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 1407تهران، میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، بعد از ادوارد براون، شماره 
 09193616613 – 66479615تلفن: 

www.nebeshteh.com 
 

 فنجون شکسته
 رادیویی کوتاه هاینمایشنامه مجموعه

 نویسنده: نگار سروری ستوده

 ناشر: سخنوران

 1397 –سال و نوبت چاپ: اول 

  978 – 600 – 455 – 870 – 9شابک: 

 تومان 10000قیمت: 

 محفوظ است. این اثر کلیه حقوق
 

 ۱۳۷۲ - سروری ستوده، نگار،  : سرشناسه

های کوتاه راديويی/نويسنده نگار فنجون شکسته: مجموعه نمايشنامه : عنوان و نام پديدآور

 .ستودهسروری

 ،۱۳۹۷.تهران : سخنوران : مشخصات نشر

 ص. 8۲ : مشخصات ظاهری

 ۹-8۷0-455-600-۹۷8 : شابک

 فیپا : نويسیوضعیت فهرست

 ۱4قرن  --نمايشنامه فارسی  : موضوع

 Persian drama -- 20th century : موضوع

 ۱4قرن  --نمايشنامه راديويی  : موضوع

 Radio plays -- 20th century : موضوع

 8۳48PIRر/ ۹ف۹ ۱۳۹۷ : بندی کنگرهرده
 6۲8/۲فا : بندی ديويیرده

 5۲۲5۱85 : شناسی ملیشماره کتاب
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 طنز /مفتخرم تو به نم (1

 طنز /سمعک (2

 طنز /شب قصه (3

 طنز  /یعکاس دوربین (4

 طنز  /اندام تناسب باشگاه (5

 طنز  /یقیتعو ساز (6

 طنز /روح (7

 تراژدی!/ بگذر نسیم، بگذر (8

 اجتماعی انتقادی /تئاتر (9

 دراماتیک /شکسته نفنجو (10

 

www.takbook.com



www.takbook.com



 1!مفتخرم تو به من
 

 

 :پردازی شخصیت

  
 نرژیا پر ،«مفتخرم تو به نم» یزیوییخانم برنامه تلو مجری مجری

 پررو برنامه، مهمان زادهطباخ آقای
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  ۹ طنز /مفتخرم تو به من

 ]یزیونیبرنامه تلو یکآهنگ شروع [

 یگهد رِیکباو ارجمند.  یزعز ینندگانبا سالم و عرض ادب خدمت شما ب  یمجر

 یپا ینکهاز ا .یمدر خدمتتون هست «من به تو مُفتخرم» یبرنامهبا 
 ریابس ین،و برنامه خودتون رو انتخاب کرد ینهاتون نشستیرندهگ

 یگرد یکیبرنامه، سراغ  یشگیطبق روال هم  دوستان، امروز. یمخرسند
اشه، نوبت بهم  ینوبت ینبار. و ایممرز و بوم رفت ینا یناناز افتخارآفر

فته رو ه ینا یزخوام تا مهمون عزمی اجازه بنابراین. یستآشپز یحرفه
ده، مالک ازقاسم طبّاخ یرزام یب آقاکنم: جنا یخدمتتون معرف

دار، سرپرست، سرآشپز، سهامزاده، طباخ یایرهزنج یهارستوران
)لحن ...  ی،ارحسابد ی،انبار، امور مال ی،خارج ی،امور داخل یرسرکارگر، مد

 یشنهاداتپ یک، یدکل ین،واحد ارتباط با مشترک (میگیرد خود به تلفن اپراتور
 ی... آقا هستند یخودِ مشتر و بعضاً یموتور یکپدو،  یدو انتقادات، کل

 .ینخوش اومد یلیزاده سالم، خطبّاخ
 ]سکوت[

 زاده؟!طبّاخ یآقا   یمجر

بنده هم (  کندیگرفته شروع م یکند، با صدایرا با سروصدا صاف م یش)گلوزاده طبّاخ

 ینوربدکه اونجا پشت  ییاها و اون آقینندهبکنم خدمت شما، یسالم م
ه، پشت ، اون خانوم اون گوشه نشسته دفتر دستشه، نه شما نیستادهوا

 ... عکاس آقای ،صدابردارتون خالصه. درسته بله آها. تونیسر

. خب، .. زاده، عواملِ پشت صحنه هستنطباخ یبله آقا( ی)با خنده ساختگ یمجر

 !یمبحثمون رو شروع کن یدجناب، اگر موافق باش

 .یمندار یبحث و جدل یما با کس رو؟! یچ یبحث چ زادهطبّاخ

 ین... منظورم ا یینفرما یبله، شما درست م( کندمی کنترل را خودش)  یمجر

 . خب جناب ...یمسر صحبتو باز کن ینهست که اگر موافق باش
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۱0  های کوتاه راديويیفنجون شکسته/ مجموعه نمايشنامه 

ر چه س. یستمهم موافق ن اصالً بنده. ینجا نگهش دار همین! یرنخ زادهطباخ

 یینبفرما یم؟صحبتو آغاز کن یدبا یبا چه کس اصالً  یم؟رو باز کن یصحبت
 خانوووم! ینما رو اول مشخص کن موضع

آنتن  یزاده االن روطباخ یآقا( دهدمی تذکر آهسته ی،با شرمندگ ،)دستپاچه  یمجر

تشکر ( دبلن صدای)با ...  صورت زنده در حال پخشهه و برنامه ب یمهست
 .ییندر مورد خودتون بفرما یمختصر یحکنم اگر توضیم

 هستم. «زادهطباخ»آها! بله! به نام خدا، بنده  زادهباخط

 یپزجذاب آش هنربه  یدمتوجه شد یزاده، از کطباخ یآقا یینبفرما  یمجر

 ید؟مندهعالق

 هستم! «زادهطباخ»عرض کردم خدمتتون. بنده ( شاسم یرو یدکأ)با ت زادهطباخ

ذهن من  یتوال ؤس ینا ید،اسمتون دار یکه رو یدیکأبله با توجه به ت  یمجر

حرفه  در یکشما معتقد به بحث ژنت گویازاده که طباخ یشد آقا یجادا
 یاوادهخانشما در  ینکهبا توجه به ا عالوههب درسته؟ ید،هست یشپزآ

 یطحم ینا ید،سر و کار داشت یبا حرفه آشپز یعتاًکه طب یدبزرگ شد
 تونیتچقدر در انتخاب شغل شما و موفق یعالوه بر عوامل ذات

 ؟یرداشتهثأت

 یگ؟که پدرمادرم منو انداختن تو د یینفرمایم یر؟ثأت زادهطباخ

 ین؟فرمودیمهست.  یاستعاره جالب  یمجر

 یگ؟دارن منو بندازن تو د یسمخانوم مگه پدرمادر من ساد زادهطباخ

 ین؟گفتیم یبه آشپز یتونمندعالقهآآآآآ ... از (   کندمی کنترل را)بحث  یمجر

کنم... می گوش حرفاش به عشق با. یکنمرد مخُ یازبنده با عشق پ ادهزطباخ

 پوستشو یپوستش و قِلِفت یرندازم زیبا عشق چاقو رو م)ترسناک( 
با عشق ( )ترسناک...  یزمریپاش اشک مپابهعشق  با( ی)احساساتکنم... یم
 لیزِ یو و یلیزج یندازم تو روغن داغ، با عشق صدایهاشو میکهتیکهت

 ... کنم، با عشقیگوش م یجیشوتدر
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  ۱۱ طنز /مفتخرم تو به من

 القهع مورد... یبله.... غذا( دهدمی قورت را دهانش آب لکنت، با  یده،)ترس یمجر

 زاده؟طباخ ی... آقاهست چی... خودتون

 خر! زادهطباخ

 !وا مجری

 شده!سرخخرچنگ و ترسناک(  یانه)موذ زادهطباخ

روزها  ینا ید،کرد یاییدر یه غذااشاره ب( گیردمی دسته ب را برنامه کنترل) یمجر

 یهکشورها ما یدر برخ مثالً یم،هست ییغذا یهاخشونت یشاهد بعض
ه ک یکه درحال ییالبسترها یاکنن یصورت زنده زنده طبخ مه رو ب

 یها چیوهش ینشن، نظرتون در مورد ایهنوز زنده هستن، بخار پز م
 هست؟

 یرز یستنه زخانوم. بشر اگه قادر ب ییستماده غذا یفیتو ک یبحث تازگ زادهطباخ

 .کردمی گازرو زنده زنده گاز  یاماه یرآب بود، از همون ز

 ؟یگهد ینپس مخالف هست یمجر

ازش لذت برد و همه مردم  یدهنره، با یک ینظر من آشپزه ب یر،خن زادهطباخ

بنده  یلدل ینهمه لذت بهرمند بشن. ب ینحق رو دارن که از ا ینهم ا
 یرستورانم طراح 1فود یبزرگ در بخش س یارم بسویآکوار یکهم 

 یاربس یبا،ز یاراستاندارد، بس یاربس یگیریماه یهاقالبکردم، با 
 این با! ی... در ابعاد کوچک و بزرگ، مخصوص هرگروه سن یفیتباک

مورد نظرشو سفارش بده،  یغذا ینکها یجاه ب مشتری هر حساب
 کنه. یم یدالش غذاشو صو ت یو با سع یرهم مویخودش سراغ آکوار

س  مقدار خصمانه یک ینکنیهست، اما احساس نم یملأقابل ت یدها یمجر

 سازگار نباشه؟ یهر کس یهبا روح یدو شا

هم  اییگهد یکه ابزارها یگیریسماه یهاقالبخب اگر مشکل  زادهطباخ

 تور و ... مثالً ،هستن
                                                      

۱ .Sea food  و ماهی میگو، مثل دريايی غذای ... 
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۱۲  های کوتاه راديويیفنجون شکسته/ مجموعه نمايشنامه 

هر  یزاده تو زندگباخط ی... آقایحاتتونممنون از توض خیلینه، نه!  یمجر

 رفتشیشدر پ یههست که قدم اول یداد،رو یکاتفاق،  یک ی،آدم موفق
 ینتونیهست که م یاخاطرهشه، در مورد شما اون چه یمحسوب م

 ین؟بش یمبا ما سه

 کست.یساله که بودم، پام ش یازدهاد که یم یادمخب من  طباخ زاده

 و بعدش؟ یمجر

و سر ت یکیو مادرم با شتاب اومد سراغمو،  دمیداد کش یگهد یچیه زادهطباخ

 بندشکسته یشپ یمارستانتو سر من. خالصه بردنم ب یکیخودش زد و 
، ریمرداازت عکس ب یاگفتن بیبه ما م یه یطو اونا هم تو اون شرا

! یابهرمنو د یپا یکی خب، عکاسیه وقت چه االن بابا گفتممی یه ممن
 وکسععکس از پام بوده. خالصه  که منظورشون یدمفهم اًالبته بعد

 ما رو کردن تو گچ. یگرفتن و پا

 ی؟زشما در آشپ یشرفتبوده. و ارتباطش با پ یمطمئنم خاطره دردناک یمجر

 نشستیم هم دور کنم تعریف گفتم ،اومد یادمدفعه  یهنداره،  یارتباط زادهطباخ

! یسالگ گرده به بعد از شونزدهیبرم ی،آشپز یه...! قض یمشاد ش یمبخند
تو  یچیدپیم یشهغذاش هم یخونمون بود که بو یکنزد یگرکیج یه

 یدیمکشیم یانقشه یه یدفعه نوبت محل هم هر یهاکوچه، منو بچه
رو  یگرااز ج یخدو س یکی یواشکیو  یموارد مغازش بش یکه چطور

ها گفتم بچهبار که نوبت من بود، به  یه. از قضا یمو در بر یمبردار
 یروناز مغازش اومد ب یامرزخداب جیگرکیآقا  یعل یوقت بدن و یککش

 یگرابپرم تو مغازه و ج یکه بره دست به آب، به من اشاره کنن تا جَلد
و منم رفتم تو مغازه. چند  بیرون اومد آقا علی خالصه. یامرو بردارم و ب

با  یرونب یامب بخواماز مغازه  ینکهاز رو منقل برداشتم و قبل از ا یخس
 ینطوریهم اگهرو تنها تنها بخورم. آخه  یخس یکگفتم بذار اول خودم 

رو من  یگراکنم. ج یممجبور بودم همشو با بچه ها تقس یرفتمم یرونب
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  ۱۳ طنز /مفتخرم تو به من

برداشتم اونوقت اونا هم اندازه من بخورن؟ خالصه مشغول خوردن 
 شد و مچمو گرفت. یداآقا پ یعل یکلهدفعه سر و  یهشدم که 

مل ع یانجر و در ینون موقع هنوز نوجوون بودالبته مطمئنم چون ا یمجر

 یمونپش آقا متوجه ماجرا شدن، یعل ینکهبعد از ا ین؛نبود یزشت دزد
آقا  یمغازه عل یو تو یرینگیبه اصالح رفتارتون م یمو تصم ینشیم

شه که با یطور مینو ا ینرو بپرداز ینتونتا د ینشیمشغول به کار م
 درسته؟. نیشیآشنا م یبه طور جد یآشپز

کنم یم یهآ. بنده توص یشینم یخوب یسشما هم درام نو گمیم) باخنده(  زادهطباخ

 یهند یا یایهترک یهاشبکهبه بخش  ینجاکار کردن در ا یجاه ب
! خیروم، خان یر... خیکننم یاز طرحتون استقبال خوب حتماً یوندین،بپ
 زدمطرف اون طرفینقدر به اینمو اآقا مچمو گرفت اما من خود یعل

. یشقل آتتو من افتادداد بنده خدا و با سر که اونم تعادلشو از دست 
داد به شما.  بود، اما بعد عمرشو یهم تو اورژانس بستر یمدت یه اتفاقاً

 وع کردم.مونده بود و کارمو شر یخالصه منم رفتم سراغ مغازه که خال

ام داده که انج یامت کارخاطر غره که ب ییدفرمایمو ناباورانه(   ی)عصب یمجر

 ؟یگهد ینمجبور به کار در اونجا شد ین،بود

 یکما اونجا  ین؟کنیم یسیشپل مسئله رو ینقدر، شما چرا ایرخانومخن زادهطباخ

 لِ کُ ومغازه  یتمالک یشونکه با کمک ا یمداشت ییمحضردار آشنا
 ... و آلِ و محتویاتِ

ه ک ی، با توجه به فرصت کمزادهطباخ یممنون آقا یلیخ)دستپاچه(   یمجر

صر چه طور مختبه . ینال آخر رو پاسخ بدؤاگر س یشمممنون م یم،دار
 یبرا یایهتوصثر بودن؟ در واقع چه ؤشما م یشرفتدر پ یعوامل

ت صوره رو ب یخوان راه شما و حرفه آشپزیکه م یندار ییهاجوون
 ادامه بدن؟ یتخصص

 ،هستم «زادهطباخ»! بنده یذات مجدداً... یمال یطی،مح ی،عوامل ذات زادهطباخ

 باشند. «طباخ زاده» یدجوونا هم با

www.takbook.com



۱4  های کوتاه راديويیفنجون شکسته/ مجموعه نمايشنامه 

 یهکه ما رو همرا یزاناز مهمون برنامه و شما عز یمکنیتشکر م یمجر

 .خوش شما بر روزگار. بخیر عصرتون. ینکرد
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 1سمعک
 

 

 :پردازی شخصیت

 
 دارد ییساله، مشکل شنوا 65 مادربزرگ

 عصبی غرغرو، زرگ،مادرب ساله 23 نوه پرستو

 لوده ودیحد تا و طبع شوخ پرستو، برادر مادربزرگ، ساله 18 نوه پدرام

 
  
   
   

 

 

                                                      
 (1395 خرداد 13محلة رادیو مشهد ) اجرا در برنامة رادیو. 1
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  ۱۷ طنز /سمعک

 ]در کشوها و کمدها شدنباز و بسته  یصدا[

گردم، یم یکجاست. هر چ یستکفشام هم معلوم ن ینا (غرولند کنان) پرستو

 ینونم تو ادنمی من. ینشه که. انگار آب شده رفته تو دل زمینم یداپ
دم آ یلوجود نداره؟! همه به وسا یخصوص یمبه اسم حر یزیخونه چ

 یه؟چ یشخص یلهوس!!! ذازنیدارن، سرجاش نمیکار دارن، برم
 مان بزرگ؟عموم آزاد است! اه اه اه... مامان بزرگ؟ ما یاستفاده برا

 ی؟مادر، پرستو، با من مادربزرگ

 دین؟یمنو ند یمامان بزرگ، کفشا آره    پرستو

 ؟ بلندتر بگو؟یگفت یمادر؟ چ یدمنشن مادربزرگ

 ؟1«من کو یکفشا»گم یم (یادفر )با     رستوپ

جدول  ی؟ دارمادر یهک یگه؟ کاشف بد بو د«کاشفِ بد بو»مادر؟  یچ ادربزرگم

 ی؟کنیحل م

 روشنه؟« سمعکتون»وا مادرجون؟     رستوپ

 زود شآب. یکن یادشز میک یدکه روشنه. فقط با« شمعکش»آره مادر  ادربزرگم

 !ییاد جوش

 یاد؟ب« جوش» یآب چ   رستوپ

ربط حرف یبقدر یند؟ خدا بدور! مادر تو چرا اآیم« موش»تو خونه  ادربزرگم

و ت؟ خب اگه نکرده ییزبون الل، خدا یاختالل حواس گرفت ی؟زنیم
، یرهگیوقت جونمونو گاز م یهد آیم ین،کن یخونه موشه که سم پاش

! کن یادز سماورم اون زیر! ... یریمگیدوا درمون میدرد ب کیو  هزار
 .باریکال

 ... گممی دارم. ینکن« گوش»لحظه با دقت  یهمادرجون تو رو خدا     رستوپ

                                                      
 مادربزرگ اشدب مشخص مسئله اين که ای گونه به شود، ادا خاصی تاکید با بايد گیومه داخل ديالوگهای تمامی

 .شنود می اشتباه را کلمات هايش گوش بود سنگین علت به
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۱8  های کوتاه راديويیفنجون شکسته/ مجموعه نمايشنامه 

مادر،  یاشه. بیکنم اما نم« توش»نخو  ینخوام ایساعته م یهمنم  ادربزرگم

نه.  یا ینخ کن یتونیم ینمسوزنو بب ینا یرچشم من سو نداره انگار. بگ
 .بگیرش. یاب

 گذاشته «ویدامسف»گم... کفش یسوزن نختون... م ینما یینآآآ آ ! بفرما رستوپ

 !نیست ،«تختم» زیر بودم

تونم جورابامو می حاال! ینیبب یرخ«! بختم یدسف»آره مادر، از داشتنت  ادربزرگم

 وصله کنم!

 !«یرونب»خوام برم یبابا، من م یا     درامپ

 بش! باشه خیر دیدی خواب مادر وا؟ !«یرونا»از  یبر یخوایم رگادربزم

 اکج کرده؟ هندِستون هوس فیلت دیدی شدی، بیدار صبح خوابیدی،
کنه بره یآخه مادر؟ آدم مملکت خودشو مگه ول م یبر یخوامی

 !جوندختر آ یزنیم ییبشه؟ حرفا یننشغربت

 شه!ینم یالخبی بزرگ مامان. یرنخ )با خودش(     پرستو

 ]خنده مردانه یصدا[

 بخنده!؟ یک یپدارم خان. تو نخند یبخند یدمبا      پرستو

 .یرسخت نگ ینقدرپرستو بس کن! ا     پدارم

 ]یبهم خوردن استکان و نعلبک یصدا[

 گلشون. یهانوهتازه دم واسه مادرجون و  یچا یه ینما     مپدار

 اینجا طفق که پرستو این. یشاالا ینیبب یردستت درد نکنه پسرم. خ مادربزرگ

 نه! یاپرسه شمعک سماور روشنه می من از هی وایستاده،

از  یچ،که ه یتا شب از چا یم،باش یمبخوا ینا یآره مادرجون به هوا  پدرام

 شکوالت مادرجون؟ یینشه! بفرماینم یآب هم خبر یوانل یه

ه لپت، گوش یذاریقند خوبه، م یننه مادر، من که دندون ندارم! هم مادربزرگ

 !یینپا یرهم خورهمی رسُ، یشهم یسخ خودش

 شنون!یوقت به نفعشونه درست م مادربزرگ انگار هر     پرستو
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  ۱۹ طنز /سمعک

 قدر سر به سر مادرجون نذار!ینپرستو ا       پدرام

 کندیم یسع)من...؟!  !!!!ذارم؟؟؟یم مادرجون من سر به سر زده(یرت)ح      پرستو

. عمیق نفس. بکش عمیق نفس. اصالً ولش کن (کند حفط را آرامشش
 ! یست، مهم ناصالً ... بازدم. دم بازدم، دم،

 کنی؟می طوریاین چرا خوبه؟ حالت پرستو (یانه)موذ       پدرام

ن م یبدونه کفشا» یستن ینجاا یکیخوام بفهمم یم اصالً آقا من  پرستو

 ؟«کجاست آخه

 یولونه ک ؟!«شفه لونه شو برده تو شاخهکا»  ی؟چ از مادربزرگ( یدبه تقل) پدارم

ه پرت گذاشتش رو شاخه، باد بزن یها رو؟ حاال واسه چپرندهمادر؟ 
 که! یینپا شهیم

 ی؟ه شدولم کن تو رو خدا پدارم. مامان بزرگ کم بودن تو هم خوشمز  پرستو

 نه؟ یاکفشامو  یدید

 خنده)ازشون؟  یدیپرس ینم،باشه. بب یدهمادرجون د یدمن که نه، شا  پدارم

 (موذیانه

 !شد پاره تیکه گلوم ساعته دو! یدم؟؟؟پرس    پرستو

 یپرسیماره که شد بعد دوب یمبخور، گلوت ترم یتوچا ینبش یاحاال ب      پدارم

 یه»واسش  ید، بادهسمعکشون خراب ش یدشا بنده خدا خب ... ازشون
 .یمبخر« نو

م اون ه یامرزآقات خدا ب ر،یبخ یادش ی؟بخر« رِنو» یخوایپسرم م دربزرگما

 ینز ادونه ا یهتو تنمون بود،  یو جون یمموقعا که هنوز جوون بود
؟ بود ! کاتولوگیستن یادمگرفته بود، اسمشو االن  یخارجک ینایماش
 ؟ کاردک؟بود یفالکارد

 مادرجون؟ یکاردست    پدارم

 یوم؟کادم    پرستو

 ... نبود. توش کات داشت ینانه مادر. ا مادربزرگ
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 کات دار؟     پدارم

 اِ... بذار مامان بزرگ حرفشونو بزنن!     پرستو

 گمونم عقبشم الک داشت. ... اومممم مادربزرگ

 تو صندوقش منظورتونه مامان بزرگ؟     پرستو

 مادر جون!؟ ینگیم یالکونکنه کاد     پدارم

 یناشمبا اون  یمداشت یآها. احسنت. همون کات الک. خالصه دوران مادربزرگ

 ما.

باهم دور  ینرفتیم ییعجب مامان بزرگ! با آقاجون دوتا( یطنت)با ش      پدارم

 دور؟

 زشته! خجالت بکش! یه؟حرفا چ ینوا پدارم. ا    پرستو

 با آقاجون جونمادر اصالً !یگهرفتن دیگفتم مگه؟ خوب م یچ  پدارم

 ؟حاال دور دور. خوب شد رفتننمی

 .میکن یداا بلند شو به من کمک کن کفشمو پحرف ینا یجاه ب      پرستو

 !یشهم یداد، پآیصداش از کجا درم ینبهش زنگ بزن بب     پدارم

 یله؟مگه موبا     پرستو

واست  رو یسه تا مکان احتمال یر،رو بگ «ستاره کفشام کو مربع»خب   پدارم

 .یستهم ن ینباشه، قطعا تو سوم یو دوم یکنه، تو اولیثبت م

 .  نوم نکن یتاذ ینقدرا یگه،بدوش. پاشو د یگیگم نره تو میمن م     پرستو

 ی؟گشت« تختتو» یرز     پدارم

 ، نبود!«گشتم»     پرستو

 ی؟ کبستن یوک« بخت» ین؟زنیحرف م یراجع به چ ینشما دو تا دار مادربزرگ

 بسته؟

 «!تخت، تخت»! زرگبنه مامان « بخت»     پرستو

 ؟ «سخت» مادربزرگ
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  ۲۱ طنز /سمعک

 !«تخت»       پدارم

 !یگهد« سخت»گم یمنم م مادربزرگ

 رفتن گذشتم، فقط بُکُش، راحتم کن! یرونب یراز خ یاخدا     پرستو

 ی؟رآیمحرف زدن در  یو ادا یدیمادر پرستو تو چرا لباتو تکون م مادربزرگ

پرسم ازتون. یمشما آخه. دارم راجع به کفشام  ینکرد یوونممادرجون د       پرستو

 «کنن تو پاشون؟یم کفش که»

 ؟«کشن سرمه به چشاشونیم» مادربزرگ

 ؟«بشه نگاشون یتتا تقو» (یطنت)با ش     پدارم

 !برسون منو مرگ!!!!! یاخدا      پرستو

 ]و خنده مامان بزرگ یسهغش غش ر یاصد[

 وب خقدر زبون همو ینشما و مادرجون که ا یینپدارم خان بفرما    پرستو

 من کجاست؟ یکفشا ینسازشون بپر ین،فهمیم

 «منه؟ یکفشا»به من چه! مگه        پدارم

ه حرفات دونگ حواسم ب یشمن که ش ؟!...«ننه»«... گوِشت با منه؟» مادربزرگ

 !«جَمِه جمه»

 پدارم! یگهبپرس د      پرستو

ول هم پرستو؟ به نظر من، تو از ا یدونیم! کنمیم یموخب سع یلیخ  پدارم

 و کن گوش خوب باش، منو!! یبلد داشتهر و کارمترجم ما یهبه  یازن
 ؟«بختن یرهپرستو ت یدایفرش سف» گمی... مادرجون میربگ یاد

 .یست؟ نه، مادر! اونجا ن«تختن یرپرستو ز یدایکفش سف» مادربزرگ

  ؟«یدنا رو داون»ازشون بپرس  ی؟تونست یاِ؟ پدارم؟ چطور (یجان)با ه       پرستو

  یدین؟رو د« فرشا» مامان بزرگ       پدرام

کر کنم فمادر. آها!  یدمد ییجا یه! آره، گمونم ؟«یدمکفشا رو د» مادربزرگ

 دست به آب. رفتم باهاش یدمهام پوشییسرپا یجا ییناشتا

 «!من بود یکفشا»مامان بزرگ!!! اونا  )معترض(      پرستو
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 یراز همون سماش بگ یکممادر؟ خب  ی؟ ک«کاشف سم بود»طرف  بزرگدرما

 ... شونشر از شیم راحت. یگهد یموشا که گفت ینبه خورد ا یمبد یارب

 .بودآ آخرش خندد( ی)م       پدرام
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 قصه شب

 
 

 : شخصیت پردازی
 

 ساله، بی حوصله، خواب آلود 60 مادربزرگ

 زرگ، شیرین زبان، پرشور و بازیگوش، رویاپردازساله مادرب 6-5نوه   پسربچه
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  ۲5 طنز /قصه شب

 بزرگ؟ بزرگ؟ مامان مامان    پسربچه

 هوم؟ ود(آل خواب) بزرگدرما

دونه. یه  مامان بزرگ نخوابین دیگه. تو رو خدا واسم قصه بگین. یه   پسربچه

 دونه. یه دونه.

قصه  تا 60بگیر بخواب بچه. کله سحره! از سرشب تا حاال واست  زرگدربما

 گفتم.

 دم بعدش بخوابم.م؟ بگین دیگه. یکی دیگه! قول میمامان بزرگ جون   پسربچه

ادشاهی بود پ... یکی بود یکی نبود، یه پسر  خیلی خوب، ولی آخریشه آ زرگربدما

  ... بهترینِ کشورش بود ،که تو شمشیربازی و اسب سواری

زد؟ جینگ بزرگ؟ مثه من؟ اینطوری شمشیر می بزرگ؟ مامان مامان   پسربچه

 جینگ!

 !! پسر آروم، دستت خورد تو دهنم.آخ! بزرگدرما

کرد؟ گم شاهزدهه اینطوری اسب سواری میمی ببخشین مامان بزرگ!   پسربچه

پیتیکو  پیتیکو پیتیکو پیتیکو! من، تو اسب سواری بهترینم. پیتیکو
 پیتیکو.

رو  گیر بشینبچه. ب از رو کمر من کمرم! بیا پاییناخ وای... خدا...  بزرگ درما

 گم.! اصال دیگه بقیه شو نمیوایگیر! آخ!! !! آروم بزمین

ش شم. قول. قول. قول. بعدپسر خوبی می دیگه ببخشین، ببخشین. پسربچه

 چی شد؟

و به همه پسر پادشاه قرار بود تو یک مسابقه شرکت کنه و قدرتش ر بزرگ درما

دن، نشون بده. واسه همین تموم مردم دور میدون اصلی شهر جمع ش
ند نفر جنگجو اومد و همه آماده مبارزه شدند. چ از هر سرزمینی یک

 زدن. ها میرو طبل

 بوم بوم بوم بوم  صدا()هم پسربچه و مادربزرگ

 زدن!چند نفر شیپور می مادربزرگ
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 ] میکند.صدای شیپور را تقلید  یمانندجیغ  حالت با پسربچه [

. آخ خدا شدای زهر هالهل! ای خرزهره! بچه نادون. پرده گوشم پاره  مادربزرگ

 قلبم. آخ، وای!

ستن مامان بزرگ بعدش چی شد؟ جنگو شروع کردن؟ رو اسباشون نش   پسربچه

 ربازی کردن؟ جینگ، جینگ، جینگ!و شمشی
  ].صدای شیهه اسب را تقلید میکند[ 

و منو تهیچی نشد. بگیر بخواب. کُشتی دیگه بعدش  )خسته و عصبانی(  مادربزرگ

 بچه! 

اصال دیگه . .. مامان بزرگ جونم دیگه. تو رو خدا ض(غس و کمی ب)با التما   پسربچه

  قول راستکی. .میدمزنم. قول حرف نمی

فه شب ساعت از دو نص چیکار کنم آخه از دست تو بچه؟)با دلسوزی(  مادربزرگ

 گذشته. 

قصه بگین، شود( می جیغ)با شیطنت، صدایش به تدریج باال میرود تا تبدیل به   پسربچه

 بگین، بگین، بگین، بگییییییین!!!!  بگین،

ها رو بیدار کردی دیر وقته. همه همسایهساکت باش بچه. )با عجز و ناله(  مادربزرگ

 ...ای وای ... سردرد گرفتمآروم بگیر. ای خدا هیسسسس!  تو که!
 واست گممیبغض نکن اونطوری. باشه،  خیلی خب خیلی خوب.
 عه دیگهفقط یه دف یا ،داد بکشی. اما اگه یه دفعه دیگه قربونت برم

 این خط اینم نشون! شیطنت کنی دیگه قصه بی قصه آ.

 چشم.   پسربچه

 اومدن تو میدون هیکل و نیرومند چند تا از جنگجوهای قوی خالصه مادربزرگ

داد، اون، اون یکی رو. شروع به مبارزه کردن. این، اونو شکست می و
ه رسید و اونم اومد تو میدون. یه تا اینکه باالخره نوبت به پسر پادشا

دستی به یال اسبش کشید و یه نگاهی به برق شمشیرش انداخت. از 
اون پایین سرشو باال گرفت و به پدرش که پادشاه باشه نگاه کرد و 
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شمشیرش رو از غالف بیرون کشید و تو هوا تکون داد و ... اااااه! چته 
 کنی؟تو بچه؟ چرا هی اوم اوم می

 اومم اوم اوم!  پسر بچه

 گی؟ زبون باز کن ببینم حرفت چیه؟چی داری می مادربزرگ

 یعنی چی؟ "غالف"گم می   پسربچه

 یعنی لباسِ شمشیر! مادربزرگ

 کننیممگه شمشیرا هم لباس تنشون مامان بزرگ  (روداز خنده ریسه می) پسربچه

 ...  الجوراب یا اصیا بلوز؟ یا کاله؟ یا  پوشن؟مثال شلوار می ؟...

شیر زدن. یه پسر پادشاه شروع کرد به شم( دهدداستان را ادامه می اعتنا)بی مادربزرگ

 ت سراغرف زد . دو جنگجو رو کنارجنگجو رو کنار زد، رفت سراغ بعدی
 ید، سه جنگجو رو کنار زد و همینطوری بعدی و بعدی تا رسبعدی

ن اییعرق از سر و کولش پدیگه ، زمینزد  شیشم، اونم که جنگجو
ه ب درست رسیده بود ... ... توان و نیروش کم شده بود ریختمی

 وایه یه دفعه چشمش افتاد به پادشاه کشور همس که جنگجو هفتم
ته میدون زیر سایه بون شون نشس اونوردخترش که درست مقابلش، 

تفاده ای، جنگجو مقابل از فرصت اسبودن. تو همین فاصله چند لحظه
 کرد تو پهلوی شاهزاده جوون. کرد و شمشیر رو فرو

 ...  من شمشیر خوردم! وای آخخخخ! من مُردم!    پسربچه

ریخت. اما تنه ش رو به اسبش پسرپادشاه همینطور از پهلوش خون می مادربزرگ

تیکه داده بود تا زمین نخوره. چند تا سرباز سریع اومدن تو میدون. 
ودشون بردن. چند تا با خرو زاده بقیه جنگجو ها رو کنار زدن و شاه

این هی . بلکه درمونش کنن باالی سر پسر پادشاه ناومد دکتر
 یکی این بهش دوا داد، هی اون ، هیدکتر یکی اون هی ،اومددکتر

...  کند(خواب به مادربزرگ غلبه می)...  واسش نسخه نوشت تا اینکه
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د. باغبونا داشتن توی میوه دا خیلی زود باالخره درخت شکوفه زد و
 ... کردننخ سوزن می انبار کاه،

! بیدار شین ... خوابیدین؟ پاشین گیننا چیه میمامان بزرگ ایاِ...!    پسربچه

نی پسر پادشاه چی شد؟ خوب شد پهلوش خو دیگه! مامان بزرگگگگ!
 شده بود؟

مجددا خواب به ) اولبالفاصله که نه مادر، گفتن برای التیام زخمش باید  مادربزرگ

آره  هم، ابرای ناهار فرد ... ها جوجه کننپرنده کند(غلبه می مادر بزرگ
 قورمه سبزی بار گذاشتم با ساالد کاهو! ،مادر

 مامان بزرگ بیدار شین! بیدارشین دیگه. شاهزاده چی شد؟   پسربچه

ات مثه جغد دی منو، تو که هنوز چشماِاااا. بچه چرا اینقدر تکون می مادربزرگ

 گه.بازه! بگیر بخواب دی

ایه اومد . دختر پادشاه همسکه آخه، آخر قصه رو نگفتین (یدلخوربا )   پسربچه

 پیش شاهزاده؟ اون تونست خوبش کنه؟

پادشاه همسایه  دختر اما را از درمان شاهزاده نا امید شدنآره مادر، دکت مادربزرگ

یاهای نخود لوب ... کند()خواب به مادربزرگ غلبه می شاومد باالی سرکه 
 ، بارگذاشت. تو آب خیس کرده بود که از قبل وشت فردا روآبگ

گین. هی وسطش همیشه همینطوری قصه می !اه!!! مامان بزرگ  پسربچه

 قصه جدیدددددد!!!!خواممممم . خوابین. اصال من یه قصه جدید میمی

.. گرفتم. کشی نصفه شبی؟ آخ خدا تپش قلبچرا اینقدر داد می تو بچه مادربزرگ

هفت تا  .. خودم کمآخ! وای. ... سرم پرید با جیغای این بچه برق از
وباره سر بچه قد و نیم قدو بزرگ کردم و به اینجا رسوندم که حاال د

 روز از نو روزی از نو! ،پیری

وجه تزنین؟ چرا به من می بزرگ با خودتون حرف مامان ( یدلخوربا ) پسربچه

شما  خوابین. اصالشما می که من هنوز خوابم نبردهگم می کنین؟نمی
 کند()بغض می ؟منو دوست ندارینمگه 
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ز بس کار امادر خوب منم خوابم میاد. از شیش صبح بیدارم.  رحم( )دل مادربزرگ

د آیمرو هم چشمام  شه. تو هم که تا دو دقیقهت نمیکردم کمرم راس
من ندازی! داد و هوار راه میکشی! می جیغخواد گرم بشه، هی میو 
طوری اون . لباتوحاال ... خیلی خوب منو نکن یرم مادر. اینقدر اذیتپ

صه قای روزگار! واست یه . .. جونمادرجمع و جور نکن. بغض نکن 
یم پسری ... در روزگاران قد یکی بود یکی نبود...  گم اصالجدید می
دگی بزرگ پیرش زن که تو دهکده با مامان "بوبو شیطون"بود بنام 

ها سرش تو باغچهسر خیلی بازیگوش بود. روزا همش کرد. اون پمی
 شغاالآو  بند بود و دائم خودش رو به خاک و گِل پرکاابه کِرم و ش

گفت: بشین بچه. نکن! ولی بزرگش هی بهش می مالید. مامانمی
آورد، ورد، هی حرص مادرجونشو در میآبچهه هی شکلک در می

و حسابی مادرجونشهه ... خالصه یک روز که بچ کردبازیگوشی می
داشت حریفش نبود، رفت و ظرف فلفلو برمادرجون  و اذیت کرده بود

  و اومد سمت بچه که ...

سمش ابچهه بوبو شیطون نیست. مامانبزرگ من خودم فهمیدم. اسم    پسربچه

وست دمن این قصه رو ! گین. قبول نیستارین قصه منو میه. د مانی
آخر  شاهزاده آخرش چی شد؟ من گینچرا نمی یکی دیگه!!! ندارم!!!

 خوام بدونم.می قصه رو اون

شاهزاده دستشو هیچی دیگه. این بچه هم که ول کن نیست. ای بابا  مادربزرگ

به  ...  گذاشت رو زخمش. چشماشو بست. به چیزای خوب فکر کرد
تونه . خیلی خیلی زود و بعد دیگه میشهاینکه حالش زود زود خوب می

به  ت بخوابه. از پنجره اتاق چشمش به آسمون بود وبدون درد راح
ها شروع کرد ستاره آسمون که چقدر زیاد بودن. درخشان هایستاره

.... پنج......  ... چهار رو شمردن. اول از بزرگاش شروع کرد. یک. دو. سه
 . مانی مادر؟ خوابیدی؟.. ............ هشت ........ هفت شیش
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پسرک ...  )خمیازه( ... ش برداالخره خوابب .خدا رو شکر ،شششآخیش
 تونم بخوابم. هی...دیگه راحت می)خسته و خواب آلود( .. شیطون بال.

 ]شود.ها بلند میجیرجیرک آواز صدای خروپف مادربزرگ و مانی به همراه [
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کاوه؟ کاوه مامان؟ بلند شو   شود()با صدای بلند، ابتدا مهربان، رفته رفته عصبانی می مادر

 .ظهره! بیدار شو مامان فدات شه قربونت برم. خورشید وسط آسمونه، لنگ
خوای از اون اتاقت بیای بیرون؟ کاوه مادر؟ دارم با جان؟ عزیزم؟ نمی  کاوه

گم بیدار شو، آهای ذلیل زنم آ. حنجرم پاره شد دیگه. بهت میتو حرف می
 مرده؟

 ]صدای باز شدن در[

 دین؟ر میچه خبره شده مامان جون، خروس خون باز خبر دا   (خمیازهبا )   کاوه

و مشق نداری پسر جان؟ چقدر  س. تو درسساعت یازده  )غرولند کنان(  1مادر

بیا،  بیا مادر، مهربونی()با  ؟ جای شبو روزتو عوض کردن؟ ...آخه خوابیمی
آها، باریکال! ...  ... واست آبمیوه گرفتم. بگیر بخور جون بگیری قربونت برم

اتاقت روشنه. اون چراغ  بینمکنم میا که هروقت نگاه میشب)نچ نچ کنان( 
خوابی! زندگیه واسه خودت درست گیری میهر میروزا هم که تا لنگ ظ

بمیوتو آنی( و)با مهربکردی؟ ببینم تو مگه جغدی، خفاشی چیزی هستی؟ ... 
 شی؟تو چرا آدم نمیآخه  )با عصبانیت( ... خوردی؟ بدش به من!

دا شروع یک و دو؟ تو رو خ زنین کانالِشما چرا هی می ؟وا مامان جون  کاوه

  هنرمندم!نکنین. بابا من مثال

توالت تا فرق  تت، از سوراخهنرمندم، هنرمندم! روزا که یه دوربین گرفتی دس  مادر

گیری، شبا هم که به خیال خودت تا صبح فلک زده عکس می سر منِ
دونم، کنی. آخه اینم شد کار؟ میشینی تو تاریکی و عکساتو ظاهر میمی

وشه بچه خرن، منم دلم آخرشم یه قرون دوزار ته جیبت نیست. مردم بچه دا
 دارم.

ه کارِ مامان جون، دورت بگردم، من عشقم دوربینمه خب. دست و دلم ب  کاوه

 ره اصال.نمی دیگه 

                                                      
 . عصبانی بعد لحظه مهربان، ای لحظه. شودمی عوض يک به يک مادر حاالت .۱
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خوان کالس چسبونن مثال میاصال این هنر یعنی چی؟ قبل هر صفتی می  مادر

دی! هنر کلمه رو باال ببرن؟ آقا اصال هنر خوب. خیلی هم مفید و کاربر
)با ...  ریر بچه دازن بودن، هن ن، هنر انسانیت، هنر مرد بودن،زندگی کرد

س و مشق نظم داشتن، هنر در ی کردن  تو کاراهنر برنامه ریز عجز و ناله(
دن!... نوشتن که تو ذات تو یکی نیست، هنر به حرف مامان جونت گوش دا

 از این هنرا نداری؟اصال تو چرا  ؟ببینم (تجدیبا )

 ... آخه  کاوه

کنم ه فکر می... االن ک هیچی نگو. حرفم نزن. خودم جواباتو فوت آبم. آره  رماد

 هنر چاپلوسی هنر دروغ گفتن،به مسخره( )ا از این هنرا داری بینم یکی دو تمی
 ... هنرِ ... آره کردن، هنر کالسِ درس و استاد پیچوندن،

دانشگاه  وو کالس گردین رزنین باز دوباره برمیای بابا، شما هی دور می  کاوه

ابا جان کنین مادرِ من؟ بایم کالس رفتنمو چک میکه! مگه من بچه مدرسه
 هاس، کالس ندارم، تعطیلم، تعطیل.چند بار بگم، تحویل پروژه

 هنرِ خالی بستن!  مادر

 ب؟بابا من به چه زبونی بگم کالس ندارم باورتون بشه خ )معترض(  کاوه

)با ... ده کن! و که خوب بلدی! زود باش! ازش استفاهنرِ زبون بازی کردن! ت  مادر

الف چرخیدنو خوای بری هنرِ تو خیابونا عالبد فردا هم می (و عجز و ناله گریه
سرم از دست ای خداااااا، گُل پ !شیی معتاد میریری! پس فردا هم مییاد بگ
 وای! هنری... وای عجیبهای تو این محیط !!... ... دوستای ناباب رفت

دوزین؟ برین و میهمینطوری دارین می رامامان؟ معتاد چیه؟ چ )متعجب(  کاوه

 های هنری منفیه؟اصال شما واسه چی اینقدر دیدتون به محیط

 . پشذاره گوشه لُشه اول یه سیگار میواسه اینکه هرکی واردش می  مادر

 سیگارو میذارن گوشه ی لبشون! !پ نه مامان جون، لبلُ  کاوه

 دیدی گفتم؟؟ پسرمو معتاد کردن!! با گریه()  مادر

 مامان جون شما اصال تا حاال دیدین من سیگار بکشم؟  کاوه
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کشی؟ پسرم بینم یعنی نمیمشکل همین جاست دیگه. چون من نمی  مادر

 بینیم، یعنی وجود نداره؟خوای بگی خدا هم چون نمیمی

چه ربطی  ن؟ این به اونکنیای بابا شما چرا همه مسائلو باهم قاطی می  کاوه

 داره؟ اصال شما مگه به من اعتماد ندارین؟

شه خونم باورم میگی دارم تو اتاق درس میاعتماد دارم که وقتی بهم می  مادر

ون دوربینتو ام از الی در اتاق ببینم که باز داری لنز آدیگه! اصال هم نمی
کشه که آدم ال میاوف! همیچین رو دوربینش دستم) باخودش( کنی! تمیز می
 یرون. باالنه که یه غول گنده از توش بپره چراغ جادوئه و کنه فکر می

 سوالدونم چرا اصال د دارین، من نمیبعله، شما که کامال معلومه اعتما  کاوه

گین من می آن چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ ... !پرسیدم
 شه؟نشگاه؟ خیالتون راحت میخواین پاشم برم دااالن چیکار کنم؟ می

گاه کجا نخیر الزم نکرده. تو که گفتی دانشگات تعطیله. به هوای دانش مادر

به جون این  خوای اون دوربین زِپِرتیتو برداری بیفتیخوای بری؟! باز میمی
مسخره ) ... هوا ازشون عکس بگیری؟مردم؟ هی ببینی سرشون کجا گرمه، بی

زن و مرد،  !کشمخجالت می خداه ، بخداه ب ی؟  ...اثر هنری خلق کن (کندمی
خواد آب کنن که دلم میپیر و جوون، تو کوچه و خیابون همیچین نگام می

همه مونه گن همه تو این دوره زبشم برم تو دل زمین. البد با خودشون می
ها رچهره از مرگِ دست جمعی موپسر من میاون وقت دنبال کارن، بارن، 

   !!!گیرهور، پشت دیوار مستراح عکس میاشک آبر اثر گاز 

های کنم. اینکه شما یا خیلیمامان جون محض اطالع من عکاسی هنری می  کاوه

دونین، ایراد نداره! هنرمند رسالت داره که برای خلق دیگه ارزش کار منو نمی
اثر هنریش از دل و جون مایه بذاره، حتی اگه هیچ کس ارزش کارشو درک 

بینم، دونین؛ دوربین من، تصاویری که از توی لنزش میشما نمی نکنه!!!
همه یه دنیای دیگن! عکسای من همه انگار وقایع یه جهان دیگه رو ثبت 

کنن. یه جهانی که شاید به موازات جهان ما قرار داره، جهانی که هیچ می
کس متوجه اتفاقات کوچیک و برزگی که توش در جریانه، نیست. درسته، 
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ای از این گیریم فقط برای ثبت ذرهبرای من رسالته. من عکس میهنر 
 ها. فقط برای هنر.زیبایی

تر حرف بزنه، ملموسه هرچی ناکنبسه دیگه هی جهان، هنر، اِل بِل. فکر می  مادر

 !ارش افتاده رو دورِ تند! سرم رفتتره. نوحرفاش قشنگ

با اجازه گم میرش( )به مادویسم؟! ... ندارم رو دیوارِ کی یادگاری می)با خودش(   کاوه

 که مزاحم شما هم نباشم! ،من برم

ری که چی؟ کجا؟ همینطوری سرتو انداختی پایین واسه خودت داری می مادر

 یگه!حرفام که هنوز تموم نشده، پسرم حتما کارت داشتم صدات کردم د

 بفرمایین مادر جان. من در خدمتتونم.   کاوه

نکن. گوش  نگیر؛ بیخود مادر جان، مادر جان همبه خودت ه واسه من قیاف  مادر

 ... گمببین چی می

 سراپا گوشم. بنده چشم، بفرمایین.   کاوه

و بودیم، سرخونه سالته، منو بابات همسنای ت 25، تو االن پسرمببین  )مهربان(  مادر

با )...  کردیمبزرگ میزندگیمون که رفته بودیم هیچ، تو رو هم داشتیم 

 ال. بلند شو، باریک پاشو برو اون دوربینتو بیار! ... گممی ( جانهی

 ن من بد بود!تا االن که دوربی تغییر رویه دادین؟ ؟هچی شد یه دفع )متعجب( کاوه

 شما که از دوربین من متنفر بودین!

ابزار هنرآفرینی  وا مادر؟ من کِی از دوربینت متنفر بودم؟ مگه میشه مادر از  مادر

 متنفر باشه؟ پاشو پسرِ هنرمندم. پاشو برو بیارش.فرزندش 

ه )ب...  ردنمنو درک ک هنری یعنی االن باور کنم مامان ارزش آثار )با خودش( کاوه

ربینمم دوچشم، . کارتون چیه چشم مامان جان. حاال شما بفرمایین( ادرشم
 ارم.رم میمی

ینا. همون که خونشون این مهتاب بود دختر خانوم اشرفی اگم می )ذوق زده( مادر

خواست عروسم آخ که چقدر دلم می)با حسرت( ... س، دوبلکسه! آخر کوچه
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ریخت، دختر بشه، ولی حیف زود بردنش، از هر انگشتش یه هنری می
 مونه.خوشگل هم که تو خونه نمی

تفاقا مجید اکه االن سه ساله ازدواج کرده!  دختر خانوم اشرفی مامان جون کاوه

ربین ؟ دواصال یاد اونا افتادین ه حاال. چی شدمهدوست خودشوهرش هم 
 من این وسط چی کارس؟

وشگل و تپل یه دختر خ)با حسرت(  ... به دنیا اومد بچشونمهیچی دیگه مادر.  مادر

شگاتم ای خاک تو سر تو کنن که هنوز تو واحدهای دان )عصبانی(.. . مپل
  موندی!

 برین سر اصل مطلب.ا لطفشه اِ؟ مامان؟ می )معترض(  کاوه

 ...!مه دعوتیمماها هم ه )ذوق زده(.. . مهمونی گرفتن واسه بچه ، یهآخر هفته  مادر

اسشون تونی بری از بچه وببین پسرم، من بهشون گفتم اگه بخوان تو می
بال کردن... یم! اونا هم خیلی استقآهم باهم کنار می اعکس بگیری، سر قیمت

آ، اینکه  ذاشتم و یه سری قیمتایی بهشون دادمالبته یه مقدار هم کالس گ
اد نرخو باال زی خب شه، رو گالسه، اونقدر! امااگه رو شاسی بخواین اینقد می

ایی از هنر نگرفتم که مبادا همینم از دستت بپره! آره مادر ما هم یه چیز
 حالیمون هست!

عکس  ... کنم؟شما چیکار کردین؟ ... من باید برم چیکار   و مبهوت( )مات  کاوه

  ! ...که... من اصال کارم این نیست  از نوزاد؟ بگیرم؟ از بچه؟

ض کن این فر عکس عکسه دیگه، دوربینم دوربین!وا مادر؟ چه فرقی داره؟   مادر

بین من خواد یه دکمه رو بزنی آ. بهمش می !سوراخ دیوارههمون بچه هم 
ر. فکر توام مادبه  خب ولی تونمراه چاهشو بهم نشون بدی میخودمم 

بده به  سرت هم یه جای درست گرم باشه. ،تو جیبت بیادیه پولی خوام می
 فکرت بودم؟ نه، مرگ من بده؟

هنر، هنرمند، عکس هنری! عکاس! عکاسی ( دون داشتن مخاطب مشخصب)  کاوه

های کشف نشده! انتخاب سوژه، فاصله! ثبت هنری! هدف، تنها ثبت زیبایی
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ی خالق! چیدمان، پرسپکتیو، انتخاب فضا، زمان، مکان، هابراز دیدگاهو اِ
از نوزاد مردم تو مهمونی برم  !!!چیکار کنم؟  (ش) به مادر...  ترکیب بندی

 خدایا! عکس بگیرم؟!
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 شخصیت پردازی:

 
د، دخترش را بیشتر از پسرش دوست دار ساله، تنبل، شکمو، 55 پدر خانواده

 ای داردرباغهصدای تیز قو

 بازییقگذران، اهل بیرون و تفریح و رفساله، تپل، شکمو، خوش 18 پسر خانواده

 ساله، پدردوست، فرصت طلب 20 دختر خانواده
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  4۱ طنز /باشگاه تناسب اندام

 ]خوردن چیپس تخر تصدای خر[

 خورین؟بابا جون. چیپس می پسر

 المتی! آره پسره بابا، چیپس سبزیجاته، ساخته شده واسه س  پدر

گم یه وقت . میآن رانسَط این چیپسا پُر از چربی تِحتما همینطوره باباجون. فق پسر

 سترولتون؟لِبد نباشه واسه کُ

که من الکی  خوای به من چیزی یاد بدی پسر جان؟ این پیرهنا روباز تو می   پدر

 پاره نکردم!!

... من  گمن، میاصال ولش کنی...  فرمایینشما درست میبعله بابا جون،  پسر

 !1خوام برم جیممی

یکه چینه؟ پسر بابا؟ اسمشو تا حاال نشنیدم! ببینم نزد جیم دیگه کجاست  پدر

 دانشگاهاش معتبرن؟

خوام یبابا جون جیم که کشور نیست. منظورم باشگاس. باشگاه ورزشی! م پسر

 برم روی تناسب اندامم کار کنم!

... یعنی  شهورزش همیشه باعث تندرستی می ،... پسرم به به! خیلی هم عالی  پدر

 مونی!شما اگه تنتو، دُرُست انجام بدی، همیشه سالم می

 ام بدم؟یعنی چی؟ تنمو دُرُست انجباباجون اینکه االن گفتین  )با خنده( پسر

 پسرم فکر کردی ما نسل قدیمیا چیزی از ورزش)جدی و کمی عصبانی(   پدر

ن منو، اون ست انجام بدی! ببیرُشو باید دُدونیم؟! تندرستی، یعنی ورزنمی
ودیم، موقع که من و مامان جونت، هنوز تصمیم به خلق تو هم نگرفته ب

دویست  سیصد تا طناب!)با تحکم( ...  شدیمصبح به صبح از خواب بیدار می
 بعله!زدیم. تا دراز نشست! صد تا شنا! همه رو یک ضرب می

دونم این شیکمه نمی من فقط بار واسم گفتین،تا حاال چندین  باباجون درسته پسر

 ؟االن از کجا پیداش شده!

                                                      
۱. Gym: اندام تناسب ورزشی باشگاه 
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 بشی آ...  جزئیوارد مسائل  بخوای نشدقرار ، پسرم، دیگه آ آ   پدر

ریم. ... اصال بگذ سجزئی که چه عرض کنم بابا جون، ماشاال چند طبقه پسر

 نم؟دین برم ثبت نام کشهریه جیمو می حاال باالخرهگم بابا جون می

 کنم. هام هر کاری میچرا که نه پسر بابا. من برای سالمتی بچه   پدر

 هرکاری؟!  (ناباورانه و با شیطنت) پسر

 شوخی دارم؟من با تو باباجون. مگه  چرا که نه  پدر

 شه یه تومن.خب قربون دستتون می پسر

آب دت تونی واسه خوش هم خواستی میبیا پسرم اینم دو تومن. با بقیه  پدر

دی ای که تکون میمعدنی بخری. در جریان هستی که، به ازای هر ماهیچه
 ین چیزا. بعله!ما هم واردیم به ا ... بعله! باباجون، باید دو قلپ آب بخوری

آ، ولی این  جسارت نباشهگم، البته قربون دستتون. اما میباباجون  (با لکنت)  پسر

 ... من گفتم یه تومن. دوهزار تومنه

دیمی قیه تومن؟ یه قرونی خودمون؟ چه باشگاه عجیبیه! پول  )با تعجب(  پدر

 خواد؟می

 قدیمی چیه بابا جون؟ یک میلیون تومن!   پسر

مگه  ان!جچی؟؟؟؟!!!!! یک میلیون تومن؟؟!!! مگه من رو گنج نشستم پسر   پدر

 دن!؟یاصال بگو ببینم تو این باشگاه چی چی یادتون م چاه نفت دارم؟

وی کیلیپس، سوارکاری با دوستان، . پرش از رستلفیقیواقع یه ورزش در  پسر

 خیابونی، پیاده روی و متراژ میادین و ... 1رِیسینگ

ی که بری با خوای از من بگیرآها! پس بگو؟ االن فهمیدم. این پوال رو می   پدر

کنی ونه میدوستات تو خیابونا، بوق بوق، دور دور؟ باشگاه رو واسه من به
 ؟ه الدنگ؟ بزنم با این سیکس پکم سر و صورتتو بیارم پایین!پسر

                                                      
۱ .Racing: رانی اتومبیل مسابقه 
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آی آی  ... زنین خب؟چرا می کنین؟... چرا همچنین می ... بابا جون ای وای پسر

 شه آخه!؟ پس روحیه ورزشکاری چی می (فریاد و اعتراض)با ...  آی آی!

گی! روحیه اوه، پسرم، حق با توئه. منو ببخش! تو درست می (و متین ما)آر پدر

ن روحیه دونی، منو مامان جونت همیشه عاشق و طرفدار ایورزشکاری!!! می
فته هگی چه جوری؟ گوش کن تا برات بگم! مثال همین ایم. میورزشکاری

 هی منم( دخندمی)داد، انجام می طرفمه ب مامانت پرتاب کاسه بشقاب ،پیش
گن ه این می! مُلتفتی؟ بشدظرفا از تو روحم رد می و گاهادادم جا خالی می

 روحیه مشارکت! تندرستی! روحیه ورزشکاری!

یشو بقچارصد اصال ولش کنین بابا جون. شیشصد تومن خودم دارم، شما  پسر

 دستتونم درد نکنه.  بدین!

اب جوگندمی من این موها رو که تو آسیمنو رنگ نکن! برو پسر جان! برو!    پدر

و اون یزی تو حلقوم خودتبرگیری وای بخزبون منو مینکردم!! پوالی بی
 !دوستات؟ اصال تو اگه دنبال ورزش بودی که این سر و شکلت نبود

 ای بابا، مگه چطوریم؟ ناسالمتی پسرتونم آ.  پسر

 اتو بودم من همسن !!چربی! ،چربی ،کال یه متر قدته، سه متر عرضت. چربی  پدر

از برو ند شو پاشو بلیاال ! آرنولداصال  رستم دستان. تو بگوهیکل داشتم، آ 
کنی؟ ه میاشگا. پسره تنبلِ تن پرور. واسه من باشگاه بنبینمت جلوی چشمم

 ی، بلکه دو کیلو ازآری، پیاده میمیگیرم پیاده می م ازتاز فردا اون ماشین
دارم  لند شوپاشو بینم، ب ، چشمای نخودیتونم زیارت کنیم!!آب شه لپات اون
 گم. پاشو!!می

 رم دیگه. خب دارم میزنین که. دوباره دارین می آی خیلی خب آی پسر

 خوام استراحت کنم. اون درم پشت سرت ببند، می  پدر

 ]سکوتای صدای بسته شدن در، چند ثانیه[

)کشدار، ت دارم! ... پسره فکر کرده من چاه نف آخیش!!! رفت! باالخره راحت شدم پدر

 هی...  با حالت رفع خستگی(
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 ]دم در با فواصل کوتاه متوالی زنگدین چنصدای [

... آهای  فرشاد؟ای بابا پسره رو هم فرستادم که رفت، کی درو باز کنه؟   پدر

نوم؟ خانوم خا ..ای بابا. ... فرشاد؟ ... شنوی؟فرشاد؟ صدای زنگو مگه نمی
م برم ببینم کیه نخیر! انگار خودم باید بلند ش ... ؟عزیزم... نیستی؟ شما هم 

 ...  درپشت 
 ]باز شدن در صدای ناله[

 به به، دخترِ بابا. خوش اومدی، بیا تو، بیا تو.  پدر

یوونه رو اعصابتون ... صدای داد و فریاد شنیدم، باز این فرشاد د سالم باباجون دختر

 کرد؟ نگران شدم. چرا هیچکی درو باز نمی پیاده روی کرده؟

 دلم؟  و ببینم کجا بودی عزیزبگ ، قربونش برم.ولش کن دختر خوشگلم   پدر

 باباجون امروز زوجه دیگه، جیم بودم! دختر

ر من! بیا دخت ورزشکارم. مقام قهرمانی باید بیاره و قربون دختر خوشگل   درپ

شاد؟ ... فر شهخستگیت رفع  ،بیاره واسمونچایی  دوبشین بگم داداشت 
 عریف کنت. خب .. نو دختر گلمریز بیار واسه میآهای فرشاد؟ دوتا چایی ب

 عزیزم؟ چیکارا کردی؟ چه خبر؟

 درد گرفته! هیچی باباجون امروز اینقدر بشین پاشو کار کردیم، تموم بدنم دختر

به به، بشین پاشو! مامان جونت هم اتفاقا عاشق این وزرشه. تو این مرکزای    پدر

مینجا بشین مرد ه( همسرش)تقلید صدای ریم، به من میگه: یتجاری که م
همینطوری شینم و می خالصه ... چشم! )با صدای خودش( گم... منم می جان!

هی میبینم از  ،کنمموبایلمو چک می هایهی پیامک ،دآمی اسامهی اس
 رسید، که به صفر ... خالصه شمارش معکوس شهکسر میحسابم داره پول 

و رسه از راه می . اونوقتشهجونت از دور پیدا می مامان بینم سر و کلهمی
پاشو مرد، پاشو که این حسابت از کویر آتاکاما ( شرهمس)تقلید صدای  گهمی

)با صدای ...  شو بریم خونه که هیچیم نشد بخرمپا تره!هم بی آب و علف

های خالی خرید که اصال بعدم که پالستیکخودش همراه با اغراق و تمسخر( 
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ده به من و و میرفقط سنگینه  دونم چراهیچیم توش نیست و نمی
 ها ها ها ها. گردیم خونه. اینم از بشین پاشو بخند ما. برمی

 ه باشین.این حرفا رو، یکم روحیه منعطف ورزشی داشت زنینبابا جون، نـ دختر

 دخترم انعطاف که هیچ، گره زدنم دیگه!   پدر

های باشگاه بچه گم اصال از این حرفا گذشته، آخر هفته قراره باحاال می دختر

جازه بدین بریم یه اردوی علمی، تحقیقاتی، بدنی، تربیتی، فرهنگی! اگه ا
که تو  گفتم یه تومن ازتون بگیرم، واسه خریدای ورزشیمو، یه تومن هم

 یه وقت کم نیارم.که  جیبم باشه واسه اونجا

سرت ه پشت کو همثم نباشه، پدرت ترم این دو هزارتومنو بگیر، غمتبیا دخ   پدر

 های ورزشیته! بعله!!!واستاده، اصال اسپانسر همه فعالیت

.. منظورم دو . ... فقط، میگم جسارتاآ باباجون... دستتون درد نکنه (با لکنت) دختر

 میلیون دو تومن بود آ!!!

من بانک زدم؟  چی؟؟!!! دو میلیون تومن؟ شما خواهرو برادر نکنه فکر کردین   پدر

لند شو بداداشت،  دارم!؟ بلند شو برو پیش همون یا فیش حقوقی آن چنانی
 . پاشو. ببینم

 اوف! اِ؟ خب رفتم دیگه. معلوم نیست قبل من فرشاد اومده چی گفته. دختر

 ]صدای بسته شدن در اتاق، چند لحظه سکوت[

خوان ورزش کنن اول های این دوره زمونه ورزششون هم پولی شده، میبچه  پدر

همسن  س و دک و پُزش!! واال ما هم بچه بودیم.رن دنبال رخت و لبامی
یاد  ! هفت سنگ!ی یایآشدیم تو کوچه، آی یای یم، جمع میاینا که بود

 آی نی!هامون نکوبیدیم. جووایام بخیر. چه آجرهایی که تو سر هم محله
 آی جوونی. جوونی!
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 شخصیت پردازی:

 
 و سیاست ادان، در اصل زرنگ و با برنامهدختر دم بخت، ظاهرا لوس و ن سپیده

گ و خواستگار، دزد و دغل باز، فرصت طلب و مال دوست، ظاهرا زرن پویان
 فریبکار، در اصل نادان
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لوط کن و ...، یا هر صدای قاشق چنگال رستوارن، یا صداهای موجود در کافی شاپ مثل مخ[

 ]هستند گووی مشغول گفتبیرون در فضایها ن بدهد شخصیتاصدایی که نش

خونواده  تونم بپرسم چی شد که شما تصمیم به تشکیلخب، آقا پویان، می سپیده

 گرفتین؟

دونین... یم... سپیده خانوم عرضم به خدمت ...  خبخجالت زده، با خنده(  )  پویان

 خونواده دیگه!

 ونواده؟!. خ.. متوجه منظورتون نشدم ... اما ... منو ببخشین ... اوم سپیده

خواستن که  خونواده ازم ،هه هه! یعنیبا لودگی( )منظورم اصرار خونوادس.   پویان

ز اون آدمای بی ... البته یه وقت فکر نکنین که بنده ا منم خونواده دار بشم
زده( )خجالتس، ی ثانویآ، منظورم خونواده و اصل و نسبمخونه و خونواده 

 قع زن و زندگی و بچه و ...یعنی در وا...  منظورم شماس

نشستین که  بله! متوجه منظورتون شدم. صرفا به این خاطر اینجا )دلخور(   دختر

 به اصرار خونواده اومدین!! پدرمادرتون خواستن!

ین ماه پیش، باور کنین تا هم ... ، نزنین این حرفوای وای سپیده خانوم  پویان

 ،ما نشستمشن، اینجا، مقابل اصرارم رو بنده اثری نداشت، اینکه من، اال
 شه!خودش یه پیشرفت بزرگ محسوب می

ا که هنوز ! اصال بفرمایین شم... شوخیش هم زشته! ایشاَی،  (بدش اومده) سپیده

صمیم تشناسین، چی شد که یه دفعه س منو خونوادمو بیشتر نمییه هفته
 به ازدواج با من گرفتین؟

کند( را صاف می )گلویشآمار شما رو ...  شه کهیه هفته؟!! بنده یه سالی می  پویان

آشنایی کنم! کار می منم تو بانکی که پدرتون حساب دارن، چیزه، یعنی
 دارم دورادور با شما و خونواده گرامی. 

فتن شما کارمند بانکین؟ اما به من گ شما خواین بگینمیای وای یعنی  سپیده

 هنرمندین!
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دم! شغل اصلیم می عَمَلی انجام-یه کار تحقیقاتی خب، بعله، البته تو بانک  پویان

 زنم.... بنده سازِ تعویقی می همون نوازندگیس

 وا؟ سازِ تعویقی دیگه چیه؟! سپیده

 ...  دآصداش صبح در می که از این سازا ندیده( با خودش )زیرلب با خنده  پویان

شه، سوب میجز سازهای زِهی محساز تعویقی ببنین  (به سپیده شمرده)شمرده
ی از این دست در اینه که یشه گفت تفاوتش با ویلن و سازهادر واقع می

پایین و ظریفی داره! یعنی درواقع  " 1لیــــــــــــــخی"صدای 
باالیی انجام  "یــــــــــــخیل"نوازندگی این ساز باید با حساسیت 
مهارت  "لیـــــــــــــخی"د. آبشه!!! هرکسی از پسش برنمی

 خواد...یم

گین شبیه صدای هایی که می"لیــــــــــــخی"ببینم این  )با تقلید( سپیده

 سازتونه؟

ی این تهیی هم هنرمندان برجسیه جورایی! عرضم به حضورتون که، درجا  پویان

اشه که دلیلش این ب کنممی. فکر نامیدن "سازِ شبانه"، این سازو رفهح
ل خونی و هماهنگی کاماهم همسکوتِ شب و صدای آرومِ این ساز، ب

داش تا خود دارن. یعنی اگر این ساز، در شب نواخته بشه، احتمال اینکه ص
 خندد(.)موذیانه می زیاده! صبح هم به تعویق بیفته خیلی

عجب ساز خاص و د؟! آسازی که صداش صبح در می چی شد؟ )متعجب( سپیده

 )با هیجان(  ... جه نشدممن که زیاد متوجالبی هست این ساز تعویقی. البته 
  !زنینشما چقدر تخصصی حرف می

، تک شود)هول میعرض کردم خدمتتون! بنده بینِ هم بندهای خودم ...   پویان

عویقِ تای های خودم؛ رکورد دارِ ... یعنی، همه محله چیز (کندسرفه می
 ظهر، هستم.خود ساز، از شب تا  این صدای

                                                      
 واقع در باشد، کشدار و مرتعش و شود ادا زير نت با ها "خیـــــــــــــــــلی" تمام بعد به اينجا از  ۱

 . باشد بايد میشود نواخته ويلن با که زيری های نت شبیه چیزی
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حرفا گذشته، در مورد شغلتون تو بانک بیشتر این همه گم از حاال می سپیده

 دین؟توضیح می

کارهای تحقیقاتی بانک  . بندهسایهوژپر-خب در واقع اون یک کار تیمی پویان

های برجسته همین دم، و سایر افراد تیم هم که اتفاقا از نوازندهرو انجام می
ام جلی کار رو انسازِ تعویقی که خدمتتون عرض کردم، هستن، بخش عم

امل و ککه یه ارکستر سمفونیک  ون بگماینطور واست )باهیجان( ... دنمی
 نظیر هستیم!بی

ه ما بنوازین گم کاش یه بار هم واسشما واقعا هنرمندین. می که چقدر وای   دختر

 آقا پویان!

ارم کارای کنین واسه چی دبنده اصال هدفم همینه سپیده خانوم. فکر می  پویان

 اب دارن؟!دم که پدرتون حسرُست تو همون بانکی انجام میتحقیقاتی رو دُ

نک پدر من ببخشین؟ اینا چه ربطی به با( شودمی)انگار یه لحظه متوجه ماجرا  سپیده

 داره؟

ای هم کردم که شما سواالی دیگه... من فکر می گمهیچی، هیچی! می  پویان

 از من دارین؟

ده شما رو زیاد من تعریف خونوا )باهیجان(...  البته که دارم( و کرشمهبا ناز ) سپیده

گم؛ ! میشنیدم، بابت همین هم یه لیست کامل سوال، از قبل آماده کردم
 مند شدین؟هآقا پویان؟ شما چه ویژگی خاصی در من دیدین که بهم عالق

 ؟شه سوال بعدی لطفامی اوممممم. اوممممممم.)متفکر(   پویان

... ؟  نشرکت کردی بیست سوالیکردین تو مسابقه فکر  وا؟ نکنه)دلخور(  سپیده

 ؟آقا کنینمنو مسخره می)عصبانی( 

 غلط بکنم. ای وای، من غلط بکنم سپیده خانوم.  پویان

 خب پس جواب بدین دیگه. سپیده

 چی بگم آخه؟ اومممم.   پویان

 کنم بگین، راحت باشین!خواهش می سپیده
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فتادیم آ. یه لقمه نون حالل عجب گیری اای خدا، واسه  )زیر لب با خودش(  پویان

ش بمیری کریمی این دختره رو به من معرفی کردی گفتی حساب بابا
نم همین گمو خب،)به سپیده( ...  شه پولشونو بزنیم به جیبدرشته راحت می

ای چه حساب بانکی( کندذوق می )آهسته با خودش...  دیگه ینکه دخترِ باباتون
 هم دارن آقای پدر!!

 ؟عاشقم شدین مخونواده دار چون منظورتون اینه که یدهسپ

 گین!همون که شما میاصال   پویان

 لطف دارین.  "لیـــــــــــــخی"شما  سپیده

 !آ گمونم از صدای سازم خوشتتون اومده  پویان

کنین بتونین که یه ساز یاد بگیرم. فکر می ممن همیشه عاشق این بودآخه  سپیده

 بهم یاد بدین؟

کریمی. بمیری!  خواد بیاد تو تیم ما. بمیریمی این وسط حاال اینم)با خودش(   یانپو

رز و سریع دونم، بستگی به این داره که چقدر فِواال، نمی )به سپیده(... 
 شه.باشین! عکس العمل تو کار ما جز اصول اصلی محسوب می

دیدهای و بازخب من یه سوال دیگه هم دارم! شما نظرتون در مورد دید  سپیده

 با رفت و آمد که مشکلی ندارین؟ خونوادگی چیه؟

مو ببینن. یعنی فامیل هی برن ه من با قسمت بازدید موافق ترم.راستش   پویان

از دونین یمالبته تو عید دیدنی باشن.  آقا کال ... باز برن همو ببینین
ین دونیو کار نوازندگی هم که م خیلی درگیر کارم بنده شخصااونجایی 

 شه سرمون،ترم میشناسه و چه بسا تو ایام تعطیل شلوغتعطیالت نمی
 نهخو رو، ُدرُست وقتی که فامیلی هادم آدرس خونهمیبیشتر ترجیح 

اسه اونا باشم تا بدون اینکه زحمتی و ه، داشترفتن همو ببینننیستن و 
ذیانه مو) ازمایجاد کنم در نبودشون بتونم یه نگاهی به سر و گوش خونه بند

 .خندد(می
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ای من وای ها رو ببینین؟ یعنی از نظر نقشه و بنا بررسی کنین؟ خونه سپیده

 دونستم شما آرشیتکت هم هستین!نمی

 آرچی چی؟؟  پویان

 آرشیتکت دیگه. مهندس معمار. سپیده 

 های زیادی دارم!بنده تخصص ... درسته آها، بله،  پویان

 ]صدای آژیر پلیس[

لقب به مشما در محاصره هستین! آقای پویان بدچهره،   ندگو()در بل افسر پلیس

 خودتو تسلیم کن.ساختمون در محاصرست،  پوپی فرفره

حاال رد؟ ککی پلیسو خبر ای وای، اینا از کجا پیداشون شد؟! ( )دستپاچه  پویان

 وای! چیکار کنم، از کجا فرار کنم؟

تمان قت از یکصد آپاربه سرپوپی فرفره، شما متهم  )در بلندگو( افسر پلیس

م ، خودتو تسلیها خودرو سواری هستیو ده سه بانک تجاری ،مسکونی
 راه فراری نیست. کن! 

 نظر آشفته میای؟ه چیزی شده پویان خان؟ ب )تحقیرآمیز( سپیده

 دونستی!میتو دونستی! تموم این مدت تو می  پویان

 ]هاهیاهوی پلیس وهجوم صدای [

 ولم کنین! من یه هنرمندم! ولم کنین!!!نه، ولم کنین،   پویان

 ]شودسر و صدا قطع می[

 "ـــــلیخیـــــــــ" ندم،پررو با خودش چی فکر کرده؟ هنرمدزد پسره  سپیده

 ساز تعویقی! اوف! اوف!هنرمندم! 
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 یک فانتزی ساده

 

 
 شخصیت پردازی:

 
ت بهومرد، جوان، تازه از جسمش فاصله گرفته و گیج و م  روح اول

 و سردرگم است.

 وح اولرمرد، میانسال، راه بلد دنیای پس از مرگ، راهنمای  خان()جنی روح دوم

 مجری مسابقه شهاب باران اجنه مرد

 خانم، جوان پیجر بیمارستان

 آقا، مسن دکتر

 میانسال، ناجی مادر
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 ]سرعت رد شدن ماشین ها در اتوبان صدای با[

قا با شمام؟ آآقا ببخشین؟ ... آقا؟ ... ( ستهاماشین شبیه ویراژصدایش لحن ) روح اول

ب س جواای بابا، چرا هیچک ()لحن عادی، با خودش... جناب ببخشین؟ ... 
ی پل هوایی اِ... رو لبه )با ترس( ... بذار ببینم ده. اصال من کجام؟نمی

جا؟ کی منو آورده اینکنم؟ یا خدا! کمککککک! کمککککک! چیکار می
 کمککککک. 

م داره انداختی رو سرت! صدات تا آسمون هفتم وچی شده جوون؟ صدات روح دوم

 رسه. می

تو ماشینم  ... آقا من چشام بسته بود)ترسیده، نفس نفس زنان، بریده بریده(  روح اول

 دونم چی شد... نمی دونم یه دفعه چه اتفاقی افتاد... نمی نشسته بودم
م این باال ... دید یه دفعه چشم باز کردم دونم! ...خوابم برد؟ نمی ...

نو . تو روخدا م.. آقا تو رو خدا دستمو بگیر )با عجز و گریه و ناله(...  نشستم
 ...  ترسم... من از ارتفاع می بیار پایین

 هوممممم. پس بگو. تازه واردی!!! بگو ببینم اسمت چیه؟ )متفکر( روح دوم

 اسمم؟ اوممممم؟ اسمم؟ )ترسیده( روح اول

...  ند! گفتی تو ماشینت بودی؟ اون پایینو نگاه کآپس یادت نمی روح دوم

ه انگار!! ماشینت همون نیست؟ همون قرمزه! نه،نه، صبر کن ببینم! سفید
دورتا  ودور و برش قرمزه! انگار تموم خونای بدنت، ریخته رو ماشین 

 دورشو پر کرده!

نو پرت ضربه تصادف میعنی من تصادف کردم؟ بینم؟ چی می (انه)ناباور روح اول

 کرده این باال؟

 خندد(می)...  آره نه جونم! تو مُردی. تو االن روحی.  (شیطنت)با  روح دوم

نه ! نه، این ن  نه نه نه نهررررروح؟ روح؟؟!!! (  کامال ترسیده، با لکنت زبان) روح اول

 تونه دُرُست باشه!ن ن نمی
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ومدی هرحال خوش اه !! بخودمون رناباوری! همون انکامرحله اول:  ومروح د

اره بذاریم روت. ... بذار ببینم؛ باید یه شم دآ... اسمتم که یادت نمی آقای
 . 756...:  روح گمنام شماره  خیلی خوب

دِ تو چی من روح نیستم. ولم کن. دستمو ول کن. اصال بذار ببینم، خو  روح اول

جنی؟!!! بسم  ()ترسیده ... تو دُم داری؟!!! کو؟ پاهات کو؟ هستی؟ انگشتات
 اهلل، بسم اهلل، بسم اهلل.

 مرحله دوم: خُل بازی! روح دوم

 شی؟گم غیب نمیاگه تو جنی، پس چرا وقتی بسم اهلل می روح اول

 کنه.ی فرق میودقوانین تا حد باال اون مال روی زمینه، این روح دوم

 هست، ول کن دستمو ببینم.  چه جن سمجی هم  روح اول

. هرکی زمعزی هاین وقت سال فستیوال روح جمع کنیشه، باید بریم. نمی روح دوم

ال من شه، تو هم باید دنبتعداد روح بیشتری جمع کنه اون برنده می
 بیای. یاال. راه بیفت!

لم وولم کن. گفتم  دی؟آی آی آی آی آی، چرا مچ دستمو فشار می روح اول

وک نم، فقط بذار یه لحظه آلی خب، اصال هرجا تو بگی میخی کن...
 دستمو. ماغمو بخارونم. ول کن یه لحظهد

و دستتو که ول کردم، سریع دماغت کنم اما کلک نزنی آ.ول می روح دوم

 ؟ مفهومهی! آدنبال من می مخارونی بعدمی

 ول کن دیگه. ای بابا خیلی خب. فهمیدم. روح اول

 ن. یک، دو، سه!با شمارش م روح دوم

 ] جایی روح اولبرای جابه صدای وزش باد[

. صبر 756ماره آهای! گمنام ش اِ؟ کجا در رفتی؟ برگرد ببینم، با تو ام! روح دوم

 کن. 
 ]جایی روح دومجابه برای صدای وزش باد[
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نوز اون آخیش! راحت شدم! جن بی دست و پا! ماشینم ه)نفس نفس زنان(  روح اول

 برگشت! ودمو بتونم برسونم بهش، شاید راهی باشه برایپایینه. اگه خ
 ]برای نزدیک شدن روح دوم به روح اول صدای وزش باد[

ری؟ حاال تونی از دست جنی خان در بکنی میپیدات کردم. فکر میآها.  روح دوم

 یاال. زوووود!دیگه اسیر منی، راه بیفت ببینم. 

م، بذار برم. تم ولم کن! من باید برگردولم کن، بهت گف ) با داد و فریاد( روح اول

 ولم کن...

 بازگشت. براینتیجه رحله سوم: تالش بیم روح دوم

 ].باشدها روحکه نشاندهنده حرکت  همراه با وزش باد ی فانتزییک موسیق[

 .اآلودست هوا این باال هم روح اول

 چی؟ بلندتر بگو؟ روح دوم

)سرفه  م رسیدهتا این باال ه...  )سرفه( ... آلودگی هوا )سرفه(...  گممی روح اول

 .مکرر(

طور کشیدیم قسمون سوم، از اونجا به بعد، یه الیه آدرسته اما فقط تا  روح دوم

 به نام الیه ی بُرُن.

نکنه گی؟ ین الیه ای که میاصل اچی هست ؟ بُرُنالیه چی چی؟  روح اول

ند چ جنی خانببینم کند( )مسخره می...  ؟گیو میهمون اُزُن خودمون
 کالس سواد داری؟

 اون که واسه شما ! چی خیال کردی؟ه بابان؟ اُزُنالیه  )با خنده( روح دوم

 داریم.تری تکنولوژی پیشرفته ما اینجا !هاسزمینی

 شه؟ر میگی تو آسمون چندم برگزاحاال این فستیوال روح گیری که می روح اول

کم بریم باال یولی ما باید مخفیانه  خود مراسم که زیر طاق آسمون اوله. روح دوم

 م.یهای بیشتری جمع کنم روحیتا بتون

بزرگ گرد  واااااااای. اون دیگه چی بود؟ مطمئنم درست دیدم، یه سنگ روح اول

 آتشین.
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 پیدامون کردن!!! شهاب بارون!  ؟؟؟چی؟ روح دوم

 ]صدای آژیر وضعیت قرمز[

ی که هم صدای ی،ز است! اجنه گرامصدای وضعیت قرماین در بلند گو( )       مرد

ها پناه گاههمه در پناه شنوید صدای وضعیت قرمز است.اکنون می
 بگیرین. وضعیت قرمز. شهاب باران!! 

 ]ها و اجنهجایی روح، هیاهوی اجنه، صدای باد شدید حاصل از جابهصدای آژیر وضعیت قرمز[

ی؟ نزدیک بود به کنمعلوم هست داری چیکار می زنان(نفس)نفس روح اول

 کشتنمون بدی!

کبار مُردی. زنی؟ تو که یها ها ها ها ها. از چی داری حرف می (خنددمی) روح دوم

تا چند  ... بریمخیلی خوب دیگه، ...  های این باالستاین یکی از مزیت
ی زِپِرتی شه، انگار من فقط باید با تودقیقه ی دیگه فستیوال شروع می

 کنم. برم تو مسابقه شرکت 
 ]آهنگ شروع مسابقه[

اجنه گرامی به فستیوال روح گیری خوش آمدید. قوانین مسابقه  در بلند گو()       مرد

امتیاز، هر روح  3کنیم. به ازای هر روح بهشتی بار با هم مرور می را یک
امتیاز! برای اطالع از نوع روح خود  1های برزخی امتیاز و روح 2جهنمی 
نشان دهنده روح  1سفید H نگاه کنید، حرف دست راست او به کف

نشان دهنده روح برزخی    3P روح جهنمی و حرف  2رمزق Hبهشتی، 
باشد: اول، تعداد امتیاز است. نحوه برنده شدن شما به دو صورت می

تر! قهرمان مسابقه برنده یک سفر تازهوباالتر! دوم، روح با کیفیت و تر
باشد! مسابقه شروع زیر طاق آسمان دوم می ویژه رایگان با شرایط امنیتی

 شد.
 ]اجنه، باد و موسیقی صدای هیاهو[

                                                      
1. Heaven: بهشت 

2 .Hell  :جهنم 
3 .Purgatory  :برزخ 
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  6۱ طنز /روح

ببین جناب جنی خان؟ تو که تو این مسابقه شانسی نداری، از دارِ آسمون  روح اول

بازی! بیا و بزرگی کن منو داری، در هر صورت می یه دونه  فقط همین
 منو ول کن بذار برم به کارم برسم.

. شما 756ا شرط دوم مسابقه رو نشنیدی آقای روح گمنام شماره گوی روح دوم

کنی کر میفهمین چند دقیقه پیش مُردی. به اندازه کافی تروتازه هستی. 
 کشم؟س واسه چی تو اون اتوبان کشیک مییه هفته

شنوی چی ... می من اصال گوشتمم تلخه چه برسه به روحم ای بابا. روح اول

 دی دیم هااااا اُ اُ اُ فتاااا دی دیقطع( نبا لکنت و م)عجب گیری ...  گم؟می

 کنه...ن میزنی؟ پِرپِر مهتابی مثه چرا شی؟می همچین چرا شد؟ چی )نگران( دوم روح

 زنی؟ از از از از... چی چی چی... دا دا ری  ح ح حرف می می قطع( ن)م روح اول

)با صدای . ابقه رو ببرمصبر کن ببینم. نرو. غیب نشو. من باید این مس روح دوم

 !!!ستین.کمک بفرقبول نیست! آهای! . .. شهروحِ من داره زنده می بلند(
 نههههههه! کمک! نه!! صبر کن.

 یو. سی یآ اُجنبی دکتر یو. سی آی اُجنبی دکتر آقای (بلندگو در) بیمارستان پیجر

 اسمت چیه جوون؟       دکتر

 .756 شماره گمنام روح (گویدمی هذیان ،درگمسر و حالبی برگشته، دنیا به) اول روح

المه بذارین سببرینش، هر چی  )ترسناک( ر مغزش آسیب دیده،بیمامتاسفانه     دکتر

 شه کرد. ، با بقیشم که دیگه کاری نمیواسه اهدای عضو

 ...برین؟ صبر کنین! ولم کنینمی کجامنو صبر کنین، من زندم.   روح اول

نی خان مادر نزاییده روحی از دست ج دا خوش اومدی.سالاااام. مجد روح دوم

 ! زمین زنده برگرده

 نهههههههه!!  روح اول

 ]ها، صبح شده، مکث، صدای گنجشگسکوت[
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ــت اف       مااادر ــرا از رو تخت ــو؟ چ ــدار ش ــادر؟ بی ــاز داوود؟ داوود م ــادی؟! ب ت

... چیــزی نیســت. چیــزی  کــابوس دیــدی؟ خــواب دیــدی عزیــزدلم
 نیست.
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 1بگذر نسیم، بگذر!
 )ویژه شب قدر(

 
 شخصیت پردازی:

 
 ساله. پدر علی و همسر نسیم 30جوان.  حامد

 ساله. مادر علی و همسر حامد 28جوان.  نسیم

 ساله. فرزند خوانده حامد و نسیم 6کودک.  علی

 
    
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 (1395 یرت 7محلة رادیو مشهد ) اجرا در برنامة رادیو. 1

www.takbook.com



 

www.takbook.com



  65بگذر نسیم، بگذر!/ تراژدی 

 ]صدای دستگاه ضربان قلب در بیمارستان[

 یوان آب بخور.پنج دقیقه مونده تا اذون. بیا حداقل یه ل نسیم؟ نسیم جان؟  حامد

 ره.خوام حامد، هیچی از گلوم پایین نمینمی نسیم

شی آ. داری افطار هم دُُرست نخوردی! بلند شو روزا بلنده! اذیت می حامد

 شی.روز ضعیفتر میطوری روزبههمین

 ولم کن حامد، دست از سرم بردار.  نسیم

 ن دیگه!لند شو از باالی سر این بچه. به خودت بیا. ول کیه دقیقه ب  حامد

 گی حامد؟ بچمه!چی داری می نسیم

ش. حتی از صبح تا شب کنار تختش نشستی. همینطور زل زدی به )درمانده(  حامد

و! بسه ششمری؟ تو رو خدا بلند زنی. نشستی تعداد نفساشو میپلک هم نمی
 دیگه.

د اصال ... شای کوچیک، دستش، پاش، انگشتش شاید تکون بخوره. یه تکون نسیم

تی بیدار یه نفس عمیق کشید! شاید بیدار بشه! باید حواسم بهش باشه! وق
 شه باید کنارش باشم. باید ببینه مامانش تنهاش نذاشته. می

فهمی کما شه! یک ماهه که تو کماست! مینسیم، علی بیدار نمی )با بغض( حامد

 یعنی چی؟ مرگ مغزی!

تفاوت یخواه شدی؟ از کی نسبت به علی بتو از کی اینقدر خود )عصبانی( نسیم

؟ چطور عاطفه شدی؟؟ من با کی ازدواج کردم؟ هوم؟ با کیشدی؟ از کی بی
گی اینی که تونی راجع به بچه خودت اینطوری حرف بزنی؟ چطور میمی

 افتد()به گریه می...  اینجا رو تخت خوابیده فقط

دونم ... می حتمآروم باش نسیم. به جون خودت منم اندازه تو ناراتو رو خدا   حامد

 ت بدم.خوام تو رو هم از دس... نمی داغی! من پسرمو از دست دادم اما

مون. صدای بینی! علی اینجاست. کنارگی از دست دادم! نمیباز که داری می نسیم

 فسشنوی؟ تنش هنوز داغه! نگاش کن. هنوز داره نضربان قلبشو نمی
 مش؟ یادته روز اولی که از شیرخوارگاه گرفتی( خنددتلخ می)کشه... می
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 یادمه!  حامد

ک و کردیم. دستای کوچیاومدیم باالی سرش. موهاشو بو میتا صبح می نسیم

ای که گفت؟! بابا! نرمشو رو یادته؟ اولین قدماش؟ یادت هست اولین کلمه
حسودیم  خندد(ی)تلخ م...   بغلت بعد هم دستاشو به سمتت دراز کرد و اومد تو

 شده بود که چرا اول مامان رو یاد نگرفته. 

تک س. معلومه که تکگذره و علی ما االن شیش سالهشیش سال می حامد

خوارگاه ... دو ماه بعد از اینکه از شیر لحظات این شیش سال رو یادمه
 ... گرفتیمش

... اصال  خوام بشنومین خاطره نمیی اکنم ادامه نده! دربارهنه! خواهش می نسیم

دید، اول ییادت هست سه تایی رفتیم دریا؟ علی واسه اولین بار دریا رو م
مش بیرون. تونستیم از دریا بِکشیوحشت کرد و جیغ کشید اما بعد دیگه نمی

 م!گم علی که خوب شد باید حتما دوباره یه سفر شمال بریحامد؟ می

ه زور این ک ماهه که از پیشمون رفته. تنش داغه بفهمی پسرمون یچرا نمی حامد

 ...  دستگاها

ی پایینش! چقدر دو تا دندون کوچیک روی لثه )در رویای خودش غرق شده( نسیم

رید سفید خندید. کامل یادمه شبی رو که دیدم یه مرواشیرین بود وقتی می
فت و گرو خیلی ریز تو دهنش نیش زده. بچم بداخالق شده بود. بهونه می

 کرد.گریه می

 کنی! به خودت بیا!نسیم داری خودتو داغون می  حامد

ادم و دادم. تلفن زنگ زد. تا رفتم جواب دیک بار داشتم بهش سوپ می نسیم

رده. سوپ ک رپُبرگشتم، دیدم علی خودشو پیشبند و زمین و همه جا رو 
 ... کوچولوی شکموی من! دو دقیقه هم طاقت نیاورده بود

 نسیم بسه! بسه! بسه! کشد()عصبانی داد می  حامد

 ]چند ثانیه سکوت[
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  6۷بگذر نسیم، بگذر!/ تراژدی 

های مسئول ... حرف علی دوماهه بود که فهمیدیم تو سرش تومور داره حامد

یم. اما تونیم علی رو برگردوند؟ بهمون گفت میآشیرخوارگاه رو یادت می
 ل بکنیم؟گفتی علی پسرمونه، چطور ازش د ... اینکارو نکردیم! نخواستیم

. به گفتم درد علی، درد ما هم هست. واسه درمانش تا کوه قافم میرم
ط حرفشون گوش نکردیم. بَرِش نگردوندیم. تو این چند سالی که فق

، رستوران، تونست به بیمارستان بگذره، چقدر باهم مسافرت رفتیم، سینمامی
ودمون خاستخر، پارک، شهربازی، چقدر سه تایی خوش گذروندیم! مثل پسر 

دونستم هم تو. های اول، هم من میزرگش کردیم.  با اینحال از همون ماهب
اله که خیلی زود فهمیدیم که علی اینطرفی نیست. نسیم قبول کن، پنج س

م کنار بیای. تو ... باید تو ه دونم. اماواسه این لحظه آماده شدیم. سخته. می
 رو خدا اینجوری گریه نکن. نسیم؟

لی کم گذاشتیم؟ عگم نکنه ما واسه ؟ چرا کنار بیام؟ حامد؟ میبا چی کنار بیام نسیم

  نکنه تقصیر ما بوده که نتونستیم به درمان برسیم؟

تونستیم ما همیشه هر کاری می دونی این حرفا حقیقت نداره.خودت هم می حامد

 واسه علی کردیم. 

تا  شه. فقط باید چشمم بهش باشهحق با توئه. پسرمون حالش خوب می نسیم

ار شه، برگردم یراتش بشم! تو این شبای قدر نذر کردم، اگه علی بیدیمتوجه تغ
نظرت ایراد ه شیرخوارگاهو خرج چند تا بچه دیگه رو به عهده بگیرم. تو که ب

 کنم. انداز خودم واسشون خرج مینداره؟ از پس

منو  ام؟ بینی؟ نسیم با توگی تو؟ این دستگاها رو نمینسیم چی داری می حامد

خوای و میفهمی حرفامو؟! حاال بچه رو نگاه کن! این زندگی رنگاه کن! می
وز به روز واسه پسرمون؟ که تا ابد زجر بکشه؟ اینطوری خوبی؟ خوشحالی؟ ر

 کنی!داری سخت ترش می
 ]صدای اذان از دور[

 کنه؟!چرا خدا واسمون معجزه نمی )تلخ( نسیم

 گ کردن بچمونو چشیدیم.معجزه بود که شیش سال لذت بزر  حامد
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 خوام همه چی اینقدر زود تموم بشه.خوام. نمینمی نسیم

کشه. با گفت رشد تومورش اونقدر سریعه که به یکسالم نمیدکترش می حامد

 اینحال خدا فرصتشو داد تا روزهای خوش کنار هم بسازیم. 

 کم بود حامد! خیلی کم! نسیم

ش بوده. . همیشه صبرت واسم قابل ستایکردم نسیمهمیشه بهت افتخار می  حامد

 خوام همون نسیم باشی. ازتقدرت تحملت، تصمیم گیریت. االنم می
و تحمل ر... بگذر! از بچمون بگذر نذار یه زندگی پر زجر  کنمخواهش می

کنیم بدترین چیز دونیم. گاهی فکر میفهمیم. گاهی نمیکنه. گاهی ما نمی
لی از این عافته. حتی اگه یه درصد هم ق میهمون چیزیه که االن داره اتفا

یده. معلوم کما بیدار بشه، معلوم نیست، بعد از عمل چقدر از مغزش آسیب د
بیشتر از سن  نیست بتونه یه زندگی طبیعی رو تجربه کنه یا نه! تو این ساال

ن رو تحمل خوام بیشتر از ایو سالش، بیشتر از حد توانش، درد کشیده. نمی
ظه! منم دلم کنم. هر روز، هر ثانیه، هر لحک تک این چیزا فکر میکنه. به ت

خواست پسرم دوباره با رفت. دلم میخواست عملش خوب پیش میمی
خواست حداقل فرصت خداحافظی کردن خندید. دلم میچشماش بهم می

تگاها رو خوام تو هم رضایت بدی دس...  ازت می ازش رو داشته باشم. اما
گدل. اما بذار احساسم. بهم بگو سنبهم بد و بیراه بگو. بگو بی بکشیم. باشه،

خوام این زجر خوام. میاین کارو بکنیم. من یه زندگی نباتی واسه پسرم نمی
ودخواه خای که تا حاال کشیده. کشیدنش تموم شه. بسه این درد چند ساله

 بگذر! نباش نسیم! بگذر!
 ]. گریه حامد و نسیمسکوت، صدای سوت قطع شدن ضربان قلب علی[
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 1تئاتر
 )ویژه شب قدر(

 

 
 شخصیت پردازی:

 
 ت طلبجوان، بازیگر تئاتر، تا حدودی خودخواه و بی معرفت، فرص شهریار

 ریاجوان، بازیگر تئاتر، صادق و بی بهزاد
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  ۷۱تئاتر/ اجتماعی 

 ری؟بهزاد؟ اِ... بهزاد؟ صبر کن! کجا داری می شهریار

 تونم از پس این نقش بر بیام!صال من نمیول کن شهریار، ا    بهزاد

ئاتر بازی تونم یعنی چی داداش من؟ منو تو چندین ساله که داریم تنمی شهریار

های مختلف کنیم. اصال درس این رشته رو خوندیم. مگه کم نقشمی
 بازی کردیم؟

 ینسون، هر چی!ونیزی، ادیپ، راب رآره، میدونم! هملت، اتللو، مکبث، تاج   بهزاد

ن کار تونم نقش حضرت علی رو بازی کنم. اگه اومدم تو ایاما من نمی
  فقط رو حساب رفاقتمون بود. وگرنه از همون اول اشتباه کردم.

 کنیم! یکماهه داریم تمرین می گی؟ معلوم هست؟ یکبهزاد چی می  شهریار

ونده به کنی! حاال که فقط یه شب مماهه داری تو تمرینا عالی بازی می
 تونم؟ یعنی چی؟ تو چت شد یه دفعه االن؟گی نمیرا میاج

ازی کنم. ب... ببین بابتش متاسفم! اما نمیتونم فقط نقش  چیزیم نشده  بهزاد

 دونی!استایل منو که می

نقدر حرص عین آماتورا حرف نزن. من االن بازیگر از کجا بیارم؟ چرا ای شهریار

ازیگرام  به هیچ کدوم از بدی منو؟ خیلی خب، این پیشنهادو تا حاالمی
 گی؟های اجرای هرشب. حاال چی میندادم، دستمزدت، نصف فروش بلیت

کارت فرض  کنی مشکل پوله؟ یا اینکه منم مثل اون بازیگرای تازهفکر می بهزاد

 کردی!؟

بازیگرت  خدا بهزاد. غرور پُرت کرده! یادت رفته کیه خیلی خودخواهی ب شهریار

بازی  د که هنوز رو سن دانشگاه نقش تیر و تختهکرد؟ بابام اگه نبو
و رخواستی این نقش زنی آخه. اگه نمی... حرف نامعقول می کردیمی

ردم و بحث بگیری چرا از اول قبولش کردی؟ ... نگو تو رودربایستی گیر ک
 ... کنمزنم لهت میرفاقت و این حرفا که می

 .  حرفی ندارم برای زدن زند()پوزخند می  بهزاد
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گردانی کردی من مثال رفیق چندین سالتم. یه کارایی رو تو کار کشد(می آه) شهریار

. کنم تو بازی کنمن بازی کردم، یه کارایی هم من کارگردانی می
ارگردان کدونم، دو تا کارگردان نظراتشون متفاوته. کار کردن دو تا می

 م. خوردی باهم سخته. اما ناسالمتی این همه سال با هم نون و نمک

خوام کشم؟! یا مثال میکنی من ناراحت شدم دارم کنار میشهریار تو فکر می بهزاد

 حرف خودمو به کرسی بنشونم؟ ببین، اصال بحث این چیزا نیست. 

 بفرما بحث چیه؟  شهریار

این همه  کنی باور داری؟ اصال چرا از بینتو چقدر به کاری که داری می     بهزاد

ی؟ یا رو انتخاب کردی؟ متنشو واسه چی نوشت "شب قدر"نمایش، اجرای 
 ...  اینکه چرا

بپرس چرا!  خیلی خوب بابا. یکی یکی. بذار اینا رو جواب بدم بعد دوباره شهریار

تم دونی! میدونی که من خیلی مذهبی نیسهامو میخودت یک سری جواب
رو به  تککنم چون یه حرتم و دارم اجرا میاما با اینحال این کارو نوش

 جلوست. تو خودت بشین اصال حساب کن ببین چقدر واسه دکور خرج
 باسو ببین!کردیم، هر کدوم از بازیگرا رو از یه جا پیدا کردم، طراحی ل

دادیم. خیلی تمام این چیزا رو تو کارهای قبلی هم انجام میحوصله( )بی   بهزاد

خوبی  چون بودجهکنی. خوب، جوابتو خودم فهمیدم. داری سفارشی کار می
 واسه این نمایش میدن.

دی. این یه چیز ای تر انجام میهرچی بیشتر پول خرج کنی، کارتو حرفه  شهریار

 طبیعیه!

 زود باش بدش به من دیگه. ... بده من اون متنو   بهزاد

 ]صدای ورق زدن کاغذ[

رمال زند و کوآها. اینجا. نگاه کن. نوشتی: عقیل عصایش را به زمین می بهزاد

گذارد، عقیل رود. علی آهن گداخته را در دست عقیل میکورمال جلو می
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سوزانی؟ گوید برادر چرا مرا میکشد و میزند و دستش را عقب میداد می
 ... گویدعلی می

 خوای بگی؟خیلی خب بهزاد. اینا رو همه حفظیم. چی می شهریار

های با لباس حراب مسجد. فقیر. م5حنه ، ص1حاال اینجا رو نگاه کن. پرده   بهزاد

 شود، علی در حال نماز ...ژنده وارد می

 ای بابا حرفتو بزن بهزاد! مشکلت با این متن چیه؟ شهریار

کنی اعتقاد نداری. مشکلم با متن نیست. مشکل تویی که به کاری که می    بهزاد

خوای یه اجرای موفق داشته باشی وقتی خودت از اصولش چطور می
، آخر انسسهفته، هر شب، دو  3کنی؟ اجرای مکبث رو یادته؟ نمیپیروی 

که چای  دستمزد بچه ها رو چطوری دادی؟!! یا همین آقا جالل بنده خدا
ه چپ گی میخندی، یه روز از دندره، یه روز حالت خوبه باهاش میآمی

ت لنگه سرش داد بکشی، تزبلند شدی، منتظری ببینی کجای کارش می
برن، بکارگردان باید صداش رسا باشه که بقیه ازش حساب هم اینه که 

 ... اوامرش رو مو به مو انجام بدن. یا اینکه

ا و برگرد رو بهزاد داداشم، اینا چه ربطی به اجرا داره؟ جون من کوتاه بی شهریار

خوام در نیومده. بیا صحنه، فردا اجرا داریم، صحنه آخر هنوز اونطور که می
 م؟! اهپولتو بگیر برو دیگه. حتما باید عصبانی بشنقشتو بازی کن و 

شونم که توجهی به زیر دستات، پولخشم، عدم فروتنی، بیهمینه دیگه.   بهزاد

 .آقا خورهدرد تو نمیه خوری! این نمایش بمی

خوای به من تو االن میبه تو چه مربوط؟ خوره! خوره یا نمیمی )عصبانی(شهریار

 درس اخالق بدی؟

کنی. مشکل تو اینه که بازیگری رو فقط تو نقش بازی کردن محدود می  بهزاد

کنم، تو از قالبت خارج شم نقش تو رو بازی میمن از قالبم خارج می
شه؟ ری نقش یکی دیگه. همین؟ القای معنی پس چی میشی میمی

به مردم چی بگه؟ که علی آدم خوبی بود، با مردم  هقرار "شب قدر"اجرای 
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که فقط قراره تکراری ها بود؟ یه مشت اطالعات بازی بچه، هممهربون بود
قطار بشن؟ یا اینکه این نمایش مذهبی قراره یه چیزایی هم پشت سر هم 

کرد، تو هم علی یاد بده؟ قراره بگه علی اگه خوب بود، به مردم کمک می
باش مثل اون رفتار کن. شهریار این مشکل تو نیست. زندگی هممون شده 

کنیم و فقط ایستیم، آدمای خوبو از دور تو میدون تماشا میکنار میهمین. 
وار آفرین هشه، زنیم. دنیا، دنیا، ادعامون میواسشون کف و سوت می

کنیم رسه، اما هیچ وقت سعی میآفرین گفتنمون تا اون سر دنیا هم می
خند، یه لحظه، بیاد رو لب یه کاری کنیم که حداقل یه لبیه خودمون هم 

کنم. چون کنم شهریار. دیگه بازی نمیمن نقش علی رو بازی نمی ؟چهب
خوام نقش بازی کنم. چون اونقدر خوب نیستم که مردم بتونن باورم نمی

  کنم!بازی نمی ... شهریار کنممن تو این تئاتر بازی نمیکنن. 
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  ۷۷فنجون شکسته/ دراماتیک 

 خب؟ بهروز

 خب؟   توپر

 خوبی؟گردد( کند و دنبال کلمه می)مکث میمنظورم اینه که  بهروز

 خوبم. ( ساده)   پرتو

 منم که البد خوبم دیگه. (  ساختگی)با خنده  بهروز

 ]صدای بهم زدن قاشق در فنجان قهوه[

 گم... می بهروز
 [قاشق در فنجان قهوه لند کوبیدنصدای ب]

تو از .. . مرسی! پرتو جان شکونی االن فنجونوبدش به من این قاشقو! می بهروز

اصال  هتا جایی که من یادمریزی تو قهوت؟ این همه شکر میکی تا حاال 
 خوردی!قهوه رو با شکر نمی

 ؟جدی زند( )پوزخند می  توپر

فهمم حاال این یه ماه سکوت طوالنیت که هیچ دلیلشو نمیفکر کردم بعد  بهروز

ستش ... ... همیشه پر حرف بودی. را گفتن. آخه یحرفایی داری برا دیگه
خوای بگی چی ، نمیه دیگهمبسعادت ندارم اینطوری ببینمت! پرتو من 

 ؟شده
  [.نفس عمیق میکشدسکوت. بهروز ]

 نن؟کین شده، بگم واست عوضش خوای اگه قهوه خیلی شیر... می گممی بهروز

 نه، خوبه!   توپر

 ؟ چند لحظه! میز پنج لطفا. آقا بهروز
 [شوند.صدای قدم هایی که نزدیک می]

 در خدمتتونم؟ گارسن

 شکر.  لطفا قهوه خانم رو عوض کنین. یه قهوه ترک دیگه لطفا، بدون بهروز

 بله، حتما.  گارسن
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کشه. میناینطوری بهتره. زیاد طول  دونم اینطوری بیشتر دوس داری.می بهروز

 فقط چند دقیقه.
  ]و صدای نفس های عمیق پرتو سکوت[

 خوای اگه گلوت خشک شده، واست آب بگیرم؟ می بهروز

  ]سکوت و صدای نفس های عمیق پرتو[

 عدنی سرد. مبفرمایین اینم یه شیشه آب ...  یه لحظه صبر کن م.آاالن می بهروز

 .ممنون   پرتو

زت پذیرایی اینطور که شما دست به سینه نشستی، انگار باید خودم کامل ا بهروز

 خوری؟ا با نی میتو لیوان بریزم ی ... را که نه؟ آ، آ . بفرمایینکنم، اصال چ
و هوا آ! ... دستم همینطوری مونده ر پرتو جان؟ دهنتو باز کن دیگه! تو؟!پر

شتی؟ شکرتو دوس داببینم نکنه واقعا ذائقت عوض شده و همون قهوه با 
 نکنه ناراحت شدی؟

خوای تغییر عادت داری همه چیزو اونطوری که خودت میمهم نیست.   پرتو

 ممنون بابت آب. کند( نوشد و لب تازه میای می)جرعه.. بدی.

راحتیتو با گوشه نا م کههنوز ببینم انم باالخره ناراحتیشو ابراز کرد!پرتو خ بهروز

راحت  کنهمگه قرار نبود وقتی چیزی اذیتت می یزمکنی. عزکنایه بیان می
اید بتونه درست نیست که آدم تا این حد مظلوم باشه، آدم ب ؟... بهم بگی

معصومی،  ... ولی خب، تو حق خودش رو از زندگی و آدمای دورو برش بگیره
)با .. .... تو  داشتیآروم، دلنشین، دوست ها پاک، مثل همیشهمثل فرشته

تونی ، نمیآ لبخند زدی! خودم دیدمشحداقل یه خندیدی! ین بب هیجان(
... تر( )آهستهانکارش کنی! همون لبخندهای زیبای همیشگیت! همینه! 

فقط  ... گیهیچی هم که نمیخواد واقعا بپرسم، دلم می تو...؟ خوبی؟ ...پر
 خوبی؟ بگو

  خوبم  پرتو

 ]صدای پای گارسن که نزدیک میشود[
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 قهوه ترک برای خانم. چیزی دیگه میل ندارین؟  بفرمایین، گارسن

 آقا تشکر. نه ممنون بهروز

 ]صدای پا که دور می شود[

)ناراحت( . .. نخوای اینم شیرین کتو جان. اصال اگه میتا سرد نشده بخور پر بهروز

رامش تو بهم گفتی بهت کار نداشته باشم منم به خاطر آپیش ماه یه  ،خب
ایی تغییر یه چیزنظرم ه ب، دونم... من نمی کردممیقبول کردم که ای کاش ن

تو ش، همون پرو؟! تغییر نکن! ... کات... پر کرده،  شاید ذائقت تغییر کرده
یل اوا گم یادت میادمی دهد(خندد و تغییر لحن می)می...  باشی من سابق

واسم  ،ندیخوکه می و ارتباطات شناسیهای رواناز روی کتاب آشناییمون
فارشش سیف کردی، وقتی تو رستوران و کافی شاپ هستید، خانم بهتره تعر

 رو به آقا بگه و آقا به گارسن سفارش بده!؟

 شناسی؟های روانکتاب (آهسته) توپر

 اوهوم!  بهروز

 یادمه.   توپر

اشرت، حتی شناسی، آداب معها یادمه مطالب روانآره اون موقع)با اشتیاق(  بهروز

 وندی. خزناشویی زیاد می

 آگاهی داشتن بد نیست.   توپر

ردن بمطالب رو فقط برای باال اون تو، یعنی تموم پر خیالیب  )قانع نشده( بهروز

 خوندی؟ دست بردار.سطح آگاهیت می

 فهمی! پس می   وپرت

 فهمم. معلومه. من همیشه حرفای شما رو میدلخور( )بهروز

 که اینطور. آها )با کنایه(  پرتو

یکم سخته واسم درک این برخوردت، بهش عادت ندارم،  !و؟ ببینپرت بهروز

... من همیشه دوست داشتم. همیشه واسم  دونم چطور باید رفتار کنم. امانمی
دونم تو می ، بذارمت کنار!فراموشت کنم تونمنمیارزشمند بودی، هیچ وقت 
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، ازهتونی منو فراموش کنی، حاال هرچقدر شرایط بینمون فاصله بندهم نمی
پرتو  تو؟!!!پر ... ، به هردومونکنمبهت فکر می مدام ... من اما  !سخت باشه

 کنی؟ داری گریه می جان؟

 کنم!گریه نمینه خوبم،  ) با بغض( توپر

 تو؟ عزیزم؟ن اشکاش برم، سرتو بگیر باال. پرقربوبهروز

 کنم، حالم خوبه. گریه نمی پرتو

  همیشه واسم مهم بودی!)مهربون(  بهروز

 ]کشدآه می پرتو[

 ییست، زیادنریزم. تو حواست قهوتو بخور... اصال بذار خودم واست شکر می بهروز

م چند پرتو فقط بهم بگ بسه؟خوبه؟ دو قاشق؟ کنی. یه قاشق شیرینش می
 قاشق؟ جون بهروز.

 ری؟آبهروز. چرا دیوونه بازی در می بسه خندد()می  پرتو

 ن. ... نوش جو شه آعزیزم. اینم سرد می زود بخورواسه خنده تو.  بهروز

 ممنون بابت قهوه.    پرتو

س داری دوبذار حساب کنم، بعد بریم یکم قدم بزنیم، هوای خوبی شده.  بهروز

 قدم بزنیم؟

 خوام برم خونه. ام. میخسته  وتپر

 رسونمت.... من می خب بهروز

 رم.... خودم می مخوام فکر کنخوام تنها باشم، میمی !، بهروزنه   پرتو

رف اهات حبلند شدی؟ باینقدر زود حاال چرا  هرجور تو بخوای.خیلی خب،  بهروز

 ...  دارم، چند لحظه بشین

  ام بهروز.خسته  پرتو

 !فقط یکم دیگه بهروز

 بهروز؟)مکث( باشه.    پرتو

 جانم! بهروز
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 هیچی ولش کن.   توپر

 چی شده؟  ببینیم ؟عزیزمبگو  بهروز

 برم.  خوام زودترزی نشده. فقط حالت تهوع دارم. میچی   توپر

گم میبینیم. فردا حالت بهتر شد، همو میکنم. اذیتت نمی خیلی خب باشه بهروز

قت وبرسونمت دیگه. االن چه اصال بذار من  هحاال که حالت اینطوری
 روی آخه؟ پیاده

خوام تنها بهت میگم می همیشه! .گیریمی تصمیم به جای جفتمونهمش   توپر

 کند()سکوت میباشم، اصال متوجه نیستی. من ... 

 سکوت نکن، حرفتو کامل بزن.  تو چی؟ بهروز

؟ گمچی می فهمی. میهروحم پژمرده شدام...! خسته ... حوصله ندارم. من  توپر

بز شدی، سمثل اجل معلق جلو من  شم اونوقت توروز به روز دارم پیرتر می
شی، یگیری جلو دهنم، محبت میکنی، جلو پام پا مگیری، آب میقهوه می

همش  گی برسونمت؟ کجا بودی؟بندی، میکنی، میدر واسم بازمی
 بدم؟ پرسی کجا بودی! همش باید توضیح بدم؟ حالم بده باید توضیحمی

خواد بگو، اگه آرومت ... هرچقدر دلت می بگو ،جانپرتو بگو )ناراحت شده(  بهروز

 شنوم.من تمامشو میمیکنه!  کنه، اگه سبکتمی

 خوام.شنوا نمی من گوش  توپر

 پرتو؟ بهروز

 بله؟   توپر

 هنوز دوسم داری؟ بهروز

 من؟ من؟)غافلگیر شده(   توپر

 ه که واقعارفتارت طوری شد دوسم داری؟؟ تو قلبت جا دارم! هنوز آره تو بهروز

 آره؟ شدی.س. شاید خسته سوال تو ذهنم ایجاد شده. جوابش یک کلمه این

 زند زیر گریه()می ... من ... ... من من  پرتو

www.takbook.com



8۲  های کوتاه راديويیفنجون شکسته/ مجموعه نمايشنامه 

ن. هر کخواد چیزی بگی. استراحت کنم. نمیاذیتت نمیخیلی خب عزیزم.  بهزاد

 منکنیم. االنم اونوقت صحبت می وقت حالت بهتر شد بهم زنگ بزن.
میل خوام بگی نظرتو تحکنم دیگه برسونمت. چون نمیرم. اصرار نمیمی
اصال یا کنیم. اگه خواستی فردا صحبت میمواظب خودت باش.  کنی.می

 ... هروقت تو بگی

 بهزاد من؟  پرتو

 بهم زنگ بزن.  بهزاد

 ... صبر کن  پرتو
 [ستن آنپایین افتادن فنجان قهوه و شک کشیده شدن میز و صندلی روی زمین و صدای]

 مشکلی پیش اومده خانوم؟ گارسن

معذرت  کستم...شو ... من... یه فنجونمن ... فقط...  مآآآآ )ترسیده و شوکه شده( پرتو

مه سال هکجایی بهروز؟ بعد از این  زیرلب با خودش(کشد، آه می)خوام ... می
 کجایی؟ 
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