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 گفتار پیش
 
رد تا به سرانجام ک یط یالندشوار و طو یراه ونینیآویهاشب
اما پرثمر بود و عاقبت  ؛ر ثمر دادیه دکمانست  یم ید. به درختیرس

بار  نینخست یبرا ی، وقت2171سال  یاز روزها یروز ر!یبه خ
 یکعروس یالس مبانکدر  هایآوینیونشب ی نامه شینماموضوع 

بر  یالسک لطف استاد و دوستان هم یها ن بارقهینخستمطرح شد، 
 د.یتاب نامه شینمان یا

 یدر زدن برا آنو در  نین و تالش و ایماراتن تمر ،پس از آن
ن ید! در ایه هشت سال به طول انجامکش شروع شد ینما یاجرا
رد. کل عوض یپوست انداخت و شما نامه شینمااین ، هر بار ها سال

شد و هر  پیشنهاد ،وقت یشینما یز هنرهاکاجرا به مر یسه بار برا
عنوان   تاب بهکروشن، رد شد! هر سه بار هم سه  یلیدل یبسه بار 

تاب در که هر سه کبه ما مرحمت شد  نامه شینمارد شدن  ی هیهد
 ا!یکمراپوستان  اهیتئاتر س ی درباره ؛بود ییکواقع 

 یرانیا یا نامه شینماه بابت رد شدن کست  یردنکبا مزه و باورن
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در مورد  یتابکن، سه بار رایشور اکدر  یرانیت ایبا رنگ و بو و هو
ر یاز تقد ین هم بخشیا ولی! یمریه بگیا هدیکمراپوستان  اهیتئاتر س

 م.یردک یباورش م یستیبابه ناچار ه کبود  نامه شینمان یب ایعج
آوینیونشببند  مین ین و اجرایتمر تنها  ،وزهارن یدر ا های

د. از تئاتر مقدور ش ـ نمایس ی دهکبام دانش یبار و آن هم رو یک
ماندند  یش باقین نمایبا ا یالسک از دوستان هم یگروه ،امین ااهم

خوش  یرو نامه شینمان یسرانجام به ا ،ریه تقدک 2178تا... سال 
 نشان داد.

جهت اجرا  نامه شینمابار  نیچهارم یبرا ی، وقت2178سال  به
شد، برخالف انتظار  پیشنهاد یشینما یز هنرهاکبه مر وارهجشندر 
د یلطف اسات آن کهرو شد. ضمن  ن وقت روبهمسؤوالر با اقبال با نیا

حچون استاد  یبزرگوار بار  نیه اک ؛ر نبودیتأث یب رابطمکیخسرو
عهده  را بر یشیمتون نما یبازخوان ،ما یشانس د از خوشیشا

 داشتند.
هشت  ی گذشت. تجربه یم نامه شینماهشت سال از نگارش 

 نامه شینماآمد تا  کمکن بار به یا و پشت در ماندن، یفیلکسال بالت
ه ک یا نامه شینما ابد.یاش را ب ییل نهاکشود و ش یسیدوباره بازنو

 ی وارهجشن ی زهین بار هشت جایهشت سال به در بسته خورده بود، ا
 ی زهیش موفق شد جایبر آن، نما افزونرد! کرا از آن خود  2178سال 

 ینام داوران صاحب را از دست« ش به مفهوم مطلقین نمایبهتر»
انتظامـاللعزتچون  ح، یعیرفیعل، یه یمهد، رابطمکیخسرو
 رد.یه بگی، هدانییبخشفناتاجو  یهاشم
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  صحنه
 
ش ینما برای یمعمول یا مهیل شده از خکیتش ،شینما ی صحنه

و  یکتمب یآن برا سویدر دو  یو دو صندل یازبشبمهیخ
د توان میموقت بنا شده است،  شکله به کمه ین خی. اشکهکمانچ

ز یه تنها مک یبه طور ؛ز جمع شودین آمده و دور مییپا هنگام نیاز
صحنه،  یبماند. در جلو یاز آن باق ــ  متر 1×2در ابعاد  ـ ـمه یر خیز
در ابعاد  یا مهیمه، خیخ ی س پارچهاز جن ییها از پرده گیری بهرهبا 

ده شده با دو ید کتدار ــ  قاب صحنه ی درست به اندازه ـ ـ  تر بزرگ
 ی صحنه ی همه ،واقعدر ه کدر دو سمت چپ و راست آن  یصندل
در  یا مهیش( به خینما بخش پایانیت مناسب )یش را در موقعینما

صحنه  یخال یاش، فضینما یند. نورپردازک یل میتبد تر بزرگابعاد 
صحنه و پشت  یانتها نخست،پالن ؛ ندک یم میرا به سه پالن تقس

.  صحنه یجلو ،پالن سومو  زیم یصحنه و جلو میان ،پالن دوم. زیم
 یها از پالن ییکش در یهر صحنه از نما یان به اقتضابازیگر یباز

  د.شو یانجام م  یادشده 
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 ــشکهکمانچو  یکتمب، ستااوـ ـباز  شب مهیشب است. گروه خ مهین
ن یمشغول تمر یشش خوینما یاجرا یاند و برا ردهکمه را برپا یخ

در  ونینیآو ی جشنوارهاز  یا ه قرار است فردا در قالب برنامهک هستند
 ش گذاشته شود.یبه نما ینندگان خارجک تکحضور شر
 یما فقط صدا یمه است و تا مدتیدرون خ ،باز شب مهیخ استاد
راست و  یصندل یرو یکتمب. میوشن میش را کوتاو و س
 شکهکمانچند. هست چپ در حال نواختن یصندل یرو شکهکمانچ

مه یخ کوچکدر قاب  ارهیط کره به چشم دارد. عروسیت یکنیع
ده و او یشک کسر ،مهیقاب خ ی از گوشه کمبار کرقصد. عروس می

 ند.ک یرا نگاه م
 

ِر یار خبرم رسیده امشب، بخواند(  )می تمبکی
 خواهی آمد!

 سر من فدای راهی که سوار، خواهی آمد!
 به عیادتم نگارا، قدمی تو رنجه فرما!

پس از آن که من نباشم، به چه کار خواهی 
 آمد؟
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 ! ای حبیب من، ای طبیب من
 عشق روی تو، شد نصیب من! ...

 ؟ مایه که باشم که خریدار تو باشم ... منِ بی
 ! یار تو باشم حیف باشد که تو یار من و من

 ! عشوه کم بنما، ای مه تابان
 خورد بر جان! ... سوزت، می تیر جان

... عجب بالیی هستی! چه ناقالیی 
 هستی! ظالم بالیی هستی! ...

 بابا!باز(  شب )با صدای سوتک خیمه عروسک مبارک
دار  دست نگه( کشهکمانچ)به جونم بابا!  تمبکی

 گه؟ ببینم چی می
 

 ماند.[ از نواختن باز می کشهکمانچ] 
 

 بابا! مبارک عروسک 
 عزیز دل بابا! بگو جونم! تمبکی

 بابا! مبارک عروسک 
 دِ کوفت و زهر مارو بابا! بگو چه مرگته؟ تمبکی

 بگم؟ مبارک عروسک 
 مرگ شده! دِ بگو جوون تمبکی

 !طیاره مبارک عروسک 
 چی؟ خاطرخواشی؟  طیاره؟ طیاره تمبکی

 بعله! ... ارکمب عروسک 
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ت  جور چیزا حالی بعله! ... آخه تو هم این تمبکی
 سوخته؟ شه سیا می

 مگه من چمه؟ مبارک عروسک 
وجبی  مگه تو چته؟! ... هیچی! ... نیم تمبکی

نیستی، که هستی! سیاسوخته نیستی، که 
 هستی! خل و چل نیستی، که هستی!

 هو...! هو...! هو....! عروسک مبارک
 ...! هو...! هو....!هو تمبکی
 خل و چل، جد و آبادته! عروسک مبارک
خل و چل، جد و آباده... ای تف به اون  تمبکی

 نورت، هی! ریخت بی
 بابا! عروسک مبارک
 بابا! تمبکی
 بگو زنم شه، و ا لّا... عروسک مبارک
 بگم زنت شه، و ا لّا... و ا لّا چی؟ تمبکی
 کشم! خودمو می عروسک مبارک

 زنم به چاک! می بکیتم
 کشم! خودم رو میکید( أ)با ت عروسک مبارک
 زنی به چاک! کجا؟ می تمبکی
کشم! ...  خودم رو می)از داخل خیمه(  صدای اوسّا

 ؟نصرتحواست کجاست 
کشی!  ... خودتو میاوسّاتم  آها... شرمنده تمبکی

 ای داد!
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گوشِت به من باشه... چیزی رو نگرفتی،  صدای اوسا
 رو به هم نریز! گم، بازی  مرتبه میدو 

! چشم! ... بگیر آقا، رفتیم. اوساچشم  تمبکی
 کشی؟! عجب! خودتو می

حاال چون این خارجکیا زبون )غرولندکنان(  صدای اوسا
خوای فردا هر چی  شه، می شون نمی حالی

 دلت خواست ببافی به هم؟
ن ـون به زمیـه آسمـاال کـه! ... بابا حـاَهَ تمبکی

جوری شنید  مون این نیومده، خوب ما گوش
 دیگه...

زنم  می»کجا، « کشم خودمو می»)زیر لب(  کش هکمانچ
 کجا؟!« به چاک

تو سرت به کار خودت باشه، )جدّی(  تمبکی
 !شیپیش

 خیله خب دیگه. بگیر بریم، وقت تنگه. صدای اوسا
 کشم! خودمو می عروسک مبارک
داد! ...  د و بیکشی! ... ای دا خودتو می تمبکی

خانوم! یه جوابی به این سیابخت  طیارهبابا 
 جاشو بسوزون بینیم. بده، اون

 بهش بگو اول بیا پامو ماچ کن! عروسک طیاره
گه اول بیا  ؟ میمبارکگه  شنوی چی می می تمبکی

 پامو ماچ کن...
 کنم... کنم... ماچ می ماچ میآید(  )جلو می مبارک عروسک 
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