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  فوايد سالم كردن
 از مجموعه نمايشنامه هاي كارگرِ مسافر

  

  

  روشن دنويسنده: فرها

لي ميالد روشنايي و سيد اصغر افض براي
  ل سنگ دامغانكارگران معدن ذغا



  ل سنگ دامغان
  

  

  

  

  

  

  

   

 فوايد سالم كردن (نمايشنامه)
 از مجموعه نمايشنامه هاي كارگرِ مسافر

 فرهاد روشن

١٤٠٠رديبھشت انتشار اتاريخ   

تدارک کمونيستی ت اانتشار  

 ويرايش و صفحه پردازی: انتشارات تدارک کمونيستی 

جلد: انتشارات تدارک کمونيستی  رویطرح   

شناسد. ینم تيخود به رسم یبرا ريچاپ و بازتکث یبرا یا ژهيحق و چياشر ھن  

 یکتاب کوتاھ ريکثدر چاپ و بازت ميخواھيم یکارگر اتيھمه عالقمندان به ادب از
نکنند.
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   كارگر مسافر

در اين نمايشنامه و نمايشنامه ھای بعدی اين مجموعه (

کارگر مسافر حاضر است، چيزھايی که می بينيم درواقع 

  تجربه ھای او از سفری است که ياد آوری می شود) 

  حسن 

  دور گردنش بسته باشد) قرمزیبايد شال (

  كارگرِ دوم

  دختر بچه

  كارگرهاساير 

  مرد كت و شلواري
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صداي  .تنها يك صندلي گوشه ي چپ قرار دارد ،صحنه تاريك است
مي شود  راخچكش و دريل شنيده مي شود، انگار همين نزديكي سنگي سو

وا : هدرشت نوشته شده است ،پالكاردروي يك  و چيزي فرو مي ريزد.
به  كردن(عمل  آنقدر سرد است كه استخوان آدم يخ مي زند.

توضيحات صحنه الزامي نيست و مي توان برخي از توضيحات را كه در فضاي 
باز امكان اعمال شدن ندارد حذف كرد، مثل تاريكي صحنه. اگر نمايش در 
فضاي باز اجرا مي شود يا امكان توليد صدا وجود ندارد مي شود از 

صحنه تاريك روي آن نوشته شده است،  كه اردهايي استفاده كردپالك
  ).سوراخ شدن سنگي مي آيدصداي  ياست ا

كارگر مسافر از سمت چپ صحنه وارد مي شود و يكراست روي صندلي مي 
  نشيند.

(ساكش را كنار پايش مي گذارد و رو به تماشاچي ها و مثل :  كارگر مسافر
آدم هاي نزديك گاهي براي زنده  اينكه دارد با دوستانش درد و دل مي كند)

ببينن بايد يه  مديگه روبراي اينكه دو روز ه بعدشموندن از هم دور مي شن، 
سفر طوالني رو شروع كنن و مغزشون از سرما يخ بزنه (از سرما مي لرزد و 

 ،يا پسر عموم و خانوادش خودش را بغل مي كند) بله مثل من و پسر عموم...
 همديگرو نبينن... من ولي بازم شايد هفته اي دو باركه البته نزديك تر هست

اما اينكه نتوني  ه(مي خندد) آدم خنده ش مي گيره! نديدن پسر عمو يه چيز
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چند روز پشتِ سرِ هم خانواده ت رو ببيني يه چيزِ ديگه ست، اونم چرا؟ تا با 
! من همين به پشتشون بچسپهوجود همه چيز بازم شكم خونوادت از گرسنگي 

 پسر عموم، حسند دقيقه پيش قبل  از اينكه با شما حرف بزنم داشتم با چن
گفتم از يه جاي دور اومدم، يه سالي مي شد  . يادتون كه نرفتهحرف مي زدم

منو تنها بزاره و بره پايين! تازه قبل هم رو نديده بوديم و اونوقت  مجبور شد 
م رو خم مي كنه، وقتي از اينكه بره پايين به من گفت: اين كاريه كه پشت آد

 اين رو به من گفت دستاشم مي لرزيد پس البد بايد دست هاي آدم رو هم
به لرزه بندازه... تازه  پريشون مي شهبا كوچكترين بادي  كهمجنون  مثل بيد

 گوشم شكايت كنان گفت: «اوضاع از قبل بدتر شده!» در برگشتوقتي هم 
بيشتر مثل اين بود كه  راستش داشت يه راز رو باهام در ميون مي ذاشت اما

اشاره مي كند) آخه  پالكارددارم به صداي تق تق دندوناش گوش مي دم (به 
چطوره يه كت  !هزنكه استخوان آدم يخ مي  هنقدر سرداكه: هوا مي بينيد 

(كمي  بودمكجا  بپوشم؟ (از ساكش كتي بيرون مي آورد، كت را مي پوشد)
   سكوت) آها!

  گفت: حسن

  آهنگين) ي(با صدا

  من اومدم روز به روز داره بدتر مي شه وقتياوضاع از 

                      روزِ اولي كه اومدم
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  و خودم بايد بخرمربه من گفتن كه لباس و چكمه و كاله ايمني  

  اولي كه من اومدمروز 

  ذغال ها رو بهم نشون دادن و

  ،ذغاله و ما ذغال مي خوايماين :گفتن

  هرچي مي توني ذغال بيار بيرون،

  اشكالي نداره اگه دست و پات رو اونجا جا بزاري 

  اما اگه ذغال ها رو اونجا بزاري و خودت بياي بيرون كالهمون ميره توهم،

  .همون روز اول به من گفتن 

براي اون ها به من گفتن از خودم بايد خودم مراقبت كنم تا بتونم باز بيام و 
  كار كنم

  آره دنيا همچين جايي شده

  و از اينجور حرف ها دست كسي گرم نمي شه شعار آزادي با 

  . بايد يه آتيش روشن كرد

  بايد يه آتيش روشن كرد،
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  كه يه ذره هم كه شده يخ كله مون آب بشه، 

  و براي همه ي اينا

  خودمون بايد دنبال راه چاره بريم

  .هكه توجهي نمي كن ونا

در مورد مرد كت و شلوار پوشي حرف مي زد كه  با رد شدنش  حسن
يك هو بلند شد و فرياد زد سالم! و مرد كت و شلوار پوش با اوقات تلخي 
گفت: باريك اهللا خوب سالم مي كني اما يادت نره از فردا اون شال سرخ رو 

ش شبيه كسايي بود كه دنبال يارو حق داشت حسن با اون شال سرخ نبندي!
شال قرمز گردنش را مرتب كرد و  حسن بعد اون كه رفت دردسر مي گردن!

گفت: حرومزاده پوست سگ روي خودش كشيده و كسي هم نيست كه 
خنديد و گفت: «بگذريم مي بيني كه اينجا يكي از  حسن ..جلوش در آد.

  فوايد سالم كردن اينه اخراج نمي شي، بد چيزي نيست نه؟»

حنه تاريك مي شود، وقتي دوباره صحنه روشن مي شود حسن با يك ص
 حرف مي زنند.گيرند با هم همانطور كه لقمه مي و  كارگر ديگر نشسته اند

  چند دقيقه استراحت!: شده است كوچكتري نوشتهپالكاردِ روي 

(با اوقات تلخي) اگه دير بهش سالم كني مياد و ميگه خوش اومدي :  حسن
  ولي از فردا ديگه نيا
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 ) خب به موقع سالم كنو نسبتا بي تفاوت (او هم با اوقات تلخي: كارگر دوم
چند سال شد اينجايي هنوز ياد نگرفتي كه براي اون با ادب بودن كارگرا 

  دوس داره همه به موقع و درست حسابي سالم كنن... ..خيلي مهمه..

  آره تو كه همش به موقع سالم كردي به كجا رسيدي؟: حسن

  هنوز كار دارم!حداقل : كارگر

تكه ي بزرگي ذغال ماند بعد مي (مدتي ساكت  آره يه كاري داري: حسن
و شامم خونِ ما  ) من كه مي گم اون به جاي نهارميدارد و نگاه مي كندبر

  بيچاره ها رو مي خوره!

(اينبار با حرص) خون كارگر دوس داره اما از رنگ سرخ بدش : كارگر دوم
و ماليم تر ادامه مي دهد) از فردا  مي كندمياد! (به شال سرخ حسن اشاره 

  اي يه شال از كار بي كار بشي...نبندش نمي ارزه بر

! دخترم مگه شهي(عصباني) حاال اگه اين شال كوفتي رو ببندم چي م: حسن
گفت بابا هديه ي روز  ....چند روز پيش كه رفتم ديدنشون بهم دادش

  ....كارگرِ

  (متعجب و ريشخند كنان) مگه امروز روز كارگر بوده؟: كارگرِ دوم
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  !، يه شال سرخهمچين شالي براي من خريدهبله و دخترم يادش بود، : حسن
به قرآن خسته شدم از  ؟ (به دور و برش نگاه مي كند)مگه چه اشكالي داره

  ..بس سياهي ديدم.

  !يعني كمونيسم شايد اون فكر مي كنه: سرخ: صداي پشتِ صحنه

(هيجان زده) درسته شايد اون فكر مي كنه شبح كمونيسم بيشتر : كارگر دوم
  ..هرجايي اينجا پرسه مي زنه.از 

شايد بخاطر اينه كه كارگرا خيلي وقتا خياالت  ...شايد بخاطرِ تاريكيه: حسن
 به سرشون مي زنه و اين وسط ممكنه همچين شبحي هم ببينند.

  ارگر دوم بلند مي شود و نور روي او گرفته مي شود.ك

ديدي طوري كه نه (دوستانه) دست بردار فقط هر وقت اونو : كارگر دوم
  خيلي بلند باشه و نه خيلي آروم سالم كن.

  (با صداي آهنگين)

  آهاي همين كه اون رو ديدي زود سالم كن،

  آخه ما داريم درباره ي پيمانكار بخش خصوصي حرف مي زنيم.

  اون يك كارآفرينه.
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  اگه حواست نباشه و دير سالم كني 

  بهت مي گهحرومزاده اون 

  معدنم نمي خوام، به همين سادگيآدم بي تربيت توي 

  آهاي همين كه اون رو ديدي زود سالم كن

  اومده يشترآخه ما داريم درباره ي كسي حرف مي زنيم كه فقط براي سود ب

  اون اسم ما رو نمي دونه

  نمي دونه چندتا بچه داريم

رقيق تر مي ما نمي دونه هرچي رقم كرايه خونه ها باال ميره چطور سوپ هاي 
  شه!

  اگه حواست نباشه و دير سالم كني

  اون حرومزاده بهت مي گه

باشه توي معدنم نمي  نداشته كار كردن قوتتو زيادي الغري! من آدمي كه 
  خوام، به همين سادگي!

  آهاي همين كه اون رو ديدي زود سالم كن
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  ا داريم درباره ي پيمانكار بخش خصوصي حرف مي زنيم.آخه م

  اون يك كارآفرينه.

اون هر روز از چوب بست هايي كه بايد سقف معدن رو نگهدارن كم مي 
  كنه

  اون مي خواد ساعت كارو زياد كنه

، ولي و حقوقامون رو چند ماهِ ديگه بگيريم از بيمه بگذريمد ما اون مي خوا
  اين همه كار براي چيه؟

  آهاي همين كه اونو ديدي زود سالم كن

  آخه ما داريم درباره ي پيمانكار بخش خصوصي حرف مي زنيم

  همون كه يك كارآفرينه

  درباره ي كسي كه فقط براي پر كردن جيب هاش اومده

  مونوي سرمهم نيست كه معدن آوار بشه ر ي اونبرا

  به همچين آدمي بايد زود سالم كرد

  اگه حواست نباشه و دير سالم كني 

  اون بهت مي گه
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  انگاري يه جاي كار تو مي لنگه

  كارگري كه دنبال فهميدنه توي معدنم نمي خوام، به همين سادگي!

  آهاي همين كه اون رو ديدي زود سالم كن

از  اي مي خواد به هر بهانهآخه ما داريم درباره ي كسي حرف مي زنيم كه 
  دادن حقوق طفره بره

  براشم هيچ مهم نيست كه در پايان كار روزانه

  وقتي سرانجام شب فرامي رسه

يه آدم خسته به چيزي احتياج داره كه براي خاطر اون هم كه شده اميدوار 
  باشه

  بدون اميد، بدون نور درخشان اميد

  بيچاره مي تونه چيكار كنه؟كه به عمق شب هاي سياه مي تابد يه كارگر 

  و اگه حواست نباشه و دير سالم كني

  اون بهت مي گه

  ببينم انگاري تو اميدي به اين زندگي نداري
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يه روزي به چيزي كه بايد اميدوار مي  هاون خوب مي دونه آدمي كه نااميد
  شه

  براي همين هم هست كه مي گه

  ي!من آدم نااميد توي معدنم نمي خوام، به همين سادگ

دست هايش را   سريع ك صداي مهيب مي آيد و كارگر دومي
حفاظ سرش مي كند و مي نشيند. هر دو كارگر به حالت نشسته مي مانند و 

معدن وارد مي شود كه رويش نوشته شده است:  پالكاردييك نفر با 
كارگرِ مسافر كه با صداي منفجر شدن معدن از جا پريده است  منفجر شد.

  .در همان حال مي ماند

  اونا تو موندن! اونا اونجان! اونا تو موندن!: صداي فرياد دستِ جمعي

  حنه تاريك مي شود.ص

بزرگ كه قبل از آن نوشته  پالكاردصحنه كه باز روشن مي شود روي 
شش روز : شده بود سرما استخوان آدم را يخ مي زند نوشته شده است

  استخوان سوز گذشت!
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سر و صورت كارگر مسافر كه همچنان روي صندلي نشسته است سياه است، 
لباس هايش هم. معلوم است كارگر مسافر در كندن راه انحرافي نقش داشته 

  است.

  بياريدشون بيرون ...پيداشون كرديم، ايناهاشن. : جمعيصداي فرياد دست 

كارگر مسافر خوشحال از جا مي پرد و به سمت راست صحنه كه صدا از آن 
او سر و صورت به  مي شود. دختر كوچكي وارد مي شود. جا مي آيد خيره

هم ريخته اي دارد و لباس هاي كهنه اش سياه شده اند در دستش يك شال 
مسافر منتظر است حسن و كارگرِ دوم را بياورند اما خبري قرمز دارد. كارگر 

  نمي شود. سكوت نسبتا طوالني حكم فرما مي شود.

  مردن! تاشونهر دونفس نمي كشن، : صداي فرياد دستِ جمعي

اين بار كارگرها درحاليكه دو جسد را روي دست هايشان حمل مي كنند 
سط صحنه مي گذارند، دور و جسد ها را با احترام و غمگين و وارد مي شوند

  نور روي كارگر مسافر گرفته مي شود. جسدها حلقه زده اند.

  : كارگرِ مسافر
باصداي بلند طوري كه همه ي كارگرها و دخترك متعجب به او خيره مي (

  شوند)

  سالم!
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  امروز دو تا مرد زير آوار جون دادن

دو تا مرد كه كاله و لباس و چكمه هاشون رو براي اومدن به اينجا خودشون 
  خريده بود

قبل از اين ما بايد به شما مي گفتيم كه هر مردي آرزو داره زير سقف خونه 
  ي خودش بميره

  بين رخت و خواب خودش، كنار همسرش

  حاال بهتون مي گيم

  سالم!

  امروز دو تا مرد زير آوار جون دادن

براي نگهداشتن يه كوه داربست هاي ز اين ما بايد به شما مي گفتيم كه قبل ا
   بيشتري مي خوايم

  حتي اگر به معني پول كمتر باشه براي شما

  حاال بهتون مي گيم

  سالم!
  جون دادنزيرآوار امروز دو تا مرد 
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نمي  امضايي هيچ چك سفيد قبل از اين ما بايد به شما مي گفتيم كه زير بار
  ريم

  حاال بهتون مي گيم

  سالم!
  امروز دو تا مرد زير آوار جون دادن

  ما بيمه مي خوايمقبل از اين بايد بهتون مي گفتيم كه 

  حاال بهتون مي گيم

  سالم!

  امروز دو تا مرد زير آوار جون دادن

  قبل از اين بايد بهتون مي گفتيم كه اگر مبارزه نكنيم

  زندگي نكرده ايم

  و اگر بميريم 

  بي مبارزه كردن نمي ميريم

  چرا كه نزيسته ايم
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  حاال بهتون مي گيم

  سالم!

  امروز دو تا مرد زير آوار جون دادن

  قبل از اين بايد بهتون مي گفتيم

  اما ما هميشه فكر مي كنيم راه دزد زده امن است

  و فردا باز مردهاي ديگري زير آوار خواهند ماند 

  زيرا ما باز گمان مي كنيم راه دزد زده امن است

  حاال بهتون مي گيم

  سالم!

  مي شنويد رفقا

  ش رو دزد ندونه هزار بار ديگه از اون راه مي گذرهكسي كه خود

  ه زير آوار اون ميمونن!ربار هزار مرد ديگو ه
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مسافر مي افتد، او جلو مي آيد، صورتش را كف انه هاي كارگر ش
دست هايش مي پوشاند، بعد از چند ثانيه سرش را بلند مي كند و به تماشاچي 

  ها خيره مي شود.

خودتون شاهد بوديد، خودتون ديديد، كه همه چيز تا چه حد : كارگرمسافر
يز به همون روشن شده، بزار يكم فكر كنم (كمي فكر مي كند) بله همه چ

! ديگه نمي شه ازش چشم پوشيد، نبايد مخت هم شدهاندازه كه روشن شده ز
  همه ي ما بايد انتخاب كنيم كه مي خوايم كجا بايستيم! ..ازش چشم پوشيد.

كارگرها بدون اينكه چيزي بگويند همچنان به او خيره مي شوند. دخترك به 
  .سمت كارگر مسافر مي رود

  ، درسته؟كارگريپدر مي گفت تو يه : دختر

  (سر تكان مي دهد) درسته: كارگر مسافر

  دختر شال را به سمت او مي گيرد.

  پس اينو بگير : دختر

  د.مي بنددور گردنش  مغرور كارگر مسافر شال را مي گيرد و
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  )انكارگرساير (رو به : كارگر مسافر

  حال وقت آن رسيده كه بگوييم:

  آنانكه مي خواهيد سكوت كنيد

  راهتان را از راه ما جدا كنيد

  آنانكه مي خواهيد سكوت كنيد

  آنِ ديگري، از آنِ كسِ ديگري خواهد بودجاي خالي شما در اين صف از 

  كه از گفتن واهمه ندارد

  و از شنيدن صداي خودش نمي ترسد

مرد كت و شلوار پوشي وارد مي شود، او جلوي  نحياين  رد
كارگرمسافر مي ايستد، كارگر مسافر به او نگاه مي كند، هر دو مدتي به هم 

آيند پشت سر كارگر مسافر و و كارگرهاي ديگر كم كم مي  نگاه مي كنند
  مقابل مرد كت و شلوار پوش مي ايستند.

) و ترسيده درحاليكه نمي خواهد خود را ببازد (متعجب: مردكت و شلواري
  امروز چندمين نفريه كه سالم نمي كنه!

 يک می شود.و صحنه تار
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