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 آدمها

 ُپل

 سیمون هسر ُپل

 لئون پسر ُپل

 آنی نامزد لئون

 ریموند پدر آنی رئیس بانکِ مردمی

 ماری ندیمه

 آقای وولف) صاحبخانه ُپل(

 راس

 سالمون

1مرد  

2مرد  



 خبرنگار زن

 خبرنگار مرد

 مجری جشن

 منشی

) سالن نشیمن که در انتهای آن  یک  خانه ی ُپلمکان: 

میز تحریر وجود دارد. هر سه طرف پنجره هایی رو به 

 بیرون است که نور را وارد خانه میکند

ُپل و ریموند با سیگاری در دست کنار پنجره ایستاده اند و 

 به بیرون نگاه میکنند

 ُپل:

ما برای بچه هامون الیق  ،به هر حال اینطور که میگی 

چون جایگاه طبقاتی ما دلیلی بر  .نیستیمجشن با شکوهی 

 برتر بودنمون نسبت به آدما نمیشه

 ریموند:

البته که آدمها با هم فرقی ندارند، ولی ُپل عزیز اینو قبول  

که استعداد و تالش هم در زندگی نقش مهمی داره.  ،کن

ستعداد داره و یکی مثل من در راه کسب درجات عالی ا

یکی مثل تو در راه کسب دانش، و عده ای هم در هیچ 

 کدوم

 ُپل:

تا ابد کار کنن و شما عین خر کیف کنی و   باید اونا پس 

 بنده هم با علمم فخر بفروشم و وایسم کنار پنجره و بگم



ای بدبختا ، شما لیاقت یک شب شام گرم رو ندارید ولی 

زدواج پسر نره خرم من به خاطر تالشم میتونم برای ا

 ،ها و تجمالتنفر رو دعوت کنم و با انواع غذا پونصد

نه دوست  پوز بقیه ی هم رده های خودمو به خاک بمالم؟

در تمام فصل های سال ، من. اون کارگر رو نگاه کن

من  ، اون باای این خیابونهجوباونجا در حال تمیز کردن 

ش تو هیچ فرقی نداره. فقط شرایط تاریخی و جغراقیایی و

هم شماست که بلعیدن پول و فرق میکرده.   استعداد، تو

ریخت و پاشاتون رو باهاش توجیح میکنید. اصال مگه تو 

چه دانشی داری که شدی رئیس بانک مردمی؟ میدونی 

چند تا  اقتصاد دان و حسابدان خبره ای که بیکار هستن 

؟ تو استعدادت بیشتر از اونا نبوده رو میشناسم  

 ریموند:

من هم با شما موافقم ولی   

 ُپل:

. استعداد تو فقط در اگه موافقی دیگه ولی و اما نداره 

فقط بلدی موافق  وکه با همه میکنی. تییه هاموافقت  همین

که باهاشون موافقت  نهم عاشق این باالدستی هاتباشی و 

 بشه. 

 

 ریموند:

رین تند میرینشما دیگه دا   



بحث به آینده ی  نمن پیشنهاد میکنم به جای سیاسی کرد 

 بچه هامون فکر کنیم

 ُپل:

آینده ای وجود نداره. اون دوتا عاشق همند و میخوان با  

هم زندگی کنن. پس بهتره در ساده ترین شکل ممکن، با 

 یه مهمونی خودمونی ازدواجشون رو رسمی کنند.

 ریموند:

دختر رو دارم آخه من همین یه   

 ُپل:

منم همین یه پسر رو دارم   

 ریموند:

من دوست و همکارانی دارم که باید اونا رو به جشن  

 دعوت کنم

 ُپل:

.من نمیامولی    

 ریموند:

تصمیمی هر شما خیلی یک دنده اید. بهتره من برم،  

سه شنبه به منزل من  گرفتید به من هم اعالم کنید.

خوشحال دعوتید، این مراسم ازدواج پسرتونه حتما اونم 

یارید.بتشریف  همیش  



  )روبه بیرون(

سیموِن عزیز من دارم میرم خدانگهدار. لطفا به آنی هم  

 بگید زود بیاد خونه که کلی کار داره

ریموند خارج میشود، ُپل سیگاری میگیراند و همانطور به 

ودپنجره خیره میش  

 سیمون وارد میشود

 سیمون :

 ِا ریموند رفت؟

 ُپل: 

 اره رفت

 سیمون:

فکر کردم شام میمونن. نکنه باز دوباره بدخلقی کردی 

 باهاش؟

 ُپل:

، گفت کار داره باید زود تر برهنه  

 سیمون:

 ُپل تو یه چیزی رو از من پنهون نمیکنی؟

 ُپل:

 نه عزیزم چی رو؟

 )سیمون روزنامه را نشان میدهد(



 سیمون:

 همین خبری رو که همه جای شهر پیچیده

 ُپل:

 بده ببینم چی نوشته

 )روزنامه را میبیند(

 عکس منه؟

 روزنامه را باز میکند و میخواند

 حرومزاده های عوضی

 سیمون:

عصبانی میشی رچیزی نیست چرا اینقد  

 ُپل:

 چیزی نیست؟  نوشته من به حذب رفتم و عضو شدم

ُپل باالخره به   را میخواند( )تیتر روزنامه چیزی نیست؟

 مردم پیوست

 سیمون:

یعنی تو نرفتی ؟ این عکس خودته جلوی ساختمان 

که دیروز تعمیر کردم  بارونی ایمرکزی حذب. همون 

خوب شد سر آستیناش رو دوختم و گرنه همه  .تنته

استاد بزرِگ محبوب، لباس کهنه تنش میکنه.  میفهمیدند  

 ُپل:

دیروز من رفته بودم برای ناهار یه کم سبزی بخرم.  

)کمی مکث میکند(. البته از جلوی در حذب هم رد شدم. 



 یکی ازیعنی رد نشدم. حتی کمی وایسادم.  )مکث(

یعنی تو  ،میگپ زد مکمی باه رو دیدم و  قدیمیم ایشاگرد

 اون فاصله از من عکس گرفتن؟

  سیمون:

ر از این حرفایی. با خودم میدونستم یه دنده ت)عصبانی(  

خسته فکر کردم دیگه سر عقل اومدی و به این زندگی 

کننده پایان میدی. دوباره برمیگردی دانشگاه و درس 

پس دیروز نرفتی. میدی  

        ُپل :

  کار مهم تری داشتم من

  سیمون: 

مهم تری؟ کارچه   

 ُپل :

من رفته بودم گوجه بخرم   

 سیمون:

یا سر عقل بیای و مثل همه  گوجه بخری مهمتره؟ 

رگ دیگه بری و توی حذب یه خط دوستات و آدمای بز

ساله 3ُپل اونا  بندازی؟ شونمعمولی پایین کاغذای آشغال

تو رو ممنوع الکار کردن و از دانشگاه ها بیرون 

من دیگه از اینکه دوبرابر کار کنم تا این بدبختی  .انداختن

جبران بشه خسته شدم. تو اصال حالیت نیست داری 

 چیکار میکنی 



 ُپل:

من حالیم نیست یا اون حروم لقمه هایی که هرجور شده  

 شونرو به دام تئوری های احمقانه  دنیامیخوان همه ی 

 ببرن؟

 سیمون:

پس خانواده ات چی میشه؟ تو که به  ، دنیا ... دنیا... دنیا 

رو نجات  هپسر خودت لئون که فکر نجات دنیایی چرا اول

 نمیدی؟

 ُپل:

همین که نرفته توی حذب عضو بشه یعنی نجات. همین  

 که یک اندیشه پشت سر رفتارش باشه یعنی نجات. مگه

چه مشکلی داره؟  لئون  

 سیمون:

 همین آخر هفته .اون جوونه نیاز به حمایت مالی داره 

نباید تو جیبش یه کم پول باشه؟  بره جنوب، آنیمیخواد با   

 ُپل:

خوب بره کار کنه پول در بیاره. تازه مگه این همه نمی  

دوست شده. پس  یمردم گفت با دختر رییس بانکِ

مشکلشون چیه. دختره رو منبع ذخایر مالی کشور 

ب پدر خوابیده. مث همیشه چندتا سکه از مردم که تو جی

لئون پول  بزرگوارشه برمیداره و باهم میرن جنوب.

میخواد چیکار. بعدش چرا این همه راه برن جنوب؟ اتاق 



 هم خیلی و هبه جنوب رو هممیدم  خودم رو بهشون

. مگه ما شام بخورنتازه شبا هم میتونن پیش ه. ترنزدیک

تو فکر کردی اونا برن جنوب میرن از مناظر زیبا و 

تئاتر اونجا دیدن میکنن. نه اونا یه هتل موزه ها و 

، یعنی تنها منظره میگیرن و تمام وقت در اتاقو میبندن

خوب بیان همینجا هم سقف  .خوابه جذابشون سقف و تخت

تل معمولی اگه خواستند یک دهم پول یه هداره هم تخت، 

.میخندد() تو جنوب رو به ما بدن  

: سیمون  

حاال این ماجرای  رفتی.گ مسخره  به تو همیشه زندگی رو

 حذب چیه؟

 ُپل:

ا برای این که مردم رو به سمت . اونیه بازی جدیده حتما   

 هفته پیشاحمقانه شون بکشن هرکاری میکنن.  افکار

دیوید رو به زور کتک بردن و امضا گرفتن امروز عکس 

 منو تو روزنامه ها جاپ میکنن.

سه شنبه جلسه ی همه ی اعضاء حذبه و اگه من نباشم  

 مردم میفهمن که همه ی این اخبار دروغی بیش نیست.

 لئون وارد میشود

 لئون:

میگفتی با هم  پدر، سالم بر پدر بزرگوار و عزیزم. 

میرفتیم و عضو میشدیم. نمیدونی تو دفتر حذب همه 

ی داشتن از تو حرف میزدن تازه من و آنی رو هم خیل



تحویل گرفتن. دوتا خبر نگار هم باهام مصاحبه کردن و 

 کلی عکس ازم گرفتن

عصبانی(:ُپل )  

چیکار میکردی؟ تو اونجا   

:لئون  

من و آنی تا  تیتر روزنامه های عصر رو خوندیم رفتیم  

 حذب و عضو شدیم

 سیمون:

آنی کو؟پس   

 لئون:

 دم در پدرشو دیدیم و با اون برگشت خونه

 ُپل:

عضو شدی؟  رفتی  

 لئون:

بله   

 ُپل:

مصاحبه هم کردی؟   

 سیمون:

سوال ازش پرسیدنچندتا  حتمنمصاحبه که نه    

 ُپل:

چی پرسیدن؟   



 لئون:

پرسیدن علت ورود پدرت به حذب چی بود؟ منم گفتم  

اون خیلی فکر کرد و خیلی هم ازش دعوت شد و باالخره 

 دیشب تصمیمش رو به ما اعالم کرد

 پل:

رو؟ کدوم تصمیمم  

 لئون: 

 که عضو حذب بشی

 ُپل:

؟حرفی زدم مسالهراجع به این من کی دیشب    

 لئون:

نزدی اما از اونجایی که شبا فکر میکنی میدونستم که  

به این نتیجه رسیدیدیشب   

 ُپل:

تو چرا باید دروغ بگی اونم به خبرنگارا   

 لئون:

حرف  تودروغ نگفتم که،  اون بیرون همه دارن راجع به 

 میزنن.

 ُپل:

 ولی این خبر یه دروغه و تو نباید اونو تایید میکردی



 لئون:

اگه من اظهار بی اطالعی میکردم که خیلی بدتر بود.   

 ُپل: 

چرا بدتر بود لئون؟ تو زمانی باید از چیزی حرف بزنی 

که کامال راجع به اون آگاهی. وقتی بدون آگاهی حرف 

همون روزنامه ها حرف میزنی سزای عملت اینه که در 

(های تورو تکذیب کنم  

 سیمون:

  که چرا اینقد شلوغش میکنی؟حاال که چیزی نشده 

 

 ُپل:

دروغ  شدانشگا استادچیزی نشده؟  اون به من و تو و 

نگفته. اون به چند خبرنگار که کاری غیر از هوچی گری 

دروغ گفته. میدونی یعنی چی؟ندارن   

 

 لئون:

منظورت اینه که میخوای آبروی منو توی مردم ببری؟  

آنی برسه حتما جلوی  میدونی اگه این خبر به گوش پدرِ 

؟دخترشو با من میگیره ازدواج  

 ُپل:

باالخره باید تو رو بشناسه و بعد تصمیم  ،اون دختر 



، خوب این موقعیت خوبیه. تو یا نهبگیره باتو زندگی کنه 

راه بیرون اومدن از این مخمسه  هم بهتره بشینی و بهترین

 رو پیدا کنی.

 لئون:

من دروغ نگفتم. من فقط ابراز خوشحالی کردم. اصالُ 

 مگه شما دیروز نرفته بودید اونجا؟

 ُپل:

 نه

 لئون:

 پس عکسا و روزنامه ها چی میگن؟

 سیمون:

 پدرت فقط از اونجا رد میشده که ازش عکس گرفتن

 لئون:

 وای.... بدبخت شدم

 ُپل:

 آره بدبخت شدی چون دروغ گفتی

 لئون:

 پس ماجرای جشن تولدتون چیه؟

 پل:

چی؟ جشنِ    



)نگران(: لئون  

 وروز تولدتون قراره فردا خبر ندارید؟شما از جشن هم  

که قراره تو همون جشن شما رو به  تازه،  بگیرنجشن 

 عنوان هنرمند سال معرفی کنند.

 ُپل:

ی گوه خوردن حروم زاده هاخیل   

:لئون  

یعنی با شما هماهنگ نکردن؟   

 ُپل:

اونا میخوان هر جور شده مردم رو ببرن توی دامی که 

بازی براشون ساختن. امیدوارم شعور مردم برسه و 

نخورن. باید هر چه زودتر مردم رو از ماجرا مطلع کنیم. 

. ) رو به لئون( تو بهتره خودم برم ببینم حرف حسابشون

ی رو جمع کنو یه جوری گوهی که زد هم برو  

 لئون:

چجوری؟   

 ُپل:

ببین اون خبرنگارا که باهات مصاحبه کردن مال چه  

روزنامه ای بودن. دفتراشون رو پیدا کن و بگو نباید 

 مصاحبه رو چاپ کنن.

 لئون:

ولی آبروی من میره   



 ُپل:

اگه بین چندتا روزنامه نگار آبروت بره بهتره تا بین همه  

بشه حتما  حرفات رو  ی مردم. اگه مصاحبه تو چاپ

 تکذیب میکنم.

 سیمون:

اما ُپل حاال که این همه مشتاقند اسم تو هم در لیست  

اعضا شون باشه خوب چرا مانع میشی؟  بذار فقط اسمت 

اونوقت شرایط زندگی هم بهتر میشه اونجا باشه.  

 لئون:

آره پدر، آبروی منم تو شهر نمیره.   

 ُپل:

شماها نمیفهمید دارید با خواسته های فردیتون انسانیتتون  

رو زیر پا میذارید. به فکر کسایی باشید که به خاطر 

شماها کشته شدند. یا زندانی اند. یا مثل من از کار کردن 

اگه از این وضعیت زندگی ناراحتیت بدونید  محروم شدن.

عده ای   که ما دست خوش حوس ها و خواسته های فردی

دیم که تنها هدفشون پیشبرد خواسته های شخصی ش

  شونه.

.دوُپل خارج میش  

 لئون:

من میدونستم پدر یه دنده تر از این حرفاست. ولی این  



بار مثل دفعه های قبل نیست . مجبوره قبول کنه وگر نه  

 با بد کسایی طرف میشه

 سیمون:

منظورت چیه؟ درسته بابات یه دنده ست ولی تو اجازه  

راجع بهش اینطور حرف بزنی. نکنه تو خوشحال  نداری

میشی بابات رو بکنن تو زندون؟ یا خدای نکرده تیر 

 بارونش کنن؟

وایستادیپس چرا   

 لئون:

 چیکار کنم؟ 

 سیمون:

گندی که باال زدی رو یه جور یاال برو روزنامه ها  

آبروی بابات میره  نه. وگرجمعش کن  

 لئون:

اینجوری آبروی من میره   

 سیمون:

آبروی پدرت تو مردم بره بهتره؟ یا آبروی تو پیش چاراتا 

.دروغگو که فقط بلدن زندگی مردم رو به هم بریزن  

 لئون:

 آخه نمیدونم کجا برم



سیمون : )عصبانی در حالی که از در دیگر خارج 

 میشود(

 برو دفتر همون خراب شده. ببین چه غلطی میکنی

 لئون:

؟ رفتمخیلی خوب چرا عصبانی میشی   

)لئون خارج میشود(   

12:11 

 مکان: اداره کلی حذب اتاق سالمون

: )رو به سالمون(1مرد  

به نظر من باید این پول رو طوری در اختیارشون قرار 

بدیم که توانایی چاپ و نصب اونا رو در سرتاسر کشور 

 داشته باشند

 سالمون:

حتما همینطوره، اما اگر به صورت یکجا داده بشه به 

در مسیرهایی غیر از یکسان سازی سرمایه  همیتون راحتی

 گذاری بشه

  :2مرد

ولی اگر امکان سرمایه گذاری و کسب و کار برای 

اشتیاق  نماینده گان مستقر در شهرها ایجاد بشه اونا با

 بیشتری کار میکنن



 سالمون:

دادن اختیارات و اعتبارات بیش از حد به اونها باعث 

اتفاق ت زیاد نمایندگان قدرت بیشتر هم میشه و قدر

 درستی نیست

:زنخبرنگار   

فرهیختگان و  شما خوشحالی خودتون رو از اینکه

اندیشمندان دانشگاهی به عضویت شما درامدند هیچ جا 

 بروز ندادید علت این سکوت چیه؟

 سالمون:

این ما نیستیم که باید خوشحال باشیم، اونها باید ناراحت 

تند. من ومدیران حذب اطمینان سباشند که دیر به مردم پیو

که باالخره همه ی اقشار جامعه به این حرکت  یمتمام داشت

خودجوش مردمی میپیوندند. حاال یک سری اختالف نظر 

هم بین ما و اساتید دانشگاه ها بود که با مطالعه و تحقیق 

این عزیزان این اختالفات از بین رفت و مسیر یکسان 

سمت درست خودش جاری سازی و یکپارچگی جامعه به 

 شد

 خبرنگار مرد )رو به راس(:

آقای راس شما قبال گفته بودید که هرگز پاتون رو به این 

حذب نمیگذارید ولی امروز ما شما رو در جلسه سیاست 

رو  شگذاری و تصمیم گیری حذب میبینیم میشه علت

 توضیح بدین؟



 راس:

من بارها با مدیران حذب صحبت کردم و در نشست های 

خیلی کلیدی شرکت کردم و در نهایت نظرم تغییر کرد و 

تالش در راه آزادی و فهمیدم این گروه هدفی غیر از 

کمک به عامه مردم نداره) سالمون از صحبت راس 

 خوشحال است(

 خبرنگار مرد:

ولی شما با دالیل بسیار،  تئوری های حذب رو زیر سوال 

و هدف حذب مسیر  و تا جاییکه ما میدونیمبرده بودید. 

 هیچ تغییری نکرده

 سالمون:

پسر زیادی حرف نزن اینو خط بزن و راجع به نحوه 

 شروع تبلیغات انتخابی، ببخشید انتخاباتی سوال کن

 خبرنگار مرد:

معذرت میخوام. نحوه شروع تبلیغات انتخابی ببخشید 

 انتخاباتی شما به چه صورت است

:1مرد  

مختلف تبلیغات ما ابتدا در اینجا و سپس در شهرهای 

 میکنیم

:2مرد  

ما از هر شیوه ای برای تبلیغات استفاده میکنیم و سعی 

 میکنیم مردم رو با تفکرات حذب آشنا کنیم



 سالمون ) رو به خبرنگار(

: ما نیازی به تبلیغات نداریم و از هم نخیر اینو بنویس

اکنون اشتیاق مردم رو برای رای دادن به نمایندگان 

سیاست من و مدیرانم این است که جلوی  خودمون میبینیم.

در آباد کردن  نه های اضافه را بگیریم و از اونهاهزی

 شهرها و ایجاد امکانات برای مردم استفاده کنیم

 خبرنگار زن:

شما میکنند اینه که شما تا امروز  یولی انتقادی که رقبا 

 مبالغ زیادی رو خرج کردید.

:1مرد  

 اینو ننویس

 سالمون:

ما تا امروز هیچ پولی خرج نکردیم. ، نه اتفاقا بنویس 

بدونید که همه ی اونها توسط طرفداران حذب و  بهتره

ممکنه باور نکنید من در  .یاران وفادار ما هدیه شده 

و از خیابون رد میشدم  ،بنگانی ، یعنیکشور همسایه

رو بگیر  یه کم پولپیرزنی جلوی منو گرفت و گفت این 

. و من دست این پیرزن حذبتون واریز کنو به صندوق 

می  میلیون ها  برای ما رو بوسیدم و گفتم همین پیام شما

ارزه. و هدیه ش رو گرفتم و وقتی برگشتم دادم بچه ها 

 چند بسته کاغذ خریدند.



 خبرنگار زن ) باخنده(:

 پس اینکه حذب شما از خارج کمک میگیره درسته

:2مرد  

اریم. مردم زیادی در دنیا به بله ما همیاری خارجی کم ند

این انتخابات چشم دوختند و آرزوی پیروزی ما رو 

  میکنن.

 پل وارد میشود و منشی به دنبالش

 منشی:

 ببخشید قربان من گفتم که جلسه دارید

 سالمون:

 اشکال نداره پله دیگه همیشه همینجوره

چشم پل به راس  همه از جا بلند میشوند و سالم میگویند.

به طرفش میرود میفتد و  

 ُپل:

 تو اینجا چکار میکنی راس؟

 راس:

 خوشحالم میبینمت ُپل

 ُپل:

(به فکر فرو میرود)  

پس تو هم وارد بازی شدی جالبه جالبه  



 سالمون:

 خیلی خوش اومدین استاد بیاین اینجا کنار من بشینید

 ُپل:

 چیه برای روزنامه ی فردا عکس جدید الزم دارید؟

 سالمون:

افتاده؟ میخواین بریم یه جای خلوت تر با هم اتفاقی 

 صحبت کنیم؟

 ُپل:

 نه همینجا خوبه.

:1مرد  

اره بهتره چون میخواسیتم راجع به مراسم جشن هم 

 گفتگویی داشته باشیم

 ُپل:

 منظورت جشن تولد منه دیگه

:1مرد  

 بله استاد

 ُپل:

ببینم ماجرای این جشن چیه؟   

 سالمون:

جشن تولد شماست دیگه   



  ُپل:

 چشن تولد من در مرکز حذب شما چیکار میکنه؟

 سالمون:

خوب این هم جشن تولد شماست و هم جشن عضویت  

 شما در حذبه

 ُپل:

و ببین سالمون بهتره از این بازی مسخره دست برداری.  

وگر نه کاری میکنم بذارید مردم زندگی شونو داشته باشن.

شهر رو دید ک وارد حذبتون کرل  ک  رو  که به زورِ  ملتی

 رو سر خودتون خراب کنن

 سالمون:

سازمان بزرگی مثل  ینجناب ُپل شما نمیتونید با مسئول 

 حذب اینطور توهین آمیز رفتار کنید.

 ُپل:

ولی شما میتونید به صورت جعلی کسی رو وارد  

سازمان بزرگتون بکنید؟ شما میتونید به مردم دست 

دنیا به دوش بکشید و  تودوستی بدید و پرچم آزادی رو 

؟چطور فکر کنهحتی تصمیم بگیره  نگذارید یک نفربعد   

 سالمون:

منظورتون رو نمیفهمم   

 ُپل:

من هرگز پامو به دفتر  نمیفهمید یا به نفعتونه که نفهمید؟ 



حذب شما نذاشتم. اونوقت روزنامه های شما عکس من 

رو که از جلوی اون خراب شده رد میشدم گرفتن و اعالم 

کردن من به عضویت گروه شما درامدم؟ حاال برای من 

 جشن میگیرید؟ 

(مکث)  

آقای سالمون فورا  اطالع بدید همه ی اخبار رو رد کنن و 

فقط میتونید جسد من رو به  ون، چکنید جشن را هم لغو

این مراسم بیارید. اخطار میکنم تا غروب اگر از طریق 

رادیو. حقیقت ماجرا رو به مردم اعالم نکنید من با انتشار 

شکوایه خودم علیه شما تمام وجه دروغینی که ساختید رو 

از بین میبرم و خودم رو حتی برای تیر بارون شما آماده 

.میکنم  

:2مرد  

اب استادنی قهرمان بازی ها سر اومده ج دوره  

 ُپل:

 .ویی های متحجرانه هم به سر رسیدهدوره ی این زورگ

این رفتار شما رو چی میشه گذاشت.؟ آیا این خودش  اسم

 زیر پا له کردن آدما نیست؟

:2مرد  

 این به نفعتونه که وارد حذب بشین



 ُپل:

ستند من نیازی به این منفعت ها ندارم. دوستان زیادی ه

 که دارن نفع میبرن خوب سهم من رو هم بدین به اونا.

 راس:

استاد شما درست میگید ولی این جریان به حرکت افتاده و 

 اگر باهاش همراه نشیم نمیتونیم به زندگیمون ادامه بدیم

 ُپل:

آدما با اختیار خودشون خوب همراه بشید. ولی اجازه بدید 

 جاری بشن یا نشن.

:1مرد  

دم به شما نگاه میکنن. شما الگوی مردمیدمتاسفانه مر  

 ُپل:

و الگوی خودشون قرار بدن؟ اونا منمگه من به مردم گفتم 

انتخاب کردن. اصال کاری کنید مردم زندگی کردن رو از 

 شما یاد بگیرن

 ) در طول این گفتگو خبرنگاران فقط در حال نوشتنند(

 سالمون )رو به خبرنگاران(:

میخواهید. مگه قرار نشد فقط نیم شما دو نفر اینجا چی 

 ساعت وقت مارو بگیرید؟

 خبرنگار مرد:

 شما گفتید همه ی جلسه رو پوشش بدید



 سالمون:

مگه االن جلسه ست؟ ) به سمت آن دو میرود و کاغذ 

هاشان را برمیدارد( اصال اون برگه هاتونو بدید به من و 

 برید بریون

 خبرنگار زن:

نو چرا برمیدارید؟خوب میریم قربان نوشته هامو  

:1مرد  

اتون پست میکنیم. ببینم ضبظ رشما بفرمایید ما خودمون ب

 صوت که همراتون نیست؟

:خبرنگار مرد  

 نخیر قربان دم در گرفتن ازمون

:1مرد   

 پس بفرمایید برید ما نوشته هاتونو براتون میفرستیم

خارج میشوندخبرنگاران   

 سالمون )روبه خبرنگاران درحال خروج(

غیر از متن هایی که براتون میفرستیم چاپ بشه اگه 

 عصر با گونی از جلوی روزنامه میبرنتون سفر

 )رو به پل(

هرچی خواستید گفتید. حاال به حرف من گوش کن 

این حذب و مدیرانش تصمیم گرفتن اسم تورو ،....جناب

وارد لیست خودشون بکنن. چون معتقد هستند در راه 



ردن اختالف فکری و طبقاتی رسیدن به آزادی و از بین ب

مردم باید همه در یک مسیر و یک خط فکری حرکت 

کنند. آیا این که شما و دوستانت به عضویت حذب در 

 بیائید باعث یکپارچگی و همراهی همه ی ملت نمیشه؟

از روزی که شما و دوستان دیگر هنرمند و برگزیده رو 

به حذب خوندیم و شما ها تشریف بردید و ثبت نام کردید. 

همه ی مردم به سوی دفاتر ما جاری شدند و با کمال میل 

اینکار رو میکنند. تالشی که ما با تبلیغاتمون طی سه سال 

داد. بی نتیجه موند با حظور شما و با کمترین هزینه نتیجه 

پس نتیجه میگیریم تنها راه حل شما همراهی با آحاد ملته. 

واال این جریان بزرگ شمایی که برعکس شنا میکنید رو 

مردم ی هازیر چکمه  چسبیده بهتبدیل  به تکه هایی میکنه 

تمام روزنامه ها و همچنین رادیو منتظر یک اشاره ما  .

به هستند تا زندگی یک آدم به ظاهر شریف رو تبدیل 

سناریو یی رذیالنه کنند. و اون وقت حساب شما با خود 

  همین مردمه

 ُپل:

شما هر غلطی میخواهید بکنید اما من هرگز پامو به دفاتر 

 شما و مراسم شما نمیذارم.

ُپل خارج میشود و سالمون به سراغ تلفن میرود وشماره 

 میگیرد

 سالمون:

یرون تا جلوی خونش برسونید و بگید تا فردا اجازه ب



اومدن از خونه رو نداره. طوری که مردم نفهمند جلوی 

 خونش مامور بزارید.
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ُپل خانهمکان   

و ماری  ُپل پشت میزش نشسته و در حال نوشتن است

روی میز  سینی کیک و چای عصرانه راوارد میشود و 

 ُپل میگذارد

 ُپل:

 مرسی ماری. چه خبر؟

 ماری:

 خبر خاصی نیست

 ُپل: 

 خبری نشد؟

 ماری:

 از چی؟

 ُپل:

 از متئو

 ماری:

همونی بود که گفت داره روی یک  ن خبرنه بابا آخری



معامله بزرگ فکر میکنه، و جوابی دادم که فکر کنم 

 ناراحت شده.

 ُپل:

 چی گفتی مگه؟

 ماری:

اون جوونه و بیخود داره عمرشو تلف  گفتید شما خودتون

شیره مالیدن هم و دنبال گنج گشتن یعنی دنبال تو  و میکنه

رو سر خود آدم . منم اینا رو نوشتم براش فرستادم و االن 

 یک هفته ست جوابمو نداده

 ُپل:

 خوب چرا اینا رو نوشتی؟

 ماری:

 شما خودتون گفتید

 ُپل:

من اینا رو به تو گفتم نه به اون. بعد شنیدن این حرفا از 

 زبون من فرق میکنه تا زبون تو

 ماری: 

حرفای شما رو بشنویم و عمل کنیم  مآخرشم نفهمیدکه من  

 یا بشنویم و فراموش کنیم

 ُپل:

تکرار بکنی نبایدتو  ،ری میکنم ذر ذدومی بهتره من یه    



 ماری:

 حاال به نظر شما ناراحت شده؟

 ُپل:

 من نمیدونم ولی معلومه خوشحال هم نشده

 ماری:

چیکار کنم؟ میگین  

 ُپل:

 یه نامه دیگه براش بفرست

 ماری:

بهش؟چی بگم   

 پل:

 من بگم؟

 ماری:

ممنون میشماگه بگین   

 ُپل:

 سالم و احوالپرسی رو که خودت بلدی

 ماری:

 بله

 پل:

دوست گرامی از اینکه در نامه ی قبل بعد از اونا بنویس: 



 باعث ناراحتیت شدم معذرت میخواهم

به سراغ قلم و کاغذی میرود که بنویسد( ماری)  

:ماری  

 اجازه هست؟

 پل:

کاغذ اون زیرهاره حتما   

 ماری:

 پس از اول بگید لطفا

 پل:

دوست من از اینکه در نامه ی قبل باعث رنجش خاطر 

مبارکتان گردیدم سخت نادم و پشیمانم و از همان موقع که 

هم انداختم را به درون صندوق آهنین خیابان شانزدنامه 

دعا میکردم که ای کاش پستچی هرگز به سراغ این 

و نرساند. اگر پیرزنی که را به ت صندوق نیاید و نامه

از من برای انتخاب و نوع تمبر  پسرش سرباز بود و

ختم درون صندوق میریکمک نمیگرفت شبانه کمی نفت به 

  تشش میزدم تا نامه نابود شود.و آ

 ماری:

 استاد مگه دارین داستان مینویسین؟

 ُپل:

آره دیگه باید کاری کنی که تورو به خاطر اون همه 

ت ببخشهحرف مف  



 ماری:

 دقیقا همینطوره

 پل:

 چی همینطوره؟

 ماری:

 باید منو ببخشه دیگه

 ُپل:

 اها.... خوب بگم بنویسی یا خودت ترتیبشو میدی؟

 ماری:

 آره بگین

 پل:

 پس دیگه حواسمو پرت نکن. کجا بودیم؟

 ماری:

 و آتشش میزدم تا نامه ام نابود شود.

 پل:

اما تو عشق من ولی حیف که دلم به حال پیرزن سوخت، 

اگر آن مطالب را خواندی و ناراحت شدی باید به من 

میگفتی اصال مگر قرارمان نشد هرکس هر دلخوری دارد 

 همان موقع بگوید تا جمع نشود و عقده ای بار نیاورد؟

 ماری:

 ما همچین قراری نذاشتیم



 پل:

خوب باید میذاشتید دیگه، اصال همین کارا رو میکنین که 

 و یفتید. مردا یادشون نمیمونه چه قولبه این روز م

این  یادم نیستقرارایی میذارن. پس تو بنویس و اگه گفت 

بار تو قهر کن و بگو تو همه چیز رو فراموش میکنی. و 

اون بدبخت میفته به التماس و مجبوره قبول کنه. من این 

 تجربه رو کم نداشتم

 ماری:

 پس بنویسم؟

 پل:

رفم واله دیگه کاری دفعه آخرت باشه میپری وسط ح

 باهات ندارم. کجا بودیم؟

 ماری:

هرکس هر دلخوری دارد همان موقع بگوید تا جمع نشود 

یاورد؟بو ناراحتی بار   

 ُپل:

 من گفتم عقده بار نیاورد بعد تو مینویسی ناراحتی؟

 ماری:

 آخه فکر کردم از این کلمه ناراحت میشه

 پل:

دونی. یاال خط تو عقده رو با ناراحتی یکی می ،خوب بشه

 بزن بنویس عقده



 ماری:

 چشم

 پل:

هر یک از  ممکن است در لحظه وقوع ناراحتی چرا که

داشته باشند اما بعد از  را طرفین قدرت حل و فصل

این عقده ها هستند که تصمیم میگیرند ،گذشت زمان  

 کلمه رو عوض نکنی

 ماری:

 نه

 پل:

حرفهایم در نامه قبل عقیده ی  ،به هر حال خواستم بگویم

قلبی ام است ولی چون تو را خوب نمیشناختم. رک و 

راست برایت نوشتم. اما از امروز تو محکومی حرفهایم 

ملحفه بشنوی. بهتر است بیایی و حضورن   در را پیچیده

با هم صحبت کنیم. این قهر کردن تو دردی دوا نمیکند 

. عشقت را نشانم دهی اگر به من عالقه مندی باید بیایی و

من که فقط تو را در صف خرید بلیط قطار دیده ام از کجا 

بدانم چقدر میتوانی عاشقم باشی؟ منتظرت هستم که بیایی 

و من اتاقم را به تو نشان بدهم و ببینی آسمان از پنجره 

 چشمان ،کنار تختم چقدر زیباست و قهوه داغی که بخارش

و گرما و گرما و پشت عینکت را تار میکند  زیبای

 گرما.....



 ) ماری درحال نوشتن است(

روز دیگه  3تا  اگه اصال نیازی نیست نگران باشی

یا مرده یا مرد نیستی نیومد جواب  

 ماری:

 پس جواب میده ها؟

 ُپل:

 شک نکن

 ماری:

استاد یه شعر هم بگید پشتش بنویسم حسابی دلش رو آب 

 کنم

 ُپل:

 همین آخر نامه ت شعر بود دیگه

ماری نگاهی به نامه می اندازد( )  

 ماری:

 واقعا؟ ولی یه شعر دیگه بگین

 ُپل به سمت میزش میرود و کتابی برمیدارد.

 پل:

 باشه اینو بنویس:

 پیاز چیز دیگریست

و روده ندارد. دل  

 تا مغز مغز پیاز است



 تا حد پیاز بودن

 پیاز بودن از بیرون

 پیاز بودن تا ریشه

ایپیاز میتواند بی دلهره   

 به درونش نگاه کند.

در ما بیگانگی و وحشی گریست) ماری دست از نوشتن 

بر میدارد و ُپل را که لحنش عوض شده و کمی جدی شده 

را نگاه میکند. سیمون وارد میشود و در ورودی می 

ایستد و برای اینکه شعر خواندن ُپل را قطع نکند وارد 

 نمیشود(

 که پوست به زحمت آن را پوشانده 

م بافتهای داخلی در ماستجهن  

 آناتومی پر شور

 اما در پیاز به جای روده های پیچ در پیچ

 فقط پیاز است.

 پیاز چندین برابر عریان تر است

 تا عمق شبیه خودش.

 وجودیست بی تناقض

 پیاز پدیده ی موفقیست.

 الیه ای درون الیه ای دیگر    به همین سادگی

الیه ی بعدی یکی دیگر یعنی بزرگتر کوچکتر را در بر گرفته و در 

 سومی چهارمی.

 فوگ مایل به مرکز



واکی که به کر تبدیل میشود.ژپ  

 پیاز

 این شد یک چیزی:

 نجیبترین شکِم دنیا.

 از خودش هاله های مقدسی میتند

 برای شکوهش.

چربی ها و عصب ها و رگ ها و مخاط و رمزیات –در ما   

 حماقت کامل شدن را از ما دریغ کرده اند.

یمون:س  

 چقدر زیبا اثر کی بود؟

 ُپل:

 ویسواوا شیمبورسکا. برنده نوبلی بود که پارسال مرد

 ماری:

 خیلی شعر قشنگی بود. از وسطاش نتونستم بنویسم

 سیمون:

 خوب کتابو بردار برو اون اتاق بنویس

 ماری:

 براتون چایی بیارم؟

 سیمون:

 نه عزیزم فعال نمیخوام

ارج میشود() ماری کتاب را بر میدارد و خ  

 چقدر دلم شعر میخواست. حالمو خوب کرد



 ُپل:

 ای کاش همه ی دنیا شعر میخوندن

 سیمون:

 پل من خیلی نگرانم

 ُپل:

یه بازی تکراریه که گریزی ازش  ،میفهمم، ولی انگار این

 نیست

 سیمون:

اجازه  ی ومن خیلی فکر کردم و به نظرم اومد تو جلو نیا

من برم و همه چیزو درست کنم یبد  

 ُپل:

 چطوری؟

 سیمون:

من و لئون فردا به جشن بریم و بگیم تو مریضی و 

. به نظر من میننمیتونی بیای و از مردم عذرخواهی ک

 برای تغییر نگاه مردم یه مسیر دیگه ای رو باید رفت.

 ُپل:

ن برنمیدارن. اونا فقط میخوان من ولی اونا دست از سر م

ن باشم و ازشون حقوق بگیرم و ساکت بشینمزیر دستشو  



 سیمون:

من هم اینو میدونم ولی فعال تو راه حل بهتری سراغ 

 داری؟

 ُپل:

برای من هیچ مهم نیست که چه بالیی سر من میاد ولی 

 اگه فکر میکنی اینطور بهتره موافقم

 سیمون:

من فقط به بودن تو در کنار خودم و لئون آره بهتره چون 

و اصال دلم نمیخواد شعار بدم که تو باید برای فکر میکنم 

ی  بی خردانه حرفای مردمت بجنگی. اینا فقط یه سری

. تو باید تا روزی که .که دنبال قهرمان شدنند هجوونایی

زنده ای  با من باشی . من فقط به این فکر میکنم. خاال 

میخوای اسمش رو بذار خود خواهی یا خیانت به مردم یا 

.دیگری که دلت میخوادهر چیز   

 ماری وارد میشود

 ماری:

اومده میخواد با شما صحبت کنه آقای وولفببخشید   

 ُپل:

 باز چی میخواد این پیرمرد؟ بگو بیاد تو

وارد میشود وولفماری هنوز خارج نشده که   



:وولف  

. چه خبر؟بر سیمون عزیز و آقای ُپل سالم  

 ُپل:

؟وولف دوباره چی شده  

:وولف  

نشده. شنیدم رفتی حذب و عضو شدی اومدم ببینم چیزی 

؟ پس چی شد نم کشیده عقایدت ترکیده که لوله کشی خونه

پیش بینی های درخشان استاد؟ دیدی هی ما رو منع 

میکردی و میگفتی واسه چندرغاز هدیه رفتیم عضو 

؟ چقد گرفتی؟ داریم به ماه ها شدیم؟ خودتم پول الزم شدی

تو ندادی.چارم میرسیم که اجاره   

:سیمون  

این یک توطئه ست وولفنخیر جناب   

:وولف  

نابودشون توشون نفوذ کنی از داخل  ئه کردیطآفرین، تو

؟کنی  

:) ناراحت( ُپل  

توطئه اوناست، من اصال نرفتم عضو بشمنه آقا   

:وولف  

نمیخوای بگی نگو  . گول بزنیمنو نمیتونی  ،برو جوون

ولی من اونقدام که فکر میکنی خرفت نشدم. اگه راست 

محافظ گذاشتن؟ براتمیگی واسه چی   



 ُپل:

 محافظ؟

:وولف  

 نمیخواد پنهون کنی

 ُپل:

 درست بگو ببینم کجان؟

: ) دست ُپل را میگیرد و به سمت پنجره میبرد وولف

 ماری و سیمون هم میروند(

یدی؟ من خودم سرهنگ بودم نگا کن اون دوتا رو میگم، د

بعد سه ساعتی کافیه طرف راه بره، میفهمم چه کارست. 

که دو نفر اون روبرو وایساده بودن دو نفر دیگه اومدن با 

و  جاشونو عوض کردنهم سالم و احوال پرسی کردن 

دقیقه ای میشه  54االن  .اونجاوایسادن  اینایی که میبینی

 که پستشون شروع شده.

 سیمون:

نگهبان گذاشتن؟ برات  

 ُپل:

 اره احتماال میخوان یه وقت فرار نکنم

:وولف  

ببین ُپل تا حاال پای هیچ پلیسی به این خونه باز نشده. اگه 

 دردسری درست کنی باید این خونه رو خالی کنی.



 ماری:

شما میفهمید چی میگید؟ آخه استاد چه  وولفآقای 

 دردسری میتونه درست کنه. اونا خودشون اومدن

:وولف  

ببین خوشگل خانوم. تو نگران نباش هر وقت اینا رفتن تو 

م.بیا پیش خود  

 ُپل:

 پیرمرد خجالت بکش

:وولف  

از چی؟ از اینکه چارماهه کرایه خونه ندادم؟ یا از اینکه 

 کوچه رو تبدیل به پاسگا کردم؟

 سیمون:

من که اومدم باهاتون صحبت کردم و گفتم که  وولفآقای 

همه چی درست میشهنین یه کم دیگه صبر ک  

:وولف  

 من سر حرفم هستم واصال برای اجاره نیومدم اینجا.

ماه دیگه اجاره هاتونو میدین،  2همونطور که وعده دادید 

 اما پول آب و برق و گاز چی میشه؟ 

 سیمون:

 اونا رو هم با کرایه تسویه میکنیم



 وولف:

که  پس بفرمایید کی تو این دو ماه باید پولشو بده من؟ من

این باید هزینه ها ، بنابرهم بپردازم رو پول ندارم سهم شما

رو پایین بیاریم. مثال این همه چراغ تو خونه ی شما 

 چکار میکنه؟

 ماری:

 اگه الزم نبود که نمیذاشتن

 وولف:

الهی من قربون این خانم خوشگل چیز فهم برم. خودم 

اینجا رو ساختم و میدونم همه ی اینا الزمه ولی برای 

االن شما در شرایط عادی  ، شرایط عادی یه خونواده

هستید؟ نه!! پس من چهار شعله از این چراغا رو قطع 

میکنم و برای اینکه ) رو به ماری( تو یکی راحت باشی 

 چراغ آشپزخونه رو روشن میذارم.

 ماری:

 آخه اینجا خیلی تاریک میشه

 وولف:

 دوس داری اینجا هم روشن باشه؟ 

 ماری:

استاد اینجا میشینن و کار میکنن.آخه   



 وولف:

بیا باال بگو برات  تاریکهحاال من قطع میکنم اگه دیدی 

 وصلش میکنم

 ُپل:

 خجالت بکش مردک اون هم سن نوه تو اِ 

 وولف:

به نظرتون این  ،خدارو شکر که نوه م نیست... و اما آب

در مقابل خونه ی ی شما  عادالنه ست که آب خونه

ه سر وقت کرایه و هزینه هاش رو ساموئل که همیش

تا صبح  ؟ از امروز شما فقط شبیه اندازه باشه میپردازه

فقط برای اجاق گازتون کار  آب دارید و همچنین گاز

هم پتو دور خودتون بپیچید. شدنتونمیکنه ، برای گرم   

 سیمون:

 این برخوردت اصال انسانی نیست

 وولف:

عهده تو سیمون تشخیص انسانی یا حیوانی بودنش رو به 

عزیز و جناب استاد پل میذارم و اگه دوست داشتید نتیجه 

. اینم در کنار آمارای دبگه که آدم یدش رو به منم اعالم کن

 از صبح تاشب میشنوه ارزش دونستن داره.

 ُپل:

ببین دوست عزیز هرکاری دلت میخواد میکنی ولی 

 اینوبدون که یه روزی همین بالها سر خودت میاد



 وولف:

من یه پیرمرد خرف هستم و پام لب گوره اگه یه همچین 

بالی خانمان سوزی که سر تو و خونوادت اومده سر من 

بیاد همون لحظه از ترس میمیرم و راحت میشم. اصال 

م اینجا یاد این ه بودیادم رفت من برای امر مهمی اومد

دوباره چه بازی جدید میخواهید را  حواشی افتادم ببینم

چرا باید خونه ی من پیر مرد مورد محاصره بندازید؟ 

 مامورا باشه؟

 ُپل:

 اونا تا فردا اینجان، تا وقتی که جشن شروع بشه

:وولف  

شما این خونه رو به محل فساد و جنایت تبدیل کردید. من 

 دیگه طاقتم طاق شده 

 ماری:

 شما حق ندارین اینطور صحبت کنین

 پیر مرد:

کاش همه ی  کنی.تو وضع آخ من عاشق حقوقی ام که 

ونونگذارا شبیه تو بودننقا  

 سیمون:

هرچه زودتر از خونه ی من برو بیرون  وولفببین 

ا توگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. نگران نباش 

دو ماه دیگه این خونه ی آشغالتو خالی میکنیم و همه ی 



ای بدهیمونو بهت میدیم. بهتره فعال بری پشت پنجره و هو

باشی و داشتهمردم ر  

:وولف  

نخیر خانوم کور خوندی این تو نیستی که وقت تعیین 

 هفته دیگه اگه رفتین2میکنی این منم که دستور میدم. تا 

نه با پلیس میام سراغتونرفتین وگر  

خارج میشود وولف  

 ماری:

 پیرمرد عوضی خجالت هم نمیکشه

 صدای وولف:

منو صدا زد؟ یکس  

 پل:

 خدانگهدار جناب وولف

:)روبه ماری(سیمون   

 برو ببین گورشو گم کرد

 )ماری خارج میشود(

 سیمون:

 واقعا رفتارش شرم آوره. بند کرده به این طفل معصوم

 ُپل:

باید یه پولی جور کنم دهنشو ببندم. یه تلفن به برادرم بکنم 

 شاید بتونه کمکم کنه



 سیمون:

اون بیچاره که خودش هم گرفتاره ، من فکر کنم بهتر 

موند بخواهیم یه وام برامون جور کنه. هرچی باشه از ری

 باشه دیگه فامیلمونه

 ُپل:

آره میشه گفت ولی فعال بذار بعد از عروسی، راستی 

 لئون نیامد؟

 سیمون:

 احتماال رفته پیش آنی و ریموند

 ُپل:

 باید از ماجرای خبرنگارا مطلعمون میکرد

 سیمون:

ه ی و از اونور رفته خون حتمن رفته و درستشون کرده

پدرزنش. با مزه ست پدرزنش. اصال باورم نمیشه لئون 

کوچولو ازدواج کرده. بعضی وقتا یاد روزای راه رفتنش 

و حرف زدنش و بازی هاش میفتم نمیفهمم این همه مدت 

چطور گذشت. یادته پسر سوزان چطوری زد زیر گوش 

بچه م هنوز ناراحت میشم وقتی مادرش اومد و گفت 

ا حقشهحتمن بیشتر از این  

 ُپل:

سیمون دوباره شروع نکن بیشتر از بیست سال از اون 

روز میگذره و تو هنوز با کینه ازش یاد میکنی. بسه 



اصال فراموش کن کی زد زیر گوش کی و مقصر کی 

 بود.

 سیمون:

آره بابا هنوز گاهی از یاد اون روز دیوونه میشم و میگم 

 چرا همون موقع جوابشو ندادم

 ُپل:

 بسه سیمون

 سیمون:

 بهتره برم و یه تلفن بکنم ببینم خونه  ریمونده؟

 ُپل:

نه بابا دیگه خیالت راحت باشه . اون دیگه با ما زندگی 

و به فکر یه  نمیکنه بهتره به این وضعیت عادت کنیم

زندگی جدید باشیم. حتی میتونیم به یه بچه دیگه هم فکر 

 کنیم

 سیمون:

 وای مگه دیونه شدی

 پل:

چیکار کنیمپس تو میگی   

)از اینجای صحنه به بعد نور به طور نا محسوسی کم 

میشود و صدا ها هم همینطور. سیمون و پل هم به 

صورت نا محسوسی از صحنه خارج میشوند. مثل کشیده 



شدن صندلی هاشان آنقدر صحبت میکنند تا نور میرود و 

 صدا هم کامال قطع میشود(

 سیمون:

ون دور هم جمع شیم و دیگه میتونیم سفر بریم و با دوستام

 نگران تربیت فرزند نباشیم.

 ُپل:

 به به یه زندگی جدید ها؟

 سیمون:

 البته اگه بذارن

 ُپل:

این مشکل هم مثل همه ی مشکالی دیگه حل میشه و یک 

ماه دیگه که به امروزمون فکر میکنیم خندمون میگیره که 

 چرا اینقدر ناراحت بودیم.

 سیمون:

شه جدی ترهولی اینبار از همی  

 ُپل:

تو همیشه همینو میگی. به نظرت از تهدیدم به اعدام جدی 

تره؟ یا از اون دفعه که با آجر زدن تو سرم از وسط 

 نصف شد؟

 سیمون:

 وای تورو خودا از اون روزا حرف نزن



 ُپل:

 پس ببین االن وضعمون بهتره

 سیمون:

 آره واقعا

 ُپل:

ر و قلم هم که ممنوع الکار که هستم ممنوع الصدا و تصوی

هستم دیگه میخوان چیکارم کنن؟ ممکنه بگن ممنوع 

اصال مهم نیست. این کشور اونقد جاهای الخروجی که 

به اونجاها سفر کنیم یا حتا  با داره که میتونیمآروم و زی

  بریم زندگی کنیم

 سیمون:

 یه کلبه ی کوچیک با تو دل جنگل با باغچه ای زیبا 

 ُپل:

پرنده و سنجابکنار یه عالمه   

 سیمون:

 یه دونه سگ هم میاریم که ازمون مواظبت کنه
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 صحنه چهارم

 خانه ی ُپل



ُپل و لئون و سیمون پای میز صبحانه نشستند و ماری با 

سبدی نان وارد میشود و آن را روی میز میگذارد و 

 مینشیند

 لئون:

یه مرد قد بلند  نبه محضی که شروع کردم به فریاد زد

ک ضخیمی داشت اومد تو اتاق، انگار شیشه ی که عین

جوهر برگشته باشه روش تمام پیرهن و جلیقه ش رنگی 

شده بود و دستاشو گرفته بود رو هوا. گفت چی شده. از 

اونجایی که به محض ورودش همه از جاشون بلند شدن 

فهمیدم یه کاره ای هست. ماجرا رو براش تعریف کردم و 

ونم و گفت برو نگران نباش با دستای جوهریش زد رو ش

. اجازه نمیدم چاپ شه  

 سیمون:

ردآفرین. اصال باید با اینا اینطور رفتار ک  

 ُپل:

 اون یکی چی شد؟

 لئون:

 اونم عکاس همین روزنامه بود

 ماری:

خدارو شکر که به خیر گذشت. استاد از اون مربای آلبالو 

 هم بخورید خیلی خوشمزه شده



 پل:

که اینقدر تعریف میکنی دیگه؟ یخودت درست کرد  

 ماری:

 اره ولی دستورشو از خودتون گرفتم

 ُپل:

 پس باید خیلی خوشمزه باشه

 سیمون:

 البته منم بهش کمک کردم

 پل:

 پس دیگه خوردن داره

 تلفن زنگ میزند و لئون به سراغش میرود

 لئون:

 بله

 نیستن

 چی رو

 نمیدونم اجازه بدین

 میگه ساعت چند بیاد سراغتون؟

 سیمون:

 گوشی رو بده من

 )تلفن را میگیرد(

ببینید آقا اعالم بفرمایید آقای ُپل کمی احساس بیماری  



میکنه و برای احتیاط بهتره  امروز را از خانه خارج 

 نشن.

بنده حساسیت موضوع رو درک میکنم ولی شما هم درک 

کنید که ایشون با سابقه بیماری که دارن بهتره تو خونه 

و از مردم  می آیم ته من و پسرمبال استراحت کنن.

.میکنیمعذرخواهی   

 خواهش میکنم

 خدانگهدار

 دیدید چه راحت قبول کردن؟

 پل:

 اونا دست بردار نیستن

 لئون:

 ولی مجبورن قبول کنن واله چی کار میخوان بکنن؟

 ماری:

 بله استاد چاره ای ندارن

 ُپل:

 حتمن همینطوره ولی به همین سادگی قبول نمیکنن

ن دوباره زنگ میزند و لئون جواب مبدهدتلف  

 لئون:

 بله

 بله بله........ باشه حتمن بهشون میگم



 )گوشی را میگذارد(

 پل:

 کی بود؟

 لئون:

. حاال دارن میان اینجا برنگهامهمون یارو. گفت جناب 

نموجناب برنگهام کی هست نمید  

 ُپل:

 راس رو میگه

 سیمون:

 راس شوهر دورا؟

 ُپل:

چنتا راس داریماره دیگه مگه   

 ماری:

 مگه برای ایشون هم جشن گرفتن؟

 ُپل:

 نه بابا اونم رفته تو دار و دسته ی حذب.

 سیمون:

واقعا؟ چه جالب. اولین کسی که زیر نامه ی تو رو به 

 رئیس جمهور امضا کرد اون بود حاال رفته عضو شده

 لئون:

 اونم نه یه عضو معمولی



 سیمون:

واله خیلی آتیشش تند بودحتمن یه بالیی سرش آوردن   

 پل: 

آتیشش تند بود که به این سرعت کشوندنش پای میز 

 مدیریت

 لئون:

فکر کنم از امضا کننده های زیر نامه ی شما همه رو 

 کشوندن به حذب

 ُپل:

 غیر از لورا و ساموئل که کشته شدن و من که اینه وضعم

 ماری:

 مطمئنم به خیر میگذره

 سیمون:

 ولی من امیدوارم

)صدای در می آید. ماری خارج میشود و به سرعت بر 

 میگردد(

 ماری:

 آقای راس

 ُپل:

 بگو بیاد تو



 ماری:

 آخه اینجا به هم ریخته ست

 سیمون:

راس دوست قدیمیمونه اشکال ندارهبابا   

 پل )با صدای بلند(:

 راس بیا تو

(و ماری خارج شده است )راس وارد میشود  

 راس )حالتی شرمگین دارد(

کردن  ممیدونم بد موقع اومدم ولی اونا منو مجبور استاد

ه شما انتقال بدم. حرفاشونو ب که  

 پل:

ماری یه ) رو به بیرون( بیا اینجا بشین چرا وایسادی؟ 

 فنجون چای برای دوستمون بیار

 )راس مینشیند(

 حاال بگو ببینم چه پیغامی آوردی؟

 راس:

ببین پل اگه امروز نیای اونا تورو ول نمیکنن. تو از 

بالیی که سر من و خونواده م آوردن خبر داری، دخترم 

رو از دانشگاه اخراج کردن، زنمو از کار بیکار کردن و 

روز توی انفرادی نگه داشتن فقط به خاطر اینکه 11منو 

ازم خواستن عضو هیات داوران مسابقت شعرشون بشم و 



و آبروشون بین شرکت کنندگان رفت. چطور من نرفتم 

قضیه رو مسکوت نگه داشتن نمیدون. چون حداقل 

نفر در افتتاحیه ی مسابقات شرکت داشت و این خبر 114

میتونست خیلی راحت به بیرون درز کنه. بعد از اون همه 

فشار مجبور شدم قبول کنم مدیر روابط عمومی حذبشون 

یکشن تا با انتشار بشم. و منو به جلسات اصلیشون م

عکس من در کنار مدیرانشون هرگونه خبر نسبت به 

 مسابقات رو تکذیب کنند.

 سیمون:

 دخترت به دانشگاه برگشت؟

 راس:

اونا خودشون ترتیبی دادن که سارا بتونه درسش رو آره 

ادامه بده در ضمن بورسیه ای هم براش درست کردن. پل 

میذارن. اونا فقط من اومدم اینو بگم . اگه نیای راحتت ن

روی تو کار میکنن و حضورت براشون مهمه. بیا و این 

بار رو قبول کن. من اینا رو برای خودم نمیگم من خیلی 

 نگران توام.

 سیمون:

 قراره ما بیایم و بگیم مریضه

 راس:

د ولی دیر یا زود یممکنه با این بهانه امروز رو سر کن

 زهرشونو میریزن



 لئون:

ایپدر پس بهتره بی   

 ُپل:

رفتن من از هیچ چیز نگران نیستم. من از زندان  

تبعید هم خیلی خوبه. چون یه جای دور نمیترسم البته 

تو بهتره بری و به کارت . میرم و راحت زندگی میکنم

برسی. به دوستان در حذب هم اعالم کن پل به علت 

بیماری قادر به اومدن نیست. امیدوارم جشن تولد 

بگیرندرخوری برام   

 راس:

چطور ممکنه تو این حال شوخی کرد؟   

 ُپل:

تو چه حالی منظورته؟ اگه فکر میکنی من نگرانم یا  

ترسیدم اینطور نیست. چون در لحظات سختی سعی میکنم 

عمیقا بشینم و روند حرکتشو نگاه کنم و ببینم تا کجا پیش 

در روند پیشرفت  میره. نگرانی یا ترس من هیچ تغییری

نمیده پس بهتره فعال زندگیمونو بکنیم.اتفاقات   

 راس:

ُپل منم از این شعارا میدادم ولی فشار اونقد زیاد بودم که  

 مجبور شدم به خواسته هاشون تن بدم



 ُپل:

هنوز فشار روی من اونقدر زیاد نشده. هر وقت دیدم 

 تحمل ندارم منم به جمعتون میپیوندم

 راس:

استفاده کنی؟یعنی نمیخوای از تجربیات دیگران   

 ُپل:

.جنس تجربیات تو با من فرق داره  

 راس:

من متاسفم که اینو میگم ولی من مجبورم به اونا گذارش 

 بدم، پس لطفا خودت بگو چه پیغامی براشون بفرستم

 سیمون:

 بگو مریضه نمیتونه بیاد ولی من ولئون میایم.

 راس:

 باشه هر جور شما بفرمایید

 پل:

 نگران نباش 

 راس:

هستم.ولی   

 پل:

 موفق باشی



 راس:

 در چی؟

 پل:

 در نگرانی

 راس:

ممنون من دیگه باید برم که کلی کار داریم، به هر حال 

 اگه تا عصر نظرت عوض شد به منم خبر بده

 پل:

 حتمن دوست عزیز

 راس:

 خدانگهدار ) راس خارج میشود(

 سیمون:

 آدم وقتی باهاشون روبرو میشه میفهمه اینام حق دارن

 پل:

معلومه که حق دارن. اونقد بال سرش آوردن که حاضر 

 شده پیام رسون دشمن خودش و من باشه.

) رادیو و چراغ به یکباره خاموش میشوند، برق ها قطع 

شده اما نور از پنجره ها البته بیشتر پنجره سمت چپ، 

خانه را به خوبی روشن کرده در طول صحنه نور به 

( آرامی و به طور نامحسوس میچرخد  



 لئون:

 برق هم قطع شد

 پل:

حاال خوبه تو روز قطع شد و مثل پریشب تو توالت گیر 

 نکردی

 )ماری وارد میشود(

 ماری:

) چشمش به چراغ اتاق میفتد( برق هم قطع  آب قطع شد

 شده؟

 سیمون:

 حتما کار وولفه

 ماری:

 مرتیکه ی هیز

 لئون:

 دوباره چی شده مگه؟

 پل:

ن بذاره و شیر آشپزخونه قول داده بود یک چراغ رو روش

 رو هم نبنده

 لئون:

 برم سراغش؟



 سیمون:

 نه بابا هرچی بشتر ازش بخواهی پررو تر میشه

 ُپل:

 چاره کار ما دست ماریه، ماری برو باال بگو وصل کنه

 ماری:

امکان نداره پامو جلوی خونش بذارم حتی وقتی میخوام 

شه تا از خونه برم بیرون وامیستم یکی از تو پله ها رد 

 همراه اون برم نکنه یه وقت بهم حمله کنه

 ُپل:

داریمنبه هر حال چاره ای غیر از این   

 سیمون:

اذیتش نکن االن خودم میرم میگم وصل کنه راهشم بلدم. 

یه کاسه سوپ براش میبرم میگم دیشب صدای سرفه ت 

برات سوپ پختممیومد   

 ُپل:

 بگو ماری پخته

 لئون:

ق شو بذارم کف دستشنه مادر بذار خودم برم ح  

 پل:

 مگه داری؟



 لئون:

 چی؟

 پل:

 پول. مگه پول داری

 لئون:

نه بابا یه جور دیگه پرداخت میکنم تا دیگه آب و برق 

 کسی رو قطع نکنه

 ُپل:

ولی  بپردازیمحق این آدم پولشه که قول دادیم ماه به ماه 

االن چهارماهه که نتونستیم. به جای این کارا با سیمون 

نکه گازمون رو قطع نکرده تشکر کن.و از ای برو باال  

 سیمون:

 نمیخواد این بیاد خودم برم بهتره

 ُپل:

 ماری رو هم ببر

 ماری:

 مگه چیه میرم، فکر کردین میترسم؟

 ُپل:

 نه بابا تو و ترس؟

 )تلفن زنگ میزند(



 سیمون:

بله.... سالم آقای سالمون........ همکارتون راس هم اومد 

حالی هستند. اصال درست نیست با  و دید ایشون در چه

چون مردم فکر میکنن تحت شکنجه قرار  .این حال بیان

گرفته. تمام صورتش باد کرده...... نه از حساسیت فصلیه 

زی تو خونه همیشه اینطور میشه و باید چند رو

بمونه....... بله بله حتما ما خدمتتون میرسیم.... این چه 

میخواهید باهاش صحبت  حرفیه باور کنین نمیتونه بیاد

کنین؟ حیف که اصال صداش در نمیاد......... االن که 

خیلی زوده...... آمادگی نمیخواد که اصل آمادگی ما تو 

خونه انجام میشه....... باشه پس اجازه بدین من لباس 

بپوشم..... بله لئون هم میاد..... نه دیگه ناراحت نشید..... 

باز حرف خودتونو جناب سالمون میگم مریضه شما 

میزنید میخواهید اصال منم نیام........... هر کاری دلتون 

میخواد بکنید من این آدم مریضو با خودم تو این شلوغی 

ساعت 5شهر نمیچرخونم بعد بیارم به مراسمی که حداقل 

طول میکشه........... اجازه نداره؟ اصال نمیتونه بیاد 

ه خارج شه؟ من بیرون بعد میگی اجازه نداره از خون

..... من دارم میام که آبروریزی نمیفهمم واقعا

نشه............. آقا شما همش حرف خودتونو میزنید به 

 این زودی که نمیتونم آماده بشم....... باشه میام پایین

احمق همش میگه همین االن بیاید پایین فکر کرده همه 

مث خودشن که همه ی سال یه شلوار و پیرهن با یه 



کاپشن کرم میپوشه. )رو به لئون( برو تو هم لباستو 

 عوض کن بریم

 ماری:

 خانم منم بیام باتون

 سیمون:

نه بابا تو کجا بیای باید یکی باال سر مریض بد حال 

 بمونه؟

 ُپل:

 چرا اینقدر حرص میخوری؟

 سیمون:

آخه مردک میگه اگه نری تو خونه زندانیت میکنن. هی 

شما میگید مریضه ما که  میگم حالش خوب نیست میگه:

میدونیم نیست. امیدوارم طوری رفتار کنید که مردم هم 

 باورشون بشه مریضه

 ُپل:

مردم که کاری به این کارا ندارن اونا میان جشن و کلی 

هم خوش میگذرونن. برید امیدوارم به شما هم خوش 

 بگذره

 لئون:

 من میرم آماده شم )خارج میشود(



 سیمون:

میشود()خارج منم میرم   

 ماری بیا کمک ببینم چی بپوشم )ماری خارج میشود(

پل تنها مینشیند و سیگاری روشن میکند و کتابی در دست 

حس غروب را القا  میگیرد نور به پنجره غربی رسیده

میکند بعد از لحظاتی پنجره ها یک به یک تاریک میشوند 

طوری که انگار چیزی راه نور را سد میکند. پل کبریتی 

میکند و شمعی پیدا میکند به محظ روشن شدن  روشن

شمع نور صحنه کامال قطع میشود و فقط سوسوی شمعی 

دیده میشود پس از لحظاتی باد شمع را خاموش میکند و 

شدیدی تماشاگران را روشن میکند.نور   

 صحنه ی آخر
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 مراسم جشن

 مجری وارد میشود

 مجری:

همچنین دوستان و همشهریان حاضر در سالن و 

هموطنانی که در جای جای این سرزمین پهناور صدای 

امشب جشن خاص و غرور آفرینی رو  .منو میشنوید

شاهد هستیم و به همین خاطر به خودمون میبالیم و افتخار 

که امید همه ی مردم کشور  حذب بزرگ یکسانی. میکنیم

 رو زنده کرده تقدیم میکند.



 )از روی کاغذ میخواند(

بزرگ و مردمی یکسانیبیانیه حذب   

باز هم افتخار و بازهم افتخار و باز هم افتخار. هر روز 

روزی تکراریست اما نه برای ما، که برای کسانی که هر 

روز حرفهای خود را بر علیه حذب تکرار میکنند و 

تکرار میکنند و تکرار میکنند، اما ما میپرسیم آیا بستن 

راشکوه حظور چشمان اینقدر ساده است که   

نمی بینید؟ حظور نخبگان، اندیشمندان، هنرمندان، تجار  

بزرگ و خیل مردم شما را بیدار نمیکند؟ بهانه ی شما که 

میگفتید فالن حذب عوام فریب است آیا امروز میتوانید 

بدهید؟ مگر اندیشمندان را  به ما را لقب خواص فریب

که بنای  مریتون میتوان فریفت؟ مگر هنرمندی چون ُپل

کودکیست که با وعده  ،ر جدید هنر کشور را نهادهعص

گول بخورد؟ برخیزید و تماشا کنید  ،هایی که شما میگویید

این شمائید که روزی بر کوره راهی مینشینید و گرد 

کاروان بزرگ و خودجوش حرکت مردمی هم نسیبتان 

د که نمیشود. سخن ما با شما همراهان ونمیشود که نمیش

فرزندان و خواهران و برادرانتان را نیز هست بروید و 

که تا امروز به ما نپیوستند را بیدار کنید که فردا دیراست 

 و دیر است و دیراست.

 

بیانه ی شماره هفتصد و ده هیئات بنیان گذار حذب 



 مردمی یکسانی

 

 )روبه مردم و از حفظ(

ار و ضحباز هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه ی 

رو  یکسانی حذب محترم ه ی روسایمیهمانان گرامی بیانی

تشریف ببرید  به سالن میخوندم. خواهشمندم جهت پذیرایی

و بعد از شام دوباره با برنامه های متنوع دیگه در 

 خدمتتون خواهیم بود.
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