُ به
زندهای وابسته کهم .شاید یکی دیگه بتونه ،اما انگار من نمیتونم ،چون
ااه میتونستم ،تا حاال این کار رُ کرده بودم.
آرش :ازت عذر میخوام .تو رُ خدا منُ ببخش که ترسوووندمت .من به وجودت
نیاز دارم شوویوا .تو همهی زندهای منی .ااه بری ،من خودمُ میکشووم.
میرم خودمُ رق میکهم.
شیو  :فکر میکهی خیلی جملهی قشوهگی افتی؟ تو به هر حال یه روز این کارُ
میکهی .ااوه بوا تو بواشوووم ،حتمن این کارُ میکهی .فقط من هم قربانی
میشم .با اتفاقی که امروز افتاد من االن خوشحالم که زندهم .من دارم
نفس میکشووم .انگار اولین باره توی زندهایم دارم نفس میکشووم .باید
امروز این اتفواق میافتاد تا من بدونم زندهایُ بیشتر از تو دوس دارم.
نوه ،تو هموهی زندهای من نیسوووتی .هیچکس همهی زندهای هیچکس
نیس .
آرش :خواهش میکهم ته ام نذار شوویوا .من االن بیشتر از هر وق

دیگه بهت

نیاز دارم.
شدیو  :اما من بیشتر از هر وق دیگه نیاز دارم از تو دور بشم .من دیگه ازت
میترسم .من نمیتونم اونی باشم که تو بهش نیاز داری .من بارها سای
خودمُ کردم .توی این چهد سووال سووای میکردم زندهایکردنُ بهت یاد
بدهم .سای کردم بف مم چهقدر میتونم توی زندهایت مؤثر باشم .اما
بیفایده بود .بیفایدهس .
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آرش :ته ام نذار شیوا .من بیشتر از هر وق

دیگه بهت نیاز دارم .تو که هستی،

دلیلی دارم برای اینکه باشووم ،فکر کهم یکی هسوو

که براش م مه من

باشم .وجود تو بهم کمک میکهه باور کهم بهدرد میخورم.
شیو  :کاری که امروز کردی اینُ نشون نمیده آرش .تو داشتی خودت و منُ به
کشتن میدادی .تو حتا حاضر نیستی اعتراف کهی کار اشتباهی کردی.
آرش :من که افتم عذر میخوام.
شدیو  :مهظورم عذرخواهی نیس  .تو میای فقط میخواستی منُ بترسونی .تو
دروغ میای .حاضوور نیسووتی اعتراف کهی که فقط ترسوووندن نبود .تو
واقان میخواستی من و خودتُ به کشتن بدی.
آرش :دیگه تکرار نمیشه شیوا .قول میدم .یه حالت آنی بود .برای یک لنظه
حسووی توی من زنده شوود که مدتها بود فراموشش کردهبودم .حس
کردم تنم پیراهنِ روبمه .حس کردم مرگ برای روب مثوول عوضکردن
یه پیراهنه و وقتی بمیرم ،به شکل دیگهای زندهایم ادامه داره.
شددیو  :تو اینها رُ بهم میای اونوق

چهطور ازم توقع داری از این به باد با

تو بواشوووم و هر روز بوا این ترس زندهای کهم که هر لنظه ممکنه تو
دچوار اون حال بشوووی؟ من فکر میکهم فقط یک بار زندهای میکهم،
فقط با همین تن و فرصوتی بهم داده شده که زندهای کهم .من نمیخوام
این فرصووو ُ از دسووو

بدم .من االن که توی اون اتاق بودم برای یک

لنظه مجسم کردم ماشین با همون سرع داره میره و ما میخوریم به
یه ماشین دیگه یا یههو تو فرمانُ میایری طرف پرتااه .ماشینُ مجسم
کردم کوه توه پرتااه آتش میایره و ما توش داریم میسووووزیم .یههو
احساس کردم من تنمُ دوس

دارم .تن سوختهم پیش چشمم اومد ،ااه

ته دره پرت نمیشودیم ،میخوردیم به یه ماشین دیگه ،من تن خونی و
شوکستهمونُ مجسم کردم و حس کردم این تنُ دوس
تصادفی نبود که ماشین خاموش شد.
آرش :شیوا ،از این به باد همیشه تو بشین پش

فرمان.

دارم .حس کردم
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شدیو  :اینبار وقتی دچار اون حال
باد در موقای

شودی پش

دیگهای دچار اون حال

فرمان بودی ،ممکنه دفاهی
بشوی .دفاهی باد شاید همین

فردا باشوووه توی همین اتاق .من نمیتونم بقیهی عمرمُ با ترس زندهای
کهم.
آرش :باور کن دیگه تکرار نمیشه .قول میدم.
شددیو  :من دوسِت دارم ،امووا نمی تونم بقیووهی عمرمُ بووا ترس زنوودهای کهم.
خداحافظ.
آرش :افتم عذر میخوام شیوا .دیگه چی باید بگم؟
شددیو  :اصوولن الزم نیسوو
نمیکهه .خداحافظ.

اینقدر عذرخواهی کهی .عذرخواهی هیچچیُ حل
[به سوی در خروجی میرود].

آرش :حق نداری بری .من بهت اجازه نمیدم.
شیو  :خداحافظ.
آرش :اجازه نداری .تو اجازه نداری من بهت اجازه...
شیو  :خداحافظ.
آرش :بگیر بشین.
شیو  :خداحافظ.
آرش[ :با فریادی حاکی از ضاف و ناتوانی] افتم بگیر بشین.
شیو  :خداحافظ.
شیوا از در خروجی بیرون میرود.
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خداحافظ
شخصی ها :رامین و آهو
همان سوئی شمارهی  .25آهو از در اتاق خواب میآید تو.

آهو :خداحافظ.
رامین هیچ واکهشوووی نشوووان نمیدهد .آهو از در خروجی بیرون
میرود .لنظهای باد از در اتاق خواب میآید تو.

آهو :خداحافظ .من دارم میرم ...ااه برم دیگه برنمیاردم.
ر مین :خب چی؟ اینُ افتی که بیفتم به پات تو رُ خدا نرو عزیزم؟
آهو :ااه تَه دلِت میخوای بمونم همین حاال وق شه بگی رامین.
رامین مخصوصن با ا راق میخهدد.

آهو :رورتُ بذار کهار .کافیه فقط یهخورده با خودت روراسو باشووی ،حرف
دلِتُ بزنی .ااه ته دلِت نمیخوای ته ات بذارم کافی یه فقط کلماتشُ
به زبان بیاری .من میدونم بهم احتیاج داری ،اما میخوام از دهن خودت
بشهوم.
ر مین :میخوای بری برو ،چرا اینقدر وِرّاجی میکهی؟
آهو :خیلی خب.
آهواز در خروجی بیرون میرود .لنظوهای باود رامین وارد اتاق
خواب میشووود .آهو از اتاق خواب به صوونهه میآید و سووپس
رامین.

ر مین :ازت عذر میخوام ،آهو.
آهو :همیشه همینُ میای .دیگه خسته شدهم.
ر مین :واقان عذر میخوام.
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آهو :این اوّلین بار نیس

که واقان عذر میخوای.

ر مین :بریم قدم بزنیم؟ هر دوتامون عصبی هستیم.
آهو[ :با لنهی عصووبی] من عصووبی نیسووتم .خیلی هم حالم خوبه و میدونم که
تصمیم درستی ارفتهم .خداحافظ.
آهو از در خروجی بیرون می رود .لنظهای باد از در اتاق خواب
میآید تو.

آهو :من دارم میرم.
ر مین :کجا؟
آهو :میخوای بمونم؟
ر مین :اصرار ندارم بمونی .فقط میخوام بدونم کجا داری میری؟
آهو :ااوه میخوای بمونم بوهم بگو .ااوه نوه ،دیگه به تو ربطی نداره کجا دارم
میرم.
ر مین :وقتی ازت میپرسم کجا داری میری ،یاهی نگرانتم .اینُ نمیف می؟
آهو :میخوام بهم بگی بمون.
ر مین :برو.
آهو از در خروجی بیرون میرود .لنظوهای باود رامین وارد اتاق
خواب میشووود .آهو از اتاق خواب به صوونهه میآید و سووپس
رامین.

ر مین :بهم فرص

بده آهو.

آهو :که چیکار کهی؟
ر مین :جبران کهم.
آهو :تو کی میخوای بزرگ شی؟
ر مین :خواهش میکهم.
آهو :خداحافظ.
آهو از در خروجی بیرون میرود .لنظهای باد از در اتاق خواب
میآید تو.

آهو :خداحافظ.
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ر مین :بگیر بشین.
آهو :خداحافظ.
ر مین[ :با فریاد] افتم بگیر بشین.
آهو :نه.
ر مین :من بهت اجازه نمیدم.
آهو خهده ا راقآمیزی میکهد .از در خروجی بیرون میرود.
لنظوهای باود آهو از در اتاق خواب میآید تو و بیآنکه حرفی
بین آن دو ردوبدل شود ،آهو بیرون میرود.
نور صنهه خاموش میشود.

صد م زن :تموم شد؟
صدد م م د :نه ،میبیهی که دارم مینویسم .میخوام تا میتونم نمایشنامههای
کوتاهی بهویسم که توی این اتاق اتفاق میافته.
صدد م زن :فقط لطفن موضووا نوشوتهها رُ عو ض کن .موضوووا زن و شوهر
دیگه بسه .واقان کسوووانی که اینها رُ میخونن دربارهی من و تو چی
فکر میکهن؟
صد م م د :برای من م م نیس که دیگران چی فکر میکهن.
صد م زن :برای من م مه .برای همین میخوام یکی از نمایشنامهها رُ پاره کهم
بریزم دور.
صد م م د :بله؟
صد م زن :مگه نگفتی این نوشتهها مال منه؟
صدای پارهشدن کا ذها از باندهای صدای صنهه

صد م م د :شوخی میکهی دیگه؟ تو واقان نمایشنامهمُ پاره نمیکهی.
صد م زن :نگران نباش .نمایشنامهی خوبتُ که پاره نمیکهم.
صد م م د :اسمش چیه؟
صد م زن :بهتر نیس اوّل خوب پارهش کهم باد اسمشُ بگم؟
صد م م د :تو داری شوخی میکهی.
صدد م زن :بادها ازم تشوکر میکهی که پارهش کردم .نمایشنامهی ضوایفیه.
توش از خانومها خیلی بدافتی.
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صد م م د :مرس بهخاطر ساندویچها؟
صدد م زن :خیلی نمایشنامهی مزخرفی [صودای پارهشدن کا ذها از باندهای صدای
صنهه] بود.
صد م م د :مطمئنم داری شوخی میکهی؟
صد م زن :مطمئنم بادها ازم تشکر میکهی.
صدد م م د :تو واقان مرسووی بهخاطر سوواندویچها رُ پاره کردی؟ تا نبیهم باور
نمیکهم.
صد م زن :ااه دربارهی خانمها مهصفانه نوشته بودی پاره نمیشد.
صد م م د :اون آدم دربارهی خانمها اونجوری فکر میکرد.
صد م زن :ولی تو جوری نوشتی که مردها بخهدن و به آقاهه حق بِدن.
صد م م د :باورم نمیشه تو نوشتههامُ پاره کردی.
صدد م زن :حاال دیگه باید اینقدر ریزریزشون کهم که وقتی از پهجره ولشون
میکهم خوشال برن پایین.

[صوودای ریزریزشوودن کا ذها از باندهای صوودای

صنهه .صدای قدمها و صدای باز شدن پهجره] من اینقدر خوشم میآد رقص
کا ذپارهها رُ تماشا کهم ،اینقدر خوشم میآد! بیا تماشا!
صد م م د :نه.
صد م زن :خیلی ناراح ی؟
صد م م د :نه.
صد م زن :خیلی از دس م عصبانی هستی؟
صد م م د :نه.
صد م زن :آره.
صد م م د :نه.
صد م زن :هستی.
صد م م د :خیلی خب ،آره .هستم.
صد م زن :ووی! ووی!
پایان
1616 ،1633 ،1636 ،1611
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این نموایشنامکها بهاسوووتثهای «تو با همه فرق داری خوشال من» و «پیراهن روب»
نخسوووتینبوار بوا نوام «رقص کوا وذپوارهها» به کاراردانی منمد یاقوبی در
جشونوارهی تئاتر سوال  1611در سوالن سایه دو بار اجرا شد و جایزهی دوم
کواراردانی و نمایشنامهنویسوووی و جایزهی سووووم بازیاری به این نمایش
تالقارف  .سپس  23روز در سالن سایه در تاریخ آبان و آذرماه  1613اجرای
عمومی شد.
بوار دیگر در سوووال  1631نموایشنواموکهای این مجموعه با حذف دو نمایشنامک
«اسوترالیا» و «مرسوی بهخاطر سواندویچها» و با حذف صدای زن و مرد با نام
«خوداحوافظ» در یازدهمین جشووونوارهی تئاتر دانشااهی بهکاراردانی آیدا
کیخایی در تاالر مولوی اجرا شوود و جایزهی سوووم کاراردانی و بازیاری به
این نمایش تالق ارف  .سووپس م ر و آبان همانسووال در تاالر مولوی اجرای
عمومی شد.
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