
 1

omc.wordpress.ardouzamis://http 
 

  قهوه گرم چطوريفنجان با يك 
  

  نسيم خاكسار
  
 وقتي رسيديم. دبرب شنمايشاجراي به محل با ماشين مرا تا آمد سراغم  ارگردانك

روي ديوارهاي بيروني ساختمان تئاتر ديدم كه نام من هم را از نمايش پوسترهاي بزرگي 
باقي اجرا قت وبه اي   و خرده ساعتيكهنوز  .با حروف درشت بر آنها نوشته شده بود

 صحنه آرايشدر كار جابجايي وسايلي براي با شتاب و سر و صدا اي كه  دهع. مانده بود
من را به كارگردان . گذشتند از كنار ما گفتند و چيزهايي به كارگردان  بلند بلند ،بودند
  : و گفترد باتاقي 
  .دكش زياد طول نمي . سراغت بيايداز گريمورهايكي همين جا بنشين تا  -

  .و خودش رفت كه بقيه كارهايش را سامان بدهد
كاركنان تئاتر، تكي يا  نشسته بودمروي صندلي  گريمور آمدن به انتظاروقتي 

 با ديدن من .دنبروبعد يا بگذارند و  دنداربر  چيزيكه ندشد مي وارد اتاق عجلهبا دونفري، 
. پيش مي روددارد ب كارها خويعني  كه ندداد مي همعالمتي گاه و سر دست حركت با 

من به او گفتم وارد اتاق شد همراه يكي از آنها اي  براي بردن وسيلهكارگردان يكبار كه 
  .حتا اسم شخصيتي كه بايد نقش او را بازي كنم .دانم  از اين نمايش هيچ نميالٌاص

  : و گفتناباورانه نگاهي به من كرد
  !نكنشوخي  -
  .گويم جدي مي باور كن -
  آمد؟ پس اين كي بود كه سر تمرينها مي! زني تو هم حرفها مي -
  . دانم نمي -
   ؟شود مگر مي -

  .آيد حتما يادت مي خوب فكر كن :ام گذاشت و دستش را روي شانه
من از تو بايد بداني . دانم چطور بگويم نمي. جاي اين حرفها نيستدوست عزيز  -

 .دانم چيزي نمياصالٌ اين نمايش 
 .گفتي بايد زودتر از اين مي. شدهخيلي دير ديگر  هااالن براي اين حرف -

.  كمي فكر كنحرفهاي منتو هم به اما . فهمم  تو را ميمشكل: گفتمدرماندگي با 
 .ام من واقعاٌ در وضعيت بسيار ترسناكي قرار گرفته

خبر و به او نگفتم از توافق بينمان هم كه منجر به قرار امروز ما شده است 
 .ام نداشته

 .آيد يادت مي. نگران نباش: گفت
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سراغت هنوز چرا گريمور دانم  نمي. شود دارد دير مي:  گفتو با نگاه به ساعتش
 ؟نيامده

 . از اتاق بيرون زدو بيدرنگ
بيرون راي يافتنش بزد،  كه از ترس قلبم تند تند ميهنگامي  بعد از چند لحظه

كمي توي .  كرده بودام كالفه بيشتر ،توجهي او خونسردي و بي . اما او را نديدم.دويدم
 به اين چه بيشترهر. كنمه دانستم چ نمي.  و غريبانه به اطرافم نگاه كردمراهرو ايستادم

گفتم آخر چطور  به خودم مي. شد كردم ترس و وحشتم بيشتر مي موضوع فكر مي
تصور اينكه گنگ و الل . داني كه از آن هيچ نميبگذاري ي نمايشي   در صحنهپاشود  مي

كنم و نمي دانم چه  نگاه مي و به آنها ام جلو مردم و هاج واج دارم به اطرافم يستادها
بعد از مدتي . حرفي بزنم و چه حركتي از خودم نشان بدهم عرق سرد بر تنم نشانده بود

با اين تصور كه ممكن است بتوانم و ناآشنا باال و پائين رفتن در آن راهروي دراز 
اتاقهاي جنبي پيدا كنم و باز با او حرف بزنم در يكي از همين كارگردان را در يكي از 

گاه به اطراف و ديدن بقيه آدمها نيك با . آنجا بودخوشبختانه كارگردان  . را باز كردمآنها
 براي آرايش سر و صورتم من را به آنجا استباشد كه قرار همان اتاقي  بايد متوجه شدم

مرا به زني كه گريمور نمايش بود با گرمي ا شد و  من از جا پكارگردان با ديدن. برندب
مشغول رنگ كردن موهاي كسي بود كه زير دستش روي صندلي نشسته او . معرفي كرد

  دست كارگردان را گرفتم و به زور او را از اتاقآنها،بين بعدي  بي توجه به حرفهاي .بود
اي از   وقت كم خالصهاز او خواستم حداقل در اينبا اصرار  راهرو در .كشيدمبيرون 

او هم با بي ميلي و عجله گفت اين نمايشنامه دو . داستان نمايش را برايم تعريف كند
اند و آن كس كه  بازيگر مرد دارد كه در شروع بازي هردو مقابل هم روي صندلي نشسته

و همين مردي است كه به بازيگري كه مقابلش نشسته رو كنم  من نقش او را بازي مي
 :كند نمايش را آغاز ميبا اين جمله  ،ندنك وهايش را رنگ ميند مردا

 قهوه گرم چطوري؟فنجان  با يك -
به اتاق گريمور آرامش خودم را حفظ كنم و كارگردان اينرا كه گفت از من خواست 

 به اتاق گريمور برگشتم هدرماند نوميد و .دنام را بده ر چهرهي زودتر ترتيب تغيتام گردبر
كه او  . بگذاردم راه حلي پيش پايو تواند به من كمكي كندبر مقابل من  شايد بازيگتا

 :پرسيدخونسردانه با ديدن من  بودنشسته گريمور ير دست هنوز ز
 اي خودت را يا نه؟ آماده كرده -

 .نه: گفتمبا خجالت 
. ود مي ر آدماز ياد زهمه چي.  استاولش هميشه همينطور. مهم نيست: گفت

 .ديآ  يادت ميمطمئنم. تبيشترش از ترس اس
 .ام خواندهنمن اصال متن اين نمايش را : گفتم

 ؟مگر مي شود -
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 .حاال كه شده -
 اي؟ به كارگردان گفته -
 ؟ يا نهببينم تو متن را دم دست داري. كند او هم مثل تو باور نمي. آره -
 . آن داشته باشمهكردم احتياجي ب فكر نمي. نه -
 ؟ روي صحنه نرومنيست بهتر ،وضعبا اين  -
 .ديگر دير شده. نمي شود.  نه-

اما چطوري؟ يك . تان از من مي خواهيد بروم روي صحنه همه: با عصبانيت گفتم
 ايد؟ كمي به اين فكر كرده

 .با كارگردان حرف بزنبرو . سر من داد نكش: گفت
 اين نمايش برايمخط اصلي  از كمي دتوان اگر ميبا التماس از او خواهش كردم 

 با صداي بلند آنرااي از اول  حداقل چند جملهيا  .يكي دو حادثه مهم در آن از ،حرف بزند
 .بيايديك چيزهائي يادم  ،آنهابا كمك  شايد انگار كه روي صحنه است بيان كند تا
يكي دو جمله در  كارگردان تعريف كرده بود ي كهاو هم برداشت و به همان كوتاه

از من مي شنوي خودت را  :گفتخونسردي با بعد ه كرد و خالصبرايم داستان نمايش را 
به جاي اين كارها برو جلو . راحت باش. من تجربه اين كار را زياد دارم. زياد نگران نكن
 .تواني نفس عميق بكش پنجره و تا مي

 يك لحظه چه پيش ميايد؟ اي كردهفكر هيچ  با اين وضعي كه من دارم: گفتم
 اصالٌ از اين بدتر اين وضعيت؟ گيرد از وحشتت نمي. ر بگذاخودت را جاي من روي صحنه

 تواند براي يك بازيگر رخ بدهد؟ هم مي
 .دييادت ميا. بيخود نگراني: گفت
 .اصال چيزي در ذهن ندارم كه يادم بيايد يا نيايدمن . چندبار بگويم: گفتم

من به نگاهي د چپ چپ  مشغول رنگ كردن موهاي بازيگر بوچنانمگريمور كه ه
وحشتم را بيشتر  .بودادامه اين گفتگو بيفايده .  گرداند به سمت خودشكرد و چانه او را

شايد  اين فكر كه  بعد با،نفس عميق كشيدمبار و نوميدانه چند رفتم جلو پنجره . كرد مي
مي خواستم از او خواهش كنم .  زدم بيرونآنجااز  پيدا كنم كارگردان رادوباره بتوانم 

انداختم  اگر يك نگاه سرسري هم به متن مي. تن را در اختيار من بگذاردهرطور شده م
را به عهده نآنوقت روي صحنه در ربط با شخصيتي كه نقش آ. شايد ترسم مي ريخت

 سه زن جوان ديدم كه  توي راهرو بيرون.چيزهائي سرهم كنممي توانستم شايد  شتمدا
داشت برايم يكي از آنها كه چهره آشنائي . زدند مياز اتاقي بيرون من از اي دور  در فاصله

  : گفتنزديكتر كه شد. زيبا و جذاب بود. آمدمن سمت به 
 ؟ رنگت پريده است چرا-
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اي  چون بالفاصله از رابطه. نگرفتزياد جدي  موضوع را .تعريف كردمبرايش را ماجرا 
يم افسوس ا كه زماني با هم داشتيم حرف زد و از اينكه همديگر را مدتي است نديده

 .خورد
خواهش . ام من در بن بست عجيبي گير افتاده. االن وقت اين حرفها نيست: گفتم

 .مي كنم به آن فكر كن
 .حاضرم كمكت كنم: گفت

 ؟چطور -
هائي  پشت پرده مي نشينم و جمله من جائي نزديك به تو. اگر متن را پيدا كني -

 !فقط به يك شرط. خوانم از روي متن برايت ميبلند بلند را كه بايد بگوئي 
 چه شرطي؟ -
 ات را با من خوب كني؟ به اين شرط كه رابطه -

 را ديدم كهكارگردان كردم كه صداي پائي شنيدم، بعد  داشتم به حرفهاي او فكر مي
دستش انداخته يك  يك قباي بلند منجوق دوزي شده روي .دمآ به طرفم ميبا شتاب 

به محض آن كه به من رسيد قبا را تنم . شتدا  ديگرشبود و يك كاله گيس در دست
 :كرد و كاله گيس را روي سرم گذاشت و گفت

 .نماندهباقي چيزي به وقت اجرا . بجنب -
به با خوشحالي گذشتند با ديدن من در لباس بازيگر  چند نفري كه از توي راهرو مي

 :به كارگردان گفتم.  و برايم دست تكان دادندطرفم اشاره كردند
 .تواني اينرا كه مي. ل متن را به من بده كه دم دستم باشدحداق -
. اصالٌ نگران نباش. متن هم دم دستم نيست.  استدير شدهديگر براي اين حرفها  -

 .دييادت ميابرو روي صحنه همه چيز 
 از كجا مي داني؟ -
  .كنم بار اولم نيست كه با بازيگر كار مي -

من از ترس دارم . حرفهايم گوش كنكنم به  خواهش مي:  گفتم كنان التماس
جز همان جمله اول كه باور كن . نيستوضعيت من هيچ كس متوجه چرا . كنم سكته مي

  ؟ام ندارم  حتا يك كلمه ديگر از اين متن را در حافظهاي به من گفته
اش يادت  ي بقيهن شروع كوقتي .نگران نباشچند بار بگويم،  :با خونسردي گفت

  .يدآ مي
.  پيدايش شددهكر لباس پوشيده و آرايش ، مقابل من نقش بازيگرامهنگدر اين 

 به اي كرد كه اشارهبه من گذشت  مي  مااز كناروقتي . داشت حالتي محكم و با وقار
  .دنبالش بروم

  .معطل نكن: كارگردان گفت



 5

بازيگر به دنبال با همان ترس در وجودم و هاج و واج  .و من را به جلو هل داد
  .راه افتادمسمت صحنه به مقابلم، 
 

  2011سپتامبر 
    اوترخت

  
   


