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سـفرسـفر  
دردر  

زمـانزمـان
پرفسور روماندا، پس از کشف ماشین 

زمان، با کمک دستیارش خانم لندرمان، 
در زمان سفر می کند تا شاهد حوادث 

مهم تاریخی باشد. اما وقتی آن ها 
دوباره به زمان حال برمی گردند، 

همه چیز تغییر کرده است.
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سفر در زمان
فهرستشخصیتها:

)هفت بازیگر، پنج ساله به باال(

پرفسور روماندا
خانم لندرمان: دستیار پرفسور روماندا

توماس ادیسون
ملبا: دختر کاپیتان کشتی پینتا

تی رکس اول: دایناسور
تی رکس دوم: دایناسور

مامان ترای سراتوپس: دایناسور

صحنه:
این نمایش در زمان حال و در آزمایشگاه یک دانشمند شروع می شود. سپس 
شـخصیت های داسـتان در تاریخ سـفر می کنند و به دوران توماس ادیسـون، 

کریستف کلمب و جایی در جنگل های دوران ژوراسیک می روند.

فهرستوسایلصحنه:
ماشین زمان	 

گوشی موبایل	 

اولین المپ	 

سکان کشتی	 
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شاخه های درخت مو	 

تلفن معمولی	 

چندنکته:
بـرای نشـان دادن دوره هـای تاریخـی مختلف، از لباس ها و وسـایل صحنه ی 

ساده استفاده کنید.
مـن ایـن نمایشـنامه را بـا ترکیبی از هنرآموزهـای پنج تا هجده سـاله اجرا 
می کنم. دیالوگ های تی رکس برای یک بچه ی پنج ساله ساده و آسان است. 
دیالوگ های مربوط به پرفسـور و دسـتیارش طوالنی تر و پیچیده تر هسـتند و 
بهتر اسـت بچه های ده سـاله و بزرگ تر این نقش ها را بازی کنند. دایناسـورها 

فقط با یکدیگر حرف می زنند و دیگران حرف های آن ها را نمی فهمند.
همه ی نقش ها به جز »توماس ادیسـون« و »مامان ترای سـراتوپس« را هم 
پسرها می توانند اجرا کنند و هم دخترها. می توان نام »ملبا« را هم عوض کرد 

تا یک پسر نقشش را ایفا کند.
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صحنه ی اول
آزمایشگاه پرفسور روماندا

صحنه در آزمایشـگاه پرفسـور روماندا شروع می شود؛ خانم لندرمان 

مشغول انجام کاری است.

موفق شدم! پرفسورروماندا:
چی رو موفق شدین پرفسور روماندا؟ خانملندرمان:

فرمولی که ماشـین زمـان رو کار می ندازه پیدا کردم. موفق  پرفسورروماندا:
شدم!

باورنکردنیه! خانملندرمان:
به نظرت کجا بریم؟ پرفسورروماندا:

همین االن؟ خانملندرمان:
چه وقتی بهتر از حاال؟ پرفسورروماندا:

هـووم، نمی دونم. خیلی جاها می شـه رفـت. )درحالی که یک  خانملندرمان:
المـپ در دسـت دارد و نگاهـش بـه آن اسـت، لحظـه ای فکـر می کنـد( 

همیشه دوست داشتم توماس ادیسون رو ببینم.
آره، جادوگر شهر منلوپارک. عجب فکر بکری! پرفسورروماندا:

بیست و دوم اکتبر سال 1۸۷۹ میالدی، روزی که اختراعش،  خانملندرمان:
المپ برق، باالخره به نتیجه رسید.

زود باش، سریع، بجنب بریم! بریم که شاهد تاریخ باشیم! پرفسورروماندا:

خارج می شوند.



14

صحنه ی دوم
کارگاه توماس ادیسون

توماس ادیسون پشت میز کارش نشسته و به یک المپ ور می رود.

روشـن  بایـد  االن  نمی کنـه؟  چـرا کار  مرگشـه؟  چـه  َاه!  توماسادیسون:
. می شـد

بلند می شود و غرق در فکر، دور میز راه می رود.

پرفسور روماندا و خانم لندرمان از پایین صحنه وارد می شوند.

نـگاه کنیـن پرفسـور، روی اون تابلـو نوشـته کمپانی چراغ  خانملندرمان:
برقی ادیسون.

درسـت اومده  ایم! )از پشـت پنجره نگاهی به داخل می اندازد( این  پرفسورروماندا:
هم خود ادیسون! زود باش، بیا در بزنیم.

منظورتون اینه که بریم داخل؟! خانملندرمان:
خودت گفتی می خوای ادیسون رو ببینی. پرفسورروماندا:

ولی پرفسور، این کارمون تاریخ رو دست کاری نمی کنه؟ خانملندرمان:
پوف... بی خودی نگرانی. پرفسورروماندا:

سمت در می روند و در می زنند.

)در را باز می کند( بله، چه کمکی از دستم برمی آد؟ توماسادیسون:
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)دستپاچه( اممم، شما توماس ادیسون هستین، از کمپانی  پرفسورروماندا:
چراغ برقی ادیسون؟

بله، بفرمایین داخل. می بخشـین، وسط انجام یه آزمایش  توماسادیسون:
بـودم. لطفًا یه لحظه اینجا منتظر باشـین تـا کارم رو تموم 

کنم. همین االن برمی گردم خدمتتون.

آن دو وارد می شـوند و منتظـر می مانند و یواشـکی تماشـا می کنند. 

موبایـل پرفسـور رومانـدا زنـگ می زنـد و خانـم لندرمـان چپ چپ 

نگاهش می کند که یعنی »چه کار می کنید؟!« آن دو موبایل را ساکت 

می کنند و کنار می گذارند. سوراخی در جیب پرفسور روماندا هست؛ 

موبایل از جیبش می افتد کف کارگاه. ادیسون هیچ توجهی به آن دو 

ندارد؛ همه ی حواسش به کارش است.

)بـا المـپ ور مـی رود( خـب، ببینیـم کار می کنـه یـا نـه. آهـان!  توماسادیسون:
شـدم.  موفـق  می کنـد(  خوشـحالی  )کمـی  داره!  چـه کیفـی 
می بینیـن...؟ )نفس نفس زنـان( یـه رشـته از جنـس کربن که 
بـه سـیم های رسـانای پالتینـی متصـل شـده؛ ایـن ترکیب 
درسـته... )بـه المـپ چشـم مـی دوزد( حـاال ببینیم چقـدر دووم 

مـی آره. موافقیـن؟

ادیسون شگفت زده می نشیند.

واقعًا حیرت انگیزه. پرفسورروماندا:
معلومه سر شما خیلی شلوغه. شما رو تنها می ذاریم که به  خانملندرمان:

کارتون برسین و یه وقت دیگه برمی گردیم.
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حواس ادیسون پرت است.

هان، باشه، خیلی خب. ممنون که اومدین. توماسادیسون:

آن دو خارج می شوند و بیرون در می ایستند.

شگفت انگیز بود! پرفسورروماندا:
پرفسور روماندا، باید مراقبت باشیم روند حوادث رو به هم  خانملندرمان:

نزنیم، وگرنه ممکنه یه چیزهایی در آینده عوض بشه.
باشـه، باشـه، تو زیادی نگرانـی. مثاًل چه اتفاقـی می خواد  پرفسورروماندا:

بیفته؟ حاال این دفعه کجا بریم؟
هووم. کشف قاره ی جدید چطوره؟ اون زمانی که کریستف  خانملندرمان:

کلمب آمریکا رو کشف کرد.
آره، جالبه. بریم. پرفسورروماندا:

دوازدهم اکتبر 14۹2 میالدی. مکان؛ کشتی پینتا. خانملندرمان:

آن دو خارج می شوند.

چند لحظه بعد در کارگاه ادیسـون، موبایل پرفسـور روماندا که روی 

زمین افتاده زنگ می خورد. ادیسون صدا را می شنود، سمت موبایل 

می آید و آن را برمی دارد.

ایـن دسـتگاه عجیب چیـه؟ )موبایـل را بررسـی می کنـد( هاه،  توماسادیسون:
عجـب، این خارق العاده سـت! صبر کن ببینـم؛ اون دو نفر 
کی بودن؟ کجا رفتن؟ )خارج می شود تا آن دو را پیدا کند( آهای!
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صحنه ی سوم
کشتی پینتا

ملبا وارد می شود.

چشـم  بابا! کشـتی رو تو همین مسـیر نگه می دارم. )سکان   ملبا:
را می گیـرد تـا کشـتی را هدایـت کند( چه روز قشـنگیه روی دریا، 

موافقـی پینتـا؟ )با کشـتی صحبت می کند( امـروز قراره چی ها 
ببینیم، پینتا؟

پرفسـور رومانـدا و خانـم لندرمان وارد می شـوند و نگاهی به اطراف 

می اندازند. پرفسور روماندا دریازده شده است.

سـالم. روز قشـنگیه، مگـه نـه؟ پـدر مـن کاپیتـان کشـتی   ملبا:
پینتاسـت، مارتیـن آلونسـو پنزون. وقت هایـی که می ره یه 
چرتی بزنه، اجازه می ده من سـکان رو دسـت بگیرم. ولی 

به آقای کلمب نگین! خب؟

پرفسور روماندا دوال می شود سمت بیرون کشتی و باال می آورد.

حال دوستم خوب نیست. خانملندرمان:
بفرمایین. )دستمالی به آن ها می دهد تا خودشان را تمیز کنند(  ملبا:

ممنونم. پرفسورروماندا:



1۸

قباًل هیچ کدومتون رو تو کشتی ندیده بودم.  ملبا:
ما تو آخرین توقفتون سوار شدیم، تو سن سباستین د ال گومرا.  پرفسورروماندا:

چون من مریض بودم، سرمون به کار خودمون بود.
آره، خیلی ها مریض شـده ا ن. سـفر طوالنی ایه. آقای کلمب   ملبا:
اصـرار داره اون قـدر بریـم تا برسـیم بـه ژاپن، شـاید اونجا 

بتونیم خرید و فروش کنیم.
آره، این ها قرار بود برن ژاپن که چشمشون به خشکی افتاد. خانملندرمان:

چی؟ این ها؟ درباره ی کی حرف می زنین؟  ملبا:
هیچی، این دوست خنگول من قاتی کرده. بهش توجه نکن. پرفسورروماندا:

آهـان. )نگاهی بـه قطب نمای خود می اندازد( اینـی که می بینین،   ملبا:
قطب نمای مورد اعتماد منه. مسیر رو بهمون نشون می ده.

می تونم ببینمش؟ پرفسورروماندا:
پرفسور، فکر کنم شما نباید... خانملندرمان:

ملبا قطب نما را به پرفسور می دهد.

عجب هنری! پرفسورروماندا:
می دونیـن، بـدون قطب نمـای مـورد اعتمـادم، ممکنـه گم   ملبا:
بشـیم. اقیانوس پهناوریه. شنیده ام چینی ها هم روی این 

آب ها هستن.
پرفسور، به نظرم بهتره قطب نما رو بهش پس بدین. )سعی  خانملندرمان:

می کند قطب نما را بگیرد(

صبر کن، فقط دارم نگاهش می کنم. پرفسورروماندا:
پرفسور، دارین تاریخ رو دست کاری... خانملندرمان:

بده  به من ببینم! پرفسورروماندا:
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سـر قطب نما دعوا می کنند و ناخواسـته قطب نما از دستشان بیرون 

می پرد و از کشتی بیرون می افتد.

چی کار کردین؟ )فریاد می زند( بابا!  ملبا:
آره، وقت رفتنه... پرفسورروماندا:

پرفسـور رومانـدا و خانـم لندرمـان از جا می پرند و به سـرعت خارج 

می شوند.

قطب نمام! )گریه می کند( آخ، بابا! حاال گم می شیم.  ملبا:

از صحنه خارج می شود.
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صحنه ی چهارم
ماشین زمان

پرفسور روماندا و خانم لندرمان برگشته اند داخل ماشین زمان.

پرفسـور روماندا، باید برگردیم خونه. داریم مسـیر تاریخ رو  خانملندرمان:
دست کاری می کنیم. آینده عوض می شه.

آره، می بینم که حق با توئه. بیا، بذار این شماره ها رو تنظیم  پرفسورروماندا:
کنم. )با دکمه ها کار می کند(

پرفسور، موبایلتون کجاست؟ خانملندرمان:
چی؟ پرفسورروماندا:

پرفسور روماندا، موبایلتون؟ خانملندرمان:

جیب های پرفسور روماندا را می گردد.

چی کار داری می کنی؟ بس کن، )می خندد و ریسه می رود( نکن  پرفسورروماندا:
همچین! )قلقلکش آمده، جست و خیز می کند و به دستگاه می خورد(

پرفسور روماندا! ماشین! خانملندرمان:
)سعی می کند درستش کند( صبر کن ببینم. چی شد؟ )ماشین  پرفسورروماندا:

به پرواز درمی آید( محکم بچسب!

فـرود می آینـد. از ماشـین زمان خارج می شـوند و نگاهی به اطراف 

می اندازند.


