




7 کجا )یک نمایش برای نوجوانان(  نا

67 عروسی شغال )نمایش در یک صحنه( 

107 بر فراز برجک ها 

   فهرست   





  آدم ها

خ  پدر/ دختربچه / قاچاقچی آدم / سرباز خارجی / تروریست/ پرستاِر صلیب سر

گمرک )جز پدر و دختربچه همۀ نقش های دیگر را یک نفر  /مهاجر / ناخدا / مأمور 

کند.( می تواند بازی 

  صحنه

کوه و دشـــت و بیابـــان و دریا  کـــه باید با اندک وســـایلی به تجســـم  صحنـــه ای خالـــی 

تبدیل شـــود.



یـادآوِر  بایـد  آنـان  لبـاس  می شـوند.  صحنـه  وارد  دختـر  و  پـدر 

عینـک دودی  پـدر  باشـد.  خاورمیانـه  سـرزمین های  پوشـش 

امـا  نیسـت،  نابینـا  دارد.  دسـت  در  عصایـی  و  چشـم  بـر 

کم سوسـت و بـه راهنمایـی دختـر نیازمنـد اسـت.  چشـمانش 

 وسـایل ضـروری اش در آن 
ً
کـه احیانـا کیسـه ای بـر دوش دارد 

اسـت و چفیـه ای بـر سـر دارد کـه نیمـی از چهـره اش را پوشـانده 

 سـیزده سـاله اسـت، شـالی بر سـر دارد 
ً
که حدودا اسـت. دختر  

و کیسـه ای بـر شـانه کـه به احتمـال در آن هـم وسـایل ضروری و 

شـاید عروسـکی قـرار داشـته باشـد.

خالصه...قصۀمابهسررسید. پدر:

کنی. ازآخربهبعدتعریف دلممیخوادیهقصهرویهبار دختر:

کهبهآخربرسه،دیگهبعدینداره. قصه پدر:

میشهبعدینداشتهباشه؟ دختر:

چطوریمیشهداشتهباشه؟ پدر:

کردن اونشاهزادهودخترباهمازدواج تومیگی:»بعداز دختر:

کردن.« وتاآخرعمربهخوبیوخوشیباهمزندگی
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خب؟ پدر:

باهمعروسی اونکه  از پسادامهداره.بعدشچیه؟بعد دختر: 

کردنداستانشونچیمیشه؟
اوندیگهاهمیتینداره. پدر: 

چرانداره؟ دختر: 

بچهدارمیشنوزندگیمیکننمثلهمه. پدر: 

مثلتو؟ دختر: 

مثلمن. پدر: 

زندگیتواهمیتینداره؟زندگیمنچی؟ دختر: 

پدر می ایستد و خستگی در می کند. برمی گردد و به پشت سر 

می نگرد. سعی می کند در دور دست چیزی بیابد.

بهچینگاهمیکنی؟
میخوامببینمخونههنوزدیدهمیشه. پدر: 

کنارصنوبرها. آرهاونپایینه، دختر: 

منصنوبرهارونمیبینم. پدر: 

دودروبایدببینی.ازخونهدودبلنده. دختر: 

پدر برمی گردد و چند گامی برمی دارد. می ایستد. کفش خود را 

درآورده و سنگ ریزه هایش را می تکاند.

کنی؟ خستهشدی؟میخوایاستراحت
بهراهمیافتد.( یم.)پدر یادیدرپیشدار راهز پدر: 

کسیهمچشمبهراهموننیست. عجلهاینداریم، دختر: 

چراعموتمنتظرمونه. پدر: 

منتظرموننیست. دختر: 

گفتههمهچیروروبهراهمیکنهبرامون. گفتهزودتربیایین. پدر: 

یم دار که دادم نامه براش میکنه. رد مرز از رو ما گفت
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بیابون، دشت، کوه، یم. دار پیش در یادی ز راه میآییم.
کنیم. طی باید رو زمین نصف تقریبًا یا، در رود، جنگل،

بهچیزیمیگیرد.سکندریمیخوردومیافتد.( )پایپدر

چیشد؟اذیتشدی؟ دختر:

نه. پدر:

بایدمواظبباشی! دختر:

کورهــاخلــقنکــرده،وگرنــهاینهمــه بــرای خــدازمیــنرو پدر:

بلندینداشــت. و پستی
کورنیستی. تو دختر: 

دارممیشم. پدر:

گفتهاونجاچشماتخوبمیشه. عمو دختر:

اگهخدایهروزچشـماشرومیبسـتوتویزمینراهمیرفت، پدر: 

جنـگل اینهمـه تـوی میکشـن چـی کورهـا میفهمیـد تـازه
کـوهودشـتوبیابـون،همـهشهـمسـنگالخوچالهچولـه. و

بریـم! بایـد راهزیـادی )برمیخیـزد.( 

گهعموروببینیچطوریمیشناسیش؟ ا دختر:

کـــه گرچـــهیهخـــردهجوونتـــر.معلومـــه اونشـــبیهمنـــه. پدر:

میشناســـمش،هرچنـــدبیســـتســـالهندیدهمـــش.
مدتی  می روند.

جوابسؤالمنوندادی. دختر:

کدومسؤال؟ پدر: 

زندگیتواهمیتینداره؟ دختر:

برایتویقصههانه. پدر: 

زندگیمنچی؟ دختر: 

برایمناهمیتداره. پدر: 
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کهقصهنیستی. تو دختر: 

ولیقصهبلدمخیلی. پدر: 

گفتی. همهروبارها دختر: 

داستاننوحرونگفتمبرات. پدر:

کشـتیمیسـازه،ازهـرحیوونـییـهجفـت کـهیـک همـون دختر:

میبـرهتـوش؟بعـدتوفـانمـیآدوهمـۀزمیـنروآبمیگیـره.
گفتمبرات؟ پدر: 

دهبار. دختر:

قصۀیونسرو؟ پدر:

همونکهیهنهنگاونومیبلعه؟ دختر:

پدر می ایستد.

چیشد؟
کهدیشبخوابیهنهنگرودیدم. یادماومد پدر:

نکنهتوهمتوشکمنهنگبودی؟ دختر:

کهخودشوانداختهبهخشکی. دیدم پدر:

چرا؟ دختر:

بهمنگفت. پدر:

باهاشحرفزدی؟ دختر: 

کرده، به راه می افتد. پدر درنگی 

تابهحال که نداره وجود داستانی دیگه انگار واقعًا پس پدر:

براتنگفتهباشم.
میتونیبهجایقصۀیونسداستاننهنگروبرامتعریف دختر:

کنی.
نهنگهاداستانندارن. پدر:

پسچراخودشونومیندازنتوخشکی؟ دختر:

کسینمیدونه. پدر:
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توبراشداستانبساز. دختر:

بلدنیستم. پدر:

کارنیست. پسدیگهقصهایدر دختر:

کنم. میتونمقصههارویهجوردیگهبراتتعریف پدر:

چهجوری؟ دختر:

یهقصۀدیگهست. ازآخربهاول.اینجوریانگار پدر:

کهعقبعقبمیرن. مثلفیلمهایی دختر:

بـه ازمـرگشـروعمیشـهمیرسـهبـهتولـد.)پـدرمیایسـتدو پدر:

مینگـرد.( دوردسـت، بـه پشتسـر،

بهچینگاهمیکنی؟ دختر:

خونه. پدر:

خونهدیگهنیســـت.همهشســـوخت.حتـــیدودشهم دختر:

دیگـــهدیدهنمیشـــه.
نور می رود.




