




  آدم ها

آقای ابراهیم صحافی
قمر / شمس

گزارشگر  دوم گزارشگر  اول / 
ماه  گل

آقای ناصری
دکتر میری

گالره کاوه / نغمه / شاهین /  مهدی / پروانه / 
کهنه  خر  دوم کهنه  خر  اول / 

دوم کارگر  کارگر  اول / 
مرد )آقای ایکس( / دستیار آقای ایکس
میرزا صالح / میرزای اول / میرزای دوم

ناصرالدین  شاه
نوکر  

قمرالدوله / شمس  الدوله
جالد

گل  خاتون
آقا شمس  الدین / آقا قمرالدین

مرد جنگلی / مرد کت  وشلواری / روحانی / جوان چریک / زن چریک / مردی که نقاشی می  کشد 

کارگر، آقای ایکس و دستیارش و نوکر و جالد را  کهنه خر، دو  گزارشگر، دو  * دو بازیگر می باید دو 
کنند. همچنین بازیگران قمر و شمس می باید نقش آقا قمرالدین و شمس الدین و نیز  بازی 
و  آقای ناصری  و  بازیگر،  را یک  گل خاتون  و  بازی  کنند. ماه گل  را  قمرالدوله و شمس الدوله 

کرد. ناصرالدین شاه را نیز یک بازیگر بازی خواهند 



صحنه تجسِم یک سمساری یا عتیقه  فروشی است، با وسایلی 

پیدا  وسیــــله  ای  همه  جور  اینجــــا  در  خاک  گرفته.  مستعمـــل و 

می  شود؛ از گرامافون و دوربین عهدبوق گرفته، تا ماشین تایِپ 

گردان  کامپیوتر قدیمی و هندی  کم. شمس و قمر، شا اسقاط و 

حرف  بلندبلند  کرده،  جابه  جا  را  وسایل  سروصدا  با  مغازه، 

ند و هر از گاهی 
َ
می  زنند. آن دو، اما در تمام این مدت متوجه پستوا

گوش خود را به آن  می  چسبانند. 

ورشوروندیدهبودماینجا. میگمآقاقمر!اینسماوِر شمس:

مارکنیکالست.ازاینمدلیکیاینجاست،یکیتوموزۀ قمر: 

پطرزبورگ؛یابهقولآقا»پطرزبورغ«...مگهنهاوستا؟ )بهشمس
اشارهمیکندکهادامهدهد.(

گفتیپطرزبورغ،یادمافتادناهارنخوردیم. شمس: 

یماوستا؟ ناهارچیبخور قمر: 

کهمیخواید،اشکنـــه، فقطدیگهتوروخـــدانگـــوهرچـــی شمس:

ترخینه،نیمرو.باباُمردیممابهجونشمااوستا،بسکهنوِن
کردیمتوآبدوغ.آخــهچنجــهای،دیزیای، خشکترید
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اشاره قمر به و میخواباند کشلقمهای...)گوش ساندویچی،
میکندکهادامهدهد.(

آرهجونشمااوستا. قمر:

گفتـــم راستـــیاوستـــا،تلفــنزدنواســـهاثاثدستدوم. شمس:

خریدداشتهباشه؛ اوستاِیماهراثاثیکهنمیخره؛بایدبرگه�
شمارهداشتهباشه؛بدلنباشه؛اصلباشه؛مثلاینرادیو

المپی،کارنمیکنه،خبنکنه،عوضشآندریای...
افتادن  صدای  درهمین لحظه  می  کشد.  عقب  کالفه  شمس 

گوش می  رسد. شمس و ݣݣقمر به سمت  چیزی از داخل پستو به 

دِر پستو هجوم می  برند.

کهخبرینیست.( ها؟)گوشمیخواباندواشارهمیکند شمس:

نگفتیچیبخوریماوستا؟ قمر: 

آ قای  باز می  شود. شمس دستپاچه عقب می  نشیند.  دِر پستو 

صحافی بیرون می  آید، با چهره  ای خسته و موهایی پریشان. با 

گردان ُپرحرف خود نگاه می  کند.  خستگی به شا

)باصداییضعیف(هرچیمیخواید...چهمیدونمنیمرویی، صحافی: 

اشکنهای،ترخینهای...
)بادلخوری( امروزنوبتشماستآقاشمسی. قمر: 

گذر از  شمس با دلخوری به سمت اتاق دیگر می  رود. در حین 

عرض صحنه، لحظه  ای در برابر صحافی می  ایستد و در چهرۀ او 

شمس  است.  خیره  مانده  به جایی  صحافی  می  شود.  دقیق 

صحافی  می  دهد.  تکان  او  چشم  های  در برابر  خود را  دست 

هوا  در  را  مگسی  که  می  نماید  چنان  شمس  می  آید.  به  خود 

گرفته است. به اتاق دیگر می  رود. آ قای صحافی پشت میز خود 

نیروی  و  به درمی  رود  او  تن  از  خستگی  اندک  اندک  می  نشیند. 

گهی ترحیم روی  تحلیل  رفته  اش را باز می  یابد. قمر یک برگه� آ

میز صحافی می  گذارد.
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آقایناصریُمردهاوستا. 
گهی ترحیم می  نگرد و به فکر  فرو می  رود.  صحافی به آ

هرچی باالخره ولی نبودین، خوب باهم شما که درسته 
دنیاکوتاهه.بدنیست نباشهُمردهاوستا،ُمردههمدستشاز

یهُتکپابرینختمش.
ازهمین منهم آقایخدابیامرزِ تو.( )بابشقابغذامیآید شمس: 

بیاعتنایی با را )بشقابغذا ُمرد،سالطوِنسلطانی. مرض
جلویصحافیمیگذارد.(

چقدرزود؟ صحافی: 

نیمرویموندۀدیروزه. شمس: 

عیـبنـداره.نیمـرویدیـروزهـمخوبـه...)بـومیکشـد.(چـه صحافی: 

مـیآد؟ بویـی
)بومیکشد.(چهبوییمیآد؟ قمر: 

)بومیکشد.(چهبوییمیآد؟بویینمیآد. شمس: 

کبابسلطانییه. بوی قمر: 

)پنهانیبهقمرسقلمهمیزند.( ازمغازۀهمسایهاست. شمس: 

شـمس بـه قمـر اشـاره می  کنـد و هـر دو بـه اتـاق دیگـری می  رونـد. 

گهـان  نا می  خـورد.  را  خـود  مانـدۀ  نیمـروی  آرامـی  بـه  صحافـی 

سـر برمی  دارد. لحظـه  ای 

گفتیناصریُمرده...ها؟االندیگهقلبشنمیزنه؟مغزش صحافی: 

کارنمیکنه؟جهازشازکارافتاده؟...پسحاالشروعمیکنه
بهپوسیدن.

صحافی، همچنان در فکر، به خوردن ادامه می  دهد. صدای 

مبهمی از دور به گوش می  آید و اوج می  گیرد. نور سمساری کم 

می  شود.

...
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میان پرده

کـه زیـر آن  گزارشـگر اول  گوشـه  ای نـور می  افتـد بـر دو مبـل و  در 

اسـت. ایسـتاده 

دیدنیهایعنیدیدِنچیزهایواقعًادیدنی. گزارشگر اول: 

گزارشگر  دوم وارد نور می  شود.

نمیبینیم،اماواقعًادیدنیان. کهمعمواًل چیزهایی گزارشگر دوم: 

گـزارش یـک بـا روشـروعمیکنیـم امـروز برنامـۀدیدنیهـای گزارشگر اول: 

ابراهیـم صحافـی؛ آقـای از گزارشـی دیدنـی. بسیاربسـیار
فـی. صحا

کهسالهاستنخوابیده. کهنمیخوابه،مردی مردی گزارشگر دوم: 

کهتشریفبیارن. آقایصحافیرودعوتمیکنیم گزارشگر اول:

اما اندکی شرمنده  ُپرانرژی،  کف   زدن. آقای صحافی  صدای 

و دست  وپاچلفتی وارد نور می  شود و روی صندلی می  نشیند.

بهبرنامۀخودتونخوشاومدیدآقایصحافی. 
خیلیممنونم. صحافی: 

البتهپیشازاینکهآقایصحافیشروعبهمعرفیخودشون گزارشگر اول:

بکنن،الزمهبگمآقایصحافیصاحّبیکسمساری...
عذرمیخوام...

یهآنتیکفروشیبسیاربینظیره. گزارشگر دوم:

بایدخودتونببینینآقایصحافیباچهعشقوعالقهایاز گزارشگر اول: 

اشیاءمغازهشوننگهداریمیکنن.ایشونتاریخهمۀاون
اشیاءروازحفظن.

حاالالبتهمایهگزارشتصویریهمازمغازهشونداریم.سه، گزارشگر دوم: 

دو،یک...
گــهاجــازهبدیــدبــهآقــایصحافــییــه خــبهمــکارعزیــزا گزارشگر اول: 

خوشاومــدیبگیــم.
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بگیم. گزارشگر دوم: 

خب آقای صحافِی عزیز به برنامۀ »دیدنی  ها«خوش اومدید.  گزارشگر اول: 

گر می  خواید یه خوش  وبشی با بیننده  های عزیز  بکنید تا  ا
من سؤاالتم رو مطرح کنم. 

)کمی با تته  پته حرف می  زند . ( از برنامۀ  »دیدنی  ها« تشکر می  کنم  صحافی: 

کردن به این برنامۀ بسیار دیدنی... اما  که منو  دعوت  که... 
من واقعًا نمی  دونم چه چیزی برای دیدن دارم. بی  خوابی یه 
چیز  دیدنی نیست. اگه کسی واقعًا بخواد بی  خوابی رو ببینه، 

باید بی  خوابی بکشه.
کــی  چــه نکتــۀ جالبــی... خــب جنــاب صحافــی شــما از  گزارشگر دوم: 

نخوابیدیــد؟
نور از صحنۀ گزارش می  رود. 

...
دارند   گردش  شا دو  و  صحافی  می  شود.  روشن  سمساری 

که قدیمی و مبله است، تماشا می کنند. صحافی  تلویزیون، 

در تلویزیون دارد حرف می  زند.

)در تلویزیـون(  مـن حتمـًا یـه روزی می  خوابیـدم، ولـی... ولـی  صحافی: 

کـی نخوابیـدم. کـه از  یـادم نیسـت 
اوستا چه خوب افتادی! قمر: 

گفتم. کاش اون پیرهن زرشکی  یه رو می  پوشیدی. چقدر  شمس: 

)در تلویزیون( بی  خوابی سخته؟  گزارشگر اول: 

یشمی  یه بهتر بود. قمر: 

)در تلویزیون( سخت؟ صحافی: 

اوستا تپق هم زدی؟  شمس: 

یاد.  نه ز صحافی: 




