
خشیخیال ماجراهای آقای یخو
نویسنده: ترانه جوانبخت

نشانامه از جلد دوم کتابم «ماراتن به توان فردا» است. این انمای
نشانامه در سال   از وزارت ارشاد در تهران۱۳۹۱مجوز انشر این انمای

 صادر شده است.
نشانامه به  هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای

صورت چاپ و انشر یا اجرا روی صحنه بدون کسب اجازه کتبی از
 انویسنده این اثر ممنوع است. همه حقوق مادی و معنوی این اثر برای

نیباشد. انویسنده آن محفوظ م
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خیالخوشآقایماجراهای

:هاشخصیت

شرکتمهندسطهماسبیناصر

هنرمندودانشگاهمحققجمالینگین

دانشگاهاستادیخواهوطنسیاوش

روزنامهیخبرنگارپورحسنرضا

شرکترییسنوروزیحجت

منشیتوکلیسمانه

دانشجویان

عابران
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اولپرده

.بهاریعصریک.نگینوناصریخانه

.هاپنجرهرویتوریسفیدهایپردهبهآراستهمبلهآپارتمانیکپذیراییسالن:صحنه

تابلویچندوسالنوسطکاناپهیککنارمبلدووآندورهایصندلیونهاریخوریمیز

ایشیشهمیزدووکاناپهروبرویتلویزیونمیز.استسالندیوارهایروینگیننقاشی

تلفنمیز.استشیرینیظرفمیزهاازیکیروی.داردقرارهامبلجلویشکلمربعی

.استبوفهکنار

1

)نگین-ناصر(

سالنواردنگین.کندمینگاهگرفتهدستشدرکهکتابیبهونشستهمبلیرویناصر(

.)نشیندمیدیگرمبلرویناصرکناروشودمی

بیارم؟شام:نگین

.دیگهساعتیه.ندارماشتهافعل:ناصر

یه؟نویسیبرنامهبهراجع):ناصرکتاببهاشارهبا(نگین

کههمشرکتهایژهپرو.دارهکاربردیخیلیروزااین.Javaنویسیبرنامهزبان.آره:ناصر

.نمیرهپیشJavaبدون

.زدزنگرضاپیشساعتدو:نگین

گفت؟میچی:ناصر

.نمیشیمتفنگدارسهقدیممثلچرابگوناصربهگفت:نگین

حسابیبگیبهشیخواستیمی.بذارهنوردیکوهیبرنامهیخوادمیرضااینباز:ناصر

.هستمشرکتکارهایگرفتار



یخوشیخیال آقای جوانبختترانه4ماجراهای

.بزنیزنگبهشیخونهاومدیگفت.کرداصرارولیگفتمبهش:نگین

راگوشی.رودمیتلفنمیزسمتبه.گذاردمیمبلجلویمیزرویراکتابناصر(

.)زندمیحرفتلفنیرضابا.گیردمیشمارهوداردبرمی

)مکث(.بیاینشهرزادوتو.دیگهنه.)یخنددمی(ناتینگهام؟یداروغهچطوری:ناصر

دانشگاهتواستادیارپستکهسیاوش.)یخنددمی(.بیادکنیممیدعوتهمروهودرابین

بیایننهارجمعهاینمیگه):نگینبهیخطاب(.ندارمیخبر.نه)مکث(.گرفتهتهران

کنی؟عوضروکارتیخوایمیپسمیگی؟جدی)یخطپشتبهیخطاب(.پیشمون

سریخاروندنوقت.کشهمیکارازمحسابینوروزیاین.زیادهروزااینکارم.آره)مکث(

کی.یخوبچه)مکث(.تابستونیواسهبمونهرفتنمونکوه)مکث(.نذاشتهمواسه

.فرانسهبرمسفریهدیگهیهفتهسهیخواممیمیگه):نگینبهیخطاب(بری؟یخوایمی

.بهترهپیشمونبیاینسفرمازقبل

.ناصرنکنرددعوتشو:نگین

.باشهمیگهنگین.هدفبهزدیبالیخرههودرابین):یخطپشتبهیخطاب(ناصر

.یخدافظ.باشه.)یخنددمی(

.)گذاردمیسرجایشراتلفنگوشیناصر(

.کارکنمشرکتیپروژهرویاتاقمیرم:ناصر

.)شودمییخارجصحنهازوداردبرمیمیزرویازراکتابناصر(

2

)سیاوش-نگین-ناصر(

ظرف.شودمیسالنواردمیوهظرفبانگین.نشستهناصرکنارکاناپهرویسیاوش(

.)شودمییخارجصحنهازدوباره.گذاردمیمبلجلویمیزرویرامیوه

کنی؟میچهشرکتتوکارازغیربهروزهااین:سیاوش
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.کنممیبازنویسیدارمکهنوشتمنامهنمایشتاچند:ناصر

.یخوبچه:سیاوش

.فعالههمنگینالبته:ناصر

.)زندمیلبخندسیاوش(

.کنهمیهمدیگهکارهایدانشگاهتوتحقیقاتیکارهایازغیرپس:سیاوش

همنامهنمایشالبته.سازهمیگیتارواسهآهنگ.کشهمینقاشیتابلوی.آره:ناصر

همرو...وترجمهوداستانوشعر.کنهمیکهیهکارهاییازبعضیایناتازه.نویسهمی

همفلسفهدکتراییخواممیمیگهبهمیخانومتازهباشداشتهرواینها.کناضافهبهش

تو.نمیدهگوشحرفمبهمیرههدراستعدادهاتنکنکاریپراکندهگممیبهش.بگیرم

.کنهاثربلکهبگوبهش

نه؟کهچرابکنهمختلفکارهایدارهدوساگهیخب:سیاوش

اشارهتابلوبه.رودمیسالنتابلوهایازیکیطرفبهوشودمیبلندجایشازسیاوش(

.)کندمی

کشیده؟نگینروتابلواین:سیاوش

سالنتابلوهایسایربهدستبا(تابلوهایبقیه.کشیدهپیشسالسهحدود.آره:ناصر

.کشیدهنگینهمرو.)کندمیاشاره

.بذاریچشمرویبایدروهنرمندیاینبهزنناصر):لبخندبا(سیاوش

.)نشیندمیناصرکنارکاناپهرویسیاوش(

شنوا؟گوشکواماشومتمرکزنویسینامهنمایشهمینرویمیگمبهش:ناصر

کنه؟ولرونقاشیمیگییعنی:سیاوش

وکنهولهمرونقاشیاگهالبته.چراروهاشفعالیتیبقیهولی.نهکهرونقاشی:ناصر

نتیجهبهترمیذارهکهانرژیووقتاینهمهبشهمتمرکزنویسینامهنمایشرویفقط
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.میده

جلویمیزدورویراآنهاوشودمیسالنواردچنگالوکاردوظرفسهبانگین(

.)نشیندمیمبلروی.گذاردمیناصروسیاوش

.میگهاستعدادهاتازبهمناصر):نگینبهیخطاب(سیاوش

.کنممیکاریپراکندهچرامیگهلبد:نگین

.)کنندمینگاههمبهناصروسیاوش(

میرهکارتراندمانهمبشیمتمرکزهاتفعالیتاینازیکیرویفقطاگهنگین:ناصر

دونیمیبردنپیشهمباروکاراینهمهآیخه.بذاریلزمهانرژیووقتکمترهمبالتر

یخواد؟میانرژیووقتچقدر

ویخونهازبیرونگردشمیرمتوبایخونهمیامدانشگاهازکهعصرهابیشترکهمن:نگین

.میرسمهممسواریدوچریخهواستخربههاجمعهتازه.رسممیکارهامبههاشب

نمیشی؟نگینمثلچراتواصل.گیریمیسختداریتونظرمبه.ناصرببین:سیاوش

.)بردبالمیتعجبباراابروهایشناصر(

برسم؟شرکتکارهایبهچطورپسکنم؟کاریپراکندهانقدرمن؟:ناصر

بههمتویخبرسهمیدانشگاهتوشتحقیقاتیکارهایبهنگینکهطورهمون:سیاوش

.باشداشتههمروتدیگههایفعالیتوبرسشرکتکارهای

یخورین؟نمیمیوه:نگین

.)یخورندمیوکنندمیپوستپرتغالوسیبناصروسیاوش(

.بیارمچایمیرم:نگین

.)شودمییخارجصحنهازنگین(

رویکنیتشویقشکهاینجایبههستیهمهمکارشدانشگاهتویکهتو:ناصر

.کنیمیتشویقشکاریپراکندهبهداریبشهمتمرکزنویسینامهنمایش
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زمانهمرومختلفومتنوعکارهایتونننمیهمهکاری؟پراکندهمیگیاینبه:سیاوش

طورهمینکنیتشویقشکهاینجایبه.استثنائهیهزناینهمهبیننگین.بدنانجام

کنی؟ایجادبراشمحدودیتیخوایمیبدهادامه

ازنگینجلوییخوامنمی.کنیمعوضروبحثموضوعاصل):ناراحتیبا(ناصر

.کنیدفاعهاشکاریپراکنده

.کاریپراکندهنمیگماینبهمن:سیاوش

چی؟پس:ناصر

.یخلقیتتبلوریعنیاین:سیاوش

.میرهجلوتریخیلیبنویسهنامهنمایشفقطاگه:ناصر

همشونیکیکدوم.هستدنیاتونویسنامهنمایشاینهمه.کنیمیفکراشتباه:سیاوش

نظربه؟...وموزیسینهمنقاشههممترجمههمکنهمیعلمیتحقیقاتکاردانشگاهتو

.حیفهواقعاکنهنویسینامهنمایشقربانیروهاشفعالیتیهمهنگیناگهمن

سالنواردیخوریچایهایقاشقوقنددانوچایهایلیوانحاویسینیبانگین(

قنددانوهاقاشقوچایهایلیوان.دهدمیقرارمبلجلویمیزرویراسینی.شودمی

.)شودمییخارجصحنهازسینیباوگذاردمیمیزرویسینیازرا

میره؟پیشیخوبهاتپروژه.بگویخودتاز:ناصر

.گرفتمهمدکترادانشجویتادو.آره:سیاوش

.)کندمینگاهشانناصر.یخورندمیچایسیاوشونگین(

یخوری؟نمیچایچراناصر:نگین

.ندارمچایبهمیل:ناصر

ناراحتی؟چیزیاز:نگین

.)یخنددمیسیاوش(



یخوشیخیال آقای جوانبختترانه8ماجراهای

.دارهزنیچنینکهباشهیخوشحالهمیخیلیبایدناراحت؟:سیاوش

.نمیدیگوشحرفامبهکهیخوشحالمهمیخیلی.نیستمناراحت.یخانومنه:ناصر

کنم؟کارچه:نگین

.بسازهبقیهمثلزنیهاستثنایینگینازیخوادمیآقا.چیهیچ:سیاوش

.)کندمینگاهشانناصر.یخندندمینگینوسیاوش(

داره؟یخندهکجاش:ناصر

یخوای؟میهمینوواقعا:نگین

.باشیخودتمیگم.باشدیگرانمثلنمیگم:ناصر

یخودمبکنمهمدیگهکارهایاگهیعنیهستم؟یخودمنویسینامهنمایشبافقط:نگین

نیستم؟

نمیشی؟نگینمثلچراتوناصر:سیاوش

اینازیخودتبهچراتو.)کندمیفکر(.نمیشهشرکتکارهایبا.گفتمکهقبل:ناصر

نمیدی؟پیشنهادها

کارهایاونمثلداشتمنگیناستعدادهایاینازهممناگه):لبخندزنان(سیاوش

.کردممیمختلف

.کنیباوریخودتولزمهفقط.داریحتما:نگین

.بکنممختلفکارهایکهکردیخواهمسعیبعدبهاینازهممن.باشه:سیاوش

.رفتنخواهدپیشهمدانشگاهتوتونتحقیقاتیکارهایهاکاریپراکندهاینبا:ناصر

اویشانهبهکوتاهیضربهدو.گذاردمیناصریشانهرویراراستشدستسیاوش(

.)داردبرمیرادستشوزندمی

بندی؟میشرط:سیاوش

.معلومهحالازنتیجه.نیستبستنشرطبهنیازی:ناصر
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بندی؟نمیشرطچرامطمئنینتیجهازکهتو:سیاوش

چی؟سر:ناصر

.داریدوسکهچیهر:سیاوش

.نمیادیخوشمبندیشرطازمن:ناصر

.)شودمیبلندجایشازناصر(

.بدمنشونروارتباطیمجازیهایمحیطبرایجدیدافزارنرمبهتوناتاقمبریم:ناصر

.)شوندمییخارجصحنهازسیاوشونگینوناصر(

دوم پرده

1

)دانشجویان-سیاوش(

.بهاریبعدازظهریک.تهراندانشگاهفیزیکیدانشکده.بعدماهیک

کاراتاقآنچپقسمتواستدرسکلسآنراستقسمت.داردقسمتدوصحنه

تعدادیدرسکلسدر.استشدهجداهمازدیواریباصحنهقسمتدو.استسیاوش

کاراتاقکهصحنهچپبخش.استدیواررویبزرگیسیاهتختهونیمکتومیز

روشناستدرسکلسکهصحنهراستبخشفقطوشودمیتاریکاستسیاوش

.)ماندمی

.)استدانشجویانبهفیزیکتدریسمشغولکلسدرسیاوش(

ازبسیاریدراعدادایناز.بدمتوضیحکوانتومیاعدادیدربارهیخواممیامروز:سیاوش

.میشهاستفادهکوانتومیفیزیکهایفرمول

.نویسدمیراmsوmlوlوnحروف.کندمینوشتنبهشروعسیاهتختهرویسیاوش(

.)گرداندبرمیدانشجویانشطرفبهراسرشبعد
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قشردرالکترونانرژیسطحیدهندهنشاناصلیکوانتومیعدداسمباnحرف:سیاوش

یکنندهتعیینفرعیکوانتومیعدداسمباlحرف.هاستاتمیهستهاطرافالکترونی

کوانتومیعدداسمباml.یهالکترونیقشرایندرالکترونیدهندهجایاربیتالنوع

میدانبهنسبتالکترونمغناطیسیمیدانجهتیدهندهنشانمداریمغناطیسی

اسپینیمغناطیسیکوانتومیعدداسمباmsواستدیگهدلخواهمغناطیسی

یچهارگانهاعداداینهمگیاتمدرالکترونهر.الکترونهاسپینمقداریکنندهتعیین

متفاوتمقدارهایاتمیکدرمختلفهایالکترونبرایاعداداینودارهروکوانتومی

.دارن

اشارهنشستهکلسجلویردیفدرکهدیختردانشجویانازیکیبهدستباسیاوش(

.)کندمی

سدیماتمهایالکترونبرایانرژیسطوحوبکشتختهرویروبوراتمیمدل:سیاوش

.کنمشخصرو

.)کندمیبوراتمیمدلکشیدنبهشروعورودمیتختهسمتبهدیختردانشجوی(

الکترونیقشردرالکترونیکبادارهالکترونتایازدهیکظرفیتباسدیماتم:دانشجو

.آیخر

.)کشدمیدایرهیکیکسپس(

.برابرههمباهاشنپروتووهاالکترونتعدادپسهستیخنثیسدیماتمچون:دانشجو

.دارهپروتونتایازدهسدیماتمیهسته):دایرهبهدستیاشارهبا(

اشارهسیاوشبهکلسبیرونازدارددستشدرکاغذتعدادیکهدرحالینگین(

.)کندمینگاهدانشجویانشبهبعدونگینبهسیاوش.کندمی

شرودینگریمعادلهانضمامبهروبورمدلدرسیبقیه):دانشجویانبهیخطاب(سیاوش

.دادیخواهمآیندهیهفته
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بندازین؟عقبمقداریهروامتحانمیشهیخواهوطنآقای):پسردانشجوییک(

گذاشتیم؟روزیچهروامتحانتاریخ:سیاوش

.یخرداد16:دانشجو

هفتهیهوشیرازبرمبایدفرداشچونبدمتغییرتونمنمیروامتحانتاریخ.نه:سیاوش

به(.تعطیلهاصلدانشگاهوتمومهتحصیلیترمکههمبعدشیهفته.هستمشیراز

.میدمبهتونبعدیهفتهرودرسیبقیه.)کندمیاشارهتخته

.)شودمییخارجدرسکلسازسیاوش(

2

)نگین-سیاوش(

اتاقکهصحنهچپبخشوشودمییخاموشاستدرسکلسکهصحنهراستبخش(

وکاغذتعدادیوکامپیوترمیزیکسیاوشکارتاقادر.شودمیروشناستسیاوشکار

کهداردقراردیوارکناربزرگییقفسه.استمیزرویتلفن.داردقرارجایخودکارییک

میزمقابلتادووکامپیوترمیزپشتیکیصندلیسه.استکتابزیادیتعدادحاوی

کندبازمیرااتاقدرسیاوش.استدیوارکنارپروندهوپوشهحاویکشوییک.داردقرار

.)رودمیمیزشپشتسیاوش.شودمیاتاقواردنگینهمراهو

.بزنمدانشکدهرییسبهزنگیهمن.بشین:سیاوش

نشیندمیمیزپشتصندلیرویسیاوش.نشیندمیمیزمقابلصندلیروینگین(

.)گیردمیشمارهوداردبرمیراتلفنگوشی

پستبرایپیشنهادیینامه.بله.هستمیخواهوطن.سلم):یخطپشتبهیخطاب(سیاوش

کارودرسهایکلسگرفتارفعل.نه)مکث(...کردمدریافترودانشکدهمعاونت

.باشه)مکث(...باشمداشتهاداریمدیریتبرایفرصتکنمنمیفکروهستمآزمایشگاه

افتهمیتاریخش.شیرازمیرمایهفتهدوسفریهکهبدماطلعبهتونیخواستممی.حتما
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)مکث(...طوراینکه)مکث(...بفرستم؟رسمیینامهباید.دانشگاهتعطیلتزمانبه

.یخدافظ.ممنون.باشه

استدستشدرکهکاغذهاییونگینبهوگذاردمیجایشسرراتلفنگوشیسیاوش(

.)کندمینگاه

هاته؟نامهنمایش:سیاوش

.آره:نگین

بخونم؟کهمیدیمنبهنشهناراحتناصر:سیاوش

.نیسحسودهمانقدرهابشه؟ناراحتبایدچرا.نه:نگین

بهنگاهیسیاوش.دهدمیسیاوشبهراکاغذهانگین.یخندندمیسیاوشونگین(

.زندمیلبخندوکندمیطولنینگاهینگینبهبعد.زندمیورقراآنهاوکندمیکاغذها

.)گذاردمیمیزرویراکاغذها

.بگویخودتاز.یخب:سیاوش

.کنممیآمادهروجدیدمتحقیقاتیکاریمقالهدارم:نگین

فرستیش؟میکی:سیاوش

.بفرستمبایددیگههفتهیهتا:نگین

ژورنال؟کدوم:سیاوش

:نگین

Journal of Molecular Spectroscopy.

.)دهدمیتکانسرسیاوش(

.شدهچاپژورنالاینتوقبلمنمهایمقالهازتادو:سیاوش

رااشمقالهدوآورددرمیآنازکهکاغذهاییبینازورودمیکشوطرفبهسیاوش(

.)دهدمینگینبهوکندمیپیدا
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.کنیمبحثهمباشدربارهبعداکهبخونشون.مهمقالهدواین:سیاوش

پشتصندلیرویبعد.کندمینگاهاستمیزشرویکهکاغذهاییبهدوبارهسیاوش(

.)نشیندمیمیزش

عشقی؟یایهتاریخیهست؟چیبهراجعهاتنامهنمایش:سیاوش

.هستهماجتماعیفرهنگیمشکلتبهراجع.دوشهر:نگین

مثل؟:سیاوش

.کنمفعالیتمختلفهایزمینهتومنکهکنهقبولیخوادنمیناصرکههمینمثل:نگین

.)بردبالمیتعجبباراابروهایشسیاوش(

نوشتی؟هاتنامهنمایشتویهمموضوعایناز:سیاوش

میشمحاضراونیخاطربهمنکنهمیفکرناصر.هامنامهنمایشازیکیتوی.آره:نگین

.بمونمنویسنامهنمایشومحققبهوبرسمنویسینامهنمایشودانشگاهکاربهفقط

.یخیالهیخوشچه):یخندهبا(سیاوش

قرارانسانایختیاردرباردوکهرسالتی.رسالتهیکزندگیکهمیگمبهش:نگین

محققفقطتونمنمی.برسممختلفهایحوزهدرهامفعالیتیهمهبهبایدمن.گیرهنمی

فعالیتدارمعلقهکههاییحوزهیهمهدرباید.بمونمنویسنامهنمایشودانشگاهتو

.کنم

زندگیمتوزنیهیچواقعا.ندیدمایرانتوتومثهمن.هستیمتفاوتزنیهتو:سیاوش

واسهتوکهشوقیوشوروانگیزهاین.باشهفعالوبااستعداداینهمهتومثهکهندیدم

.ندارندیگرانداریزندگی

ونمیدهحرفمبهگوشاماکارکنهمختلفهایحوزهتوآدملزمهگممیناصربه:نگین

دانشگاهتوکارمباالبته.تریموفقبشیمتمرکزنویسینامهنمایشرویفقطاگهتومیگه

.مخالفهفلسفهوادبیاتوموسیقیونقاشیدرهامفعالیتسایرباولینیسمخالف
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یخوری؟میچای:سیاوش

.ممنون.باشه:نگین

نگاهکتابهایقفسهبهنگین.رودمیبیروناتاقازوشودمیبلندجایشازسیاوش(

وهالیوان.گرددبرمیقنددانوچایلیواندوحاویسینییکباسیاوش.کندمی

.)زنندمیحرفویخورندمیچاینگینوسیاوش.گذاردمیمیزرویراقنددان

ازماسهمنوشتیسایتتتویدیدم.سایتتتورفتمپیشروزچندراستی:سیاوش

.استبخشیدنمعناراکشیدننفسبلکه.نیستکشیدننفسصرفازندگی

.)دهدمیتکانسرنگین(

.دارییخاصیزندگییفلسفه.هستییخاصیآدمتو.نگینببین):لبخندبا(سیاوش

راستی)هیجانبا(.بشیاونهامثلتوکهباشننداشتهانتظارنبایدناصرجملهازدیگران

.کردمشروعرونقاشی

کی؟از.یخوبچه):یخوشحالیبا(نگین

.کشیدمهمکوچولونقاشیتابلوییه.پیشروزسهاز:سیاوش

.ببینمشدارمدوست:نگبن

.میدمنشونبهتیخونهپیشمبیا.حتما:سیاوش

.)بردبالمیراابروهایشنگین(

.برمبایددیگهمن:نگین

عجله؟اینباکجا:سیاوش

.دارمقرارگالریصاحببا.نقاشیگالریبرمباید:نگین

بیام؟باهاتتونممی:سیاوش

.)کندمیفکرنگین(

.باشه:نگین
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.بریمپس:سیاوش

قفلوبنددمیراکارشاتاقدرسیاوش.شوندمییخارجاتاقازسیاوشونگین(

.)کندمی

سومپرده

.تابستانیبعدازظهریک.کامپیوترشرکت.بعدماهدو

.میزهاپشتمشکیچرمیهایصندلیوکامپیوترمیزسهبابزرگاتاقیک:صحنه

وپروندهتعدادیوجاقلمییکمیزهرروی.پوشاندهراهاپنجرهرنگکرمهایکرکره

.استتلفنیکوکاغذ

1

)نوروزیحجت-توکلیسمانه-ناصر(

هایژهپروازیکیبررسیمشغولونشستهمیزهاازیکیپشتصندلییکرویناصر(

.)رودمیناصرطرفبهوشودمیصحنهواردشرکتمنشیتوکلیسمانه.استشرکت

میدین؟نوروزیآقایبهکیروپروژهاینینتیجهطهماسبیآقای:منشی

.دونمنمیهنوز):کلفگیبا(ناصر

فرصتیدیگهچونبدینبهشرونتیجهدیگهیهفتهتابایدگفتهنوروزیآقای:منشی

.نمونده

یخبرتونشدآمادهوقتهر.نموندهفرصتیکهدونممیتوکلییخانوم):عصبانیتبا(ناصر

.کنممی

کامپیوتریصفحهدرپروژهسطرهایبههمچنانناصر.شودمییخارجاتاقازمنشی(

رادستشکهدرحالیبعد.زندمیکامپیوترکلیدصفحهکلیدهایرویوکندمینگاه

.)شودمییخارجاتاقازوکشدمیبلندینفسگذاردمیاشپیشانیروی
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2

)نوروزیحجت-ناصر(

.)کندمینگاهدارددستشدرکهکاغذچندبهونشستهمیزشپشتصندلیرویناصر(

.کنمدرستشباید.نمیدهجوابکهاین.لعنتی:ناصر

.)رودمیناصرطرفبهوشودمیاتاقواردشرکترییسنوروزیحجت(

.منتظرنهامشتریمیشه؟آمادهکیپروژهاینمتنپسناصر:نوروزی

.بدمتحویلدیگهروزدوتاکنممیسعی:ناصر

اینکنیمشآمادهنتونیماگهچونبدیتحویلدیگهروزدوتابایدحتما:نوروزی

.میدیمدستازروهامشتری

.)شودمییخارجاتاقازنوروزیودهدمیتکانسرناصر(

کهاینجایبهدارم؟منکهیهزندگیاینمآیخه.زندگیاینبهلعنت):غرغرکنان(ناصر

.باشمنوروزیاینهایپروژهنگرانبایدبرمتابستونیمسافرتزنمبا

انگشتانباراکرکرهازبخشی.رودمیپنجرهطرفبهوشودمیبلندجایشازناصر(

برمیکرکرهازرادستشکشدمیآهی.کندمینگاهاتاقازبیرونبهوکندبازمیدست

شمارهوداردبرمیراتلفنگوشی.نشیندمیمیزشپشتصندلیرویدوبارهودارد

.)گیردمی

.ممنون.بگیریدلطفارومنزلشمارهتوکلییخانوم):یخطپشتبهیخطاب(ناصر

.)زندمیحرفتلفنینگینباوداردمینگهراگوشیناصر(

تمومکارمتا.دونیمیمنووضعکهتونگینببین.یخونهمیامدیرامشب.نه.سلم:ناصر

.یخدافظ.نمونمنتظرمامشب.نه.یخونهبیامتونمنمینشه

فکروکندمینگاهکامپیوترشمانیتوربهوگذاردمیجایشسرراتلفنگوشیناصر(
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.)کندمی

سیگاربازممنبفهمهنگیناگه.کرددودسیگارنمیشهکههمشرکتاینتو:ناصر

.میشهبدیخیلیکشممی

.شودمییخارجاتاقازدستبهفندکوآورددرمیجیبشازکنتسیگاریکناصر(

.)شودمیتاریکصحنه

چهارمپرده

.اولپردهدرصحنهمثل:صحنه

1

)نگین-ناصر(

بهآشفته.شودمیصحنهواردناصر.بافدمیبافتنیونشستهکاناپهروینگین(

.)نشیندمیاوکنارکاناپهرویورودمینگینطرفبه.رسدنظرمی

نگرانی؟شده؟چی:نگین

روژهپروزودترمیگهبهمهیکههمنوروزی.نمیرهپیشدرستشرکتیپروژه:ناصر

.بدمتحویل

.)گذاردمیکاناپهرویکنارشرابافتنینگین(

.میرهپیشبهترکارکنینگرانیبدون.نکنپروژهایننگرانرویخودتانقدر:نگین

.)دهدمیتکانسرناصر(

نشی؟عصبانیمیدیقولبگمبهتچیزیه:نگین

افتاده؟اتفاقی:ناصر

.نشیعصبانیکهبدهقول:نگین

.شدهچیبگو:ناصر
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.کردهعلقهابرازبهمسیاوش:نگین

بگیره؟ازمروزنمیخوادمیکهیهدوستیچهاین.کردهغلط):یخشمبا(ناصر

.)رودمیتلفنسمتبهناصر(

کنی؟کارچییخوایمی:نگین

.)رودمیناصرطرفبهنگین.داردبرمیراتلفنگوشیودهدنمیرانگینجوابناصر(

کنی؟کارچییخوایمیپرسیدم:نگین

بزنهحرفدانشگاهتویتوباندارهحق.بیادماییخونهندارهحقدیگه):یخشمبا(ناصر

.کنممیشکایتازشوگرنه

.)کندمیقطعراتلفنوگیردمیناصرازراتلفنگوشینگین(

.نکندیخالتتو.بگیرمروششمارهیخواممی:ناصر

.)داردبرمیروتلفنگوشیدوبارهناصر(

یخوای؟نمیمنودیگه.بگوراستداری؟دوسشنکنه:ناصر

همسیاوشبهرواین.منیاحساسوعشقهنوزتوزنی؟میحرفیهچهاین:نگین

.گفتم

کنم؟باورروحرفت:ناصر

اگهکردیفکرباشه؟دومشباراینکهگفتمدروغبهتکینکنی؟باوریخوایمی:نگین

کردم؟میزندگیباهاتنداشتمدوستت

.)رودمینگینطرفبهوگذاردمیسرجایشراتلفنگوشیناصر(

حرفسیاوشاینبادانشگاهتوینبایددیگهداریدوستمهنوزکهاینوجودبا:ناصر

.بزنی

بذاری؟کنارروتقدیمیدوستیخوایمیچرا:نگین

هماولازکرده؟عشقابرازمنزنبهکهیخوایمیبهتراینازدلیلچرا؟میگی:ناصر
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ازمروتویخواستمیپس.کردمیطرفداریازتانقدرنبودبیخود.داشتمشکبهش

.بگیره

.)گذاردمیاشپیشانیرویرادستشناصر(

.کنماستراحتاتاقمیرم.نزنحرفمنبالعنتیسیاوشاینبهراجعدیگهاصل:ناصر

.)شودمییخارجصحنهازناصر(

.کنننمیزندگیانگارنشهدعواشونهمبازنسراگهکههممردهااین:نگین

.)زندمیحرفیخطپشتباوداردبرمیراتلفنگوشینگین.زندمیزنگتلفن(

براتفردا.باشه.دادیکهیخبریازممنون.کردییخوشحالممیگی؟جدی.سلم:نگین

.یخدافظ.میارم

.)شودمییخارجصحنهازوگذاردمیراتلفنگوشینگین(

2

)رضا-ناصر-نگین(

دوکهدرحالیناصر.هستندنگینتابلوهایکردننگاهمشغولسالندررضاونگین(

ودهدمینگینورضابهراهالیوان.شودمیصحنهوارداستدستشدرمیوهآبلیوان

.)نشیندمیمبلروی

یخوری؟نمیمیوهآبیخودتناصر:رضا

.رگتوزدممیوهآبحسابیاومدنتازقبل.نه:ناصر

مبلجلویمیزرویرالیوانشویخوردمیمیوهآبرضا.یخندندمیرضاوناصر(

.)گذاردمی

هنوزآقا):رضابهیخطاب(.رگتتوزدناینباهمتو):ناصربهیخطابناراحتیبا(نگین

.کنهمیقایممناز.کشهمیسیگار

.)گذاردمیمبلجلویمیزرویرامیوهآبپرلیواننگین(
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روسیگارنگفتبهتنگینمگهکشی؟میسیگارهنوز):ناصربهیخطابتعجببا(رضا

کنار؟بذاری

.کنهپنهونتونستمیازمکیتابودکردهفکرنیسمعلوم.فهمیدمکتشبویاز:نگین

.)کندمینگاهناصربهناراحتیبانگین(

انقدرنوروزیاینکناربودمگذاشتهروسیگار.نوروزیهاینتقصیر):شرمندگیبا(ناصر

.بزنمپکیهشدممجبورکهداداسترسبهمشرکتهایمشتریاینباروزهااین

.)دهدمینشانرضابهوآورددرمیسیگارپاکتیکبلوزشجیبازنگین(

پکیهمیگهبعدهواکنهمیدودویخرهمیسیگاربستهبسته.پکیهمیگهاینبه:نگین

لباستدیگهباریهاگه.بکشیسیگارنداریحقدیگه):ناصربهیخطابعصبانیتبا(.زدم

اونواینعاشقنگوبعد.کنممیترکتکنمپیداکتتجیبازسیگاریابدهسیگاربوی

سیگاریمردمن.میرمهمیشهبرایتزندگیازوکنممیترکت.کردیترکمشدی

.یخوامنمیکنهیخودکشیسیگاربابخوادونباشهشزندگیفکربهکهمردی.یخوامنمی

اگه.نیسمهمبراتکهیخودتسلمتی.کناربذاریروسیگاربایدداریدوسمنواگه

.برمتزندگیازهمیشهبرایکهبگونیسمهممنباتزندگی

.)رودمینگینطرفبهوکندمیرضابهنگاهیناراحتیباناصر(

.مهمهبرامتوبازندگیکهمعلومهحرفیه؟چهاین:ناصر

.بینینمیمنودیگهوگرنهنکشسیگاردیگهپس:نگین

چندبرایوکنندمینگاههمبهرضاوناصر.شودمییخارجسالنازناراحتیبانگین(

.)شوندمییخیرههمبهساکتلحظه

.کناربذارهمیشهبرایرولعنتیسیگاراین.میگهدرستنگین:رضا

ترسممی.ندارمروسیگارطرفرفتنمیلدیگهکردمنونگینکهتهدیدیاینبا:ناصر

.بدمدستازهمیشهبرایاونو
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فکروکندمینگاهاوبههمچنانرضا.نشیندمیکاناپهرویوکشدمیآهیناصر(

.)کندمی

نویسینامهنمایشیخاطربهروهاشفعالیتیهمهگفتینگینبهگفتمیسیاوش:رضا

.کناربذاره

.)دهدمیتکانسرناصر(

.کنهنویسینامهنمایشقربانیواقعدر.نهکهکناربذاره:رضا

.)کندمیتاییدسرباهمبازناصر(

لاقلمردیهیچبلکهزنیهیچتنهانهکنیمقضاوتمنصفانهبخوایماگهناصرببین:رضا

دیدی؟تو.ندیدمکهمن.نداریمنگینفعالیوپرکاریبهایراناز

.ندیدممنم.نه:ناصر

چیه؟علتشدونیمی:رضا

.اقتصادیاجتماعی،فرهنگی،مشکلتازجامعهسردریخوت.دارهعلتیکوهزار:ناصر

سطوحهمهدرروزمرگیوتفاوتیبیزندگی،ازآدماحوصلگیبیمختلف،هایبیماری

.اجتماع

نویسینامهنمایشتویبیشترراندمانیبهونهبهچرادیگهدونیمیرواینهاکهتو:رضا

مثهنگین:میگهسیاوشبگیری؟دیگههایزمینهتورونگینپیشرفتجلوییخوایمی

.بزنهپریخوادمیکجاهربهکهآزادوباشهرهابایداستپرندهیه

لزمهمتو.گفتهمنزنبهراجعاینوکردهغلطیخیلیسیاوش):عصبانیتبا(ناصر

.کنیطرفداریسیاوشازانقدرنکرده

...کهاینهسیاوشمنظور:رضا

.)کندمیقطعرارضاحرفناصر(

.نیارروپسرهایناسمدیگه:ناصر
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.مونهقدیمیدوستمثلپسره؟میگیسیاوشبهپسره؟):تعجببا(رضا

.نیسمنواسهلاقل.نیسدیگه:ناصر

.کنینظرتجدیدافکارتدرامیدوارمناصر:رضا

.)شودمیصحنهواردنگین(

میره؟پیشچطوردانشگاهکارهاینگفتی):نگینبهیخطاب(رضا

:گفتزدزنگبهمدانشگاهازیکیدیروز.میرهپیشیخوبیخیلی):یخوشحالیبا(نگین

ژورنالیواسهآزمایشگاههتوشماکارحاصلکهجدیدتونیمقالهجمالییخانوم

Journal of Molecular Spectroscopyشدهپذیرفته.

نویسینامهنمایشفقطنگیننیسنیازی):ناصربهیخطاب(.یخوبچه):لبخندبا(رضا

کارهاشسایربههممیرهپیشیخوبدانشگاهآزمایشگاهتوکارهاشهمچونکنه

.رسهمی

.)کندمینگاهساعتشبهرضا(

.دنبالشبرمباید.میادیخیاطیکلسازشهرزاد.برمبایددیگهمن:رضا

.)شودمییخارجصحنهازوکندمییخداحافظینگینوناصربارضا(

پنجمپرده

.ملتپارک.بعدسالدو

.شودمیدیدهپارکدرنیمکتودریختزیادیتعداد:صحنه

1

)عابران-رضا-سیاوش-نگین(

کنارشانازمردعابردو.اندایستادهناصرمنتظردریختچندکناررضاوسیاوشونگین(

.)شوندمیرد
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توکردنمیهمقبول.کردقبولناصربالیخرهپس):نگینبهیخطابلبخندبا(سیاوش

ناصرسالدواینتودونستممیمن.)کندمیفکرسیاوش(.کردیمیرویخودتکارهای

.میشهعوضما

مثهشدهیخودشمبلکهنمیگهنویسینامهنمایشتوتمرکزازبهمتنهانهدیگهحال:نگین

.من

دیگه؟کارهایهمسازهمیآهنگهمکنهمینقاشیهمیعنیجدی؟:رضا

.آره:نگین

):رضابهیخطاب(.باشیمموسیوومادامهایکنسرتمنتظربایدپس):لبخندبا(سیاوش

نشیم؟اضافهجمعشونبهماچراراستی

بزنی؟چیتومثل:رضا

چطوره؟.ساکسیفونهمتو.بزنمگیتارمنمثل:سیاوش

شماشدچطورپورحسنآقایبگنبهمروزنامهیخبرنگارهایازهمکارامکنفرض:رضا

موسیقی؟سراغرفتی

.یخانومهنگینگلدسته.رفتمکهرفتممیگیبهشونیخب:سیاوش

.)شوندمیردکنارشانازعابرمردوزنیک.یخندندمینگینورضاوسیاوش(

سالدوازبعدبالیخرهبشه؟تکمیلجمعمونمیادکیجانپرنساینپس:سیاوش

.هودرابینیدستهودارشدیمدوباره

.)یخندندمینگینورضاوسیاوش(

یواسهبلیطمیرممنبرسنرضاوسیاوشتاگفت.بشهپیداشبایدناصردیگه:نگین

.بیاموبخرممونرونیقایق

حال):نگینبهیخطاب(.رفتمابدونناصررسیدیمدیرکهسیاوشهومنتقصیر:رضا

.کنیمپیداتتونستیمکهموندیاینجاقرارمونسرتوکهشدیخوب
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.کنیممیپیداشدریاچهیمحوطههمونتوحتما.جلوتربریم:سیاوش

.)شوندمییخارجصحنهازوشوندمیردهادریختکنارازرضاونگینوسیاوش(

2

)نگین-ناصر(

.)زنندمیحرفهمباپارکهایدریختکناراززدنقدمحالدرنگینوناصر(

.شدتمومزودکهحیف.بودیخوبیخیلی:ناصر

.بودیمقایقتوساعتدو:نگین

.شدتمومزودبازمولی.آره:ناصر

.سواریقایقاینجابیایمبازمیخوانمیرضاوسیاوش:نگین

بهسیاوشعشقبشهکهزمستون.میدهکیفسواریقایقوتابستونهکهفعل:ناصر

.داریمدوستپاتیناژهمتوومن.پاتیناژبریمبایدوکنهمیگلدوبارهپاتیناژ

.نکردیقطعرضاوسیاوشباروتدوستییخوبهچقدرببین:نگین

.)شوندمیردکنارشانازعابرمردسه(

کارهایبههمنوشتینامهنمایشیههفتههرهمتو.کردممیاشتباهمننگین:ناصر

توکارهاشیهمهبهتونهمیکنهارادهوبخواداگهآدم.بودتوباحق.رسیدیتدیگه

یمنبه.کنهقربانییکییواسهروهمهکهنیسنیازیوبرسهمختلفهایزمینه

دواینتوکههاییژهپرووشدمیخل صشرکتتوکاراسترسازمنکهبودتوحرفای

وگردشهمباسابقازبیشترهمیخیلی.شدهمقبلازبهتریخیلیدادمنوروزیبهسال

.کردیمزندگیهمقبلازبهتر.رفتیمتفریح

داری؟دوسمچقدربگوحال):لبخندبا(نگین

.کنمزندگیتونمنمیتوبدونمن.دنیااینیهمهازبیشتر):اشتیاقبا(ناصر

اماکنمتهدیدتشدممجبورکنیترکروسیگارکهاینیخاطربه):لبخندبا(نگین
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.میدهنتیجهبالیخرهکهدونستممی

کارچیبایدکنارنذارمروسیگاراگهنکردیفکرکنیترکمیخواستینمیکهتو:ناصر

کنی؟

.کردیخواهیترکروسیگاردونستممیکهمعلومه:نگین

.)شوندمیردکنارشاناززنعابردو(

رونگینمنکار؟چییخواستممیروسیگار.نگینمنیاکسیژنتو):اشتیاقبا(ناصر

.ندارمسیگاردودبهاحتیاجیدارم

نیرویتوازمن.میدیانرژیمنبه.بریمیمنوجوونیدورانبهمنوتوناصر:نگین

.گیرممیجوونی

زندگییهمهکهتوبه.بستمدلاکسیژنمبهقبلازبیشترکهوقتیازیخصو صبه:ناصر

.منی

.)شوندمییخارجصحنهازویخندندمینگینوناصر(


