




   آدم ها

)مدیر مدرسه( سیمین افراشته   

)دبیر ادبیات( فرهاد کاتب   

)نمایندۀ کالس( پریسا یزدانی    

)سرایدار مدرسه( گل خانم     

)دبیر ادبیات( شیوا پرتوی    

)دانش آموز( لیال  آرش     

)مربی تئاتر( ترانه عالیی   

)پدر لیال( آقای آرش    



)صحنه تجسم دفتر  یک مدرسه است، اما باید این صحنه 

سهولت  و  سرعت  به  بتواند  که  باشد  داشته  انعطاف  آن قدر 

کافی شاپ   یا یک  و  انباری  راهروی مدرسه، یک  کالس،  به 

مردی  کاتب،  فرهاد  می شود،  شروع  که  صحنه  شود.  تبدیل 

 35 ساله، در برابر میز خانم سیمین افراشته، مدیر مدرسه 
ً
حدودا

ایستاده است. او در حالی که دارد پرونده ای را بررسی می کند، 

با تلفن حرف می زند. (

ـسال ابراهیمـــ کاتب...نامپدر کاتب...بلهفرهاد فرهاد افراشته: 

تولد۱۳۶0،محلتولدرشت...)روبهفرهاد( خانمدفتردار
میپرسهسابقۀتدريستودبیرستان؟

نداشتم. فرهاد: 

ـ)بهفرهاد( يعنیسالاولتدريستونئه؟ )باتلفن( نداشـــ افراشته: 

ـ اول،ولیالبتهـــ درواقعروز فرهاد: 

اول نفـر گفتـن ناحیـه مسـئول البتـه نداشـته، تلفـن(  )بـا افراشته: 

عضـو شـده: نوشـته رزومهشـون تـوی بـودن. فوقلیسـانس
هیئتعلمـیپژوهشـکدۀآمـوزشوپـرورش،چندیـنمقالـۀ
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علمیپژوهشی،برندۀبهترینمقالۀدانشجوییدرجشنوارۀ
چیچـی... نمیدونـم

خوارزمی. فرهاد: 

آرههمین.وشرکتدرکنفرانسزبانشناسیدر...لهستان؟! افراشته: 

ـ ـــ بلهونفراولالمپیاددر فرهاد: 

بلهاینهمنوشتهشدهاینجا.)بهتلفن( خالصههمینها افراشته: 

ديگه.)بهفرهاد( میپرسنسالفارغالتحصیلی...
.۱۳۹۱ فرهاد: 

)بـاتلفـن( ۱۳۹۱...بلـه،ترجیـحمـنمهمیـنبـود...طبیعتًا افراشته: 

مـنم خـب نـه دخترانـه... دبیرسـتان يـه بـرای مـرد دبیـر
در میتونـن ايشـون گفـت ناحیـه ولـی نبـودم... موافـق
المپیادیشـدِندانشآموزاننقشخوبیداشـتهباشـن...
دبیرسـتاِنفـروغيـهدبیرسـتانقديمـیونمونهسـت.معنـی
المپیادی نـدارهدبیرسـتاننمونـه،حتیيهدونـهدانشآموز
ایننمیشـه کهبیشاز نداشـتهباشـه...نهازخانمپرتوی
کنـه کنـه...خـدا انتظـارداشـت.باالخـرهمیخـوادازدواج

کارشروجـدیبگیـره. اوندسـتکميهخـرده بعـداز
)فرهاد می رود می نشیند. افراشته به او نگاه می کند.( 

باشه،پروندهشونرومیفرستمبراتون.  
)افراشته تلفن را می گذارد.(

المپیاد آمادگی کالسهای برای برنامهتون حاال خب
چیه؟

کیدبردانشفراَدرسِیدانشآموزها. تأ فرهاد: 

يعنیچیفراَدرسی؟ افراشته: 

کتابهایدرسیهست. کیدمنبرچیزیغیراز يعنیتأ فرهاد: 
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غیردرسی؟ افراشته: 

ـ والبتهباالبردنسطحتحلیلوافزايشدرکـــ فرهاد: 

ببینیدآقای...اسمتونهميادمرفت. افراشته: 

کاتب. فرهاد: 

کاتب، کاتب...ببینیدآقای )بهپروندهنگاهمیکند.( بله، افراشته: 

که چه اون يم. میپرداز بهش بعدًا که مسائلیه اینها
کهبدونیدشماتنهادبیرمرداین دروهلۀاولمهمهاينه

ـ مدرسههستیدوبنابراینـــ
ـ  وارد  ـ  نمایندۀ کالس ـــ )تقه ای به در می خورد.  پریسا یزدانی ـــ

می شود.(

اجازهخانم؟ پریسا: 

چیمیخوای؟ افراشته: 

ماژيکوايتُبرد. پریسا: 

در حالی که  پریسا  می دهد.  تکان  سری  بی حوصله  )افراشته 

نگاهش به فرهاد است می رود و از قفسه یک ماژیک برمی دارد، 

همچنان توجهش به فرهاد است و در رفتن تعلل می کند.(

مگهبرنداشتی؟ افراشته: 

چراخانم. پریسا: 

پسچرانمیری؟ افراشته: 

)پریسا بیرون می رود.( 

میبینید؟ازهمیناالنفضولیهاشروعشد...تابهحال  

بهدخترادرسدادین؟
ـ ِاـــ فرهاد: 

کهتابهحالسابقۀتدريسنداشتین. آه،يادماومد افراشته: 

ـ ـــ کنکور آموزشگاههای البتهدر فرهاد: 
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ایــندوتــاخیلــیبــاهــمفــرقدارن.تــودبیرســتاندخترهــا افراشته: 

ـدارمبهتــونهشــدارمــیدم ــــ يهعوضــِیدرستوحســابیانـ
گســتاخ، پــررو، بهتماممعنــا: يهحیــووِن ـ ـــــ کاتــب آقــای
ازخودراضــی،شــرور...مــناحتمــالنمــیدم،بلکــهمطمئنم
گــوش گــوشوايســادهندارنحرفهامــونرو االنپشــتدر

مــیدن.میگیــدنــه،بفرماییــد.
گل خانم، سرایدار  )افراشته می رود و یک باره در را باز می کند. 

مدرسه، با کمی دستپاچگی با یک سینی چای وارد می شود.(

گلخانم؟چیمیخوایپشتدر؟ چیشده  

چاییآوردم. گل خانم: 

)گل خانم برای فرهاد و افراشته چای می گذارد.(

کاتبآمادهشده؟ اتاقآقای افراشته: 

نه. هنوز گل خانم: 

توساعت که ديدم تدارک اتاقمجزا يه براتون فرهاد(  )به افراشته: 

کنید،تاهمشمابینهمکاران تفريحاونجااستراحت
گلخانم(  )به بتونن... اونها هم نباشید معذب خانم

گفتمتازنگتفريحنخوردهبايدآمادهبشه.
مردهست. سوسک و عنکبوت تار پِر کثیفه، نمیشه. گل خانم: 

لولههایآزمايشگاهوشیشههایاسیدهمهنوزاونجاست.
میزپايهشلقئه،صندلیفنرشدررفته.

)کالفه( گلخانم... افراشته: 

تازهشیشۀانباریهمشکسته.آقایمعلمسردشمیشه. گل خانم: 

سرمروبردیهاگلخانم...برواتاقروتمیزکن!)پروندهای افراشته: 

رابهسمتاومیگیرد.( اینروهمببربدهبهخانمدفتردار!
)گل خانم پرونده را گرفته، غرولند کنان بیرون می رود.(
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پیرزنفضول...چیمیگفتم؟  

ـ وللـهـــ فرهاد: 

بخورین... رو چاییتون شما ديگه... همینها خالصه افراشته: 

منتاخودمَنَرماتاقآمادهنمیشه.
)افراشته بیرون می رود. فرهاد با کنجکاوی به در و دیوار نگاه می کند. 

 پریسا یزدانی داخل می شود.(
ً
تقه ای به در خورده، مجددا

سالم. پریسا: 

سالم. فرهاد: 

خانمافراشتهنیستن؟ پریسا: 

رفتنبیرون. فرهاد: 

شمادبیرجديدهستین؟ پریسا: 

بله. فرهاد: 

بله. پریسا: 

)پریسا نمی داند چه باید بگوید. فرهاد نگاهش می کند. پریسا 

دنبال موضوعی برای حرف زدن است، اما در این لحظه در باز 

شیوا  او  می شود.  وارد  ـ   ـــ   30 ساله 
ً
حدودا ـ   ـــ جوانی  دبیر  شده 

پرتوی  است.(

)دستپاچه( سالمخانم.

سالم. شیوا: 

ببخشید. پریسا: 

)پریسا به سمت در می رود.(

کارداشتییزدانی؟ چه شیوا: 

کارداشتم. هیچچیخانم،باخانمافراشته پریسا: 

)پریسا بیرون می رود. شیوا متوجه فرهاد شده، سالم و علیکی 

رسمی با او می کند. فرهاد نیم خیزی شده، می نشیند.( 
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شمادبیرجديدهستین؟ شیوا: 

بله. فرهاد: 

دبیرادبیات؟ شیوا: 

بله. فرهاد: 

منشیواپرتویهستم.همکارتون،دبیرادبیات. شیوا: 

خیلیخوشوقتم. فرهاد: 

)شیوا می نشیند. فضا بین آن دو سنگین است. تا عاقبت شیوا 

این سکوت را می شکند.(

کجافارغالتحصیلشديد؟ شیوا: 

لیسانسدانشگاهتهران،فوقلیسانستربیتمدرس. فرهاد: 

فوقلیسانسداريد؟چهجالب! شیوا: 

البتهتمومنشدههنوز،فقطپاياننامهمونده. فرهاد: 

کنم. منهمامسالمیخوامارشدشرکت شیوا: 

چهخوب! فرهاد: 

البتههنوزجدیشروعنکردهم. شیوا: 

ـ کمکیخواستیدـــ گه ا فرهاد: 

)در باز شده، دانش آموز دیگری وارد می شود. او لیال  آرش است.(

خانماجازه! لیال: 

چیمیخوایآرش؟ شیوا: 

پاککِنتختهوايتُبرد. لیال: 

)شیوا سری تکان می دهد. لیال در حالی که توجهش به فرهاد 

ک کن را برمی دارد. با همان توجه پنهان  است، می رود تخته پا

گهان مکثی  به فرهاد، به سمت بیرون می رود. در آستانۀ در نا

کرده، لحظه ای به فرهاد خیره می شود و بیرون می رود. فرهاد زیر 

نگاه شیوا معذب است. چند لحظه ای سکوت و سپس...(
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پاياننامهتوندربارۀچیهست؟ شیوا: 

فعل. فرهاد: 

چی؟ شیوا: 

فعل. فرهاد: 

فعل؟ شیوا: 

بله، فعل. فرهاد: 

يعنیچیفعل؟...خبچهچیزفعل؟...گذشته،حال، شیوا: 

آينده؟
همهشون،همۀفعل،ماهیتفعل،ماهیتدستور. فرهاد: 

زبانبنويسید؟ يعنیمیخوايديهدستور شیوا: 

نه،میخوامبگماسمچیه؟صفتچیه،فعلچیه؟ فرهاد: 

مگهنمیدونیدچیه؟ شیوا: 

شمامیدونید؟ فرهاد: 

متوجهنمیشم. شیوا: 

)مأیوس( بله،مدیرگروهواستادراهنماهمهمینرومیگن. فرهاد: 

و فعل و اسم از من منظور که بفهمونم بهشون نمیتونم
صفت،اسموفعلوصفتنیست.

پسچیه؟ شیوا: 

چیستِیاینها،چیستِیاسم،چیستِیصفت،چیستِی فرهاد: 

فعل.
خبچیهستاینچیستِیفعلآقای...؟ شیوا: 

دردستورزبانیکهمندارمبهشفکرمیکنم،فعلوصفت فرهاد: 

واسم،تعريفدستورینداره.جايگاهشوندرجملههیچ
اهمیتینداره،بلکهجايگاهشوندرهستیاهمیتداره.
کهمابهاونمیگیم»اسم«؛ چهماهیتیدرهستیهست




