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یادداضت واضر

تب س - ٝچٟبس سبَ پیص ،ضبیذ ٛٙٞص ٚ ،ٓٞلتی دس
وتبةفشٚضیٞب  ٚوتبثخب٘ٞٝب سشاؽ ٕ٘بیطٙبٔٞٝبی ایشا٘ی
ٔیسفتٓ ،اص وٕی آثبس داخّی  ٚخبِی ثٛدٖ لفسٞٝبی وتبة
اص ٘بْ ٘ٛیسٙذٌبٖ خٛاٖ  ٚخٛشلشیح ٚ ٝثبرٚق ػشصٝ
ادثیبت ٕ٘بیطی ،دچبس یأس ٘ ٚبأیذی ٔیضذٌْٝ٘ٛ .ای ادثی
و ٝدس سختتشیٗ ضشایظ خٛا٘ٝصد ٚ ٜدس ثحشا٘یتشیٗ صٔبٖ
ثبِیذ ٚ ٜسضذ وشد ٜثٛد ،حبال دچبس سوٛد  ٚفشأٛضی ضذٜ
ثٛد!
ثشای احیب  ٚخٕغوشدٖ آثبس ،ساٜحُٞبی صیبدی ٚخٛد
داضت .یىی اص آٖٞب تٕبس  ٚاستجبط ٌشفتٗ ثب ػضیضاٖ اُٞ
لّٓ  ٚصبحت سجه ثٛد و ٝتؼذادی اص اسبتیذ دا٘طٍبٞی ٚ
تؼذادی  ٓٞاص دٚستبٖ تئبتشی ٓٞ ٚلّٓ ثٛد٘ذ .سا ٜدیٍش
ایدبد اٍ٘یض ٚ ٜدست دساص وشدٖ ث ٝعشف ٔؤِفٞبی خٛاٖ
ثٛد وٕٞ ٝیٗ وبس  ٓٞا٘دبْ ضذ .اِٚیٗ وتبة سا دس سبَ 79
چبح وشدیٓ و ٝثب استمجبَ خٛثی ٕٞشا ٜثٛد  ٚثؼذ ث ٝتشتیت
عی ٕٞبٍٙٞی ثب ٘ٛیسٙذٌبٖ ثضسي  ٚصبحت٘بْ و ٝثش ٔب
ٔٙت ٌزاضتٙذ تب دس خذٔتطبٖ ثبضیٓ .تؼذاد صیبدی اثش ثٝ
دستٓ سسیذ .خت ثبیذ اص ایٗ استمجبَ لذسا٘ی ٔیضذ .ثٟتشیٗ
ضىُ لذسدا٘ی ،ثشخٛسد ػّٕی -ادثی ٙٔ ٚصفب٘ ٝثب
ٕ٘بیطٙبٔٞٝب ثٛد .ثبیذ ثٟتشیٗٞب سا ا٘تخبة ٔیوشدْ آٖ ٓٞ


ثب اصٔ ٚ َٛؼیبسٞبی لبثُ لج .َٛثشای ایٙى ٝایٗ ثشخٛسد
ػّٕی -ادثی ٔٙصفب٘ ٝصٛست ٌیشد ،اص ٔیبٖ ٕٝٞ
٘ٛیسٙذٌبٖ و ٝسبَٞب وبس وشد ٜثٛد٘ذ .تؼذاد چطٍٕیشی سا
ا٘تخبة وشدْ و ٝضبیست ٝچبح دس ایٗ په ادثی ثٛد٘ذ .تب
ٞش خٛاست ٚ ٝسّیمٝی ٔخبعت ا ُٞتئبتش سا فشا ٓٞوشدٜ
ثبضٓ .ثسیبس سختٌیش ٔ ٚطىُپسٙذ و ٝچٙذیٗ اثش ٌٛاٜ
ایٗ ادػبست.
ا٘تطبسات آٔبس ٜث٘ ٝیت ٕٞشا ٜضذٖ ثب ٕ٘بیطٙبٔٛ٘ٝیسبٖ
 ٚاسج ٟ٘بدٖ ث ٝضٛس  ٚضٛق آفشیٙطٍشا٘ ٝآٖٞب دس ایٗ
ٚضؼیت ػدیت  ٚتشسٙبن التصبدی ث ٝیبسی  ٚخٛاست خذا
ٕٞ ٚت ضٕب ٘ٛیسٙذٌبٖ ػضیض ایٗ ٔسیش سا ادأ ٝخٛاٞذ داد.
أیذٚاسیٓ ؤ ٝدٕٛػٕ٘ ٝبیطٙبٔٞٝب ٔٛسد پسٙذ خٛا٘ٙذٌبٖ
ػضیض لشاس ثٍیشد  ٚاٍ٘یضٜای ثبضذ ثشای خّك آثبس ثٟتش.
دس پبیبٖ اص ٔذیشٔسئٔ َٛحتشْ ا٘تطبسات آٔبس ٜخٙبة آلبی
فشٞبد ٘ٛعپشست و ٝصحٕت ثسیبس صیبدی وطیذ٘ذ  ٚاص تیٓ
صحٕتىص ایٗ ٘طشی ٚ ٝا٘تطبسات و ٝأىب٘بت ٌشْ وشدٖ
ایٗ فضب سا ٟٔیب سبخت ،ثسیبس ٔتطىشْ.
ًَمه بىائی
دبیر بخص ادبیات ومایطی ي
داستاوی

آدمَا (بٍ ترتیب يريد بٍ صحىٍ)
محسه ،سی  ٚد ٚسبِٝ
سًری ،ثیست ٞ ٚطت سبِٝ
سعیذ ،ثیست  ٚچٟبس سبِٝ
مادر ،پٙدب ٜسبِٝ
پاضا ،چ ُٟسبِٝ
معصًمٞ ،دذ ٜسبِٝ
زیىب ،سی  ٚپٙح سبِٝ
مادر ي پذر معصًم و ٝفمظ صذایطبٖ ٔیآیذ.



صحىۀ صفر
صذای حزکتِ قغار هتزٍ در دلِ تاریکیًَ .ر رٍی سزِ سَری
کِ گَیی گَشِی قغار رٍی یک صٌذلی ًشستِ استت تتا
هاًتَ ٍ رٍسزی ٍ آرایشِ ؼلیظ .قغار در تاریکی گن هیشَد.
دٍتارُ ًَر هی آیذ سَری هقٌعِ ٍ چادر تِ سَز دارد .قغار در
تاریکی گن هی شَد .دٍتارُ ًَر هی آیذ سَری آرایشتش را
کاهالً پاک کزدُ استّ .ن سهاى تا ایي صحٌِ ،صذای هحسي
درحال پخش است.
محسه

ٞش ضت ص٘ی خٛدوطی ٔیوٙذ دس ٔنٗ ٚ
وبسی اص ِمٕبِٖ حىنیٓ ثشٕ٘نیآینذ ص٘نی
ػبصی اص ضٞٛشش ،ا٘دٕبدِ خَضٔیِ افىنبسِ
ث ٝتؼصت آثسنتٙصٞ .نش ضنت ٘نٛصادی
پستب٘ه لٛست ٔیدٞذ دس ٔٗ  ٚوبسی اص
دوتش غشیت ثشٕ٘ی آیذ ٘ٛصادی خسنت ٝاص
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ث ٝد٘ینب آٔنذ٘صٌ ،شینٞ ٝنبیص ون٘ ٝنٝ
ٔبدسش ٔی فٕٟذضنبٖ٘ ،ن ٝپنذسش ونٝ
غشق است دس خیبَِ ٔؼطنٛلٝی آخنشش.
ٞش ضت سنشثبصی خنٛدش سا سٚی ٔنیٗ
ٔیا٘ذاصد دس ٔٗ  ٚوبسی اص سبصٔبِٖ ّٔنُ
ثشٕ٘ننیآیننذ سننشثبصی ٔتٙفننشِ اص تدننبٚصِ
دضٕٙی ثٛسطٚا ثن ٝخنٛاٞششٙٔ ،ضخنش اص
پُشِٚتبسیننبی ٔننٛسٚثیِ حننهضننذ ٜسٚی
پیىششٞ .ش ضت ٘ٛیسٙذٜای ،لّٓ خنٛسد
ٔننیوٙننذ دس ٔننٗ  ٚوننبسی اص وسننی
ثشٕ٘یآیذٞ .ش ضت تٛیی ضدٔ ٝیص٘ذ دس
ٔٗ  ٚوبسی اص دستِ ٔٗ ثشٕ٘یآیذ تٛیی
و ٝاص ٔٗ ،ت ،ٛإٝٞ ،ٚچیض ٕٞ ٚنٝون،،
خستٝضذٜای دیٍش.



صحىٍ یک
ساٞشٚی خب٘ٝای یه عجم ٚ ٝلنذیٕیٌٛ .ضنٝی ساٞنشٚ
پّٞٝبیی لشاس ٌشفت ٝو ٝثن ٝخشپطنت ٚ ٝپطنتثنبْ ٔنی
خٛسد .صیش پّٞٝب دستطٛیی لنشاس داسد  ٚثن ٝخنبی دس،
پشدٜای و ٟٝٙساٞش ٚسا ث٘ ٝطیٕٗ ٚصُ ٔیوٙذ .صذای
ٔبدس اص آضپضخب٘ٔ ٝیآیذ و ٝثب سؼیذ د حبَِ خَش  ٚثحث
استٔ .حسٗ وٕٞ ٝیط ٝخبیص ٚسظ خشپطت ٝاست،
آٔذ ٜسٚی پّ ٝا٘ َٚطست ٝاست.
سًری
محسه
سًری
محسه
سًری
محسه

ثبص چٝض ٝ٘ٛافتبدٖ ث ٝخ ٓٞ ِٖٛایٙب؟
چنیونبس ونٗٙ؟ تفشیحنی ون٘ ٝنذاسٖ،
ٔدجٛسٖ ثیبفتٗ ث ٝخ.ٓٞ ِٖٛ
لشصب س ٚة ٔٛلغ ٔیخٛسی؟
آسِٚ ٜی خٛاة ٕ٘ید ،ٜتٕ ْٛضذٖ.
چی ضذٖ؟
تٕ.ْٛ



2نمایشنامه  81

سًری
محسه

سًری
محسه
سًری
محسه
سًری
محسه

ٍٔن ٝلنشاس ٘جنٛد سٚصی ضنیص تبضنٛ٘ٛ
ثخٛسی!؟
ای ثبثب ٕ٘یض ٝو ...ٝتنبصٕٞ ٜن ٝس ٚونٝ
خٛسدْ ی ٝوٕی ت٘ٛستٓ وّ ٍٝ٘ ٛٔٝداسْ
٘یبفت.ٝ
خبن ثش سشِ ٔٗ و ٝد ٚسبػت خٛاٞص
اِتٕبس وشدْ دوتش لشصب س ٚث ٟٓثذ.ٜ
٘ ٝثبثب خبن ت ٛسش ت ٛچشا؟ خبن ت ٛسش
ٔٗ و ٝآدْ ٘یستٓ.
ثجی .ٓٙاسٚاح خبنِ آلبخ ٖٛتٔ ٛیخنٛای
ثزاسی وٙبس یب ٘ٝ؟
ٔیخٛاْ ِٚی ٔید٘ٚی ٕ٘نیضن ،ٝیؼٙنی
خٛاستٗ ٕٞیط ٝتٛا٘ستٗ ٘یست.
ٕ٘یخٛایٕ٘ ...یخٛای ...اِىی داسی ٔٓٙ
آصاس ٔیدی.
٘ ٝث ٝخ...ِٖٛ

سعیذ یکثارُ تا داد ٍ فزیاد اس آشپشخاًِ تیزٍى هیسًذ.
سعیذ
سًری


ایٗ چٚ ٝلتِ أٚذ٘ٝ؟
ث ٝت ٛچٝ؟ خبی سالٔت!ٝ؟

محسن عظیمی2

محسه

فىش وشدی صبحبة ٘ذاسی ٘صنفٝضنت
ثشٔیٌشدی!؟
ث ٝت ٛسثغی ٘ذاس.ٜ
پ ،ث ٝوی سثظ داس ٜحتٕبً ث ٝا ٖٚػّٕی
ٞب؟!
ت ٛچشا ثب  ٕٝٞدػٛا داسی ثچ!ٝ؟

سعیذ

(رٍ تِ هحسي) ث ٝت ٛچ( ...ٝتِ ستَری)

سعیذ
سًری
سعیذ

سًری
سعیذ
سًری
سعیذ

ٔیٌٓ ودب ثٛدی تب حبال؟
ٌٕط ٛثش ٚاٛ٘ٚس٘ ...ىجت!
خفنٝضن !ٛآثنش ٚثشأن٘ ٖٛزاضنتی تنٚٛ
ٔحُ...
ثش ٚاٛ٘ٚس ٌفتٓ.
(در حال رفتتي) آٞبی ٘ ٝٙخنب٘ ْٛفمنظ
صثٔٛت ثشا ٔٗ دساصٜ؟ اٌ ٝصسٍ٘ی چشا ثٝ
ایٗ خب٘ ْٛخب٘ٔٛب چیضی ٕ٘یٌی ٞب؟!
تیزٍى هیرٍد.



