


مقدمه
خرپشته«  روی  »عشق  نمایش  درباره ی  خطي  چند  بناست  که  امروز 
بنویسم، نزدیک به شانزده سال از خلق آن مي گذرد و چیزي نزدیک 
به پانزده سال از پرواز مخلوقي که خالق بود روي زمیْن گذشته است 

و حال در آغوش خداوند آرام گرفته.
در  رضا  تئاتري  اجراي  آخرین  که  بود  تصادف  حسِن  این  شاید 
صحنه  ای اتفاق افتاد از جنس آنچه او سالیان دراز خاکش را سرمه ی 
چشم کرده و وجب به وجب آن مکعب سیاه را با پوست و گوشت و 

ـد



استخوان لمس کرده بود: صحنه ی تاالر سایه که برایش تداعی کارگاه 
نمایش بود.

صحنه اي که وقتي در آن کالم از دهان بیرون مي داد گرما و بخار 
نوازش  به آرامي  را  تماشاگر  صورت   80 سال  سرد  بهمن  در  نفسش 

می داد و در جانش رخنه مي کرد.
و اما مهم تر از هرچیز در نمایش »عشق روی خرپشته«، که انتخاب 
بود و نه تصادف، جان دادن به شخصیتي بود که رضا در آن بسیار 
توانا بود و متبحر: قالب پیرمردي شیرین و دوست داشتني با طنزي 
ظریف و گزنده که درد سالیاْن پشتش را خم کرده بود، اما خم به ابرو 

نمي آورد.
قالبي که از سن بیست سالگي وقتي در آن فرو مي رفت چنان با 
صالبت آن را اجرا می کرد که هرگز فاصله اي هر چند کوتاه بین خالق 

و مخلوق احساس نمي کردي.
و تمام این برازندگي به مدد رداي زیبا و شکیلی که خالقي دیگر، 
بازیگری توانا با قلمي شیوا، بر تن او قواره کرده بود چشم و ذهن و 
عقل را دو صد چندان به بند مي کشید و تماشاگر را مي برد به همان جا 

که این دو عزیز مي خواستند.
جان مایه و شاه بیت هر دو نمایش »دوستان با محبت« و »عشق روي 
انسان هاي  که  به زندگي واقعي هنرمنداني است  خرپشته« پرداختن 
که عموماً  بزرگ  و آرزوهایي  با آرمان ها  بودند  و بي آالیشي  ساده 
و  مشترك  فصل  همیشه  این  و  دارد.  هم  هنوز  و  داشت  تلخي  پایان 

دغدغه ي اصلي عاشقاني چون حمید و رضا بوده و هست. 

حمید جبلي عشق را بر کاغذ جان بخشید و رضا ژیان جان و عشق 



را بر صحنه چنان استوار ساخت که زیر سایه ی آن تمامي عوامل و 
دست اندرکاران این نمایش آسوده خاطر گام برداشتند و عطر وجودشان 

مشام تماشاگر را پُر کرد.

محمد ژیان
شهریور 97  
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صحنه ی اول
حیاط خالی خانه ی سالمندان. با یک توری سیمی که حیاط را به دو قسمت زنانه 
و مردانه تقسیم کرده. صدای مجری رادیو از بلندگویی که به دیوار نصب شده، 

شنیده می شود.

صدای
صبح، صبح، باز هم صبحی دل انگیز. صبح  به خیر!                 مجری رادیو 

صدای موسیقی شاد.

صدای
هرکی توی این صبح زیبا و بانشاط شاد نباشه، سرش  مجری رادیو 

کاله رفته. پس بجنبین تا سرتون کاله نره. 

صدای موسیقی شاد ادامه دارد.
پیرمردی با واکر از حیاط عبور می کند.

صدای
حاال که بلند شدین و می خواین روز خوبی رو شروع  مجری رادیو 

کنین پس ورزش یادتون نره. 

صدای موسیقی شنیده می شود. پیرمردی با ویلچر وارد حیاط می شود. پیرزنی 
با عصا از قسمت زنانه بیرون می آید.

ول
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همه حاضرید؟ شروع می کنیم، یک، دو، سه. دست ها  مجری رادیو 
باال، دست ها پایین، گردش به چپ...

صدای مجری رادیو ادامه دارد. پرستار با لگن های پر بیرون می آید و به سمت 
دیگر می رود. پرستار دیگری سینی های صبحانه را می برد.

می نشیند.  دیوار  به  رو  پیرمردی  می آیند.  حیاط  به  سالمندان  از  نفر  چند 
پیرمردی با عصبانیت بیرون می آید و جلوی بلندگو می رود.

خفه اش کن. خفه اش کن. مگه کری! می گم خفه. آهای،  پیرمرد 
می کشم.  رو  خودم  دیوار  به  می زنم  رو  سرم  االن 

مرتیکه... 

صدای بلندگو قطع می شود. مدیر پشت پنجره ظاهر می شود )یا سایه وار او را 
می بینیم(. 

امروز تمام.  بسیار خب. پس عزیزان، آفتاب خوری  مدیر 
بفرمایید داخل.

چند نفر با غرغر می روند، ویلچری را هل می دهند. چند نفر موقع رفتن به 
پیرمردی که به بلندگو معترض بود غر می زنند، حیاط خلوت می شود. فقط 
آقای سعادت که روی ویلچر است روی صحنه می ماند. سایه ی مهین و مدیر را 
می بینیم که با هم صحبت می کنند. داخل حیاط در قسمت زنانه پیرزنی عبور 

می کند. 
خانم مهین از در دفتر قسمت زنانه بیرون می آید و به سمت سعادت می رود 
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که پشت توری است. مهین آشغال های روی زمین را برمی دارد و کنار دیوار 
می ریزد.

سالم آقا... حالت خوبه؟ مریضی؟  مهین 
عکس العملی نشان نمی دهد. سعادت 

پدر جان، شما آقای سعادت رو می شناسی؟ هنرپیشه  مهین 
بلنده،  قدش  خوش قیافه ایه.  مرد  یه  هان؟  بوده... 
چشم وابرو  خوش هیکله.  یعنی  هیکل منده.  خرده  یه  
تو  االن  نمی شناسیش؟  پرپشت...  موهای  با  مشکیه 
تعجب  خیلی  اولش  این جاست.  گفتن  من  به  دفتر 
اهل  شما  ببینم  این جا؟  اومده  چطور  سعادت  کردم، 
تئاتر نبودی؟ اگر یه خرده هم اهل هنر و تئاتر بوده 
هنرپیشه ای،  چه  بیاد،  یادت  رو  سعادت  باید  باشی 
واقعاً که هنرمند بود. اگر االن دو تا هنرپیشه مثل اون 
داشتیم وضع تئاترمون این جوری نبود... ببینم شما 
سعادت  توام!  با  پدرجان...  می شنوه؟  گوش ات  اصالً 
رو نمی شناسی، هیچ. منم نشناختی؟ اسم بانو مهین 
با دیوار حرف  به گوش ات نخورده؟ هان؟ نخیر... 
از  خب،  خیلی  می خورد!  تکونی  یه  شاید  می زدم 

مصاحبت شما خوشحال شدم. با اجازه.

مهین به سمت خوابگاه زنانه می رود. سعادت با رفتن او سرش را بلند می کند.

بانو مهین. خانم مهین؟ سعادت 
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با سرعت به سمت سعادت  او نگاه می کند و  به  مهین می ایستد. برمی گردد و 
می آید.

ببینم شما من رو می شناسی؟ یادت اومد بانو مهین  مهین 
رو؟

کی ممکنه بانو مهین رو فراموش کنه. سعادت 
اهل  معلومه  دارین.  لطف  شما  میکنم،  خواهش  اوه!  مهین 
تئاتر بودین. کاغذ همراهم نیست بهتون امضا بدم، 
که  شما  جان،  پدر  ببینم  خب،  می خوام...  معذرت 
من رو می شناسین چطور آقای سعادت رو که میگن 

این جاست نمی شناسی؟
اونم می شناسم... سعادت 

پس چطور اینقدر ازت سوال کردم جواب ندادی؟ مهین 
بسیار کسان تو را غالمند  سعادت 

اما نه چون من مطیع رامند  

سعادت با آواز این شعر را می خواند. مهین با تعجب به او نگاه می کند.

این که صدای سعادته، درسته؟ نمایش لیلی ومجنون.  مهین 
درسته؟ سعادت خودتی؟

آره خودمم. سعادت 
نه، باورم نمی شه. مهین 

آره. حالت خوبه خانم. سعادت 
وای سعادت حالت چطوره؟ خوبی؟ چقدر خوشحال  مهین 
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شدم دیدمت. آقای سعادت چرا روی ویلچر نشستی؟ 
پاهات کار نمی کنه؟ 

پاهـام مثل خـودم بی حوصلـه اند... مـن خیلی پیر  سعادت 
شدم؟

نه، همچین هم پیر نشدی. انگار خودت رو زدی به  مهین 
پیری، تو سنی نداری... 

حوصله ندارم. سعادت 
خب معلومه، وقتی آدم بشینه روی ویلچر و دیوار  مهین 

رو نگاه کنه، معلومه بی حوصله می شه.

صدای مدیر از بلندگو شنیده می شود.

خانم مهین، بفرمایید استراحت کنید. آقای سعادت،  صدای مدیر 
نداریم،  آفتاب خوری  امروز  کردم  عرض  بار  یک 

بفرمایید.
چشم، رفتم. بانو مهین، نگفتی من رو از کجا پیدا کردی؟ سعادت 

می بینی  این جایی.  فهمیدم  پیش  ساعت  یک  همین  مهین 
دنیا چقدر کوچیکه؟

عجب! عجب! سعادت 
خب دیگه، من رفتم. سعادت، خداحافظ  .  مهین 

مهین می رود.

خانم بانو مهین؟ سعادت 




