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  .گورستانـ  صحنه یک

 

ي اهي که لباسی ژنده بر  تن دارد پاي برهنه در گوشاهدیوان ، کندمیزنی بر خاکی تازه نشسته و نوحه 

و به  شودمیهاي دیوانه بلندتر خنده کندمیهر چه زن بیشتر نوحه  ...خنددمیگر اوست و به او نظاره

  . کندشوخی به سوي زن سنگ ریزه پرت می

  

  

 ...اي خدا ، سرو روانم با خاك یکسان شده ...هجوانم به زیر خاك شداي خدا   ـ زن

  . نکردم که این گونه زیر خاکش کنم به خون دل بزرگش ...خدا ...خدا

  

  . خنددکند دیوانه بیشتر میبیشتر شیون می هر چه زن

  

) مگر چغندر به خاك (عصبانی ؟ر خاك سرد خفته جاي خنده استجوانم زی    ـ زن

  . امکرده

خواهد نور شده به آسمان رفته هر چه آن زیر است چغندر  ، دانم اما رفتهمین   ـ دیوانه

  . شد یا شلغم
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ف | ٨ و ب ي  ا و  آ

 

 گریه( . هایماو را به خاك سپردم با همین دست کردم ولی خودممی اي کاش باور   ـ زن

  ) کندمی

ا روي خاك بود خاك ت ...تو در خاکی او در خاك نیست رفته دور شده نورشده   ـ دیوانه

  . اال رفتهحبود 

  ...دانیگویی؟ از کجا میراست می     ـ زن

 ...مدانم ولی مطمئننمی     ـ دیوانه

  ...یک بار دیگر بگو     -زن 

  چه ؟  -دیوانه 

  ...ھمان کھ می گفتی   -زن

  ...نور شده  ...دور شده  ...آھا    -دیوانھ 

  

  ...کندرود با خود زمزمه میکه می تکاند و همینطورشود چادرش را میزن بلند می

  

   ...نور شده ، ر شدهدو ، نور شده ، دور شده      ـ زن

  

  . رودمیزن              

  

  ...دیوانه شد )نگردمیاش (در پی       ـ دیوانه

  

خورند و میگرددبه هم مینگرد تا دیوانه برمیشود مضطرب به پشت سرش میجوانی با شتاب وارد 

  . افتندمی هردو به زمین

  

      ؟سیده) واي که هستی چه هستی از کدام گور در آمديتر(     ـ دیوانه

   ، جایی پنهانم کن پناهم ده ...به دادم برس کمکم کن به قصد جان در پی منند      ـ جوان
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  ...نجاتم ده

      ؟کنیمیاست قبول  سختمیدهم اما کمینجاتت      ـ دیوانه

  . کنممیکنم هر چه بگویی قبول میقبول      ـ جوان

  ...زود زود ...هایت را ِبکنلباس     ـ دیوانه

      ؟هایم رالباس     ـ جوان

  ...آري همه را ِبکن لخت شو مثل روزي که از مادرمتولد شدي     ـ دیوانه

      ؟این سرما در )کندمیهایش شروع به در آوردن لباس(     ـ جوان

میري میپوشد) نترس نمیهاي جوان را ورد و لباسآمیهایش را در او هم لباس(   ـ دیوانه

  ...زود وقت نداریم ، زود ، شلوارت را ...دَر آر دَر آر ...دهممیدارم تو را نجات 

  

  ...کنندمیشلوارهایشان را عوض 

  

      ؟هاي چرك را بپوشماین ژنده     ـ جوان

  ...بپوش ...چرك است يهاندهدر میان همین ژراه نجات      ـ دیوانه

  

لوار دیوانه براي جوان کوتاه است و پاهایش کند که برایش گشاد است و شمیپا  دیوانه شلوار جوان را به

  . بیرون زده

  

شت کار نزده و بلورین تو را خواهد کُاین پاهاي  )کندمیبه پاهاي جوان نگاه (   ـ دیوانه

  . باید کاري کرد

  

فریاد جوان به آسمان  ...گیردمیافتد و جوان را به باد کتک میبند به جان پاهاي جوان دیوانه با کمر

  . گیرد که او را متوقف کندمیهاي دیوانه را رفته دست
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  ...کنی قرار است مرا نجات دهی نه این که ُبکُشیمیچه      ـ جوان

 ...) آيکِشدمین هاي جواهایش را از دستانگار آتش در دست دارد دست(     ـ دیوانه

  ...هاي هولناکیچه دستهایی چه دست ...اوه

  ...مگر چه شده )کندمیهاي خود نگاه به دست(     ـ جوان

 ...آلودنرم و سفید و پُف ...تش جهنم جان به در برندها از آشک دارم این دست   ـ دیوانه

یک بار  ، هایت بودهي لباساهترین چیزي که از زمین بلند کردسنگینفکر کنم 

  ...نشانم بده دیگر

  

هایش را جوان دست ، کوبدمیها آنبند به کف با کمر دهد و دیوانهمییش را نشان هاجوان دست

  . زندمیکشد و فریاد می

  

  . هایتروي دست ...دوباره      ـ دیوانه

  

زند بعد دوباره به پاهاي میها آنگیرد و چندین ضربه محکم به میهاي جوان را دیوانه خودش دست

  . کندمیجوان در خاك افتاده و گریه  ...گیردبند میهاي کمراو را زیر ضربه کوبد و کم کممیجوان 

  

  ...رحم کن ، رحم کن       ـ جوان

  

  . کندمیبند شلوار را که از پایش افتاده محکم دارد و با کمرمیدیوانه دست بر

  

فکر  ...سوزي استرحم و دل سر این کارها از هباور کن هم )به نفس نفس افتاده(   ـ دیوانه

      ؟ماهها فکر کردي من دیوان ، م که با تو چنین کنماهکردي من دیوان
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  . کشد و از نفس افتادهمیي اهجوان خود را به گوش ...گیردمیجوان را زیر مشت و لگد 

  

      ؟نکند از سر خیرخواهی است ...پس چی       ـ جوان

 این صورت زیبا دیگر ...کنممیحاال که به نیتم پی بردي نیکی را در حقت تمام   ـ دیوانه

  . آیدمیبه کارت ن

  

  . کندمیریزد و صورتش را در خاك فرو میو صورت جوان  مشتی خاکستر را به سر

  

  ...خدایا نجاتم بده )کندمینفس بریده سر بلند (     ـ جوان

 ...نکند منتظري دستی از ابرها بیاید تو را نجات دهد ...کنممیفکر کردي من چه    ـ دیوانه

  ...گویند دیوانهمیآن وقت به من 

  ...اگر نخواهم نجات پیدا کنم چه     ـ جوان

این مشت خاك را هم در دهان بگیر  ...از راه را آمدي میدیگر خیلی دیر شده نی   ـ دیوانه

راضی از کار خود سرش را روي (. تا نیمه دیگر راه از اراجیفت سر درد نگیرم

ي اهگوش تکاند و نفس زنانمییش را هالباس( ...زنده است )گذاردمیقلب جوان 

الکی مقاومت  ، کنندمیها نجات پیدا نحاال فهمیدم چرا بیشتر انسان )نشیندمی

  ...کنندمی

  

 هاي لباس براندازکردن مشغولاندازد و میدیوانه جوان را که بی هوش شده در یک قبر کنده شده 

 ...می شود ي پنهاناهشوند دیوانه گوشمیدو سرکرده سپاهی وارد ، شودمیدارد  جوان که به تن

  شود)(می
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  ...نداهرَجَش را تا همین جا زد   ـ یکسرکرده 

  . هر کس او را بیابد پاداش بزرگی نزد پادشاه دارد                ـ دوسرکرده 

  ...راه فراري نداري ...کیستی جلو بیا )افتدمیچشمش به دیوانه (              ـ یکرکرده س

   )آیدمیجلو (. من جایی براي فرار ندارم       ـ دیوانه

      ؟کنی در گورستانمیاین جا چه       ـ دوسرکرده 

  ...زندگی       ـ دیوانه

      ؟هادر بین مُرده     ـ یکسرکرده 

  ...کمتر است هاآزارشان از زنده       ـ دیوانه

  . شودمیسگ هم این جا بند ن     ـ دوسرکرده 

  . من که سگ نیستم       ـ دیوانه

      ؟را از کجا آوردي هاگویی این لباسمیولی مثل سگ دروغ               ـ یکسرکرده 

      ؟او کجاست ...ي همان جوان استهااین لباس     ـ دوسرکرده 

      ؟کیی       ـ دیوانه

  ...این لباس صاحب     ـ یکسرکرده 

   . دانممین       ـ دیوانه

      ؟ياهنهانش کردپ     ـ دوسرکرده 

  ...نه       ـ دیوانه

      ؟یشهاي به طمع لباساهشاید او را کشت     ـ یکسرکرده 

  ...نه       ـ دیوانه

      ؟کندمییش به تن تو چه هاپس  لباس     ـ دوسرکرده 

  . ي ژنده مرا به تن کردهارا به من بخشید و در عوض لباس هاخودش این لباس                      ـ دیوانه

  ...چه قدر زیرك     ـ یکسرکرده 

  ...چه فراستی     ـ دوسرکرده 
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  ...شاعرك چاپلوس     ـ یکسرکرده 

  ...رو بهک ملوس     ـ دوسرکرده 

  ...کردم دیوانه استمیفکر         ـ دیوانه

  . از دیوانگیت بهره برده     ـ یکسرکرده 

  . پس به کسوت دیوانگان در آمده      ـ دوسرکرده 

  . از سادگی من سواستفاده کرده       ـ دیوانه

  . آیدمییک بچه هم از پس این کار بر     ـ یکسرکرده 

  ...برسد واگر دستم به ا )خشمگین(       ـ دیوانه

      ؟کنیمیبرسد چه  او اگر دستت به ...ها کنیمیچه                 ـ دوسرکرده 

خود را  يهادهم و لباسمیبه او پس ي بو گندویش راهالباس )با احتیاط(                      ـ دیوانه

  . پوشممی

  ...مواظب باش اگر یک مو از سر او کم شود خونت به حکم پادشاه حالل است              ـ یکسرکرده 

      ؟چرا مگر او کیست       ـ دیوانه

  ...خاصه پادشاه است که از غضب شاه به وقت مستی گریختهشاعر                 ـ دوسرکرده 

  ...خوب       ـ دیوانه

 هامثل زن ...خواهدمیحاال شاه هوشیار شده و پشیمان و شاعر و همدمش را               ـ یکسرکرده 

  برایش  

  . خواندمیریزد و شعرهایش را میشک ا                               

  . گوییممیبریم و داستان را مییش را نزد شاه هالباس               ـ دوسرکرده 

  ...را بده هالباس )(رو به دیوانه     ـ یکسرکرده 

  . دهممیرا ن هاي خود را پس نگیرم این لباسهاتا لباس ...نه                      ـ دیوانه

  . را از تنت درآر تا به زور لختت نکردیم هابا زبان خوش لباس               ـ دوسرکرده 

  . ماهیم گرفتهارا عوض لباس هانه این      ـ دیوانه
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  . را از تنش خارج کنند  هاکنند تا به زور لباسمیو یک به دیوانه حمله  دوسرکرده 

  

  . توي دیوانه را چه به خلعت پادشاهی       ـ یکسرکرده 

  . ندمنکَ هاول کن تا پوستت را با لباس ...چه زوري دارد   ـ دوسرکرده 

را براي شاه ببرید و این داستان را  هااگر این لباس )زیر دست و پا(   ـ دیوانه

  . کُشدمیبگویید حتمن شما را 

      ؟گوییمیه چ )گیردمیرداي دیوانه را (       ـ دوسرکرده 

حاال خونتان  ...همین که گفتم )آوردمیشلوارش را در دوسرکرده که (   ـ دیوانه

  . ودتانبه گردن خ

  

  . آیدمیبه طرف دیوانه  یکسرکرده کنند و مینگاهی به هم  هاسرکرده

  

  . دهدمیشاه به ما پاداش        ـ یکسرکرده 

به همین خیال باش وقتی آن جوان را نیابید شاه داستان شما را باور    ـ دیوانه

ید و اهیش را آوردهالباسید و اهکند او را کشتمیکند و بعد فکر مین

  این داستان 

  . یداهخود ساخت بی سر وته را از

      ؟چرا باید چنین فکري کند       ـ دوسرکرده 

براي  ...براي این که شما از گرگ ساختگی برادران یوسف هم بدترید   ـ دیوانه

کردید اصلن همه دربار به  او حسودي میاین که همیشه به او حسودي 

فهمم او که دیگر میرا  هام ایناهمگرنه من که یک دیوانکردند می

  . پادشاه است
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  . ریزممیي خونت را ناهفکر نکن چون دیوان )کندمیتهدید (   ـ یکسرکرده 

  . شاید حق با او باشد وضعیت خطیري است       ـ دوسرکرده 

      ؟این دیوانه را نزد شاه ببریم ...کنیمگویی چه می   ـ یکسرکرده 

  . آیممیبگویم من با شما جایی ن         ـ دیوانه

  . آوریم تاخودش داستان را بشنودمیاصلن شاه را این جا    ـ دوسرکرده 

و گرنه از زیر  م این جا باشیگردمیبهتر است وقتی بر )رو به دیوانه(   ـ یکسرکرده 

  . کَنممیکنم و زنده زنده پوستت را میسنگ هم که شده پیدایت  

  

  . کندمیکنند و دیوانه با شوق شروع به پوشیدن میرا به سوي دیوانه پرت  هالباس

  

این میاصلن چه جایی بهتر از این جا همه جور آد ، من جایی ندارم بروم   ـ دیوانه

حاال  ...جوان ، پیر ، بچه ، زن ، طبیب ، سرباز ، گدا ، ثروتمند ...جا هست

  . خواهد بیایدمیهم که پادشاه 

  . بیا برویم تا دیوانه نشدم       ـ دوسرکرده 

  . گویدمیاز صد حکیم حکیمانه تر سخن        ـ یکسرکرده 

  . کندمیدیوانگیش دارد به تو هم سرایت  ...از سر جنون است   ـ دوسرکرده 

  

کند میجوان آه و ناله  . آوردمیرود و او را از قبر بیرون میدیوانه به سوي جوان  . روندمی هاسرکرده

  . کندمیدیوانه صورت و سرو دستش را از خاك پاك 

  

اگر شاه بفهمد شاعر دربارش را چگونه  ...مرا ببخش ...من با تو چه کردم   ـ دیوانه

 ...خواستم کمکت کنممیکشد من فقط میم مرا اهخاك بر سر کرد
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چه  ...گوییمیچه  ...چه )کندمیجوان آه و ناله (...خواستممین

  ...خواهی بگومیهر چه  ، خواهیمی

  ...ماهگرسن         ـ جوان

  . ماهخوب من هم گرسن         ـ دیوانه

  . م چیزي براي خوردن نداشتماهاز وقتی گریخت ، اهم کنرغذایی ف   ـ جوان

  . آورم آخرین بار کی چیزي براي خوردن داشتممیحتی به یاد نمن      ـ دیوانه

  . میرممیدارم از گرسنگی          ـ جوان

ضع من خبر نداري و مگراز )با خشم و غضب رو به آسمان(نمیر  ، نه      ـ دیوانه

    که برایم 

بیشتر  من که یک دیوانه آس و پاس ...فرستیمیدرباري میهمان  

م ولی اهدرست است که دیوان تم از کجا غذایی برایش فراهم کنمنیس

  نزد مهمان آبرو 

  خودت هم غذایش را  حاال که او را فرستادي ...آبرومیفهمیدارم             

  ...فراهم کن

  

  . شودمیکرد با سینی بزرگی از غذا وارد میناگهان همان زن که بر سر گور فرزندش گریه 

  

  . اي بنده خدا این غذا را براي شما آوردم            ـ زن

      ؟من )کندمیبه دور و بر خود نگاه (         ـ دیوانه

  ...داديم کیستی ولی امروز به قلبم آرامش دانمین ...بله       ـ زن

 )رو به آسمان(خواستم می اي کاش چیز بهتري )گیردمیسینی غذا را (    ـ دیوانه

  . تا گوشت بدهکار باشدحتمن باید فریاد بزنم 

      ؟با که هستی         ـ زن
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  ...ي بین ما بوداههمین چند لحظه پیش مراف ...با خدا   ـ دیوانه

      ؟بر سر چه         ـ زن

  . ببین اصلن ارزشش را داشت )رو به آسمان( ...سر همین سینی غذا   ـ دیوانه

      ؟گاه خداوندگستاخی به در         _ زن 

بعدن از دلش در  ...تا فریاد نزنی گوشش بدهکار نیست هابعضی وقت   ـ دیوانه

  . بخشدمیاو همیشه مرا  ...بین من و او این چیزها نیست ، آورممی

ي من هابه فریاد ...خوشا به حالت که چنین گوش شنوایی برایت دارد   ـ زن

  . که گوش نکرد

      ؟خواستیمیاز او چه          ـ دیوانه

از خدا خواستم  ...نشد ، خواستم براي قتل پسرم فریاد خواهی کنممی   ـ زن

  . کاري کند تا با شاه رو در رو سخن بگویم نشد

  . این جا بیایدشاه قرار است          ـ دیوانه

؟آیدمیشاه در این گورستان پَرت و دور افتاده به چه کار  ...گوییمیچه    ـ زن

    

  مگر از خدا  ...تو گوش کند آید تا به فریاد خواهی میشاید ...دانممین   ـ دیوانه

    ؟نخواستی

      ؟چه طور ممکن است ...واقعن )حیران و ترسیده(   ـ زن

به دنبال شاعر دربارش  شاه دانم حتمن دلیلی دارد کهمین ...پس چی   ـ دیوانه

باید یک ربطی به هم داشته  ...درست جایی بیاید که فرزند تو دفن شده

      ؟از یک دیوانه چه انتظاري داري ...دانممیباشد ولی من ن

برایم دعا  ...غذایت را نوش جان کن تا سرد نشده )به فکر فرو رفته(   ـ زن

  . کن

      ؟چه دعایی         ـ دیوانه
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   ...نفسم گیرا باشد را دیدم زبانم گویا و هدعا کن وقتی شا   ـ زن

  . کنم زبانت سرت را بر باد ندهدمیدعا          ـ دیوانه

  . چه باك ...داد ، اگر هم داد         ـ زن

  ...ي زناهدست از جان شست         ـ دیوانه

  . خیلی وقت پیش         ـ زن

      ؟دیوانه شدي زن         ـ دیوانه

   )رودمی( ...تازه عاقل شدم         ـ زن

  . به هر حال ممنون ...این اول دیوانگی است   ـ دیوانه

  

  . آوردمیرود و او را به حال میزن رفته و دیوانه به سوي جوان 

  

  . خواستیمیبلند شو این هم غذایی که  ...بلند شو   ـ دیوانه

برد و غذا میکند و ناباور به سینی غذا حمله مییش را باز هاچشم(   ـ جوان

      ؟این غذا را از کجا آوردي )خوردمی

  . تو کاري به این کارها نداشته باش از غیب رسیده   ـ دیوانه

  ...خوشمزه است )خورد(می         ـ جوان

      ؟پس تو شاعر پادشاهی )نگردمیبه او (         ـ دیوانه

چه کسی به تو گفته تو از کجا  )کشدمیپرد و عقب میغذا در گلویش (   ـ جوان

    ؟دانیمی

  . نداهآن هم ازغیب بهم گفت         ـ دیوانه

      ؟تو که هستی مامور خفیه پادشاه         ـ جوان

شروع به (زنی میاَه چه قدر حرف کشد)می(سینی را جلوي خودش    ـ دیوانه

      ؟بخور مگر گرسنه نیستی )کندمیخوردن 
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  . آن که گفتی من نیستم )آیدمیجلو (         ـ جوان

خوب بگو ببینم چه  )کندمی(جوان شروع به خوردن ...بیا بخور ...باشد   ـ دیوانه

    ؟جور است

      ؟چه         ـ جوان

  . شاعر دربار بودن         ـ دیوانه

  . مرا اشتباه گرفتی )پردمیدوباره ترسیده از جا (   ـ جوان

  . ن شدمحاال مطمئي شک داشتم اهگر ذرا         ـ دیوانه

      ؟که چه         ـ جوان

  . که تو همان شاعرك بی خاصیتی که آن دو قلتشن در پی ات بودند   ـ دیوانه

      ؟کی ...در پی من         ـ جوان

  ...افتاده بودي هاهمان وقت که مثل جنازه در میان خاك   ـ دیوانه

      ؟مرا نشناختند         ـ جوان

  . شناسدمیوضع نمادرت هم تو را با این    ـ دیوانه

حاال چه  ...گوییمیراست  )اندازدمیبه سرو پاي خود نگاهی (   ـ جوان

  . خواهی مرا تحویل دهیمی ...خواهیمی

  . دهممیاز دست  رافکر بدي نیست ولی آن وقت دیدن شاه    ـ دیوانه

      ؟تو  ...دیدن شاه         ـ جوان

  . آیدمیشاه فردا به این جا  ...بله         ـ دیوانه

من از  ...دهیمیبرو زودتر وصیتت را بنویس دیر یا زود سرت را بر باد    ـ جوان

  . روممیاین جا 

  کجا؟         ـ دیوانه

  ...هر جا جز این جا         ـ جوان

  . آییمیهر جا بروي آخر العمر به این جا  ...چرا   ـ دیوانه
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  . آیندمیبراي بردن من ها آن         ـ جوان

  . آیندمینه خیر براي دیدن من          ـ دیوانه

      ؟یک دیوانه ...براي دیدن تو )با تمسخر(         ـ جوان

همان  ، وانه که سیرت کردهمان دی ، همان دیوانه که به تو پناه داد ...بله   ـ دیوانه

یم را بده هااصلن لباس ...یش جان به در برديهالباسکه در  دیوانه 

ترسم اخالق می . خوردمیبه هم  نخوت توپر ي هادیگرحالم از این لباس

 هاشروع به در آوردن لباس( ...یت به من سرایت کندهاگندت با لباس

  )کندمی

 ...غلط کردم ، ببخش اشتباه کردم ، مرا ببخش ...باشد ، باشد )دستپاچه(   ـ جوان

  ...ربردا هالباسحاال دست از این  )جدي(

  

  . دیوانه مغرور ایستاده ، کندمیي نیمه در آورده دیوانه را به تنش مرتب هاجوان لباس

  

      ؟خیلی خوب حاال بگو من چه کار باید کنم         ـ جوان

 )قوي و انقالبی( ...بعد ...زنیمیدیگه سر من داد ن ، اول )خور و جديدل(   ـ دیوانه

  . بمان و با حقیقت روبرو شو

      ؟چه حقیقتی         ـ جوان

  ...شاه         ـ دیوانه

کردم خودت رو به دیوانگی زدي ولی حاال میي پیش فکر اهتا دقیق   ـ جوان

  . ياهمطمئن شدم دیوان

      ؟ترسیمیاز چه          ـ دیوانه

   ...از جانم         ـ جوان

   . گفتن شاه دوستت داردمی         ـ دیوانه
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  . سپاهیانش نهشاید از غضب شاه جان به درد ببرم از توطئه    ـ جوان

  . کندمیخواند و گریه میگفتن شاه در تنهایی شعرهایت را می   ـ دیوانه

  . آیند نه براي شنیدن شعرهایممیبراي کشتن من  هاآن   ـ جوان

      ؟ايفروختهها آناي بابا مگر چه هیزم تري به    ـ دیوانه

  . سر پیچیدمخواستند از شاه برایشان جاسوسی کنم و من میسپاهیان    ـ جوان

      ؟پس شاه چرا به تو غضب کرد         ـ دیوانه

کنم مرا به جاسوسی براي دشمن متهم میکار نها آنوقتی دیدند براي    ـ جوان

  ...کردند

      ؟کدام دشمن         ـ دیوانه

  . دانم همیشه دشمنی هست که مردم از  آن بترسندمیچه    ـ جوان

  . گفتممیمن اگر جاي تو بودم حقیقت را به شاه    ـ دیوانه

  ...شاه به وقت مستی حکم قتل مرا مهرکرد ...شاه )به تمسخر(   ـ جوان

  ...خواهدمیاما حاال شاه هوشیار شده و تو را    ـ دیوانه

دارند جز فرار مینه سپاهیان در فرصتی مناسب مرا از سر راهشان بر   ـ جوان

  . برایم نمانده ياهچار

      ؟تا کجا         ـ دیوانه

  ...خدا نگهدار ...هر چه دورتر بهتر شاید سرزمینی دیگر   ـ جوان

بگیر  )دهدمیپیچد و به او میمقداري غذا برایش در دستمالی (صبر کن    ـ دیوانه

هر وقت جایی نداشتی به قبرستان برو آن جا همیشه  ...که گرسنه نمانی

با  ، زیر باران هم نمان ...رها شدهتابوتی  ، قبري خالی ...پناهی هست

  ...هم صحبت نکن هاغریبه

  ...تو که مادر من نیستی         ـ جوان
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اگر مادرت بود که االن زیر کتک سیاه و  )زندمی(پس گردنی به او    ـ دیوانه

  . کرد با این دردسري که خودت را در آن گرفتار کرديمیکبودت 

  . حالم که این جا نیستخوش         ـ جوان

  . برو به سالمت ...بی چاره مادرها ...من هم خوش حالم   ـ دیوانه

   )رود(می. برایم دعا کن از این ماجرا جان به در برم ، ممنونم   ـ جوان

حاال باید به شاه و آن دو  ...مواظب خودت باش )رودمیبه جوان که (   ـ دیوانه

  . چه بگوییم قلتشن
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  . همان گورستانـ  صحنه دو

  

تماشاي  دیوانه محو ...نداهشاه همراه وزیر و دو سرکرده و خیلی از سربازان و محافظان به گورستان آمد

   . کندمیرا برانداز ها آنحرکت  و با عالقه ها آنیشان شده و بین هاسربازان و سالح

  

خلعت پادشاه بر تن یک  ...نگاه کن وزیر گویی زمانه واژگونه شده              ـ شاه

لشکریانش در یک گورستان سرد و سیاه انگار خوابی ودیوانه و شاه 

  . چه سر نترسی هم  دارد  ...دهدمیبه من میبینم که پیامی

  . گستاخی او از دیوانگی است        ـ وزیر

      ؟رد استاین جا همیشه این قدر س )رو به دیوانه(   ـ شاه

البته شما که در رداي پوست سمور خود  ...سردتر بوددیشب از این هم    ـ دیوانه

ما هم در گوري شب را صبح کردیم ولی هر دو جان به در  ، گرم بودید

  . بردیم

  

  . خندندمیحاضران کما بیش 

  

      ؟نیکمیرا با خود یکی ا م         ـ شاه
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من فقیر و  ...توانم شما را با خود یکی  بدانممیزبانم الل چه طور   -دیوانه

قارون که  ...نه نه )کندمیفکر (...م و ثروت شما ثروت قاروناهسرگشت

من از دار دنیا یک خشت ندارم زیر سر بگذارم اما  ...به زمین فرو رفت

نمرود هم  ، خوردمیاین هم به درد ن ...ملک و سپاهیان شما چون نمرود

  ...پاي در آمد از شه ايبا پ که

  ...بِبُر گستاخصدایت را          ـ وزیر

  . شنویممی ، دیبگذار بگو         ـ شاه

م که چون اهیم خانه من این گورستان است و قصر شما شنیدچه بگو   ـ دیوانه

  . بهشتی آراسته است

کردي و بقیه عمرت را در چنان میخواست جایت را با من عوض میدلت    ـ شاه

       ؟برديمیبهشتی به سر 

 هادر یکی از همان بهشت شداد را هم ...بهشت جاي خطرناکی است ...نه   ـ دیوانه

  . کُشتند

نگاهی به آینه بینداز و نگاهی  ...مردك )کندمیبا خشم به دیوانه حمله (   ـ وزیر

  . به چهره مشعشع شاه و ببین این چه جاي قیاس است

   .یی یکسانهاشوند و غذاي کرممیو خاك د روي زشت و زیبا هر   ـ دیوانه

  . او مرد خداست و عباداتش شهره خاص و عام         ـ وزیر

  . ابلیس هم هفتاد سال عبادت کرده بود         ـ دیوانه

  . او صاحب علم و حکمت معرفت و سخنوري است         ـ وزیر

  . دهیمیپس تو چرا به جاي او جواب          ـ دیوانه

چه کنیم که رحمت خدا شامل حال ما هم  ...خوب تو بگو )رو به دیوانه(             ـ شاه

  . بشود

  ...این که اصلن ممکن نیست         ـ دیوانه
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آخر چرا مگر ما بنده خدا  )خندندمیزند و حاضرین هم میقهقهه (           ـ شاه

      ؟نیستیم

رحمت کجایتان فرود آید دیگر  ، شما که غرق رحمت و مکنت  و ثروتید   ـ دیوانه

  . فرود آیدباید جایی برایش باز باشد تا 

      ؟پس چاره چیست         ـ شاه

ثروت خود را ببخشید و سر به بیابان بگذارید  ، پادشاهی را رها کنید   ـ دیوانه

  . بعد رحمت خدانازل خواهد شد

      ؟پس امور مملکت را چه کنیم         ـ شاه

  . ید که ابلهی دیگر جاي شما نشستهاهبیرون نرفتهنوز از قصرتان    ـ دیوانه

  ...پس )برانگیخته(         ـ شاه

من اگر تا فردا صبح هم به شما راه کار نشان دهم باز  ...پس چه )کالفه(   ـ دیوانه

سر یک  ...کنیدمیاصلن شما این جا چه ...هم دور از رحمت خدایید

  . خوریدمیدیوانه را 

درباریم که نمک خورده و  بی چشم و روي نازپروردهك ردر پی آن شاع   ـ وزیر

  ...ز قصر گریختهنمکدان شکسته و ا

      ؟کدام شاعر         ـ دیوانه

  ...ش را به تن دارياههمان که جام         ـ شاه

  . گریزدمیفکر کردم از ترس جانش          ـ دیوانه

      ؟به تو چه گفت         ـ شاه

  . را ُبکشندگفت در پی اش هستند تا او          ـ دیوانه

      ؟دیگر چه         ـ وزیر

  . ي من رفتهایش را به من داد و با لباسهابه زور لباس ...هیچ   ـ دیوانه

      ؟کجا       ـ یکسرکرده 
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  ...در تاریکی         ـ دیوانه

      ؟این هم شد جواب       ـ دوسرکرده 

      ؟تو جواب بهتري داري         ـ دیوانه

بی نوا و گرسنه جز یک مشت  ...یماهدر پی اش گشت هااز این جا فرسنگ   ـ یکسرکرده 

  . و دیوانه کسی را نیافتیم میو تراخ و گدا و لخت و عور

آن قدر  ...آب که نیست در زمین رود یا پرنده که بر هوا )برآشفته(   ـ شاه

  . بگردید تا پیدا شود

  ...کاه پیدا کردنش مثل پیدا کردن سوزنی است در انبارِ    ـ دیوانه

  . هم باشد هانباید به این سختی       ـ دوسرکرده 

در فرسنگش همه  هاپیدا کردن یک دیوانه در مملکتی که فرسنگ   ـ دیوانه

  . ي نیستاهدیوانه و گرسنه و گدا و لخت و عور باشند کار ساد

  . فهمدمییک دیوانه بهتر از همه شما          ـ شاه

  . گوییدمیهر چه شما        ـ یکسرکرده 

  . توانم از او بگذرممین ...حاال چه کنیم )به وزیر(   ـ شاه

  . کنممیمن اورا پیدا          ـ دیوانه

      ؟چه       ـ دوسرکرده 

  ...گویدمیمزخرف  )به طعنه(       ـ یکسرکرده 

      ؟چه طور )رو به دیوانه(         ـ شاه

من هم یکی از همان مشتی دیوانه و گدا و لخت و عورم که ظاهرن شما    ـ دیوانه

یابم کسی هم میروم و او را میبه راحتی میان مردم  ...ییدهاآنپادشاه 

سرکرده رو به (خوشش آید دیوانه چو دیوانه ببیند  ...شک نخواهد کرد

      ؟گوییمیها چه  )دو

  ...آیدمیاز تو خوشم ن       ـ دوسرکرده 
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  . آیدمیمن از تو خوشم          ـ دیوانه

  ...دیوانه       ـ دوسرکرده 

  . من از دیوانگی ِابایی ندارم         ـ دیوانه

  . رها کن تو را به سخره گرفته )دوسرکرده به (   ـ یکسرکرده 

      ؟توانی او را بیابیمیبه راستی          ـ شاه

  . براي من آسان است         ـ دیوانه

اگر این  کار را به انجام رسانی تو را با قدرت الیزال خود از همه چیز بی    ـ شاه

  . کنیممینیاز 

      ؟به راستی )ذوق زده(         ـ دیوانه

  . بله هر کاري در قدرت ماست )مغرور(         ـ شاه

      ؟هر کاري         ـ دیوانه

  ...هر کاري         ـ شاه

بار گناهانم سنگین  ...دوزخ برهانیتوانی مرا از می )آویزدمیبه شاه (   ـ دیوانه

  . است

  ...این که در قدرت من نیست         ـ شاه

  . پس کاري کن بی حساب و کتاب به بهشت روم         ـ دیوانه

  ...توانممین )کندمیخود را رها (         ـ شاه

  ...ت الیزالت را نزنردق پس دیگر الف         ـ دیوانه

  . به راستی دیوانه است         ـ وزیر

ت یهست که براتري حتمن کار آسان )کندمیخود را جمع  و جور (   ـ شاه

  . انجام دهیم

 ...ي گزنده را از جان من باز داريهاو مگس هاتوانی یک روز این پشهمی   ـ دیوانه

  . نداهم کرداهکالف
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  . بردمیرا پس زدن اما به بیهوده بودن کارش پی ها آنکند با دست میشاه شروع 

  

  . که در فرمان من نیستند پشه و مگس )عصبانی(   ـ شاه

پشه و مگس که در فرمان تو  ، بهشت و دوزخ که در قدرت تو نیست   ـ دیوانه

      ؟نیست پس ما چه فرقی با هم داریم

  ...به راستی هیچ )از پاي درآمده(         ـ شاه

  

  . افتدمیبه خنده ها آنکنند و دیوانه از گریه میهمه همراهان شاه گریه 

  

      ؟کنی تا آن جوان را بیابیممیحاال کمک    ـ شاه

  . یک شرط دارد         ـ دیوانه

      ؟شرطیچه          ـ شاه

  . این که شما هم با من همراه شوید         ـ دیوانه

  ...مردك گستاخ         ـ وزیر

      ؟کنیمیچه طور جرئت        ـ یکسرکرده 

  . فرمان دهید سرش را از تنش بردارم       ـ دوسرکرده 

توانند بدون جلب توجه در جستجوي میچه طور یک دیوانه و یک شاه    ـ شاه

      ؟یک فراري باشند و جلب نظر نکنند

  . ي ژنده به تن کنیداهي شاهانه بیرون شوید و خرقهااز این لباس   ـ دیوانه

      ؟شنوممیچه          ـ وزیر

  . این توبره را هم از چانه خود باز گیرید         ـ دیوانه

      ؟توبره         ـ وزیر
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  . ش دست به آن دارداهبینی چه قدر دست و پا گیر است هممیمگر ن   ـ دیوانه

این ریش مرصع نشان و جواهر آساو معطر و مقدس شاه است که  ...ابله   ـ وزیر

  . ارزدمییک تار آن به صد چون تو 

  خورد؟میبه چه دردي          ـ دیوانه

افتد که دیگر میبه مِن مِن کردن (...مهابت ونشان جاللت و صالبت و    ـ وزیر

   )چه بگوید

؟قافیه را حظ کردي )رو به وزیر( ...سفاهت و بالهت و حماقت شاه است   ـ دیوانه

      

  ...دیگر سرت روي تنت اضافی است       ـ دوسرکرده 

  . گوید فقط با او همراهی کردممیفکر کردم شعر    ـ دیوانه

      ؟دانیمیمگر شعر گفتن  )عصبانی(       ـ  یکسرکرده 

  ...شاخ بزغاله به ...آن چنان شعر بگویم که بسوزد جگرت   ـ دیوانه

  . خفه شو دیوانه )گیردمیعصبانی دهان دیوانه را (   ـ یکسرکرده 

شعري براي  )به دیوانه(خندد) مثل این که به راستی طبع شعر دارد (می   ـ شاه

  . ما بگیري ازي اهما بگو تا صل

  . با این دیوانه عاقبت خوشی نداردمیسرورم هم کال   ـ وزیر

ي یک دیوانه را به چیزي هاکسی حرف ...ترسی وزیركمیاز چه    ـ شاه

  . بخوان )رو به دیوانه(گیرد مین

  ...اي         ـ دیوانه

  ...ازاین بگذرید سرورم زبان درازي دارد این دیوانه   ـ دوسرکرده 

  . بخوان         ـ شاه

  ...اي         ـ دیوانه

  ...داندمیفرمان بگردانید سرورم این دیوانه مراعات ادب ن   ـ یکسرکرده 
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  . بخوان  )محکم(         ـ شاه 

  / ریش خود شرمیت نِه از اي چو بز )خواندمیبلند (   ـ دیوانه

   /برگرفته ریش و آزرمیت نِه 

   /  پاي در نِه ترك ریش خویش گیر

  . ره در پیش گیر ، تا کی ات زین ریش

  

شاه  ...نگردمیافتند اال دیوانه که هاج و واج به این صحنه میجهد همه جلوي او به خاك میشاه از جا 

  . آیدمیدر سکوت نزدیک دیوانه 

  

      ؟ترسیمیاز ما ن )به دیوانه(         ـ شاه

  . چرا باید از یک سلطان عادل بترسم ...نه         ـ دیوانه

      ؟خوب حاال این که خواندي یعنی چه )مغلوب(         ـ شاه

  . خواهید با من همراه شوید باید ترك ریش کنیدمییعنی اگر                         ـ دیوانه

  . شودمیمگر سلطان بی ریش هم          ـ شاه

   /ریش این فرعون گیر و سخت دار )گیردمیا ه رمحکم ریش شا(   ـ دیوانه

  . وارکن مردمیجنگ ریشاریش 

  . ) آخر ما به ریشمان عالقه داریمکندمیریش خود را رها (   ـ شاه

یک دمت پرواي ریش خویش  ...گرچه از ریشت به جز تشویش نیست   ـ دیوانه

  . نیست

      ؟هیچ راه دیگري ندارد         ـ شاه

  . عزم تو گردد در این دریا درست ...چون ز ریش خود برون آیی نخست   ـ دیوانه

  . پذیریممی ...باشد )ناچار(         ـ شاه

  ...ین ملک هستیدسرورم شما پادشاه ا         ـ وزیر
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رفتند میدر گذشته بعضی از پادشاهان عادل با لباس مبدل بین مردم    ـ دیوانه

فکر کنید نقش یک شاه عادل را بازي  ، با خبر شوندها آنتا از حال 

  ...کنید نه یک دیوانه رامی

روحانی دارد چون یک رعیت ساده و یا  قدوسیت وچگونه شاه که هاله    ـ وزیر

       ؟آواره بنماید میمرد

آشفته کند بعد با رعیتی ساده یا  هموي خود راسرو ممیکافیست  ک   ـ دیوانه

  . فرقی نخواهید داشت دوره گردي آواره

  . سرورم بیاید از این جا برویم و به قصر باز گردیم   ـ وزیر

  . دیر شده وزیر هاحرفدیگر براي این          ـ شاه

  . سرورم این بازي دیوانگان است نباید تن دهید   ـ وزیر

بینی این دیوانه چه طور ما را زیر سوال برده میاحمق ن )آرام به وزیر(   ـ شاه

کند اگر جاي میاز قدرت و حکمرانی ما تا جرئت و درایت ما را امتحان 

  . یماهخالی کنیم بازند

  . چه شده شعر دیگري بخوانم )کندمیگوش   یرشاه و وزبه پچ پچ (   ـ دیوانه

  ...نه   ـ یک ودو سرکرده ، وزیر ، شاه

کردیم در این مدت زمام امور مملکت را میداشتیم فکر  ...نه )با قدرت(   ـ شاه

  . به چه کسی بسپاریم

مشت فلک زده که کار آسانی  در دست گرفتن زمام امور مملکت یه   ـ دیوانه

  . است

  . باید دهانت را با سرب داغ پر کرد       ـ یکسرکرده 

خودت این را گفتی فرسنگ در فرسنگ لخت و عور و دیوانه و فلک    ـ دیوانه

  ...زده
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تو در  ...وزیر ...حساب تو را خواهم رسید )یکسرکرده رو به (کافیست    ـ شاه

  . ار خواهی بوددهبر اجراي امور ملک را عهدنبود ما نظارت 

      ؟گرفتیدمیسرورم آخر چگونه چنین تصمی         ـ وزیر

  ...همین که گفتم         ـ شاه

ي است از هر ابلهی بر اهنگران نباش کار ساد )دهدمیبه وزیر دلداري (   ـ دیوانه

  . آیدمی

  ...برویم ...فردا با لباس مبدل بدون ریش راهی خواهیم شد   ـ شاه

      ؟یم را عوض کنمهامن هم باید لباس )ذوق زده(         ـ دیوانه

   )روند(می . ياهتو در هر لباسی که باشی دیوان   ـ سرکرده دو

  . را دوست دارم هامن این لباس ...چه خوب )تنها(   ـ دیوانه

  

  . شودمیبعد از لحظاتی که دیوانه تنهاست زن سراسیمه وارد 

  

  . را ببینمخواهم او می ...شنیدم که با مالزمانش به این جا آمده ؟کجاست   ـ زن

  ...دیر آمدي او رفت )خندان(         ـ دیوانه

چرا همیشه همه چیز براي من دیر  ...رسممیاي واي چرا همیشه دیر    ـ زن

  . شودمی

  

  . کندمیزن گریه 

  

  . بینیمیباز خواهد گشت بالخره او را          ـ دیوانه

      ؟کی         ـ زن
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آید با پاي خودش یا باپاي و میبالخره  ...شاید همین فردا ، دیر یا زود   ـ دیوانه

  . بردوش دیگران

  . با من به زبان دیوانگان سخن نگو )کالفه(         ـ زن

  . دانممیزبان دیگري ن         ـ دیوانه

گذارم و چشم از تو میي چشم بر هم ناهلحظ مانم میباشد این جا    ـ زن

  . من بنمایی بر تا شاه رادارم میبرن

 ، ماهمن هم خست ...به قدر کافی جا هست ههمبراي بمان این جا    ـ دیوانه

  . خواهم بخوابم فردا راه درازي در پیش داریممی

  

  

  

  

  

  

   



AVAYeBUF.com شاه و وانهدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ف | ٣٤ و ب ي  ا و  آ

 

 

 

 

 

 

 

 

  . صبح زود ـهمان گورستان  ـصحنه سوم 

  

گرد همراه با دو سرکرده کوتاه کرده و در هیبت مردي دوره ي به تن و موها و ریشش رااهشاه لباس ژند

  . شوندمیوارد 

  

  . سرورم از این سفر بگذرید       ـ یکسرکرده 

  . یابیممیمهلت دهید ما او را        ـ دوسرکرده 

  . یماهگذشته ما پاي در راه نهاد هاکار از این حرف                                   ـ شاه

  . راه خطرناکی است       ـ یکسرکرده 

  . بیم باز نگشتن در آن است       ـ دوسرکرده 

      ؟کنیدمیدلم را خالی چرا          ـ شاه

  ...لک و تاج و تخت شمانگران م ...نگرانم       ـ یکسرکرده 

  ...بیم جان پاك شما ...بیم ناکم       ـ دوسرکرده 

  ؟این هم سفر ما کجاست ...کنیدمیناله  هافقط مثل پیر زن )کالفه(                                  ـ شاه

    

  . انگاربه خواب رفته       ـ یکسرکرده 
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  . کاش برنخیزد       ـ دوسرکرده 

ما را  ...بلند شو دیوانه )باالي سر دیوانه( ...رَد شو )زندمیهر دو را پس (                                   ـ شاه

  صبح 

  . بیدار شو ...ياهي و خود خفتاهاین جا خواند نزده به                                          

  ؟خواهیمیتو کیستی از جانم چه  ، چه شده ...آه )خیزدمیبا هول بر(                                ـ دیوانه

    

      ؟شناسیمیما را ن         ـ شاه

      ؟باید بشناسم         ـ دیوانه

  . ما همانیم که ریش نازنین خود را با شعرهاي تو برباد دادیم )خندد(می                                   ـ شاه

  چنان به ریش خود  ...آن مردك ملعون متفرعن ...آه )آوردمیگویی به یاد (                                ـ دیوانه

  تو که زاهدي  ، او کجا رفته ...مادرشچسبیده بود که طفل به پستان 

  . نماییمی

ما این جاییم در حال  ظاهرن او رفته و )خوردمیخشم خود را فرو (         ـ شاه

  ...و بی سرپناه انوبیگردي ظاهر دوره

   )کندمیگریه ( . کور شوم نبینم       ـ یکسرکرده 

   )کندمیگریه ( . کَر شوم نشنوم       ـ دوسرکرده 

بینم و صداي آه میرا  هاو گرسنه هامن هر روز بینوایان و خانه به دوش   ـ دیوانه

م نه اهشنوم اما نه کور شدمیشان را هي گرسنهاور شکمو ناله و قار و ق

  . م از این همه گرسنگی و بدبختیاهعاصی شد ...کر

  ...زنیمیي درشت هاحرف       ـ یکسرکرده 

   )کشدمیشمشیر ( ...کنیمیسیاه نمایی        ـ دوسرکرده 

   ...بیابیم ، اوییمکافیست او فعلن در پناه ماست تا آن شاعر را که دلتنگ    ـ شاه

  . یم که شما با تیغی حرامش کنیداهبی خود سرو ریش به باد نداد
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  ...در پناه شاه و رو به دو سرکرده) ِچخه(         ـ دیوانه

شویم که چند اگر جان خود را دوست داري بیا زودتر راهی  )به دیوانه(   ـ شاه

  . در برابر خشم این دو ضامنت شوم نماتومیباره ن

برویم که دیگر این جا جاي ماندن  ...برویم )کندمیخود را جمع و جور (   ـ دیوانه

  . نیست

  

  . هاشوند و دو سرکرده هم از پی آنمیشاه و دیوانه راهی 

  

  

      ؟کجا )هاایستد رو به سرکرده(می         ـ دیوانه

  . از دور ودر خفا مراقبیم که شاه گزندي نبیند ...آیممیما هم    ـ یکسرکرده 

  . دهدمیآخر کدام دور وخفایی شما دو غول بیابانی را در خود جاي    ـ دیوانه

کند و بیشتر موجب خطر میرا آشکار  گوید بودن شما رازمانمیراست    ـ شاه

  . است

  . بدون فرماندهپس ما چه کنیم        ـ یکسرکرده 

  . بدون پادشاه       ـ دوسرکرده 

در نبود ما وفا دارانه از ملک و تاج و تخت  ...یماهما که هنوز نمرد   ـ شاه

  ...بروید ...حراست کنید تا کارها به سامان و ملک برقرار باشد

  . به روي دیده       ـ یکسرکرده 

  . فرمان بردارم       ـ دوسرکرده 

  . نگران نباشید من مواظب او هستم         ـ دیوانه

  . دانم و تومیاگر یک موي از سر پادشاه کم شود من  )به دیوانه(   ـ یکسرکرده 
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 هااین ، قبلن کلی مو از سر و روي شاه کم شده )کندمینگاهی به شاه (   ـ دیوانه

      ؟خواهید به پاي من بگذاریدمیرا هم 

  . زبانت را کوتاه کن و مراقب باش )کندمیتهدید (  ـ دوسرکرده 

کنم چنان که پدري میدستش را رها ن )گیردمیدست شاه را (مراقبم    ـ دیوانه

  ...فرزندش را

  )کندمیدست خود را رها (؟ خواهی مراقب من باشیمیحاال دیگر تو    ـ شاه

  . راستش این شاه است که باید مراقب مردم و رعیت باشد   ـ دیوانه

      ؟ماهنبود )برآشفته(         ـ شاه

  ...و دل با جان       ـ یکسرکرده 

ي از سرما لرزیدیم و از اههمه عمر در گوشه خراب ...ما که چیزي ندیدیم   ـ دیوانه

گرما تفتیدیم و سر گرسنه زمین گذاشتیم هیچ  کس برادر خطابمان 

  . نکرد

      ؟من حدود مرزها گسترش ندادم         ـ شاه

  . از شرق تا غرب       ـ دوسرکرده 

  . از شمال تا جنوب       ـ یکسرکرده 

  . یک ده آباد بِه از صد ملک خراب         ـ دیوانه

      ؟و سپاه را قدرت و استحکام ندادمن لشگر و م                                    ـ شاه

  . شکست ناپذیر دي از پوالدسچون        ـ دوسرکرده 

  . بی رحم و زیاده خواه         ـ دیوانه

ماچین و ترك و  نکردم و بسیاري غنیمت از چین و هامن جنگ   ـ شاه

    ؟عرب گرد نیاوردم

  ...تخت طاووس         ـ یکسرکرده 

  . کوه نور         ـ دوسرکرده 
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  . دریاي نور         ـ یکسرکرده 

  . هاي من که خالی استدستچیست ولی  هادانم اینمین    ـ دیوانه

      ؟ی نکردممن سر کفار و بدعت گذران بسیار بر نِ   ـ شاه

  . رساندمیکه رسالتی را به انجام میچون اما         ـ دوسرکرده 

  . هولناکی عجب رسالت           ـ دیوانه

      ؟ناظر بدیع دراین ملک نیفراشتممن قصرها وم   ـ شاه

  . چنان که چشم جهانیان را خیره و عقل را حیران کرده   ـ دوسرکرده 

  ...من           ـ شاه

ذرد دیگر بگ میک ...من من من ...سرم رفت ...بس است )کالفه(   ـ دیوانه

  . گویی من این گنبد آسمان را به صد ستون نامرئی آفریدممی

  ...استغفراهللا           ـ شاه

اش آسمان تو بودي با صد ستون نامرئیده این نناگر آفری حتی   ـ دیوانه

  . نداهمردم گرسن ...ماهمن گرسن  ...کردمیهم برایم فرقی ن

یکی از این مردم را نشانم بده  ...مردم ، مردم ، مردم )عصبانی(   ـ شاه

  . شان چیستببینم حرف حساب

به ( ...دهممیاالن نشانت  ، را ببینی هاخواهی یکی از آنمی   ـ دیوانه

 ...آي زن، زن )رودمی ، ي به خواب رفتهاهسراغ زن که در گوش

    ؟خواستی شاه را ببینیمیخیز مگر نبرخیز بر

گویی خوابم برد میچه  ...ها چه شده )شودمیسراسیمه بیدار (   ـ زن

  . از زور خستگی نفهمیدم چگونه به خواب شدم

  . این هم شاه ...خواستی با شاه سخن بگوییمیمگر ن     ـ دیوانه

      ؟کجاست...شاه کجاست ...کو         ـ زن
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او ...دهد) این جامیبه زن نشان  شاه را که دیگر در کسوت شاه نیست(   ـ دیوانه

  . شاه است

      ؟این )کندمیدر سکوت به شاه نگاه (         ـ زن

  . حرفت را بزن ...خود شاه است ...بله         ـ دیوانه

  . او شاه است من هم ملکه صبا هستماگر  )به خنده افتاده(   ـ زن

  . به ظاهرش نگاه نکن به کسوت آوارگان در آمده تا نا شناس سفر کند   ـ دیوانه

یم کم نیست که حاال هابدبختی ...دست از من بردار دیوانه )عصبانی(   ـ زن

  . بازیچه دست دیوانگان شوم

  ...شما به او بگوید )هارو به سرکرده(         ـ دیوانه

  . همان بهتر که شاه از چشم عوام غایب باشد   ـ یکسرکرده 

      ؟خوردمیپس شاه بودن به چه دردي          ـ دیوانه

  ...فضولی اش به تو نیامده بی سرو پا       ـ دوسرکرده 

      ؟گویی که واقعن شاهیمیچرا به او ن )رو به شاه(   ـ دیوانه

  . کند که ما شاه  باشیممیدیگر هیچ خري باور ن   ـ شاه

  چرا؟         ـ دیوانه

 ، گوییمیآید به ما میاز دهانت  در هر چه ...ذاشتیگشاهی بر جا ندیگر    ـ شاه

  ...ي دیگر چه شاهیاههم که به این روز گرداندو شکل ما را  سر

      ؟به هر حال شاهی باید کاري کنی         ـ دیوانه

      ؟چه کار         ـ شاه

  . یش گوش کنهابه حرف         ـ دیوانه

  ...زند خوبمیحرف ن         ـ شاه

  . گوش شنوایت را بنما تا زبانش باز شود         ـ دیوانه

      ؟چگونه         ـ شاه
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شاهی بهتر از این  ، گوش کن زن )رو به زن(دانم تو شاهی میمن ن   ـ دیوانه

  ...در یاب ...این هم مردم )رو به شاه(یابی حرفت را بزن مین

      ؟خواهیمیاز شاه چه  ...حرف بزن زن         ـ شاه

      ؟مثلن تو شاهی         ـ زن

ي تو نشسته و هافرض کن هماي سعادت درآسمان چرخیده و بر شانه   ـ شاه

  ...امروز در برابر شاهیتو 

یت را از حدقه بیرون بکشم هااگر تو شاه باشی که باید االن چشم   ـ زن

یم تکه تکه هاهمین دست ت را بشکافم و قلب و جگرت را بااهسین

  ...کنم

  ...گفتم فرض کن زن )گریزدمیترسیده از زیر دست زن (   ـ شاه

  . کندمیحتی فرض انتقام هم آرامم          ـ زن

      ؟انتقام چه         ـ شاه

  ...انتقام شوهر و پسرهایم         ـ زن

  ...عقب بایست عجوزه       ـ یکسرکرده 

چرا این گونه برشاه  )رو به زن(بگذارید سخن بگوید  ، رهایش کنید   ـ شاه

      ؟خواهی قلب و جگر و چشمانش را ِبدريمی ي کهاهشورید

من گرفت  شاه او را ازخواهم که شوهرم قلب من بود و میقلب را    ـ زن

شت و و شاه او را کُ دم بواهگوشنم جگرخواهم که پسر کَالمیجگرش را 

ي زندانش کور هایش را که چشمان پسر خُردم در سیاه چالههاچشم

  . بیندمیشود که دیگر رنگ آفتاب را نمی

  . این زن شورشی است از فتنه گران است       ـ یکسرکرده 

  ...داردقصد براندازي        ـ دوسرکرده 

  این زن بی نوا؟         ـ دیوانه
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  . زندمیموش مردگی خود را به        ـ یکسرکرده 

      ؟بر سر شوهر و فرزندانت چه آمده         ـ شاه

  . ي دور غربی از پا در آمدهاشوهرم در جنگ شاه با سرزمین   ـ زن

      ؟سپاهی بود         ـ شاه

 ، مان خالی کاري نبودهخشک بود و سفرشت گاه مان کِ ...شتگر بودنه کِ   ـ زن

ي در ازاي جان اهبازارها از سکه افتاده بودند و تنها جایی که سک

ي هاآمد از سرزمیني نگذشت که خبرش اههفت ...دادند سپاه بودمی

  ...دور

      ؟پسرانت کجا هستند         ـ شاه

  ...یکی در خاك یکی برباد         ـ زن

      ؟زن خوانیمیشعر        ـ یکسرکرده 

پسر بزرگم را به اجباري بردند این بار جنگ  )گرید(میگویم میمصیبت    ـ زن

این جنگ بی پایانِ بی سامان او را هم  ...ي دور شرقی بودهادر سرزمین

پسر کوچکم به دادخواهی لب به اعتراض گشود  ...چون برگ کاهی ربود

گیرند و تیغ بر کَفش میشتگر که این چه سیاستی است که بیل را از کِ

شکم  گذارند که کُشتن به ِکشتن سزاوار شده که باید چشم و دلِ می

  . گرسنه چشم ، سیر باشد و شکم سیرها هاگشنه

  ...چه زبان تیز و کنایه آمیزي )انگیختهبر(   ـ دوسرکرده 

کنند و با میهمین زبان سرش را تا پاي دار برد گفتند بر جوانیش رحم    ـ زن

تخفیف ملوکانه محکوم به حبس ابد در تاریک ترین سیاه  یک درجه

  . چال زندان قصر شد و شد آن چه شد

  

  . کندمیآید و سکوت میزن از پا در 
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  ...عجب داستان هولناکی )آیدمیجلو (         ـ دیوانه

      ؟خواهیمیحاال از شاه چه          ـ شاه

  ...تنها کسم را ...پسرم را         ـ زن

      ؟گویی لیلی زن بود یا مردمیآخر  دهمه قصه خواناین    ـ دیوانه

  . او آزاد خواهد شد مطمئن باش )رو به زن(         ـ شاه

      ؟کی )گویی باور کرده(         ـ زن

  . همین که به قصر برگردیم و زمام امور را به دست بگیریم ...به زودي   ـ شاه

گیرم هر میحرفت را به فال نیک  ...باشد )خواهد راهی شودمی هخست(   ـ زن

 چه چیز خطرناکی است ولی چند باور ندارم ولی امید دارم که امید اگر

  . تنها چیزي است که برایم مانده

      ؟رويمیکجا          ـ شاه

ور شاه دادم نشینم تا هنگام عبمیآن قدر  ، روم سر پل گذرگاه قصرمی   ـ زن

ل آن دنیا جلویش را خواهم اگر نه سر پاگر داد که داد  ...را از او بستانم

خدایش لعنت کند که خدایش به زمین گرم  )رودمیدر حالی که گرفت (

   ...بکوبدش که خدایش از زمین بردارد

  

  . گذردمیزن رفته و لحظاتی به سکوت 

  

      ؟با ما بود )ي زنهاحیران نفرین(         ـ شاه

  . با تو بود ، بی خود جمع نبند         ـ دیوانه

  ...گویم مامیمن هم          ـ شاه
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  ؟پنداريمیچرا خود را همه  ...گویی مامیمگر تو چند نفري که    ـ دیوانه

    

  . کردیم مردم مارا دوست دارندمیفکر          ـ شاه

حداقل  ، دوست دارند د تو را دوست نداشته باشند ولی من راشای   ـ دیوانه

  . کنندمینفرینم ن

  . را دوست دارند مردم شاه       ـ یکسرکرده 

  . پرستندمیمردم شاه را        ـ دوسرکرده 

  . دیدي چه طور ما را به سر پل آن دنیا حوالت داد ...این گونه   ـ شاه

      ؟ش مهمل است چه پلیاههم       ـ یکسرکرده 

مو و در زیرش  یم گذرگاهی صعب است به تیزي تیغ و باریکاهشنید   ـ دیوانه

  . خواندمیفرا جهنم دوزخیان را 

      ؟ياهتو آن جا بود       ـ دوسرکرده 

  ...نه         ـ دیوانه

      ؟دانی چنین استمیاز کجا        ـ یکسرکرده 

      ؟چنین نیست دانی میاز کجا          ـ دیوانه

  . دانممین       ـ یکسرکرده 

  . پس خفه شو       ـ دیوانه 

      ؟اگر راست باشد چه         ـ شاه

  . ندهید در همین سر پل جواب این زن را بدهیداحتیاط را از دست    ـ دیوانه

فتوحات حاال باید امور  گشایی وبعد از این همه لشگر کشی و کشور   ـ شاه

  . تق کنیمتق و فَپیرزنان را رَ

  . دهدمیاز آه پیرزنان و ضعیفان بر حذر باش که صد ملک به باد    ـ دیوانه

  . حاال باید از یک پیرزن بترسیم       ـ یکسرکرده 
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  . یا گریه کنیم       ـ دوسرکرده 

  . صالح مملکت خویش خسروان دانند )رو به شاه هابی اعتنا به آن(   ـ دیوانه

چون باد خود را به زندان قصر  ، شما دو تن )هارو به سرکرده(   ـ شاه

و رویش  دستی به سر ، رهانیدمیآن پسر را از بند  ...رسانیدمی

هنوز آن پیرزن به قصر  پوشانید ومیخور به او ي دراهکشید و جاممی

  . رسانیدمینرسیده پسرش را به او 

بده تا زندگی انها چند سکه بد ...تمام کنها آنت را بر اهبخشش شاهان   ـ دیوانه

  . خود بسازند

  . بخشش شاهانه که چند سکه نیست         ـ شاه

  . از ملکت را بدانها ببخشمیخوب نی         ـ دیوانه

  . پادشاه چین است که ملک بدو بخشم مگر         ـ شاه

  . بخشی نه زیاد که آن کم است و این زیادمیآه نه کم    ـ دیوانه

  . از خزانه صد سکه بدانها دهید تا زندگی خود بسازند   ـ شاه

  . مثل این که از نرخ نان خبر نداري ...با صد سکه   ـ دیوانه

  . دویست سکه بدانها دهید         ـ شاه

      ؟شودمیي مهیا اهبا این پول خانکنی میفکر    ـ دیوانه

  ...سیصد سکه         ـ شاه

  . گیردمیجان ن هاچاه و قناتشان که خشک شده با این پول   ـ دیوانه

   ...چهار صد         ـ شاه

  . با این پول یک گاو الغر هم نمی توان خرید  -دیوانه

  ...پانصد        -شاه

 رپول چه قدر بی ارزش و مایحتاج چه قدبین مردم نیستید تا بدانید    ـ دیوانه

  . گران شده
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تا کارشان بسازند و  باشد هزار سکه بدانها دهید )کالفه و تسلیم(   ـ شاه

  . شان از ما بردارند و این دیوانه دست از ما بداردنفرین

  ...آخر سرورم       ـ یکسرکرده 

فرمان ما را مو به مو اجرا کنید وگرنه جاي خالی آن پسرك را  بروید و   ـ شاه

  . کنممیبا شما پر 

   )روندمیبه شتاب (  ...اطاعت سرورم       ـ دوسرکرده 

      ؟راضی شدي )رو به دیوانه(         ـ شاه

  ...چه جور هم         ـ دیوانه

      ؟شويمیحاال راهی          ـ شاه

  . ر کجا که بخواهیه         ـ دیوانه

  . بیا از این گورستان برویم شاید اتفاق خوبی رخ دهد   ـ شاه
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ف | ٤٦ و ب ي  ا و  آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . ي در راهاهبیغولـ  صحنه چهارم

  

به دنبال  هایی ژنده و فقیرانه در صحنه هستند گویی در میان خاكهاروستایی در لباس يزن و شوهر

  . دگردنمیچیزي 

  

  . بود که داشتیما چیزي هاین چند سکه سیاه تن ...بگرد زن بگرد   ـ مرد

  . یابممیگردم چیزي نمیهر چه  )پریشان(       ـ زن

  . شود چند پول سیاه را به تو سپردمیزَنَک بی دست و پا حتی ن   ـ مرد

یم سوراخ سوراخ شده و شکافته حتمن از یکی از درزهاي لباسم هاتمام لباس   ـ زن

  . ریخته

آن همه خفت کشیدم تا چند پول سیاه مزد  ...ُکشمتمی )افتدمیبه جان زن (   ـ مرد

  . بمیري بهتر است ...بی عرضه ، خاك برسرت ...بگیرم که تو به باد دادي

  

  . شوندمیدیوانه و شاه وارد 
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      ؟چه خبر است       ـ دیوانه

  . رسیدهآهاي تو زورت به این زن ضعیف  )رودمیبه سوي مرد (مردك دیوانه    ـ شاه

دهد میشاه را هُل (زن من است اختیارش را دارم تو هم برو پی کارت  )عصبانی(   ـ مرد

   )شودمیو او که انتظار چنین حرکتی را نداشت نقش زمین 

  

برد که فرود میمشتش را باال  ...کشدمی هاگریزد و مرد او را روي خاكمیزن از زیر دست شوهرش 

  . خواندمیگیرد و شعري میهوا  را در شده مچ دست مرد گردي که وارددوره آورد ولی خنیاگر

  

و دست  دل سردوستان یککه به  / نه طریق عقل باشد نه شرط مهربانی   ـ گرخنیا

  . برفشانی

  

   . نشیندمیي اهدناکش گوشکند و با دست درمیمرد که خنیاگر دستش را پیچانده خود را رها 

  . کندمیکند و شروع به نفرین کردن شوهرش میزن هم در کناري گریه 

  

کا فور ...دستت بشکند ...که َرجَت گم شود لعنت به تو الهی )گشایدمیعقده (   ـ زن

ي سنگینت الهی که به تابوت در آیی اسمت را به هابریزند با این دست یتباال

  . سنگ سیاه ِبکَنند

دلم از تو چون نرنجد که به وَهم در  )خواندمینشیند و دوباره مینزدیک زن (   ـ خنیاگر

  . که جواب تلخ گویی تو به این شکر دهانی/  نگنجد

   )کندمیسنگی به سوي او پرت ( ...برو گم شو )گریان(   ـ زن

  

اندازد میي زنش هادارد و روي شانهمیي افتاده براهرود و چادرش را که به گوشمیمرد به سوي زنش 

  . نشیندمیو کنارش 
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      ؟کنیمیجبرئیلی و به ما وحی  ...تو کیستی )رو به خنیا گر(   ـ مرد

      ؟گیریدمیاگر باشم به گوش      ـ خنیاگر

بی  ، خسته شدم از در بدري از بی کاري ...به خدا قسم زندگی از پایم در آورده   ـ مرد

  . پولی و بی کسی

  . کنیمیخستگی را با زدن زنت در      ـ خنیاگر

 دراه بود بودم مزد یک هفته حمالی و خاك بیزي را که چند سکه سیعصبانی    ـ مرد

ان مگیرد و به زندگیمیما ن را دست ازاگر جبرئیلی به خدا بگو چ ...ردهراه گم ک

  . دهدمیپایان ن

  . یت به خدا به من احتیاج نداريهابراي گفتن حرف   ـ خنیاگر

رسد نه به میفریادمان به هیچ جا ن ...براي ما هیچ گوش شنوایی نیست   ـ زن

  ...نه به زمین و قصر شاه هاآسمان

  ...را چه به قصر شاه هاشما پاپتی       ـ شاه

  ...اي تُف به گور شاه و قصرش       ـ زن

  . ساکت باش زن ما هر چه داریم از شاه داریم       ـ مرد

  . ما که چیزي نداریم       ـ زن

  . داریمخوب این را هم از شاه        ـ مرد

      ؟ترسی بدبختمیاز چه        ـ زن

مملکت پر شده از  ...ت را هم خواهند گرفتاههمین جان نیمه ماند ، هیچ   ـ مرد

  . ماموران خفیه و نامحسوس

  . کردي براي مرگمیي پیش که التماس اهدقیق       ـ دیوانه

  . گفتنش آسان است       ـ مرد

  . زنیمیحالم را به هم  ...ربزهجُمردك ترسوي بی )با تحقیر(   ـ شاه
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 ، محتسبی ، مفتشی یگویمیتوکه هستی که این طور در باره من سخن  ...آي   ـ مرد

  شیخی 

      ؟یا قاضی

   )خندد(می .  او خود شاه است       ـ دیوانه

فکر کردي من از آغاز چنین بودم من هم در  ...خواهد باشدمیهر خري    ـ مرد

  . مشهریاري بودشهرخود 

      ؟پس چه شد )به مسخره(       ـ شاه

آن قدر باج و خراج  و مالیات و پول مفت به مفتش و محتسب و سپاهی و قاضی    ـ مرد

  . دادم و سهم شیخ و شاه از من ستاندند که به خاك سیاه نشستم

      ؟این همه را فقط از تو ستاندند       ـ شاه

یش که سر هاپرشکوه و برجي هافکر کردي آن کاخ ...از من و بسیاري چون من   ـ مرد

شود میي کنارش سبز ناهشد تپتا گودالی نبا ...در ابرها دارد چگونه ساخته شده

  . ما حاال ته گودالیم )نشیندمی(مرد بغض کرده 

  . شان باز شودچیزي برایشان بخوان تا دل )رو به خنیاگر(       ـ دیوانه

  دل زتنهایی  / میسینه ماال مال درد است اي دریغا مره )نشیندمیها آننزدیک (                   ـ خنیاگر

  صعب  / زیرکی را گفتم این احوال بین خندید وگفت / میجان آمد خدایا همدبه                               

  . میروزي بوالعجب کاري پریشان عال                              

  

  . کنندمیدو دلشکسته گریه  زن و مرد هر

  

  ...با این خواندنت         ـ دیوانه

برسر هر منبر و گذر و راه و بی راهی به اسم شاه و ملک از مردم پول    ـ مرد

  . چاپندمی
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  ...شاه نیست که گدا ست         ـ زن

  

  . دهدمیکند و به شاه میي سیاه را پیداهایکی از پول هادیوانه در میان خاك

  

      ؟آیدمیاین پول سیاه به چه کار من          ـ شاه

      ؟گویند تو از همه محتاج تريمیاین طور که        ـ دیوانه 

      ؟مملکت خرج دارد )عصبانی(         ـ شاه

  

  . خورندمیزند و با هم غذایی میکی نان و پنیر باز کرده به زن و مرد بفرما خنیاگر سفره کوچ

  

در فرسنگ لخت و عور و گرسنه و گفت فرسنگ میآن قلتشن راست    ـ دیوانه

  . هاییگدا و تو شاه آن

      ؟خوب که چه          ـ شاه

  . خاك برسرت ...هیچ         ـ دیوانه

اگر یک بار دیگر با من این گونه سخن بگویی  )گیردمیگلوي دیوانه را (   ـ شاه

  . کنممیر خون دهانت را پُ

بگویم به واقع شاه هستی آن مرد با  هااگر به آن )که نفسش بند آمده(   ـ دیوانه

  . کندمیي خالی ریز ریزت هادست

  

  . کندمیشاه با عصبانیت او را رها 

  

  . چه مرگت شده حاال تو زورت به ضعیف تر از خودت رسیده )رو به شاه(   ـ خنیاگر

  ...مرا دیوانه کرده       ـ شاه
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  . همسفرنشو هاخوب با دیوانه       ـ دیوانه

  . شدممیي با تو همراه ناهبراي یافتن آن شاعر نبود لحظاگر    ـ شاه

  . خوب شد آن شاعر بود که تو از برج عاجت بیرون بیایی   ـ دیوانه

      ؟گوییدمیاز کدام شاعر      ـ خنیاگر

اورا مامور  )کندمیمکث (و شاه  شاه که از دربا گریختهشاعر سوگلی    ـ دیوانه

  . نش کردهبازگرداند

   . شاعر درباري که ارزش این همه مکافات را نداردیک    ـ خنیاگر

  . گویند این یکی داردمی       ـ دیوانه

  . ي باشداهباید شاعر زبردست و یگان     ـ خنیاگر

  ...دانم از او بپرسمین       ـ دیوانه

      ؟تعریف کن داستان این شاعر با شاه چیست     ـ خنیاگر 

  

  . بگویدخواهد چیزي میگردانند و نمیشاه روي بر

  

  . کن برایمان تعریف ...میاهشاهانه نشنیدي هابگو دیگر ما تا به حال داستان   ـ خنیاگر

  . خواندمیي عاشقانه هاهرشب بربالین شاه زیر نور شمع و شراب تا صبح شعر   ـ شاه

   )دش را بگیراهکند جلوي خندمیسعی ( ...خوب ...اي واي   ـ خنیاگر

  . بوده که عاشقی یادش برود گشنگی نکشیده       ـ دیوانه

      ؟کنیدمیمسخره  )دلخور(       ـ شاه

  ...یمانه نه مشتاق شنیدن     ـ خنیاگر

گریست میگریست شاه میگریست و شاعر میچون عبادتی شبانه تا صبح شاه    ـ شاه

   )بغض کرده( ...گریست میو شاعر 

  . از مملکت را سیل بردهمیهمین است که نی       ـ زن
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  ...و گرنه ملکی برجاي نمانده بودخوب شد شاعر گریخت    ـ مرد

  

  . زنندمیمرد و دیوانه زیر خنده  ، زن

  

  ...هافهمید بدبختمیشما ن       ـ شاه

  . ي ببریماهیکی از شعرهایش را بخوان تا ما هم از این بحر معنا بهر   ـ خنیاگر

  ...آورممیچیزي به یاد ن       ـ شاه

  ...دیگر حتمن بیتی را به یاد داريآه بخوان      ـ خنیاگر

ین و آفرین و آفر ...آفرین شاهو شاها آفرین ...آفرین بر شاهو بر شاه آفرین   ـ شاه

  . آفرین

  

  . شوندمی بُروي خود را بگیرند و از خنده رودهتوانند جلمیدیوانه و خنیاگر دیگر ن

  

  . او عاشق شاه خود بود       ـ شاه

      ؟کردخودش اعتراف      ـ خنیاگر

  ...با شعرهایش       ـ شاه

      ؟شاه چه و       ـ دیوانه

  . عشق شاه یک عشق آسمانی بود       ـ شاه

  . گفتی ما هم باور کردیم       ـ دیوانه

  ...بی آبرو )آشوبدمیبر(       ـ شاه

  . خواهی چه فکري کنممیدیگر  ...شبو شمع و شعرو و شاعر  ابشاهو شرخوب    ـ دیوانه

      ؟فکردیوانه و        ـ شاه

  . این یکی زیاد به فکر کردن احتیاج نداشت ناتفاق                       ـ دیوانه



 رحیمی سنبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بوف نشرآواي

 | avayebuf.com٥٣ 
 

  . کاري نکن از این سفر جان به در نبري         ـ شاه

  . ترسممیاز همین          ـ دیوانه

و شمع همدم باشد و صبح  بینی زن شاهی که تا صبح با شراب و شعرمی   ـ مرد

  . شودمیمن و تو باخبر ن خواب که دیگر ازهم حتمن از خماري شب در 

زخم زرده ، شب بخوابد و صبح برنخیزد ، کر شود ، کورش کند اخد   ـ زن

  ...دش آبله سیاه بزندجاي بَ  ، بگیرد

  . خوش حالم که جاي تو نیستم )رو به شاه(         ـ دیوانه

  . رسدمیشعرهاي شاعرانش او را کور وکر کرده که صداي ما به جایی ن   ـ مرد

 ، آب سیاه از زیرش راه بگیرد، شمعش سیاه شود  ، به روزسیاه بنشیند   ـ زن

  . شود که روزگارمان را سیاه کرده بالینش سیاه

  

  . زن دیگر به گریه افتاده

  

مطمئنم همین حاال صد شاعر دیگر چون او صف زده در انتظار صله شعري در    ـ خنیاگر

  . دست در دربار حاضرند

      ؟دانیمیتو از کجا  ...آه صد شاعر   ـ دیوانه

  . من هم مدتی در دربار بودم   ـ خنیاگر

غائله تمام شود و من رها  نگرد تا ایهمراه او به قصر باز بیا و به جاي آن شاعر   ـ دیوانه

  . شوم

  . همان یک بار برایم کافی بود )خندد(می   ـ خنیاگر

      ؟دربار شاه الیق شما نیست ...چرا   ـ شاه

  . دانممیي عاشقانه نهاآخر من شعر   ـ خنیاگر

      ؟سرایدمیشاعري که از عشق نگوید از چه    ـ شاه
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ف | ٥٤ و ب ي  ا و  آ

 

  . میفهمیاین یکی را تو ن   ـ خنیاگر

  ...بگو تا بفهمیم   ـ شاه

  ...شاعر باید در میان مردم باشد نه وردست شاه و آفرین آفرین گویان   ـ خنیاگر

  بندد؟میشاعر از مردم چه طرفی    ـ شاه

  . هیچ شاید مردم ازما طرفی بندند   ـ خنیاگر

      ؟توانی با شعرهایت وضع ما را به سامان کنیمییعنی تو    ـ مرد

  ...دانممین   ـ خنیاگر

  . ه شعر شاعرانی چون تو دواشوده طرفی نبستیم شاید درد این ملک باز شاه ک   ـ مرد

  . شعرسیرشودي کسی با اهگویی مرد تا به حال دیدمیچه    ـ زن

  ...نه    ـ مرد

  . اول  باید شکم سیر باشد تا ُمخَت به کار بیفتد و شعر اثر کند   ـ زن

  . شود نه به شعر نه به شاهمیاین ملک به سامان ن ...نه   ـ مرد

      ؟یعنی شاه این وسط هیچ کاره است   ـ شاه

   )خنددمیکند و میدیوانه نگاهی به شاه (...رمفت خوبی خیال و  ...چه شاهی   ـ مرد

  ...هوس رانو  شکم باره   ـ زن

  

  . خنددمیدیوانه 

  

  ...ناالیق و ظالم   ـ مرد

  

  . خنددمیدیوانه بیشتر 

  

  ...نا نجیب و بی غیرت   ـ زن
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  . تواندمیش را بگیرد ولی ناهکند جلوي خندمیدیوانه سعی 

  

   ...بی خبر از ملک و ملت   ـ مرد

  

  . خنددمیدیوانه 

  

  ...خیال مردم و رعیتبی    ـ زن

  . تو را به خدا بس کنید چیزي نمانده از خنده بمیرم )خندد(می   ـ دیوانه

      ؟خنده داراست هاکجاي این حرف   ـ مرد

  . همه دق کنیممیجاي آن است که با چنین حاک   ـ زن

م را اهتوانم جلوي خندمیبینم نمیدانم چرا تو را که میاما ن )به شاه(دانم می   ـ دیوانه

  . بگیرم

  ...دیوانه است دیگر   ـ مرد

  . کرد از گریه باشد یا خندهمیمردي هم برایم فرقی نمیاگر  )رو به دیوانه(   ـ شاه

سخت نگیر مرد از یک دیوانه چه توقعی داري مطمئنم در شهر بعدي  )به شاه(   ـ خنیاگر

گردد یا میند یا خودش باز اهشاعران دربار ناز پرورد ، یابیمیشاعرت را 

  . کند که اورا بازگردانیمییابی که از پا در آمده و التماس میي او را اهگوش

      ؟تو چرا باز نگشتی   ـ شاه

هوده از شاه ازتحمل من ي بیهاف و تمجیدهمه چاپلوسی و تعریشنیدن آن    ـ خنیاگر

  . خارج بود

  . گفتیمیخوب شعر دیگري    ـ شاه

  . گفتم اما خریداري نداشت   ـ خنیاگر
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  . خرممیمن آن را از تو  )آوردمیکیسه کوچکی پول از کمرش در (   ـ شاه

      ؟چه   ـ خنیاگر

  . اگر شعري در چنته داشته باشی ...شعرت را بخوان و مزدش را بگیر   ـ شاه

  . من به پول تو احتیاج ندارم )به او برخورده(   ـ خنیاگر

گویی شاعر باید میبخوان مگر ن هابه خاطر آن )کندمیبه زن و مرد اشاره (   ـ شاه

  . باشدمیمرد

  . خواهم بشنوممیبخوان من هم    ـ دیوانه

  . شعرت را بخوان ...بخوان   ـ زن و مرد

  . آن شعر را براي شاه و دربارش گفته بودم   ـ خنیاگر

  . زندگی اشان را بسازندشعرت را بخوان و پولش را به آن دو ببخش که    ـ شاه

  . به نفع همه است که دهان من بسته باشد کنباور   ـ خنیاگر

      ؟از شاه ...ترسیمیاز که    ـ شاه

  ...نه   ـ خنیاگر

  . گور پدر شاه بخوان او که این جا نیست   ـ زن

  . بخوان هااصلن براي این   ـ شاه

  . بخوان به کوري چشم شاه هم که شده بخوان   ـ دیوانه

  . بخوان ...بخوان   ـ و مرد زن

  تو که داري این همه پیل و سپاه  ...هفت کشور را تویی امروز شاه   ـ خنیاگر

      ؟شعرت این بود   ـ دیوانه

  

کنند و شاه میکنند شعر در مدح شاه است نگاهی نا امید به خنیاگر و یکدیگر میزن و مرد که فکر 

  . کندمیناگهان خنیاگر دوباره شروع  ...کندمیها آني مسخره به همه اهخند
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روز و شب  /از جهان قسمت ستانی هر زمان  /همه ملک جهان نیست شرمت با   ـ خنیاگر

ستانی گاه از ده می /روزي از خون دل ایشان خوري/  از مال درویشان خوري

 / هم نهی وِزرو وبال بر میعال/  زَر به زخم چوب و از مردم به قهر/  گه زشهر

کین /  این همه ملک و ضیاع و کار و بار / گویی این مال منست آن گه حالل

  ي شهریار ا زمانت جمع شد

بري مال می /؟یا پدر از دانه کشتن گرد کرد / مادرت از دوك رشتن گرد کرد

صد هزاران خصم در هم  /گویی ایمان نداري تو به گور  /مسلمانان به زور

 / تو که داري این همه وانِ تو نیست /کنی میتا که یک لقمه مسلم  /کنیمی

پادشاهی از /بباید سوختنمیمال و ملکت  /جز گدایی هیچ درمان تو نیست 

  . نه از مردمت آموختن )کندمیمکث (منت 

   

شاه  ...کندمیدیوانه به شدت با دست و سوت و هورا خنیاگر را تشویق  ...مانده زشان بازن و مرد دهان

  . داردمیرود کیسه پول را از دست شاه برمیکند خنیاگر میو هیچ حرکتی ننگرد میفقط 

  

  . ارزشش را داشت )زندمیچشمکی به شاه (     ـ خنیاگر

  

  . دهدمی هارودو کیسه پول را به آنمیخنیاگر به سوي زن و مرد 

  

 ...بروید و به جان شاه دعا کنید )به کنایه(این پول از آن شماست    ـ خنیاگر

   )خندد(می

 ...حنایش را باد بِبرد ، آیدالهی به تابوت در ، نشودالهی روزش شب    ـ زن

  ...الهی

  . ما را تا آخر عمر مدیون خود کردي )رو به خنیاگر(بس کن زن    ـ مرد
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  . او باعث و بانی شد پول را هم او پرداخته ...از او تشکر کنید )رو به شاه(   ـ خنیاگر

  

  . روندمیزن و مرد به سوي شاه 

  

نابودش  ...ش را به خاك مالیدياهپوز ...خوشم آمد ، آفرین )به خنیاگر(   ـ دیوانه

  . کردي

  . تو با که هستی         ـ شاه

  ...با تو نیستم         ـ دیوانه

  

  . آیندمیخواهد به سوي دیوانه رود که زن و مرد جلوي او میشاه 

  

دانم کیستی ولی امروز بخشش بزرگی در حق میمرد ن اي )رو به شاه(   ـ مرد

دانستیم امروز این جا قرار است مین ، از زندگی بریده بودیم ...ما کردي

  . ممنون تو هستیم...چنین نعمتی نصیبمان شود

الهی از عمرش بکاهد و به عمر  ...الهی درد و بالیت بخورد در سر شاه   ـ زن

  ...الهی ...ودتو افزاید الهی شاه پیش مرگت ش

را ببخش تلخی  او )رو به شاه(بیا برویم زن  )کشدمیزن را دنبال خودش (   ـ مرد

  ...زبانش از بدي روزگار است

م اهشنید ، این را هم بگیرید )دهدمی هایک کیسه پول دیگر به آن(صبرکنید    ـ شاه

  . شودست که با چند سکه رو براه هاتر از این حرفاین روزها زندگی سخت

  

  . کنندمیزن و مرد ناباور نگاه 
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  ...الهی ...کنم و شاه را نفرینمیتا آخر عمر تورا دعا  ، خدایت خیر دهاد     ـ زن

  . نفرین کافیست ...نفرین نه     ـ شاه

  . خواستم دعا کنممی     ـ زن

      ؟توانیم جبران کنیممیچه طور      ـ مرد

  . بروید ...کندمیهمان دعا کفایت      ـ شاه

  

  . شوندمیزن و مرد راهی 

  

   )روندمی(. باز هم شعر بگو...شعر تو زندگی ما را عوض کرد )رو به خنیاگر(   ـ مرد

  . شدي مردمیتو باید شاه  )متعجب و خوش حال از کار شاه(   ـ خنیاگر

  

  . زندمیدیوانه دوباره زیر خنده 

  

  . این روزها هیچ کس سر جاي خودش نیست خنده هم دارد   ـ خنیاگر

      ؟چاره چیست   ـ شاه

خواهد وشاه کار مردم و میاگر شاعران شعر خود بگویند نه شعري که شاه    ـ خنیاگر

. به امید آن ...مُلک سازد نه کار خود و خاندانش را شاید جهان به قرار باز آید

   )شودمیراهی (

      ؟رويمیکجا    ـ شاه

  . جا که باد بوزد و راه مرا با خود ببرد هر   ـ خنیاگر

      ؟گوییمیباز هم شعر    ـ دیوانه

  . شاید شعري هم سرودم   ـ خنیاگر

  . گذردمیبا ما بیا خوش    ـ دیوانه



AVAYeBUF.com شاه و وانهدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ف | ٦٠ و ب ي  ا و  آ

 

   )او رفته(. شاید دوباره زیر این آسمان به هم رسیدیم   ـ خنیاگر

  . عجب شاعري بود   ـ شاه

  . چه صدایی داشت   ـ دیوانه

  . قدر آزاده بود چه   ـ شاه

  . بود هامثل فرشته   ـ دیوانه

  . خوانیشمییابی فرشته میي که یکی را هم که اهآن قدر آدم ندید   ـ شاه

  . برجاي نماندهمیدر این ملک دیگر آد   ـ دیوانه

      ؟حتمن این هم تقصیر من است   ـ شاه

  . پس حتمن تقصیر منه دیوانه یک ال قباست   ـ دیوانه

  . که لباس درباري به تن داريتو    ـ شاه

  . ي آن شاعر است که فراریش دادمهااین لباس ...این )با سادگی(   ـ دیوانه

  . دانستممیباید  ...پس تو اورا فراري دادي )جهدمیاز جا (   ـ شاه

  . کردمیي نداشتم داشت از ترس قالب تهی اهچار   ـ دیوانه

      ؟رودمینگفت کجا    ـ شاه

  . قبرستان   ـ دیوانه

      ؟چه   ـ شاه

گفتم قبرستان امن ترین جا براي ماندن است نه گرسنه  ...یعنی من به او گفتم   ـ دیوانه

  ...ستهاهم به مراتب کمتر از زنده هاآزار مرده ...بی سرپناه مانی نهمی

  . راه بیفت   ـ شاه

  کجا؟   ـ دیوانه

  . همان قبرستان   ـ شاه

  ...آفرین و آفرین وآفرین ...ي آبکی هستیهاشنیدن آن شعرهنوز هم در پی    ـ دیوانه

  ...بس کن این چرندیات را   ـ شاه
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  ...ي بوداهپیش که شعرهاي شاهانمیتا د ...چرندیات   ـ دیوانه

 ...انگار تازه چشم و گوشم بازشده یا از خواب برخاستم ...کر بودم ، کور بودم   ـ شاه

  . مغز استخوانم را سوزاند تاشعر آن خنیاگر

      ؟خواهی چه کنیمیخوب حاال    ـ دیوانه

  . هنوز باید آن شاعر جوان را بیابیم   ـ شاه

  ...شاعر قلم به مزد   ـ شاعر

اما اگر زودتر از ما دست دیگران بدو رسد براي خوش خدمتی هم که  ...باشد   ـ شاه

  . کنندمیش  اهتکشده تکه

      ؟مردم از بدبختی چهپس نجات این    ـ دیوانه

  . بگذار کارمان را با نجات او شروع کنیم   ـ شاه

  

  . روندمیدیوانه و شاه 
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  . رودمیبر سر راهی که به شهر ـ  صحنه پنجم

 روي سنگی نشسته و خورجینی از کتاب جلوي اوست وگرداننده گروه نمایش است  که یک مرد جوان

گاه به کتابی دیگر گه ، خواندمیکتابی هم به دست دارد که با دقت  ...هم در کنار دارد چند کتاب باز

  . ستهاجوي مطلبی در کتابیی در جستزند گومیسر 

  

ي در کنار چند بسته بار و خورجین دیگر که اهحوصلدرشت هیکل ولی ژولیده  و بی مردي میان سال و

او بازیگر نقش شاه  ...کندمیزند و گاه به راه نگاه میکهنه و فرسوده است ایستاده و بی قرار گاهی قدم 

  . است

  

      ؟کنیممیبالخره امروز چه نمایشی اجرا  )رو به گرداننده نمایش(   ـ بازیگر شاه

  . گردممیصبر داشته باش به دنبال حکایتی تازه    ـ گرداننده

از شهري به شهري دیگر از کوي و برزنی به کوي  ...خسته شدم از این آوارگی   ـ بازیگر شاه

  . کندمیر یشکممان را سآن هم براي چند پول سیاه که فقط  ، و برزنی دیگر

   )خندد(می ...در عوض تو شاهی   ـ گرداننده

  ...هاشاه احمق )زندمیزهر خند (   ـ بازیگر شاه

  . شاید روزي یک شاه واقعی شدي   ـ گرداننده
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با  ...شدممیرفتم و جزگروه بازیگران دربار میخواست به دربار میدلم    ـ بازیگر شاه

  ...سیرمییی فاخر پول فراوان و شکهالباس

  . و مغزي تهی   ـ گرداننده

  . گذار چندي هم مغزم تهی و شکمم سیر باشدب   ـ بازیگر شاه

توانی نقش شاهی خائن را بازي کنی که براي تاج و تخت میدر دربار هرگز ن   ـ گرداننده

زند میشود از ترس فریاد میکشد و آنگاه که خیانتش برمال میبرادرش را 

  ...مشعل مشعل

  ...مشعل مشعل )کندمیهیجان زده آن قطعه را بازي (   ـ بازیگر شاه

بخشد میان ناالیقش یاشاهی که از فرط غرور و خودبینی دارائیش را به فرزند   ـ گرداننده

شود و سر به کوه و بیابان میفرزندانش دیوانه  و خیانت یاز بی اعتنایو در آخر 

  . گذاردمی

ي هابر خود بلرز که بزهکاري ، تو اي بخت برگشته ...)کندمیدیالوگی را اجرا (   ـ بازیگر شاه

اي سیاه  ، خودت را پنهان دار اي دست خون آلود ...افشا نشده فراوان داري

 ...ياهسازي قصد جان کسان کردپاره پاره شدن که در پرده با ظاهرکار سزاوار 

زنان از آورد و فریادمیبر ي نهفته ضمیر سرهات از گوشهاهزدگناهان واپس

م اهاگر خواسته باشی بر بخت شورید ...طلبدمیاین دادرسان ترسناك عفو 

  ...من یک شاهم ...بازیچه سرنوشتممن اسیر  ...ي مرا وام بگیرهابگریی چشم

  ...ياهمعرکآفرین تو  )کندمیاو را تشویق (   ـ گرداننده

  

را  دیوانه هم او ...آیندمیجلو  ، هد بازي او هستندند و شااهدیوانه و شاه هم که چندي پیش وارد شد

  . کندمیتشویق 

  

  . یاد بگیر )رو به شاه(آفرین عالی بود  ...بَه بَه...آفرین   ـ دیوانه
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بینی مردم میم اهتو بهترین بازیگري هستی که تا به امروز دید )به بازیگر شاه(   ـ گرداننده

  . تو را دوست دارند

روم و نقش میولی روزي من به دربار  ...تو هم خوب بلدي چه طور مرا خر کنی   ـ بازیگر شاه

   )رودمیمغرور ( . کنممیشاه را بازي 

  . بهترین و احمق ترین   ـ گرداننده

      ؟خواهد به دربار برودمی   ـ شاه 

  . جز این آرزویی ندارد   ـ گرداننده

  . رود رخواهد به دربامیشاعر دربار گریخته بعد او    ـ دیوانه

   )رودمییش هاسراغ کتاب( . ظاهرن آواز دُهل از دور خوش است   ـ گرداننده

      ؟که هستند هااین به دیوانه)(   ـ شاه

یشان هامن عاشق نمایش ...کنندمینمایش اجرا  ، گروه بازیگران دوره گرد   ـ دیوانه

      ؟ياهتا به حال نمایش دید ، هستم

  . دربار بهترین گروه نمایش گران و بازیگران را دارد ...معلوم است   ـ شاه

      ؟چگونه است هانمایش آن ...خوش به حالت )مشتاق(   ـ دیوانه

 ریختن خون ...انتقام و نابودي دشمنان...ي ماهافتوحات و لشگر کشینمایش    ـ شاه

  . خائنان

  . باید نمایش وحشتناکی باشد   ـ دیوانه

  . کنندمیاجرا  یچه نمایش هااین   ـ شاه

  ؟کنیدمیببینم امروز چه نمایشی اجرا  )بگذار بپرسم (رو به گرداننده    ـ دیوانه

    

امروز در بازار شهر  ...گردممیبه دنبال حکایتی ساده و پر مغز  ...دانممین   ـ گرداننده

  . دهیممینمایش 

      ؟پس بقیه بازیگران کجا هستند   ـ دیوانه
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ند تا قوت و غذایی بخرند و ببینند اوضاع براي اجراي نمایش اهبه شهر رفت   ـ گرداننده

  . روبراه هست یا نه

  . را دوست دارند نمایش مردم  ...چرا نباشد   ـ دیوانه

ي نمایش اهقاضی و شیخ و مفتی به بهان حکمِ  ابمردم بله ولی هر بار سربازان    ـ گرداننده

  ...زنندمیبه هم  مان را

  . شناسند چه برسد براي نمایش نظر دهندمیشان باز ناهسرشان را از ت هاآن   ـ دیوانه

  . شناسیمیت را باز اهحتمن تو سر و ت   ـ شاه

  ...هستم هاتماشاگر همیشگی این نمایشمن    ـ دیوانه

  . در هر شهري ده نفر چون تو داشتیم اي کاش    ـ گرداننده

  . ي بیش نیستماهمن که دیوان   ـ دیوانه

این  ...گوش کن )رو به شاه و دیوانه(دانند میناراحت نباش ما را هم دیوانه    ـ گرداننده

      ؟چه طوراستحکایت 

  . بخوان   ـ دیوانه

رفت پیش شاه و از او دنبه خواست  ...ناگهی بهلول را خُشکی بخاست   ـ گرداننده

   . تا شناسد هیچ باز یکدگر ...آزمایش کرد شاهش مگر...

      ؟یعنی چه )که سر در نیاورده(   ـ دیوانه

  . گذاردمیسر به سرش  د تفریح کند وخواهمیشاه ظاهرن    ـ شاه

دهد و بهلول شلغم را به میي شلغم به بهلول اهپس به جاي دنبه تک ...آفرین   ـ گرداننده

  . خوردمیجاي دنبه 

   

  . خنددمیزند و میشاه که از این حکایت خوشش آمده دست 

  

      ؟عجب شاه زیرکی     ـ شاه
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  ؟حکایتت همین بود ، همین )به گرداننده( ...غلط کرده )ناراضی به شاه(     ـ دیوانه

    

چربی از دنبه  ...شاه را گفتا که تا گشتی تو شاه ...کنهمیبعد بهلول رو به شاه      ـ گرداننده

ز شهر ان بباید شد برومی ...طعام از قهر تو بی حالوت شد ...برفت این جایگاه

  ...تو

  

  . کندمیخندند و شاه روي تُرش میننده و دیوانه اگرد

  

      ؟حکایت دیگري نداري ...جواب دندان شکنی بود ...خوشم آمد     ـ دیوانه

      ؟این حکایات را چه کسی نوشته     ـ شاه

  ...شاعران و نویسندگان همین ُملک     ـ گرداننده

  . همه را باید از دم تیغ گذراند     ـ شاه

را  هاند ولی انگار هنوز هم خیلیاهپیش حکایات را سرود هاقرنها آن     ـ گرداننده

  ...این را گوش کن ...سوزاندمی

  . بخوان ...بخوان     ـ دیوانه

او به سگ داد آن  ...داد بهلول ستمکش را طعام ...بامدادي شهریاري شادکام     ـ گرداننده

از چنین شاهی  ...؟آن یکی گفتش که این هرگز که کرد ...همه تا سگ بخورد

      ؟دهیمیچو طعام او سگان را  ...نداري آگهی

دوختند دیگر چنین شاعران ونمایش گران و میاگر آن روز دهان بهلول را      ـ شاه

  . نداشتید ، یی چون شما جرئت نطق کشیدنهاهدیوان

گر بدانندي سگان کاین  ...گفت بهلولش  خموش اي جمله پوست  )با جسارت(     ـ دیوانه

  یعلم اهللا گر بخوردندي به ننگ  ...سر به سوي او نبردندي به سنگ...آن توست

  ...تو این حکایت را از بَري )کندمیگاه به کتاب ن(     ـ گرداننده
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  . ماهي شما دیدهااین حکایت را یک بار در یکی از نمایش     ـ دیوانه

  . بینی این قدرت کلمات استمی )رو به شاه(     ـ گرداننده

ي بگویید که اهتوانید کلممیبه جاي تحقیر و تمسخر شاهان و حکم رانان اگر      ـ شاه

  . نجات دهداین ملک را 

  . براي نجات این ملک اسم اعظم خداوند الزم است     ـ دیوانه

  . دانممیمن که ن ...دانیمیتو آن اسم را  ، خوب      ـ شاه

کتابی را (داند مییعنی این شاعر  )نگرندمیشاه و دیوانه به او ( ...دانممیمن       ـ گرداننده

  ...در حکایتی آن را گفته )دهدمیگیرد و نشان میباال

      ؟ین و اسم اعظم خداوند چیستنام مه ...واقعن )حیران(     ـ دیوانه

  . احمق چنین چیزي وجود ندارد     ـ شاه

مهین گفت اگر نام  ...سایلی پرسید از آن شوریده حال )خواندمیاز روي کتاب (     ـ گرداننده

   ...شناسی باز گو اي نیک مردمی ...ذوالجالل

  

  . کندمیاننده سکوت دگر

  

      ؟چیست آن نام     ـ دیوانه

  ...است این بنتوان گفت لیک )نان(گفت      ـ گرداننده

      ؟نان     ـ دیوانه

      ؟کشیدمیید و خدا را به تمسخر اهاستغفراهللا حال از شاه دست گرفت     ـ شاه

چل  ، گرسنه ، گذشتممی ...گفت در قحط نشابور اي عجب )خواندمیپرشور (     ـ گرداننده

من  ...نه دري برهیچ مسجد بود باز ...نه شنودم هیچ جا بانگ نماز  ...روز و شب

  . نقطه جمعیت و بنیاد دینست ...بدانستم که نان نام مهینست

  . شکم گرسنه دین و ایمان ندارد ، گویدمیراست      ـ دیوانه
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اجازه دارم این  ...دوستان گفت و گو با شما عالی بود ...کنیممیهمین را اجرا      ـ گرداننده

  . با حواشی گفتگویی که داشتیم اجرا کنمحکایت را 

  . خواهی بکنمیهر غلطی  )بی زار(     ـ شاه

      ؟تو از چه دل خوري مرد     ـ گراننده

  بري؟میازمن هم نام  ...او را رها کن     ـ دیوانه

به طرف (متشکرم گفتگو همیشه کارساز است  ...تو قهرمان نمایش هستی     ـ گرداننده

باید زودتر گروه را جمع کنیم و نمایش ، شاهنشاه من بیا  )رودمیبازیگر شاه 

  . مان را اجرا کنیم

  

  . روندمیکنند و میشان را جمع کم کم وسایل

  

  . دهدمیاین جوان سرش بوي بدي      ـ شاه

  . توانستیم در نمایششان بازي کنیممیاي کاش      ـ دیوانه

  ...مسخره در نقش دلقک و     ـ شاه

  . شدممیدانم ولی من قهرمان نمایش میتو را ن     ـ دیوانه 

  . قهرمان نمایش او نان است     ـ شاه

      ؟مگر خودت وضع مملکت را ندیدي     ـ دیوانه

  . م تو دیگر شروع نکناهبه قدر کافی دید     ـ شاه

  . حقیقت تلخ است     ـ دیوانه

خواهم کاري کنم اما فکر آن شاعر جوان جانم می ...جانم از تلخی انباشته است   ـ شاه

  . زندمیرا آتش 

      ؟بار باز گردانی و باز روز ازنو روزي از نوخواهی او را با خود به درمی   ـ دیوانه

  . خواهم او را آزاد کنم شاید او هم شاعر یا هنرمندي آزاده شدمی     ـ شاه
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  . ببینیم و تعریف کنیم       ـ دیوانه

  ...همان گونه که او به مرگ ...کنم به او نزدیکیممیاحساس    ـ شاه
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 . گورستانی دیگر ـ صحنه ششم

 

  

  

زنند و براي لحظاتی او را میکشند و قهقهه میدرباري را دست بسته وسط صحنه  کرده شاعرردو س

  . گیرندمیزیر مشت و لگد 

  

   )زندمیلگدي به او ( . الخره پیدایت کردیماب   ـ یکسرکرده 

امان سپاهیان درچشم تیزبین  توانی ازمیفکر کردي  ...مارمولک موذي   ـ دوسرکرده 

  بمانی؟

  

  . کشدمیطنابش را محکم 

  

  . سپاه یک سر دارد و هزار چشم       ـ یکسرکرده 

  . کنندمیملک را شبانه روز رصد  ، هزار مامور خفیه ونامحسوس   ـ دوسرکرده 

  . کنیممیما پشه را در هوا نعل        ـ یکسرکرده 

  . ازوراتیز قشکافیم تو که جمیکِشیم و میمو را از ماست    ـ دوسرکرده 

  . کُشدمیاگر بالیی سر من بیاید شاه هر دوتان را    ـ شاعر
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      ؟ترسانیمیحاال کارت به جایی رسیده که مارا از شاه    ـ یکسرکرده 

  ...گذاشتیم که چشم و گوش ما باشی ما خود تورا دردامان شاه   ـ دوسرکرده 

      ؟نبودم         ـ شاعر

  ...اما همین که جایت را محکم دیدي پشت به ما کردي ...چرا   ـ یکسرکرده 

  . خوف جانم را داشتم ...به من شک کرده بود ...ترسیدممیاز شاه    ـ شاعر

  ...باید از ما بترسی بدبخت نه از شاه       ـ دوسرکرده 

ت را به دست رگرد اند و قدمیکنی این شاه است که مملکت را میفکر    ـ یکسرکرده 

      ؟دارد یا سپاه که با قدرت و لشگرش ملک را به پا داشته

  ...پنداشتم که شاهمی         ـ شاعر

دارد و شاهی میبدبخت بی خبر سپاه اگر بخواهد یک شبه این شاه را بر   ـ یکسرکرده 

  . تکان نخواهد خورد گذارد آب هم از آبمیدیگر جایش 

همچنان که صد شاعر چون تو مدیحه گو و قلم به مزد تر از تو را که    ـ دوسرکرده 

  . مترصد فرصتند

ن جان حقیرم را برمن ببخشایید یاگر ا ...عفو کنید ...رحم کنید سردار   ـ شاعر

  . مانممیتا آخر عمر سگ درگاه شما 

  ...آزموده را آزمودن خطاست )کشدمیتیغ (       ـ یکسرکرده 

  ...رحم کنید ...رحم کنید )کندمیگریه (         ـ شاعر

  

  

  . شوندمیشاه و دیوانه وارد 

  

  

      ؟کردیدمیچه غلطی  ...صبر کنید )زندمیفریاد (   ـ شاه
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  . به زبان خوش حاضر به بازگشت نبود ...سرورم بالخره او را یافتیم   ـ دوسرکرده 

پناه (شاعر را در. نیست با شما دو تن همراه شود ي حاضراهدیوان هیچ   ـ دیوانه

  )گیردمیخود 

      ؟هنوز زبان درازت سرت را بر باد نداده )به دیوانه(   ـ یکسرکرده 

  ...هنوز نه         ـ دیوانه

  . بگذارید برود ...رهایش کنید         ـ شاه

      ؟کجا       ـ دوسرکرده 

  . خواهدمیهر جا که          ـ شاه

تا آخر  خواهم با شما به قصر برگردم ومی...خواهم جایی بروممیمن ن   ـ شاعر

  . بنده درگاه شما باشم عمر

ن تو قرار است شاعر کنم مثلمیدارم از بندگی رهایت  ...بس کن مرد   ـ شاه

  ...این ملک باشی نه بنده پادشاه و جیره خوار

  

  . نداههم گیج شد هاآن ...کندمی هافهمد نگاهی به سرکردهمیشاعر که انگار ن

  

  . خواهم شاعر درگاه شما باشم و مدیحه گوي شاهمیمن    ـ شاعر

      ؟آخر چرا ...خاك بر سرت         ـ دیوانه

مردم این خواهیم صداي می ، گوش ما از شعر شاعران مدیحه گو پرشده   ـ شاه

صداي چه رفته که ها آنکه در این مدت به  ملک را بشنویم و ببینیم

شان گوش فلک را کَر کرده ولی به گوش ما لعن و نفرین و دادخواهی

  ...نرسیده

  . گویید سرورممیچه        ـ یکسرکرده 



 رحیمی سنبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بوف نشرآواي

 | avayebuf.com٧٣ 
 

درستش  ...میفهمی ، شناختی نیستمیاین شاه دیگر آن شاهی که    ـ دیوانه

  . کردم

  . او را هم مثل خودت دیوانه کردي       ـ دوسرکرده 

  . شدیدمیدیدید دیوانه میاگر شما هم وضع این ملک و مردمش را    ـ شاه

      ؟کدام مردم       ـ یکسرکرده 

وما  ...که گفتی فرسنگ در فرسنگ لخت و عور و گرسنه و گدا هاهمان   ـ شاه

  . شاه چنین ملکی هستیم

سرورم برازنده شاه نیست فکرشان مشوش یک مشت بی سرو پا باشد    ـ دوسرکرده 

  . امور مهم تري داردمملکت 

  تر از مردم براي حاکم چیست؟مهم         ـ دیوانه

  . دهدمین چیزها قد نیتوي دیوانه عقلت به ا   ـ سردکرده یک

  . فعلن براي سیاست ما مردم در الویت هستند   ـ شاه

      ؟کِنف شدي )رو به سرکرده(         ـ دیوانه

      ؟یداهرا شنید ي همسایههاسرورم اخبار مرزها و کشور   ـ دوسرکرده 

      ؟جنگی دیگر در گرفته ...چه خبر         ـ دیوانه

  . دستی کرد و آماده بودهمیشه باید پیش ...نباید منتظر حمله بود احمق   ـ یکسرکرده 

ي هاتوپ ، ي همسایه در فکر تجهیز سپاهیان خود هستندهاارتش   ـ دوسرکرده 

  . نداهي دوربرد مهیا کردهاسنگین و منجنیق

  . نداهسپاهیان ما هم مجهز و آماد         ـ شاه

ي هاو منجنیق ي سنگین ترهاتوپ باید سپاهیان را دو برابر کنیم و   ـ یکسرکرده 

  . دورپروازتري بسازیم

ي هاي سنگین تر و منجنیقهابعد کشوري دیگر از ترس شما توپ   ـ دیوانه

 و هاتوپها آنتري خواهد ساخت بعد شما از ترس دورپرواز
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ها آنسازید بعد دوباره میو دورپروازترتري  ترتري سنگینهامنجنیق

ترترتري و سنگین ترترتري دور پروازهاو منجنیق هااز ترس شما توپ

  ...هاسازند بعد دوباره شما از ترس آنمی

  . بس کن دیوانه سرسام گرفتم       ـ دوسرکرده 

 ، یه حاجی بود یه گربه داشت ...توانم این بازي را تا صبح ادامه دهممی   ـ دیوانه

گربه  ، طاقچه گذاشتگوشتی خرید  ...داشتمیدوست شو خیلی هگرب

 رو سنگ قبر اون ، حاجیه زد گربه رو کُشت ، رو خورداومد گوشته

  ...داشتمیشو خیلی دوست هگرب ، یه گربه داشت یه حاجی بود ، نوشت

  ...تمام کن این بازي بچه گانه را       ـ یکسرکرده 

  . نداردمیاما این بازي تما         ـ دیوانه

  . دیوانه وراج براي تقویت سپاه وملک از هیچ کاري نباید فرو گذاري کرد   ـ دوسرکرده 

هنوز خزانه از پولی که نوبت پیش خرج تجهیز سپاه و  ...با چه پولی   ـ شاه

  . سپاهیان کردیم ترمیم نشده

  . کنیممیباج و خراج شهرها را افزون        ـ دوسرکرده 

  . کنیممیسرباز گیري را دو برابر         ـ یکسرکرده 

  . ش از جیب و جان مردم رفتاهاین که دوباره هم   ـ دیوانه

  . امنیت بها دارد ...رفت که رفت        ـ دوسرکرده 

  . که من دیدم دیگر تاب این فشار را نداردمیمرد ...نه   ـ شاه

      ؟خواهید چه کنیدمیپس        ـ یکسرکرده 

خواهیم ناممان برکشوري باشد که مین ...نو بسازیم باید این ملک را از   ـ شاه

  . باشند میفرسنگ در فرسنگش مردم لخت و عور گدا و کور تراخ

      ؟پس سپاه چه       ـ دوسرکرده 

  . شما هم در این کار ما را یاري کنید )حالیبا خوش(   ـ شاه
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  . اطاعت سرورم       ـ یکسرکرده 

  . توانم روي وفاداري شما حساب کنممی ، دانستم)میامیدوار(   ـ شاه

  ...اما اول تجهیز سپاه       ـ یکسرکرده 

  . اول رسیدگی به مردم         ـ شاه

  . اول سپاه       ـ دوسرکرده 

  . اول مردم         ـ شاه

  . سپاه       ـ یکسرکرده 

  . مردم         ـ شاه

  . پدر مردمگور        ـ دوسرکرده 

  . گور پدر سپاه         ـ دیوانه

  . گویید سرورممیشما چه  )به شاه(       ـ یکسرکرده 

داري دیوانه از او طرف( ...گور پدر تو و سپاه )جانش به لبش رسیده(   ـ شاه

  )کندمی

  . حاالکه این جور شد گور پدر شاه       ـ دوسرکرده 

  ...در مقابل شاه کنیمیت چه طور جرأ         ـ شاه

      ؟بینیمیتو شاهی  )دوسرکرده رو به ( ؟کدام شاه؟ شاه   ـ یکسرکرده 

  ...فقط یک دیوانه همراه با یک گداي آواره   ـ دوسرکرده 

  . شاه رفته و یک گدا به گدایان شهر اضافه شده   ـ یکسرکرده 

  . مملکت به قوت شاه است که برقرار است         ـ شاه

  . داردمیشاه را سپاه برقرار        ـ دوسرکرده 

  . پاشدمیشاه نباشد سپاه از هم          ـ شاه

  . سپاه نباشد شاه هیچ کاره است       ـ یکسرکرده 
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  . نشیندمیرود و کنار شاعر میو بحث همچنان ادامه دارد دیوانه خسته  این جر

  

  

ا رها آنآن وقت شاه و سپاه ورند طهبینی مردم در بدبختی خود غومی   ـ دیوانه

شعري داري در  ...گویند دیوانهمیبه من  کنند بعدمیبین خود تکه تکه 

      ؟این باره بگویی

ست که هاورنه این گرگ سال ...نداهما را به رخت و چوب شبانی فریفت   ـ شاعر

  . با گله آشناست

دانی پس چرا این قدر مزخرف میتو که چنین شعر گفتن  )(حیران   ـ دیوانه

      ؟بافتیمی

  . ي ناناهبراي لقم         ـ شاعر

      ؟فقط نان         ـ دیوانه

بیا تا  ...خیلی خوب با خورشی که قاتق نانم کنم ولی قاتل جانم شد   ـ شاعر

ي مرا باز کن تا بگریزم که در این معامله جان به هافرصت هست دست

  . در نخواهم برد

  

  . کندمیي شاعر هاباز کردن دستدیوانه شروع به 

  

  . مملکت را مفت به دست نیاوردیم که مفت از دست بدهیم   ـ دوسرکرده 

      ؟ید که این گونه طلب کاریداهچه کرد           ـ شاه

  . ي جنگ خون دادیم و عرق ریختیمهاشب در جبهه روز و   ـ یکسرکرده 

  . گنده به پا هستید و و مُر رسُحاال که          ـ دیوانه
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  . گذارندمیاز جان فشانی سپاه و سپاهی است که مردم سرآرام زمین    ـ دوسرکرده 

      ؟دیدي میآرا تو سر )رو به شاه( ...آرام کدام سر   ـ دیوانه

  . یا غم نان بود یا بیم جان         ـ شاه

  . اگر سپاه نباشد دشمن خاك ملک را به توبره خواهد برد   ـ یکسرکرده 

  . از ملک در توبره سپاه است دیگر چه باك از دشمنمیهمین حاال نی   ـ دیوانه

  ؟خواهیدمیاز ملک از آن سپاه است دیگر چه میبه راستی که نی   ـ شاه

    

  ...نیم دیگرش را )کشدمیشمشیر (       ـ دوسرکرده 

      ؟گوییدمیبه مردم چه          ـ شاه

دیوانه  ، ه عاشق او بود سر به بیابان نهادشاعرش ک مگوییم شاه از غمی   ـ دوسرکرده 

  . شد و مُرد

  . اما او زنده است و گواهی خواهد داد )رو به شاعر(  ـ شاه

  

  . آوردمیاو را از پا در  کشد ومیتیغ  یکسرکرده است که  شاعر در حال گریز

  

  . دیگر نیست       ـ یکسرکرده 

  . دهد کس دیگري هم هست که گواهی       ـ دوسرکرده 

  ...خورم و خاموشممیمهر برلب زده خون  )رودمیعقب (   ـ دیوانه

  . شویدمیرسوا  ، کندمیکسی این داستان را باور ن   ـ شاه

خایند و میدر خفا ژاژ  ...گویندمیشاید باور نکنند اما چیزي هم ن   ـ یکسرکرده 

  . گیرندمیدلخوشند که روزي انتقام 

  . ساکت کنید توانیدمیمرا ن         ـ شاه

  . ریختن خون تو برایم از ریختن خون یک سگ هم آسان تر است   ـ دوسرکرده 
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 ، شوراندمیریختن خون پادشاهان مردم را  ...نه )شودمیمانع او (   ـ یکسرکرده 

ندیدي چگونه فریدون که از تخمه خدایان بود ضحاك را در کوه دماوند 

  . به بند کشید

      ؟از تخمه فریدون و خدایانیدیعنی شما          ـ دیوانه

  . توانیم داشته باشیممیاگر هم نباشیم ادعایش را که    ـ دوسرکرده 

ي از نور و ریشی معطر و ردایی روحانی اهاین روزها هر ابلیسی با هال   ـ یکسرکرده 

دو سرکرده (...چرا ما از تخمه فریدون وکیان نباشیم ، شودمی پیامبر

   )خندندمی

    ؟سر خاندانم چه خواهد آمد بر )هراسان(         ـ شاه

خاندانت را  ...سازیم تا زیارتگاه مردم شودمیي مجلل برایت اهدخم   ـ یکسرکرده 

  . گماریم تا آن جا را آب و جارو کنند و پذیراي زوار تو باشندمی

  . دخمه که خالی است         ـ دیوانه

  . جنازه است ، جنازه ...کنیممیي پُرش اهبا جناز   ـ یکسرکرده 

شعرهایش که ماندگار نشد شاید  ...آیدمیجنازه همین شاعر به کارمان    ـ دوسرکرده 

  . ش زیارتگاهی ماندگار شوداهجناز

شغول زیارتشان گیرند و ممیمردم با دیدن خاندان شاه فقید آرام    ـ یکسرکرده 

شکمشان سیر  ، هم تا صدایشان در نیاید شوند خاندان شاهمی

  . وجانشان در امان است

  . که وحشی نیستیم ام       ـ یکسرکرده 

  . ما متمدنیم       ـ دوسرکرده 

  . تمدنی هزاران ساله       ـ یکسرکرده  

  . رودمیمو الي درزش ن ...عجب نقشه پلید و دقیقی   ـ دیوانه

  . فهمدمیبینی حتی یک دیوانه هم این را می )مغرور(   ـ دوسرکرده 
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      ؟نشیندمیببینم چه کسی به جاي شاه  )مشتاق(   ـ دیوانه

      ؟آیدمیمگر نگفتی اداره این مملکت از هر ابلهی بر   ـ یکسرکرده 

      ؟من گفتم )رو به شاه(         ـ دیوانه

  ...بله تو گفتی         ـ شاه

بازي   شناسم که نقش شاه را از خودش هم بهترمیبازیگر دوره گردي را    ـ یکسرکرده 

  . کندمی

      ؟شناسد شاه شودمیباز نش اهت او سرش را از ...او   ـ شاه

گذرد  که ریشش به اندازه ریش شاه میبه سالی ن ...شناختیمیمگر تو    ـ دوسرکرده 

  . کنیممیکنیم مرصع نشانش میزنیم معطر میبعد آن را شانه  ...شود

  . کنیممیعبایش را هم دیبا        ـ یکسرکرده 

ي از اهگذاریم چون هالمیبا شکوه برسرش و بزرگ ، دستاري مالیده   ـ دوسرکرده 

  ...نور

      ؟چه کسی است که در برابر چنین شاهی تعظیم نکند   ـ یکسرکرده 

  ...بسیار کسان         ـ شاه

 هاسپاریم تا او را در شعرمیشاعران ومدیحه گویان و حماسه سرایان را    ـ دوسرکرده 

  . بستایند هاو حماسه هاو مدیحه

پایان و محاسن بی را از کودکی با معجزات و مقدساتداستان زندگیش    ـ یکسرکرده 

  . گونه بنمایدآمیزیم تا خدايمی

بینم بامن هم چنین کردند وگرنه من هم روزي میکنم میحال که فکر    ـ شاه

  . که از مادر به دنیا آمدم کودکی آزاد بودم

مانی اما بدان سربازان گمنام ما تو را از زمین و میتو زنده  )به شاه(   ـ دوسرکرده 

  . به چشم وگوش خود هم اطمینان نکن ...پایندمیآسمان 

  . زندمیصدا  برویم که این ملک ما را       ـ یکسرکرده 
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   )روندمیدر حالی جنازه شاعر را همراه دارند ( ...پاره تنم ...وطنم   ـ هر دو باهم

  . چاره وطنبی          ـ دیوانه

      ؟حاال باید چه کنیم         ـ شاه

      ؟پرسیمیاز من          ـ دیوانه

      ؟بینیمیکس دیگري را این جا          ـ شاه

  . دیوانه شدم هاشنیدن این حرف نه ولی با         ـ دیوانه

  . تو که دیوانه بودي         ـ شاه

  . ماهپس حتمن خُل هم شد         ـ دیوانه

  ...لشگري از سپاهیان وفادار به شاه ...کنمباید لشگري مهیا    ـ شاه

  . کنممیت شرکت اهدر تشییع جناز         ـ دیوانه

  . باید تاج و تخت خود را بازپس گیرم           ـ شاه

  . به فکر جانت باش ...دیدي که از اول مال تو نبوده ...تخت کدام تاج و   ـ دیوانه

  ...من شاهم ...میفهمیتو ن         ـ شاه

حاال آسوده باش و بگذار چندي هم  ...یشهاتو شاه بودي با همه بدبختی   ـ دیوانه

  . کس دیگري این بدبختی را به دوش کشد

      ؟یعنی شاه بودن بدبختی است         ـ شاه

  . وقتی عاقبتش این باشد از بدبختی هم باالتر است   ـ دیوانه

      ؟عصبانی) پس حتمن تو خوش بختی(         ـ شاه

      ؟شوم تو چهمیي نان سیر اهمن باگرد ...دانممین   ـ دیوانه

  ...من هم         ـ شاه

      ؟تو چه ...شودمیبا یک دست لباس تنم پوشانده    ـ دیوانه

  ...من هم         ـ شاه
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 ...روممیوقتی خسته هستم سرم را روي هر خشتی بگذارم به خواب    ـ دیوانه

      ؟تو چه

      ؟خوب که چه ...من هم         ـ شاه

که مثل بچه آدم آسوده بنشین و خوش حال  )نشاندمی(شاه را با غضب    ـ دیوانه

  . ياهباش که هنوز زند

  

  . سوزدمیگرید و دیوانه دلش به حال او میشاه از احساس بدبختی 

  

  . ند گریه نکناهي که اسباب بازي اش را گرفتاهمثل بچ   ـ دیوانه

کشورم  و ، توانم دست روي دست بگذارم و شاهد نابودي خودم مین   ـ شاه

  . مردم باشم

  به حال مردم سوخته یابه حال خودت؟تو بیشتر دلت    ـ دیوانه

  . دانممین         ـ شاه

  . گوییمیباز خوب است که راستش را          ـ دیوانه

آیا لعن و نفرین مردم مرا به این روز  ...چرا سرنوشت من چنین شد   ـ شاه

      ؟انداخته

 ي آن زن تلخ زبانهاتو که چیزیت نیست اگر قرار بود به لعن و نفرین   ـ دیوانه

زخم سیاه جاي  ، زرده زخم ...تر بودشدي حالت خیلی خرابمیگرفتار 

 . شديمیچاره بی ...ندیدي را هاتو این ...آب سیاه از زیرت ، بَدت

  . ش تقصیر خود منستاهدانم هممی         ـ شاه

  . چه عجب یک کلمه حرف راست زدي         ـ دیوانه

علف  ، حیوان شوم ...خواهم سر به کوه و بیابان بگذارممیتاب) یب(   ـ شاه

  ...دیوانه شوم ، بخورم
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  . شودمیحالت هم دارد خوب  )حالخوش(         ـ دیوانه

  . نگینم بود و امروز تنها ترینمتا دیروز شاهی بودم که جهان زیر    ـ شاه

      ؟دیروز بهتر بود یا امروز بهتر است         ـ دیوانه

  . رسدمیدو مصیبت ر به نظر ه         ـ شاه

مصیبتی رفته و مصیبتی دیگر جایش  ...خوريمیپس غصه چه چیزرا    ـ دیوانه

  . را گرفته

  . راه برسدطور دست روي دست بگذارم تا مصیبتی دیگر از یعنی همین   ـ شاه

  . آیدمیفعلن کاري از دست تو برن          ـ دیوانه

ي رعدها بغرید و اي ابرها خون ا ، اي زمین بشکاف ، اي آسمان فرود آي   ـ شاه

  ...ببارید

  

  . نگردمیوشاهد این صحنه از شاه است حیران به شاه  همان گرداننده نمایش که چندي پیش واردشده

  

      ؟کندمیاجرا نمایش )به دیوانه(       ـ گرداننده

  کند؟میبه نظرت خوب بازي  ...آري         ـ دیوانه

 )رو به شاه(بله خیلی واقعی است اما کلماتش مطنطن واغراق آمیز است    ـ گرداننده

  . کندمیدیگر کسی از این جمالت احساسی و غلوآمیز استفاده ن

چرا که این کلمات عمق اندوه و احساس من  ...کنممیمن  )عصبانی(   ـ شاه

  . است

را باور ندارد معانی عمیق را هاهوده است دیگر کسی این حرفتالش بی   ـ دهگردانن

  . کرد ادامیصریح و صمی ، باید ساده

مرا به  )کندمیگریه (کند میراست مرا هم باور ن دیگر کسی حتی آه    ـ شاه

  . حال خود بگذارید
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      ؟براي او چه اتفاقی افتاده       ـ گرداننده 

به ( در جست و جوي خویشتن خویش است ...خودش را گم کرده   ـ دیوانه

 ...چه اتفاقی افتاده این چه سرو وضعی استبرایت تو  )گرداننده

      ؟بازیگرانت کجا هستند

نمایشمان را به هم زدند و شاه را با خود  ...سربازان تار ومارمان کردند   ـ گرداننده

  ...بردند

       ؟چرا         ـ دیوانه

  . گفتند اوقرار است در دربار نقش شاه را بازي کند   ـ گرداننده

      ؟کنیمیگوش  )به شاه(         ـ دیوانه

  . بالخره کار خودشان را کردند ...نامردها         ـ شاه

      ؟گوییدمیچه        ـ گرداننده

  . الخره به آرزویش رسیداگوییم بمییعنی          ـ دیوانه

  ...امیدوارم ...آه بله       ـ گرداننده

  خواهی چه کنی؟میحاال          ـ دیوانه

  . ماهفعلن که دست از کار کشید ...دانممین       ـ گرداننده

  . باز هم باید نمایش اجراکنی ...حق نداري این کار را کنی )ناگهان(   ـ دیوانه

تونم بازیگر شاهی به آن خوبی میدیگر کجا  ...با کدام بازیگر ...طور چه   ـ گرادننده

    ؟پیدا کنم

  

  . جهدمیگرداند و دیوانه ناگهان از جا میگرداننده مایوس روي بر

  

  . شناسممییکی را          ـ دیوانه

      ؟کجاست ...به راستی       ـ گرداننده
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تواند نقش شاه را میهیچ کس مثل او ن )اندازدمی شاه را جلو(همین جا    ـ دیوانه

  . بازي کند

      ؟این       ـ گرداننده

      ؟دیوانه شدي         ـ شاه

  ...دیوانه بودم         ـ دیوانه

  . اگر تا به حال شک داشتم حاال مطمئن شدم         ـ شاه

      ؟مگر تو شاه نبودي         ـ دیوانه

  ...بودم         ـ شاه

      ؟بازیگر نقش شاه       ـ گرداننده

      ؟خواهی دوباره شاه شويمیمگر ن         ـ دیوانه

      ؟چرا ولی به چه قیمتی         ـ شاه

      ؟مگر براي شاه بودن حتمن باید در دربار باشی   ـ دیوانه

      ؟بازیگر دربار بودي )گیج(       ـ گرداننده

  ...پس چه )به دیوانه(         ـ شاه

  . و بامردم حرف بزنیتوانی شاه نمایش باشی میبه جاي شاه دربار    ـ دیوانه

  . چه بگویم هابه آن         ـ شاه

ي اهاز چیزهایی که دید از خیانت سپاهیان از توطئه درباریان ...دانممین   ـ دیوانه

  . از شاهی که دیگر شاه نیست ، از فالکتی که ملک را برادشته

خوانی شاهان به مردم چه میدر حکایاتی که تو  )رو به گرداننده(   ـ شاه

      ؟گویندمی

  . آموزندمیها آنسپارند و از میبیشتر به مردم گوش    ـ گرداننده

  . شاید باید از همین جا شروع کرد         ـ دیوانه
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توان اوضاع را میو حکایات  هاکنی با این کتابمیفکر  )به گرداننده(   ـ شاه

    ؟تغییر داد

  . کنندمیدانم ولی مردم تغییر میاوضاع را ن   ـ گرداننده

      ؟ي که تغییر کرده باشنداهتا به حال چند نفر را دید   ـ شاه

  ...یک چند تایی       ـ گرداننده

      ؟ربزرگ چه باید کردییبراي یک تغ         ـ شاه

  ...تنها از خودت ...از خودت شروع کن       ـ گرداننده

      ؟کشدمیاین چه قدر  طول          ـ شاه

  . فقط شروع کن       ـ گرداننده

  . کنم به عمرتو قد دهدمیفکر ن         ـ دیوانه

      ؟بالخره بامن هستید یا نه ...باید زودتر کارمان راشروع کنیم   ـ گرداننده

      ؟گوییمیچه  )به شاه(         ـ دیوانه

  . بالخره بایداز یک جایی شروع کرد ...مگر چاره دیگري هم دارم   ـ شاه

  . شاه مردم ...شويمیتو دوباره شاه  )ذوق زده(   ـ دیوانه

  ...شاه مردم )کندمیبا خودش فکر (         ـ شاه

  ؟ببینم باز هم از آن حکایات چیزي در چنته داري )رو به گرداننده(   ـ دیوانه

    

  ...فراوان       ـ گرداننده

  . باشند هاباز هم قرار است شاهان مسخره دست دیوانه   ـ شاه

  . تمام خوشمزگی داستان به همین است         ـ دیوانه

  . مردم عاشق دست انداختن ُحکام و شاهان در نمایش هستند   ـ گرداننده

      ؟چرا         ـ شاه

  . رسدمیشاید چون در دنیاي واقعی زورشان به شاه و ُحکام او ن   ـ گرداننده
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رو (کند بازي کنم میکه شاه را بی چاره  ياهتوانم نقش دیوانمیمن هم    ـ دیوانه

       ؟گوییدمیها چه  )به شاه و گراننده

  ...توانیمیمطمئنم که        ـ شاه

  ...گذاریممیاسم نمایش را هم  ...عالی است   ـ گرداننده

  ...شاه       ـ شاه

  ...دیوانه ...چرا شاه       ـ دیوانه

   ...شاه ...چرا دیوانه       ـ شاه

  ...دیوانه       ـ دیوانه

  ...شاه و دیوانه       ـ شاه

  ...دیوانه و شاه       ـ دیوانه

  ...شاه و دیوانه       ـ شاه

  ). افتدمیراه ها آنمخالف  کند ومیقهر ( . یا دیوانه وشاه یا من نیستم   ـ دیوانه

  

  . کنیممیي بهتر از او پیدا ناهدیوان )به شاه(   ـ گرداننده

  

  . گردانندمیروند و او راباز میهر دو به دنبالش 

  

      ؟راضی شدي ...خیلی خوب دیوانه وشاه         ـ شاه

  ...چه جور هم         ـ دیوانه

      ؟شويمیراهی  حاال       ـ گرداننده

  ...هر جا که بخواهی         ـ دیوانه

  

              . شوندمیراهی 
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  سخن ناشر

ــطح آگاه باال بردن س عه  یآموزش و پرورش و  ها فیاز وظا یکیجام ــت. دولت   يمهم دولت هاس

ستبداد شد يا سور و مخالفان  سان شقان  شد و آگاه دیعا ستند. حکومت کردن بر گروه یر  یمردم ه

ــواد،یمردم ب ــ کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف س مطلوب تر و راحت تر از  اریبس

  آشنا هستند. شیاست که به حقوق خو یحکومت بر مردم

 ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

سالم يکند. در جمهور یم ایخود مه يبرا يشتریب سال به  یا شده در   32تعداد عنوان کتاب چاپ 

ــد که ب یهزار م ــت که ارزش  یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای ٪97از  شیرس اس

 يدر سال است.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیطالعه در اسرانه م زانیکُتب صفر است. م نیا یعلم

مربوط  قهیدق 15مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم

ــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21به مطالعه کتاب  ــت که  یخوان هینش اس

  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیالبته ا

  یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

ــعمجموعه نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیهزاران کتاب ممنوعه و کم  یم ی، س

  مردم داشته باشد. يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ست  ستمدارانید ش یالملل نیب ا  ادانیو

سیس شنا کردن ب یداخل یا شد. هدف ما آ کردن  داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد 

شنا سان انیخفتگان و نا آ شو شیخو یبه حقوق ان ست. تا آگاه ن و  یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میا

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیحق

ــوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف هموطنان داخل  يبرا ابیو ممنوعه و کم یص

  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکشور است که به دل
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رنگارنگ و دور  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبا ا ،بوف يآوا

شر شده از قافله فرهنگ و تمدن ب شته  شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت ينگاه دا  اجیو غرق 

ــتنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یم و مبارزه فرهنگرفُرمبرم به     یجهان مدنت يبه قافله وس

  دارد، بوجود آمد.

شکالت و موانع پ يسالها یط در شته با تمام م شده  شیگذ سور  سان رو، هزاران کتاب ممنوعه و 

صوت صورت  س اریاف در اخت يد یو پ یب شار مختلف فار و جهان قرار  رانیزبان در ا یعالقمندان و اق

  گرفته است.

که به علت سانسور قادر به چاپ  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

شارات جهان  ستند،ین رانیآثار خود در ا نمود که افتخار دارد در  یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انت

ستا سور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا يرا سان صورت  انیرانیا يعبور از  شر   گانیراداخل، ب در ن

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیشده اقدام و اآثار سانسور 

سانسور ج.ا خورده و سرخورده  نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

قدم گذاشته، نشر  ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایاز انتشار کتب و آثار خود شده اند  دیو ناام

  فراهم نموده است. تمامی این آثار ثبت و انتشار    يفرصت را برا نیبوف با افتخار ا يآوا

 بوف يآوا نشر
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