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*
انســان مثــال گیاهــی اســت که خشــک شــده و از بین 
مــی رود و تمــام زیبایی هــای انســان نیــز همچــون 

کــه پژمــرده می شــود.  گلــی اســت 
گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز  آری؛ 
ماننــد گیــاه از بیــن مــی رود امــا تنهــا کالم، افــکار و آثــار 

ــد.  ــی می مان او باق
ــا ایجــاد  ــا ب انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت
یک بســتر مناســب در حمایت از مولفان و همچنین 
مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و با انتشــار کتابی 
ارزشــمند که از ســطح علمی مطلوبی برخوردار باشــد 
بــه وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل کند 
ــد اثــری ســازنده را بــه عنــوان میراثــی ناچیــز  ــا بتوان ت

گــذارد.  بــرای نســل روشــن باقــی 





رخ  گوناگونــی  تجربیــات  انســانی  هــر  زندگــی  در 
می دهــد. زندگــی بــرای هــر کســی معنــای خــاص دارد، 
ــا متفــاوت  ــی م ــا در زندگ شــرایط ، فرصت هــا و جغرافی
افتادن هــا،  از  مجموعــه ای  زندگــی  گویــی  اســت 

برخاســتن ها و بــه پیــش رفتــن هاســت.
در ایــن نمایشــنامه چنــد انســان بــا فرهنــگ هــای 
مــورد  دادگاه  یــک  بــه  شــبیه  جایــی  در  مختلــف 
بازخواســت قــرار می گیرنــد و اتفاقــات گوناگونــی بــرای 
هــر یــک رقــم می خــورد  ولــی در انتهــا حکــم اجرایــی در 

ایــن دادگاه بســیار متفــاوت اســت.

سعید درآینده

*





گرانقدرم  تقدیم به استاد 

قای هومن سیدی جناب آ





11 گورستان چند ملیتی نمایشنامه 

شخصیت ها 

1 - اشمیت

2 - الیزابت

3 - سیامک

4 - نصیر

5 - آترین

6 - جاسم

7 - جسیکا

8 - قاضی

9 - بازرس

10 - مشاور
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  پرده اول

صحنــه مثــل یــک اتــاق بازجویــی یــا شــبیه بــه یــک دادگاه کوچــک 
کــه یکــی از آنهــا  کــه دو میــز بــا دو صندلــی  اســت، فضایــی تقریبــا تیــره 
کــه منتظــر ورود متهمیــن هســتند و  نفــر  کمــی مرتب تــر اســت و دو 

ــته اند. ــا نشس ــروی آنه ــه روب ک ــار  ــدادی حض تع

ورود نفر اول	 

کــه از  اشــمیت اندرســون انســانی بــه ظاهــر موجــه وارد می شــود 
لحــاظ موقعیــت اجتماعــی و ثــروت در جایــگاه خوبــی قــرار دارد.

گرفتی؟  قاضی                چقدر سود 

اشمیت حرفی نمی زند و سرش را پایین انداخته است.

گرفتی...؟ مشاور               پرسید چقدر سود 

اشمیت             با من هستید؟
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مشاور               نه پس...

کــه بــه مــردم مــی دادی بــا چــه بهــره ای  قاضــی            پولــی 
؟ فتــی می گر

اشمیت سکوت می کند و بسیار جا خورده و تته پته می کند.

کنیم. که میگم اعدامش  مشاور               عالیجناب من 

اشــمیت        یــا مریــم مقــدس... یــا روح القــدس، پــروردگارا 
ــه  ــردم، ب ک ــك  کم ــردم  ــه م ــن ب ــه م ک ــاهدی  ــو ش ت
رو  مظلومیــن  دســت  رســوندم،  یــاری  کــودکان 

جنگیــدم. کشــورم  بــرای  و  گرفتــم 

مشاور               چند درصد...؟

اشمیت که انگار راه فراری ندارد می گوید.

اشمیت            هشت درصد.

که اینطور. مشاور               پس 

کردیم...من از همشون امضا دارم... اشمیت            ما توافق 

از نگاه خشمگین قاضی سرش را به پایین انداخته و سکوت می کند.

اشــمیت              مــن در جنــگ بــرای پشــتیبانی از وطنــم جنگیــدم 
کردم.شــما نبایــد  و تمــام تالشــم رو بــرای وطنــم 

کنیــد. کمــه  منــو محا

ــه  ــا ی ــی اینج ــی...؟ ول ــه... مطمئن ــی عجیب ــی              خیل قاض
چیــز دیگــه نوشــته.

اشمیت            دروغه...دروغه.
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مشاور               آروم باش از تواضع جناب سو استفاده نکن.

قاضــی               اینجــا نوشــته شــما بــرای مزایــای خــوب، خونــه، 
فیــش خریــد...وارد ارتــش شــدید و چنــد بــار از 

ــد. کردی ــرار  ــدم ف ــط مق خ

حضار در سالن همهمه می کنند.

اشمیت             این غیرممکنه.

ــز رو طبــق مســتندات  کتمــان نکــن مــا همــه چی مشــاور              
اعــالم می کنــی.

گاه وقتــی  گوســت ۱۹۴۱ در اردوا قاضــی           در  روز ســوم آ
دشــمن بی امــان حملــه می کــرد و تانك هاشــون 
بــه شــما نزدیــك شــدند تــو خودتــو بــه آمبوالنــس 
رســوندی و جــای خــودت رو بــا یکــی از مریض هــا 
کردی.تــو حتــی  کــه حــال وخیمــی داشــت عــوض 
ســرمش رو هــم بــه دســت خــودت زدی، هیــچ 

ــد؟  ــرباز اوم ــر اون س ــه س ــه ب ــی چ می دون

اشمیت حسابی ترسیده و بهت زده نگاه می کند.

مشاور               اون سرباز ُمرد.

اشــمیت            ولــی اون ترکــش بــه ســرش خــورده بــود دیــر یــا زود 
میمرد...

قاضی                عجب...از کجا انقدر مطمئنی؟

کــه اونجــا نبودیــد مــن بدجــوری ترســیده  اشــمیت           شــما 
هــر  از  دشــمن  شــلیك  و  تــوپ  صــدای  بــودم 
گفتــم  گروهبــان  گــوش می رســید.به  طــرف بــه 


