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نور

صدا

بسم ا ...الرحمن الرحیم
و بذکر موالنا صاحب الزمان(عج)
خصوصیات بازیگران:
 -1مسافر شماره  : 1آقای انتظاری! مرریی اترح ورا یا  05تراه ترری مرر
ر زمار را چشیاه مری پیری بر چهره نشست  .آرا اتح ییر از کررره یر مر
ر ی .م شری مفح نسبح ب ییگران تسلط بیشتری بر خریش یاری .ب مرقر
ورف م زنا .اکثرا مشغرل مطاهع اتح ترش تری کتاب .ترجیح م یها
بیشتر تکرت کنا تا با ییگران مپ بزنا .هر چنا ک ییگران تالش یارنا ا را
یر بحث هایشان شرکح یهنا .شغلش معلمر اترح .اترتای یانشرگاه اترح.
معارف اتالم تاریس م کنا.
 -2مسافر شماره  :2آقای تلرک ! مریی اتح وا یاَ  73تاه  7فرزنا یاری یر
بازاری ب تما عیار اتح اصرار یاری بر ییگرران نشران یهرا کر ا العرات
مذهب زیایی یاری عالق ب شرکح یر بحث ها یاری رفتارش عامیانر اترح
شرخ های عامیان ای هم م کنا کتاب یر یتح یاری ک ماه ان را رق
م زنا.
 -7مسافر شماره  :7آقای آزای مریی اتح وا یا  22تاه ازی اج نکریه اترح پرر
شر شرر اتح خیلر ز ی از کررره یر مر ر ی ورکراتش پ تگر از را
نااری ،ب اصالح هنرز شرر جران یاری .کم شرخ بر اترح تررش بررای
بحث کرین نطق کرین یری م کنا ی

مرتسر فرهنگر یاری تر نران

خرب اتح معمرا ت نران های یر زمین بهااشح ر ان مرفقیرح یاری.
خریش را ر شنفکر م یانا .اعتمای بر نفسر پرشراه یاری امرا ترالش یاری
خریش را فریی مسلط بر خری نشان یها.
 -4مسافر شماره  :4خریش را ترمنا معرف م کنا .یر بین راه ترار م شرری.
مریی اتح وا یا  45تاه ظاهری بسیار مسلط بر خرری یاری بسریار مرمررز
اتح یقیق یر ت نان ک م مریا.
 -0مامرر امن :جران اتح  .بلیط ها را جم م کنا ترفارش ذرذا مر میرری .
ماه ا قات ب اقتضاء مرقعیح یر صحن ظاهر م شری.
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شرح صحنه:
کرپ قطار را نشان م یها .کرپ ای شی

ک نشان از ضعیح ماه خرب کسان یاری

ک بلیط قطارش را تهی کریه انا .هم چیز ابر منا اتح.
آغاز:
یاتتان یر ی

کرپ قطار شکل م میری .کرپ ای از قطراری .یر مسریری کر مریرا از

مشها ب قم اتح .تماشامر از صحبح های بازیگران این نکت را یر م یابا .ب راترت
این یاتتان اتفاق افتایه اتح؟ آنچ م بینیم اقع اتح با خراب آشفت ؟ یا مثال کشف
شهریی عارفان ؟ نم یانیم! اشاره ای هم ب این مرضرع نمر شرری .صررفا یاترتان
اتح ک تماشامر م بینا ب قضا ت م نشینا.
در سکوت صحنه و در خاموشی نامه ای خوانده می شود:
"شما سالهاست که در این شهر دم از محبتت او متی زنیتد ...در گفتته
هاتان ،در نوشته هاتان ،در مجالستان ،و اصرار می ورزید بتر ششتم بته
راهی تان و تالش می کنید برای توجه دادن مردمان به ستوی آن یگانته
موعود .اکنون گاه یاری اوست! برخیزید ،توشه برگیرید ،بار سفر بندید ،از
تعلقات دل بر کنید ،قدم در راه نهید .و بترسید از راهزنان و استغاثه برید
به خداوند از شر ایشان و زنهار که پای در بیراهه ننهید ...تا رستیدن بته
مقصود ...و دیدار موعود ...و شون به مقصد رسیدید به انتظار بایستید تتا
رویت یار!"

(با ر شن شان صحن آنچ م بینیم ،کرپ ای اتح خاه ک یر نررر آبر قررار یاری
ی یی ذلیظ محیط آن را پر کرریه اترح .هحظرات کرپر یر همرین ورال نمرایش یایه
م شری تپس صحن کم کم تاری

م شری .همزمان با تاری

ابتاای ورکح قطار ب مرش م رتا با خامرش شان صحن

شان صحن صاای
یر یل خامرش ایام

پیاا م کنا تا ب صاای ماا ورکح قطار تبایل م مریی...
صحن ی باره ر شن م مریی  7بازیگر چماان ب یتح اری صحن شاه انرا مشرغرل
جا یاین چماان ها هستنا .تعارفات معمرل یر بین آنها انجا م شری کم کم هر کس
یر جای خری م نشینا .چنا یقیق ای یر تکرت م مذری ...انتظاری کتاب م خرانا...
تلرک با ماشین وسابش ر م ر ی ...آزای تع مر کنرا ب رابرا ..برااخره قطرار راه
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م افتا)...
آزاد(از خراب م پری)  :آهان! باالخره راه افتاد؟!

(یر همین وال مامرر قطار اری مر شرری تقاضرای بلریط مر کنرا .مسرافران کرپر
بلیطشان را ارائ م یهنا مامرر پس از ترراخ کرین بلیطها م ر ی .باز هرم انراک یر
تکرت م مذری)
سلوکی :قطار مرتبیه!
آزاد :بله! اینها رو ظاهرا تازه توی این خط انداختن!
سلوکی :قبال یادتونه شه وضعی بود؟ آدم می نشستت تتوی قطتار فکتر
می کرد نشسته توی قبر کافر بسکه تنگ بود! (می خندد)
آزاد :البته االن هم به هر حال کوپه کوشیکه اما خوب وقتی تر و تمیز باشه
کوشیکیش کمتر توی ششم میاد...
سلوکی :برای همینه که من همیشه سفر با این قطارهتای  ...شتی بهتش
می گن همین ها که شبیه اتوبوسه...
آزاد :بله بله شند باری سوار شدم
سلوکی :بله همون رو عرض می کتنم ستفر بتا اونهتا بترام راحتت تتره
می دونید من به جای تنگ و ترش عادت ندارم ...البتته قطارهتای ایتن
شکلی هم مزیت هایی داره .مثال ادم می تونه شب راحتت شلوارشتو در
بیاره با تنبون بخوابه!!
آزاد :تنبون؟
سلوکی :هه! منظورم همون زیر شلواره! بتاالخره تتوی اون قطارهتا کته
نمی شه با تنبون شرخید .ولی عوضش اونها دل بازن!
آزاد :خوب شرا با اونها سفر نکردید ظاهرا بلیطش هم ارزان تره...
سلوکی :اگر به عهده خودم بود حتما این کارو می کردم ...اما خوب بلیطو
این قطارو برام تهیه کردن...
آزاد :جدی می فرمایید؟ ...شه جالب جناب...
سلوکی :مخلص شما سلوکی هستم...
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آزاد (نیم خیز می وی د و بی حتریمح میگ یی )  :آزاد هستتم جنتاب ستلوکی!
خیلی خوشوقتم.
سلوکی(با واهح اوترا متقابل) :مرسی!!
آزاد  :خیلی جالبه جناب سلوکی!
سلوکی :شی جالبه قربان؟
آزاد :آخه منم مثل شما به میل خودم بلیط این قطار رو نگترفتم .بلیطشتو
برام تهیه کردن!!
سلوکی :شوخی می فرمایید!؟
آزاد :نخیر! باور کنید کامال جدی عرض می کنم!

(انتظاری ک تا کنرن تکرت کریه کتاب را ک یر یتح یاری مطاهع م کنا ،ترش را
از ر ی کتاب بلنا م کنا)...
انتظاری :عجب !...این خیلی جالبه!

( تلرک

آزای با اشتیاق ب

رف انتظاری بر م مرینا ب واهح پرتش مرن نگاهش

م کننا)
انتظاری :می دونید ...منم به میل خودم بلیط این قطارو نگرفتم اونو بترام
فرستادن!
آزاد :شگفت انگیزه!
سلوکی :شه تصادفی!!؟
آزاد :تصادف؟ بله البته تصادفه ،اما از اون تصادف هایی که فکر کتنم هتر
 055سال یکبار اتفاق می افته (م خنای)
سلوکی :البته جریان این سفر بنده از همون اول هم برام عجیب بتوده...
پسرم گفت یک مرد پاکتی رو که توش بلتیط بتوده ،آورده و درب منتزل
تحویل داده .روی پاکتم فقط اسم بنده نوشته بتود امتا آدرف فرستتنده
نداشت! البته به جز بلیط توی پاکت یک شیز دیگه هم بود  ...یک...

(هحظ ای مکث م کنا ...مری چیزی ب خا رش رتیاه اتح ...هب نای م زنا ...ب
ضرح نشان م یها ک ورف را پنهان م کنا)...
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سلوکی :خب ...خب به هر حال خدا کنه سفر بی خطری باشه!

(انتظاری ب ضرح نشان م یها ک ت ح ب فکر فر رفت اتح)
آزاد (با هیجان تعجب زیای)  :فرمودید به جز بلیط توی پاکت شیز دیگته ای
هم بود ...اون شی بود جناب سلوکی؟
سلوکی :من گفتم؟! بنده کی همچین شیزی عرض کردم؟
آزاد :قصد فضولی ندارم جناب سلوکی! اما بلیط من هم دقیقا همینطور که
شما گفتید به دست من رسید ...با یک ...با یک...
سلوکی (بهح زیه متعجب آزای را م نگری)  :با ؟!
انتظاری (متفکر)  :با یک نامه ! درسته؟!
آزاد (یتتپاچ )  :نامه؟!
سلوکی (یتتپاچ )  :نامه؟!
انتظاری :موضوع مرتب داره عجیب تر می شه ...می دونید بلیط منم دقیقا
به همون شکل شما به دست من رسیده ...عالوه بر اون توی پاکت یتک
نامه هم بود.
آزاد( بر م خیزی نگران متفکر م ایستا برای هحظات همر ترکرت مر کننرا):
پس نمی تونه اتفاقی بوده باشه!
سلوکی :یعنی تصادف نیست؟!
انتظاری :نه! این دیگه نمی تونه تصادف باشه ...ظاهرا همسفر شتدن متا
با هم علتی داره...
آزاد :نامه ...منظورم متنشه  ...خیلی عجیب بود...
سلوکی :آره درسته ...منم درست نفهمیدم شی میخواد بگه ...اما شتون...
شطوری بگم ...البد شما خودتون هم...
آزاد :راحت باشید جناب سلوکی شی می خواید بگید؟
سلوکی(منقلرب) :اما شون توش وعده ای داده بود که خیلی وقته انتظارشتو
می کشم ...معطل نکردم...
انتظاری ( :ب ضرح م شکنا)  :وعده...
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آزاد (م نشینا ،یتح یر جیب م کنا نام ای را بیر ن م کشرا ...برا ییران نامر
انتظاری تلرک نیز نام های خری را از جیبشان یر مر ا رنرا ...انتظراری شرر ع بر
خرانان م کنا)...
انتظاری(متن نام را م خرانا) " :شما سالهاستت کته در ایتن شتهر دم از
محبت او می زنید ...در گفته هاتان ،در نوشتته هاتتان ،در مجالستتان ،و
اصرار می ورزید بر ششم به راهی تان و تالش می کنید برای توجه دادن
مردمان به سوی آن یگانه موعود .اکنون گاه یاری اوست! برخیزید ،توشه
برگیرید ،بار سفر بندید ،از تعلقات دل بر کنید ،قدم در راه نهید .و بترسید
از راهزنان و استغاثه برید به خداوند از شر ایشان و زنهتار کته پتای در
بیراهه ننهید ...تا رسیدن به مقصود ...و دیدار موعود ...و شون بته مقصتد
رسیدید به انتظار بایستید تا رویت یار!"
آزاد (منقلب)  :یعنی ...یعنی ما سه نفر ...ما سه نفر انتختاب شتدیم بترای
یاری...
سلوکی (با بهح ویرت)  :شه سعادتی! شه سعادتی!
آزاد (بهح ویرت هیجان)  :میون ...میون این همه آدم ...توی این شهر به
این شلوغی ...ما سه نفر ...میون این همه آدم...
انتظاری (انقالب یر ن )  :یار نزدیکتر از من به من است....وین عجتب تتر
که من از وی دورم...
سلوکی (منقلرب)  :پس توی این همه مدت  ...توی این همته متدت متا رو
می دیده...
آزاد (منقلب)  :حرفامونو می شنیده...
انتظاری (منقلب)  :از ما غافل نبوده...
سلوکی (منقلب)  :من ...من حال خودمتو نمتی فهمتم ...بتاورم نمتی شته
...خیلی عجیبه...

(نررها کم م شری ...همگ بازیگران از صناه بلنرا مر شررنا-

یر همران واهرح

بحح ویرت ،ثابح م ماننا(فیکس م شرنا) .تمام نررهای صحن مرفت م شری.
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با ر شن شان مجای صحن  ،بازیگران هر کاا بر ر ی صناه خرری جرای مرفتر انرا.
واهح ایشان هنرز همراه با بهح زیم اتح) .
آزاد :می دونید هنوز باورش برای من مشکله...
انتظاری :شرا باید مشکل باشه آقای...؟!
آزاد(با واهح اوترا ) :آزاد هستم ...البته اون وقت خدمت جناب سلوکی خودم
رو معرفی کردم شما مشغول مطالعه بودید.
انتظاری (با واهح پاتخ)  :بله درسته ...متوجه نشدم ،خیلی عذر متی ختوام،
بنده هم انتظاری هستم( ...ایام م یها) داشتم می گفتم شرا باید باورش
مشکل باشه آقای آزاد؟ مگه ما اعتقاد نداریم امام خلیفه اهلل و به انن خدا
می تونه صدای کسایی که او رو می خونن بشنوه و حالشون رو ببینه؟
آزاد :بله  ...البته درسته ...
سلوکی :مگه خود حضرت نفرمودن که ما در رعایت حتال شتما کوتتاهی
نمی کنیم و یاد شما رو از خاطر نمی بریم؟
آزاد :بله البته! منظورم این بود که فکر نمی کردم این سعادت رو داشتته
باشم  ...آخه می دونید ایتن نامته ...ایتن نامته مثتل یتک دعتوت نامته
می مونه ...من کجا ...این دعوت نامه کجا؟!
سلوکی :آهان! از اون جهت می فرمایید!! خوب بله منم راستی راستی جتا
خوردم .البته اولش رو عرض می کنم  ...اما االن کامال موضوع بترام حتل
شدف!
انتظاری :منظورتون شیه آقای سلوکی؟
سلوکی :ببینید آقای انتظتاری ،خودتتون هتم فرمودیتد کته امتام زمتان
علیه السالم اعمال ما رو به انن خدا می بینن .بنابراین  ...شطتور عترض
کنم ...حمل بر خودستایی نشه  ...پذیرفتنش خیلتی بترای متن راحتته...
می دونید اگر همچین دعوت نامه ای به دست من نمی رسید یه جتورایی
پیش خودم می گفتم که البد ما رو نمی بینن و از حال ما بی خبترن کته
محلی بمون نمی دن...
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آزاد :حتما خیلی به حضرت ولی عصر توسل داشتید جناب سلوکی!نه؟!
سلوکی :ای آقا! شما که دیگه از خودید  ...باور بفرماییتد روزی بتر متن
نگذشته مگه این که یاد امام زمان با من بتوده ...متن سالهاستت تتوی
حسینیه بازار ،شبهای جمعه به نیت تعجیل در ظهور امتام زمتان دعتای
توسل می گیرم ...نمی دونید شه حالی پیدا می کنن مردم ...نمتی دونیتد
شه ناله هایی برای تعجیل ظهور سر می دن ...بفرماییتد! ایتنم نتتیجش!
مگه غیر از اینه؟!
آزاد :آفرین! آفرین جناب سلوکی! پس بی خود نیست که توی این کوپته
هستید...
سلوکی :البته در خدمت دوستتان ...شتما از خودتتون بگیتد آقتای آزاد...
باالخره هر کسی توفیق قدم گذاشتن توی این راهو نداره ...حتمتا شتما
هم یک سر و سری داشتید که اینجایید...
آزاد :می دونید ...بنده روان شناسی خوندم ...یک موسسه مشتاوره دارم.
از همون اول که این مؤسسه رو تاسیس کردم،دلم متی خواستت بترای
امام زمان کاری بکنم ،دلم می خواست برای مردم از ایشون بگتم و اونتا
رو بیشتر متوجه حضرت بکنم ...می دونید! یک عهدی با خدا بستتم .بته
قول جناب سلوکی شما که از خودید ...عهد کردم  455نفر از اونتایی رو
که به مؤسسه ام می آن ،با امام زمان آشنا کنم و ..دلشون رو بتا محبتت
حضرت گره زنم ...گره واقعی ها..گرهِ جدانشدنی ...جناب انتظتاری! ختدا
می دونه لحظه ای از هدفم دست بر نداشتم .هر جا ستخنرانی در متورد
موفقیت کردم فریاد زدم که موفق واقعی منتظر واقعیه ...به آب و آتتیش
زدم خدا می دونه شند نفرو به موسسه کشوندم و از دست رفتتن ...متی
دونید که ...جانبه های گناه توی شهر ما اینقدر زیاده که دل پیرها رو می
لرزونه شه برسه به جوانها ...موضوع سخنرانی هام از اول تا آخر این بود
که بابا این که توی گوشتون کردن آدم موفق یعنی آدمی که پول بیشتری
داره یا زندگی راحت تری دروغ محضه! موفق واقعی کسیه که فردا وقتتی
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امام زمانش ظهور کرد ،پیش امامش شرمنده نباشه ...اونی که توی ایتن
واویال دست روی دست می ناره تا مردم یادشون بره که امام زمانی هتم
دارن ...امام زمانی که ظهورش شاره همه مشکالتشونه  ،شکست خورده
واقعیه؛ هر شند اگر پولش از پارو باال بره یا به نظتر بقیته انتهتای جتاده
موفقیت باشه...
انتظاری (متفکر)  :دل  455نفر ...یک گره واقعی ...شه عهد سختی بستتید
آقای آزاد با خدا...
آزاد 455 :نفر جناب انتظاری  455 ...نفر...
انتظاری :شقدر موفق بودید جناب آزاد .تا حاال دل شند نفرو گره زدید؟
سلوکی (با خناه)  :عهدو رد کرده حضرت آزاد ...روی  4555تا هستید نه؟!
آزاد (هب نای از تر خجلح)  :نه  ...خدا خیلی توفیق داد ...به لطف امام زمان
فقط یکی دیگه باقی مونده ...یک نفر دیگه تا تموم شدن عهد!
خوشحالم  ...خوشحالم از این که (تغییر واهح م یها)  ...خوشحالم از ایتن
که وقتی اون بزرگوار رو می بینم یتک هدیته بتزرا دارم کته تقتدیمش
کنم...
انتظاری :پس شما هم اتفاقی انتخاب نشدید...
سلوکی :شما شی آقای انتظاری ...شما شرا اینجایید؟!
انتظاری :نمی دونم! باور بفرمایید نمی دونم!
آزاد :متوجه نمی شم آقای انتظاری؟ می خواید بفرمایید کته اتفتاقی اون
نامه به دستتون رسیده...
سلوکی :خیلی عجیبه! یعنی شما ...شما میون ما نامحرمید؟! پاشتو شتادر
سرمون کنیم حضرت آزاد!!
(هم م خنانا)
انتظاری :شاید حرفایی که یک عمر سر کالف برای دانشجوها متی زنتم
علت این دعوت باشه...
آزاد :شی برای دانشجوها می گید جناب انتظاری؟
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(صررحن خررامرش مرر شررری فررالش برر

برر مذشررت  ...انتظرراری جلررر صررحن

م ایا ر بر ی تماشراچ قررار مر میرری .ی برازیگر ییگرر یر جرای خرری فریکس
م شرنا)
انتظاری :شک! هرگز به وجود امام زندتون شک نکنیتد ...شتک ابتتدای
راهی است که به بی راهه می ره ...هر وقت شک کردید ،هر وقت کستی
خواست تخم شک رو در دلتون بکاره ،دلتون رو بسپرید به ختود صتاحب
الزمان ...فاصله شما با او به اندازه شرخیدن شما به سوی قبلته و درد دل
کردنه  ...همین! پس او همیشه نزدیکه  ...این ما هستیم که سعی داریتم
خودمون رو پنهان کنیم ...پشت نقاب گناه ...پشت نقاب شک ...مرا بتر
شک ...مرا بر شک!

(برمشح ب زمان وال)
سلوکی (خطاب ب انتظاری)  :معلم هستید شما؟
انتظاری :استاد دانشگاه! معارف اسالمی تدریس می کنم...
آزاد  :پتتس شکستتته نفستتی متتی فرماییتتد کتته خودتتتون رو از متتا دور
می بینید ...شما هم به درستی انتخاب شدید جناب انتظاری...
انتظاری :خدا کنه آقای آزاد ...خدا کنه!

(مامرر امن برای مرفتن تفارش ذذا اری کرپر مر شرری برا اری شران ا برازیگران
تکرت کریه تع م کننا واهح خری را بیع نشان یهنا)
مامور :آقایون اگر ناهار میل دارن برای گرفتن سفارش در خدمتم!
آزاد (ب ییگران نگاه م کنا)  :شما شی میل می فرمایید جناب انتظاری؟
انتظاری :متشکرم من غذا خوردم،میل ندارم!
آزاد :شما شی جناب سلوکی؟
سلوکی :شما بفرمایید بنده می گم خدمتشون.
آزاد (پس از کم فکر)  :نان و ماست!

(تلرک با تعجب نگاهش م کنا)
آزاد :فکر می کنم برای این سفر باید سبکبال بود!!
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سلوکی :احسنت! احسنت به شما! انصافا تبریک می گم ختدمتتون! شتما
نفستون رو کشتید آقا!
مامور (ر ب تلرک )  :شما امر بفرمایید؟!
سلوکی (پس از نگاه ب انتظاری آزای)  :نان خشک!!
آزاد :آفرین ! آفرین!

(انتظاری هب نا معن یاری م زنا)
مامور :نون خشک نداریم قربون! نمکی نیستیم که! نون تازه هست!
سلوکی :عجب ...خوب همون نون تازه رو لطف کنید با دو سیخ کباب اگر
امکانش هست!! (ر ب ییگران) می بخشید ...بنده زخم معده دارم ...متوجه
هستید که...
آزاد (با خناه) :راحت باشید جناب سلوکی!
انتظاری :خواهش می کنم قربان!
مامور :امر دیگه ای نیست؟!
سلوکی :نوشابه ! نوشابه هم بیارید زرد اگه ممکنه!
مامور (یاییاشح م کنا)  :نو ..شا ...به ...زرد!
آزاد :می بخشید! شرا سرعت قطار یک دفعه اینقدر پایین اومده؟!
سلوکی :آره راست می گن ایشون! ما واقعا عجله داریم!!
مامور :طبیعیه! داریم به ایستگاه نزدیک می شیم!
آزاد (با ب تفا ت )  :عجب! کدوم ایستگاهه؟!
مامور :ایستگاه سوگند!
انتظاری :سوگند؟! من این مسیرو زیاد با قطار اومدم این ایستگاه تتا بته
حال به گوشم نخورده بود؟!
مامور (ب اعتنا ب ت ن انتظاری) :ایستگاه سوگند آقا! امر دیگه ای ندارید!
سلوکی :قربون آقا! یه کله پیازم بزنی بغلش بد نیست!
(مامرر امن ب ترج م ر ی)
انتظاری (با خریش)  :سوگند؟! خیلی عجیبه!!
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آزاد :سخت نگیرید جناب انتظاری .شاید تازه تاسیسه!
انتظاری :بله ممکنه!

(صاای ترت قطار شنیاه م شری تپس قطار یر ایستگاه مترقف م شری)
سلوکی (بلنا م شری کنار پنجره مر ر ی)  :بلته! خودشته نوشتته ایستتگاه
سوگند! اما به نظر خیلی قدیمی میاد!
آزاد :شاید اسمشو جدیدا عوض کردن.
سلوکی :دارن مسافر سوار می کنن!
آزاد :یعنی ممکنه کسی به جمع ما اضافه بشه!
سلوکی (ورکح م کنا یر جای خریش م نشینا)  :به هتر حتال اگتر کستی
سوار شد ،من از آقایون خواهش میکنم تا مشخص نشتده کته اهتل دل
هست یا نه حرفی از قضیه به میون نیارن! (ر ب آزای) جناب آزاد؟
آزاد :بله البته!
سلوکی (ر ب انتظاری)  :جناب انتظاری؟
انتظاری :بله حتما!

(مریی با باران تیاه بلنا همراه با چماان کرچ  ،چتری ک یر یتح مرفتر

شرال

تیاه ک بر مرین یاری  ،یر واه ک بلیط یر یتتش اتح اری کرپ م شری! با اری
شان ا همگ با کنجکا ی نگاهش م کننا .ایرن مرری را از ایرن پرس آقرای تررمنا
م نامیم)
سوگند (یر واه ک بلیطش را نگاه م کنا)  :کوپه شماره  !44درست اومدم؟!
آزاد :درسته آقای محترم! کوپه شماره یازدست!

( ترمنا چماانش را جا م یها ر ی صناه م نشینا با ترر برا ییگرران خررش
بش م کنا .پس از اناک مکث تلرک از جای برم خیرزی بر ترراز آزای مر ر ی
ترمنا مشغرل رق زین ر زنام اش م شری)
سلوکی (یر واه ک انمری م کنا یرمرش صحبح م کنا)  :جناب آزاد جانتب
احتیاط رو رعایت بفرمایید بعید می دونم این آقا حال و هتواش مثتل متا
باشه!!
آزاد (یر واه ک انمری م کنا یرمرش صحبح م کنرا)  :بلته درستته ...متنم
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خیلی بعید می دونم!
سلوکی (همان انمری قبلر )  :بگذارید با جناب انتظاری هتم یتک مشتورتی
بکتتنم( ...برر تررمح انتظرراری مرر ر ی بررا همرران انمررری صررحبح یرمرشرر )
آقای انتظاری! بعید می دونم این آقا مثل ما اهل دل باشه نظر شما شیه؟
انتظاری :نمی دونم! نمی خواید اشاره ای کنید؟ ما هم ارتباطمون رو اگتر
خاطرتون باشه اتفاقی فهمیدیم!
سلوکی :خودشه!! با من! درستش می کنم!

(تلرک م ر ی یر جای خریش م نشینا)
سوگند (ر زنام را هحظ ای کنار م مذاری)  :عذر می خوام! مثل این که جمتع
دوستانه شما رو بر هم زدم!!
آزاد :جمع دوستانه؟!
سوگند :بله! ظاهرا شما همدیگه رو می شناسید!
آزاد (ب تلرک نگاه م کنا)  :آهان بله  ...خوب شاید ...تا حدودی...
سوگند :شاید بتونم به مسئول واگن بگم کوپه دیگه ای رو به من معرفتی
کنه..
آزاد :نه قربان این شه حرفیه! به هر حال کوپه که اختصاصی نیست!
سلوکی (ب ترمنا نگاه م کنا)  :البته شاید هم باشه!!
سوگند :منظور؟
سلوکی :منظورم اینه که ...منظورم اینه که این ...این بلیطو شتما از کجتا
تهیه کردید؟!
سوگند :متوجه نمی شم؟!!
آزاد :کامال مشخصه این بلیطو از کجا تهیه کردید؟
سوگند :از یک آژانس شطور مگه؟!
آزاد :ببیند جناب ...جناب...
سوگند :من سوگند هستم!!
انتظاری :سوگند؟ فامیل شما سوگنده؟!
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سوگند :بله ! شرا اینقدر تعجب کردید؟
آزاد :ببینید جناب سوگند الزم نیست شیزی رو از ما پنهان کنید شاید شما
هم مثل ما...
سلوکی (با تهایا)  :آقای آزاد!!؟؟
آزاد :ببینید شما مطمئنید که این بلیطو از آژانس تهیه کردید؟
سوگند :شما مطمئنید که حالتون خوبه؟!
سلوکی( :بلنا م شری م ایستا)گترفتم آقتا ...تمومته ...وضتعیت قرمتزه
دوستان! (مجای م نشینا)
سوگند :من اصال از حرفای شما سر در نمی آرم
آزاد :می بخشید ...راحت باشید ...یک سوء تفاهم ساده بود!
سوگند :آهان! سوء تفاهم!
انتظاری :خیلی جالبه ،فامیل شما سوگنده و در ایستگاه سوگند هم ستوار
شدید!!
سوگند :آه بله! شه تصادف جالبیه این مطلب .من زیاد تتوی ایتن مستیر
رفت و آمد دارم خیلی ها اینو بهم می گن!

(مامرر قطار با ذذا اری م شری)
سلوکی :به به این هم ناهار ...باد آمد و بوی عنبر آورد( ...بر م خیزی تین
را از یتح مامرر م میری) جناب آزاد مطمئنیتد از نتون و ماستتون پشتیمون
نیستید؟ می تونیم کباب رو شریک بشیم ها!
آزاد(م خنای) :نه ممنون...

( مامرر قطار قبل از خر ج مترج ترمنا م شری مریبان اورال پرت مرم م کنا.
مری اینان یکایگر را م شناتنا .با خرر ج مرامرر از کرپر  ،صرحن کرم کرم تاریر
م شری ...با ر شن شان صحن تلرک مشغرل خالل کرین یناان هاترح نگراه
هم ب مکاتب یاری ...آزای انتظاری خرابنا ...ترمنا ر زنامر مر خرانرا .هحظرات یر
تکرت م مذری)
سلوکی (یر وال خالل)  :سفر با قطار همینش بده ...خسته کنندف!
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(ترمنا کم ر زنام را پایین م یها تلرک را نگاه میکنا)
سلوکی ( مترج نگاه ترمنا م شری)  :هواپیما بهتره! اینطور نیست؟!
سوگند :شرا با هواپیما سفر نکردید؟
سلوکی :هواپیما؟!  ...کاشکی به میل خودم بود...
سوگند :به میل خودتون؟!
سلوکی :آخه می دونید این بلیط به میل خودم( ...مری مترج چیزی شاه باشا
مکث م کنا) ا( ...م خنای) هه  ...ولش کنید اصال!

(ترمنا کم نگاهش م کنا ی باره مشغرل خرانان م شری)
سلوکی :راستی شغل شما شیه؟
سوگند( :نگاه عمیق ب تلرک م کنا با ن یاین پاتخ مجایا مشرغرل ر زنامر
م شری)
سلوکی( :با خریش) هه! زکی! ضایع شدیم رفت!
(هحظات یر تکرت م مذری)
سلوکی :می شه به روزنامتون نگاهی بندازم؟!
سوگند :بله البته ...صفحه اقتصادی خوبه؟!
سلوکی :بله که خوبه ...باالخره ما کاسب جماعت همتین شیزهتا رو بایتد
بخونیم دیگه ( ...م خنای)
(ترمنا صفح ای را جاا م کنا ب یتح تلرک م یها)
سوگند :بفرمایید!
سلوکی :قربون دستون!
(باز هحظات یر تکرت م مذری)
سلوکی (مشغرل نگاه کرین ر زنامر )  :همش حرف پول  ،پول پول ،شیته ایتن
پول آقا که اینقدر همه رو گرفتار خودش کرده؟! قتدیم بهتتر بتود آقتا...
(یر میان ورفهایش ماه هم ب ترمنا نگاه م کنا) جدی می گم ...حاال متا کته
نبودیم ولی از بزرگترهتامون شتنیدیم ...متردم اینقتدر در بنتد مادیتات
نبتتودن ...دلهاشتتونم پتتاکتر بتتود ...دعاهتتا هتتم زودتتتر مستتتجاب
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می شد( ...ر ب ترمنا) غیر از اینه؟!
سوگند :به هر حال این هم نظریه!
سلوکی :جدی می گم قربان! شما نگاه کنید هر شی مادیات میتون بشتر
رشد کرده معنویات کمتر شده ...می گید نه؟ یک نگاهی به ستیر تتاریخ
بندازید( ...ی باره ر زنام را بر م یاری) خدا نیاره واقعا ...پولی که بخواد آدمتو
از معنویات دور کنه به درد الی جرز متی ختوره ...شتما حستاب کنیتد...
( نامهان مکث م کنا صفح ر زنامر را برا یقرح براا مر آ ری بر قسرمت خیرره
م شری ...تپس با تعجب ناراوت ایام م یها) عجب! این شیه نوشته؟
(ترمنا تلرک را نگاه م کنا)
سلوکی (با اضطراب هیجان متن خبر را م خرانا)  :کارشناسان اقتصادی یقین
دارند که زعفران تا انتهای هفته قیمت سر سام آوری پیدا خواهتد کترد.
ایشان میزان افزایش قیمت این محصول را بین  15تا  05درصد عنتوان
کردند!!
سوگند :این خبر براتون جالبه؟!
سلوکی( نگران ب خرانان ایام م یهرا)  :از طرفی قیمت آلو در بازار خشکبار
تا انتهای هفته به شدت افت خواهد داشت .میزان افت این محصول بین
 05تا  05درصد خواهد بود ...کارشناسان علت این امر را...
(یتتان تلرک شل م شری ر زنام از یتتش تر می رری)
سوگند :شما حالتون خوبه؟!
سلوکی (بسیار پریشان)  :من ...من...
سوگند (بر م خیزی کم آب یر هیران م ریزی  .کنار تلرک م نشینا هیران را ب
یتح ا م یها :) ...مشکلی پیش اومده؟!
سلوکی(یر واه ک مرتب واهش براتر مر شرری)  :متن ...متن عمتده فتروش
خشکبارم ...هفته قبل ...هفته قبل  ...کلی آلو خریدم ...کلی آلو ...خریدم...
سوگند :عجب ...شه اتفاق بدی!  ...زعفران هم می فروشید؟
سوگند (با وراس پرت

بهح زیم )  :زعفرون؟ بله  ...بله...
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سوگند :خوب زعفران هم گران می شه ...این ضررتونو جبران نمی کنه؟
سلوکی :شرا ...اما  ...اما روی آلوهتا کلتی ضترر متی کتنم ...کلتی ضترر
می کنم...
سوگند :عجب ...ظاهرا ضرر هنگفتی می کنید!
سلوکی(میج نگران)  :بله ...بله...
سوگند :به نظر حالتون خوب نیست ...میخواید مسئول واگن رو در جریان
قرار بدم؟
سلوکی (میج منگ )  :نه نه  ...فقط یه تلفن  ...من همراهمو نیاوردم ...آخه
برای این سفر الزم نبود ...یعنی ،یعنی عشق این سفر هتوش و حتواف
برام نذاشت( ...با ورص) هوش و حواف نذاشت...
سوگند (همراهش را از جیرب بیرر ن مر ا ری)  :بفرماییتد! خوشتبختانه آنتتن
می ده!
سلوکی ( یتتپاچ همراه را م میری)  :ممنون  ...ممنون( ...تری شرماره میگیرری)
الو؟ ...الو سالم حاج آقا! خوبین؟ خسته نباشید ...قربان شما ...دعا گتوی
شما ...ممنونم شما لطف دارین ...حاج آقا آلوی بخارا نمی خرین ...حتاج
آقا  45درصد زیر قیمت بازار تقدیم می کنم ...تتازه خریتدین؟ جتدا؟! ...
قیمتش خوبه ها ...خواهش می کنم ...هر طتور صتالحه ...قربتان شتما...
امری ندارید ...لطف دارین امری ندارین؟ خدا نگهدار...

(مجایا ب ترعح شماره م میری از تر صاای ا آزای تلرک بیراار شراه انرا
مریا مترج اضطراب ا مشت انا)
سلوکی :الو؟ حاج آقای جوادی؟ کجان؟ مسافرت؟ کی میان؟ موبایلشتون
شنده؟ ( ...عصرب ) بده آقا شمارشو من  2ساله دارم باهاش کار می کتنم؛
اجازه نداری شیه؟! اه ( ....قط م کنا مجایا شماره م میری)
آزاد :اتفاقی افتاده جناب سلوکی؟
سلوکی (پات ش را نم یها)  :الو؟ سالم آقای رستگار  ...خوبین ...قربانتون
محبت دارید ...حاج آقا زعفرون شند؟ فروش ندارین؟  ...شترا حتاج آقتا
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خبری شده؟!  ...جنس تموم کردین؟ انیتمتون نکنیتد حتاج آقتا متا کته
مشتری خودتونیم!! ...بله  ...خواهش میکنم ...قربان شما  ...امری ندارید؟
خدانگهدار ...خداحافظ(...تلفن را قط م کنا ملتهب ایامر مر یهرا) فایتده
نداره آقا ...همشون البد خوندن روزنامه رو( ...تلفن را ب ترمنا م یها)
انتظاری :مشکلی هست آقای سلوکی؟
سلوکی (ب ورصل

عصب )  :شه می دونم آقا بدبخت شدم رفت...

آزاد :خدا نکنه این شه فرمایشیه؟
سلوکی :فعال که ظاهرا خدا خواسته ما بدبخت بشیم...
انتظاری :شه خوب بود می فرموید مشکل شیه شاید کمکی از دستت متا
بربیاد.
سلوکی (همچنان ملتهب عصرب )  :جنس زیاد خریدم روزنامه نوشته تا آخر
هفته قیمت میاد پایین ...عجب مصیبتیه...
آزاد :ای بابا روزنامه ها گاهی خبرهای کذب هم می نویستن خودتتون رو
نبازید اعتماد به نفس داشته باشید ...مدیریت بحران کنید !
سلوکی :برو آقاجان دلت خوشه! من می گم دارم بدبخت می شتم شتما
می گی مدیریت کن؟!
سوگند :به هر حال االن و در سفر شه کاری از دست شما ساختس؟
انتظاری :کارمندی ندارید کارها رو هماهنگ کنه تا شما برگردید؟
سلوکی :داشتم اخراج کردم( ...چیزی ب یای م ا ری خطراب بر تررمنا ایامر
م یها) آقا اون تلفنتو لطف می کنی...
سوگند :با کمال میل (تلفن را ب یتح تلرک م یها)
سلوکی (شماره م میری)  :الو ...التو احستان ختوبی؟ متنم ستلوکی ...متن
مسافرتم  ...ببین یک موضوعی شده باید بری جنس ها رو همتین امتروز
هر طور شده رد کنی ...نمی رم یعنی شی؟!  ...حاال یتک دلختوری پتیش
اومده تموم شده کشش نده ...بیمه نکردم یعنی شی؟ ( ...عصب )  0ستال
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کار کردی که کردی عوضش بهت هزار تا محبت دیگه کردم ...خوبی هتا
رو ندیدی حق بیمتو دیدی؟  ...نکردم! ده بارم بهت گفتم توی صتنف متا
کسی کارگر بیمه نمی کنه ...برای من روضه نخون می ری یتا نته؟  ..بته
درک که نمی ری ...آره ...خاک بر سرت کنن هر کی دیگه به جای تو بتود
زیر دست من االن برای خودش مغازه زده بود ...آره  ...آره( ...هحن عامیانر )
برو گمشو ...خدا احتیاج آدمو به آدم رنل نندازه( ...تلفن را قط م کنا)
آزاد :ای بابا اقال باهاش نرم صحبت می کردید راضی بشه دوباره بیاد...
سلوکی  :آقا اینا رنلن محبت سرشون نمی شه! دستتو تا آرنج بکنی توی
عسل بذاری دهنشون گاز می گیرن که هیچ تفم روش می کنن!!
(تلفن ترمنا را یر جیبش م مذاری)
سوگند (خطاب ب تلرک )  :تلفن لطفا!
سلوکی  :چی؟ ها بله تلفن! ( ...تلفن رح به س گن م ده )
سوگند :با این حساب ضرر هنگفتی می کنید!!
سلوکی :باید برگردم! خودم باید تا دیر نشده دست به کار بشم...
آزاد (با تعجب)  :برگردید؟
سلوکی :تا ایستگاه شقدر مونده؟
سوگند :فکر می کنم  45دقیقه دیگه...
انتظاری :فکر میکنم ایستگاه دامغان باشه...
سوگند :بعید می دونم! اگر اشتباه نکنم به ایستگاه منفعت می رسیم!!
انتظاری :منفعت؟!
آزاد :ای بابا مثل این که توی این مسیر مرتبا ایستگاه جدید زدن
سلوکی :منفعت دیگه کجاف نزدیک کتدوم شتهره؟ ماشتین گیتر میتاد
برگردم؟
انتظاری (خطاب ب ییگران اما بیشتر با خریش)  :من خیلی وقت نیست که ایتن
مسیرو آمدم ...این ایستگاه رو نشتنیده بتودم  ...درستت مثتل ایستتگاه
قبلی...
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(تلرک ب تمح تایلش م ر ی تا آنها را جم کنا)
آزاد (با تعجب)  :جدا می خواد تشریف ببرید جناب سلوکی؟!!...
سلوکی :نخیر می خوام همینجا تشریف داشه باشم تا خبر ورشکستگیمو
بهم بدن...

(انتظاری ک تا کنرن ت ح متفکر بریه اتح ب خریش م ایا)
انتظاری :آقای سوگند! جناب آزاد! ...می شه شند لحظه بنده رو بتا آقتای
سلوکی تنها بذارید؟!
آزاد :بله ...بله خواهش می کنم...
انتظاری :جناب سوگند؟
سوگند :البته ...اگر این کار کمکی به ایشون می کنه با کمال میل...

(آزای ترمنا هر ی خارج م شرنا  .ترمنا یرتح قبل از خر ج ر ب تلرک کریه
چنین م مریا)
سوگند :به هر حال عقل سلیم حکم می کنه که برگردید هر شنتد ممکنته
احساف شیز دیگه ای بگه ...فعال( ...خارج م شری)
انتظاری :آقای سلوکی مثل این که فراموش کردید ما بترای شتی داریتم
سفر می کنیم؟
سلوکی :آقای انتظاری قربونتون بترم متن کته از خدامته باهتاتون بیتام
خودتون هم می دونید اما شیکتار کتنم .متن ورشکستت بشتم حضترت
راضی ان؟ زن و بچم زیر فشار برن ،اسیر دست طلبکار بشتیم حضترت
خوشحال می شن؟
انتظاری :نه! اما ایشون قطعا مطلع به احوال متا هستتن ...بته خودشتون
متوسل بشید ...شما به قول خودتون سالهاست منتظر این موقعیت بودین
نباید از دستش بدین...
سلوکی :آقا شما که غریبه نیستین  ...بنده نگرانم که...نکنته ایتن ستفر
باعث بشه من ورشکست بشم ...،می دونین ،گتاهی هتم شتده کته متن
توسل کردم ولی جوابی نگرفتم...نگرانم که این دفعه هم جواب نگیرم ...
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انتظاری :شاید اون موقع ها صتالح نبتوده .شتاید جتواب دادن و شتما
نشنیدید .معنی جواب دادن که ایتن نیستت خودشتون تشتریف بیتارن
مستقیم بهتون حرفی بزنن .به هزار و یک طریتق جتواب متی دن منتهتا
گوشهای ما باید شنوا باشه .قطعا ایشون صالح ما رو بهتتر از خودمتون
می دونن ...شاید اون موارد امتحانی بودن تا ببینن در اعتقتادتون ثابتت
قدم می مونید یا نه ...بی خودی که این نامه به دست شما نرسیده...
سلوکی :آقا جان من نمی تونم روی زندگیم ریسک کنم ...زن و بچم شته
گناهی دارن ...خدا جای حق نشسته...
انتظاری :شاید این یک جور امتحانه آقای سلوکی...
سلوکی (باز عصب م شری)  :شایدم نیست آقای انتظتاری ...شتایدم ختدا
می خواد منو امتحان کنه ببینه من واسه زن و بچم که بنده های اونتن از
آرزوی دل خودم که دیدار امام زمانه می گذرم یا نه ...ها؟! شرا اینطتوری
نمی بینید؟ اگتر بتا شتما بیتام و بترم دنبتال آرزوم اون وقتت مرتکتب
خودخواهی می شم و توی امتحانش رد .اینم یک مدلشه!
انتظاری :این که توجیهه!
سلوکی( :ب بیر ن نگاه م کنا) مثل این که داره سرعتش رو کم می کنه...
(بلنا م شری کیفش را یر یتح م میری)...
سلوکی :آقا مارو حالل کنید ...توفیق باشه باز ما رو می طلبن!
انتظاری :شما رو که طلبیدن خودتون دارید...
سلوکی (یتح انتظاری را م میری ب ز ر یتح م یها)  :آقا یا علی...
(برر

رررف یر ورکررح مرر کنررا قبررل از خررر ج تررر را برر تررمح انتظرراری بررر

م مریانا)
سلوکی :اگر سعادت داشتید و مالقاتشون کردید سالم مخصوص بنده رو
خدمتشون ابالغ کنید ...بهشون بگید گرفتاریه دیگه خبر نمی کنته ...امتا
خدا می دونه دلم با ایشونه!! ...

(صحن را ترک م کنا انتظاری یر تط صحن ماناه اتح ...صحن تاری

م شرری...
21

با ر شن شان مجای صحن  ،قطار یر وال ورکح اتح ...ترمنا مجایا مشغرل مطاهعر
ر زنام اتح ترجه ب انتظاری آزای نااری .آزای انتظاری یر کنار هم نشست انا .هر
ی چهره ای مرفت یارنا).
آزاد :یعنی واقعا این یک امتحان بوده؟ امتحانی که به سلوکی نشون بدن
شقدر مرد راهه؟ امتحانی که بهش نشتون بتدن متال و امتوالش بتراش
مهمتر از امام زمانشه؟
انتظاری :نمی دونم ...فقط یک بار شیزی رو شنیدم که ستخت بته دلتم
نشسته..
آزاد :شی شنیدید؟
انتظاری :خدا آدما رو به همون شیزهایی که ادعاشون متی شته امتحتان
می کنه...
آزاد :شه حرف قشنگی...
انتظاری :قشنگ و تلخ...
آزاد :شما واقعتا ادعتایی داشتتید؟ ادعتایی داشتتید کته بایتد امتحتان
می شدید؟
انتظاری :شما شی؟!
آزاد :من؟! نمی دونم شاید شیزهایی که توی سخنرانی هام می گم...
انتظاری :سخنرانی ها؟!

(فالش ب

ب مذشت  ...آزای ب جلری صحن م ایا ر بر ی تماشاچ قرار م میرری.

مری مشغرل ت نران اتح ...ی بازیگر ییگر یر جای خری فیکس هستنا)
آزاد :سعی کنید محبتتونو به پای کستی بریزیتد کته بیشتترین ارزش رو
داشته باشه ...کسی که اون انرژیی رو که به پاش متی ریزیتد بته شتما
برگردونه ...به عبارت دیگه شما می بینید انرژیی رو کته در پکتیج هتای
محبت نثار دیگران می کنید و ارزش هایی رو که به اونها می دید شتاید
تا مدتی به شما برگرده اما پس از مدتی همه شیز راکد متی شته ...ایتن
محبت دیگه به شما برنمی گرده ...این انرژی دیگه به شما بر نمی گترده
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و اینجاست که دشار سرخوردگی می شید ...می بینید گتاهی عزیزتترین
کسانتون یک کاری می کنن که دلتون رو می رنجتونن  ...اینجاستت کته
دیگه اون انرژی به شما بر نمی گرده ...نمی خوام بگم به دیگران محبت
نکنیم یا انرژی عشق رو به پای اونها نریزیم می خوام بگم که هر کستی
ظرفیتی داره و تا جایی می تونه این انرژیی رو که نثارش می کنیم به متا
برگردونه ...اما براستی کسی نیست که بتونه همیشه و همته وقتت ایتن
انرژی رو به ما برگردونه؟ البته که هست ...امام شتما ...امتام زمتانتون...
اون کسیه که هر شقدر انرژی براش صرف کنید اونتو بته شتما بتر متی
گردونه ...آقایان محترم ...بانوان بزرگوار ...دوای دردهتای زمتین ظهتور
اوست ...و ظهور او زودتر محقق می شه اگر دلها زودتر متوجه او بشه...

(برمشح ب زمان وال) ...
انتظاری :انرژی محبت رو به پای کسی بریزید که به بهترین نحو اون رو
به شما برگردونه ...شه حرف زیبایی...
آزاد :زیبا و واقعی!

(هحظات یر تکرت م مذری) ...
آزاد (خطاب ب انتظراری)  :می بخشتید! متن بترم شتایی بگیترم ...عجیتب
خستم ...شما میل ندارید؟
انتظاری :نه خواهش می کنم ...بفرمایید.

(آزای ورکح م کنا از کرپ خارج م شری ...صحن خامرش م شری...
با ر شن شان مجای صحن آزای پریشان میج اری صحن م شرری ...انتظراری بیرر ن
اتح ...ترمنا پشح ب تماشاچ ب بیر ن پنجرره خیرره شراه اترح ...آزای بر همران
ضعیح پریشان ر ی صناه م نشینا)...
آزاد (پریشان میج)  :خدای من! خدای من!...
سوگند (یر واه ک مترج ا شاه اتح ب

رفش بر م مرریی)  :اتفتاقی افتتاده

جناب آزاد؟!

(آزای پات

نم یها ،یتتش را ر ی پیشان م مذاری ب صرناه تکیر مر یهرا.

ترمنا ورکح م کنا برایش هیران آب م ریزی ب یتتش م یها ...آزای هیران را
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م میری با ه م خرری ...از این پس آزای ب کل اختیرارش را از یترح یایه اترح
مات مبهرت اتح )
آزاد (کالف )  :شقدر گرمه( ...یکم باای پیراهنش را باز م کنا)
سوگند :شما هم که بهم ریختید؟ ایندفعه شی ارزان شده جناب آزاد؟!
آزاد (مبهرت تریر مم)  :کوپه کناری ...ک ...و ...په ...کنا ...ری!...
سوگند :کوپه کناری؟ کوپه کناری براتون جالبه؟
آزاد (وال خریش را نم فهمرا)  :کسی که اونجاست ...کسی که تتوی کوپته
بغله ..اون ...اون دختر...
سوگند :آهان!  ...باید زودتر متوجه می شدم! ...عاشق شدید!
آزاد :یک سال قبل توی یکتی از ستخنرانی هتام دیتدمش ...رو یکتی از
صندلی های ردیف جلو ،شنتد لحظته ای حواستم رو پترت کترد .شقتدر
شگفت انگیز بود...
سوگند :بود؟ یعنی االن نیست؟
آزاد (ر یای )  :شقدر شگفت انگیزه!

(ترمنا هب نا خاص م زنا)
آزاد :مبهوت شدم ...رشته کالم از دستم در رفت ...یته شیتزی نشستت
توی قلبم ...می دونید  ...می دونید ...دقیقا همون خصوصتیاتی رو داشتت
که من همیشه برای همسر فرضیم توی نظرم بود ...شهره اش هم.نی بود
که من می خواستم( ...هب نا)  .داشتت بتا دقتت بته متن نگتاه متی کترد
،سخنرانیم روش تاثیر گذاشته بود ...به دستش نگاه کردم هیچ حلقه ای
نداشت ،نفهمیدم شطوری حرفامو تموم کردم ...رفتم پشتت ستن ...تتا
بخودم جنبیدم که ببینم کیه یا آدرستی ازش گیتر بیتارم تتا ختانواده رو
بفرستم برای خواستگاری ،رفته بود ...رفته بود ...برای همیشه گم شتد..
من موندم و حسرتش ...بارها و بارها سعی کردم فکرشو بکشم ...ستعی
کردم فراموشش کنم  ...اما ...اما...
سوگند :اما به قول امیلی برونته " ...عشق هرگز نمی میرد" ...ها؟!
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آزاد :اما ...اما یادش مثل خوره افتاده بود به جتونم ...رهتام نمتی کترد...
دست از سرم بر نمی داشت...
سوگند :سخنرانی هاتون ...حرفایی که توی سخنرانی هاتون می زدیتد...
کمکی به خودتون نکرد؟!
آزاد :سخنرانی های من؟! حرفام؟ شما سخنرانی های منو شنیدید؟
سوگند :شما آدم گمنامی نیستید جناب آزاد!
آزاد (با بغض)  :سخنرانی های من...
سوگند :موضوعش شی بود؟  ...آهان! ..تکنولوژی بازگشت انرژی محبت!
درست گفتم؟!
آزاد :شرا؟ شرا حرفام کمکی به خودم نکرد؟! شرا حرفام کمکی به ختودم
نمی کنه؟ اونم االن توی این سفر ...این سفر عجیب( ...مر شرکنا کرف
کرپ م نشینا)
سوگند ... :و دخترک االن توی کوپه کناریه ...درست به اندازه فاصله یک
صندلی و یک دیوار نازک شوبی...
آزاد (بغضش را قررت م یهرا)  :ظاهرا با خانواده بود ...داشتن اساسشون رو
جمع و جور می کردن ...البد می خوان توی ایستگاه بعدی پیاده بشن...
سوگند :امان از فراق ! باز هم دوری ...درسته؟!
آزاد (اش

م ریزی)  :نه ...نه ...ایتن دفعته دیگته نته ...ایتن دفعته دیگته

نمی تونم ...من بارها و بارها تصویر دوباره دیدنش رو توی نهتنم مترور
کردم ...این بار دیگه نمی تونم...

(انتظاری اری کرپ م شری)
سوگند (خطاب ب آزای پس از آمران انتظراری)  :اگتر حتالتون ختوب نیستت
می تونم توی جمع کردن وسایلتون کمکتون کنم...
انتظاری (با تعجب)  :رسیدیم؟! به این زودی؟
سوگند :به کجا جناب انتظاری؟!
انتظاری :به مقصد؟  ...ایستگاه آخر؟...
25

سوگند :بنشینید و استراحت کنید جناب انتظاری هنوز راه درازی مونده...

(آزای شر ع ب جم کرین تایلش م کنا .انتظاری مترج ا مر شرری .تررمنا فقرط
نگاه م کنا عکس اهعمل نشان نم یها .انتظاری ب تمح آزای م ر ی)
انتظاری :شی شده آقای آزاد؟ دارین شکار می کنید؟
آزاد (کالف )  :می بینید که دارم وسایلم رو جمع می کنم...
انتظاری :شرا؟ شی شده؟ ...هنوز که نرسیدیم...
آزاد :من زودتر پیاده می شم...
انتظاری :زودتر پیاده می شید؟ من متوجه نمی شم شی می گید...
آزاد (انقالب یکباره مری )  :آقا من اصال لیاقتشو ندارم ...خوب شد؟ ...فقتط
شمایید که لیاقت دارید ...همینو می خواستید بگم ...گفتم دیگه دستت از
سرم بردارید!
انتظاری (یر واه ک ب شات جا خرریه اتح)  :من جسارتی نکردم...
(ب ترمنا نگاه م کنا) من هنوز نمی دونم شه اتفاقی افتاده...
سوگند :خیلی سادست آقای محترم!  ....دوستتون قصد دارن در ایستگاه
سراب پیاده بشن!
انتظاری :ایستگاه سراب؟
سوگند :ایستگاه بعدی رو عرض می کنم!
انتظاری (کالف

خطاب ب ترمنا)  :باز هم ایستگاهی که من توی این همته

عبور و مرورم توی این خط حتی یکبار هم نشنیدم .بله؟!
سوگند :مشکل من نیست آقا!!
انتظاری(نگاه ب آزای ،اما پرتش از ترمنا،عصب )  :و شرا می خوان پیاده بشن؟
سوگند (فر رقص اما هحن ب تفا ت)  :شاهد عهد شتباب آمتده بتودش بته
خواب! باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد ...اما ظاهرا ایتن بتار شتاهد
عهد شباب در خواب نیامده بلکه به کوپه کناری آمده!
(آزای کیف ب یتح

پشح ب انتظاری کنار یرب کرپ ایستایه اتح .انتظاری ب ترمح

آزای م ر ی)
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انتظاری (کالفر )  :ببین آقای آزاد ....من قصد فضولی نتدارم ...ولتی شتما
خودت خوب می دونی که یک شیزی من و شما رو توی این سفر به هتم
گره داده ...به حرمت همون شیز بگید جریان این شاهد عهد شباب شیه؟

(آزای بر م مریی ب وال ر ی صناه م نشینا)
آزاد :یکی از کسایی که پای سخنرانیم بود ...یک سال قبل دیدمش  ...به
یک نگاه بد معامله ای با دلم کرد ...گمش کردم ...حاال دوبتاره پیتداش
کردم ...کوپه کناری ...دارن پیاده می شن ...اگر بره دیگه معلتوم نیستت
پیداش کنم...

(انتظاری م شکنا ...ورکح م کنا ر بر ی آزای م نشینا)
انتظاری :می خوای پیاده بشی آقای آزاد! می خوای بشی رفیق نیمه راه؟!

( ترمنا ورکح م کنا از بین آن ی با معذرت خراه عبرر کریه بیر ن م ر ی)
آزاد :شما نباید در مورد من قضاوت کنید شما جای من نیستید...
انتظاری :جواب منو بده آقای آزاد ...می خوای پیتاده بشتی ...متی ختوای
وقتی درست شند ساعت دیگه با رسیدن به آرزومون فاصله داریم بذاری
بری؟
آزاد (ترش را میان یتح هایش م میری)  :شما حال منو نمی فهمید...
انتظاری :حال تو رو نمی فهمم؟ (نام را از جیبش بیر ن مر آ ری) پس گتوش
کن ..گوش کن ببین شی می خونم( ...منقلب م خرانا)
" شما سالهاست که در این شهر دم از محبتت او متی زنیتد ...در گفتته
هاتان ،در نوشته هاتان ،در مجالستان ...اکنون گاه یاری اوست! برخیزید،
توشه برگیرید ،بار سفر بندید ،از تعلقات دل بر کنید ،قدم در راه نهیتد .و
بترسید از راهزنان و استغاثه برید به خداوند از شر ایشان و زنهار که پای
در بیراهه ننهید" ...
(نام را یر جیب م مذاری .کالف

با صاای بلنرا) نکنه اونی که توی کوپته بغتل

دیدی راهزن راهه...
آزاد (عصبان

با فریرای)  :کی گفته؟! شما حق ندارید اسم یک دختر معصوم
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رو راهزن راه بذارید! کی به شما اجازه داده قضتاوت کنیتد( ...صراایش را
پایین م ا ری ب ر شن یر مقا ترجی اتح) از کجا معلوم که همین امتحان من
نباشه ها؟ مگه من عهد نکرده بودم دل  455نفرو با محبت حضرت پیوند
بدم ...مگه نه این که یک نفر دیگه باقی مونده تا متن بته عهتدم عمتل
کنم ...شاید ...شاید این موقعیتیه تا بتونم به عهدم عمل کنم ...شاید این
دختر نفر صدمه ...شاید خدا می خواد امتحانم کنه ببینه به عهتدم عمتل
میکنم یا نه؟ شرا اینطوری نمی بینید؟
انتظاری (خست

افسریه)  :شاید هم آخرین نفر خودت باشی  ...شاید نفتر

صدم  ...همون که باید دلشو با محبتت مهتدی گتره بزنتی ...یتک گتره
واقعی ...خودت باشی...

(صاای ترمز قطار ایستاین آن ب مرش م رتا)
انتظاری (منقلب)  :این ایستگاهها ...پسرم! ...من هیچوقت اینهتا رو تتوی
این مسیر ندیده بودم ...ایستگاه منفعت ...ایستگاه سراب ...نکنه اونی که
به خاطرش داری از مرکبمون پیاده می شی ...به جای آب حیات ...سراب
باشه!
(آزای ترش را میان یتتها مرفت

تکرت کریه ترمنا اری کرپ م شری)

سوگند(خطاب ب آزای) :به ایستگاه رسیدیم ...شاهد عهد شباب ...گویا دارن
پیاده می شن...
(آزای بر م خیزی ....اناک مکث م کنا تپس ب تمح یرب کرپ م ر ی .انتظراری
یر آخرین هحظات باز ا را می رانا)
انتظتتاری :پتتس حرفتتات شتتی متتی شتته؟ کتتو اون ادعاهتتایی کتته تتتوی
سخنرانی هات می کردی ...مگه نمی گفتی انرژی محبت رو به پای کسی
بریزید که می دونید و مطمئنید که اونو بهتون بر میگردونه؟!
(آزای تامل م کنا )...
انتظاری :خداوند آدمو به شیزهایی که ادعاش می شه امتحان می کنه

(آزای با ن هیچ کالم کرپ را ترک م کنا ،صحن کم کم تاری

م شری ...با ر شن
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شان صحن  ...انتظاری تر یر میان ی یتح ر ی صناه نشست اتح ...ترمنا ر بر ی
پنجره قطار ایستایه اتح ،باران م باری ،واا ییگر شب اتح)...
سوگند (با خریش)  :داره بارون میاد ...شقدر از بارون متنفرم!

( قطار ترت م زنا ترعتش را کم م کنا .ترمنا بر م خیزی خرریش را مرترب
م کنا چترش را بر م یاری انمری م کنا ک م خراها پیایه شری ...انتظاری مترجر
ورکات ا م شری)
انتظاری( :با عن ) قصد پیاده شدن دارید آقای سوگند؟
سوگند :براتون مهمه؟!
انتظاری :و نام ایستگاه بعدی شیه؟
سوگند :تجدد! نامش تجدده! شما که ایستگاه اخری هستید مگه نه؟!
انتظاری :بازی بس نیست؟
سوگند :بازی؟ به بازی عالقه مندید؟
انتظاری :بس کنید خواهش می کنم آقای محترم! اگر کل این قطار ،کتل
این سفر ،یک رازه ،قطعا شما هم قسمتی از این راز هستید...
(ترمنا ب عالمح ناانستن یانستن یتتهایش را باز م کنا)
انتظاری :این ایستگاههای عجیب و غریب ...ما از لحظه حرکت تا به حال
حتی یکبار هم در ایستگاههای معمول این مسیر توقف نکردیم ...و جالب
اینه که شما اسم تمام این ایستگاهها رو می دونید ...من می خوام بدونم
این قطار داره کجا می ره؟ و شما ...شما کی هستید؟!
سوگند :نام بنده که می دونید من سوگند هستم!
انتظاری :بله! آقای سوگند که مثال کامال اتفاقی در ایستگاه سوگند ستوار
قطار می شن! و اتفاقا بعد از سوار شدنشون دوستان متن یتک بته یتک
پیاده می شن ...اون نامه ها...
سوگند :نامه ها؟!
انتظاری :وانمود نکنید که شیزی نمی دونید ...من از همون ابتدا هم به این
موضوع شک کردم ..نوشتن اون نامه ها کار شما بوده درسته؟ تهیه بلیط،
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فرستادنش در منزل ما ...این قطار خاص! اینها شیه؟ یک مدل شوخی؟
سوگند :داریم به ایستگاه نزدیک می شیم...
انتظتتاری( :ر برر ی یرب کرپر مر ایسرتا) ...متاستتفم! تتتا قضتتیه رو نتتدونم
نمی نارم پیاده بشید ...بعد از این که قضیه رو فهمیدم اون وقت با هتم
پیاده می شیم ...منم بیشتر از این قصد ندارم وقتمو توی این قطار تلتف
کنم ...اگر این قطار مسیر معمولی رو طی می کرد باید دو ساعت قبل بته
مقصد می رسیدیم ...منظورم ایستگاه آخره!
سوگند (بسیار جای پر نفرذ)  :من باید پیاده بشم جناب انتظاری!
انتظاری( :کرتاه م آیا) باشه ! باشه! فقط بهم بگید  ...فقط بهم بگید شرا؟
شرا این کارو کردید؟ اون روزنامه ...اونی که دست آقتای ستلوکی دادیتد
من تمام مدت فکر کردم ...توی روزنامه های معتبر همچین روزنامته ای
نیست ...تیراژش یکته  ...یتک  ...یعنتی تنهتا یتک نستخه ازش شتا
شده(...اناک مکث م کنا نفس تازه م کنا آرا تر ایام م یها) بعد از رفتن
سلوکی ،توی فاصله ای که رفتید بیرون نگاش کتردم ...اون وقتت شتک
کردم اما نتونستم حرفی بزنم  ...اما بعد از رفتن آزاد...
سوگند :رسیدیم به ایستگاه جناب انتظاری...
انتظاری :باشه  ...بسیار خوب ( ...انمری م کنا ک با پیایه شان ترمنا مشرکل
نااری) بهم بگید شرا ...شرا جناب سوگند ...شرا با ما این کارو کردید؟
سوگند :خیلی دوست دارید بدونید؟
انتظاری :بله  ...بله می خوام بدونم...
سوگند :شون سوگند خوردیم جناب انتظاری...
انتظاری :سوگند؟
سوگند :کتاب آسمانیتون ...قرآن نمی خونید؟
انتظاری(پس از مات تامل ،زمزم زیر هب) :
...و شیطان به خداوند گفت به عزت تو سوگند که جز بندگان خالص شده
ات ،همه آنان را گمراه می کنم( ...با وشح ب ترمنا نگاه م کنا عقرب مر
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ر ی) پس من شی ...شرا با من کاری نداشتید؟ ...
سوگند (هب نا)  :با شما هم کار داشتیم آقای انتظتاری  ...متی خوایتد بته
عقب برگردیم؟

(یر این واهح بازیگران با بریاشتن قا های بر عکس مری ب زمان مذشت م ر نرا
انتظاری مجاا ییاهرمش را م مریا)
انتظاری :وانمود نکنید که شیزی نمی دونید ...من از همون ابتدا هم به این
موضوع شک کردم ..نوشتن اون نامه ها کار شما بوده درسته؟ تهیه بلیط
فرستادنش در منزل ما ...این قطار خاص! اینها شیه؟ یک مدل شوخی؟

( بازیگران مجایا چنا بار صحن را یر خالف جهح قبل ی ر م زننا مریا ب زمان ورال
بر م مرینا!)
انتظاری :یعنی  ...یعنی اون نامه ها از طرف شما نبود ...یعنی اونها واقعتا
از طرف...
سوگند :ما قسم خوردیم که به بیراهه ببریمتون  ،دوست داریم کاری کنیم
اگر هم توی این ایستگاه پیاده نشید  ،تتوی ایستتگاههای بعتدی پیتاده
بشید ...شاید تا ایستگاه آخر خیلی راه مونده باشه جنتاب انتظتاری ،و از
این به بعد اسم همه ایستگاهها مختلفه و نتیجه ی کار یکیته" ...غفلت "
"،سستی""،هالکت" !! ...به جز آخری که "نجاته"!
انتظاری (زیر هب زمزم م کنرا) " :و به خدا قسم  ،او غیبتى طوالنى خواهد
داشت که هیچ کس در آن نجات نمىیابد مگر کسى که خداى تعالى او را
در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل فرج موفّق نماید".

سوگند :و فکر می کنید شما از اون دسته اید؟ از دستته ای کته ختداتون
اعتقاد شما رو ثابت نگه داره و موفق به دعا برای تعجیل ظهتور باشتین؟
شما شک نکردین؟
انتظاری :اگر من شک کرده بودم شرا تالش کردم دوستتانم رو از پیتاده
شدن منصرف کنم؟
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سوگند (آرا م خنای)  :بیایید با هم رو راست باشیم آقای انتظتاری! شتما
تالش کردید دوستانتون رو نگه دارید تا قوت قلبی برای خودتون داشتته
باشید .تا سر پوشی روی شکتون بگذارید .درسته جناب انتظاری؟
انتظاری :اگر من به وجود او شک داشتم شرا اون همه سر کتالف بترای
دانشجوهام ازش حرف می زدم؟
سوگند :شاید قبال شکی در این مورد نداشتید اما این روزهتا شتی؟ ایتن
روزها شک دارید! مطالعات جدیدتون! اون کتب خاص بدجوری فکرتتون
رو به هم ریخته! درست نمی گتم جنتاب انتظتاری؟! امتان از دیتن پتدر
و مادر زادی! دین طوطی وار هان؟ دین که طوطی وار شتد ریشته هتاش
سست می شه ...درخت بدون ریشه رو باد خیلتی زود از جتا در میتاره...
و البته این خیلتی خوبته( ...آرا مر خنرای) ایتن خیلتی بترای متا خوبته
(ی باره م خنای)
انتظاری :دین طوطی وار؟ می خواید بگید اعتقادات من! انتظتاری! استتاد
دانشگاه! مدرف معارف استالمی ! دیتن متن طتوطی واره؟ متی خوایتد
بفرمایید بنده اعتقاداتمو بدون دلیل قبول کردم؟ (پرزخنا) البد برای همتین
بوده که فکر می کنید می تونید منم از قطار بندازید بیرون بله؟
سوگند (آرا ) :می دونید ! شما آدما موجودات عجیبی هستید .گتاهی تتوی
بازار نگاهتون می کنم .از سر تفریح! می بینم که برای خریتدن مقتداری
میوه مدتها میوه های دیگه رو جا به جا می کنید .خوب حقم داریتد! البتد
می خواید شکمتون رو میهمان میوه های خوب کنید(آرا م خنای)
اما برای دینتون ،برای غتذای روحتتون بته انتدازه اون میتوه هتا ارزش
....آ(مری مترج م شری ک بایا مسیر ورف را عرض کنا) ...راستتی اصتال شترا
باید غذاهایی رو که می خواید به روحتون بدین مثتل اون میتوه هتا ستوا
کنید؟ ها؟ شه لزومی داره؟ اعتقادات عامیانه  ...و این خیلی خوبته( ...مر
خنای) خیلی خوبه!

(انتظاری م شکنا ...ر ی صناه م نشینا ...ترمنا ورکح م کنرا  ،مرری قصرا
32

یاری خارج شری ...تپس بر م مریی خطاب ب انتظاری چنین م مریا)
سوگند :اگر خواستید پیاده بشید،زیاد عذاب وجدان نداشته باشید!
انتظاری :شرا فکر می کنید منم مثل دوستهام پیاده می شم؟
سوگند( :با ترییا) عجله نکنید جناب انتظاری ...می دونید! این قطار هر روز
وقتی از مبداء راه می افته پر از مسافره ...اما یکتی یکتی میتون راه و بته
اختیار خودشون پیاده می شن ...یکی توی ایستگاه منفعت ،یکی ایستگاه
سراب ،ی کی ایستگاه تجدد ،یکی ایستگاه دروغ ،یکی ایستتگاه تهمتت،
یکی ایستگاه غیبت و یکی( ...با چترش ر ی شران انتظراری مر زنرا) و یکتی
ایستگاه شک!
انتظاری :شما از نقطه ضعف هاشون استفاده می کنید و وسوسته شتون
می کنید .امّا شما این رو هم باید بدونید که خدا در همون کتاب آسمانی،
به بزرا شما گفته  ":به کسانی که بنده ام باشند ،مسلط نخواهی شد".

سوگند(ب اعتنا) :بله  ،ما کتارمون همینته ،متا فقتط اونهتا رو «وسوسته»
میکنیم .با نقطه ضعف هاشون ... ،شما فکر می کنید کسی تتا ایستتگاه
آخر باقی می مونه جناب انتظاری؟( ...هب نا تمس ر آمیرز) خدا می دونته کته
امامتون شند ساله دیگه توی ایستگاه آخر ،تنهتای تنهتا منتظتر خواهتد
بود؟...

انتظاری (با صاای رتا قری) :
(حبر ح آرح و بع ب ق رت) اگه من  ...اگه من یه زمانی شک به دلم راه پیدا
کرد ...ولی ....خیلتی تتالش کتردم  ،از ختدا خواستتم  ،جتدیّت بخترج
دادم....راه بندگی اش رو رها نکردم  ،با مطالعه ..با مراجعه به اهل علم و
عمل  ،. ..و خدا لطف کترد و فهمیتدم کته هستت .ستعی کتردم بهتتر
بشناسمش ،سعی کردم محبتم رو به بهش نشون بدم  ،هر جوری که می
شه...هر جوری که ممکنه  :با گفتگو باهاش ،با توسل بهش ،با دعا کردن
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براش ،با هدیه دادن ثواب کارهای خوب(.....قاری مکث) ..تا بتاالخره دلتم
آروم شد...،
(با واهت منقلب ) باالخره نشونه ای ازش گرفتم " ،گلی از این باغ بدستتم
دادنتتد "  ،بزرگتوار ا

ر یدتتدم ،یست

تتدر ا

ر ارستا

کت یم،

طعم محبتش ر چشیدم...
(س گن ب تمس و ن حمی ی در ت ل خ رج و ن حست ،در ت ل کیه بمگشیره و
به حنرظ ری نگ ه م کن  ،به حو که حو بلن م گ ی ) :
ب

سوگند  ،ب ...ما ر ز آخ عم تو امثال تو ر ی ر نمی ی نیم ....

(س گن دیگم دی ه نم و د و حو حدحمه م ده ) هت کتی متی ختوای بت ه...متن
یدگه امامم ر شناختم  ،افتخارم هم اهی با ا نه ،

ه کسی ر هتم کته

بتونم با خویم هم اه می کنم ... ،من ا ر با هیچ چیتز عتون نمتی کتنم
 ،با هیچ چیز  ...خدادا شک ...

( انتظاری ب تجاه ی شکر م ر ی  .صرحن کرم کرم خرامرش مر شرری  ،صراای
ایستاین قطار ب مرش م رتا .صاای از پشح صحن

یر تاریک پ ش م شری)

صدا :هر روز قطاری از زندگی شما عبور می کند ...و شما شه بخواهیتد و
شه نخواهید سوار بر این قطارید ...راستی ،نکند شما هم قبل از ایستگاه
آخر پیاده شوید؟...
(یر نرر ضعیف هم بازیگران ب آرام ب صحن م آینا همزمان ییکلمر یرا یعرا
پ ش م شری).

والسالم
(بر اساف نمایشنامهای با عنوان «کوپه شماره )»43
اصالح و بازنویسی در ارومیه به تاریخ33/3/0 :

" - 1حنّهم یمونه بعی حَ و نمیه قمیبً" .
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