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  ]به ترتيب اجرا[ :ھا شخصيت
  گو سيد حامِد قصه

  ُدن کيخوته
  سانچو پانزا
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  گو پردازی قصه سبک نقالی در قصه

  سبک تغزیه در رجزخوانی و مبارزه
  سبک روحوضی در مسخرگی سانچو و دن کيخوته
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  ]پرده اول[
  
ای از آن آویزان است، سمت  ی عربی و کAھی که منگوله مردی ميانسال، در لباده[

که دو جلد کتاب بر آن قرار ای نشسته، یک ميز کوچک کتابت  راست، جلو صحنه بر مخده
در سمت دیگر صحنه یک صندوق چوبی قدیمی قرار دارد که . دارد در مقابلش است

وسائل Qزم در طول این نمایش، مثل کتاب و دفتر و لباده و کAه و شمشير و سپر و 
در چمدان ھميشه باز است و بازیگران ھر بار ھر چه Qزم داشته . در آن قرار دارد... نيزه

نقاشی بزرگ لوله شده  دو پرده. دارند اشند بدون پنھان کردن از تماشاگران از آن برمیب
  .در کنار صندوق قرار دارد

بازیگر دیگر روی  چھار. گو و ميز کتابت، باقی صحنه تاریک است در آغاز، جز قصه
جلو یکيشان یک جفت سنج و جلو دیگری . اند ھائی در تاریکی ته صحنه نشسته چارپایه

. شوند در تمام طول نمایش ھيچکدام از بازیگران از صحنه خارج نمی. ک طبل قرار دادی
  .]خواند کند و از رو می ی اول آن را باز می دارد و صفحه گو یک جلد کتاب را برمی قصه

  
  :گو قصه

ی نامدار و دQور، ُدن  زاده ی شخصيت و منشِ نجيب فصل یکم؛ که در باره. جلد اول
  .مانچاستاز Q   کيخوته

ای در Qمانچا که تمایل ندارم نامش را به خاطر بياورم، نه چندان پيش از این،  در دھکوره
ای در َرف، سپری کھنه، یابوئی پيزوری،  کرد از آن دست که نيزه ای زندگی می زاده نجيب

  ...و سگی شکاری دارند
  
س شناخته شده در در لباشود و ُدن کيخوته و سانچو پانزا  نور عقب صحنه روشن می[

  .] آیند و جلو می شوند می ھایشان بلند تصاویر، از روی چارپایه
  

  :دن کيخوته
  دانی من چه مدت در چاه بودم؟ سانچو، دوست من، می

  
  : سانچو

  کدوم چاه؟ چاه مونته سينوس؟
  

  :دن کيخوته
ه روی اش مثل چا سانچو حواست را جمع کن، اوQ که آن چاه نبود و غار بود گرچه دھانه

 ، در جلد آخردوما این ماجرا مال جلد دوم بود ولی ما حاQ در جلد سوم. زمين بود
  .ھستيم

  
  :سانچو

این کتاب ھم که از چارصد سال پيش . نممن که سواد ندارم که کتاب بخو ارباب بزرگوار،
 مده تا کسیوکه ھنوز در ني ی ھم اگر داشتهآخرجلد تازه . تا حاQ دو جلد بيشتر نداشته

  .هخونده باش وآن ر
  

  :دن کيخوته
  ازت پرسيدم به حساب تو من چه مدت در چاه بودم؟. اینقدر حاشيه نرو سانچو

  
  م چاه؟وبخشين که باز باید بپرسم کدب: سانچو
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  :دن کيخوته

  .، سانچوجمکرانچاه 
  

  :سانچو
  .به ارواح پدرم اگه این اسمو شنيده باشم

  
  :دن کيخوته

چطور . و خودت با ھمين طناب صد متری مرا فرستادی پائينت! حواست را جمع کن احمق
  ای؟ کنی اسمش را ھم نشنيده ادعا می

  
  :سانچو

آد چه برسه اسم  ارباب بزرگوار، لطفا عصبانی نشين، من حاQ اسم خودمم یادم نمی
  .عجيب و غریب اون چاه رو

  
  :دن کيخوته

تو سر این طناب صدمتری را ] کند زند بازی می حرفی را که می. [آورم حاQ یادت می
اش بسته است،  اول فکر کردم دھانه. بستی به کمرم و من قدم به دھانه چاه گذاشتم

  .ھای به درشتی خفاش نه تار عنکبوت معمولی، عنکبوت. از بس تارعنکبوت گرفته بود
  

  ]:رود کند و به سمت دیگر صحنه می طناب خيالی را ذره ذره باز می[سانچو 
  .ر فرمودین اونقدر طناب رو باز کنم تا شما به ته چاه برسينو به بنده ام

  
  :دن کيخوته

  .رسيدم و تو ھی طناب دادی، طناب دادی و من به ته چاه نمی
  

  :سانچو
  !فرمائين ارباب ولی من فقط در دو متر اول سنگينی جنابعالی رو حس کردم درست می

  
  :دن کيخوته

  دادی؟ پس چرا باز ھم طناب می
  

  :سانچو
  !"طناب بده، بيشتر، بيشتر: "دادین ون شما مرتب فرمون میچ
  

  :دن کيخوته
  .رسيدم دیگر، احمق خوب برای این بود که به ته چاه نمی

  
  :سانچو

اومد که فکر کردم  موقع بيرون اومدن ھم، جز دو متر آخر، اونقدر طناب راحت باQ می
  !برم ر میاربابم ھمان پائين مونده و دیگه آرزوی زیارتشونو به گو

  
  :دن کيخوته

  .پرسيدم من چه مدت در چاه بودم. روی نکن خوب دیگر زیاده
  

  :سانچو
  .فوقش نيم ساعت
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  :دن کيخوته
  ؟!کند تو مطمئنی ساعتت درست کار می

  
  :سانچو

  !ارباب واQمقام من، ھنوز که ساعت اختراع نشده
  
خواھد بروند  از آندو می ی دست افتد و با اشاره ھا به خنده می گو از اشتباه آن قصه[ 

افتد و دن کيخوته، انگار به او برخورده باشد قبل  سانچو به راه می. سرجایشان بنشينند
گو بر  قصه. دوزد گو می گيرد و چشم به چشم قصه از نشستن گردنش را شق می

  .]زند آید و مستقيما با تماشاگران حرف می خيزد و به جلو صحنه می می
  

  : گو قصه
دانم ھيچکدامتان نامی از من شنيده  عليکم بر شما بزرگواران که بعيد می السAم و

من سيد حامد بن . این این به یاد بيارین که در کجا آن را دیده باشين، یا اگر ھم شنيده
مراکش که چھارصد و  باری ھستم از سرزمين مسلمان نشينت ِعنجِلی، تاریخ نگار عرب

را به زبان اصيل و » تاریخ ُدن کيخوته از Qمانچا«خی، اندی سال پيش بر مبنای دانش تاری
  .به رشته تحریر درآوردم  - یادتان باشد عربی، نه اسپانيائی –روان عربی 

ھا  این کتاب که در طول چھارصد سال گذشته ھزاران ھزار بار تجدید چاپ شده و ميليون
ان، فروش رفته است ميليون نسخه از آن به ھر زبانی، چه زنده چه مرده و چه نيمه ج

ھا نه نامی از من، سيد حامد بن عنجلی، که مولف این تاریخ  در روی جلد ھيچکدام از آن
باشم برده شده، و نه از آن جوان یک Q قبای عرب ساکن تولِدو، که اسپانيائی را به 

زد؛ جوانی که چھارصد و اندی سال پيش،  ھمان روانی زبان مادریش، عربی، حرف می
چندرغازی که به او وعده داده شده بود یکی دو ماه دود چراغ خورد تا این کتاب  به خاطر

ی این  اما مشيت پروردگار بر این بود که ھمه. خطی را از عربی به اسپانيائی ترجمه کرد
نام و نشان اسپانيائی تمام  ی بی نگاری به نام یک نویسنده خAقيت و نوآوری در تاریخ

ھا و آقایانی که در این سالن حضور دارین و  مين شما خانمشود که غير ممکن است ھ
نشنيده بودین صدھا بار نام او را نخوانده و یا نشنيده  تا چند لحظه قبل حتی نام مرا

به اعتراف خودش در ھمين  که منظورم نام ُدن ميگل ِد سروانِتس است؛ کسی. باشين
که داشت  آن را بعنوان   از یک بچهکتاب یک روز در بازار شھر تولدو دستنوشته ھای مرا 

فروخت به پول سياھی خرید و با دادن ھشت من  کاغذباطله به حریرفروشی می
کشمش و چھار کيسه گندم به جوانی که ذکرش رفت ھمه را از عربی به اسپانيائی 

  .ترجمه کرد
ھای واقعی من ھم رحم  لعنت خدا بر این مترجمين فرانسوی که حتی به نام شخصيت

چرخيد حروف خ و چ را درست تلفظ کنن ُدن کيخوته  ردن و چون خودشان زبانشان نمینک
، را ُدن کيشوت و سانچو را سانکو ناميدن و این تخم لق را در دھن دیگران ھم شکستن

ھاش  ی ھمين نمایشنامه که از ترس اینکه مبادا شما تماشاچی حتی در دھان نویسنده
  !جلد آخر دن کيخوته، جلد آخر دن کيشوت ناميد را از دست بدھد نمایش را به جای

اما . من ھم مستثنی نيستم. نویسد ھيچ تاریخ نگاری تاریخش را دو بار نمی! بگذریم
ھا  یا حتی اگر دلتان بخواھد مثل تعزیه گردان. آن را برایتان تعریف کنمجلد آخر حاضرم 

ھا ھم از  ما عرب! یه داریدھا که سنت طوQنی در تعز شما ایرانی. برایتان اجرایش کنم
  !آوریم این نظر از شماھا کم نمی

  
گردد و   که از جایشان بلند می شوند برمیگو با دیدن ُدن کيخوته و سانچو پانزا  قصه[

به جلو صحنه  دارد و برمی صندلیدو سانچو . نشيند اش در تاریکی می روی مخده
  .]نشينند آورد و  ھر دو بر آن می می

  
  :سانچو
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نشجو شده و دا هخون ساQمانکا درس می توپسر بارتولومه کاراسکو، که  دیشب
شھر در  توم به من گفت که به تازگی کتابی خوشآمد بگش برگشته، و وقتی رفتم ب

 هگ ُدن کيخوته از Qمانچا؛ و میاصيل   زاده ی تاریخ جنابعالی به اسم نجيب مده در بارهاو
آ  اسم سينيورا دولسينه. نچو پانزا نام برده شدهن از من ھم با اسم خودم سااو تویکه 

ماجراھائی که ما ھمه ی ھست، با  توشی شما ھم  ی بلندآوازه از توبوسو، معشوقه
ھا را  تاریخنویس از کجا اینآوردم که   خودمان تنھائی انجام دادیم، که داشتم شاخ در می

  .هنسته که تونسته بنویسود می
  

  :دن کيخوته
دھم سانچو که مولف تاریخ ما باید یک جادوگر باشد چون از جادوگرھا  میبه تو اطمينان 

  . ھيچ چيز پنھان نيست
  

  :سانچو
 هچند دقيقه دیگی سانسون کاراسکوی دانشجو، که  پس چرا به گفته هجادوگر هاما اگ

  ؟!هاین تاریخ اسمش سيد حامد بادمجاني  ، نویسندههرس شخصا خدمت حضرتعالی می
  

  :دن کيخوته
  .یک اسم عرب مراکشی استاسم ن ای
  

  :سانچو
  !ن دوست دارنوھا خيلی بادمج ام عرب چون شنيده هباید ھمينطور باش

  
  :دن کيخوته

کنی، ضمنا سيد به عربی یعنی  تو داری در مورد اسم فاميل این سيد اشتباه می
  گفتی اسم آن دانشجو چی بود؟. سينيور

  
 هتا چند دقيقه دیگ. نوھموQیتی خودمو، پسر بارتولومه، سانسون کاراسک: سانچو

حرف ناروائی از این  هو اگ نخوددار باشي نولی حضرتعالی قول بدی هرس خدمت می
و دو  همعروف آدم باید یک گوش داشته باشچون به قول  نعصبانی نشي نشنيدی نوجو

  .دھن
  

  :ُدن کيخوته
ا بگيری و ھی سانچو تو بجای اینکه مرا راھنمائی کنی مواظب باش جلو دھانت ر

  .مورد و نادرست پشت سر ھم بلغور نکنی المثل بی ضرب
  

  :سانچو
  .ضرب المثل نيس منظورم» به قول معروف«کنم  من وقتی عرض می

  
  :دن کيخوته

تواند، و نه Qزم است، یک گوش داشته باشد و دو  منظورت ھر چه باشد آدم، نه می
  !دھن

  
  :سانچو

  !یک گوشش دروازه هکه آدم باید یک گوشش در باش بود منظورم این. هحق با حضرتعالي
  

  :دن کيخوته
  !حاQ این شد حرفی

  



 6

 و خيزد از جایش برمییک کAه لگنی و یک کت شھری  باسانسون کاراسکوی دانشجو [
  .]زند آید و در مقابلش زانو می می دن کيخونهمستقيما به طرف 

  
  :سانسون

Qمانچا، دستتان را بدھيد ببوسم چون شما مقام شکوھمند، سينيور ُدن کيخوته از  عالی
ھای سرگردان ھستيد که تا کنون بوده و از این پس بر این  یکی از مشھورترین شواليه

درود بر سيد حامد بن عنجلی، که تاریخ عمليات شگرف شما را . ی خاکی خواھد بود کره
  .نوشت

  
و صندليش را به او تعارف  خيزد سانچو برمی. گيرد تا بلند شود ُدن کيخوته دستش را می[

  .]کند می
  

  :ُدن کيخوته
  پس حقيقتی است که تاریخ من وجود دارد، و مولفش یک خردمند عرب است؟

  
  :سانسون

کنم بيش از دوازده ھزار جلد از این کتاب تاریخ تا  حقيقت دارد سينيور، و من گمان می
  .امروز چاپ شده

  
  :ُدن کيخوته

شود این است  خاطر ھر مرد فرھمند و واQمقام می یکی از چيزھائی که موجب رضایت
ھای مردم دیگر ترجمه  که تا ھنوز زنده است نام نيکش چاپ و منتشر شده و به زبان

  .شود
  

  :سانسون
ی  در مورد نام نيک و شھرتِ خوب، البته باید عرض کنم که شما به تنھائی از ھمه

ا دقت و ظرافت تمام، واQئی منش ب نگار، تاریخھای سرگردان سر ھستيد، زیرا  شواليه
ھا، تحمل شما در  شما، شھامت شما در رودرروئی با خطر، صبوری شما در ناکامی

تان  ھائی که خوردید، وقار و نجابت شما در مورد عشق افAتونی ھا و زخم مقابل بدبياری
  .آ از توبوسو را تصویر کرده است به بانوی واQتبار، دولسينه

  
  :ُدن کيخوته

ستایش  ميان مردمای دانشجو بگوئيد بدانم کداميک از عمليات من بيش از ھمه در آق
  شده؟

  
  :سانسون

ھا ماجرای آسياب  بعضی: ھا عقاید متفاوتی وجود دارد در این مورد، به تعداد سليقه
  .ھا غول ھستند دھند که حضرتعالی پنداشتيد آن  ھا را ترجيح می بادی

  
  :سانچو

اش  با باد اولين پره ون روارم و روسينانته، اسب نامدار ایشبزرگو ھمان آسيابی که ارباب
  شکست؟ ونوشی ھردو مثل پر کاه به ھوا فرستاد و دنده

ھای سنج، ادای آنچه  ھای طبل و ضربه سانچو در حين حرف زدن به ھمراه کوبه[
  .]چسبد خورد و کمرش را می پرد و زمين می آورد و به ھوا می گوید را در می می

  
  :سانسون

دانند که بعد معلوم شد  تر می ی شما به آن دو لشگر را جالب دیگران ماجرای حمله! بله
  .دو تا گله گوسفند بودند
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  :سانچو

  !کرد می ولنصفه کاره  ونون خور تاریخمون عرب بادنجاون آورده بودن وھا گيرم نوچوپ هاگ
  

  :سانسون
ھا شما را لت و  دارد که بعد ھمان میھای زندانی را دوست  یکی ماجرای آزاد کردن برده

  .پار کردند
  

  ]:با بغض[سانچو 
  .دیدندز نوبعد ھم، خاکستری، خر نازنين م

  
  :دن کيخوته

  از آن دیوی که من نيمه شب در کاروانسرا خونش را به زمين ریختم ننوشته؟
  

  :سانسون
  شراب بود؟  البته که نوشته؛ ھمانی که شبيه َمشک

  
  :سانچو

  ! واقعا مشک شراب بود. شبيه نبود
  
سانچو ادای شمشير کشيدن ارباب و پاره کردن . ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]رود بازی او از کوره در می دن کيخوته با دیدن مسخره. آورد شراب را در می  شکم مشک
  

  :دن کيخوته
  .سر جایت بتمرگ تا تنت را با شAق کبود نکردم. سانچو، احمق پست فطرت

  
پرد و در  دن کيخوته، کامA مجنون، از جا می. خزد ای می نچو وحشت زده به گوشهسا[

کند  کند در حاليکه سانسون سعی می ھا آن صحنه را بازی می حال بيان ماجرای مشک
  .]ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه. اش را بگيرد جلو خنده

  
  :دن کيخوته

روانسرا دراز کشيده بودم، و این احمق خسته و کوفته در تختم در اتاق تاریکی در آن کا
یکباره در ته اتاق دیوی پدیدار شد با شکمی سياه . ھم در طویله کنار خرش خوابيده بود

از جا پریدم، شمشير کشيدم و پيش از آنکه دیو بتواند از جایش تکان بخورد به . و برآمده
  .درک واصلش کردم

  
  .] کنند ی گفتگوی آن روزشان را بازی می نهشود و آنگاه آندو صح سانچو به او نزدیک می[
  

  ]:شادمان[سانچو 
Qزم  هچون دیگ نن بخوابيوتختت توید خوا می نوی نامدار، تا ھر وقت دلت شواليه نابج

ھمه چيز . ننيون برگردوبه ایش وو سرزمين پرنسس ميکوميکونا ر نبکشي ونيس دیوی ر
  .به خودی خود درست شده

  
  ]:مغرور[دن کيخوته 

آورتر از ھميشه با یک ضربه  کنم سانچو چون خودم در نبردی شگفت فت را باور میحر
سر دیو را به زمين پرتاب کردم و آنقدر خون از بدنش به زمين  –! ششرق –شمشير 

  .ریخت که آنگار آب بود
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  :سانچو
نکه حضرت عالی اون عرض کنم وچون باید خدمتت! انگار شراب بود فرمودید باید می

  .مشک شراب بود نتن جدا کردی از وسرش
  

  :دن کيخوته
  .ای احمق تو انگار عقلت را کامA از دست داده

  
  :سانچو

از  هذار نمی هدوQ پھنا از حضرت عالی نگير وکاروانسردار پولش هحاQ خواھيد دید که اگ
  ! نروی زور بازوی من حساب نکني هاین بار دیگ. نن بخوریواینجا تک

  
  :سانسون
ای را جا نگذاشته حتی ماجرای  آن عرب خردمند ھيچ حادثه. ام را خواندهھا  ھمه این

گویند زیادی  ھا می بعضی البته] به سانچو. [فرمانروائی سانچو را در مفت آباد
 لوحی کردی که قولی که سينيور ُدن کيخوته به تو داد تا تو را فرمانروای یک جزیره ساده
  .کند را باور کردی بزرگ

  
  :ُدن کيخوته

تواند  تر شود بھتر می تر و پخته خورشيد ھنوز غروب نکرده، وقتی سانچو مسن
  .فرمانروائی کند

  
  :سانسون

شود که  گيرند این است که معلوم نيست چه می یک ایرادی ھم که به سانچو می
  !بينيم که سانچو سوار ھمان خر است کند و بعد یکباره می خرش را گم می

  
  !، یا مولف اشتباه نوشته و یا ناشر غلطی چاپ کردهيسن تقصير من هاین دیگ: سانچو

  
. گردند سر جایشان برمی و سانسونسانچو ، ُدن کيخوته. شود نور صحنه کم می[

  .]آید گو به جلو صحنه می قصه .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه
  

  :گو قصه
منتشر که مولف اصلی تاریخ ُدن کيخوته ھستم، گرچه محتوای ھر دو جلد  و اما من

کنم، اما چند فصل آخر آن را که از شکست ُدن  شده توسط سروانتس را تائيد می
اش به  در سواحل بارسلونا، بازگشت سرافکنده» ی سپيد ماه شواليه«کيخوته در نبرد با 

کنم چرا که با تاریخ  رود، تائيد نمی خانه، و مرگ دردناکش در بستر بيماری سخن می
واقعيت این است که سروانتس برای اینکه راه را بر نویسندگان . واقعی او انطباق ندارد

ای کم نيستند، ببندد و اجازه ندھد که با روده درازی جلدھای  باز، که در ھيچ زمانه حقه
سوم و چھارم و دھم و صدم ُدن کيخوته را سرھم بندی کنن، جلد دوم را با مرگ ُدن 

ت، و تا وقتی ھم که خودش از این جھان کيخوته پایان داد و این دفتر را بدینگونه بس
ی واقعی جلد آخری ھم داشته است که  خاکی رخت بربست ندانست که این تاریخچه

معلوم نيست ھمان چھارصد سال پيش، مثل ھمان جلد اول و دوم توسط کدام 
ھایش را  پسربچه، در بازار کدام شھر، به کدام حریر فروش فروخته شده بود تا تکه پارچه

  .ھایش بدھد فحات نایاب آن بپيچد و مثل کاغذ باطله به دست مشتریدر ص
  
صدای برخورد امواج دریا که بر . شود صحنه تاریک می. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

با روشن شدن . آید خورند، ھمراه با صدای مرغان دریائی می ھای ساحل می سنگ پاره
. ایستد در جلو صحنه رو به تماشاگران می ی سيد حامد گو در ھمان لباده آرام صحنه قصه

  .]ای به دست دارد مشتی یادداشت درھم برھم در پوشه
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  :گو قصه

ی تاریخ ُدن کيخوته از Qمانچا  ای که در دست دارم جلد آخر و منتشر نشده این پوشه
ای از آن را  ام نسخه من ھم که مولفش بوده! نيست] کند مکثی نسبتا طوQنی می[

ھائی است که از روی  تماما یادداشت. در ھمين پوشه. ھایم را دارم ا یادداشتام. ندارم
  . رود ام و مو Qی درزشان نمی اسناد معتبر آرشيوھای Qمانچا برداشته

   
  .]ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[
  

يا و وار برایتان بگویم تا ھم ثواب دن نبرد تن به تن را تعزیهتا این  پس خودتان را آماده کنين
  !ھم خير آخرت را یکجا ببرید

  
با نقاب  و اش نقش شده ماه سفيد رنگ بر سينهکه یک   ای گو، شواليه با اشاره قصه[

سمت راست، و  به ،ای در دست با سپر و نيزهاش را کامA پوشانده،  ش چھرهودکAه خُ 
   .]درون میسوی دیگر صحنه  به  نيزهدن کيخوته با سپر و 

  
  :شواليه
ی اعمال من به  م که ممکن است آوازها ماهی سپيد من شواليه! وته از Qمانچاُدن کيخ

  .گوشتان رسيده باشد
  

  :ُدن کيخوته
  .حرفتان را بزنيد به گوش من نرسيده،ھرگز ی اعمالت  ی سپيدماه که آوازه شواليه

  
  :شواليه

  ...تان کنم اعتراف کنيد که بانوی منام تا با شما نبرد کنم و وادار من آمده
  

  :دن کيخوته
  کدام بانو؟

  
  :شواليه

، به شکل غير قابل قياسی، از بانوی شما و ھرچه ناميده شود ھر کس که باشد
  .زیباتر است» آ از توبوسو دولسينه«
  

  :دن کيخوته
اید، چون  ی ماھرخ را ندیدهآ وگند بخورم که شما ھرگز دولسينهتوانم س من به جرات می

  .زدید رگز دست به این ماجراجوئی نمیدانم که ھ اگر دیده بودید می
  

  :شواليه
اگر من شکست خوردم جانم در اختيار شما و اما اگر شما : شرط این نبرد این است

خواھم که سAحتان را کنار بگذارید،  نمیاز شما چيزی بيش از این شکست خوردید 
آنکه  ر آنجا بیتان برگردید و برای یک سال د دیگر به دنبال ماجراجوئی نروید، به خانه

  .بمانيد دست به شمشيرتان ببرید، آرام و با وقار
  

:دن کيخوته  
.خواھيد انتخاب کنيد و معطل نکنيد بنابراین ھر سمتی را که می. پذیرم می شرط را  

  
، نيزه در ی پوشيده با چھره ُدن کيخوته و شواليه. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

زنند و در ھر چرخش  چرخ میدور صحنه بار  چند. گيرند دست، از ھم فاصله می
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کمی از دور ھمدیگر را سپس . کوبند سپرھایشان را، ھمچون در تعزیه، به ھم می
وقتی در وسط صحنه به ھم . برند سمت ھم ھجوم میپایند و به یک باره به  می
نيزه از . کنند به شدت با ھم برخورد میولی ] اسلوموشن[با حرکتی نرمآھنگ رسند  می

افتد در حاليکه شواليه باQی  شود و خودش به زمين می دست ُدن کيخوته رھا می
  .]گذارد ایستد و نوک نيزه را به گردنش می سرش می

  
  :شواليه

، و خواھيد مرد اگر به شرط این نبرد اعتراف ی نامدار اید، شواليه شکست خوردهشما 
  .نکنيد

  
  :ُدن کيخوته

ی زمين، و  ترین شواليه در کره جھان است، و من بداقبال آ از توبوسو زیباترین زن دولسينه
ات را به کار  نيزه. درست نيست که ضعف من موجب شود که دروغ بر واقعيت چيره گردد

  .ای ببر شواليه، و جانم را بگير زیرا ھم اکنون افتخارم را از من گرفته
  
  ].ندز آید و مستقيما با تماشاگران حرف می به جلو صحنه می گو قصه[
  

  :گو قصه
سال، در حضور تک  و اندی امشب، پس از چھارصد ،باشم لینِج سيدحامد بن عِ  کهمن، 

ای که  برای اینکه رمانش را درز بگيرد در این صحنهکنم که سروانتس  می تک شما اعAم
ی  شواليه چه ميان ُدن کيخوته از Qمانچا وآن. دیدید از واقعيت تاریخی فاصله گرفت

  :آن بامداد در ساحل بارسلونا گذشت بدینگونه بود در ،ماهسپيد
  
 یکدیگر در مقابل ،دست درنيزه  ،ُدن کيخوته و شواليه. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]دنایست می
  

  :شواليه
ی اعمال من به  م که ممکن است آوازها ماهی سپيد من شواليه! ُدن کيخوته از Qمانچا

  .گوشتان رسيده باشد
  

  :هُدن کيخوت
  .حرفتان را بزنيد به گوش من نرسيده،ھرگز ی اعمالت  ی سپيدماه که آوازه شواليه

  
  :شواليه

  ...تان کنم اعتراف کنيد که بانوی منام تا با شما نبرد کنم و وادار من آمده
  

  :دن کيخوته
  کدام بانو؟

  
  :شواليه

شما ، به شکل غير قابل قياسی، از بانوی و ھرچه ناميده شود ھر کس که باشد
  .زیباتر است» آ از توبوسو دولسينه«
  

  :دن کيخوته
اید، چون  ی ماھرخ را ندیدهآ وگند بخورم که شما ھرگز دولسينهتوانم س من به جرات می

  .زدید دانم که ھرگز دست به این ماجراجوئی نمی اگر دیده بودید می
  

  :شواليه
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ما و اما اگر شما اگر من شکست خوردم جانم در اختيار ش: شرط این نبرد این است
خواھم که سAحتان را کنار بگذارید،  نمیاز شما چيزی بيش از این شکست خوردید 

آنکه  تان برگردید و برای یک سال در آنجا بی دیگر به دنبال ماجراجوئی نروید، به خانه
  .بمانيد دست به شمشيرتان ببرید، آرام و با وقار

  
:دن کيخوته  

.خواھيد انتخاب کنيد و معطل نکنيد ر سمتی را که میبنابراین ھ. پذیرم می شرط را  
  
وقتی در وسط صحنه با ستيزند اما این بار  مثل نبرد قبل با ھم میُدن کيخوته و شواليه [

ماه سپيدی  کنند نيزه از دست شواليه برخورد میبه ھمان شکل نرمآھنگ به ھم ھم 
. ایستد باQی سرش می وتهُدن کيخافتد در حاليکه  شود و خودش به زمين می رھا می

گذارد  پوش شواليه می چھرهنوک نيزه را به دود و ُدن کيخوته  سانچو به طرف اربابش می
  ].زند این بار ُدن کيخوته از تعجب خشکش می .زند و آن را باQ می

  
  :ُدن کيخوته

  .کنی ی را ببين که ھرگز باور نمیبجنب سانچو و بيا چيز
  
  ].رود ھا می شود و به سوی آن د میاش بلن از چارپایه سانچو[
  

  :سانچو
  !هنوخودمسکوی اخدای من، این که سانسون کار

  
  :ُدن کيخوته

  .کنم اند اشتباه نمی ام کرده گویم جادوگران دوره بينی که وقتی می می
  

 درجا کشتهتوشه  که ش فرو کنين تا جادوگریقلب تو وه نظر من سينيور، نيزه رب: سانچو
  .هشب
  

  :هُدن کيخوت
  .پيشنھاد بدی نيست، چون ھرچه دشمن کمتر باشد بھتر است

  
  .]افتد پایش می کند اما پيش از آنکه فرود آورد سانسون به ُدن کيخوته نيزه را بلند می[
  

  :سانسون
تا حقيقت را  يدپھلوان شکوھمند و جوانمرد، ُدن کيخوته از Qمانچا، به من زنھار بدھ

  .بگویمپرده برایتان  بی
  

  :يخوتهُدن ک
 ی ی تو از شواليه حقيقت این است که ساحرانی که با من دشمنی دارند با تغيير چھره

خواھند افتخار بزرگ پيروزی در نبرد تن به  می ،به سانسون کاراسکوی دانشجو ماهسپيد
  .ی سپيد ماه را از من دریغ کنند تن با شواليه

  
  :سانسون

و که به پيشنھاد دوستان نزدیک ھستم  ی دانشجوولی من واقعا سانسون کاراسکو
حاQ که به زور  .تا اینجا به دنبالتان آمدم، برای بازگرداندن شما به خانه تانخوداقوام 

و سAمتی خبر پيروزی  ،ام بگذارید پی بردم، اگر زنده حضرتعالیبازوی شکست ناپذیر 
  .پشت سرتان لُغز نخواندبرم تا دیگر کسی  شما را به Qمانچا میروانی 
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  : سانچو
بگو کسی پشت سر من ھم ُلغز  ،اگر ارباب بزرگوارم تو را بخشيد و به Qمانچا برگشتی

  !هنخون
  

  :ُدن کيخوته
 ی و تو، شواليه !خواند سر مھتر یک شواليه لغز نمیتو نگران نباش سانچو، کسی پشت 

آ از  ، یا سانسون کاراسکو، ھر که ھستی، این بار به  نام بانویم، دولسينهماه سپيد
بخشمت، برخيز و به ھر  میکه ھمچنان در اشتياق دیدارشان در سوز و گدازم، توبوسو، 

  .خواھی برو گوری می
  
دن . گردد اش برمی چارپایهشود و به  سانسون نيم خميده و عقب عقب از او دور می[

به جلو از یک سوی صحنه خارج و از سوی دیگر وارد شده و گام زنان  کيخوته و سانچو
  ].شود حاQ صدای مرغان دریائی با وضوح بيشتری شنيده می .آیند نه میصح

  
  :دن کيخوته

  اندازد؟ لنگر می آنجا بينی که دارد در سانچو، دوست من، آن کشتی را می
  
  .]کند ھا نگاه می به دور دست کردهسانچو دستش را سایبان چشم [
  

  :سانچو
  .بينم ميک ارباب؟ دستکم دارم پنج کشتی میوکد
  

  :دن کيخوته
  .ھای سفيد برافراشته دارد ھمان که بادبان

  
  :سانچو

  .ن بادبان سفيد دارنوش ھمه
  

  :دن کيخوته
  .گفتم بادبان سفيد برافراشته

  
  :سانچو

ا ولی شم .نمود معنی برافراشته را نمی که هشد این بار اشکال از خود منپس معلوم 
  .نزني مین حرف وسوادت با مھتر بی نکه داری هن باشوھم یادت

  
  :دن کيخوته

این کشتی باید ھمين امروز بارسلونا را به مقصدی . ، چيز مھمی نيستاشکالی ندارد
احساس  ام بر شانهفشاری  مدتی استحقيقت این است که، . دور دست ترک کند

ام را برای مردم  که آن چه تا کنون برای خدمت به مردم وطنم انجام دادهکنم  می
برای جھان  باورم که تاخير در این موردبر این  وتکرار کنم، ھای دیگر ھم  سرزمين

به فکر تصحيح  دانند، من تنھا چون ھمانطور که حاQ دیگر ھمه میزیانبخش است، 
خودت  .ا ھستمھ ھا و جبران کاستی يم ناسزاواریھا، ترم اشتباھات، راست آوردن کژی

شدن بر این کشتی و رفتن به ان را با سوار م ی تازهھاتا ماجراسانچو  را آماده کن
  .ھای دوردست ادامه دھيم سرزمين

  
  :سانچو

  ؟هر بپرسيم این کشتی به کجا میاز ملوانش  ولی قربان اول بھتر نيس
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  :دن کيخوته
از  دنيا سرشار. گری دل سپردن به تقدیر اولين گام است در رسم شواليه. نه سانچو

باد، بادبان کشتی ما را به کدام کند  فرقی نمی کژی و ناسزاواری و کاستی است،
  .سرزمين ھدایت کند

  
  :سانچو

از  وماچه خر بنده رخاکستری، یم روسينانته، اسب حضرتعالی، و ولی باید اول بر
  .رداریمون وی ميزبانم طویله

  
  :دن کيخوته

  .شود بر دریا تاخت سانچو با اسب و اQغ که نمی
  

  :سانچو
  !توی کشتی گذاشت وQغ راسب و ا هش قربان ولی می حق با شماس

  
  :دن کيخوته
رسيم از یونجه و  معلوم نيست در سرزمينی که می اصA چون ،سانچو Qزم نيست

ھر دو  !ت زیادی در کار اربابش دخالت کندضمنا مھتر ھم قرار نيس. علوفه خبری باشد
دریا  گذاریم و چون شيردQن تاریخ دل به ی ميزبانمان می حيوان را به امانت در طویله

  . زنيم می
  
بلند گو  و قصهنشينند  جایشان می سرآن دو . ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  ].آید دارد و به جلو صحنه می ی اسنادش را از صندوق برمی پوشه شود، می
  

  :گو قصه
و  ی اصيل زاده اشناخته بر آن نجيبیافتن اسناد تاریخی این سفر و آنچه در سرزمينی ن

ی اسناد به  گرچه ھمه. ھا وقت مرا گرفت سانچو پانزا رسيد سال ،مھتر ساده دلش
تمامی یافت نشد و برخی از اوراق زرین آن با گردباد تاریخ به ھوا رفت و گم شد اما 

  .آنقدر یافتم که بتوانم با اطمينان و یقين از آن برایتان بگویم
گرچه به دليل  -د، ملوان کشتی که با نام بزرگ شواليه نامدار دن کيخوته آشنا بو  

با کمال افتخار او و مھترش را بر عرشه سوار کرد و  -بيسوادی تاریخش را نخوانده بود
، کشتی اما از بخت بد. ی بازرگانان به آنسوی دریا بادبان کشيد برای رساندن مال التجاره

از . اش به سوئی روان شد سھمگينی مواجه و ھر پاره ی دریا با طوفان در ميانه
اطAعی ندارم ولی اسناد موثقی  انی بازرگان شت ملوان و جاشوھا و مال التجارهسرنو

ی بزرگی پس  دھد پھلوان Qمانچائی و مھترش، نشسته بر تخته پاره دارم که نشان می
آنکه  از روزھا سرگردانی در دریا باQخره جان به در بردند و به ساحل نجات پا گذاشتند بی

  .چه برایشان رقم زده استو سرنوشت  بدانند کجایند
  
و سانچو  با چوب بلندی مثل نيزه در دست دن کيخوته. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]خيزند از جایشان برمیھائی ژنده  در لباس، ای بر پشت با جوال کھنه پانزا
  

  ]: با دیدن آندو[گو  قصه
  !خواھد اند آدم زنده وکيل وصی نمی از قدیم گفته

  
  .]نشيند جایش میسر گو  قصه[
  

  :دن کيخوته
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پيمائيم و تا حاQ با ھيچ بنی بشری روبرو  شود که در این سرزمين راه می یک ھفته می
  .ای بزرگ اما جزیره باشدد جزیره رس به نظرم می. ایم نشده

  
  :سانچو

فراموش  نبه من داده بودی که در مورد جزیره وی سرگردان، قولی ر جنابِ شواليه، نيببين
  .اش کنم بلدم اداره ه، چون من ھر قدر ھم بزرگ باشنئينفرما

  
  :ُدن کيخوته

ھای سرگرداِن قدیمی بسيار معمول  ، که برای شواليهباید بدانی، دوست من سانچو
. آوردند بکنند ھائی که به چنگ میبوده است که مھترانشان را حکمراِن جزایر یا کشور

  گماشتم؟» مفت آباد«جزیره انروائی مگر ھمين چند ماه پيش نبود که تو را به فرم
  

  :سانچو
ھام عذابم دادن که دمم رو گذاشتم رو کولم و زدم  بله ارباب ولی اونجا انقدر دور و بری

  .به چاک
  

  :دن کيخوته
حاQ . مردم مفت آباد عاشقت شده بودند. عوضش یک نام نيک از خودت به جا گذاشتی

 خيلی زودتواند پيش بياید که  ه خوبی میاگر تو زنده بمانی و من زنده بمانم، بھم 
نه تو را که بتوانم ھای دیگری بدان پيوسته باشند  کشوری را به چنگ بياورم که سرزمين

  . تاجگذاری کنم ھا سرزمين  به عنوان پادشاه یکی از آنتنھا به عنوان فرمانروا بلکه 
  

  : سانچو
  .نش میزاده م شاھھا ملکه، و بچه» خوآنا«م، ھمسرم شاه بش هاگ پس

  
  : ُدن کيخوته

  البته، چه کسی شک دارد؟
  

  : سانچو
 وآناخ ی کلهاش روی  نهود هی هزمين ببار روِن ملکه وخداوند، بار هاگ !خودم شک دارم

ای ملکه شدن دو پول سياه سينيور که این زن بر نشته باشيتوجه دا. هافت نمی
  .هری کنخدا یا ه، تازه اگهخور می ش، ُکنتس بيشتر بهارز نمی

  
  : ُدن کيخوته

رسی که به  اما تو اینقدر توقعت را پائين نياور، وگرنه به جائی می. واگذارش کن به خدا
  . شوی حکمرانی یک ایالت مرزی راضی می

  
چنين واQ مثل جنابعالی که  رم، آقای من، بخصوص با داشتن اربابیآ نمی: سانچو

  .ماش بربيا که از پس نبدی یچ ننيود می
 
  .]خورد کيخوته انگار به ناگھان کسی را در دوردست دیده باشد یکه میدن [
  

  :دن کيخوته
ای را فراھم آورده  کنم خداوند امروز امکان ماجرای تازه آنطرف را نگاه کن سانچو، فکر می

  .تا من در این سرزمين ناآشنا زور بازویم را بيازمایم
  

  ]: کند با دقت به دوردست نگاه می[سانچو 
  .بينم سوار بر خری فرمائيد ارباب، مAئی می میدرست 
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  :دن کيخوته

  مA؟
  

  :سانچو
  ؟نبيني نمی ون بزرگيش راوی به  مهبله قربان، عما

  
  :دن کيخوته

  .آنکه آن شاھزاده بر سر دارد عمامه نيست، تاج است ،سواد بیسانچوی ساده و 
  

  :سانچو
  !هکالسکه سلطنتيه سوار روشQبد خری ھم که 

  
  :وتهدن کيخ

پرسيا را به سر آید تاج داریوش پادشاه  اگر اشتباه نکنم مردی که دارد به طرف ما می
  .دارد

  
  :سانچو

ز که با کAه ُخود سحر آميو ی بدبختنون سلماوترسم باز ماجرای لگن ریش تراشی  می
  .نتکرار کني ناشتباه فرموده بودی» مامبرینو«
  

  :دن کيخوته
سلمانی بدبخت، به قول تو، لگن را روی سرش گذاشته بود  اشتباه از این نظر رخ داد که

  .زد که در آفتاب مثل طA برق می
  

  :سانچو
ھمين  ،ن بدبختاوھم من و ھم  ،نوقتوھم ؛رمآ یاد حضرتعالی می که به نولی ببخشي

  .نیباز ھم اشتباه کردصدبار به شما عرض کردیم ولی جنابعالی  ور
  

  :دن کيخوته
ای را که سوار  بگو ببينم، تو آن شاھزاده؟ کنمکن است اشتباه چطور مم! مشکوک خائن

  بينی؟ آید نمی بر اسبی ابلق و تاجی بر سر، دارد به طرف ما می
  

  :سانچو
که  هکه سوار خری خاکستری شبيه خر خود منه مرد هبينم فقط ی چيزی که من می

  .های ھم به سر دار عمامه
  

  :دن کيخوته
  . برو کنار بگذار خودم به تنھائی با او روبرو شوم !استاین ھمان تاج داریوش خوب، 

  
اش در تاریکی بلند شود به دن  آنکه از چارپایه رمال بی .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]آید دھد که انگار صدایش از پشت صحنه می ای پاسخ می کيخوته به گونه
  

  :]رو به پشت صحنه[ دن کيخوته
یت تاجی را که به سر داری به من بده و یا برای نبرد آماده جانور پست فطرت، یا با رضا

  !شو
  

  ]:آید با صدائی که انگار از پشت صحنه می[ رمال
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. ارزد نمی ھمبه خدا قسم دستاری که به سر دارم یک عمامه است که دو پول سياه 
 تانبخوانم با کمال ميل تقدیم نماز ميت یک خدا بيامرز ی جنازهاگر قرار نبود سر 

  .کردم یم
  

  :دن کيخوته
امرم را اطاعت کن وگرنه این نيزه است که  درازت کنمن جنازه کنار ھما خواھی اگر نمی

  .زند حرف آخر را می
  

  :رمال
  !بفرما، قربان شما بروم، بفرما

سانچو عمامه را روی ھوا . کند پرتاب میاو به سوی از ته صحنه را  یا عمامه رمال[
  .]دپقا می

  
  :سانچو

  !هکنم دو پول سياه بيارز ، فکر می هی خوبي هچه عمام
  

  ]:گيرد عمامه را از دست او می[دن کيخوته 
اندیشم، سانچو؟ به اینکه گوھری بدین پر ارجی به دست  دانی دارم به چه می می

این تاج پادشاھی به ھمراه یک . کسی بيافتد که نه آن را بشناسد و نه ارزشش را بداند
. ی بود که به دست اسکندر افتادارزشمندترین غنيمت جنگی جواھر نشان  صندوقچه

کرد و این تاج را بر روی آن  اسکندر کبير اشعار ھومر را در آن صندوقچه حفظ می
به از دست مAئی دنيا را ببين که حاQ باید این تاج در این بيغوله . گذاشت صندوقچه می

  .دست من برسد
  

  :سانچو
ن وسر مبارکت روی ون راو ینبيا نتاج بنامي واین عمامه ر نآقای من، حاQ که اصرار داری

 نن انتخاب کنيوھایت به فرمانروائی یکی از ایالتھم  نوو م نو اعAم پادشاھی کني نبذاری
  .ن تنگ شدهوم براشچون خيلی دل ،رمبيا ور م ا بتونم زن و بچهت
  

  :دن کيخوته
د شاه بشود و تازه بعد از اینکه ی پادشاھی داشته باشد، بع سانچو، آدم باید اول فره
  .نه بعکس. شاه شد تاجگذاری کند

  
  :سانچو

یم شاھزاده رفت بر ،، شازده، بخشيناز ھمين راھی که این نبفرمائي پس اقA موافقت
و گَون به جای غذا ورم  بتّهام از خوردن این ھمه  تا به دھی که گفت برسيم چون معده

  .کرده
  

  :دن کيخوته
آید  که کمتر پيش می –بينی وقتی حرف حساب بزنی  می. وست خوبمبسيار موافقم د

  .کنم تو را دوست خوب خودم خطاب می –
  

  :سانچو
  !نفرمائي مرحمت می

  
جلد چرمی  یک کتاب بزرگِ –سيد حامد  –گو  قصه. سرجایشان می نشينندھر دو [

  ].آید و به جلو صحنه می دارد  یقدیمی از صندوق برم
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  :گو قصه
ی اصيل ما که به کلی با گوھر عقل بيگانه  زاده ر تاریخ این سرزمين، برای نجيبباری، اگ

نگاری چون من، که  برای تاریخ ولی شده، و مھتر مشنگش، سرزمينی ناشناخته است
ھای تاریخ  من گرچه در کتاب. جلی باشم، ھيچ راز پنھانی وجود نداردنسيد حامد بن ع

ھا  افسانه. ھا به روشنی یافتم تاریخ آن را در افسانهنشانی از این سرزمين ندیدم اما رد 
ھای ھر ملت بيان  افسانه. ارخند، اما به نظر من چنين نيسترسند جدا از ت به نظر می

خواھيد بدانيد قھرمانان ما در چه سرزمينی  حاQ اگر می. متفاوت تاریخ ھر ملت است
ھا  ی افسانه وم به افسانهاب موسکه در این کت »مارُکش افعی«ی  ھستند به افسانه

  .ام گوش کنين افتهی
  
نار از کپرده نقاشی را افتد و  گو به راه می قصه .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

ھای دو طرف پرده  آیند و چوب به کمکش میبازیگر  دو اوی  با اشاره. دارد صندوق بر می
با افسانه را  ،مثل نقاQن گو قصه .دنکن د و باز مینآور به جلو صحنه میگيرند و آن را  را می

  .]کند بازگو میھای نقاشی شده روی پرده  اشاره به صحنه
 

  :گو قصه
نه تنھا شياطين که خداوندن نيز  وجود داشت که در جھان روزی روزگاری سرزمينی

  .نفرینش کرده بودند
. استبينين که بر تخت نشسته حاکم جبار اما جبون این سرزمين  این حاکمی را که می

  .اند افسونگران دربار او ھستند ھا که به صف ایستاده و این
ین بود مبادا مردم بر او بشورند روزی از افسونگران دربارش ھمواره نگران احاکم که 
جرات مخالفت با او را  آناش برویانند تا مردم از ترس نيش مرگبار  ماری بر شانه خواست

   .ماردوش استملقب به بيند ھمان حاکم  این را که می. نيابند
که تمام عمر درازش را در غاری  است یپيرمرد زاھدبينيد  میاینجا این ریش سفيد را که 

 که مریدان اوست ازبينيد یکی  را که می آشپز و این. بيرون از این سرزمين سر کرده بود
رمرد اینجا پي .سمت آشپزی مار را به عھده داشت حاکمدربار  مارگيری نامدار بود و در

  .دھد زاھد دارد زھری کشنده را به آشپز می
 ریزد تا میی مار  در غذای روزانه مارُکش را روزی یک قاشقسم دارد آشپز، مارگير  اینجا،
  . بکشدبه تدریج او را 

حاQ باقی را  .اعتماد به نفس، و مردم ترسشان را از دست دادند حاکمبا مرگ مار، 
گریزد و مردم از زاھد  به خشم آمده میمردم  ، از ترسحاکم. نينخودتان حدس بز

  . کنن دعوت می حکومتارنشين برای غ
در مقابل غيبت پس از ھزاران سال  غارنشين است که زاھدبينيد ھمان  این را که می

خوب ببينيد این زاھد چه بر . گذارد ی غار پا به بيرون می از دروازه دارد ھا مردم ميليون
که دو  د که او نه یک ماربينن به چشم خود می مثل شما ا ناباوریتازه مردم ب. شانه دارد

مغز خام  شان روزانه غذای که ھایش دارد بلند زھرآگين بر شانه ھای با نيش افعی
اینگونه بود که مردم نامش را  .جوانان، و آب نوشيدنيشان اشک گرم مادرشان است

   .افعی مارُکش گذاشتند
، برای یافتن پانزا ، دن کيخوته و سانچوکه قھرمانان نجيب مای شوم تا امروز  از آن حادثه

ھا و  رمالدور دور در آن سرزمين لعنت شده  روان شدند روستاغذا به سوی آن 
  . استمارگيرھ

در سرزمين او عمامه از سر  اند جرات کرده دو بيگانهد که وشن وقتی می ،رمال بزرگ
در بندشان کرده به دست عدالت ھا  آن یافتندھد به محض  مAئی بردارند دستور می

  .بسپارندشان
  

  ]پایان پرده اول[
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  ]رده دومپ[
  
صحنه ھمان است که بود جز آنکه به جای مخده و  .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

با شالی که به  رمال. ماند، قرار گرفته ميز کتابت، صندلی بلندی که به منبری کوچک می
ُدن  و استبر منبرک نشسته  اننده است بر گردن،ی افعی م پوست خشک شده

در حاليکه مچ دست و پایشان با ، ی قبلی کيخوته و سانچو پانزا در ھمان لباس ژنده
بر ) گو دانشجو و قصه(دیگر  دو شخصيت .اند در مقابل او زانو زدهشده،  بستهطناب 

  ].اند تاریکی نشسته چارپایه در
  

  :]به دن کيخوته[ رمال
زدید به این فکر بودم که نه تنھا با  ام این مدتی که شما داشتيد حرف میمن در تم

. ی حرف زدنتان ھم برایم آشناست ی شما و مھترتان آشنایم بلکه حتی نحوه ه چھر
  .ما گوئی شما را قبA جائی دیده

  
  :دن کيخوته

وش ی عالم پيچيده و بعيد نيست به گ ی من در چھار گوشه ی عمليات دQورانه آوازه
  .جنابعالی نيز رسيده باشد

  
  :سانچو

ام به ھمان اندازه  م بودهسينيور، بنده ھم چون در تمام این ماجراھا در کنار ارباب
  !مشھورم

  
  :رمال
  اسمتان چه بود؟ نگفتي

  
  :دن کيخوته
  ...ی اصيل دن کيخوته از Qمانچا ھستم و  زاده من، نجيب

  
  :سانچو

  .نو من سانچو پانزا مھتر وفادار ایشا
  

  :رمال
ُدن کيشوت و سانکو پانزا  ،رببينم، منظورتان این نيست که شما آن دو شخصيت نامدا

  ھستيد؟
  

  :سانچو
  !تف بگور پدر مترجمين فرانسوی

  
  :دن کيخوته

  .بله درست شناختيد
  

  :رمال
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ھای  عجب، پس شما ھمان کسی ھستيد که ادعای مردم دوستی دارید اما حرف
  !زنيد احمقانه می

  
  :وتهدن کيخ

  .دادم اگر در بند شما اسير نبودم پاسخ این گستاخی را با نيزه می
  

  :رمال
ادعای مردم دوستی  که من اتفاقا کسانی. توھين نبودابدا آقای دن کيشوت، منظورم 

ھایم  ھا را فرمانروای ایالت آنقدری دوست دارم که بزنند را  ھای احمقانه می دارند و حرف
  .کنم می

  
  :سانچو

 ھای احمقانه می زنم و ھم سابقه بنده رو فراموش نکنين چون ھم حرف پس لطفا
  .دارم ئیفروانروا

  
  :رمال

  ی کجا؟ئفرمانروا
  

  :سانچو
  کجا بود ارباب؟] به دن کيخوته... [باQی است هکه یه جزیر» مفت آباد«ی ئفروانروا

  
  :دن کيخوته

  .کاتالونيا، در اسپانيا
  

  :سانچو
  .ھام ازم تنفر داشتن بری دور و ولی ،مردم مفت آباد عاشقم بودن

  
  :رمال

  چطور ممکنه؟! درست بر عکس من
  

  :سانچو
  چی چطور ممکنه؟

  
  :رمال

  .که مردم از آدم منتفر نباشن
  

  :سانچو
  !یاینطور. کاری نداره

  
ھر و  زنند میدور صحنه شوند و چرخی  سنج بلند می ھای طبل و با ضربه بازیگر پنجھر [

دار  کAه لبهگو  قصهفرمانروائی،  سانچو قبای( دارند برمیکدام چيزی از صندوق 
ھا  دو بازیگر دیگر بعنوان تماشاچی چلو آن. عصای نئی رمالو  ،روستائیی  فرسوده

و  نشيند ھا سانچو به عنوان فرمانروا روی منبرک می ضربه با قطع). زنند چمباتمه می
   .]ایستند می در نقش دو پيرمرد روستائی در مقابلش گو و رمال قصه

  
  :پيرمرد کAھی

  .ام به تظلم به حضور آمده! فرمانروای بزرگوار
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  :فرمانروا
  .حرفت رو بزن

  
  :پيرمرد کAھی

ام ولی ھر وقت  ام، قرض داده ی نقره به این سينيور، ھموQیتی شش ماه است ده سکه
روغ داند دارد د گوید پسم داده است، در حاليکه خودش می کنم می آن را طلب می

  .گوید می
  

  :عصائیپيرمرد 
من که ھر ده سکه را یک ھفته بعد پست  گویم؟ زنی که دروغ می تو به من اتھام می

  گوید؟ حاQ کی دارد دروغ می. دادم
  

  :فرمانروا
خوری که پولت را از این پيرمرد  تو سينيور، سوگند می] به پيرمرد کAھی! [ھر دو ساکت

  ای؟ پس نگرفته
  

  :پيرمرد کAھی
  ...!به امام ھشتم قسم. له قربانب
  

  :فرمانروا
  !به عيسی مسيح

  
  :پيرمرد کAھی

  .م ام را تا حاQ ندیده به عيسی مسيح رنگ پولی که داده
  

  :فرمانروا
  ای؟ تو چی؟ تو ھم حاضری سوگند بخوری که پول این سينيور را پس داده

  
  :پيرمرد عصائی

عصایش را به طرف پيرمرد ... [انو بزنم و من حاضرم در مقابل شما ز. روانبله حضرت فرما
ی  به ھمه] زند زانو می. [لطفا این عصا را یک دقيقه نگھدار رفيق] کند کAھی دراز می

  .ام کنم که تمام ده سکه را به دست خودم به او داده مقدسات سوگند یاد می
  

  :فرمانروا
  .ات بایست بلند شو و کنار ھموQیتی

  
فرمانروا با . ایستد گيرد و کنار دومی می د، عصایش را پس میخيز پيرمرد عصائی برمی[

  .]رود انگشت سبابه بر چانه مدتی به فکر فرو می
  

  :فرمانروا
  .برین بيرون. مرخصين

  
  :]ھمصدا[دو پيرمرد 

  شود؟ ی شما چه میپس را
  

  :فرمانروا
  .ھمينجا برای شنيدن رای من برگردینھمين ساعت فردا 
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  ].زند درست قبل از خروج فرمانروا صدایشان می. نتد تا خارج شونداف دو پيرمرد راه می[
  

  :فرمانروا
  !وایسين

  
. آورد رود و آندو را با خود به جلو صحنه می فرمانروا به سمتشان می. ایستند ھر دو می[

  .]کند گيرد و به پيرمرد کAھی رو می عصا را از دست پيرمرد می
  

  : فرمانروا
  .بگير جلو کAھتو

  
ی عصای نئی را بر  فرمانروا دسته. گيرد مرد کAھش را مثل کاسه جلو فرمانروا میپير[

ی نقره از داخل عصا به درون کAه  ده سکه. دھد دارد و عصا را در کAه تکان می می
  ].ریزد می

  
  ]:آورد قبایش را در می[فرمانروا 

   !مفت آبادجزیره ای از قضاوت در  این بود نمونه
با دادن عصا و عصائی پيرمرد . گردند دور صحنه می پنج نفرب و سنج ھر ھای ضر با کوبه[

ھا فرمانروای تازه بر  با قطع ضربه. کند عوض می اونقشش را با گرفتن قبا از فرمانروا 
  ].ایستند نشيند و دو پيرمرد در مقابلش می منبرک می

  
  :فرمانروا

  !آباد رمالی قضاوت در  و این است نمونه
  

  :یپيرمرد کAھ
  .ام به تظلم به حضور آمده! فرمانروای بزرگوار

  
  :فرمانروا

  .بزن حرفت را
  

  :پيرمرد کAھی
ام ولی ھر وقت  ام، قرض داده ی نقره به این سينيور، ھموQیتی شش ماه است ده سکه

داند دارد دروغ  گوید پسم داده است، در حاليکه خودش می کنم می آن را طلب می
  .گوید می

  
  :پيرمرد عصائی

گویم؟ من که ھر ده سکه را یک ھفته بعد پست  زنی که دروغ می تو به من اتھام می
  گوید؟ حاQ کی دارد دروغ می. دادم

  
  :فرمانروا

خوری که پولت را از این پيرمرد  ، سوگند میبرادرتو ] به پيرمرد کAھی! [ھر دو ساکت
  ای؟ پس نگرفته

  
  :پيرمرد کAھی

  ...مسيح عيسیبه . بله قربان
  

  :فرمانروا
  !ھشتم امامبه 
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  :پيرمرد کAھی

  .م ام را تا حاQ ندیده رنگ پولی که داده امام ھشتمبه 
  

  :فرمانروا
  ای؟ را پس داده برادرتو چی؟ تو ھم حاضری سوگند بخوری که پول این 

  
  :پيرمرد عصائی

يرمرد عصایش را به طرف پ... [من حاضرم در مقابل شما زانو بزنم و . روانبله حضرت فرما
ی  به ھمه] زند زانو می. [لطفا این عصا را یک دقيقه نگھدار رفيق] کند کAھی دراز می

  .ام کنم که تمام ده سکه را به دست خودم به او داده مقدسات سوگند یاد می
  

  :فرمانروا
  .ات بایست بلند شو و کنار ھموQیتی

  
فرمانروا با . ایستد ی میگيرد و کنار دوم خيزد، عصایش را پس می پيرمرد عصائی برمی[

  .]رود انگشت سبابه بر چانه مدتی به فکر فرو می
  

  :فرمانروا
  .بيرون ویدبر. مرخصيد

  
  ]:ھمصدا[دو پيرمرد 

  شود؟ پس رای شما چه می
  

  :فرمانروا
  .ھمينجا ن ساعت برای شنيدن رای من برگردیدفردا ھمي

  
  ].زند وج فرمانروا صدایشان میدرست قبل از خر. افنتد تا خارج شوند دو پيرمرد راه می[
  

  .و رویتان را برنگردانيد ستيدیاب :فرمانروا
  
کAه را از سر اولی . رود فرمانروا به سمتشان می. ایستند میپشت به او ھر دو [

 گيرد، عصا را از دست دومی میسپس . کند دارد و به داخل صندوق پرتاب می برمی
کند و در حال شمارش  ت خودش خالی میھا را در کف دس آورد سکه اش در می دسته

. گذارد ھا را در جيبش می چشمکی به تماشاگران سکهآید و با  ھا به جلو صحنه می آن
به صندوق زنند و وسائل را  میدور صحنه چرخی  پنج نفرھای سنج و طبل ھر  با ضربه

دست و پا بر منبرک، و دن کيخوته و سانچو  رمالیعنی  ،ند و مثل آغاز صحنهدانرگ برمی
  .]گيرند بسته و زانوزده در مقابل او قرار می

  
  :دن کيخوته

  ؟...ببينم سينيور
  

  :رمال
  !رمال

  
  :دن کيخوته

  اید؟ تنھا با نام من آشنائيد یا تاریخ مرا ھم خواندهشما آیا 
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  :رمال
  .البته ترجمه آن را. ام خوانده با چه اشتياقی ھم. ام البته که تاریخ شما را خوانده

   
  :کيخوته دن

  .پس تاریخ من به زبان شما ھم ترجمه شده
  

  :رمال
 ...البتهاز ھر زبانی، شده اند، ترجمه  مابه زبان  ھا ی کتاب ھمه. که شده معلوم است

  ! مان کتاب آسمانیبجز 
  

  :سانچو
  مترجم زبون آسمانی ندارین؟

  
  :رمال
واھيد من تاریخ شما را با راستش را بخ] به دن کيخوته! [ی عAقمند نداریم خواننده. داریم

  .اینکه یکبار در نوجوانی خوانده بودم اخيرا دوباره آن را خواندم
  

  :سانچو
  !افته ر اربابم به اینجا میشاید به شما الھام شده بود که گذ

  
  :رمال

علت دوباره خواندن تاریخ شما این بود اما  !شود ولی نه در ھر موردی الھام که مرتب می
  .م گفته بودن که اعمال من دن کيشوت وار استکه کسانی پشت سر

  
  :دن کيخوته

  .شاید به خاطر شھامتتان
  

  :سانچو
  !نتتویا حماق

  
  :کيخوتهدن 

  .نزدمدھنت ش تا توی ازدنت بسانچو مواظب حرف 
  

  :رمال
  !دقيقا حماقت استمنظورشان . حق با سانچوست ،نه
  

  :سانچو
  !حق دارم م گاھیکنين که من، لطفا یکبار ھم که شده قبول ارباب بزرگور من

  
  ].ایستد آید و باQی سر آندو می از منبرک پائين می رمال[
  

  :رمال
کنند من خودم به  نامند که خيال می مخالفين من به این خاطر مرا دن کيشوت می

 باوربه تنھا چيزی که عميقا من در حاليکه . آورم عميقا باور دارم چرندیاتی که بر زبان می
   .ی چرندگوئی استکارآئدارم 

  
کند و او سر پا  با ضربت خفيف خنجرش طناب مچ دست و پای سانچو را پاره می رمال[

  ].ایستد می
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  ]:به سانچو[ رمال
 تبرای ائبی که در غار مونته سينوس دیده بودوقتی در مورد عج اربابت، سانچو ببينم

  ؟باور داشتچرندیاتش د خودش به ز حرف می
  
لی با دست و پای حمله کند و رمالخواھد از جا بپرد و به  میدن کيخوته خشمگين [

  .]تواند بسته نمی
  

  :دن کيخوته
و به قوانين آن  دگری برده بودی اگر بوئی از وجدان شواليهاصل و نسب  رذل بی شما آدم

  ... دپایبند بودی
  
از  ذارد وگ دارد و بر دھان دن کيخوته می به نرمی دستمالی از پر شالش برمی رمال[

  ].ُبردتا صدایش را ب زند گره میآن را پشت 
  

  :سانچو
از ھر ماجرائی به دروغ  ی غار مونته سينوساین ماجراببخشن، اما  اميدوارم سرورم منو

ولی  فرستادمغار ن با طناب به ته ای وبنده خودم ایشان ر! رمالسينيور  !بودنزدیکتر 
برایم تعریف کرد که به عقل من  و غریب ھای عجيب ن آوردم چنان قصهووقتی بيرونش

فھمم  من نمی] به دن کيخوته[ .مداو نم جور در نمیود نمیکل ھم که خودم را عقل 
ن او ننستيتو نچاه بودی توکه ن مدت کوتاه اودن کيخوته که چطور حضرتعالی در  سينيور

  ؟نن ھمه جواب بدیاوو  فينن ھمه حرف بشناوو  نھمه چيز ببيني
  
دستمال را از  رمال. تواند دھد ولی نمیبکند با دھان بسته جواب  میدن کيخوته تAش [

  .] زند تا بتواند صحبت کند جلو دھان او پس می
  

  :]به سانچو[ دن کيخوته
  من چه مدت آن پائين بودم؟

  
  :سانچو

  .ساعت هکمی کمتر از ی
  

  :دن کيخوته
سه بار  روز شد، وھم شب شد، ھم درست نيست سانچو، چون وقتی در چاه بودم 

  . شد ھم
  

  :]رمالبه [ سانچو
شاید چيزی که  .بودهجنبل جادو  با پيش اومدهن ونچه براشاوچون  بگنباید راست  اربابم
  .هن پائين سه شبانه روز باشاو هساعت هما ی واسه

  
  :دن کيخوته

سينوس  ای که به نظرت آنچه من به چشم خودم در غار مونته تو سانچو این را بارھا گفته
اشاره  رمالبه [. ام دروغ است ولی باید بدانی که ارباب تو با دروغ بيگانه است دیده
  . ای چون من زاده ھاست، نه نجيب اصل و نسب دروغ کاQی بی] کند می

  
  :رمال

چون حاQ که شما را شناختم و مطمئن  سينوس را تمام کنيم چاه مونته حاQ این بحث
خواھم دستور بدھم بند  سوءتفاھم بوده میی مAی دھکده یک  ھستم برداشتن عمامه
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بر سر چاھی از دستتان بگشایند و به سر و لباستان برسند و بعد از استراحت شما را 
  !مکرانجچاه چاھی به نام . سينوس در مقابلش رنگ ببازد ببرند که چاه مونته

  
یشان سرجاخيزند  برمیو رمال دن کيخوته و سانچو  .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]یدآ سيد حامد، با جلدی کتاب در دست، به جلو صحنه می. نشينند در تاریکی می
  

  :گو قصه
ی تاریخ دن کيخوته از  لی باشم، به خط خودم در حاشيهِج نمن که سيد حامد بن عِ 

این یادداشت کوتاه  ،سينوس مونته - یا غار  – ھای چاه Qمانچا در مورد عجائب و شگفتی
کتاب را باز . [ُدن ميگل ِد سروانتس بدین صورت از آن یاد کرده استرا نوشتم که خود 

  .]خواند کند و از رو می می
توانم باور کنم و نه خودم را قانع کنم که آنچه در فصل پيش نوشته شده تماما  نه می«

اما این ھم برایم ممکن . خيلی ورای منطق استی دQور رخ داده زیرا  برای دن کيخوته
ی زمان خودش، دروغ  ترین شواليه ترین و نجيب ر کنم دن کيخوته، حقيقیيست که فکن

   ».گفت زنند دروغ نمی گفته باشد چون حتی اگر تيرش می
  
  .]بندد گو کتاب را می قصه[

ی این نمایشنامه در  ی ھمه کاره و ھيچکاره حاQ ھم در مورد آنچه نویسنده! لمهللا و اع
 ، جلو جلو،نوشته به صراحت جمکرانیدار از چاه مورد ماجرای قھرمان نجيب ما در د

که گرچه تمام  –! اش بنویسم در حاشيهبتوانم تا  ننوشتهچون کتاب که  –کنم  عرض می
این نمایشنامه بر مبنای مدارک تاریخی یافته شده توسط خود من نوشته شده ولی 

ا قضاوت کنی ، که انسان آگاھی ھستی، خودت باید بر مبنای منطقت آن ری تماشاگرتو
  .آید چون دیگر کاری از دست من بر نمی

  
و دن کيخوته و سانچو پانزا در  کشد کنار میگو  قصه .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]خيزند برمیلباسی مرتب و نظيف 
  

  :دن کيخوته
  به حساب تو من چه مدت در چاه بودم؟

  
  م چاه؟ودک: سانچو

  
  :دن کيخوته

  .جمکرانچاه 
  

  :سانچو
  .قش نيم ساعتفو
  

  :دن کيخوته
کوتاه و بلندی زمان نيست،  ،حاQ آنچه مھم است سانچوکنم ولی  من که باور نمی

  .ام عجائبی است که در آن چاه دیده
  

  :سانچو
  سينوس؟ تر از غار مونته حتی عجيب

  
  :دن کيخوته

  .این یکی را غير ممکن است قبول کنی ،یچو تو که آن واقعيت را باور نکردسان
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  :انچوس
ن او هام که دیگ ه چشم خودم عجائب دیدهن وقت تا به حال بقدری باو، من از عزیز ارباب

  .کنم باور می نحضرتعالی ھر چرندیاتی بفرمائي. مسانچوی سابق نيست
  

  :دن کيخوته
که این چاه متعلق به مرد جوانی است که بيش  اول این. پس به دقت گوش کن! احسنت

  .ن دارداز ھزار و چھارصد سال س
  

  :سانچو
  ؟هنی که چھارده سال سن دارووفرمودید ج

  
  :دن کيخوته
  .، گفتم ھزار و چھارصد سالنه سانچو

  
  :سانچو

 سن تمام عمرم مردی که بيش از ھزار سال توبه روح پدرم قسم ارباب بزرگوار که من 
  !م ندیده هداشته باش

  
  :دن کيخوته

داشتی و تاریخ خوانده بودی  اد میاما اگر سو .بله، من ھم تا حاQ ندیده بودم
اند که ھزاران ھزار سال عمر  دانستی که در این سرزمين پھلوانان و پادشاھانی بوده می

  .سال است ١۴٠٠شان پر از پھلوانان باQی  کتاب شاھنامه. اند کرده
  

  :سانچو
  ؟هکن چاه چکار میاین خوب، این مرد توی 

  
  :دن کيخوته

  .خواند نامه می
  

  :سانچو
  امه؟ن
  

  :دن کيخوته
  .بله، نامه

  
  :سانچو

  ؟ده این پيرمرد نامه می واسهکسی  ولی چه
  

  :دن کيخوته
پيرمرد نيست، جوانی است زیبا با ریش کوتاه . سانچو اشتباه نکن و گول سن او را نخور

و اما در مورد پرسشی که کردی که چه کسی برایش نامه . مشکی مثل شبق
  .دھند ميليون نفر برایش نامه می یک روزینویسد باید بگویم که  می

  
  :سانچو

  !هاین سرزمين باید خيلی بزرگ باش ی نهوپس پستخ
  

  :دن کيخوته
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  و نامه سر چاه دیآ می خودش ھر کس نامه بنویسد. ای در بين نيست سانچو پستخانه
   .جا ھر کسی پستچی خودش استنای. درو ندازد و میا در چاه می را به دست خودش

  
  :سانچو

  .هآر ن میوچه کسی برایش وواب نامه رج
  

  :دن کيخوته
تواند روزی  آن آقا که نمی. جوابی در کار نيست. سانچو یک کمی مغزت را به کار بيانداز

  .ميليون نامه جواب بدھد یک
  

  :سانچو
رسم پس چرا نامه به این آقا ولی ناچارم بپ نن ببخشيوبزرگواری خودت به وبنده ر

  ؟دن می
  

  :دن کيخوته
  .ھمين. کند را برآورده می نویسد و آقا آرزویش میدر نامه د آروزئی دار گر کسیا
  

  :سانچو
  !گرچه سواد که ندارم نامه بنویسم. نداختم چاه می تورفتم نامه  پس کاش من ھم می

  
  :دن کيخوته

  ئی داری؟وزمگر تو ھم آر
  

  :سانچو
  .پس چی که دارم

  
  :دن کيخوته

  .نویسم به من بگو من برایت می
  

  :سانچو
  .م از پياده راه رفتن تاول زدهھاآرزو دارم خرم اینجا بود چون پا

  
  :دن کيخوته

  !به اندازه کافی خر ھست رمال بيتدر 
  

  :سانچو
به عنوان مھتر حضرتعالی  هقرار باش هگالبته ا م؛خوا می ومن خاکستری، خر خودمولی 

  .داشته باشم ئی در زندگیاجازه داشته باشم آرزو
  

  :تهدن کيخو
  .نوشتم میخودم تو را ھم کنار آرزوی آرزوی  اگر به من گفته بودی. داری سانچو البته که

  
  :سانچو

  آرزوی حضرتعالی چی بود؟
  

  :دن کيخوته
  .آ از توبوسو ، دولسينهام دار شده زنی؟ دیدار با محبوب قلب جریحه چطور حدس نمی
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  :سانچو
  حاQ برآورده شد؟

  
  :دن کيخوته

پرنسس . چه گذشت سسينو یادت ھست سانچو که در غار مونته. ھم بله و ھم نه
دیگر مثل بزغاله  ھای یکه با دختر دھات یک دختر دھاتی در لباسرا دیدم  یمآ دوليسنه

 جادوگرن و یادت ھست که بعدھا ھما. کردند، چون طلسم شده بودند ورجه وورجه می
  .راه رفع جادو را چگونه نشانمان داد

  
  .]ایستد گذارد ولی با فریاد دن کيخوته می پا به فرار میسانچو از ترس [
  

  :دن کيخوته
کنی؟ این آقایان و  مگر من شAق به دست دارم که فرار می. ترسوی حقير! سانچو

کنند تمامشان تاریخ پر افتخار عمليات  ھائی که دارند این نمایش را نگاه می خانم
که او را  فرانسوی جادوگرِمرلين، آن دادند که  اند و بھتر از تو می ی مرا خوانده دQورانه

ی  ضربه شAق به خودت بزنی معشوقه ٣٣٠٠که اگر تو  ه بودگفتدانند  پسر شيطان می
تو قول دادی به تدریج این . شود زیبای من، سرور زیبایان جھان، از بند جادو رھا می

  .رفتی ھا را خودت به خودت بزنی ولی بعد از مدتی از اینکار طفره شAق
  

  :سانچو
Aهکن ھائی که به خودم زدم درد می قھنوز جای ش.  

  
  :دن کيخوته

دانند  ھمه می! اند دروغ نگو پست فطرت در حضور اربابت و اینھمه آدم که اینجا نشسته
زدی که من خيال کنم داری به  رفتی کنار یک درخت و شAق را جوری می که تو می

توانستی گولم بزنی  اگر آن روزھا می. زدی رخت میی د زنی در حاليکه به تنه پشتت می
  .توانی دیگر نمی

  
  :سانچو

چون ما اصA در  ندر این باره فرمایشی نفرمائي هکنم دیگ اب بزرگوار من، خواھش میارب
  .دن بربياوکاری برای بانوی شما از دستم Qمانچا نيستيم که

  
  :دن کيخوته

این آقای داخل چاه . کنی ت که خيال میدنيا کوچکتر از آن اس. اشتباه نکن سانچو
ای در مقابل من نمایان شد  و یکباره صحنه خواندوردی  فھميدوقتی آرزوی مرا  جمکران

ای سياه  یکباره خمره. ھای بلند زمردین و گنبدھای زرین باور نکردنی؛ یک قصری با مناره
سياه دیگر، که بعد  رفت از قصر در آمد در حاليکه چندین خمره رنگ که مثل آدم راه می

در غار پيچيد که آقا صدی . رفتند ھایش بودند به دنبالش راه می معلوم شد ندیمه
آ از توبوسوست  پيکر شما، دولسينه رود، دلبر مه آن بانوئی که جلو جلو راه می گفت می

من از راه رفتن خمره . اند اند و به شکل خمره سياه درش آورده که ساحران جادویش کرده
ی من  آی جادو شده ای که در پيچ و تاب بدنش بود مطمئن شدم که دولسينه شوهو ع

  .آنکه سرش را به طرف من بگرداند خرامان از جلو من رد شد خمره بی. است
  
رود و سانچو با چرخيدن در صحنه  دن کيخوته در حين حرف زدن به طرف سانچو می[

  .]کند اش را با او حفظ می فاصله
  

  :سانچو
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ن وحتی پشت فرمھا دیدم؛  نوخياب توھمين امروز  ورھا  تا از ھمين خمره من ھزار
  !ماشين

  
  ]:با شگفتی فراوان[دن کيخوته 

  چی؟
  

  :سانچو
  .کجاوه توگفتم حتی  باید می! ، خيط شدنببخشي

  
  :دن کيخوته

ِمرلين، پسر آ را آن آقا دقيقا مثل ھمان  عجيب اینکه راه رفع جادو از دولسينه ،و سانچو
  ...طانشي

  
  .]رود گذارد اما بيرون نمی سانچو پا به فرار می .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[
  

  :دن کيخوته
اینجا مردم برای لب زدن به شرابی . شAق خوردن که اینقدر ترس ندارد. فرار نکن سانچو

  .خورند می شAقصد ضربه کشيم  آن را سر می عبادت برایکه ما مسيحيان اصيل 
  

  :سانچو
ھا رو توی صورت  ھمين فرداست که مردم شAق. سرور من زمانه رو چی دیدینه ولی بل

ھا  صدراعظمھا حتی  که قدیم ن از خون پادشاھانیھا که خونشو این. خودشون برگردنن
  .تر نيس رنگين زدن را شAق می

  
  :دن کيخوته

را در حمام ن رگشازدند؛  را شAق نمیھا  صدراعظمترھا  یقدیم آن .اشتباه نکنسانچو، 
   !زدند می

  
سرجایش گذارد و  سانچو از ترس پا به فرار می .ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

صدای  موسيقی آرامی ھمراه با  .رود دن کيخوته لختی به فکر فرو می .نشيند می
شود  می بلندگو به آرامی  قصه .رسد صدای فرود آوردن شAق بگوش می و زنیک ی  زجه

اش روشن است را از صندوق  کAه معدنکاران که نوری بر پيشانیو کAھی مثل 
نور صحنه به . دن کيخوته ھاج و واج به او خيره شده است. گذارد دارد و به سر می برمی

  ].تابد شود و جز پرتو کوچک چراغ معدنکاری نور دیگری بر صحنه نمی تدریج تاریک می
  

  ]:دن کيخوتهبه [گو  قصه
ای از رویاھا،  لحظه اگری انسان،  ترین نطفه در تخمه ز Qمانچا، شریفدن کيخوته ا! آی تو

آمدی و واقعيت را که از تمامی رویاھا، تخيAت و  می تخيAت و ماليخوليایت بيرون
دیدی آنگاه  تر است به چشم سر می تر و ماليخوليائی تر، تخيلی ماليخولياھا، رویائی

ن، سيد حامد بن م را از زبانفعی مارکش ی ا سرزمين افسانهی قوم  ترین قصه تلخ
  ...شنيدی می عنجلی

  
نگاه  دارند و در وسط صحنه از کنار صندوق برمیرا  دومدر تاریکی پرده نقاشی بازیگر دو [

بزرگ نقاشی به زند و در مقابل پرده  در تاریکی چرخی در صحنه می گو قصه. دارند می
در پرتو نور کAھش پرده ی ھا شز نقایستد که با ھر حرکت سرش یکی ا ای می گونه

  .]شود دیده می
  

  :گو قصه
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انتھا مردگانی  بیتاریک و در این دھليز تو حاQ . خوب در این قصه سير و سياحت کن
  ...دآی عطر اقاقيای Qمانچا می استوارشانبر پا ایستاده که از قامت  بينی می

  
پرده پوشيده از نقش . گرداند میبه جای جای پرده نور کAھش را  ،با گردش سرگو  قصه[

ھا  است که در QبAی آن ھای مار و افعی تنيده در نقش صدھا چاقو و طناب و تفنگ
داریوش و پروانه  که شباھتی مبھم و نه چندان دقيق بهاند  طراحی شدهھائی  چھره

 فروھر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، ندا آقا سلطان، سھراب اعرابی و سعيده پور
  ].دندار آقائی

  
  :گو قصه
 .، اما گزیده به نيش زھرآگين افعیندا ر که انگار از برنز ریخته شدهھائی استوا قامت... 

  .چاقو و طناب و تفنگ نيش چشم و سر و سينه است در مصاف بای پایدارِی  افسانه
  
د ای که بازیگری به دست دار نور کAھش در آینه. رود به سوی عقب صحنه می گو قصه[

بازیگر در حاليکه آینه را جلو صورتش گرفته بر . یابد افتد و در صحنه انعکاس می می
  .]آید خيزد و به وسط صحنه می می

  
  :گو قصه

چقدر در این لحظه به تو، ! فراموش کرده بودمبه کلی اصA تو را . ھا ی آینه آه، شواليه
  .ھا، نيازمندم من ی واقعيت بازتاب دھنده

  
کسی  شود که او گو معلوم می قصه در نور کAهِ . دارد ا از جلو صورتش برمیآینه ر بازیگر[

ی دن کيخوته  دانشجو نور آینه را بر چھره. نيست  جز سانسون کاراسکوی دانشجو
  ].تاباند می

  
  :سانسون

در این . دردآگاھی و شرافت دو خواھر ھمزادنددن کيخوته از Qمانچا، سينيور بزرگوار، 
یکبار به توصيه خالقت، سيد حامد بن عنجلی گوش بسپار و يره شو و آینه به خودت خ
  .کن جداساده لوحی  عشق را ازبرای ھميشه 

  
با خاموش شدن چراغ روی . گرداند دارد و به صندوق برمی کAه را از سر برمیگو  قصه[

د و کنن لوله میپرده نقاشی را در تاریکی  بازیگردو . شود صحنه دوباره تاریک می ،کAه
صحنه وسط در دن کيخوته . شود نور صحنه به تدریج روشن می. دگذارن کنار صندوق می

ی زن و ضربات شAق با وضوح بيشتری به  صدای زجهگيرد و  موسيقی پایان می. است
  .]رسد گوش می

  
  :]رو به تماشاگران[ دن کيخوته

چرا که به ھمين ، آورم  به جا می شکر خدا را به خاطر لطفی که به من مرحمت فرمود
، به عھده دارمزودی موقعيتی در مقابلم قرار داد که بتوانم آنچه را که به خاطر شغلم 

تردید، صدای زنی ستمدیده  این صدا، بی. ی آرزوھای شریفم را بچينم انجام دھم، و ميوه
   .است که به لطف و کمک من نيازمند است

  
ھای طبل و  کوبه .دارد آن برمیرود و شمشيری از  دن کيخوته به طرف صندوق می[

  ].ھای سنج ضربه
  

  :دن کيخوته
رو به پشت [ .افزار، و آرامشم رزميدن است زیور من رزمبه این شمشير سوگند که 

ی زندگان  ھمه توانی خودت را ورای تو حاQ می. ی من آه پرنسس جادو شده ]صحنه
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، زیرا شانس این را توبوسوآی  ورای زیبایان، دولسينهآه زیباِی  .زمين خوشبخت بدانی
تنھا کسی که را در خدمت داشته باشی؛  آور ای چنين دQور و نام شواليه داری که

شAق از  تا رخصت بده: درا خنثی کنگری  عدالتی و خشونت بیو زشتکاری  تواند می
  .و تو زیبای روپوشيده را از بند این جادوی سياه برھانم بگيرمترحم  دست آن دشمن بی

  
دن کيخوته با شمشير آخته به سوی ته . گيرد اوج می ھای سنج ھای طبل و ضربه بهکو[

ای نامرئی برخورد کرده باشد به  دود ولی در ميان راه انگار با یک دیوار شيشه صحنه می
و دھد  زن آرام به راھش ادامه می. خورد زمين می کند و به با دیوار برخورد می سختی

و این سو تا  کشد ا کف دست به دیوار نامرئی دست میدن کيخوته ب. شود خارج می
زند ولی جز  ضربه می دیوار نامرئیسپس با شمشير به . آزماید آنسوی صحنه را می

  .]افتد در صحنه، اتفاق دیگری نمی  چيدن صدای برخورد شمشير با شيشهپي
  

  :دن کيخوته
تو روا ی تسليم شده به  این سينه تو و بر حرمتی که بر کمکم کن، بانوی من، در این بی

  .مھرت و پناھت را از من دریغ مدارنھائی در این درگيری  .شده
  
در ميانه راه با  گردد و آید و با سرعت بر می دن کيخوته یکبار دیگر تا جلو صحنه پيش می[

تر بر زمين  کوبد و این بار سخت خود را به دیوار می )اسلوموشن(حرکتی نرمآھنگ 
  .]خورد می

  
  ]:رو به پشت صحنه[خوته دن کي

م پرتاببر زمين : ھيچ توقعی ندارمپسران شيطان، و اما از شما، جماعِت کثيف و حقير ، 
توانيد آزارم دھيد، چرا که بھائی که برای حماقت و  و ھرچه میکنيد، پيش بيائيد 

  .خواھيد دید به زودی پردازید را جسارتتان می
  
، پوشه گو سيد حامد قصه. نشيند میگرداند و  دن کيخوته شمشير را به صندوق برمی[

  .]آید و به جلو صحنه می خيزد برمی در دست،
  

  : گو قصه
در  محاکمه ماست که اسناد آن را به دست دارم؛ی اصيل  زاده این آخرین ماجرای نجيب

  .حرمتی به شAق و شکستن دیوار سکوت بی به اتھام رماQندادگاه 
  
دن . نشيند بر منبرک می رمال کشد و کنار میگو  قصه .نجھای س ھای طبل و ضربه کوبه[

  .]نشينند بر دو صندلی می رمال ند و در مقابلخيز میبرکيخوته و سانچو 
  

  : رمال
  !باQخره گذر پوست به دباغخانه افتاد

  
  :سانچو

  !چی به چی افتاد فرمودین ببخشين
  

  :رمال
حکم تو به  .از کن سانچوبه جای حرف زدن گوشت را درست ب! شيرین زبانی تعطيل

  .توانی آخرین دفاعت را بکنی حاQ می. عنوان مھتر دن کيخوته تبعيد است
  

  :سانچو
  !نکردم ومن که ھنوز اولين دفاعم
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  :رمال
بعد از آخرین دفاع فرصت داری اولين دفاعت را بکنی بعد . کنيم از ته شروع می اینجاما 

  !کنيم به تو تفھيم اتھام می
  

  :سانچو
  .بکنم چون سواد ندارم بلد نيستم قربان اصA دفاع بنده

  
  :رمال

  .ببرنت به تبعيدگاھت وقتی دادگاه تمام شد تاپس ھميجا بمان 
  

  :سانچو
  ؟قربان به کجا

  
  :رمال

  ".ای در Qمانچا که تمایل ندارم نامش را به خاطر بياورم دھکورهبه "
  
  .]کشد ش میدن کيخوته را در آغو پرد و از جا می سانچو از شادی[
  

  :رمال
  .توانيد آخرین دفاعتان را بکنيد حاQ می. حکمتان مرگ است زاده و شما جناب نجيب

  
  :دن کيخوته

در این سرزمين ناشناخته نيز  ام ھای شجاعانه خوشا زمان و خوشا قرنی که عمل
اعمالی که برای یادآوری آیندگان شایسته است از برنز ریخته، با مرمر  شود؛ آشکار 

  . گرددخته، و بر لوح نقش سا
  

  :سانچو
ی کافی اعمال  شما به اندازه. بکشن وشما ر نمن، سينيور بزرگوار، لطفا نذاریآه ارباب 
ترین  چون احمقانه ننيوو زنده بم نگوش کني ون رورعيتتپند یکبار . ینانجام داداحمقانه 

   !همردن هبکند هتون می زندگی توکاری که آدم 
  

  :دن کيخوته
ھای  چه کسی تردید دارد که در سده. عشق که مردنی نيست ،من ساده دلدوست 

ام در این سرزمين از پرده بيرون افتد،  ھای شجاعانه آینده، وقتی داستان واقعی عمل
آورد، وقتی از آخرین دفاعم در این دادگاه  ی تحریر در می مرد دانائی که آن را به رشته

  : نویسد، قلم را بدینگونه نگرداند می
  ]ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

ھنوز آپولوی گلگون، بر خاک گسترده و پھناور، پرتوی زرین گيسوی زیبایش را نيفشانده، 
ھنوز پرندگان کوچک و رنگين، با زبان آھنگين و ھماھنگی شيرین و دلچسبشان، به 

انچائی در ی Qم ی نامدار، ُدن کيخوته زاده که نجيب بامداد شنگرفی سAم نکرده بودند
  .ھا پيوست به افسانهسرزمينی ناشناخته 

  
  :رمال

ھای  ترین عاشق شما را که مدعی ھستيد عاشق تفھيم اتھام؛. سخنسرائی بس است
را به اتھامتان  رایزنان ھر شھر چرخانم تا پاسخ ھفت شھر عشق می ی دروازهجھانيد در 

  .بشنویدبه گوش خود 
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، طنابی به گردن دن کيخوته خيزد برمی لرما. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[
در ھر دور از بلندگوی . دانگرد دور صحنه می اندازد و او را با ھر پرسش از رایزنان به می

صدای پخش شده متعلق به پنجاه شصت .شود  پخش می رمالسالن پاسخ پرسش 
سخ پا .دھند به طوری که گوئی این تماشاگران در سالن ھستند که پاسخ می نفر است

  .]شود ھا فریادی است که ھر لحظه رساتر می دن کيخوته به ھر یک از آن
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز او را شما  آیا. نخستين شھر عشق رایزنان

  
  :بلندگو

  .او عشق نيست، نفرت است
  

  : دن کيخوته 
  .من نه اینمنه، 

  
  .]گردند دور صحنه میھای سنج  ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز او را شما آیا . دومين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .او عشق نيست، تظاھر است
  

  : دن کيخوته 
  .من نه اینمنه، 

  
  .]گردند ھای سنج دور صحنه می ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز او را شما آیا . سومين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .روغ استاو عشق نيست، د
  

  : دن کيخوته 
  .من نه اینمنه، 

  
  .]گردند ھای سنج دور صحنه می ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز او را شما آیا . چھارمين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .او عشق نيست، خودخواھی است
  

  : دن کيخوته 
  .من نه اینمنه، 
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  .]گردند ھای سنج دور صحنه می ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي می باز او راشما آیا . پنجمين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .است طلبی زیادهاو عشق نيست، 
  

  : دن کيخوته 
  .نه اینم نه، من

  
  .]گردند ھای سنج دور صحنه می ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز را او شما آیا . ششمين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .او عشق نيست، شھوت است
  

  : دن کيخوته 
  .نه اینم نه، من

  
  .]گردند ھای سنج دور صحنه می ھای طبل و ضربه به ھمراه کوبه[
  

  :رمال
  ؟دشناسي میباز او را  شما آیا. ھفتمين شھر عشقرایزنان 

  
  :بلندگو

  .او عشق نيست، مرگ است
  

  : دن کيخوته 
نویس، ھر  تو، دانای تاریخ! آھای .»عشق خواھر مرگ است«م، چرا که بله، من ھمين

نگار تاریخ سرگردانی من باشی، از تو تمنا  کس که ھستی، توئی که قرار است تاریخ
  .ھا و سفرھا را فراموش نکنی ام در تمامی راه خوبم، رفيق ھميشگی سانچویدارم که 

  
افتد و سانچو گریه کنان بر  زمين می دن کيخوته به. ھای سنج ھای طبل و ضربه کوبه[

. ایستد جلو صحنه زیر نور میسيد حامد  کشد و کنار می رمال .زند ی او زانو می جنازه
  ].شود میباقی صحنه نيمه تاریک 

  
  :گو قصه

ام شعری است  من که سيد حامد بن عنجلی باشم، آخرین سندی که به دست آورده
او برای سنگ گور  ،ما قھرمان تاریخی با سواد که سانسون کاراسکوی دانشجو، ھموQیت

  .بندم يخوته از Qمانچا را با آن میی اصيل دن ک زاده تاریخ نجيب آخرکه من جلد نوشته 
  
و در مقابل پيکر دن کيخوته  خيزد از جایش برمیسانسون با کاغذی در دست [

شعر  ھمصدايرند و گ گو و سانچو به آرامی در دو طرف او قرار می قصهرمال، . ایستد می
  .]دنخوان می سانسون را به صورت ھمسرائی
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  :ھمسرایان
  است آرميده دQوریی  زاده نجيب ،اینجا

  رسيد شھامتکه به اوجی از 
  با کشتنش که حتی مرگ 

  .غالب شود اوبر نتوانست 
  

  وقعی نگذاشت دنيابه 
  مترسک بود و لولو بود

  در دنيای آنروز،
  داشتاین سعادت را که چرا 

  ...مجنون زندگی کند تا
  
کند و چشمان دودوزنش را به  دن کيخوته با شنيدن لغت مجنون به یکبار سر بلند می[

  .]کنند ھمسرایان با شگفتی نگاھش می. دوزد تماشاگران می
 

  ]:با صدای مقطع و بلند[ھمسرایان 
  .و عاقل بميرد...
  
  .]ميرد اندازد و می اره خود را میدن کيخوته به یکب[
  
  

 ]پایان[


