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  *نمايشنامه در باره ی نگارش دو نکته

 

 

پدری فرزند »خواندم:  «کیهان»ی  بود كه در روزنامهش.  50يا  49 در سال

 « كشد!اش را میفلچ

 ؟"پرسد: "چرا پسرت را ُكشتیاز پدر میوقتی بازجو  در جريان بازجوئی،

 گويد:پدر می

 "!اش امیدی نداشتمبه آينده چون"

ی  نخستینی بود برای نوشتن اين نمايشنامه، و اين واقعه، يكی از دو انگیزه

 .مانتاريخفرزندُكشی در  مکررِ  یهِی فرهنگِی پديدكنكاشي در ريشه

در تاريخ  «زنصدای »، زمین بود، و اين كه مادرديگر، تهمینه،  یانگیزه

 *ی سیاه" ما گم شده است."گربه

 

 
 
های ُرمان يکی از  در (W.Somerset Maughm 1874-1965) «ست موآم سامر»

ز زبان يکی از شخصیت های ا « Of  Human Bondageــتعلقات انسانی » خود، 

« حافظ»گی را بايد در شعر در توضیح معنی زندگی، می نويسد که، معنی زند ،ُرمان 

قالی »بافت و رنگ ی ترکیب پیچیده را در « حافظ»عر ش  ايرانی جستجو کرد، و معنی 

آفريننده ی که « قالیباف ايرانی»را در کار و رنج « بافت و رنگ»و معنی اين « ايرانی

  نگرفته است! خود هیچگاه بهره ای « رنج و کار» ئی است، اما ازاين زيبا

سعی شده است که ، اساس ابن نوع نگرش به زنذگی، در نمايشنامه ی حاضراکنون، بر

 ،، پرهیز گرديده«شاهنامه»از معنای سنتی اساطیر ايرانی، به ويژه ترسیم شده در 

ايرانی نزديک و با آن زندگی  روز   که بیش تر به واقعیت ی ارائه گردد«رستم سهراب»

 آن ترکیب شده باشد. بافته و در

م. در 1991سال است که پوستر نخستین اجرای نمايشنامه در  ی همین نگرش و برپايه

قالی »، گل مرکزی سال که از تاريخ نگارش آن می گذشت2 1شهر کلن ـ المان،  پس از 

                                                                                                                                                                                                              را مزيّن کرده است. روی جلد اثرانتخاب شده بود و اکنون  «کاشی
 
 
 
 
 
 

ش. نگاشته شده است و چاپ اول آن، با 1351مه در سال *متن اوریژینال این نمایشنا
 امکان یافت.  ش.1358در  ش.،  57سال  انقالبتغییراتی در راستای 
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 پیش درآمد

 

پرسید:  آمد، سهرابتهمینه كه از اتاق بیرون می

 «؟كنننها چرا پرواز میدر... پرندهمادر، ما»

كه  این ها...؟! ُخب معلومه پسرم... برایپرندهـ 

 !بال دارند...

 مادر؟ چرا بال دارنـ 

 ستند!!كه پرنده ه ُخب بخاطر اینـ 

و نگاهش در آسمان ظاهر قانع شد به  سهراب

از  ایدسته غروب دوید در پیگرفته و پُربار

بر  ایگاه خندهو آن ؛ها كه دور می شدندپرنده

ش را از آسمان  ش نشست... سپس نگاه صورت

صورت مادر انداخت و با تردید  گرفت و به

 «مادر؟! تونن پرواز كنننآدمها هم می»پرسید: 

 ها؟! دمـ آ

تو قصه همیشه   پدر...تو و... مثل ـ آره مادر

 !می گفتی؟هات 

بعد ، و را نگریست ب سهراببا تعج تهمینه مدتی

دوست  ور همدیگر اگر»زیرلب زمزمه كرد:

داشته  و دوستر داشته باشند... اگر همدیگر

بست و بیرون آمد و  ر را آرامد و سپس !«باشند

تنها  ،آسمانخیره به  ،را كنار پنجره سهراب

 گذارد.
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 :بازيگران 
 ادبیات(تاريخ و )دبیر  سیستانی رستم

 (جّراح مغز و استخوان، برادر کوچک) تورانی افراسیاب

 (، برادر بزرگ و سیاسی کار  مقاطعه کار ) كیانی کیکاوس 

 سر ر. سیستانی(و همرياضی معلم ) کابلی تهمینه

 (از رستم و تهمینه افتادهو عقب کی فلج ساله کود 7) سهراب
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 اول" ی"پرده

 

 

 

 يك یصحنه

 

ديمی نسبتاً بزرگ و ق ین. اتاق نشیمبهاری يك صبحهوای نیمه ابری  

و با فرشی آنتیک، اما نسبتاً نخ نمای کاشانی،  ای رو به حیاطپنجره با

درختان سیب و  هایشاخه ،. از پنجرهاتاق و بر کف گسترده در میانه

مق عُ كم آب شفاف و كه بر روی سفید و نارنجی هایر با شكوفهانا

 ،اتاق در وسط و در ادامه ی ديواراند، ديده می شوند. حوض خم شده

که صدای رفت  عت ديواری بزرگی به چشم می خوردباالی پنجره، سا

 پیش گوئی را مکرر یتکرار مکرر روز، و آمد يک نواخت پاندول آن

 ! می کند

ی  میز كار  کهنهصندلی و است اتاق، نزديك به پنجره، ر یدر گوشه

ی نقشهُگشوده،  ی نیمهكتاب ،ست که بر روی آناي آنتیکی چوبی

 و شمعدانی ،هااز شكوفهی هائكروی جهان، گلدانی با شاخه ـمتحرک ـ

 سمت، پائین دربهمین . دارند قرار ،درآن موشبا سه شمع خا

 رزمی البسه یو  صورتکیبا  است، جارختی پايه داری ورودی
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 آويخته برآن.  شاهنامه ای

 یاست مربوط به اتاق ديگری بورودی، در بروی درسمت چپ، روب

می سهراب به گوش  و دردمويه  آمیخته بهصدای  از آن که ،يگرد

مت پايین اتاق، قسن سمت، درهمی. دررود كه بتدريج باال می ،رسد

با در آن فرورفته،  تانی. سیسکه ر ستيا فرسودهنیمه صندلی راحتی 

 .جارختی پايه دارنقطه ی مقابل و موازی در  ش،درکنارعسلی ی میز

 نزديك پنجره،نج اتاق، ، كُ همین سمتدردوباره و ، قسمت باالدر

 ،سراسریی امد لباسی است با آينهكُ  چوبی،روبروی صندلی و میز

 .تمام قد

، سیستانی ر. صدای زنگ ساعت ديواری که نُه ضربه می نوازد،با 

شروع به  به  طور خودکاربه خودآمده، ، صندلی راحتی فرورفته در

كه  ،تهمینه، شعرخواندن اثنایدر ؛زمزمه ی قطعه شعری می کند

شده، ظاهر ورودی بی درآستانهدر ،سهراب را شنیده است یصدا

 .کرده، می ايستدمکث 

 

 گذرمها می وقتی كه از كوچه          :رستم

 که ـ ستخاطرم ههنوز ب

 گذشتن از یك كوچه

 پریدن از یك جوی

 سرتاسر راه مدرسه تا خانه دویدن

 هرچیز فریاد زدن و خواستن

 چقدر آسان بود!!!

 نیست ها را پایانیكنون كوچه

 را مانندی هائجوی ها دّره

 هاتنگ كوچه ها در فضایفریاد

 ها تنگ ناممكن ها در فضایو خواستن

 شوند...غرق می 
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 می رود.(  چپ اتاق سمت  سویبه  خل شده،)تهمینه دا            تهمینه:

ردی!؟ بلند شو، شده؟ باز هم كه شروع ك چی

و این تئاتر به جای شعر و شاعری  بلند شو

آويزان  )به جارختی و لباس ها و صورتکبازی ها 

به  و فكری پی كاری باش آن اشاره می کند.(بر

 زیل پسرت بكن. به بین طفلك به چه روحا

جانم...  شود.()داخل اتاق سمت چپ می افتاده...

 ناله نكن مادر...این قدرپسرم... 

 مادر... مادر... سهراب:

دانم عزیزم، طاقت داشته باش می دانم... می  تهمینه:

 ...شود مادرمش می یاآلن پیدا دكتر

                             نه... نه... كشد.()فرياد مینه مادر... دكتر نه...  سهراب:

 من از دکتر می ترسم.

 كاری ندارد، دكتر افراسیاببا تو دكتركهپسرم...  تهمینه:

ت می آید یمعالجه پاها وست مادر، برایت عموی

و خوشبخت  راه بروی مثل همهدوباره ی تا بتوان

  .شوی

ن پا بود، پس هزارپا بداشت ای... اگر خوشبختی :رستم

 تر است...از همه خوشبخت تو این زندگی

هست... نه مثل تو  بینیحاال كه می  )از داخل اتاق( تهمینه:

ر دهان پُ  یک مدال افتخار و یک عنوان ول بهشاکه 

و دند و بعد تا مقابل شان ایستادی دا یکن قهرمان مل

با پول سیاهی مردم را به جانش دیدند مزاحمی 

رفتار این نكبت شده تا راه ، و نه مثل من كه گانداختند

 نداشته باشد...ریزی گ

ها نیست خانم... سركوفت به این احتیاجی :رستم

 نیست...احتیاجی 
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زنم، من حقیقت را می گویم، من سركوفت نمی تهمینه:

 گویم...مان می من از بدبختی های

نخور... مطمئن باش كه این بدبختی ها غصه  :رستم

ا رفتن من دوباره نور و كشد و بزیاد طول نمی 

 تابد... مطمئن باش...در این سرا میی روشنائ

تا  آيد.( )از اتاق سمت چپ بیرون میبس كن...  تهمینه:

زنی، زود مثل دهان باز می كنی و حرفی می 

ا یك غاز های صدت ها قهر می كند و حرفبچه

آدم وقتی پا به سن » می زند... راست گفتند

  «كند.حكم بچه را پیدا می  ،كار شدگذاشت و بی 

 شود.(ها خیره میو به شكوفه ه رفته)به سوی پنجر                         

ها از كه بچه این اند، برایبله... راست گفته :رستم

وجود می آیند و پیرها به طرف ه ها بممكن

فاصله است كه روند، و در این ها می ممكن

شوند تا رنج بكشند و به ها پیدا می نقهرما

 پاسخ دهند... سم زندگیابه ناممكنی

ها ها و ناممكنمكنبه این م من كاری .(گردد)برمی  تهمینه:

هد تو، خوابافی ها ندارم، من فقط دلم می و فلسفه

شان دارم كه دوست یهائ سهراب، خودم و تمام آن

فهمی چه می خوشبخت شوند، خوشبخت، می

 گویم؟

 فهمم...!بله... بله... می  :رستم

دیگر تصمیم ه این خوشبختی ی رسیدن بو برا تهمینه:

و از همه  گرفته ام از هیچ كاری كوتاهی نکنم

از خودت، از  و همه كس كمك بگیرم؛چیز 

چیز همهكس و، ازهمهکیکاوس عموجان، ازدکتر

تا دوباره، مثل دوران انتظار سهراب، خوشبخت 
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 !!!...شویم... مثل دوران انتظار سهراب

 شود.(ه می ها خیر)برمی گردد و به شكوفه     

 بودند...!!  یچه روزهائ :رستم

 شود.(ها خیره می هم به شكوفه اوسربرمی دارد و )                       

تازه به  ،همه زندان و تبعید و دربدریبعد از آن  :تهمینه

اجازه كار و تدریس داده بودند و ما هردوی مان 

ها كه سهراب بودیم، چه نقشه در انتظار تولد

كردی م میآینده نمی كشیدیم. تو مرتب بغلبرای 

دی. بوسیام را مینوك بینیها وها وانگشتوچشم

سرت را روی سینه و قلبم می گذاشتی و بعد 

ام را بشنوم، م صدای بچه: "می خواهگفتیمی

 م را بشنوم...زندگی ا را بشنوم، صدایصدای تو

 "صدای زندگی ام!

 یادش بخیر...  :رستم

 رود.(در خود فرو می ،بتدريجدوباره، )                                

 آن غروبومن چقدر !ریختند تو خانه...بعد كه و تهمینه:

خاطر شان بهفریاد زدم و التماس كردم، و یكی

تو را چسبیده بودم و رها نمی  یهاكه پا این

 پهلوم... مم توشکبا لگد محكم كوبید تو كردم، 

 برمی گردد و به شوهرش، دست برشکم وپهلونهاده)

این ندیدمت، وهرگزآن دیگربعداز شود.(خیره می 

چقدر منتظرت شدم... یك روز... دو دفعه 

 روز... یك سال... دو سال... هفت سال... تا این

با این وضع هم  ت شد، آنیپیدا ،كه بهار گذشته

 !جان ُخردجسم و  وحال،

 رود.(پنجره می  سوی )به                                        

اند... درست شكوفه داده ها خیلیامسال درخت :رستم
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یادت  ... آن روز...آن بهارمثل آن سال... 

و  نگرد.()به تهمینه می...لبخندتو !؟...هست

های لبهات ی آن لبخندرا هنوز هم در گوشهادامه

می دانم... با تمسخر... ن بینم... می خندند ولییم

لبهات  هایكه گوشه یستهائچروكخاطر شاید به

 افتاده...؟!

لبخند من همان لبخند است، با همان  گردد.()برمی  تهمینه:

همان امید و آرزو... من هنوز خیلی ظرافت، با 

ی كه پیر شدی، این تو هستی كه ، این توئجوانم

عوض شدی، این تو هستی كه زندگی را با 

طرف به ) ایتمسخر و بدبینی به كام ما تلخ كرده

حاال ما هم به جهنم، باید  رود.(اتاق سمت چپ می

روز حالش بدتر می راب بود، روزبهفكر سه

ش روز، الاقل تا دیروز روی پاهاهشود، روزب

 ایستاد، طفلك پسرم... خوابش برده...می 

یا بهتر بگویم تمام  ها تمام خوشبختیآن وقت :رستم

وقتی  ...لبخند تو برایم معنی می داددر  زندگی

ها باز می خندیدی مثل این بود كه غنچه

ها بوی ُگل نرگس را شوند، و عطر آن غنچهمی

 ها بوی ُگل...ال... آن غنچه، اما حاداشتند

زند. ت هست كه آتشم مییهمین... همین حرفها  تهمینه:

شاعر هم شده، یا بهتر بگویم عاشق  آقا سر پیری

شعر زند و ُگل و باران حرف می شده... از

زانو  ورفته  شوهرش به سوی)خواند... حیف می

حیف آن  گذارد.(اش میسینهسر او را بر ،زده

ها كه تا سپیده ی صبح تو رختخواب غلت شب

بپوشم تا تو  زدم و فكر می كردم فردا چیمی
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م را چطور درست كنم تا یخوشت بیاید، موها

داشتن من م تا از دوستتر شوم، چكار كنقشنگ

برد م می ت دم صبح خوابوق ... آنشویخسته ن

تو دارم  دیدم كه بازو به بازویو در خواب می

كنم... آن باال... باالتر از ابرها... رواز میپ

 ها... نزدیك ستاره

شوهر ی خاکستر را میان موهای سراسر )انگشتان                         

 برد.(فرو می 

دوست داشتم،  ك نفر رام یمن فقط در زندگی  :رستم

 ن كس كیست... بعضیآ خودت هم می دانی

ها فكر می كنم آن چیزی كه ما را بهم وقت

همان كرد چقدر لطیف بود، به نزدیك می 

خورده بعد از توفان باران لطافتی كه هوای

 دارد...

تو آدم عجیب و غریبی  شود.(می جدا او )از تهمینه:

كنم تو را ها فكر میهستی... خیلی وقت

ام، و درست همان وقت نسبت به شناخت شناخته

وقت است كه آرزو  شه عاجزترم، آنتو از همی

می كنم ایكاش هیچوقت، هیچوقت تو را نمی

. مثل گذشـته... مثـل دیدم تا آزاد بودم..دیدم، نمی

 ... دوران جوانی

خود  در طول  رود ودر سمت راست می )به سوی                        

 شود.(از اتاق خارج می  ستمگوئی ر

ام، درست ها را دوست داشتهمن همیشه گذشته :رستم

ها كه در گذشته خاطر ایندانم چرا، شاید بهنمي

ند، شاید اترام و برایم قابل لمسكرده زندگی

تر  ها قهرمان كم بود، كموقت كه آن خاطر اینبه
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بود تنها،  شد. قهرمان آدمیكسی قهرمان می

ی تازه از اله، آزاده... اما حاال هر رجّ دیدهرنج

كوبد و حریف ای ُمشت بر سینه میراه رسیده

طلبد... آن روزها دشمن واقعاً دشمن بود، می

 امروز... دشمن  ،مند... اما سفاك، فاسد، قدرت

اند كه تا دیروز برای چیزی بی مهربان و مردم

که بایک فتوا  عوام بی چیزی ...گیدیجنمیشان 

ریزند و تکه تکه ات می کنند... این روزها می 

ها را به جرم دوست داشتن و وقتی می شنوم آدم 

عشق ورزیدن سنگسار می کنند، قلبم فشرده می 

شود و می خواهم از غّصه دق کنم... می خواهم 

   از غّصه دق کنم...

       

 (.خود فرو می روددر ،سر را میان دو دست گرفته)                   

                                        ***** 
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 «اول یپرده»

 

 

 دو یصحنه

 

ای تهمینه كه برای سهراب دص همان اتاق.. همان روز. همان هوا

 ،. سیستانیگوش می رسد. رسمت چپ بهق می خواند از اتا ترانه

اتاق قدم رفتن است، دربیرون  یكه لباس پوشیده و آماده  حالیدر

آوری مدارک و پوشه ی عکس مشغول جمع زند. دكتر تورانی می

 میز است. های طبّی از روی

 

كار شد. امروز شروع باید هرچه زودتر دست به  :دکتر

ستون فقرات بد جوری از فرداست. بهتر  كنیم

م که چرا حاال! اما  من متعجب... البته آسیب دیده

زیاد هم این طورکه عکس ها نشان می دهند ... 

 نباید نومید بود.

 وقتی شمعی!؟امید... (رود.پنجره می  )به سوی :رستم

 ها مضحك نیسته سوختن پروانهامید ب نسوزد

 ؟!دکتر

كند برادر... روزها معجزه می این دانش پزشكی :دکتر

ها همین چند وقت پیش بود كه در روزنامه
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 سلول مصنوعیاندها توانستهیمیستشخواندم 

كه معجزه  راستیكنید... بهسازند، فكرش را بب

... با این كشف چه درها كه به است... معجزه

شود و چه امیدها كه روی زندگی بشری باز نمی

 گیرد...! بار نمی

توانند ها هم ميكه سوسك امید به اینگردد.()برمی :رستم

 از عطِر ُگل سرخ سرمست شوند؟!

ا البته حق با شماست و باید افسوس خورد كه ب :دکتر

ها هنوز بیـش از دو سوم همه پیشرفتوجود این

برند... رنج مـی ا از كمبـود مـواد غذائیمردم دنی

ای از رود و به نقطهنه می)به طرف میز كار كه

چرا راه دور  كند.(كروی اشاره می ینقشه

ان خودمان ام در همین سیسترویم... من شنیدهمی

سنگی از زور گر شان راهای ها بچهخانواده

فرستند... برای چرا به صحرا می  هرروز

 آور نیست برادر؟! آخر یكیشما شرمنظر به

جاست آن مساوات، آن عدالت نیست بپرسد پس ك

وز با بوق وكرنا بگوش مردم كه هر ر اجتماعی

 كنید؟!فرو می

... ما آدم ها چقدر خوش عدالت... ای...زندگی :رستم

 ...یم... چقدر خوش خیالباوریم

در برابر این نوع من كه مرگ  یبه عقیده :ردکت

دفاع از شرافت  ایست برایزندگی وسیله

 ...انسانی

كه وقتی مرگ  ها چقدر خوش خیالیم ما آدم :رستم

شود و از حلش ای بزرگ میمان مسئلهبرای

یم، اسفندیار و آشیل و زیگفرید شومیعاجز 
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دانیم كه بشر در می آفرینیم، و چون باز هممی

هر یك از این  است، برای نیصورت فا هر

گذاریم تا مرگ ها نقطه ضعفی میقهرمان

مان آرام ها را توجیه كنیم و دل گریز آنغیرقابل

 گیرد...

و نظر من باید امیدوار بود... بهبه هرجهت...  :دکتر

 !«...آمده كسی» ، باالخرهپیش خودمان باشد

یك  كه كسیكه از میان مردم برخاسته،  كسی

 !سطوره استاُ 

 یمگر همه نشیند.()بر صندلی راحتی میتازه...  :رستم

تمام  كه مظهر ها چه هستند؟ جز آنسطورهاُ 

های بشری كه ناگهان سر باز ها و عقدهگره

... هانند؟ مظهر تمام تضییقات و نامرادیكمی

است... از  چه كه نامش جوهر زندگی مظهر آن

ه و هركول و پرومتَگمش گرفته تا رستم و گیل

 ... سعادت...صدها دیگر... ای... خوشبختی

 شود.(ی در اتاق سمت چپ ظاهر می)تهمینه در آستانه 

العاده امروز فوق نظر شما چیست تهمینه خانم؟ هوای :دکتر

 نیست؟

داشت  یهوای بهاری نمی شود اطمینان به تهمینه:

 هست؟ دكتر... آیا امیدی

 در مورد سهراب؟ :دکتر

 بله... تهمینه:

ها از بهترین بیمارستان همین امروز من با یكی :دکتر

جا دوستان زیادی دارم، به  گیرم، آنتماس می

، فقط شویمی كار مشدن دست به محض بستری

هم  كه آنو معالجه  ماند مخارج جّراحیمی
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تا چهل  سی تر از بیشچندان سنگین نیست... 

 شود...نمی 

 تا...؟!چهل  سی  تهمینه:

شود كرد؟ عمل متأسفم... ولی خوب چه می  :دکتر

 نیست... ایساده

را بهتر از هر كس دكتر شما كه وضع ما  تهمینه:

 مان باقیبرایهم  ایحتی اثاثیهدانید، دیگر می

 نمانده...

. از آن گذشته، گیرم..البته برایتان تخفیف می :دکتر

دو ساعت دیگر  كیكاوس تا یكیكنم برادرفكر می

خودتان دارد... و می گفت صحبتیبیاید... جا  این

 دانید، او برای ارضایكه خوب میهم 

 حد و حصرش به هر دریهای بیطلبیجاه

 گردان نیست...روی  زند و از هیچ كاریمی

 اش قرض، آخر چقدر؟قرض، قرض... همه تهمینه:

اامید بود، همین اآلن به برادر زیاد هم نباید ن :دکتر

 گفتم...می

 منشان... تا ا مثل همهآید، جا می .. او به اینبله. :رستم

بعد كه بر مسند  م، اماشان باشا نردبان ترقی

د به غارت كنننشستند، شروع میقدرت 

و اعتراض  بایستیکه  هم شانجلوی؛ چپاولو

كنی : "آهای برادر... كاری كه تو میکنی

 مردم" است! ، بلکه آدم خوارینیست آدمیكار

 ...می فرستند را سراغت استحمار شده

 رود.(می طرف پنجره) ناامید هستند... برادرم خیلی :دکتر

.. بینید.ه ا بها رشكوفهبینید تهمینه خانم، ه ب

اناروسیب را...  هایآن شكوفهخصوصاً 
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 شما... البته نه به زیبائیچقدرجانداروزیبا هستند.

 كنید...مبالغه می تهمینه:

 گفتم. باور كنید حقیقت را :دکتر

 بله... شود.(ها خیره می)به شكوفه تهمینه:

تر  ها بیشین شاخهرسد كه انظر میو امسال به :دکتر

طور  اند... اینشكوفه داده سال دیگریهراز

 نیست؟

 اند.شكوفه داده بله... امسال خیلی تهمینه:

من كه باید امیدوار  و همین دلیلی است بر ادعای :دکتر

 امیدوار! بود...

اند، بار نیاوردهبه ایولی چه فایده، هیچوقت میوه مینه:ته

 هیچوقت...! هیچوقت...

كنم این فكر مي شناس نیستم، ولیالبته من گیاه :دکتر

خاك خوب و پُرقوت دارند. ها احتیاج به درخت

خاك برای یك درخت مثل فرهنگ برای یك 

گویم برادر؟ البته شما جامعه است، درست نمی

خ و ادبیات هستید و در این مورد استاد تاری

 صاحب نظرید...

رقوت باشد دیگر بله... خاك اگر خوب و پُ  :رستم

 پرورند...های هرزه و متجاوز نمیها ساقهریشه

..؟! با شما موافق متجاوز. هرزه شاید، ولی :دکتر

 باشد... كنم صفت خوبینیستم، فكر نمی

 !رزهه ناسپاس...تجاوزچرا... متجاوز... م :رستم

چه؟! این چه طرز صحبت  یعنی گردد.()برمی تهمینه:

 كردن است؟!

اشكالی ندارد تهمینه خانم... اشكالی ندارد...  :دکتر

دارند، حاال باید فكر  برادرم طبع زودجوشی
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 كه خوابید؟ سهراب بود، مثل این

 بله... خوابید... تهمینه:

 بیند...اكنون خواب میوشاید هم :رستم

 است. كه بدیهیاین   :دکتر

 سیاه... یخواب یك گربه :ستمر

 سیاه؟! یخواب یك گربه :دکتر

 امسالكه  ایقوزكرده سیاه گربه یبله... همان  :رستم

 ...یدآورد عیدیسهراب  برای كیکاوسبرادروتو

 !گذاشتیم تهمینه؟ ما اسمش را گذاشتیم... چی

 من... خدای تهمینه:

است.  كه دنبال چیزی نگرد. مثل اين)به اطراف می :رستم

 وی رویكر یاش به نقشه ناگهان چشم

این  دارد.(خیز برمیافتد و به طرف آن میزكارمی

نظمی طور عصبی و بیی كروی را به)نقشه... جاست

از  اینقطه ش را رویا چرخاند و سپس دستمی 

ایران... ما اسمش  ...ستاین جا گذارد.(نقشه می 

 ... و حاال ...انایر تهمینه( )رو به را گذاشتیم

...  پاپک... خاک برسرت ساسانسرت ک برخا

 خاک بر سرت...

 شروع شد! یگوئ خدای من، دوباره پریشان تهمینه:

 گویم.من پریشان نمی گویم، من حقیقت را می :ستمر

و  نشیند.(می راحتی روی صندلیگردد و بر)برمی 

سهراب  همین عروسك بود كه باعث بیچارگی

یم. مقصر بودیم ته ما هم مقصر بودشد... الب

وسك را پذیرفتیم. مقصر كه این عر این برای

نتخاب كردیم... برایش ا میكه اس این بودیم برای

 به آن دادیم... هویتی
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ست ایخاطر ضربهراب بهسه پاهای یفلج ولی :دکتر

 خورده...!! ش پهلوبه  (اشاره به تهمینه) كه

 شاهی بود! آن چوب سخر(تمبا تلخی و )          :تهمینه

 این؟!!...  و         :   دکتر

و همدم  آن این عروسك شده بود مونسبعد از :رستم

دور نمی آن را از خودش  سهراب، یك لحظه

صحنه  اين لحظه نور)از در خواب...  كرد، حتی

همان  ،برخاسته شود. ر. سیستانیبتدريج ضعیف می 

می  طرف جارختیبه به گفتار ادامه می دهد، طور که 

از آن بر می را  ایاسطوره لباسوصورتک  رود.

كند به شروع می سپس برابر آينه رفته، د و گیر

تا به هیئت  تعويض لباس و نهادن صورتک بر چهره

من  ،را بخواهی حقیقت آيد.(رستم شاهنامه در می 

آمد، البته این عروسك خوشم نمیازاز همان آغاز

چه كنم، یك خوب  ولی ،آیدبه نظر بچگانه می 

احساس بود، احساس نوعی شومی و بدعاقبتی... 

های سیاه و بُراق این عروسك نگاه وقتی به چشم

كردم، عالوه بر ترس، احساس دیگری هم می 

درد و  همچو آورد. احساسیوجود می در من به

یدن پس از شن اندوه آمیخته به ناباوری مادری

هولناك،  یخبر مرگ فرزندش در یك حادثه

در درون آدم...  احساسی نظیر فروریختن چیزی

ا بتدريج با دست ه نیز تهمینه ،ازاين لحظه به بعد)

 ضمن حرکات سوگوار و صورت را پوشانده،سر 

 كند.(مويه می بازی وشروع به  رامآهسته وآ ،بدنی

انه نبودم... پدرم البته من با این احساس زیاد بیگ

ی سیاه اه، گربهی سیگفت: "گربههمیشه می 
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تا زندگی ه هم آماده بود همیش شوم است" ولی

ش را فدای این حیوان بكند، و این دوگانگی ا

دهد. آخر هم مرا رنج می شخصیت او هنوز 

 كه وقتی به دنیا آمد و دیدند سرتاپای مگر نه این

او را از  مردم هول بدزبانی نش سفید است، ازبد

گذاشتند... بعد  خود دور كردند و در قاف تنهایش

ور شد، او را خواستند تا وقتي بزرگ و دال

خدمتی كند... ها، خوش ناخوش خدمتی آن تالفیبه

ها  عاشق مادرم شد، چه خون بعد از آن هم، وقتی

نگفت تا عاقبت ها كه كه نریخت و چه تملق

رضایت داد... او با مادرم  منوچهرشاه به همسری

ردآلود و آمیخته به یوند داین پ یتا باألخره ثمره

  ...نامردمی من شدم... رستم... رستم سیستانی

 كشد.(می دردآور نعره)به میان صحنه برآمده،                              

د برادر... شما سطوره هستناند... اُ ها گذشته این :دکتر

كنید و باید به آینده در زمان حال زندگی می

باید فراموش كرد... ها را امیدوار باشید، گذشته

 !به دور ریخت...

نده هرگز نخواهد آمد... من اگر گذشته نباشد آی :رستم

ی ناپاك من ی خشكي بیش نیستم... ریشهشاخه

 هاست....سطورهاُ  در دنیای

 چه وحشتناك...!! :دکتر

 از من (با دکتر اماواکنون درخود،  ؛زده یچرخ) :رستم

ه دوری كردم از گربه سیامی همان وقت سعی

شدم خودم را تر دور می هرچه بیش كنم، ولی

كه عاقبت  . مثل اینتر احساس می کردم نزدیك

این اوست كه سرنوشتم را رقم خواهد زد، و 
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زد. هر چند كه هنوز برگ آخر باألخره هم رقم 

  كند.(می  یازورخانه)شروع به حركات ست... باقی

 سر ناسزایان برافراشتن»

 ی داشتنوز ایشان امید به

 سررشته ی خویش ُگم کردن است

 «به جیب اندرون مار پروردن است

 )می ايستد؛ دوباره درخود، اما با دکتر(          

 سیمرغنه در كنار  كم مثل پدرم، منتهیمن هم كم                    

بزرگ و  نا انسان عوامكنارسان، بلكه دران

 بیشتر شدم و به همان نسبت و شاید هم  بزرگ

هم مانند قده و كثافت؛ و بعدعُ ها پُراز تر ازآن

پدرم و به مراتب پُرتعصب تر و چاپلوسانه تر 

خدمتی، اما نه برای به خوشاز او شروع كردم 

 )صدای... شاه كیكاوس منوچهرشاه، بلكه برای

ها و اطفال. چكاچك شمشیر و  زن یشیون و ضجه

 ی هاطر گربخو چه شهرها كه به اسبان( یشیهه

از افراسیاب  خواهی سیاه كیكاوس و به كین

 های غارتگر به آتش و خون نكشیدم. چه زن

شان  ه از كنار شوهر و فرزندانشوهردار ك

ودم و به دامان كیكاوس نیانداختم، و چه نُرب

رود و ا كه پرپر نكردم... هنوز یادم نمی آرزوه

)صحنه به هیچوقت هم از یادم نخواهد رفت... 

شود. شامگاه است. ای بدل می سطورهاُ  نگیمیدان ج

گويد، خود و تهمینه بازی می  چه ر. سیستانی هر آن

بر میدان جنگ  ،از صحنه در ُکنجی ،كنند و دكترمی 

در میدان جنگ مادری به  یروز .(نظاره گراست

زد، ه می كه ضجّ  م آویخت و در حالیهایپا
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كرد، فاعت تنها فرزندش را از من طلب می ش

آن هنگامه فقط صدای مادر را نمی  من در ولی

شنیدم، اما صداهای دیگر شنیدم... شاید هم می 

پُر از زر  ی هاتر بودند، صدای كیسهجذاب

بر  ای با تاجیسطورهاُ  یلباسدر ،)كیكاوس كیكاوس

ضمن آن که به باالی میز عسلی می  ظاهر شده، ،سر

مرتب تكان  دست دارد در دورا که  ای زریهكیسه رود،

ز كه با گر ی دشمنیفریاد در گلومانده (.دهدمی

های بر فرقش می كوبیدم... صدای مویه و ضجه

بر سر تصاحب  كه پُر از درد مادران و دخترانی

در  )دكترجنگیدم... می تورانی آنان با افراسیاب 

 ه نزديك شده،به تهمین ،با ر. سیستانی کشمکش حال

 شوهرش او را از پاهای ،تهمینه كشیدن با وحشیانه

وقتی  زند.(اكنون زانو می  كند. ر. سیستانی می جدا

تكان پسرك را با یك  پهلویزانو بر زمین، 

. مادرهیچ نگفت. نه صدائی ،دریدمخنجرسرتاسر

كرد.  ممات نگاه . فقط ماتِ ای. نه فریادینالهنه 

 شد، کابوس زمین شد،بعد فروریخت، خاک شد، 

فرین نفرین شد، از ازل تا و نفرین نایران شد، 

  بی داد شد، به ابد نفرین شد، از ازل تا به ابد 

 !!!شد رستم شد رستماز ازل تا به ابد 

 كشد.(خود می هنوز تهمینه را به جانب )ضمن آن که :دکتر

تر نیست... یك  برادر این یك كابوس بیش

 كابوس... 

ست، تر نی شبله... یك كابوس بی آيد.()به خود می :رستم

)برخاسته خواب نیستیم؟ مان در مگر ما همه ولی

ض ند به تعويكرود و شروع می می به طرف جارختی
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 وقتی ،باألخره (؛ کیکاوس هم ناپديد می گردد.لباس

اعماق  از سیاه را ی این گربه كیانیبرادر تو و

من پشتم ، یدآورد هدیهسهراب  قرون برای

قم خورده امالً رم كتلرزید. احساس كردم سرنوش

 گذشته كه ندارم... تا این و دیگر راه گریزی

پُرس  ... رفته بودم تادرست همچو روزی ماهی

نه تهمی... هم امانتی برسانم ،کاری کنم، و وجوی

هم رفته بود تا مثل همیشه پولی قرض كند... 

دست از پا درازتر برگشتم خانه، غروب  وقتی

 را زیادی یتد. سر كوچه كه رسیدم، جمبو

با احتیاط جلو  در خانه دیدم. دلم شور زد. لویج

آمده و کردم... پُرس و ج از گوشه و کنارم... رفت

 دالل کیانیکار  خودش بود،بودند سراغم! کار

 جمع دلازناگهان... و درپی امانتی بود. !...بود

 ...بی وطن خائن... "اونهاش...زد: دریاف كسی

 هاطرفم برگشت. میان آن جمعیت به "!بی وطن

 دراز و کشیده، ،یک پاروی . سهراب را دیدم

بلند  ،مترسگمثل یک  ،مضحکهم ترسناک و 

 ،شباال برده ا معصوم های  دست در بود و شده

 را تعارفم می کرد. اما... ی تانتحفه  ،ی تانعید

چشم در چشمم  ،ُزل زده ،طنّاز، شوم وگربه سیاه

 یزبانكه با زبان بی  . مثل ایندوخته بود

شدیم، بازهم پیروز که:"هان رستم! دیدی تگفمی

ا به خاك و خون تان ر هم همهبازکه  دیدی

 بال و بازهم و باز هم بازهمکه كشیدیم، دیدی 

 ...آه !"دیدی دیدی ،شکستیم راپروازتان های 

 !توانمهمه ی شد کینه  شد همه ی جانم وخشم که 
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 سویمبه خیزآورده  ،تابپُرشو اب دوان سهر

، کف جگرآور "!...؟مپدر"پدر...:داشتبرفریاد

 ...:"پسرمدمکشیبرنعره  گرزبردست،و  بردهان

 .. یگانه .هجوم آوردم... هجوم آوردند !"...پسرم

 .بودگربه سیاه  الاز چنگ آرزویم نجات سهراب

، به خود آمده نهسهراب. تهمی ی )صدای مويهاما... 

به طرف اتاق  بیرون کشیده، را از دست های دکتر خود

فرصتم ندادند... فرصتم اما...  ود.(مت چپ می دس

 !ندادند...

 !!!خدای من چه زندگي وحشتناكیمن...  خدای  تهمینه:

بله... چه زندگی  (.رود)به طرف در خروجی می :رستم

 !!وحشتناكی... چه زندگی وحشتناكی

 

 متحیّر است که تنها دکترتورانی ،دروسط صحنهشود. می خارج )

که   ،سهراب یو مويه  دای نالهصتا مدتی  ضمن آن که ؛ايستاده رومتفک

 (رسد.به گوش میرا می خواند، « پدر»

                                 ***** 
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 «اول یپرده»

 

 

 

 سه یصحنه

 

سوی او می  به  شود. دکترق سمت چپ خارج میتااهمان اتاق. تهمینه از 

 رود.

 

 اینوع زندگی چه فایده این هستم... من فكری دكتر:

 دارد؟!

. بله... چه فایده دارد؟ ولی .حق با شماست دكتر. تهمینه:

 مان این است!شود كرد، سرنوشتچه می خوب

ر این زمانه و با این سرنوشت، سرنوشت... د دكتر:

وشت صحبت كردن مثل ها از سرنهمه توانائی

 این است كه كسی شنا بلد نباشد و از روی

 ب بزند...حماقت به آ

د هستیم... شنا بلهمه ما  كنید دكتر...اشتباه می تهمینه:

 ..ایم.از بد حادثه گرفتار گرداب شده منتهی

رود و شاخه ُگل های ُگلدان روی )به طرف میزکار می                          

 را مرتب می کند.( میز
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كه زدم رسا  ایم؟! شاید مثالیرفتار گرداب شدهگ دكتر:

د و مقصودم را نرسانید. بگذارید اصالحش نبو

 همه در این زمانه و با این ،من یكنم: به عقیده

وشت صحبت كردن مثل این ها از سرنتوانائی

حماقت با  است كه كسی شنا بلد باشد و از روی

 بسته در آب بپرد... دست و پای

خودمان  ولی بازهم این ما نیستیم كه دست و پای تهمینه:

 م...ایرا بسته

 )به سوی پنجره می رود.(                                 

ت... آخر اگر ما نیستیم هم از آن حرفهاس این  دكتر:

 است؟! پس چه كسی

د یك گره، یك دانم... شایدانم... درست نمینمی  تهمینه:

د دارد ها وجو همه آدم گره كور كه در زندگی

 هاست...ها و بدبختیسبب این مصیبت

زنید تهمینه های عجیبی میگره كور؟! حرف كتر:د

 ...های عجیبیخانم... حرف

 شما عجیب باشد... شاید برای تهمینه:

 بینم...م نمیدر زندگی ا ایمن كه چنین گره :دكتر

در  به این گره اعتقاد دارم... منتهی من ولی تهمینه:

گی بعضی این گره در مسیر راه قرار زند

دهد، و در را به باد می شانگیرد و هستیمی

 ها...دیگر در كناره زندگی بعضی

گره در مسیر راه شما و حتماً معتقدید كه این  دكتر:

 ؟!واقع شده 

 طور است...بله... بدبختانه همین تهمینه:

نظر شما این گره كور همان تقدیر و د بهو البُ   دكتر:
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 سرنوشت است؟!

ان چیزی كه در ، همان تقدیر و سرنوشت، همبله تهمینه:

كه آدم  ، بدون آنترین لحظات زندگیحساس

بندد و خواهد، دست و پای او را میه خودش ب

به  روبر گشته، ) كشاندش را به تباهی میا زندگی

 !؟بار استبینید دكتر كه چه مصیبتمی (دکتر

 كنید!!كنم!! شما هم كه مثل او فكر میمیتعجب  دكتر:

طور است. من هم مثل  نهمی راستش را بخواهید تهمینه:

دارد كه  كنم... اصالً چه دلیلیشوهرم فكر می

 مثل او فكر نكنم؟

 دارد؟! چه دلیلی دكتر:

 دارد؟ بله... چه دلیلی تهمینه:

غیر  كه زندگی چیزی تر از اینبدیهی  چه دلیلی دكتر:

  ..!كنید.این است كه شما فكر میاز

 حیاط اشاره می کند.( در ه ها،)به شکوف                    

 دانیم...این را خودمان هم مي تهمینه:

 كنید؟!دانید پس چرا تالش نمیاگر می دكتر:

بینید كه از همه توانیم بكنیم دكتر؟ میچكار می تهمینه:

 مان بسته است...طرف دست و بال

ویم، به كسان دیگر گمن در مورد خودتان می دكتر:

 ندارم... كاری

 ورد خود من؟در م تهمینه:

 بله... در مورد خود شما... دكتر:

 مقصودتان چیست؟! تهمینه:

تان دارید زندگیشما البته مقصودبدی ندارم، ولی دكتر:

 كنید...را تباه می

 بینید... تباه شده است...كنم؟! مگر نمیتباه می تهمینه:
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استفاده كنید... ان تجوانیاست كه از اینمقصودم  دكتر:

شوید و دیگر فرصتی برای تان یو گرنه پیرم

 ماند...باقی نمی

زنید ها می ام استفاده كنم؟! چه حرفازجوانی تهمینه:

ام. موهایم را ببینید، با دكتر!! من دیگر پیر شده

های سفید آن كنم دانهكه رنگ می وجود این

ها و صورتم را ببینید، دست هایپیداست. چین

ها  تند، ایننیس طبیعی هایها دیگر چین این

هائی كه ند. سالی چهل اهاباالی سال هایچروك

رود تا تمام دیگر همه چیز می برای زنان ما

 شود... همه چیز...

، آرام برده، )آهی کشیده، دستی به میان موهای خود

 .(خیره می شودپنجره، به شکوفه ها  بیرون از 

 ید...ئالعاده زیبابا وجود این هنوز هم فوق دكتر:

 كنید...!ممنونم دكتر... شوخی می مینه:ته

 گفتم... یجدّ  دكتر:

هرحال این زیبائی پژمرده چه یا شوخی، به جّدی تهمینه:

 در وضع ما دارد؟ تأثیری

 ...وضع شما خیلیدر رود.()آهسته به طرف او می دكتر:

خواهید می فهمم! چهنمی گردد.()با تعجب برمی تهمینه:

 ید؟!بگوئ

كنید طور د تهمینه خانم... چرا سعی نمیبینیه ب دكتر:

 كنید؟ دیگری زندگی

 طور دیگر؟!! تهمینه:

دیگر این  بله... طوری كه الاقل آن گره كذائی دكتر:

 تان نشود...قدر مزاحم

 رسد؟مثالً شما چه راهی به نظرتان می تهمینه:
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تان مسیر زندگی در مثالً، حاال كه آن گره كذائی دكتر:

كنید از  رود، شما سعیی نمیاست و به كنار

 مسیر آن دور شوید.

 ایگوئید دكتر؟! آن گره چیزخارجیچه مي تهمینه:

نیست. آن گره در وجود من است، اصالً خود 

عاشق شدم. این من من است. این من بودم كه 

پیمان بستم. این من بودم كه  بودم كه با سیستانی

 تن به زادن سهراب دادم...

 ها نباشید... ایناز ستید هیچیکتوانو می دكتر:

          نباشم...  ها  ایناز هیچیکتوانستم ونمی تهمینه:

 شود.(ها خیره میو به شكوفه )برگشته

 بافید... از شما بعید است...فلسفه می دكتر:

كه یك زن  این چرا بعید است؟ برای گردد.()برمی تهمینه:

 هستم!؟

 اده زیبا هستید...العكه یك زن فوق این برای دكتر:

 مثل یك عروسك...؟! تهمینه:

 مثل یك پرنده... آزاد... صاحب اختیار... دكتر:

ها صفاتی است كه  آزاد... صاحب اختیار... این تهمینه:

ما زنان ها بر صدها دیگر صفات تازگی

 اند... افزوده

 منكر كنم... ولییق می تان را تصد حرف دكتر:

 اید؟دست آمدهبه هایآزادی

منكر نیستم... این  رود.()به طرف پنجره می تهمینه:

 مان راه گریزی است. ولیها برای همهآزادی

كه بالش را چیده باشند  ایگریز به كجا؟ پرنده

ترین خانه است. آبی كه مسیر قفس برایش امن

ها رود... اینمشخصی نداشته باشد به هرز می
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 اند!كنده ن چاه سیاهیمابرای

كنید هرز رفتن بهتر از فكر نمیبا این وجود،  دكتر:

 راكد ماندن و تباه شدن است؟

 ید دكتر؟!خواهید بگوئچه می گردد.()برمی  تهمینه:

خواهم بگویم صی نیست. فقط میخصوه چیز ب دكتر:

گیرید؟ چرا كمی زندگی را سخت میقدرچرا این

 كنید؟تان توجه نمیتربه خود و اطرافیان بیش

 م!من به اطرافیانم توجه می کن تهمینه:

غیر از شوهر و فرزندتان  مقصود من كسانی دكتر:

  ...کسانی مثلِ  است...

 اید!عوض شده دكتر شما خیلی تهمینه:

ه گفتم شما طور ك بینید تهمینه خانم... همانه ب دكتر:

 العاده... هنوز آنید... فوقالعاده زیبائهنوز فوق

 مردان زیادی توانیدجوان و زیبا هستید كه ب قدر

 را گرفتار كنید...

دكتر من هنوز  شود.(ها خیره می)به شكوفه تهمینه:

 شوهرم را دوست دارم.

 دانم...می دكتر:

ها را دانید و این حرفمی گردد.()با تعجب برمی تهمینه:

 كنم!زنید؟! از شما تعجب میمی

 احساسم كنید؟ آیا من حق ندارم در موردتعجب می دكتر:

 صحبت كنم؟! با كسی

 احساس شما؟! تهمینه:

 بله... احساس من نسبت به شما... دكتر:

 ید؟!گوئچه می تهمینه:

 گویم...حقیقت را می دكتر:

این  ولی گردد.()به تندی به طرف پنجره برمی تهمینه:
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 حقیقت نیست...

)به تهمینه  چرا چرا حقیقت است، حقیقت محض :تردك

باور دارید...  وهای قشنگیچه م شود.(یمترنزديك 

وقت پیش... از  تان دارم، از خیلیكنید دوست

بودید و گل  ها كه تازه تو فامیل آمدههمان وقت 

 زدید...تان میداُودی به موهای بافته

 كنم.بس كنید... خواهش می )با التماس( تهمینه:

 تان داشتم... همیشه... شوخیدوست من همیشه دكتر:

جا  كه از این های درازیالنیست. تمام آن س

كردم شما متعلق دور بودم... همیشه احساس می

من هستید... مال من هستید... حتی امروز...  به

 همین لحظه...  حتی

 .(بوسدپشت گردن تهمینه را می)آرام خم شده،                             

نه نه دكتر... خواهش  گردد.()به سرعت برمی تهمینه:

 . من هنوز شوهرم را دوست دارم، با همانكنممی

طور تر، همین شاید هم بیششدت و عالقه، 

 پسرم را...

 تان هستم...من عاشق ولی دكتر:

... دروغ محض... عشق شرافت دروغ است تهمینه:

 است... شما برادر شوهرم هستید... انسانی

من برادر...  برادر... شود.(عصبانیت دورمی)با دكتر:

 دارم...ن ریبراد

نه نه... این حرف را نزنید... شوهرم، برادرتان  تهمینه:

... او خسته ها خیلی رنج كشیده، خیلی این سال

... سال... صدسالسال... دهیك یاست... خسته

ست... او ایسطورهاُ  یخستههزارسال... او 

د، محبت من، شما... احتیاج به محبت دار
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 ...عموجان كیکاوس

 تر نیست. وانه بیشاو یك دی دكتر:

ترین شوهرها... او شوهرم مهربان است... مهربان تهمینه:

 با ُگل سرخ... زند، هیچوقت، حتیهیچوقت مرا نمی

 هم احمق است... پس خیلی دكتر:

بس كنید. بس كنید... دیگر حاضر نیستم یك  تهمینه:

شما را  هایی یك كلمه از حرفكلمه، حت

 بشنوم...

كنم... خواهش می شود.(ینه نزديك میتهم)آرام به  دكتر:

 فكر كنید... تان دارم... كمیمن دوست

ندارم كه بكنم  كنم، هیچ فكریمن هیچ فكر نمی تهمینه:

 ام از این غرقاب...جز نجات خانواده

ولی بدانید كه دست  شود.(میعصبانی دور ،)دوباره دكتر:

 تان بسته است...و پای

ن باز هم دست و هم نیست. ممهم نیست... هیچ م تهمینه:

ن غرقاب دست از ای پا خواهم زد، برای رهائی

و پا خواهم زد و برای خوشبختی و سعادت 

 كنم.می شوهر و فرزندم هر كاری

 !كنید...من هم مطمئن هستم كه هر كاری می دكتر:

 !بله... مطمئن باشید... تهمینه:

 پس منتظرتان خواهم بود. دكتر:

 هان؟!! تهمینه:

 هاین خواهم بود. همین امروز، طرفمنتظرتا تر:دك

 حدود...مطب...  غروب...

 شرم...مزخرف... بی تهمینه:

 خواهدتان میشرم... هرچه دلمزخرف... بی دكتر:

 شما به من محتاجید. بگوئید... ولی



 رستم و سهراب

 

35 

 خدا آن روز را نیاورد... تهمینه:

طور  شما احتیاج به پول و بیمارستان دارید، این دكتر:

 نیست؟

 من... خدای تهمینه:

شود، و هرچه زودتر بهتر،  سهراب باید جّراحی دكتر:

لج خواهد شد، مثل یك وگرنه سرتاسر بدنش ف

حس و حركت، تنها با قلبی كه آن تكه گوشت، بی

 تپد.میانه می

 ر نیست. من مطمئنم كه آن باال كسیطو این ...نه... نه تهمینه:

 را دوست دارد. کسی هست که ماآن باال .. هست.

تازه آن باال هیچ كس نیست... مطمئن باشید...  دكتر:

طن و بی شما هم باشد به فكر شماها نیست.اگر

 ها... شما ...

 .. شو... برو بیرون. مگُ  تهمینه:

كنم... خواهش می (سکوت)جاخورده، پس از لختی  دكتر:

 من... نیستم... من آدم خیلی بدی

 !بیرونتهمینه:          

 خروج( آهسته با خود ضمنبال تکلیف، سپس  لحظاتی)         :    کترد

 ؟!دانم چرانمی واقعاً  شد؟!طور ایندانم چرانمی

 دارم... من ... دوست من این زن را عمیقا  

 سهراب.( یرود. صدای ناله)آرام بیرون می    

 مادر... مادر... سهراب:

 ...لعنتی... لعنتی تهمینه:

                          زمیناتاق، بروزانو، درمیان دحال گريستن در)

 ست گرفته، پس ازنشیند و سر را میان دو دمی

های  شب» قديمی، یاترانه  زير لب، سكوت لختی

 (كند:می زمزمه را «تهران
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 شب های تهران                         

 می کند پنهان                         

                          رنج های بسیار                         

 از چشم انسان                         

                          ... 

                   

 (می گريد.  در خود و عمیق و آرام،)                     

                                           *****                                                                                              
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 «دوم یپرده»                          

 

 

 

 يك یصحنه

 

انی ابری است. تهمینه با پريش ان اتاق. بعدازظهر است و هواهم

با  ،رفتهفرو صندلی راحتیكه در زند. کیکاوساتاق قدم میدر

 نگرد.كنجكاوی به حركات تهمینه می

 

قدر  این خوب دخترم، نگفتی چی شده، برای چی :کیکاوس

 ؟پریشان و مضطربی

 نیست... چیزی نیست عموجان، چیز مهمی تهمینه:

های قرمز و این حركات تند و اما، این چشم :کیکاوس

 گویند...یلی چیزها میعصبی خ

 نیست... گفتم كه عموجان چیز مهمی تهمینه:

 كنم...من كه باور نمی :کیکاوس

 كنم!من هم باور نمی تهمینه:

را  عاقبت ُمچت دیدی شود.()به تندی بلند می :کیکاوس

افتاده. خوب  گرفتم. نگفتم چیزی هست و اتفاقی

 )او را به جایاال بنشین وبرایم تعریف كن... ح
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 (اتاق قدم می زند.طول و عرض ، خود درهخود نشاند

 دخترم؟ كنینمیباوررا ه چیزچ

 قدر رذل؟! اینقدر پست... آدم این تهمینه:

 كنی؟! چه كسیفهمم از چه كسی صحبت مینمی :کیکاوس

 پست و رذل است؟!

خودش اما  كند،ها صحبت میتوانائیشرم...ازبی تهمینه:

گوید دوستت دارم، اما تر است. میاز همه ناتوان

 هایدهد متعفن و پُر از تیغهُگلی كه دستم می

 خار است!

هم با این برادر ازاگر دروغ نگفته باشم، ب :کیکاوس

 من حرفت شده، درست نگفتم؟ این یدیوانهنیمه

 طور نیست؟

كنم ها آرزو میخدا عموجان بعضی وقتبه تهمینه:

 هیچوقت... ایكاش هیچوقت به دنیا نیامده بودم...

ست عزیز من؟! آخر آدم عاقل هم این چه حرفی :کیکاوس

كند؟ هان؟! اما خوب چه طور فكر می این

شود كرد... تقصیر خودتان نیست... بگذارید می

فهمید وقت می ن و سال ما پیرها برسید، آنبه س

بوده كه از  كه زندگی چه غنیمت و فرصتی

 .. حاال حق دارید كه مرتب ناُشكریاید.دست داده

 كنید... حق دارید...

نظر شما نباید ناُشكر عموجان؟! به ناُشكری تهمینه:

با این  كند.()به اتاق سمت چپ اشاره میبود؟! 

 وضع نباید ناُشكر بود؟!

است  ه كنم... پیریچ اوه... من چه فراموشكارم! :کیکاوس

 ؟حال پسرم سهراب چطور استو هزار درد. 

 خواهید چطور باشد؟می ()با پريشانی تهمینه:
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 جا آمد؟ این دکتر        :کیکاوس

 بله... آمد. )با تمسخر(          تهمینه:

ُخب چی گفت؟ چی تشخیص داد؟ مطمئنم كه چیز  :کیکاوس

؟ حرف بزن مهمی نبوده، درست نگفتم؟ چرا ساكتی

 ببینم.

از چی  ود.(رسوی پنجره می برخاسته ض آلود،)بُغ تهمینه:

 ؟!حرف بزنم عموجان؟! از چی

 گفت؟ از سهراب... از خودت... دكتر چی :کیکاوی

 چیزها! چیزها... خیلیخیلی  غض()با خشم و بُ  تهمینه:

  بینم چرا امروز اخالقت !چه؟ یعنی چیزهاخیلی  :کیکاوس

 عوض شده؟!

 عموجان... عموجان... دهد.()سر تكان می تهمینه:

های مكرر مق... حتماً با وجود سفارشی احپسره :کیکاوس

تشخیص داده  من، باز هم جوانی كرده و هر چی

زبان آورده... و دلش خواسته، بدون مالحظه به

 بگذار بگذار... چندبار كه سرش به سنگ خورد

فهمد كه وقت می و مثل برادرش بیچاره شد آن

جا و شود بیای را نمیهر حرف و عقیده

 ورد...زبان آمهابا بربی

نزنید...  خدا این حرف راه نه نه عموجان، ترا ب تهمینه:

 شوهرم مثل دكتر نیست!

. شناسم..خوب میدوجانوررا من این  چرا...چرا :کیکاوس

 بزرگه، سراندرپا یك كرباسند...ا هردوت

و این  اصطالح مبارز...دخواه و مغرور و بهخو

خوب  ...جوان و احمق و مثالً تحصیلکرده ،ییك

 ال تعریف كن، از اول...حا

 بر صندلی راحتی می نشیند.(با فرزی )                                 
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شود همه چیز توانم... آخر مگر میبه خدا نمی تهمینه:

 شود؟!را گفت؟! مگر می

، بر گشته کیکاوستركد و به سوی ش میا غض)بُ 

 گذارد.(اش می برابرش زانو زده وسر بر سینه

دلم، از تو بعید است، این حركات تهمینه... عزیز :کاوسیک

 از تو بعید است...

 (كشد.)با اشتیاق به موهای تهمینه دست می     

شما هم كه مثل او فكر  شود.(جدا می )به تندی از او تهمینه:

كه پیر  این كنید؟! چرا بعید است؟ چرا؟ برایمی

 یكه سعادت و خوشبختی از خانه این م؟ برایه اشد

 ما رخت بربسته؟

طور نیست دخترجان. این چه  طور نیست، این این :کیکاوس

گفته دراین  كی گفته که تو پیر شدی؟ كی ست؟حرفی

اصالً نیست؟  خانه از خوشبختی و سعادت خبری

دارد كه آدم  ایعمر چه صرفه یاین دو روزه

 سر این مقوالت چرند و پرند فلسفی وقتش را بر

ول كن، قبول كن كه زندگی از من قب تباه كند؟

آتشگهی دیرنده پا  زندگی» زیباست... خیلی

! ها بی وطن به قول آنمتاًسفانه  «جاست!بر

ام ستم و تا حاال نه شعری گفتهمن شاعر نی البته

 حالم!این بابت خوشا بهوازام،خوانده ینه شعرو

و سال و با این كهولت به جرئت  در این سن ولی

ست، مثل یك خاطره  ندگیتوانم بگویم كه زمی

 خوش وشیرین... ایهم خاطره آن

این، در همین دو روزه عمر و زندگی با وجود  تهمینه:

 كند ها هست كه آدم احساس میقتو زیبا، خیلی

گلویش را ده، بیخ مثل یك گره، مثل یك غُ  چیزی
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تواند وقت است كه آدم دیگر نه می یرد، آنگمی

 تواند برایندد، نه میخه تواند بگریه كند، نه می

باید خودش باشد كسي از دردهایش بگوید، فقط 

كس، و مثل همیشه و خودش، تنها و بی

 مضطرب و سرگردان...

كس جان من كی تنهاست؟ كی مضطرب و بی :کیکاوس

گوئی كه مطمئنم غلو ت؟ اگر خودت را میاس

گوئی كه من هیچ كنی، و اگر مردم را میمی

ها  ، آنها غصه بخوری آن برایتو  بینملزومی نمی

 ندارند... احساسی

قول رستم ا بهه ندارند، آن ها احساسی آن بله... تهمینه:

 ند.امثل سهراب من فلج

 ؟! سهراب فلج شده؟!چی :کیکاوس

زودی سرتاسر بدنش را . فلج... فلجی كه بهبله.. تهمینه:

قول دكتر مثل یك م بهوقت پسر پوشاند، آنمی

حس و حركت خواهد شد، با قلبی تكه گوشت بی

وقت پسرم حتي دیگر  تپد، آنكه آن میانه می

گویم چه میکه  فهمیدمی تواندگریه كند،نمی

خواهد  شموجان؟ فلجی كه حتی مانع گریستن ع

 شد...!

چه  است! من هیچ خبر نداشتم! دکترجیب ع :کیکاوس

یقین دارم كه او قادر به داده؟ من  نظری

 هست. سهراب یمعالجه

 من...! بله... او قادر هست... اما خدای تهمینه:

 چه؟ یعنی :کیکاوس

 !!چه مصیبتی تهمینه:

 فهمم!نمی :کیکاوس
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عموجان عموجان... آیا  رود.(میسوی او اربدگر) تهمینه:

شما حاضرید به ما كمك كنید؟ كمك كنید تا 

مان سهراب من... سهراب شما... سهراب همه

 له... حاضرید؟خوب و خوشبخت شود؟ ب

 من؟! :کیکاوس

گوئید بله... شما... شمائی كه همیشه می تهمینه:

جا مان دارید، شمائی كه همیشه و همهدوست

سهراب و من مثل یك پدر مهربان و  برای

 اید؟فداكار بوده

 ساخته است؟ دخترم از دست من چه كاری :کیکاوس

تمنا كنم... خواهش می زند.()برابرش زانو می تهمینه:

 جّراحی اج به پول داریم... برایكنم... ما احتیمی

 سهراب احتیاج به پول داریم...

ولي شما كه  برد.(می اش را میان موهای او )دست :کیکاوس

 ع دارید دخترم در حال حاضر از وضع من اطال

را بو کشیده، می  موها ی در چنگ گرفته )خم شده و                         

 .(بوسد

را قبول كنید، ما  شما قبول كنید... مخارج عمل مینه:ته

دهیم كه برای شما از دهیم، قول میهم قول می

 ...هیچ كاری مضایقه نكنیم، از هیچ كاری

 مثل اين كند و سپس ناگهانفكر می مدتیبرخاسته، ) :کیکاوس

خوب... حاال بگو  خیلی (كشف كرده كه چیزی

 چقدر هست؟

افتم... تان میتا... به پای سیسی تا... فقط  تهمینه:

 كنم...التماس می

سی تا؟!  كند.(میش بلند  را گرفته بازوی تهمینه)زير :کیکاوس

 نیست... كه چیزی تا دخترم؟! این اش سیهمه
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 این که چیزی نیست.

 عموجان شما... شما...!؟ تهمینه:

من  مگر )می نشیند.( البته عزیزم...... البته     :کیکاوس

 ام... من حاضرم برای سعادت و خوشبختیُمرده

خرج كنم،  ها و صدها برابر این هایلم دهتو و فام

كه چیزی نیست... آیا  نیست... این كه چیزی این

ش را  كه صحبت هائیها و مصیبتهمه ناراحتی

 همین بود؟! كردیمی

عموجان  اندازد.(می شا )خودش را درآغوش تهمینه:

چقدر... اگر شما  ید...مهربان...شماچقدرعموجان

 ...كردمچه می من؟ ...!كردیمنبودید ما چه می

 !!؟من چه می کردم...

 

از  . تهمینه به سرعتی زنگ در از بیرون و سپس گام هائی)صدا

    جدا شده، از اتاق خارج می شود.( کیکاوس

***** 
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 «دوم یدهپر»

 

 

 

 دو یصحنه

 

در صندلی راحتی رهم دربرابر صورت، د پنجه همان اتاق. کیکاوس

مستقیم به  وارد شده،از در  ، متفکر،«ر. سیستانی»است.  فرورفته

و سر را میان دو  می نشیند ر رفته و بر صندلی پشت آنسوی میز کا

 دست می گیرد.

 

آمده پیش یاز حادثه (لحظاتی سکوت )پس از :کیکاوس

 متأسفم برادر... حالت چطور است؟

 .. بد... خوب...خوب. :رستم

 ساخته است؟ آیا از من كاری :کیکاوس

 توفان خواهد شد... :رستم

 طفلك تهمینه... :کیکاوس

روزی ابر سیاهی كه بر آسمان باغی گسترده  :رستم

پژمردند با های باغ كه نشكفته میبود از شكوفه

ساخته است؟"  دلسوزی پرسید: "آیا از من كاری
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 ماندند، فقط یكیها از ترس خاموش تمام شكوفه

... از : "آریتها نهراسید و بانگ برداش از آن

 برابر آفتاب دور شو..."

 ...شدیبرادر تو بهتر بود شاعر می :کاوسکی

 ابرسیاه كه انتظار چنین جسارتی ازجانب شكوفه :رستم

براو خشم گرفت و تگرگ درشت و  ،نداشت را

بر شكوفه فرو كوفت و او را پرپر  سنگینی

 كرد...

ابر سیاه چندان هم  شود.()نیمه عصبی بلند می :یکاوسک

م... با ن نیست. من با تهمینه صحبت كردنامهربا

و  انتخاباتكه این روزها مخارج  وجود این

ام ، قبول كردهآور استسرسام برای من تبلیغاتش

 سهراب را گردن بگیرم... یكه مخارج معالجه

 ست؟!ا تخاباتیاز آن مخارج ان این هم یكیالبُد  :رستم

ی مهم برا یكن، اما مسئلهی فكراهخومیهرطور :کیکاوس

پیروزی در  منبرای سهراب و  یمعالجهتو 

 است... انتخابات 

 !!ی سنگینی چه معامله :رستم

 این دیگر معامله نیست... :کیکاوس

 ایی منصفانهمعامله منتهیكند، فرقی نمیچرا؟  :رستم

 نیست.

ی ی طرف منصفانهتوانست تو میطور ا ایناگر :کیکاوس

 ...آن را بگیری

 مسلم است كه چنین خواهم كرد... :رستم

مصنوعی  شعفو  خوشحالی كه می کوشد حالیر)د :کیکاوس

بینم كه می دارد.( ابراز رستم خود را از اين گفته ی

 ؟!ایعاقل شده
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 ام...من همیشه عاقل بوده :رستم

شحالم برادر... اندازه خووع بیاز این موض :کیکاوس

دانستم كه اختالفات من از اولش هم میاندازه... بی

ش را به ا دست)تر نیست... ما یك سوءتفاهم بیش

ا حاال مثل دو بیا برادر... بی كند.(دراز می اوسوی 

اهم دست بدهیم ب دوست و برادر واقعی و قدیمی

را پشت به پشت هم شروع  ایو زندگی تازه

 كنیم.

 ما از اول (اء به دست دراز شده ی کیکاوسناعت )بی :رستم

یك خانواده، از  ایم، ازدوست و برادر بوده هم

 ...ی انسانیخانواده

 البته البته... :کیکاوس

مان برای دیدیم دلاگر یك روز همدیگر را نمی :رستم

ترین  زد. بزرگشد، پرپرمیهم تنگ می

بینیم حال ه این بود كه ب مان در زندگیغصه

چطور است... آیا شب خوب مان ر و خانوادهبراد

كه نیست... ناراحتی  شانا ند؟ گرسنهه اخوابید

ندارند... شان هاجانب بچهز كه ا خیالی

 شان كه تأمین است...زندگی

 بود... بله بله... چه روزگاری :کیکاوس

ها  ها به این ترتیب گذشت... سال ها و قرن سال :رستم

كردیم و كار می هائی كه همه با هم و قرن

ها و  كشیدیم و خوش بودیم... سالزحمت می

تر و  مان بزرگكه بتدریج خانواده هائی قرن

هائی  ها و قرن شد... سالتر میتر و غنیمتنوع

كرد كه چیزی كه هریك از ما بتدریج احساس می

دوست و  هست، كسی هست، آدمی هست سوای
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واه خیرخ ،تر بیش اما، هنوز و حتی برادرش...

و همین امر بود كه  ـ برادرش!انسان  و دوستدار

ما  كرد، وتر میر و عمیقمان را پُرجالتزندگی

داشت... تا تر به تالش و كوشش وامی را بیش

بختانه چطور شد كه ناگهان دانم بدكه نمی این

روع كردند به خواستن همه چیز از ما ش ایعده

و ثمره  ها خودشان، كه تو پس از قرن برای

هم ه شدی... باوركن هنوزآن عدچكیده و مظهر

ید یك ... شاچرا؟! دانمبه درستی نمیدانم... نمی

یك  ی، شیطانو حرص یك نوع كشش  نوع كشش، 

، از آن نوع ربّانی )با تمسخر( و حرص نوع كشش

كه در همه ما بیش و كم  ئیو حرص ها هاكشش

 خرهها و باأل وجود دارد، سبب این تغییر حالت آن

كه اگر  ئیو حرص ها هاتو شد... از آن نوع كشش

های زیبا مهارشان مهارشان نكنیم، اگر با اندیشه

كند  محتوای انسانی تهی می مان را ازنكنیم، زندگی

به تباهی  که برابرش ايستاده( )اشاره به کیکاوس و

 دهد...سوق می

 عجب!! :کیکاوس

تر ركشس هم مثل تو، اما چون طبعی ین دکترکا :رستم

چپاول و غارت  یا از قافلهداشت و خودش ر

ه شبیخون زدن، و دید، شروع كرد بتر میعقب

ی این راهزن غارتگر از عهده چون تو به تنهائی

آمدی شروع كردی به تحریك و تشویق من برنمی

برادر... مواظب باش، بیا این گرز و  كه: "آهای

و  خواهد مال و خاکشمشیر را بگیر، دزد می

واظب باش" و من احمق را ببرد، خوب م تناموس
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در  خبر هم حرفت را باور كردم؛جا بیاز همه

گرفته  كه تو پیش ایكه با روش و رویه صورتی

نداشتم كه  یو ناموس ، من دیگر مال و خاکبودی

نگم و كشته شوم. اصالً چه جه خاطرش ببه

به جنگ و ستیز بود؟ من هرجا كه  احتیاجی

بودم، لقمه هر شهر و دیاری كه می رفتم و درمی

 آمد و مهربان برایم فراهم می آبی و جرعه نانی

 !ه می شدگشود ی برویمآغوش

 برادر حالت خوب است؟! :کیکاوس

گویم... بله برادر... از مطمئن باش... هذیان نمی :رستم

خود  خواستن همه چیز برایآن تغییر حالت و 

شدیم،  هم جدابه بعد بود كه ما دیگر از 

مان هم هایاسم مان هم از هم پاشید، حتیخانواده

و ی به فراخور حال لقبی تغییر كرد و هركس

تو شدی كیكاوس »برگزید:  خودی براشناسه ای 

وجود اهی آن تبزمینی  كیانی، نماینده ی

... من شدم رستم سیستانی، پادوی حلقه اهورائی

زروانی، و او شد افراسیاب به گوش توی 

 !«...اهریمنانیو  پلیدآن چه هر، مظهر تورانی

ور شد دانم چطخبر نمیجا بیو من احمق از همه

كه مثل شماها نشدم... راستی چطور شد؟! و این 

ی صدها بار از خودم روزست كه اسؤالی

 پرسم...می

 عجب!! :کیکاوس

تازه این یك روی قضیه است. روی دیگر آن كه  :رستم

یا می توانستم جلوی پرسم: "آهمیشه از خودم می

شماها را  زیاده خواهیطلبی و انحصاراین 
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 ست كه همیشه از جوابا یرم؟" و این سؤالیبگ

بار این كه هر این دارم، برایوحشت و گریز آن

از اعماق  كسی ،شودطرح میمسؤال برایم 

... می آری»نالد: و می می خروشد وجودم

تا  وشیدمبار كه كو یك !«توانستیتوانستی... می

بیابم و بشناسم،  آن كس را در اعماق وجودم

 اوحشت و هراس بر خود لرزیدم... زیر شّدتاز

ی شدهی درهم و لهچیزی نبود جز توده  آن كس

بار كافی بود تا  و همین یك مان!انسانیوجدان 

 )با اشاره به اتاق آری...»بگویم: همیشه برای

دادی كه ما بر مرگ در برابراین بی  سمت چپ(

دادخواهی  ینوعایم، رواداشتهمان وجدان انسانی

 "!است

مثل گذشته  هم گاهیبینم كه هنوزمي ...برادر :کیکاوس

 ؟!گوئیو هذیان می شویحواس می دچاراختالل

خواستم ها هذیان نیستند... من فقط  نه... این  :رستم

 را بگویم.علت آن سوءتفاهم 

 هرجهت...ذیان! بهبرادر چرا... هذیانند... هچرا  :کیکاوس

جا  تان كنم، تا آن ام كمكمن به تهمینه قول داده

 توانم... كه می 

 آورد.(ش درمیا بغل جیباز )دسته چكی                                 

 برادر... لطف داری :رستم

اما ست، تا كافی گفت سیچقدر بنویسم؟ تهمینه می :کیکاوس

.. سی تا... بگو. خواهی تو هر چقدر میحاال

 ... اصالً بیا خودت بنویس...تا تا... پنجاه چهل

 دیگر چكار كنم؟! :رستم

بین برادر... ه ب !!كه شروع كردیباز (خورده )جا :کیکاوس
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 درانتظار ندارم، اگر تو  فیمن كه از تو كار خال

كه كار  کنیحمایت  انتخابات از من اعالن این

پخش و که   باور کن اسنادی ؛اینكرده یخالف

؟!  ...هم چه اسنادی آن، قالبی است ندشایع کرد

 به یكه معلوم نیست از كجا و چطور اسنادی

د با چشمک البُ  )به تمسخر(تت رسیده دسگوش و 

 ی، وقتی آن طورشکم گربههو از شمالی  خرس

       ؟!نعره کشیدی و هجوم آوردی طرف آن طفلک

اقدام  باید به جرم اق سهراب اشاره می کند.()به ات

 می  به زنجیرت حد اقل« فرزند کشی» به

                 م!!یکرد

   درست ... پس شاید البته... )او هم به تمسخر(         :رستم

مده آ... افروز... آتش کار تو بودحدس زدم... 

 ات رانذری سهم از گوشت گربهه  تا بودی

 !پوش کفن الشه خور ؟!یببر

 .(ورده، از در ديگر وارد می شودنیا)به روی خود    :کیکاوس

کی و من است...  سازیپروندهسیستانی كن باور

 کجامن ! ؟مو قاچاق مواد کرد پولشوئیکجا 

 تمامم است؟! پشت «پیشدادی»و « کیانی»فامیل 

بی شما خود  کارها توطئه و دسیسه است...  این

خره كه باال انید،دهم میتان همههاست...  وطن

خواهید زهرتان را فقط می، شومیمانتخاب 

 ون می بیند رستم )سکوت. چ !خرابم كنید... بریزید،

وازهمه مهم  .(واکنشی نشان نمی دهد، تهديد می کند

توی این  و مافیای اسلحه طرفتر، کشیدن نام 

می کس هربهتراز، خودت هخیلی خطرناک اماجر

هوس آب  این که دوباره دلتمثل » !دانی
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این تو بمیری دیگه دفعه  خوردن کرده؟! اما، این

 بازهم )چون« ست!یتو بمیری ها ناز آن 

بین ه ب افتد.(به التماس می ،واكنشی نمی بیند

.. به من... به خودت. كن؛مان فكر به سرنوشت، برادر

 به وطن و ،تر همه مهم ات... و ازبه سهراب و تهمینه

گور پدر  )با صدای آهسته و خودمانی( !مانآینده 

  و... مهم العاده های فوقبرنامهما .. این ها.

العاده فوق كارهایاز ،تانازآینده وطن تان،از من :رستم

 یانالعاده ی شمافوقكار .زارمبی متنفر و تان 

 شما ها آینده ای ندارید! نیست! انسانی كار

 !نیست انسانیاست بگوئی كارهربهتر ()عصبی :کیکاوس

 !نداریهستی که آینده ای ی بی وطن این توو

 و  حربا صفت تان ِكار العاده ی شمایانفوقركا :رستم

 عین بیاست كه دری خواباندگانو ُگوش  ُدم

 وجدانو  صداقت وجدانی َدم ازو بی صداقتی 

 زنند.می

 وجدانی! آیا این بی؟وجدانی؟! بیصداقتی بی :کیکاوس

عدم قبول یك چنین درخواست رخاطنیست كه به

ات تمام ، جگرگوشهتاب، فرزندت، سهركوچكی

 ماند...؟ه حركت بعمر فلج و بی

 آید.ست كه ازمن برنمیایالعادهكارفوقهمان  این :رستم

 انصاف...بی :کیکاوس

 خواستی؟!من جانب انصاف راگرفتم، خودت  :رستم

 باخت... ولی مسلماً خواهی :کیکاوس

یا  ازنده... خوشبخت یا بدبخت... شادیبرنده یا ب :رستم

نیستند، من  بیش هائیریزهها سنگ ه... اینجعفا

 ام...بر قُله ایستاده
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، خودخواهی یبر قُله. ایبله... تو بر قُله ایستاده :کیکاوس

 شقاوت! یی سنگدلی، بر قُلهلهبر قُ 

خواهد طبیعی زندگی كنم... من دلم من دلم می :رستم

ی ُخنك و خواهد وقت تشنگی از چشمهمی

خواهد زیر نور ... من دلم میگوارائی آب بنوشم

 ام را ببوسم...ها تهمینهستاره

 !بیچاره تهمینه... :کیکاوس

نور  هایهدانخواهد بازوبندی از من دلم می :رستم

 م باشد.یادگار من به سهراب

 رحم، تو پدرتو او را خواهی ُكشت، تو آدم بی :کیکاوس

 دل... سنگ

شكوهمند مرگ طنین  .نیست مرگ پایان زندگی :رستم

مرگ پرتگاه. ست به قعر یك  ریزش آبشاری

مرگ ست.  ی دگردیسی یك هماغوشیلحظه

ست در فضای آفرین جویباری ی شادیزمزمه

مرگ پرش پُرشكوه  ن.كرای دشتی بیگسترده

  کوه!ست از شكاف هولناك میان دو پلنگ مغروری

ی دیوانه جانی... دیوانه... فقط یك جانی بالفطره :کیکاوس

ند... فقط یك تواند از مرگ چنین ستایش كمی

   !!...دیوانه یجانی بالفطره

 

 به بیرونو  مشت بر ديوار کوبیده رود،وی پنجره میس وار بهديوانه)

 (خیره می گردد.

***** 
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 دوم" ی"پرده

 

 

 

 سه یصحنه

 

خود فرو رفته است.  بر صندلی راحتی، در همان اتاق. ر. سیستانی

نگرد. تهمینه با پنجره بیرون را میشت به صحنه از پ کیکاوس

نگاه ترديدآمیزی به شود. ابتدا های انار وارد میهائی از شكوفهشاخه

اندازد و سپس به طرف گلدانی كه بر روی میز است، می هر دو برادر

 رود.می

 

؟ ؟ عموجان چرا ایستادیددیشماها چرا ساكت تهمینه:

ه مان را بدرخت هایبفرمائید بنشینید، شكوفه

كنم توفان ست، فكر میبینید، حیف كه هوا ابری 

باید  از عموجان خیلی ()رو به شوهرشبشود. 

 كند.(می )به اتاق سمت چپ اشارهممنون باشیم. 

زودی  ابیده، پسرم خواب است، او بهسهرابم خو

ابق، به دلم افتد، مثل سشود، راه میخوب می

ره ش دوباهادهخن وقت صدای برات شده، آن
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كند، مان را پُر از شادی و امید میفضای خانه

گیرد، دوباره مان دوباره سروسامان میزندگی

 كند و چونای سكوت می)لحظهشود آفتاب می

 راها انه وار شكوفهبه ،زندنمی یحرف بیند كسیمی

من از بهار خوشم  .(مرتب می کند داخل ُگلدان

انی و بالتكلیفی آید... آدم را در سرگردنمی

گذارد... مثل یك سراب... مثل یك رؤیا... مثل می

ند و با ترديد ك)دوباره سكوت میها... این شكوفه

 با وجود این، زندگی كشد.(ها دست میبر شكوفه

فرسا نیست... فقط باید چندان هم سخت و طاقت

كه همه چیز دوباره  امیدوار بود، امید به این

كه یار و  مید به بودن كسانیشود، اراه میروبه

كه باألخره آدم  خوار آدم باشند، امید به این غم

به  )با حالتی ملتمسكند... سنگ صبوری پیدا می

چرا ساكتی؟ تو كه  رود.(می طرف شوهرش

ی؟ دوباره همه چیز را خراب كن خواهینمی

واب بده! من به عموجان ؟ هان؟ جخواهیمی

م، جواب بده... دتو قول دام، از جانب قول داد

 بگو... بزن... چیزی حرفی

 من به كسی قولی فرو در خود()همان گونه  :رستم

 ام...نداده

چرا... تو قول دادی... قول  .()ناگهان می ترکد تهمینه:

سهراب و تمام فامیلت را به كه من،  یداد

 ... ی، تو قول دادنابودی بكشی

 كند.(ها را پرپر می شكوفه )با خشم                                  

ها را پرپر حاال چرا شكوفه دارد.()سر برمی :رستم

 خواهد؟!دانی از من چه میكنی؟ میمی
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 زاد!جان آدمیشیرمرغ،  گردد.(برمی وار ديوانه) :کیکاوس

ش گوش ندهید، خواهش هابه حرف عموجان... تهمینه:

كه  ، شما به من نگاه كنید، به آن هائیكنممی

 شان دارید...ستدو

جانم را  ، این ُملحدوطناین دیوانه، این بی :کیکاوس

باشم كه پول و مالم احمق  گرفت، من باید خیلی

خون و جان  یرا در راه كسی خرج كنم كه تشنه

 من است...

مثل یك انگل، مثل یك  كدام پول؟ كدام مال؟ تو :رستم

های خون و كثافت به زخمی زالو، زالوی تشنه

شان ارتزاق کثیف خون ای و ازچسبیده مردماین 

 ...كنیمی

و... انگل... اما تو به خون كثیفی كه همین زالو زال :کیکاوس

بینی، مكد محتاجی... محتاج... بله میو انگل می

 تری!تر و انگلا چه حد از من كثیفكه تو ت بینیمی

م، خیلی هم گوئی... من كثیف... تو راست میبله :رستم

از خودم هم  قدر كه حتی ترم. آنتو كثیفاز 

تو جنگیدم،  این كه برای به خاطر متنفرم، متنفرم

ها... با جن و انس جنگیدم... با تورانی به خاطر تو

ها... جنگیدم تا تو با فراغ و با دیوها... با اهریمن

 ...تر به عیش و عشرت بنشینی آسایش بیش

 هذیان، هذیان، هذیان... :کیکاوس

 ام، از بسیاری ارها تو را نجات دادهمن بارها، ب :رستم

ها، از بند دیو سفید، ی تورانیها، از حملهمهلكه

از عشق سودابه و سیاوش... بیچاره سودابه... 

 ایسیاوش... دیو شهوت تو چه فاجعهبیچاره 

 بار آورد!به
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 من... خدای تهمینه:

و خوان را بر خود پذیرفتم فترنج ه من وقتی :رستم

ت تو به مازندران شتافتم، هیچ نجا برای

ا ُكشتن دیو سفید، دیو سیاهی را دانستم كه بنمی

و  بالی جان خود و خانوادهكنم كه از بند آزاد می

خواهد شد... دیو سفید به ما كاری  سرزمینم

 خاطر خواست، آن هم بهنداشت، او فقط تو را می

، می تارضای حس خودخواهی و خدائی

به هوا پرواز كنی كه سقوط كردی و  خواستی

 ...گرفتار شدی

انگل، خواهد بگو، اما همین بگو، هرچه دلت می :کیکاوس

ه، همین زالوئی كه خون مردم را همین دیو سیا

 سهراب توست... مكد نوشدارویمی

به نشانه ی اش را  انگشت اشارهه وسبابانگشت )                    

  .(ربه هم می سايداسکناس ـ نوشدارو، متوات

لعنت بر من اگر دستم به طرف این نوشدارو  :رستم

 دراز شود...

 لعنت بر من اگر این نوشدارو را به تو بسپارم... :کیکاوس

اش به فكر بس كنید، بس كنید، شماها چرا همه تهمینه:

های خودخواه، شما مرد خودتان هستید، شما مرد

 یم چی؟ كدل، پس من چی؟ سهراب های سنگ

از  شما برادرها چیدرد ما برسد؟ آخر  باید به

همیشه به خون هم خواهید؟ چرا جان هم می

خواهید همدیگر را بدرید و چرا می !اید؟تشنه

كنید؟ چرا باید در این فامیل همیشه  تکه پاره

 جنگ و ستیز باشد؟

  !شو...ست... خفهساكت... كافی :کیکاوس
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 .(کند )قصد درخروجی می                                  

 مادر... مادر... سهراب:

د ای مردّ شنیدن صدای سهراب لحظه )تهمینه با

 کیکاوس به خود آمده و درپیسپس ناگهان  ماند،می

 دود.(می

خواهم، دست خودم رت میببخشید عموجان، معذ تهمینه:

؟ فرزندم، سهرابم شدم، چه كنم نبود، عصبانی

آخر من مادرم... نروید، رود، دارد از دستم می

كنم... ما ترا خدا نروید... عموجان خواهش می

 به شما محتاجیم... من به شما محتاجم...

 مادر... مادر... سهراب:

دوباره  ،سهراب د صدایتهمینه به شنیدن مجدّ )

، و بعد به طرف در خروجی د ماندهای مردّ لحظه

 بالگدی ،برگشته درنرسیده کیکاوسبه  دود.می

اورا به درون اتاق پرتاب می  ،شا برشکم شیانهوح

 (کند.

ترسم... من می (می پیچید. به خوداز درد حالی که در) تهمینه:

 ترسم...میبه خدا من 

 د.(، درخود ُمچاله می شودرد شّدتازوسط اتاق )در                        

به وسط اتاق  ،، شتافتهو از هجوم خشم ديوانه )پريشان :رستم

ها... انگل آهایآی زالوها...  .(می خروشدآمده، بر

تان فرزندانتخم بیندازید... تخم حرام بیندازید تا 

شوند... آهای برادر... و سردار  وزیر و وكیل

آهای خواهر... چرا غّصه می خورید؟ چرا 

یاد است؟ تان زكوبید؟ خرجدست روی دست می

تان مریض است؟ خوب ید؟ فرزندده سر عائله ا

ید... این زمین، ه ندارد... بیائید... بیائكه غصّ  نای
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سهم امروزتان از  این خانه، این کار، این روزی

كنید... خوش  فروش طالی سیاه است... شادی

ی ما... راحتی باشید... جشن ما... وجدان آسوده

 پدر... آهای شماست... آهای خیال و آسایش

 ید؟ چرا مات به هممادر... شماها چرا غمگین

ر است؟ تان كو د؟ تنها هستید؟ اجاقیخیره شده ا

وب چه اشكال دارد؟ ما تان مرده است؟ خفرزند

تاب اید؟ آفتان هستیم... پیر شدههمه فرزندان

ترسید؟ مرگ عمرتان لب بام است؟ از مرگ می

شما را در به جای کفن كه ترسی ندارد... ما 

پیچیم... ما به جای خاك های اقاقیا میُگل

. ما شما را در پاشیم..تان میهای نور رویُمشت

 فرستیم...حریر نسیم صبحگاهی به آسمان می 

                    ؟!!!مادر...مادر...پدر...سهراب:         

 

 ، بر باالی سر تهمینه،در میانه ی صحنه ، اکنونر. سیستانیسکوت. )

   (را در دست ها پوشانده است.ش صورت اصل ايستاده و مستاً 

                               ***** 
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 سوم" ی"پرده

 

 

 

 يك یصحنه

 

 روشن است و اتاق مجاور سویق. غروب است. چراغ كمهمان اتا

میز كار كهنه، نزديك  بر صندلی تابد. رستمبه داخل صحنه مینورش 

در  ،خود فرو رفته است. تهمینه با حالی پريشان و مضطربپنجره در 

از اتاق سمت چپ  ،حفظ كندخود را  كند آرامشی كه سعی میحال

د. در بیرون هوا روری میسراس یبیرون می آيد و به طرف آينه

كه در سرتاسر اين صحنه ُغرش شود، بگونه ای می بتدريج توفانی

گاه رسد. گه  ان به گوش میها در دل آسمز دوردستخفیف رعد ا

روشن می شكافد، فضای اتاق را دل آسمان را  كه ،هم برقی درخشش

 .کند

 

)دستی به موهای خود می ! گیری چه غروب دل  :تهمینه

م تمام سفید موها داد... پیر شدم... ای كشد.(

گفت ورگذشت... دكترمیم چطشده...نفهمیدم جوانی
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شان گوید، همهدروغ میدانم م.میخیلی جوانهنوز

مان كه دوست هائی گویند، حتی آندروغ می

 ند...دار

 !؟تهمینه :ستمر

چراغ  خواهیمی )برمی گردد.(چه اتاق تاریكی! :تهمینه

 را روشن كنم؟

 نه... :ستمر

ره... خدایا امروز اش دلهُ اش غصه، همههمه :تهمینه

  ُکمد)درشود؟ فردا چطور خواهد شد؟ چطور می 

ها شب آورد.(كند و لباسی بیرون میرا باز می

تازه نوبت بیداری  رفتندوقتی همه به خواب می

دم، بعد زنشستم، قدم میشدم، میمن بود. بلند می

و آشفته...  درهم سیگار پشت سیگار و فكرهای

كسی سهراب، جای خالی تو... تنهائی و بی

ها و تمنیات یك خواهش یك مادر، آرزوهای

، زد كه فرار كنمسرم میها بهزن... بعضی وقت

 ش اینمانبروم كه رنگ آس و جائی فرار کنم

ر درهم و مغشوش نباشد... اما وقتی چشمم به قد

دیدم كه افتاد و پسرم را میی سهراب میگهواره

زند، هر م و معصوم در خواب لبخند میچه آرا

نوع احساس و خواهشی جز احساس مادری در 

وقت نفس  شد. آنُمرد و خاموش میمن می

كه  شدم، تا اینكشیدم و آرام میراحتی می

شد و خوابم م گرم میها های صبح چشممهدمد

دیدم كه دارم سقوط وقت خواب می برد... آنمی

م و دارم سقوط یك پرتگاه ایستاد كنم... باالیمی

زند... م میكنم، و كسی از ته پرتگاه صدایمی
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تقریباً بود  آسمان باالی سرم آبی نبود، رنگی

ها، صورتی، صورتی روشن كه شبیه این شكوفه

مق آسمان یج به همراه توفانی كه از عُ بتدر

قدر ُسرخ و  آن شد،آمد تیره و ُسرخ میمی

سوزم، دارم كردم دارم میآتشین كه احساس می

التهاب و حرارت بود  شوم، و همینخاكستر می

صدا  طرف آنوط كنم، بهكرد سقكه مجبورم می

ت استفاده كن، از گفت: "از جوانیكه مرتب می

 ده كن" سقوط كنم... اما همانت استفاجوانی

شد و از ی سهراب بلند میوقت صدای گریه

 كردم مثل اینپریدم، و بعد احساس میخواب می

سقوط نجات پیدا كردم،  از كه نجات پیدا كردم،

مد را كه از كُ  اسی)لبسهراب نجاتم داد...  صدای

گذارد و به می رده روی صندلی راحتیبیرون آو

وقتی هم  .(می کند ع به آرايشرفته شرو آينه طرف

كه با خودم كرده  هائیكه برگشتی با وجود شرط

بودم، پیش خودم گفتم: "خوب حاال دیگر 

را بخشید، هرچند كه خیلی  برگشته، باید او

مان داده، اما خودش هم خیلی رنج كشیده، رنج

 اش زندگیحاال آمده تا زندگی كند، كنار خانواده

و شرها... جدا از تمام كند، جدا از تمام شور 

 ها..."گذشته

 ست...ست تهمینه كافيكافي :ستمر

الً تو همیشه همه چیز را خراب اص گردد.()برمی :تهمینه

نهاد  شت اگر پیشدا می كنی... چه اشكالی

؟ آسمان كه زمین كردیبرادرت را قبول می

آمد... چه اشكالی داشت اگر خودت را برای نمی
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كردی؟ چه آماده می تریك فداكاری بزرگ 

شده به که بار هم  اشكالی داشت اگر برای یك

فكر سهراب بودی، به فكر من بودی... تهمینه... 

خودم  شودنمی  همیشه کهات... بیچاره یتهمینه

ها چقدر باید مگر ما زن ایده م، ایده م خودم...

 زجر بكشیم؟

كنند، ام میگر اگر... این اگرها دیوانهاگر ا :ستمر

 كنند...ام میدیوانه

ه ... بعصابت ُخرد شده، آن هم به خاطر چیا :تهمینه

دلی خاطر هیچ و پوچ، به خاطر نادانی و ساده

 ایتو، به خاطر این مردم، مردمی كه حتی لقمه

مردمی که حاال  دزدند...می از دهان همنان را 

 نگ عوض کرده و...ر

 بس كن! :ستمر

دانی چه ظلمی در نمیوز چی را بس كنم؟ تو هن :تهمینه

دانستی، هیچوقت هم ی، هیچوقت نمیحق ما كرد

كنی كسی دلش به نخواهی دانست. تو فكر می

ه ما هم هست؟ ب به فكر سوزد؟ كسیحال ما می

د، مثل یك گله... كننبین مردم چطور زندگی می

 ...ی انسانیدسته گلهیك

 خفه شو... )نیم خیز( :ستمر

، و بعد آهسته به نگرد نگاه می به او )مدتی مبهوت :تهمینه

خیلی خوب... خفه شدم...  رود.(ش می ا طرف

ننشین، پنجره  ؟ بلند شو، دمچرا عصبانی شدی

سر  مهربانیم)با خوریهوا سرد شده، سرما می

تو باید مدتی استراحت  گذارد.(میرا بر سینه  او

 دهی، خیلیكنی، وگرنه كار دست خودت می
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 ...یاهضعیف شد

 تهمینه، تهمینه... :ستمر

بعد از  روند.)در آغوش هم فرو می... م... جانمجان :تهمینه

حاال  شود.(جدا می لحظه تهمینه آهسته از اوچند 

 شده...هم دیر  یگر باید بروم... دیر شده... خیلید

...  چه اتاق تاریكی! چه اتاق چه غروب دلگیری

 تاریکی!

 

مد بیرون آورده باسی را كه از كُ كند؛ سپس لشمعدانی را روشن می)

 (.روددارد و به طرف اتاق سمت چپ میبرمی

                                 ***** 
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 "سوم یپرده"

 

 

 

 دو یصحنه

 

در  بر صندلی راحتی ی قبلی. رستمصوصیات صحنهتاق با خهمان ا

کامل  كه لباس پوشیده و آرايش رفته است. تهمینه در حالی خود فرو

رود. آيد و به سوی در خروجی میكرده، ازاتاق سمت چپ بیرون می

 رسد.می گیرد تا به اوجبتدريج شدت میدر سراسر اين صحنه توفان 

 

 كجا؟! دارد.()سر برمی :رستم

 كار دارم... تهمینه:

 حاال؟! :رستم

 گردم...زود برمی تهمینه:

 تو این هوا؟! :رستم

 مهم نیست... تهمینه:

 مواظب خودت باش... :رستم

 كند...برای تو چه فرقی می تهمینه:

دوباره به د است، و بعد مردّ  )سكوت. تهمینه مدتی

 رود.(سوی در خروجی اتاق می
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 ؟كجا... نگفتی :ستمر

 گفتم كه كار دارم... تهمینه:

 ؟كار چی :رستم

 بدهم؟!هم تا حاال باید توضیح  از كی تهمینه:

 ؟گفتم كار چی :رستم

 روم دكتر...مي ه:تهمین

 افراسیاب؟ :رستم

 نه... تهمینه:

 بله... :رستم

 نه... تهمینه:

 بله... (.شودخیزمی)نیم :رستم

 دارد؟ خوب چه اشكالی تهمینه:

 !هیچ...)می نشیند.(            :رستم

 ()سکوت                                          

 .ظب خودت باشهم مواتو )دوباره راه می افتد.( تهمینه:

 !تهمینه؟ :رستم

 !باز دیگر چیست؟ )برمی گردد.( تهمینه:

توانیم نشده... باور كن... ما باز هم می هنوز دیر :رستم

 زیاد... دختر و پسر... هایدار شویم، بچهبچه

 ؟!گوئیچه می تهمینه:

 سالم و خوشبخت... دختر و پسرهای :رستم

 ؟!خواهیدانی از من چه میمی تهمینه:

 بله... :رستم

 دیوانه... تهمینه:

، عصبی د. رستمرومی ر خروجی)با خشم به طرف د

 شود.(میخیز منی دوباره

 گفتم نه... :رستم
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 بله... تهمینه:

خودت هم خوب می را می خواهد ...  و توا            رستم:

 !!نیست...  سهراب خوب شدنی ی...دان

 دیوانه...          تهمینه:

 ت...بایس :رستم

 دیوانه... ،دیوانه تهمینه:

شود. هم كوبیده خارج میبه شّدت بردِراتاق را )

ش سهمگین غرس در ادامه ی سكوت. سپ ایلحظه

سهراب به گوش  رعد و برقی، صدای مويه و ناله ی

 (خورد.می

 مادر... مادر... سهراب:

تهمینه...  پوشاند.(می ها اش را با دست  )صورت :رستم

هم وركن هنوز دیر نشده... هیچوقت باوركن... با

دار توانیم بچهدیر نخواهد شد... ما باز هم می

 زیاد... هایشویم... بچه

 مادر... مادر... سهراب:

سالم و  دختر و پسر... دختر و پسرهای :رستم

 خوشبخت...

 مادر... مادر... سهراب:

 بس كن... گردد.()به طرف اتاق سمت چپ برمی :رستم

 ... مادر...مادر سهراب:

 مادرت نیست... :رستم

 مادر... مادر... سهراب:

 آيد.()برمی خیزد و آهسته به وسط صحنه می :رستم

ام... من سهراب سیاه را ُكشته یربهتهمینه... من گ

می  هطرف پنجرسرعت به  )به... را نجات داده ام

 جاست... پای آن گربه... اون هاش .(چرخد
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 ها...شكوفه

 ر... مادر...ماد سهراب:

گفتم     گردد.(به سمت اتاق سهراب برمی شم)با خ :رستم

 ت نیست... رفته... رفته به بارگاهربس كن... ماد

 ...کند تا خوشبختت افراسیاب

 مادر... مادر... سهراب:

  ... خوشبخت... خوشبخت...خوشبخت         :  رستم

ش ا دوباره صورت ،كه ضمن آنبه قهقهه افتاده، ) 

 رختیجاآهسته به طرف  پوشاند،ها میتبا دسرا 

مجبوریم، مجبوریم برای ما هم حاال  رود.(می

باورشدن... برای شكوفه نماندن... برای پرپر 

 بدهیم... ما مجبوریم... نشدن قربانی

 همزادش ایسطورهلباس و صورتک اُ  ،)ازجارختی

  بعد به سرعت و را برگرفته، لحظه ای مرّدد است،

لختی سکوت،  شود.می ناپديد ق سمت چپداخل اتا

 ضرب گرفته، صدای او را می شنويم که وسپس

  (شاهنامه می خواند:

 کنون رزم سهراب و رستم شنو»                  

 دگرها شنیدستی این هم شنو

 یکی داستانیست پُر آب چشم

 ید به خشمآدل نازک از رستم  

 ...؟مادر ... تهمینه ... مادر         سهراب:

 اگر تند بادی برآید ز گنج

 رنجبه خاک افکند نا رسیده ت

 ستمکاره خوانیمش ار دادگر

 هنرمند گوئیمش ار بی هنر
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 ...مادر من می ترسم... من می ترسم         سهراب:

 اگر مرگ داد است بی داد چیست             رستم:

 «نگ و فریاد چیستااین همه ب ز داد

 (ملتمس سهراب صدایه دوبار لختی سكوت و سپس)

خدا بهترسم... پدر ... من میمادر... تهمینه سهراب:

مگه كنی؟ طوری نگاهم می ترسم... چرا اینمی

 !؟پوشیچرا این ریختی لباس میدوستم نداری؟ 

ترا خدا رویت را برگردان...  پس بال هات کو؟!

نبود...  جلو نیا... جلوتر نیا... به خدا تقصیر من

عمو می خواست...  به ش روعمو کاوس گر

... به خدا تقصیر من مامان رو افراسب هم

. مادر.. در... پدر...پدوستت دارم  نبود... 

  ... تهمینه تهمینه...؟!!!مادرم

 

که پی در پی تهمینه را می  سهراب دایو ص ،چراغ اتاق می پژمرد)

ريزش سیل آسای  برق وبتدريج درغّرش سهمگین رعد وخوائد، 

 (شود.می باران گم

                                    ***** 
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 "سوم یپرده"

 

 

 

 سه یصحنه

 

 بارد. ر. سیستانیآسا میاران سیلیرون بب است. در باتاق. ش همان

، كامالً در سر را میان دو دست دارد بر صندلی راحتی كهدر حالی 

شنیده  رفته است. پس از لحظاتی سكوت صدای در ورودیخود فرو

ا بینم كه سراپشود، و لختی بعد با درخشش برقی، تهمینه را میمی

جی ايستاده داخل اتاق، چسبیده به در خروفرسوده، آلود، خیس و گِل

گیرد، و فضای اتاق را در برمی كننده دخور یاست. يك چندی سكوت

نی در حال مرگ شمعدا هایدر پناه نور ضعیفی كه شمع ،سپس

 رود.می رستمطرف همینه آهسته به نند، تپراكمی

 

طور كه  من برگشتم... زود هم برگشتم... همان تهمینه:

ور ... مواظب خودم هم بودم... باخواسته بودی

شود... كن... حاال دیگر همه چیز روبراه می

 آخر یكی از ما باید تن به فداكاری )مکث(

سهراب شد... به خاطر باید فدا می  داد... یكیمی

 ايستد.(می رستم )دربرابر شد...میباید فدا  یكی



و سهراب رستم  

 

70 

؟ مگر زنیكنی؟ چرا حرفی نمیچرا نگاهم نمی

 شكنی آدم چقدر است؟ من كه یار عهد طاقت

تو  های سال با خوبی و بدی نبودم... من كه سال

از من بدت  زند.()برابرش زانو میساختم... 

تو  ؟ به خدا مجبور بودم... آخرآید؟ متنفریمی

ها تا صبح بیدار تو كه شب آخر... در نیستیكه ما

طور  ... ترا خدا اینراه نبودینماندی و چشم به

بزن... الاقل  ترسم... حرفیساكت ننشین... من می

 نگاهم كن...

تهمینه...  خندد.(میمعصوم مانه دارد و )سر برمی :رستم

تو خودت آن را  !؟...دوست داری ... سیبسیب

رفم کردی... به خوردم تعابرای من چیدی... 

 یادت رفته؟!دادی... 

تر خجالت  صحبت نكن... بیش طوری با من این تهمینه:

 م بزن... كشم... بلند شو، فحشم بده، كتكیم

سهراب هیس...  )انگشت روی لب ها می گذارد.( :رستم

دارد  ... او حاالخواب است خوابیده... پسرمان

.. خواب سیب. هایبیند... خواب شكوفهخواب می

االن دارد پرواز می  پسرمانهای انار... شكوفه

ندامت گاز  همان انگشت را بامکثی کوتاه، سپس )کند... 

انار... نگفتی ... سیب یا  ... امااما ،تهمینه می گیرد.(

 به خاطرکدام ه فرقی می کندچ .. .اَه  ...یا شایدهم

ما ازآن  ،شانیکی کدام  بلعبه تقاص  ...شان

پرتاب شدیم به این ماتم  شاهیتباه ی عشرت کده 

... ... به این خانه ی وحشتسامی پلید ی کده

  !!!هان...؟

 گريد.(می زار و)سررا میان دودست گرفته                      
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كن... شود... باورزودی خوب میپسرمان به تهمینه:

 دكتر قول داده...

وقتی  د.(به طرف پنجره می رو برخاسته، ،)تاه شده  :رستم

تكان خنجر سرتاسر پسرك را با یك  پهلوی

نگفت... نه صدائی... نه هیچ  مادر ،دریدم

ای... نه فریادی. فقط مات مات نگاهم كرد. ناله

 خاطره فروریخت... خاک شد... زمین شد... عدب

... و نفرین نفرین نفرین شد... کابوس شد شد...

بی ه ابد از ازل تا ب از ازل تا به ابد نفرین شد...

من شدم... رستم... رستم ... وبعد د شد...دا

تو كه تهمینه...  .(برمی گردد )سريعسیستانی!!!

كنی... تو كه مرا مثل آن مادر به من نگاه نمی

دانی... از من متنفر كه نیستی، نفرینم مقصر نمی

 !؟كنیكه نمی

من چرا باید از  رود.(می  او )برخاسته، به سوی تهمینه:

ر باشم؟ چرا باید نفرینت كنم؟ این من تو متنف

هستم كه مقصرم... این من هستم كه همیشه 

 تنهایت گذاشتم... 

 نشاند.(ميبرصندلی راحتی برگردانده، او را  )آرام                          

 آید... مثل اینمن خیلی خسته هستم... خوابم می :رستم

ند... كشمغزم میها وای روی چشمكه دارند پرده

 )با هیجانبینم... نه... من هم دارم خواب می

هیچی تهمینه... تهمینه... من  شود.(خیز می نیم

جز یك دشت سبز...  بینم...بینم... هیچی نمی نمی

های سیب... شت سبز پُر از شكوفه... شكوفهیك د

نه نه... تهمینه من دوباره بال در  ...هایشكوفه

کنم... نه... ما داریم من دارم پرواز می  آوردم...
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پرواز می کنیم... من و سهراب و تو... ما داریم 

     ...از این ماتم کده... از این خانه ی وحشت

 ستهگري گذارده، طاقت فرسا تهمینه یبر سینه سر)

 خندد.(می ـ

الت هیچ خوب نیست... تمام بدنت تو ح تهمینه:

 های ت یخ كرده... مثل دستها لرزد... دستمی

 مرده...  یك

 نشاند.(به آرامی او را می ،)دوباره                             

خندید... از ته تاسر دریدم میوقتی پهلوش را سر :رستم

ش را ها ی دستقاه، از شاد... . قاهخندید..می دل

زد... می خواست بغلم كند... مرتب هم می بر

 پسرستم  گفت: "مادر... تهمینه... پدر ... می

)تهمینه  "پس بال هات کو؟!!! بال هات کو؟!!!

بودم من كه دشمنش ن شود.(با تعجب از او جدا می

؟ كنیتهمینه... چرا به من این طوری نگاه می

ش داشتم... من هم مثل تو دوستمن هم 

به  )تهمینه با هراسش كنم... خواستم خوشبختمی

ها درختسال دیگر كند.(ق سمت چپ نگاه میاتا

شان ُگل ها همهدهند. شكوفهمیشان بارهمه

 ... ُگل ... ُگل ُگل ُگلُگل كنند... ُگل ُگلمی

 افتد.(به گريه می دوباره )                          

 رود.(می طرف اتاق سمت چپ)آهسته و با ترس به       تهمینه:

 !... وای... وای !... وای... وای

سهراب دیگر آن نرو...  آن اتاق ینرو... تهمینه تو :رستم

بیا پیش رفته... جا نیست... سهراب پرواز کرده ... 

)بانگ های شكوفه جا پُر از شكوفه است... من... این

می  )به وسط اتاق... سیب... سیب... سیب (برمی کشد.
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نیست این ماتم کده  سهراب دیگر تویآره...  .(خزد

 .گریخته... رها شده... پرواز کرده..... سهراب 

یک افسانه ی  ... یک افسانه شدهحاال دیگرسهراب 

من و تو... مثل افسانه ی مثل بد اقبالی... رنج و 

  !!!زندگی من و تو... 

 .()به قهقهه افتاده،ُمچاله می شود                                   

 .(دداخل اتاق سمت چپ می دوبه وار  وانه)دي تهمینه:

 سهراب...؟!!! مادر... سهراب... سهراب... جان

 

 و آنگاه ی سكوت،د. لحظاتاتاق سمت چپ روشن می شو چراغ)

آيد. نه صدائی بیرون می آهسته بینیم كه از اتاقتهمینه را می

 ــ قوزکرده مات رستم ... فقط ماتِ و نه فريادی ...اینه ناله كند...می

نگاهی  ؛می کند  نگاه طوالنی كند.نگاه میرا شده  ُمچاله ــنفرين 

و  ...شده... خاطره شده محو خاک شده... یفرو ريخته، تو انگار

سوی پنجره به  دارد،برمیی را شمعدان ،سپس !انباشته از نفرين شده

انه ش، دا انگشتانسر با  نگرد، پس آنگاهمیبه خارج  لختی ،رفته

 با ، در میانه ی ُکل قالی،آرامآمده،  ها را خاموش کرده،دانه شمع

  می شود.و بافته بافته  در اوفت و جُ  رستم

 ر ضعیفی که از اتاق سهرابنو کمانه یروشن ــ واينک، در تاريک 

را  یره ای گروتسک وار از گربه ی سیاهُرخسا ابر آن ها تابیده، م

طفلی که آن ها را می  ه ــ خفه وارموي  ــ واک لختی بعدمی بینیم، و 

 (؟...ا... م. ..د... پ ...د... پ ...ا... م»خواند:

                               ***** 
 

 

 

 

 

 



و سهراب رستم  

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"رستم و سهراب" صحنه ای از اجرای نمايش  

 "بهرخ بابائی " در نقش "تهمینه"

 "شاپور سلیمی"  در نقش "رستم"

 کارگردان : "مجید فالح زاده"

1993"ين"   
 

 

 

 


