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صلی اهلل علیک یا صاحب الزمان ادرکنا
نمایشنامه پاساژ

بازیگر

نور

متن
دکور :
سن فوق العاده شلوغ است و وسایل زندگی به چشم می خوورد و هموه لووک
هستند نظیر موولینک

 ,قهووه ووو  ,سورن کون  ,چوا سواز ,موایکروفر  ,اف اف

تصویر  ,تلفن بی سیم  ,ساعتها شیک اما همه خوابیده  ,گواو صوندوق و  ...از آن
طرف هم یخچال  ,میز تحریر  ,چراغ مطالعه ،کمد لباس که در

بواز اسوت بوا کوت

شلوارها مارک دار ,در توالت  ,گاز  ,تختخواب  ,خوراکی ها به درد نخور نظیور
چی پ

و پفک و  ...به چشم می خوورد  .رو دیووار پوسوتر هنرپیشوه هوا معوروف

ایرانی و خاروی و فوتبالیستها و نقشه وهان و پوستر آسمان آبی چسبانده شده است .
در کنووار اینهووا اعوومن سوومینارها و همووایش هووا ترووارا وهووانی  WTO ,و منشووور
سازمان ملل ووود دارد  .پرده در تاریکی کامل باز می شود  .مقارن با باز شودن پورده
نوار میک

شده پخش می شود :

مقدم شما مهمانان گرامی را به چهاردهمین نمایشگاه کتواب تهوران  ...هموه ووا
فیلور  ,حاحایر  ,آدم فرو

دست تو رو شده  ...قصه ها تو بلد  ( ...چند ثانیه تبلیغاا

مختلفی پخش می شود  ) .در اواسط این نوار صدایی می آید و آرام آرام نوور سون را
روشن می کند  7 .پسر در یک حالوت بوأس و ناامیود و بوا لبواس هوا مختوـلف در
واها متفـاوا در حالت ثابت به چشم می خورند .
صدا  :بعضی وقتا آدم ح

می کنه هیچ کدوم از ایون حرفوا قشون

کدوم از این شعارا والب ,دلشو آروم نمی کنه  ...نه صدا و موزیک قشن

 ,هویچ
خواننده

محبوبمون ,نه ترارا الکترونیک و  wtoکه به خاطر کمسشم که شده داریم کار می
کنیم  ,نه قبول شدن فوق لیسان

و نه حرف داشتن تو مسائل حقوق مدنی و نه هویچ

حرف و حدیث دیگه ا  .تو پاساژ گنده دنیا که هر کی یه غرفه ا تو
نبش بودن و  4-3دهنه مغازه داشتن هم ارز

نیست .آخر

داره  ،دیگه

که چی ؟ رفیق فاب آدم

هم برا آدم زیادیه  ...بگذریم  ...این قیافه هایی که هم می بیننین اینران ؛ ماهاییم  ...من
و تو  ...همه مون یه وورایی گیر کردیم اما برا اینوی کوه کوم نیواریم بوه رو خودموون

صدا (افکت)

2

نمیاریم  ...بعضی وقتا آدم حال داره یه چیزایی می نویسه  ...اما وقتایی مثل االن ح
اون هم نداره  ...تعطیل تعطیل  ...پ

یه سر به دفتر خاطراا دلمون می زنیم و از رو
می کنیم .آدم وقتوی خواطراا و نوشوته هوا

همون می خونیم و به همون دل خو

قبلیشو می خونه یه حالی می شه  ...هممون نامه نوشتیم و باکمسا
ترربه کردن ...اما بعضی نامه ها هم هست که آدم برا خود

 E-MALIرو

می نویسه و می دونه به

دست صاحبش هم نمی رسه ها  ...اما چیکار می شه کرد  ...این نامه هوم از اون ناموه
هاس  1(...بلند می شود و رو سن شروع موی کنود بوه خوانودن ناموه از حفود  ...در
اواسطش  2بلند می شود و او هم با او می خواند و کار

را انرام موی دهود و بعود از

مدتی خواندن رها می کند .در اواسط نامه  3به ومع اینها می ییوندد و کار خود را می
کند .در خط آخر همه در حال خواندن و قطع کردن هستند و انرام کار خود).
 -1سمم  .حال من خوب است .حال همه خووب اسوت و مملوی نیسوت ووز
دور شما که آن هم خدا کند ماندنی باشد .امروز دلم برایت تن

تر از همیشه است و

خواستم بهانه ا برا نوشتن به تو پیدا کنم .اما  ...حرف زیاد ندارم و هموان گفتوه
ها تکرار هم دلم را راضی نمی کند .گفتم بگذار کمی از روزگار خودم بنویسم و
صحنه صحنه زندگی ام را به یاد آورم.
( -2با موبایل) :ا بابا  ...تو چیکار دار ؟ اونش با من  ...تو این قَرضه رو بگیر
 ...چی؟ بهره؟ باشه بابا  ...نه این سود کاره  ...بهره کرا بود؟ راستی تو اون چک قبلیه
اسکونتو حساب کرد ؟ حواست باشه ها  ...آره  ...این روزا همه گرگ شدن  ...چی؟
بر پدر

لعنت  ...نه  ...خدا گواهه قیمت همینه  ...واهلل اگه دروغ بگوم  ...آره بابوا ...

وون بچه م  ...نه  ...اگه بگی یه ریال رو

سود کرده باشم  ...باور کن به سر بریده ...

 -1شاید از این تکرار تر سخنی نباشد .اما امیدم این است که  ...امیدم ایون
است که  ...این است که یادم رفت (فرد یاد

می رود .کسی به او موی رسواند و بوا

کمک او می گوید )
 :1امیدم این است که تو هم شاید  ...چوی ؟  ...در ووواب ,حرفوی از روزگوار
خودا بنویسی و فضا فکرم به  ...تصویر دنیا قشن
لفظی که برا ما دیر زمانیست گن

تو روشن شود .قشنگی ...

مانده است ...

صدا :می بینی ؟ از رو هم یادمون میره  ...می گن خطم بده  ...اما می دونم مشکل
از وا دیگه اس ( ...پسرها هر کدام مشغول کار هستند و بی صدا انرام می دهند)
حال هیچ کار رو ندارم  ...راستی این نوشته ام مال کی بود ؟  ...آهان مال  2هفته پیش
 ...وریانش چی بود ؟ ...اون روز ( ...حالت خیابان .همه با عرلوه در رفوت و آمدنود .
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2پسر منتظر تاکسی هستند)
 -6خسته شدم بابا ب
 -5نه بابا  ...از ب

که راه رفتم  ...این تاکسیا هم که انگار همه مردن ...

دربستی به تورشون می خوره دیگه ماهارو تحویل نمی گیرن

( -6اشاره برا سوار شدن) ولی عصر  ...ولی ...
 -5بابا ای نا که ما رو نمی برن  ...دنبال از ما بهترونن ...
 -6ولی عصر  ...ولی ...
 -5این اسم ولی عصر هم عرب اسمیه ها ...تا آدم بیاد بگه ولی عصر تاکسویه
رفته سر پل ترریش
 -6آره  ...اصم نمی دونم چرا این اسمو گذاشتن اینرا ...
 -5نمی دونی؟
 -6نه  ...مگه تو می دونی؟
 -5صبحشو نه ولی عصر  ...نمی دونی ...
(مردد هر ک

به کار مشعول می شود)

صدا :از زندگیمون می گفتم و شهرمون  ...از این که تو این شهر  ...تو ایون کومن
شهر  ...چقدر وا دلتنگی و چقدر وا دردو دل هست.
( -4نامه می خواند و بچه ها هرکدام مشغول کار خود هستند ) شهر من چنان
که افتد و دانی ,گفته اند وا بد نیست .کمی تا قسمتی به درد زندگی می خوورد .
می شود در آن خوب به دنیا امد ( صدا گریه نوزاد و خنده و مار

عزادار مرده –

ادغام در هم ) راحت از دنیا رفت  .زایشگاه ها مرهز دارد و قبرستان ها با صفایی
 .نیازها یک زندگی خوب را دارد و خواسته ها یک مردن آبرومندانه را .
 -7راستی فهمید اقا ومشید فوا کرد ؟
 -3آره بیچاره همه بچه ها

هم خارج بودن  ...اما شنیدم یک دونشون هم برا

ختم و هفتش نیومدن  ...این همه پولو گذاشت برا وراث ...
 -7اما خیلی آبرومند برگزار شد .
 -3چطور ؟
 -7هیچی  .از اونرا با یه موسسه ا تماس گرفتن که کلیه برناموه هوا رو اونوا
برگزار کنن  .اونا هم حدود  43-33نفر اوردن که هم گریه می کردن و هم ونازه رو
تشیع می کردن  ...خیلی با شکوه بود  ...خدا رو شکر خوب بود .
 -3چقدر خروش شد ؟
 -7می گفتن هر کدوم از این آدما برا گریه و مشایعت  53هزار تومن گرفته
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 ...البته اگه با صدا گریه می کرده و دستمال هم زیاد مصرف می کرده تا  73هزار تومن
هم می رسیده ...
 -3خوبه دیگه  ...آبرو یعنی همین ...
صدا  :خوب بریم روز بعد  ...اون روز ماشینم خراب بود ...این طور نوشتم
 ...صبح که از خانه بیرون میایی وسایل نقلیه تو را به همه وا می رسانند ؛ عدالت خوبی
هم رعای ت می شود  .آنکه مهم تر است و به وا مهم تر می رود تند تر و انکه کم
اهمیت تر است آرام تر می رود  ( .همه در صف تاکسی اند و بعضی هوم پیوآده موی
روند)
 ( -4در صف تاکسی  2او را کنار می زند و وا او را می گیرد با لهره افغانی )
آقا  ...مادرم حالش بد است دارو گرفته ام  ...من باید سریع بروم ...
 -2ا بابا  ...خیلی بد شد که ...
 -4آقا نوبت من بود ...
 : -5حاال دیر نمی شه ...
صدا  :دلم برا این افغانیا خیلی سوخت  ...اما حتما کسایی هم هستن که دلشون
برا ما بسوزه  ...خوب بریم روز بعد  ...عمرما هم به همین سرعت می گذره هوا ...اون
روز اخبار داشت اخبار هواشناسی رو می گفت  (...همه مثل نماشا تلویزیون پشت
به بیننده ها می نشینند و می خوابند و تخمه می خورند و تلویزیون می بینند ).
 ( -1نقشه وهان را با یک نشانگر نمایش می دهد) طبق گزارشاا رسیده یک
توده فوق العاده پر فشار و سنگین رو وهان هست و از غرب به شرق و از شرق به
غرب در حال حرکت است و فعم هم گریز نیسوت  .از افوراد کوه قلوب یوا روح
ضعیف دارند خواهشمند است اصم از خانه بیرون نیایند .طبق گزارشاا ماهواره ا ,
امروز و سایر روزها آسمان ها ابر ست و خورشید پشت ابر است و معلوم نیست کی
بیرون بیاید  .طبق آخرین بررسی ها و گمانه زنی ها ،فکر نمی کنیم بوه ایون زودیهوا
شاهد آسمان آفتابی باشیم  .روزها سرد و بی روحوی خوواهیم داشوت و خوود را از
گزند حوادث با لباس ها گرم و پشمی خوب بپوشانید.تا اخبار بعد خدا نگهدار .
صدا  :صبح ( نورها کم می شود و همه با کبریت روشن می کنند که خامو
می شود و دوباره تاریک می شود واین کار ادامه پیدا می کند و اگر کسی هم حوصله
داشته باشد با صدا می خواند )آسمان شهر یا دل ما خاکستر است ؛ هر دو شبیه همند
 .هر دو آلوده و خاک گرفته و مضر  .این برا من که گمان می کنم چشمان تو آبی
باید باشد ( نور کمی روشن همه به نقشه آسمان آبی خیره شوده انود ) نشوانه خووبی
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نیست  .در شهر من نشانه ها خوب کوم پیودا موی شوود (  2عمموت ورود ممنووع ,
3پارک ممنوع 4 ,ایستادن ممنوع  5 ,حمل با ورثقیل حمل می کنند و  7هم پوستر را
حمل می کند که نوشته شده همه چی ممنوع حتی شما دوست عزیز و بقیه هم اینها را
نشان می دهند و تشویقشان می کنند ) صبح ها این شهر دلگیر اسوت و مورا بیشوتر
غمزده دیدار تو می کند  .گفتم صبح ها  ...و این نام نامفهومی است  .اینروا زموان بوی
معنی است .وقتی فکر می کنی صبح صبح است ناگهان خوابت موی گیورد ( هموه بوه
طرف رختخواب حمله می کنند و می خواهند بخوابند و با هم دعوا می کننود چوون
یک تخت بیشتر نیست ) همه دقیقه ها تکرار همند و تقویم ها همه یک صفحه و آنهم
ومعه ...نه به این معنی که روز آمدن توست  ...نه  ...این کمال خو

خیالیست  ...به

آن معنا که روز تعطیل است ومی شود کمی خوابیود  ...و مون  ...در چنوین اوضواعی
دلباخته تو شده ام ...
 -2ببینم این مال باخته که می گن یعنی چی ؟
 -5نمی دونم بابا گیر داد این وقت صبح  ...چه می دونم  ...حتما تو همون مایه
دلباخته و پاک باخته و باخته و راستی ایران قطر چند چند شد ؟
 -2ایران قطر ؟ کدوم باز ؟
 -5همون دیگه  23سال پیش بود.
 -2آهان  23سال پیش

؟ بابا دهنمون صاف شد ...این گل چی چی ؟ گل رز ؟

نه ...گل رازقی ؟ گل یاس ؟ نه بابا با اون قیافه اس گل یاسش کرا بود؟
 -5گل محمد ...
 -2آهان  ...اره  ...شوتی د تو گل خودمون  ...ا بابا  ...حاال تو برو از دلباختوه و
مال باخته و اینا سوال کن  ...باز بعد کیه ؟
 -5باید باشه دیگه ...
 -2آهان  ...ساعت چند ؟
 -5فکر کنم ...
 -2باشه پ

حتما می بینم  (...همه شروع می کنند به سیآه پو

کردنو پارچه

ها سیاه انداختن رو وسایل مختلف و خود را در پارچه پوشاندن )
صدا  :دلباختگی هم بی معنی است  ...می دانی ؟ شهر من شهر تاریکی هاست...
شب هایش به کنار  ,صبح هایش هم تاریک است  .گاهی فکر می کنم اگور شومعی
روشن می شد  ,این همه سیاه و خاکستر را درس عبرتوی موی داد  ...شومع روشونی
معنادار دارد ا کا

( 3خرقه بر تن کرده شروع می کند به حرف زدن و می آید)
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 : 3تاریکی ووود خود را با مرغوب ترین شمع ها  ...نه نشد خیلی تکراریوه ...
شمع ها ما را در این روزگار تاریک  ,بهترین یادآور  ...برو بابا شعر که نمی خوا
بگی  ...آهان  ...شمع بخرید و خورشید را یاد کنید  ...اصم یه کار دیگه ...آقا مسئول
افکت یه بار دیگه اون تیتراژ اول برنامه رو بذارین  (...تبلیغاا اول برنامه پخوش موی
شود .تبلیغاا نمایشگاه و صدا شادمهر ) آهان ایون خیلوی خوبوه  ...کوم هوم از
استفاده شده ...آماده این ؟ با شماهام  ( ...خود

را آماده می کند و بلندگو در دست

می گیرد ) دستا باال  ...ا منو نگاه می کنین چرا ؟ ( شروع می کند و بچه ها رو سن
هم دست می زنند و خود را تکان می دهند ) شمع شمع شمع ...حاال ...شمع شمع شمع
بخر ...شمع شمع شمع  ...شمعو که شمآ بخرین  ,خیلی قشن

و خوبه ,بین همه ما

ها  ,شمع من محبوبه  ...شمع منو که خریدین  ...اینو بایود بودونین  ...هور ووا رو کوه
بگردین  ...شمع من بهترینه  ...اینه اینه اینه  ( ...بچه ها تکرار می کنند ) شوما هوا هوم
بگین  ...نه بابا  ...دو ضرب سه ضرب  ...اما ریتم این زیاد قشن

نیست  ...چی کار کنم

؟ اصم بی خیال  ( ...پسرها هر کدام شمعی رو پایه فرفورژه روشن کرده و پهلوو
فرد می آورند و شمع را گذاشته و در اطراف می نشینند )کسی دیگه دنبال شمع و نور
و این وور چیزا نیست  ...همه شدن دوربین دید در شب  ...اصم انگار نور و روشنی
چشماشونو می زنه ...عرب دوره و زمونه شده ها  ( ...خطاب به مسول نور ) آقا این
نور کوفتیو بگیر لزوم نور بیشتر ح

شه دیگه  ...اه  ...تو همین تاریکی که ما هستیم

همین  4تا شمع منه که یآد و خاطره روشنایی رو زنده نگه می داره دیگه  ...اونایی که
هم چشم ندارن ببی نن می گن گرون فروشی ( ادا شوادمهر را در موی آورد ) گورون
فرو دست تو رو شده قصه هاتو بلد شدم  ...برو بابا  ...می خوا آدم خوبی با

یا نه

 ...بیا شمعا منو بخر  ...می گن تقلبی ه  ...آخه مگه شمع هم تقلب می شه ؟ چوه موی
دونم از این حرفا دیگه  ...می گم آخه روشنی که قیمتی نداره هر چی گرون بدیم بازم
ارزونه  ( ...رو به شمع ها ) آخه این کوچولوها من چه تقلبی تو کارشونه ؟ نور می
دن به این خوبی  ...حاال اگه گاهی زود تموم می شن و پر اشکن به خاطره اینه که من
مشتر هامو زود به زود ببینم  ...شماها بگین بده ؟ نه وان من بده ؟ حاال بیوا و خووب
با و مشتر مدار  ...تو این وضع  ,باید آدم طبق نظر مشتر کار کرد که مشتر شه
 ...این همه بحث مشتر مدار پ

چینه ؟ اصم دشمن نورن اوناییکه با شمعا دشمنی

می کنن  ...بعضیا می گن خورشید بیاد از دست من راحت می شن  ...خورشید کروا
بود عمو  ( ...با عرله به این طرف و آن طرف می رود ) یه لحظه فکر کردم  ...نه وا
خوبه  ...یه سوال از شماها که دارین بر بر منو نگاه می کنین ...پنرره اینرا کراس ؟ اگه
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گفتین ؟ دیدین حاال ؟ ...برا خودتون می گم  ...نور چشماتونو اذیت می کنه  ...دکتر
گفته برا چشما شما همین نور شمع کافیه  ,خود
...قرائت من از خورشید اینه ( ...آستین خود

به من گفت  ...اصم آقوا ووون

را نشان می دهد ) کی می گه نه ؟ کی

می تونه بگه نه ...کسی می تونه بگه ؟ ( بچه ها به حالت دعوا بلند می شوند ) باریک اهلل
( دوباره می نشینند ) ...قرائت شما چی ؟ من به این می گم خورشید  ...اینقدر قرائوت
باز حال می ده ...اصم ببینم مگه من از خورشید بدم میاد ؟ من که بیشتر از همه شماها
عاشق خورشیدم  ..اصم به یاد اونه که این همه زحمت می کشم و شمع درست موی
کنم  .اگه این شمعا نباشه که مردم کم روشنی یادشون می ره و کور می شون  .ملوت
باباقور و کور دوس دارین ؟ باباوون اصم بیاین این خورشید دیگه ( رو به یکی از
شمع ها ) عرب آدم ولبی هستیا  ...خودتو این پشت قایم کرده بود ؟  ( ...رو به مردم
)چی ؟ اینم نه ؟ ببینین چقدر من باهاتون راه میاما  ...یاد بگیرین ...خووب اینوـو چوی
میگین ؟ ( چند تااز شمع ها رو می گیرد ) بیاین این  33-23تاشمع رو بذارین کنار هم
می شه یه خورشی د حسابی و کامل که نمی شه اصم نگا
قشن

کوه پور نووره و

کرد ب

 ...کیه قدر بدونه ؟ این همه من به فکر شمام  ...تازه همه این حرفا کنار  ...من

که شما ها رو خوب می شناسم  ...بیاین این یکی از نمونه ها

( صدا زن

رو تخت خوابی ده  .ساعت را خفه می کند  .دوباره ساعت زن

ساعت6

موی زنود  .دوبواره

ساعت را با فشار بیشتر ساکت می کند  .برا بار سوم ساعت را پرا می کند )
 – 6فهمیدم دیگه  1333بار که نمی گن  ...اه  ...با اون صدا مرده شوریش ...
باید پاشم ن ماز بخونم  ...اونم قبل از طلوع افتاب که قضا نشه  ...چی می شد این آفتابه
دیرتر طلوع می کرد یکم بیشتر می خوابیدیم ؟ ( دوباره می خوابد )
شمع فرو

 :دیدین  ...این هم از شما  ...دیگوه چوی موی خوواین ؟ هور وقوت

بخواین روشنش می کنین و نماز ظهور اول وقوت موی خوونین  ...هور وقوت بخوواین
خاموشش می کنین که بتونین بخوابین و کلی تا طلوع آفتاب وقت هست  ...اصم تو
این زمان که اومانیزم حرف اولو اخر رو می زنه خودمونو مشغول چی کردیم ؟ اقوا و
نوکر خودا  ...دیگه چی کار به نور خورشید داره که  (...نور زیواد موی شوود  4 .و2
درحال باز کردن در گاو صندوق هستند و 5هم دارد ویب شمع فرو
 -4خامو کن اون المصبو  ...هنوز تموم نشده  ( ...شمع فرو

را می زند ) .
دست  5را می

گیرد )
شمع فرو  :می بینین ؟ خوب چه کاریه ؟ بذاریم هر کی کار خودشو بکنه (...
دست فرد را ول می کند و  5در می رود ) آره دیگه  ...چی کار به نور خورشید داریم
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که بره و به هر وایی سرک بکشه و بی خود همه وا رو روشن کنه ؟ بعضی چیوزا
باید تاریک باشه و مخفی  ...مگه نه ؟ آقا وون شمع بخر آقایی کن  7 ( ...می آیود و
وارد می شود ) اگه بد دید بیآ بنداز

تو صورا من ...

مرد  :آاقا وون چه خبره ؟ دار چی کار می کنی ؟ بازار گرمی می کنی ؟
شمع فرو  ... :اگر مشتر هستی  ...اگر طالب حقیقت و روشنایی هستی بازآ
 ..در دگر صورا برگرد که از آن تو متاعی در این بساط یافت می نشود و گرانبها وقت
مرا هم ضایع مکن.
مرد  :باریک اهلل ...حاال بازارا گرم ه

؟

شمع فرو  :از گرمی نور شمع هایم بود که کالبد افراد حقیر مثل تو گرم می
شود ووانک ...
مرد  :اون وقت کار هم دار ؟
شمع فرو  :از زمانی که کوردالنی به سان تو کمتر مردم را از نور و روشنایی
و حقیقت دور ساختند  ,آر .
مرد  :حاال می تونم بپرسم کار شما چی هست ؟
شمع فرو

 :غایت آرزویم این است که ده هزار شمع عالم تواب نواب تعبیوه

کرده و آنها را به وا خورشید به نسل ها آینده اهدا کنم ...
مرد  :تااسم شما هم تو لیست اسامی گین
شمع فرو

ثبت بشه ؟

 :کوران را به این دیار راهی نیست ...

مرد  :اون وقت این هدیه چقدر برا نسل آینده خرج بر می داره ؟ ( صدایی می
آی د )
 -4اها مسئول نور  ...هر وقت خواستی نور بده  ...کارم تموم شد  ...ممنوون
 (...نور زی آد می شود  .در گاو صندوق باز است و افراد طرف دیگر نشسته انود و موی
خندند  .دوباره نور کم می شود )
شمع فرو

 :روشنایی و حقیقت قیمتی ندارد

مرد  :ببین من بازاریابم  ...این طور هم حرف نوزن کوه هیچوی نموی فهموم (
موبایلش زن

می خورد ) وونم  ...وایسا دیگه ...خوب  ...می دونوم  ...مگوه هموون

سفره عقده میرداماد و نمی گی ؟ پایه ها فرفورژه

وور شد ؟ ...خوب شمع سور

سفره شو اومدم بگیرم دیگه  ...خوب ؟ نه  ...پایه هاشو تزیین کنین آماده باشه  ...اومدم
دنبال خود شمعه  ...آره  ...تیز بر می گردم  ...نادر هم تو ماشینه  ...اینرا خیلی بد واس
 ...می ترسم وریمم کنن  ...باشه  ...نور افکن اینا آمادس دیگوه ؟ باشوه  ...اومودم( ...
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موبایلو می بندد ) آره خمصه  ,اگه شمعاا خوبه من ببرم  ...اگه هم نع که ...
شمع فرو

 :کرا ووان ؟ من فقط طالب ومال خورشویدم و یواد او را زنوده

نگه می دارم ...
مرد  :خوب بابا ...
شمع فرو

من در این است که حقیقت را به تو بنمایانم ...

 :سعی و تم

مرد  :نمایوند بابا  ...عرب گیر افتادیما ...
شمع فرو

 ( :شروع می کند بوه گریوه کوردن ) خورشوید  ...آه خورشوید ...

افسوس که دیگر گمان نمی کنم هرگز ومال تو را ببینم ...
مرد  :بسه دیگه اینقدر ادا در نیار
شمع فرو

 :دست خودم نی

 ...می دانی که خورشید مراد من است و ...

مرد  :می رما  ...برا چی هی روضه می خونی ؟
شمع  :باشه بابا چرا عرله دار ؟
مرد  :می گم همچین بازار گرمی می کنی اگه خود خورشید هم بیآد مشتر تو
می شه  ...وایسا اون  2تا رو  ...آره  ...اونا رو بده ببرم دیر شد  ...ما  ...بیا این هم کارتم ...
هم برا عزا هم برا عروسی هم برا پاتختی هم برا قبولی هم برا هفت هم برا هموه چوی
کارا داریم  ...اصم برا زندگی کردن ما خوبیم  ...هوا ما رو داشته با
داریم دادا

...هووا توو

...

شمع فرو  :حیف که نمی توانم در تاریکی ماندن دیگران را ببینم ...بیا اینم 4
تا شمع  ( ...مرد پول می دهد ) چی ؟ این ناقابل برا خرید یک متاع بی نهایت ؟
مرد  :چه خبره بابا ؟چرا اینقدر گرون ؟
شمع فرو

 :برو که تو را در این بازار ...

مرد  :باشه بابا بیآ ...
شمع فرو

 :حاال شد ( مرد می رود و  6به صورا کور وارد می شود)

کور  :سمم بر همه ...
شمع فرو
کور  :پ
شمع فرو

 :همه ا اینرا نیست ...منم و خودا ..
این همه ادمی که من ح

 :چی ؟ آدم ؟ آهان  ...آره تو ح

خراب باشه ( کسی از میان مرل
کسی زن

می کنم اینران چی ؟

سرفه می کند  .کسی دیگر عطسه می کند  .موبایل

می زند )

کور  :درسته  ...ح

می کنی و امکان داره حسوت

من خرابه ...
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شمع فرو  :دوباره اومد اینرا بگی چی ؟ صد بار به تو گفتم اومدن تو برا من
شگون نداره  ...شومه ...
کور  :اما کاسبی خوبی کرد که...
شمع فرو

 :خود

عاقل بود  ...اما تو چی ؟ یه بدبخت که براا روشونی و

وتاریکی مفهومی نداره ...
کور  :برا مرد شمع فرو هم این چیزا مفهومی نداره  ...وز صدا خوشایند
سکه ها که اونو هم من می شنوم و می تونم از
شمع فرو

لذا ببرم پ

تا اینرا مساو ...

 :عرب گیر افتادیما ...این یوه القبوا پیوزور هوم موا رو دس

میندازه  ...اصم تو اینرا چی کار دار ؟ نکنه اومد شمع بخر خونتو روشن کنی
هان ؟ کدومشو می خوا بهت بدم ؟  ...اینو می خوا ؟ ...نه این کم نوره  ...بذار اون
پر نوره رو بدم که به هیچ کی نمی دم  ...اصم چطوره یه تیکه چوب خشکو بدم ببر
؟ ...هان ؟ با دوام ترهم هست  ...برا تو که فرقی نمی کنه ...
کور  :برا کار اومدم اینرا  ...دنبال چیز می گردم  ...یه چیز منو طورف
خود

می کشه  ...یه چیز درخشان
شمع فرو  :یاللعرب  ...ببین شمعا من چه قدرتی دارن که یه کور بی نوا رو

هم وذب می کنن  ...آفرین و صد باریک اهلل به خودم ( دست خود

را می بوسد )

کور  :نه
شمع فرو

 :نه ؟ یعنی چی نه ؟

کور :مطمئن هستم که شمعا تو نیست  ...شمعا توو خیلوی کوچوک تور و
ناچیز تر از اونی هستن که چنین احساسی در من ایراد کنن  ...کیفیت و ماهیوت اون
چیز که من دنبالشم با این شمعا تو خیلی فرق می کنه ...
شمع فرو  :دست شما درد نکنه ...حاال بیا و خوبی کن  ...اصم تو کی هستی
که کیفیت و ماهیت حالیت شه ؟ دوباره این چیزایی که تو روزنامه ها می نویسون رو
بلغور کرد ؟...
کور  :من دنبال چیز می گردم ...
شمع فرو  :مثم ؟
کور  :یک پنرره ...
شمع فرو

 :چی ؟ ( هول کرده است ) پنرره ؟ غلط زیاد  ...یه بار دیگه از

این حرف بزنی می دم با همین شمعا بمیی به سرا بیارن که پنرره و حنررا قاطی
بشه ها  ...این همه آدم فهیم و دانشمند مثل من کلی دنبال پنرره گشتن و هیچی پیدا
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نکردن ...حاال تو کور بدبخت حرفا گنده تر از دهنت می زنی ؟ومع کن برو تا نزدم
شل و پلت کنما
کور  :اینرا چیز هست که به من احساس گرمی و امید می ده ...
شمع فرو  :خوب من هم همینو می گم دیگه باباوون  ...بیا همین شومعا رو
ح

کن  ..همی ناس  ( ...کور به سمت شمعا می رود اما می ایستد )
کور :نه اینا نیست
شمع فرو  :پ

بفرمایین کراس ؟

کور  ( :به طرف پوسترهایی کوه بوه دیووار زده شوده موی رود و شومع فورو
دستپاچه ولو او را سد می کند )
شمع فرو  :کرا ؟  ...کرا می خوا بر ؟ چه حرفا  ...اونرا فقط دیوواره ...
می فهمی ؟
کور  :برو کنار  ...می خوام لمسش کنم ...می خوام حسش کنم ...
شمع فرو  :نمی خواد عزیزم  ...من براا ح

می کنم؛ لم

می کنم ؛ فکر

می کنم ؛ تصمیم می گیرم ؛ عمل می کنم ....اصم تو وون بخواه...
کور  :پشت اون همه ورق مرق و آا آشغال چیه ؟
شمع فرو

 :هیچی بابا  ...اونا رو زدم که دیوار خالی نباشه  ...یوه دکوراتوور

خاروی اوردم و اون گفت این طور قشن

تره ...

کور :انگار اینا یه چیزایی رو می پوشونن  ...باید همه رو خبرکنم  ...اینروا یوه
چیزایی هست
شمع فرو  :بیخود می کنی  ...برو پی کارا (  1و  2می آیند و رد می شوند )
 -1عرب بازیی داره بی معرفت ادم حال میاد از بازیش
 -2این وا رو ببین ...
 -1اره  ...اقا من ازاین پوسترا می خوام  ...می شه بدین ؟
شمع فرو  :با کمال میل ...فقط اونا نمونه اس  ...باید بهتون بدم  ( ...می رود و
از پشت پوستر می دهد  .پسرها تشکر می کنند و می روند ) می بینی ؟ خوب موقعی
که می خوان می چی کارکنم ؟
کور  :چرا خودشو نداد ؟ من باید برم ببینم چیه
شمع فرو :اون پشت هیچی نیست فقط یه سوراخه که از

باد میاد همین ...

اگه من اون سوراخه رو باز بذارم طوفان می شه و باد میآد همه شمعا رو خامو

موی

کنه  ...باد دشمن نوره  ...باد خیلی بده  ...همه چیزو زیرو رو می کنه  ....توو کوه نموی
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خوا همه چیز نابود بشه  .می خوا ؟
کور :همه چیز از بین می ره ؟ ...
شمع فرو  ( :با لحن دلسوزانه ) آره عزیز دلم ...باد شمعا رو خامو
 ...اگه این شمعا خامو

می کنه

شه ما از کرا نور و روشنی بیاریم ؟تو خوودا تواریکی رو

ترربه کرد و می دونی چقدر بده  ...نمی خوا که دیگران به این بم دچار شن  .می
خوا ؟ من همیشه همینو می گفتم  ...حاال بیا کنار و مایه بدبختی دیگران نشو  ...بیوآ
کنار عزیزم
کور  :اما من مطمئنم اون پشت یه پنرره هست  .نورو گرمیشو ح

می کنم .

شمع فرو  :پنرره ؟ ...کدوم پنرره ؟ اونرا اگه چیز هم باشه یه حفوره بوی
قابله ...یه سوران کوچولو که پر مار و موشه  ...یه عالمه باد هم کمین کرده تا روشنی
دنیا قشن

ما رو ازمون بگیره  ...اما  ...می دونی که ما ...اوازه نموی دیوم ( او را بوه

بیرون هدایت می کند ) تا آدما فهیمی مثل تو هستند هیچ اتفاقی نمی افته ...آفرین ...
( به نزدیک پوستر هنرپیشه می رود ) نزدیک بود  ...خیلی نزدیک بود  ( ...دسوتی بوه
پوستر می کشد  .یک دفعه پوستر را پاره می کند  .پنرره قشنگی آن پشت هست و نور
خیلی زی اد می شود و اکثر شمع ها خامو

می شوند) اه هنوز هستی ؟چورا دسوت از

سرما بر نمی دار ؟ آن چشمم  ...این نور زشتت رو ازم دور کن ( پوستر دیگور را
می چسباند ) دیگه نمی خوام ببینمت  ...اونقدر اونرا وایسا تا بپوسی و تموم شوی ...
اصم خودم تو یه وقت خوب آتیشت می زنم  ...ازا متنفرم  ...مطمئن با

اوازه نمی

دم کسی تو رو پیدا کنه ...روز و شب اونقدر شمع می سازم که اصم هیچ ک

به توو

احتیاوی نداشته باشه که فکر کنه  ...قول می دم  ...ببین چه به سر شمعا من اورد ؟
ظالم  ...برم تا دیر نشده برا درست کردن هزار تا شمع ودید موم و فتیله بیارم  ...من
عاشق روشناییم  ...عاشق روشنایی ( از صحنه بیرون می رود  .صدا  7می آید  :آره ...
خوب بود شمعا

؟ باشه  ...بیشتر می گیرم ...پ

خیلی شاعرانه تر هم هست  ...باشه می رم از

پرژکتورو حذف موی شوه؟ ...آره
بیشتر می گیرم  ...این پرژکتورا دمده

شده بابا  ...وضعیت سابق )
صدا  :می ترسم  ...خیلی می ترسم ...دیگه از خودم و کارام و حرفام هول دارم
 ...زمان ما  ,باز فقط مال بچه ها بود که سرشون به کودکی خودشون گرم شه ...اموا
االن  ...سر خیلیا به کودکی ما گرمه و این که بزرگا هم مثل بچه ها باز می خوان و
بازیچه ...من وزء کدومشونم ؟ ( افراد دکور صحنه را شبیه بازار کوفه می کننود بوا
مغازه شیک پارچه فروشی .لباس ها عربی می پوشند و یکی هم طبقی از خرما بر سر
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می گیرد) زمان  ,بازیگرا و بازیچه ها زیاد یادشه  ...بازیگرایی که ختم باز بودن و
باید وایزه اسکارو به اونا می دادن  ...البته االن هم همچین آدمایی هستنا  ...خیلی باید
بهش فکر کنیم و بدونیم که  ( ...فرد 4طبق به دست به  5پارچه فرو

می رسد )

طبقی  :بسه دیگه بابا  ...تا موقع باز ما شد هی حرف می زنه ...بذار بوازیمونو
بکنیم  ( ...رو به ) 5آماده ا ؟  ...خوب رفتیم ...السمم علیک یا شیخ  ,خرما تازه نمی
خر ؟
پارچه ا  :و علیک  .تازگی خرما هایت را به رخم نکش که تازه تر و رسیده تر
از آن را از نخلستان خودم می آورند.
طبقی  :کسی منکر

نیست  .اما خرما ما نقد است و حموتش دو چندان .

پارچه ا :برا من نسیه حموا دوچندان دارد که یک بار از تصور بهره می
بر و یک بار از خود

.

طبقی  :امروز تیغ زبان شما رشته روز مرا می برد.
پارچه  :رشته روز را وایی استوارکن که در دسترس چنین تیغ کهنه ا نباشد
.
طبقی  :چه کنم که امروز تیغ ها کهنه را وم می دهند  .گوشه تاریکی نیست
که روشنی برق آنها چشم را خیره نکند .
پارچه  :باز دو پهلو حرف می زنی چه شده ؟
طبقی  :شما که بهتر می دانید  .کوفه آبستن حوادث است .
پارچه  :کوفه از پارسن

ترازو تو هم نازاتر است  ...شکم برآمده او حاصل

پرخور و عافیت نشینی است  .کوفه را می شناسم  .آن هنگام که بلوازده و مضطرب
می نماید از همیشه آرام تر است ؛ درست مثل امروز.
طبقی  :اگر شما را خوب نمی شناختم گمان می بردم که از هیچ چیز خبر ندارید
 .شما از آرامش می گویید در حالی که کو و برزن را هلهله و غوغا برداشته ( افراد
با عرله به این سمت و ان سو می روند ).
پارچه  :هلهله ؟ مگر عروسی در پیش است ؟
طبقی  :عریب است  .یعنی این همه سرو صدا که در دعوا از حسین بن علی به
راه افتاده است در نظر شما چیز نیست ؟ از هر وا بگذر سخن از اوست  .دیگر کار
از پنهان کار و نروا گذشته  .علنا در هر کو و برزن سخن ازآمدن اوست .
پارچه  :خوب دیگر چه ؟
طبقی  :می دانم که خبر دارید و سبب این تراهل عارفانه را نمی دانم اما به هر
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حال بزرگان کوفه هر روز نامه هایی برا حسین فرستاده و او را به کوفه دعوا موی
کنند  .چه نامه هایی  ...یکی از دیگر فصیح تر و بلیغ تر  .کوفه شده میودان مسوابقه
بمغت و البته غلو و اغراق  .هر ک

سعی می کند دست نوشته ا

پر آب و تابتر باشد

 .شما که بر این امر واقفید .
پارچه  :آر  ...اما می خواهم از زبان تو بشنوم  ...خووب در ایون ناموه هوا چوه
هست؟
طبقی  :همه چیز  .مطالب مربوط و نامربوط و یک چیز در همه آنهوا مشوترک
است  .حسین به شهر ما بیا  .شهر برا تو آماده است  .نخل ها به بار نشسته اند و چاه ها
پر آب است .بیا که قدوم تو را چشم انتظاریم ...
نوشته اند حسین بیا که نخل ها به بار نشسته اند ؟

پارچه  :پ
طبقی  :ار .

پارچه  :یعنی حسین را برا یار در زراعتشان می خواهند ؟ تو گمان می کنی
او تبرر خاصی در این امر دارد ؟ البته پدر

نخل می کشت و چاه حفر می کورد اموا

خود او ...
طبقی  :مسخره ام می کنید ؟ به بار نشستن نخل ها کنایه از روزگار خو

کوفه

است و آمادگی آن ..
پارچه  :اما این کنایه روشن تر از تصریح است .
طبقی  :وریان مسلم را هم مطلعید  .در کار او دیگر هیچ کنایه ا نیست  .شنیده
ام تا امروز  43هزار مرد کوفی با او بیعت کرده اند .
پارچه  43 :هزار مرد کوفی ؟ در کوفه این همه مرد نمی شناسم .
طبقی  :همه عهد کرده اند تا پا وان با حسین بمانند  .بازار تیغ فروشان و شمشیر
تیز کنان گرم گرم است .
پارچه  :نه به گرمی بازار دورویی و ریا  .نمی فهمم اهالی کوفه چرا اینقدر خشن
شده اند  .اخر برا چیدن خرما و کشیدن آب که نیاز به وان سپار و شمشیر کشی
نیست  .به نظر تو مردم دیوانه نشده اند ؟
طبقی  ( :عصبانی ) مردم را نمی دانم ولی من از دست شما عنقریب چرا .
پارچه  :پ

هنوز تا مختصر عقلت سر وایش هست دیوانگی نکن و پا تیوغ و

شمشیر را به وسط نکش .
طبقی  :اما بعید نیست ونگی در گیرد .
پاروه  :ون

؟ ون

برا چه ؟ یعنی بر سر چیدن خرماها خونریز می شود ؟
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طبقی  :آه شما را به خدا خرما را رها کنید .این یک موضوع ود است  .حاال که
وقت شوخی کردن نیست .
پارچه  :افسوس که شوخی زمانه زمان ناشناس است  .اما خوب مون از او وقوت
شناس ترم و بگو وریآن ون

و ودال چیست ؟

طبقی  :وا بر من  .شما که بهتر از من اینها را می دانید  .شام و کوفوه دو رقیوب
دیرینه هم اند .
پاروه :خوب ؟
طبقی  :خوب این کار  ,یعنی دعوا حسین اعمن ون

بوا شوام اسوت  .کوفوه

دندان هایش را به شام نشان خواهد داد .
پارچه  :و شام ؟
طبقی  :خوب شام هر چه می خواهد بکند .
پارچه  :و شام پتکی آهنین بر داشته و این دندان ها پوسیده را خرد خواهد کرد.
طبقی  :شما به کوفیان و کوفه بی اعتمادید .
پارچه  :اگر چنین باشد نشانه نهایت تدبیر من است .
طبقی  :اما ..
پارچه  :گو

کن پسر وان  .کوفه به وبران سال ها تحقیر شودن در برابور شوام

امروز سر انتقام دارد  .اما مرد این انتقام نیست  .کوفیآن می خواهند با دعوا از حسین
و پذیرفتن بیعت او ,نغمه ودایی از شام را ساز کند .
طبقی  :پ

شما با من موافقید که ونگی د رپیش است .

پارچه  :نه  .کوفیان به آین دل خوشند که با پیش انداختن نواده پیامبر شام را به
مصالحه ا واردار کنند و درخوشی و خرمی پیروزیشان را وشن بگیرند .
طبقی  :از کرا معلوم ...
پارچه  :از اینرا که اگر چنین نبود خرماها رسیده و چشمه ها ووشانشان را
به حسین یادآور نمی کردند
طبقی :اما اگر شام نپذیرفت و ساز ون

کرد ؟

پارچه  :در آن صورا تو چهره واقعی کوفه را خواهی دید  .آنهمه دندان تیز یک
شبه فرو می ریزد و کوفه همچون شیر پیر فکر شکار را از سر خود بیرون می کند و
به خوردن مرده موشی قناعت .
طبقی  :در آن صورا تکلیف حسین چه می شود ؟
پارچه  :راستش را بخواهی گمان نمی کنم حسین اصم به کوفه بیاد .
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طبقی  :چرا ؟ با این همه شوق که از کوفیان می بیند ؟
پارچه  :کدام شوق ؟او دورنگی کوفیان را خوب می شناسد  .می داند کوه او در
اندیشه دیگر است و کوفیان در اندیشه دیگر  .پ

منتظر زمان مناسب می ماند کوه

طشت رسوایی کوفیان از بام بیفتد و آنگاه به مدینه باز می گردد .
طبقی  :آمدیم و چنین نشد ؟
پارچه  :همین است که مرا تگران می کند  .چون ندر ان صورا شاهد فاوعه ا
هولناک هستیم (  2با دو شمشیر وارد می شود )
-2کل بازار را برا یافتنت وسترو کردم  .این وا چه موی کنوی ؟ ( طبقوی موی
خواهد به او بفهماند که برود و حرفش را نزند اموا  2نموی فهمود ) بیوا ایون هوم
شمشیرا  ...از شمشیر خودم تیز تر شده است  ...چه ؟ بروم ؟ آخر کرا ؟ مگور
خودا نگفتی که  ...نمی دانی چه خبر است  ...چوا دوست من بود شمشیر تو
را هم تیز کرد وگرنه باید  5-4روز معطل می ماند ...
طبقی  :باشد  .بده و برو ...
-2همین ؟ مزدم چه می شود ؟ دستت درد نکند هم می گفتی خوب بود ( طبقی
چند سکه به او می دهد و او هم ناراحت می رود )
پارچه  :این روزها باید شمشیر تو عقل تو باشد و زره اا ترربه .و
طبقی  :پ

شما با دعوا حسین و نامه نوشتن به او مخالفید ؟ چرا دیگران را بر

حذر نمنی دارید ؟
پارچه  :من ؟ خود از بزرگترین دعوا کنندگان او هستم  ..نامه من از نامه هموه
آنهایی که نام برد غراتر و شیواتراست .
طبقی  :چطور ممکن است ؟
پارچه  :زمانه را چه دید ؟ شاید آمد و همه بررسی ها ما به هم ریخت ...نه ؟
طبقی  :در این صورا که ...
پارچه  :خوب این هم یک احتمال است  .احتمال غیر ممکن که غیر ممکن نیست
 .هست ؟ در صورتی که من از دعوا کنندگان حسین نباشم در صورا آمدن او
می توانم همین مقام و منصب خود را حفود کونم ؟ نموی خوواهی کوه درخرموا
فروشی و طبق به دستی رقیب تو شوم  .می خواهی ؟
طبقی  :نه  ...نمی خواهم  ...اما  ...من چه کنم ؟
پارچه  :شترکه در بیابان مرکب توست و تو را به مقصد می رساند  ,در صوورا
گم کردن راه باید غذا تو شود  ...در صورتی که شمشویر بورا نحور داشوته
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باشی ...
طبقی  :پ

من می روم  ...نمی دانم چه کنم  ...نفهمیدم اخر ...حسین می آید ؟...

شام چه خواهد شد ؟  ...شمشیر تیزم را چه کنم ؟ باید مواظب باشم که به کسی
نخورد که شترم نحر می شود  ...بیابان از کدام سو بود ؟ خوب  ...من  ...اها خرما
می فروختم  (...دوباره پیش پارچه فرو
( همه فیک

بر می گردد ) خرما تازه نمی خر ؟

 .خواننده ا که تا به حال صدایش را فقط شنیده ایم به رو سون

می آید با دفتر که خاطراا را از رو آن می خواند و گلدانی خشکیده )
صدا  :گفتی خونه ا از محبت بساز  .ساختم  .اما سیمب سر در گموی خورابش
کرد  .گفتی سو چراغ معرفت رو بیشتر کن  .کردم .گرچه تندباد خو

باور

خاموشش کرد  ...فکر می کردم تو ,تو خونه آباد من قدم می ذار  ,اما االن که
می بینم از اون خونه آباد  ,غیر این ویرونه هیچی نمونده  ...تو گفتوی شواخه ا
بکار و با اشک چشم آبیاریش کن  ,خوب کردم ؛ اموا مون مونودم و ایون شوان
خشک و فکر اون روز که بیایی بر ایون شواخه گول خواهود روییود  . .سوال هوا
گذشت و روز به روز این شاخه خشک تر و سترون تر شود  .گفوتم شواید گول
انتظار شکفتن رو فرامو

کرده  ...اما االن پیامی تازه از تو یاد گرفته ام  (...همه

بازیگران ولو سن می ایستند )
مرا می آموز که به یادا شمع بیفروزم اما اسیر شمع فرو

دغل بواز نباشوم .

ارزوها واهی نپرورم تا بند دام خویش بافته نگردم و من  ...به بهانه پیروز تو
طمع کار پیروز خود نباشم  ( ...نوور تاریوک و زوم رو گلودان  .صودایی از
بیرون پخش می شود با آرزو رضایت شما از برنامه پخش شده روزها خوبی
را برا شما آرزومندیم  ....یخچال فریزر امرسان .نور زیاد شده و بچه ها احساس
راحتی می کنند و از همان وا به پایین سن می پرند و از سالن خارج موی شووند
.صدا تنها ای ستاده با گلدانی در دست و دفتر خاطراا  .پرده بسته می شود ).

والسمم علی من اتبع الهد
/مهر 1333
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