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فاندو و لیز



نقش ها:

       ليز،1      زِن دروِن كالسگه بچه

    فاندو،2      مردى كه او را به شهرِ تار مى برد

    نامور،3      مرِدى با چتر 

 مى تارو،4      مرِد دیگر 

    توزو،5      مرد سوم

1. LIS

2. FANDO

3. NAMUR

4. MITARO

5. TOSO



صحنه اول
]فاندو و ليز روى زمين نشسته اند. كنار آنان یك كالسكه سياه بچه قرار دارد، خيلى بزرگ 

است، كهنه و رنگ و رو رفته است، روكش چرخ هایش الستيكى و پره هایش زنگ زده 

است. به بدنه كالسكه اشياى مختلف آویزان است، مثالً یك طبل، یك پتوى پيچيده شده، 

یك چوب ماهى گيرى، یك توپ چرمى و یك تابه گود. هر دو پاى ليز فلج است.[

َسم دیگه بهم فكر نمى كنه.
َ
  ليز    من ميميرم، هيشك

            فاندو     ]با مهربانى[ چرا، ليز، من بهت فكر مى كنم. مى آم قبرستون دیدنت، با یه گل 

و یه سگ.

]مكث طوالنى. فاندو به ليز نگاه مى كند.[

            فاندو     ]با هيجان[ توى تشييع جنازه ت زیر لب این آهنگ و مى خونم: چقد تشييع 

جنازه قشنگه، چقد تشييع جنازه قشنگه. آخه این آهنگ خيلى راحت یاد آدم 
مى مونه. ]در سكوت به ليز نگاه مى كند و با رضایت اضافه مى كند.[ بخاطر تو مى خونم.

پرده ی اول
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  ليز    منو خيلى دوست دارى؟

            فاندو     اما ترجيح مى دم كه نميرى ]مكث[ روزى كه بميرى خيلى غمگين مى شم.

  ليز    خيلى غمگين مى شى؟ چرا؟

            فاندو     ]با رنج[ نمى دونم.

  ليز    اینو مى گى چون از مردم شنيدى. عالمت اینه كه غمگين نمى شى. هميشه 

گولم مى زنى.
            فاندو     نه ليز، راست مى گم، خيلى غمگين مى شم.

  ليز    گریه مى كنى؟

            فاندو     سعى مى كنم، ولى نمى دونم بتونم یا نه.

  ليز    نمى دونم بتونم یا نه! نمى دونم بتونم یا نه! اینم شد جواب؟

            فاندو     باور كن ليز.

  ليز    چيو باور كنم؟

            فاندو     ]فكر مى كند.[ درست نمى دونم. تو فقط بگو باور مى كنى.

  ليز    ]بدون حالت[ باور مى كنم.

            فاندو     این جورى نه، این جورى فایده نداره ليز. ]با فروتنى[ ليز، اگر بخواى خوب مى گى.

  ليز    ]با حالت دیگر، ولى باز هم بدون صداقت[ باور مى كنم.

            فاندو     ]مچل شده[ نه ليز، این جورى نه. یه دفعه دیگه بگو.

  ليز    ]سعى مى كند، اما موفق نمى شود صادقانه تر از پيش بگوید.[ باور مى كنم.

            فاندو     ]خيلى غمگين[ نه، نه، ليز. چرا این جورى هستى! تو چقد به من بدى مى كنى! 

بازم بگو، ولى خوب.

  ليز    ]ناموفق[ باور مى كنم.

            فاندو     ]با خشونت[ نه، نه، این جورى نگو!
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  ليز    ]با تمام قدرت سعى مى كند.[ باور مى كنم.

            فاندو     ]با خشونت بيشتر[ این جورى هم نه!

  ليز    ] پر از صداقت[ باور مى كنم.

            فاندو     ]با هيجان[ ليز! باور مى كنى؟

  ليز    ]با هيجان[ آره، باور مى كنم.

            فاندو     چقد خوشحالم، ليز.

  ليز    باور مى كنم چون وقتى حرف مى زنى شكل خرگوش مى شى، وقتى هم پيشم 

مى خوابى مى ذارى همۀ پتو رو روم بكشم اون وقت خودت سردت مى شه.
            فاندو     قابلى نداره.

  ليز    مهم تر اینكه صبح ها منو مى شورى و خودم نباید خودمو بشورم، چون خيلى 

بدم مى آد خودمو بشورم.
            فاندو     ]بعد از كمى مكث. با حالتى مطمئن و قاطع[ ليز، مى خوام خيلى كارها برات بكنم.

  ليز    چقدر؟

            فاندو     ]فكر مى كند.[ تا اون جا كه ممكن باشه.

  ليز    پس مى دونى چيكار باید بكنى؟ تو خيابون دعوا كن.

            فاندو     خيلى سخته.

  ليز    فقط همين یه كاره كه مى تونى برام بكنى.

            فاندو     تو خيابون دعوا كنم؟ این چه حرفيه كه مى زنى! ]مكث[ نكنه شوخيت گرفته. 

]خيلى جدى[ آخه عزیزم،  من اصالً نمى دونم چرا باید دعوا كنم، اگرم بدونم، 

تازه زورشو ندارم، اگرم زورشو داشته باشم نمى دونم مى تونم بزنم یا نه.
  ليز    سعى كن، فاندو.

            فاندو     سعى كنم؟ ]مكث[ شاید اینكار برام راحت تر باشه.
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  ليز    باید با هم كنار بيایم.

            فاندو     حتم دارى به دردمون مى خوره؟

  ليز    تقریباً حتم دارم.

            فاندو     ]فكر مى كند.[ آخه به چه دردمون مى خوره؟

  ليز    این مهم نيست. مهم اینه كه به دردمون بخوره.

            فاندو     چقد همه چى واسه تو ساده س.

  ليز    نه، براى منم همه چى خيلى سخته.

            فاندو     اما تو هميشه یه راه حل پيدا مى كنى.

  ليز    نه،  هيش وقت راه حل پيدا نمى كنم. راستش اینه كه مى گم پيدا مى كنم اما 

دروغ مى گم.
            فاندو     آخه این كه بازى نيست.

  ليز    مى دونم كه بازى نيست. اما چون هيش وقت كسى چيزى ازم نمى پرسه فرقى 

نمى كنه. تازه، خيلى هم بامزه س.
            فاندو     آره، راست مى گى، خيلى بازمزه س. اما اگه یه نفر چيزى ازت سؤال كنه چى؟

  ليز    خيالت راحت باشه. همه كلى سرشون مشغوله كه راه دروغ گفتن به خودشونو 

پيدا كنن.
            فاندو     اى داد بيداد! پيچيده س.

  ليز    آره، خيلى.

            فاندو     ]با هيجان[ تو چقد باهوشى، ليز!

  ليز    اما به هيچ دردم نمى خوره. تو هميشه زجرم مى دى.

            فاندو     نه ليز. من تو رو زجر نمى دم، برعكس.

  ليز    آره، یادت رفته تا دستت مى رسه چه جورى كتكم مى زنى؟
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            فاندو     ]با شرمندگى[ راست مى گى. دیگه از این كارا نمى كنم.

  ليز    هميشه مى گى كه دیگه ازین كارا نمى كنى، اون وقت تا مى تونى آزارم مى دى! 

مى گى زنجيرم مى  كنى كه دیگه نتونم تكون بخورم. گریه ام مى ندازى.
            فاندو     ]با مهربانى زیاد.[ راست مى گى، گریه ات مى ندازم، حتى وقتى قاعده هستى. نه 

ليز، دیگه ازین كارها نمى كنم.
 ]مكث[ 

            وقتى برسيم شهر تار یه قایق مى خرم مى برم رودخونه رو نشونت مى دم. 

دوس دارى ليز؟
  ليز    آره فاندو.

            فاندو     تمام دردهاتم مى كشم ليز، واسه این كه بفهمى نمى خوام عذابت بدم ]مكث[ 

بچه دار مى شم، تو هم همين طور.
  ليز    ]احساساتى[ تو چقدر خوبى.

            فاندو     دلت مى خواد برات قصه هاى قشنگ قشنگ بگم، مثل قصه اون مردى كه 

یه زن افليج رو با كالسكۀ بچه مى برد شهر تار؟
  ليز    اول ببرم گردش.

            فاندو     باشه ليز. ]فاندو ليز را بغل مى كند و در صحنه قدم مى زند.[ نگاه كن ليز چقد جاده و 

صحرا قشنگه.
  ليز    آره، خيلى خوشم مى آد!

            فاندو     نگاه كن چه سنگهایى.

  ليز    آره فاندو، چه سنگهاى قشنگى!

            فاندو     گالرو نيگاه كن.

  ليز    اینجا كه گل نيست فاندو.
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            فاندو     ]با خشونت[ فرقى نمى كنه، گالرو نيگاه كن.

  ليز    مى گم اینجا گل نيست.

آمرانه تر حرف مى زند و  فاندو هر لحظه  با فروتنى حرف مى زند. برعكس  ليز،  ]اكنون، 

خشن تر مى شود.[

            فاندو     بهت گفتم گالرو نيگاه كن! ]با فریاد.[ مگه نشنيدى چى گفتم؟

  ليز    چرا فاندو، معذرت مى خوام ]مكث دراز[ چقد متأسفم كه افليج هستم.

            فاندو     خوبه كه افليج هستى، این جورى خودم مى برمت گردش.

]فاندو  از در آغوش داشتن ليز خسته شده و هر لحظه خسته تر و خشن تر مى شود.[

  ليز    ]با نرمى بسيار، براى اینكه فاندو را عصبانى نكند.[ چقد صحرا با گل ها و درختاى 

قشنگش مامانيه.
            فاندو     تو درخت كجا مى بينى؟

  ليز    ]با نرمى[ همين جورى مى گم، صحرا با درخت هاى قشنگش. 

]مكث[

            فاندو     خيلى سنگينى.

]فاندو بدون كوچك ترین توجهى ليز را رها مى كند. ليز به زمين مى افتد.[

  ليز    ]از درد فریاد مى كشد.[ آى! فاندو! ]بعد، ناگهان براى عصبانى نكردن فاندو به نرمى[ خيلى 
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دردم اومد!
            فاندو     ]با شدت[ این جورى مى فهمى كه نباس نق بزنى.

  ليز    ]با چشمان اشك آلود.[ نه، نق نمى زنم. ممنونم فاندو ]مكث[ اما دلم مى خواد منو 

توى صحرا ببرى گردش گالیى كه اونقد قشنگن نشونم بدى.

]فاندو به وضوح عصبانى است، یك پاى ليز را مى گيرد و او را در روى صحنه به این طرف       

و آن طرف مى كشد.[

            فاندو     خوب، حاال گالیى كه مى خواستى ببينى مى بينى؟ هان، مى بينى؟ خب، خوب 

تماشا كردى؟
  ليز    ]هق هق مى كند اما سعى دارد صدایش به گوش فاندو نرسد. واضح است كه هنوز خيلى درد 

دارد.[  آره... آره... ممنونم... فاندو.
            فاندو     مى خواى كجا ببرمت؟ پيش كالسكه؟

  ليز    آره، اگه زیاد زحمتت نيست.

]فاندو دست ليز را گرفته،  به طرف كالسكه مى كشاندش.[

            فاندو     ]به وضوح خشمگين است.[ من باس همه كار واسه تو بكنم، اونوقت تو به جاى 

تشكر گریه مى كنى.
  ليز    منو ببخش فاندو.  ]هق هق مى كند.[

            فاندو     یه روز ولت مى كنم مى رم.

  ليز    ]گریه مى كند.[ نه فاندو، منو ول نكن، توى دنيا غير از تو هيشكى رو ندارم.
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            فاندو     تو فقط بلدى منو آزار بدى. ]فریاد مى زند.[ گریه نكن!

  ليز    ]به خود فشار مى آورد كه گریه نكند.[ دیگه گریه نمى كنم.

            فاندو     بسه دیگه، گریه نكن! اگه گریه كنى همين االن مى رم.

]ليز با اینكه خيلى به خود فشار مى آورد، هنوز گریه مى كند.[

            فاندو     ]بسيار خشمگين[ خيلى خوب، پس تو گریه مى كنى و غيره و غيره. خيلى 

خوب، همين االن مى رم  دیگه ام منو نمى بينى.

]فاندو دیوانه وار خارج مى شود. بعد از چند لحظه چهاردست و پا دوباره وارد صحنه مى شود 

و به ليز نزدیك مى شود.[

            فاندو     ]با فروتنى[ ليز، منو ببخش.

]او را نوازش مى كند. بعد به راحتى مى نشاندش. ليز، بدون اینكه چيزى بگوید خود را در 

اختيارش مى گذارد.[

            فاندو     دیگه بهت بدى نمى كنم.

  ليز    تو چقدر خوبى، فاندو!

            فاندو     آره ليز، مى بينى ازین به بعد چقد باهات مهربون مى شم.

  ليز    آره فاندو.

            فاندو     بگو چى دلت مى خواد.
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  ليز    مى خوام كه دوباره راه بيافتيم طرف شهر تار.

            فاندو     همين االن راه مى افتيم.

]فاندو ليز را با احتياط بغل مى كند و او را توى كالسكه مى گذارد.[

            فاندو     خيلى وخته داریم سعى مى كنيم بریم شهر تار اما نمى شه.

  ليز    یه دفعه دیگه امتحان كنيم.

            فاندو     باشه ليز، هر جور تو بخواى.

]فاندو به آرامى حركت مى كند و كالسكه را به جلو فشار مى دهد. ليز به دور دست خيره شده. 

فاندو ناگهان مى ایستد، به ليز نزدیك مى شود و صورتش را با هر دو دست نوازش مى كند.[

            فاندو     براى تمام اون چيزهایى كه پيش اومد ازت معذرت مى خوام. نمى خواستم 

ناراحتت كنم.
  ليز    مى دونم فاندو.

            فاندو     به من اطمينان كن، دیگه ازین كارها نمى كنم.

  ليز    آره، اطمينان مى كنم. تو هميشه با من خيلى خوبى. یادم مى آد وختى توى 

مریضخونه بودم برام نامه هاى خيلى گنده مى فرستادى، كه مریض ها خيال 
كنن واسم خيلى چيزها مى نویسى.

            فاندو     ]خوشحال[ قابلى نداشت، ليز.

  ليز    یادم مى آد كه اغلب، چون چيزى واسه نوشتن نداشتى، واسه اینكه نامه خيلى 

بزرگ بشه كلى كاغذ مستراح تو پاكت مى تپوندى.
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            فاندو     قابلى نداشت.

  ليز    چقد خوشحال بودم!

            فاندو     حاال مى بينى كه باس به من اطمينان كنى؟

  ليز    آره فاندو، اطمينان مى كنم.

]فاندو در حال فشار دادن كالسكۀ ليز خارج مى شود.[

 پرده



صحنه دوم

]صحنه همانست كه بود. وقت غروب.[

]فاندو در حال به جلو راندن كالسكۀ ليز وارد مى شود. مى ایستد به آرامى و با احتياِط 

بسيار ليز را بلند مى كند و روى زمين قرار مى دهد. ليز زنجير كلفتى به پا دارد كه او 

را به كالسكه متصل مى كند. زنجير بسيار دراز است. حاال فاندو با حالتى نرم و نااميد 

حرف مى زند.[

            فاندو     ليز، خيلى خسته م. یه خورده استراحت مى كنم.

]ليز او را با حواس پرتى نگاه مى كند.[

            فاندو     گفتم كه خسته م، یه خورده مى شينم.

]ليز در حال تكان دادن سر او را نگاه مى كند و چهره اش هيچ گونه حالتى را بيان نمى كند.[


