صلي اهلل عليك يا صاحب الزمان ادركنا
نمايشنامه يك انتظار خسته

بازيگر

نور

متن
دكور :
صحنه خياباني است كثيف و افراد مختلف با قيافه هاي متفاوت به سرعت
در حال عبور و مرور هستند كه نور هم با رنگ هاي گوناگون با سرعت كم
و زياد ميشود  .دكور  ،نقاشي روي بومي سياه است كه حالت ابر شهرهاي
كثيف را نشان مي دهد با برج هاي بلند و هواي آلوده و سياه  .اين صحنه
همه حركت است و شعري از پشت سن خوانده مي شود  .متناسب با شعر
 ،افراد حركات خاصي را اجرا مي كنند  .اسم خيابان گوشه دست راستت
نصب شده است ( :وليعصر) كه كثيف است و يك پيچش افتاده و تقريبتا
آويزان  .شعر :
اين روزا آدما ديگه  ،تو قلب هم جا ندارن
دريا ندارن

مردم ديگه تو دلهاشون يه قطره

(افراد سريع و با اخم و سر پايين رد مي شوند و يكي به ديگري تنته متي
زند و دست به يقه مي شوند ).
اين روزا چشماي همه  ،غرق نياز و شبنممه
قطره بارون غمه

رو وونبه هبر آدمب يبه

(عده اي هم منتظر هستند و به ساعت هايشان نگاه مي كننتد  .عتده اي
هم مي دوند)
اين روزا درد آدما  ،فقط غم ب كسيه
و دلواپسيه

زندويشون حاصل از حسرت

(همه سرها پايين است  ،كسي به كسي نگاه نمي كند  ،همه تنها هستند .
كسي يا چيزي را گم كرده اند)
اين روزا ورد بچه ها بازي چرخ و فلكه
خراش و تركه

قلنباي ملبد درياشبون پبر از

(چند محصل كيف به دست وارد مي شوند  .همه سرها پايين  ،با هم حرف

صدا (افكت)

نمي زنند  ،لباس هايشان نامرتب است و گوشه اي از لباسشان از شتلوار
بيرون است  .يكي از آنها پايش پيچ مي خورد و به زمين مي افتد  ،دست
دراز مي كند اما كسي كمكش نمي كند  ،دست به محل درد مي كشد ) .
اين روزا دوستا هم ديگه با هم صداقت ندارن
جا م ذارن

يه وقتا توي زندو همبديگرو

(دوستانش از كنارش رد مي شوند و به او محل نمي گذارند  .او هتم متي
خواهد بلند شود كه كسي با پا زير دستش مي زند و دوبتاره زمتين متي
خورد  .عاقبت بلند شده و لنگ لنگان مي رود  .كتوري وارد متي شتود و
كمك مي خواهد  ،اما كسي به او كمك نمي كند)
فقط توي نقاشيا دنيبا

جمس دالي آدما اين روزا سخت و سمگ يمه
قشمگ و رنگيه

(كور راه را اشتباه مي رود و از سن پايين مي افتد  .همه افراد يك لحظته
مي ايستند بعد ادامه مي دهند) .
اين روزا هيچ مسافري برنم ورده به خونه
بسته م مونه

چشماي خسته تا اببد ببه در

(پسري با فردي مي آيد كه آن فرد خيلي دست بر سر و گوش پستر متي
كشد و دورش مي چرخد  ،پسر محلش نمي گذارد  .عبور و مرور كم متي
شود تا اين كه كسي ديگر نمي آيد  .فرد خيلي تقال مي كنتد و دور و بتر
پسر راه مي رود تا اينكه پسرمي ايستد و دستش را روي قلبش مي گذارد
و به فرد مي دهد  .فرد تا آن را مي گيرد  ،قايمش كرده  ،حالت كسي كته
چيز گران قيمتي را به دست آورده باشد  .سرش را بته ايتن فترف و آن
فرف مي چرخاند كه مطمئن شود كسي او را نديده و در مي رود  .پسر كه
منتظر شده بر مي گردد و او را نمي بيند  .سرش را اين فرف و آن فترف
مي چرخاند  ،دنبال فرد مي گردد  .بعد ار مدتي نا اميتد دستتش را روي
قلبش گذارده  ،چشمهايش را مي بندد  ،سپس نبضش را مي گيرد  .سرش
را كمي تكان مي دهد  ،دو قدم مي رود و بعد روي سن مي افتد  .عبتور و
مرور زياد افراد  .هيچ كس او را بلند نمي كند ) .
اين روزا كار آدما فكراي پاك رو بردنبه
ديگري سپردنه
اسم وال رو اين روزا هروز كس نم دونه

بعبدش اونبو ورفتمبو ببه
اما تو تبا دلبت بخبواد ايم با

غريب فراوونه
اين روزا آدما كمن پشت نقا پم ره
تا ابد ممتظره

كمتر م بيم كس رو كه

(پرده بسته مي شود  .فرد ديگري از پشت سن مي خواند ):
تو يادوار ميخك و ياس

اي انتظار خسته ود هاي رازق
و شقايق
نظر شما را به نمايش «يك انتظار خسته» جلب م نماييم .

پرده باز مي شود  .دو ميز در دو فرف سن است و دو نفر پشتش نشستته
اند و مشغول نوشتننند  .در كنار آنها چهار نفر بتا لبتاس بلنتد ستفيد و
فانوس به دست ايستاده اند .
-1امروز رو ديگه مي خوام با تو صحبت كنم  ...با خود خودت  ...ديگته از
بس حرفامو پيش اين و اون گفتم و كسي گوش نكرد خسته شدم ...
 -2حرفاي تكراري و هميشگي ديگه بسه  ...دلم مي خواد يه حرف تتازه
بگم  ...يه حرف تازه بشنوم ...
 -1دلم مي خواد يه حرفي بزنم كه راست باشه  ...حرف دل خودم باشه ...
كسي يآدم نداده باشه  ...از دل خودم بر اومده باشه  ...نه بيشتر ...
 -2و نه كمتر ...
خطيب  : 1سخناني كه شايسته تو باشند به سختي حاصل مي گردند ...
خطيب  : 2كلماتي كه تو را وصف كنند دير به خافر مي آيند ...
خطيب  : 3پرنده ناتوان كالم را ياراي آن نيست كه بر كتوه عظمتت تتو
صعود كند ...
خطيب  : 4و ماهي كوچك فكر توان آن را ندارد كه د ر بحر معرفتت تتو
تعمق كند ...
-1نه  ...اين كلما نخيلي قلمبه سلمبه ان  ...دلم مي خواست كلماتي بودند
كه تو ر وصف مي كردند  ...دلم مي خواست جمالتي پيدا مي شدند كه مي
شدش گفت د رمورد تو هستند  ...دلم مي خواست مي اومدي كنار من مي
نشسشتي تا من باهات درددل كنم
 -2اگه مي اومدي  ...چي مي شد  ...از مشكالتم برات مي گفتم  ...از غصه
هام  ...از شاديام  ...از خافراتم  ...از شعرايي كه برات سترودم و دوستت

داشتم خودت برام تصحيحش كني ...
 -1از نوشته هام  ...از متن مجري بگير تا مقاله و دكلمته  ...راستتي اگته
بياي اينا رو مي خوني ؟
 -2اما بازم همش من شد كه  ...پس تو چي ؟
 -1اگه بياي  ...دوست داري من هم بشينم پاي درد دلت ؟  ...آره ؟ ...
 -2دوس داري من هم به خافراتت گوش بدم ؟
 -1مي خواي من هم بشنوم تو اين مدت فوالني چي كشيدي ؟ ...
 -2اما نه  ...فكر نمي كنم  ...بتونم همشو بشنوم ...
 -1آخه  ...مي دوني  ...باعث مشكالت من تو نبودي و نيستي ...
 -2اما باعث مشكالت تو  ...منم ...
 -1فكر كنم تو خافراتت خيلي از من اسم ببري  ...نه ؟
 -2اره  ...فكر كنم اسم من و خيلياي ديگه تو دفتتر خافراتتت خيلتي
تكرار شده ...
 -1مي دونم  ...بس كه هي نوشتي اينا شيعيان منن  ...خدا خوب مي شن
...
 -2اما خوب نشديم  ...با اين كه به حون خودم مي خواستتيما  ...متن ...
خودم خيلي مي خواستم خوب باشم  ...اما ...
 -1بگذريم ...
خطيب  – 1اگر بيايي هرم درونمان را به نسيم نگاهي فرو خواهي نشاند .
اگر بيايي زخم هايمان به كالمي التيام خواهد يافت ...
خطيب  -2زخم هاي پهلو هاي شكسته  ...زخم هاي كودكان بته نتاحق
كشته  ...زخم فرق هاي شكافته و گلوهاي دريده  ...و بدن هاي خونين ...
همه زخم هاي شيعه  ...همه جراحت هاي تاريخ ...
-1مي بيني آقا جون ؟ همش هم از خودمونو مشكالتمون نمي گيم ...
 -2راس مي گم  ...مثال همين عباراتي كه گفتم  ...ما بترا كتي تتو ستر و
سينه خودمون مي زنيم ؟ برا كي لباس سياه مي پوشيم ؟ برا كي به هتم
تبريك مي گيم و جشن مي گيريم؟
-1غير از اينه كه يه جوري دست و پا شكسته مي خوايم بگيم آقا جتون
 ...به خدا  ...هم خودتو دوس داريم  ...هم پدراتو  ...هم بته جتون ناقابتل
خودم مادرتو ...
 -2آقا جون بيا و اين خونه تاريك دل ما رو روشن كن  ...ببين  ...همه جا
رو براي اومدنت چراغوني كردن  ...ببين همه منتظر اومدنتن ...
خطيب  – 3همه منتظر امدن تو هستتند  ...همته بتراي آمتدنت لحظته

شماري مي كنند  ...شيعيان از يكديگر مي پرسند پس چه شتد ؟ ادامته
امر امامت به دست چه كسي خواهد بود ؟فرزند امتام حستن چته وقتت
متولد خواهد شد ؟ مهدي كي خواهد آمد ؟
خطيب  – 4خانه به خانه و كوچه به كوچه  ,در همه شتهر ستامرا انتظتار
موج مي زند  .انتظار تولد يك موعود كه همه مي دانند خواهد آمد و هيچ
كس نمي داند كه چه وقت .
خطيب  – 2اما انتظار ادامه مي يابد و به فول مي انجامد  ...تتا آنجتا كته
بعضي از آمدن مهدي  ...از تولدش  ...و از وجودش نااميد مي شتوند  ...و
بعضي د رآن شك مي كنند ...
خطيب  : 1مژده  ...مژده  ...مهدي امد  ...هموست كه جهتان را از عتدل و
داد پر خواهد كرد  ( .از ميان جمعيت  2سفيد پوش با منقلي از گياهتان
خوش بو مي آيند و  2نفر ديگر گل بر سر افراد مي ريزند ).
خطيب  – 2و تو مي آيي  .مي آيي تا وعده خدا تحقق يابد  .مي آيتي تتا
دل هاي همه دوستانت روشن و شاد گردد .
خطيب  – 3و از آن روزي كه آمدي  ...و متولد شتدي  ...همته در انتظتار
آمدنت هستند  ...در انتظار ظهورت هستند  ...تو زاده انتظتاري  ...تتو ...
همزاد انتظاري ...
-1ديروز كه از مدرسه بر مي گشتم توب راه  2فر با هم دعوا مي كتردن .
يكي به او يكي گفت به جون بابام مي كشمت  .اون يكي هم جواب داد به
امام زمان گردنتو مي شكنم ...
 -2با مزه امروز كه از مدرسه مي اومدم از يه خيابوني رد شدم  .مردمتي
رو ديدم همه منتظر وايساده بودن  ...بعضياشون يك دقيقه  ...بعضياشون
يك ساعت  ...باالخره كمتر و بيشتر  ...همشون منتظر بتودن  ...هتي داد
مي زدن و به ماشينايي كه از جلوشون رد مي شدن مي گفتن ولي عصتر
 ...ولي عصر  ...ولي هيچ كدومشون شمشير و سپر نداشتن ...
 -1همشون لباس هاي معمولي پوشيده بودن  ...نه زره داشتن و نه آماده
جنگ بودن  ...لباس بعضيهاشون خيلي خنده دار بود  ...راستي مگه ولي
عصر اسم يه خيابونه ؟
 -2بعضيا خيال مي كنن ولي عصر اسم يه خيابونه ...
خطيب  – 1بعضي ها تو را نمي شناسند چون نامت را نمي دانند ...
خطيب  - 2بعضي تو را نمي شناسند چون نمي دانند كجا هستي ...
خطيب  -3بعضي تو را نمي شناسند چون خود را نمي شناسند ...
خطيب  – 4اما بيشتر مردم تو را نمي شناسند  ...چون تو را نمي شناسند

...
-1كاش مي شد يه نامه اي بنويسم ...
 -2نامه ؟
 -1آره ديگه  ...مثل همه مردم كه براي عزيزاشون نامه مي نويسن ...
 -2مگه بلدي قشنگ نامه بنويسي ؟
 -1خودم كه نه  ...اما از روي كتاب درسيام مي بينم  ...تازه نامه هاي بابتا
به عمو هم هست ديگه ...
 -2آره  ...خوب بعد ؟
 -1هيچي ديگه  ...چرا اينقد رسوال مي كني ؟ عنوانشو عوض مي كنم ( :
شروع به نوشتن مي كند )
موال جان سالم  ...اميدوارم حال شما خوب باشد  ...و در كمتال صتحت و
عافيت به سر بريد  ...اگر ا زحال ما بپرسيد به حمداهلل خوب و ستالمتيم
 ...روزگار مي گذرد  .روزها شب مي شود و بچه ها كم كم بزرگ شده اند
و دست بوس هستند  .ناني به دست مي آيد و مي خوريم  .روزي مستدام
است و ايام به كام و ماللي نيست ...
 -2جز دوري شما
 -1اينو يادم رفت بنويسم
 -2خيلي چيزاي ديگه هم يادت رفته ...
 -1مثال ؟
 -2بنويس كه دعا گوي شما هستيم  ...و منتظر ديدارتان  ...آرزو داريتم
كه چشممان به جمال شما روشن شود  .بنويس زبانمتان هميشته کاكتر
شماست و پاک و مطهر است  ...البته  ...با چند دروغ و غيبتت و تهمتت
ناقابل كه مي گوييم و مي كنيم و مي زنيم از درجه پاكيش كم نمي شتود
 ...بنويس قلبمان كه ديگر عجيب است  ...اصال خانه شماست ...سرشار از
محبت شماست  ...فقط يه کره  ...همچين بفهمي نفهمتي كينته و حستد
برادران مومن هم د رآن اجاره نشين است  ...اينكه مطلب مهمي نيستت
 ...كينه نمك زندگي است  1 ( ...آرام آرام روي زمتين متي افتتد ) متي
نويسي ؟ چرا معطلي ؟ بنويس ما براي جنگيدن در ركاب شما آماده ايم .
براي همين شمشيرهاي ايمانمان  ,البته اگر داشته باشيم  ,سالهاست كه
زنگ زده و پوسيده است  ...براي همين سپرهاي نقوا را در صندوق خانته
هاي عافيت زير گرد و غبار روزمرگي رها كرده ايتم  ...ختوب اگتر نمتي
نويسي هم ننويس  ...خودش نوشته مي شود  ...نامه اي كه من و تو براي
امام زمانمان مي فرستيم نامه عمل ماست  ...اگر من حاي تو بودم ديگتر

نامه نمي نوشتم  ( ...مردم خيابان مي آيند و او را به هم نشان مي دهند و
باالخره روي او پرچه اي مي كشند ).
خطيب  – 4همه آنهايي كه تو را مي خواهند راست نمي گويند .
خطيب - 1همه آنهايي كه راست مي گويند ايمان ندارند
خطيب  ... - 2و همه آنهايي كه ايمان دارند عمل نمي كنند ( دعاي الهي
عظم البال خوانده مي شود )
خطيب  – 3و از اين پس سخن عشق است هر چه هست  ( ...نتور ستبز
روي  1مي افتد  .بيدار شده و جا مي خورد )
 -1آقا  ...موال  ...باالخره اومدي ؟  ...خوش اومتدي  ...چشتمما روشتن ...
فقط چرا بي خبر ؟ مي گفتين خودمونو آمده متي كترديم  ...آخته ايتن
جوري كه بده  ...خيلتي خوشتحالمون كتردين  ...متي گفتتين قبتل از
اومدنتون  ...اينجاها رو معطر مي كرديم  ( ...نو ركم مي شود ) ببخشتيد
ظاهرم آماده نيس  ...آخه  ...بايد خودمو اماده مي كردم  ...آقتا  ...آقتا ...
كجا رفتين آقا ؟  ...آقا جون ؟  ( ...پرده بسته مي شود )
والسالم علي من اتبع الهدي
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