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میبسم هللا الرحمن الرح  

 
ه بامره ولتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرونیالفلک ف یسخر لکم البحر لتجر یهللا الذ  

(21ه یالجائ)  
شود و از آن به تجارت و سفر از فضل خدا  یبه امر خدا آسان در آب جار ید تا کشتیمسخر گردان ا رایشما در یخداست آنکه برا

.دیآر یاشد که شکر نعمتش بجاب، ده یطلب یروز  

 

 ییا ولیو  یا امامی یامبریپ یکه پا ییجا // (آنندراج) .ت الخالءیطهارت خانه و ب .// نهادن قدم یجا( ا مرکب) {ق د} :قدمگاه

.است یا امامی یامبریپ یپا یدار است و گمان برند که جایپد در سنگ و جز آن یکه اثر پائ ییجاها .ده باشدیبه آنجا رس  
   
 

( لغت نامه دهخدا )  

 

:یکسان باز  

وارث ناخدا سمندر / ییایفرمانده دزدان در/ ناخدا غلو: یغلوچپ                  

غلو یمیدوست صم/  (دزدان یمسئول خدمه کشت) سرهنگ :حسن                   

رهیبزرگ جز: رناصحیم                   

اصحر نیتنها دختر م: باران                   

رهیبهلول جز/  نیف الدیس: یسف                   

صاف وساده /جوان : دیس                   

:ییایدزدان در                   

غلو بمبک / غلو خصاک /غلو بللشت/ غلو اره/ غلو چنگ/غلو فنگ                    

رهیان جزبازرگان: حاج نجف/ حاج خلف                    

 در خوانش سهولت یبرا...  لکنت دارد ) /جاشو/ ر یبرادر قد: قادر                 

( روان نوشته شده است یگریت در بازیو خالق                   

جاشو/ برادر قادر  : ریقد                   

  نیمعلول / ( کودکان )رهیجز یابچه ه /فروشان یماه                 

 :ره یجز یاهال                 

/فینظ/شالو/زویکن/عزوز/یمار/جعفر/طارق/رینظ/رینص                   

کالغها /رقصان  یآهوها                   

یسیافسر انگل/  یسیسربازان انگل                   

  کوبدیبر گردن دارد و بر آن م یطبلک :یجارچ                 
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:یمکان باز  

 ید در کنار هم شکلیجد یب بندیم شده وبا ترکیم است که به چند پاره تقسیعظ یک کشتیصحنه در واقع 

در وسط صحنه بر . کند  یم یره را تداعیجز یو هم فضا یکشت ید به وجود آورده که هم فضایجد

است و هم   نسبتا بلند وجود دارد که هم بازار یواره ایبه همراه د یکشت (عرشه)مرتفع سطحه  ییسکو

 ی، سبز یفروش یماه یحجره ها یوجود دارد که گاه ییچه هایواره ها دریدر د.  یکشت یعرشه 

ن یک پله به زمین چپ صحنه اسکله وجود دارد ، که با ییدر سمت پا. توپ است  یانه یآش یو گاه یفروش

ت ر ناصح هم اسیم ینه وان خایشود که ا یده مید یکشت یدر سمت چپ باال سکان گاه و قماره .رسد  یم

جدا از  یوجود دارد ، وتکه ا یین تر سکوهاییمحمد و در ارتفاعات پاریدر سمت راست باال امامزاده م

  یله یتمام سکوها به وس. خارگو را دارد  یره ین سمت راست است که نقش جزییمجموعه در پا

وجود دارد که در  یه صحنه داالنشگایدر پ.  شوند  یزان به هم وصل میآو یا معلق و طناب ه یپل ها

وجود دارد  یمحمد مکانریک مینزد ییدر سکو. شود  یده میدر چوب ها پنهان است و در موقع لزوم یز

...شنامه مکتوب شده است ین نماینابیات در بیجزئ یما بق. شود  یکه بعد ها در آنجا قنات حفر م  

:یباز یفضا  

 ینور آب... و تاجر از دور چند ملوان ی و خنده یشاد یصدا... یکشت یواره یآب با د برخورد آرام یصدا

...میوباد مال یکشت یر طنابهایرجیج یصدا ...بر سکان گاه  ی، نور فانوس یکشت یبر عرشه  یروزه ایف  

...لرزد  یمچاله شده و به خود م یاز عرشه سف یدر گوشه ا  

 مو (رسو و هراسان ،و مرموز و ترسناک ت تیکند،با دو شخص یوانه وار با خودش صحبت مید) : یسف

 ی،م یترس یم ... یترس یتو م ... ایام دریست که مین بارنیاول ... لرزم ینم ... ترسم ینم ... ترسم ینم
 یبو ا ،یان دریگرگا م ،ماهه  امشب، شب یول... ترسه یلده از آب نمنه سگ شنا ب ...مثل سگ یترس
 . امردهیدر . ا ساکتهیدر ...دست از سرم بردار .خوبه  یلیبه خا خویدر ...ایده دریمرگ م یبو ، خون

نا یکشه ا یا مهربونه نمیگه دریبسه د ...ایر درارسال قعهز یاجساد غرق ... رونیان بیاز آب ممرده ها 

 یخفه گ ... (وانهید) کلو یدوس دار یچه مرگ  ... کنن یف میها امشب قصه تعره مرد ... همش دروغه
(خنددیوانه وار مید) ... (کوسه) دندون بمبک یا مرگ الیا یتو قعر در  

 هخنده دست یصدا ) یمگه مست کرد ینصف شب یخند یونه چه مرگته مید یهو: رونیاز ب ییصدا

( یجمع  

رو  ییایدر یداخندت دز یصدا ... خندم که نترسم یم ... نه؟وویچه مرگته د ( کند یسکسکه م ) :یسف
خودش با خودش  )... پاک بشه یدامن کشت ا تا نکبتت ازیمت درید بندازیبا ... نجا بد شگون نحسید ایکش

ا یدر ته اه که ازیقصه مردان س ... ردمنک یکه کار ولم کن مو ...ولم کن (  شود یم قهیدست به 

 یکنه آدم یباور م یولم کن آخه ک ...کنمت یونه االن خوراک بمبکا مویخفه شو د  ... گردن دروغهیبرم

درحال  ) شون از همه مشهور ترهیکی ... اشته باشهنذ یشکا رو خکه تا حاال پ ( درحال خفه شدن ) باشه

 یکنار عرشه  ) ...فهمهیا رو میا و دریگن چند تا کوسه دست آموز داره و زبون ماهیم  ( خفه کردن

 یکیا ینکه با دریه برا اگیم  ( ن افتادنییدر حال پا ) ... دروغه  ... دروغه ( ن انداختنییدر حال پا یکشت
خفه شو  ...کنهیره استخون پاش تلق تلق صدا میراه م یوقت زنده زنده پاشو بخورن ، زاره بمبکایبشه م

 یدزدا...  غلو ... غلو ...غلو  ... ییایخولیمال ... یالی،خ ی،وهم یتو توهم...  ایدرتو کنم  یاالن پرتت م

اومده یغلو چپ ... کمک .... د احمدیا سی ( آورد یه صدا در مرا ب یزنگ کشت ) نیحمله کردن پاش ییایدر  

؟ اشتر صداتو ببر کجا بود ییایدزد در ... الدنگ ... کلو ...آبرو  یب  ... مار رسوازهر: رونیاز ب ییصدا

... ( یبه زبان بومهشتپا  ) صاکا خیمت دریندازیم یکن گه دهنتو بازیه بار دی  ... شنیدار میبمبکا ب  
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 ... ییایدر یدزدا ( ترسناک یبا صدا ) ... ایندازنمون دریاالن م...  یرسوامون کرد یدید...  سیه: یسف

       یچیه از مو.. . ستنیش نیب یافسانه ا ، ییایدر یمار دزدازهر  ( زند یم یخودش را پس گردن )

او را  یکالغ یان صداکند که ناگه یبا خود تکرار م چرخد و یدر عرشه م ) ... شجاعم مو ... ترسم ینم

به  یاز باال مرد آورد که یده آرامش خود را بدست میق کشیچند نفس عم یسف ، اندازد یبه وحشت م

( زان استیکه از طناب آو شود یش ظاهر میجلو صورت وارونه  
 ... ه اها ( کند یکند و ها م یاز ترس دهنش را باز م یسف ) ریتون بخ یمه شب مهتابین ... سالم: حسن

فراموش کردم  یراست ... هم از تو خوشبوتره ییایدر یدهن دزدا ... ؟یخورد یشام چ... ف یپ ... فیپ

   ... چه بد یآخ ( کند یغش م یسف )ریوقت بخ...  هستم ییایدزد در یجناب آقا کنم مو یخودمو معرف

در حال  ییایدرشود و دزدان  یصحنه چند شعله روشن م یکیدرتار ) ... هییمد گوآ بچه ها وقت خوش

( آورند یر کرده و به عرشه میرا اس یخدمه کشت ، دنیآواز خواندن و رقص  
شل آدمل سر یکور چ/ نن تو شویکم ییایدزدل در /فکر بکو  یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

  / پولدار کله شق هستن یمهاآد / ن هستنیدر کم ییایدر یدزدا / مواظب باش یریا میشب که در ) ... ر اویمالتجاره همتون ز/مشو

( دنیهمه مالتجاره شون رو از دست م  
 کنه  ین میریبم یوقت  / لیب ن پر ویکن یم یلیه پیگون / لیشوم حرف پ ن تا سریصب نشس: غلو فنگ

 یوقت / دیل پر از پول کردیهاتون رو با ب یگون / دیصبح تا شب از پول حرف زد ) چه خو یگو که فالنینم یشکیه/  لیپخچه ج

( بود یگه که چه آدم خوبیچکس نمیه / ادین پشه رو جنازتون میریبم  
 / شل آدمل سر مشویکور چ  /نن تو شویکم ییایدزدل در / فکر بکو یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

... ر اویمالتجاره همتون ز  

  / یم غرابش چه بن اسیال بگی  / یوارث بر حق سمندر چپ  / یه غلو چپیا کیصاحب در : غلو چنگ

( ایساالر در یکوسه ماه / بود؟ یش چین اسم کشتیبگ / وارث ناخدا سمندره یا غلو چپیصاحب در ) ... و ساالر او ییایبمبک در  

 / شل آدمل سر مشویکور چ  /نن تو شویکم ییایدزدل در /فکر بکو یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

... ر اویمالتجاره همتون ز  

 / نین عامو بگیال چتو ساکتی / نیرفته غرابش به بخارا و چ / نیزم یپاش ر یاو که نناده گه: کغلو خصا

ما گندم و خرما  /ن ین بگیچرا ساکت / ن رفتهیش تا بخارا و چیکشت / ن نزاشتهیاون هرگز پا رو زم ) ... م ما و جویدز یگندم و خرما م

( میدزد یو جو م  
 /شل آدمل سر مشویکورچ  / نن تو شویکم ییایدزدل در / فکر بکو یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

...  ر اویمالتجاره همتون ز  

بچه بتمرگ گپ  / بختره دویاه دندون سفیسرس / خره یم یغلو چپل یبچ / همادر ییما الالقصه : غلو اره 

بچه بخواب حرف  / و از غلو مهربونترهید / خوره یبچه ها رو مغلو  / ترساندن بچه ها یمادران است برا ییداستان ما الال ) ... بسته خو بره

( گهینزن بسه د  
 /شل آدمل سر مشویکور چ  / نن تو شویکم ییایدزدل در / فکر بکو یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

... ر اویمالتجاره همتون ز  

     / ایا میر شو سره درتنگ سح / ایبدش وه افتو م یغلو چپ / ایرو خششه شو میغولک پ: غلو بمبک

(شهیر آب پنهان میروزا ز / ایاد دریشبا م / زارهیغلو هم از آفتاب ب / ادیر از شب خوشش میغول پ ) ... ر اویچکه ز یم یروز که واو  

 /شل آدمل سر مشویکور چ  / نن تو شویکم ییایدزدل در /فکر بکو یزن یا میدر شو که به : یگروه خوان

... ر اویمالتجاره همتون ز  

نه ترس بارون و نه سرما   / رنیغل سره شو جا ممثه مر یا  / دنیا میل دارلن که دل و دنیپ  :غلو بللشت

از بارون /  خوابند یراحت م یجا یمثل مرغ سر شب تو / ا دوست هستنیثروتمندان دن ) ... ک تفنگ زهله شونه کرده اویل / رنیم

( ندازه یرو به وحشت متفنگ اونا یصدا / ندارند یو سرما هراس  
 /شل آدمل سر مشویکور چ  / نن تو شویکم ییایدزدل در / فکر بکو یزن یا میدر شو که به: یگروه خوان

... ر اویمالتجاره همتون ز  
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شو تا سحر مشغول جنگ و  / میبر یم مینیبب یتو کشت یهرچ / میما همه مردان شجاع و شر: غلو بمبک

اگر  / میشب تا سحر مشغول جنگ / میدزد یباشه م یتو کشت یهرچ / میما مردان شجاع ) ... / ون پغودس و پام یچه ببند یا / میجر

( چه دستمون بسته باشه  
        / نینجا بگیه ایا کیدر یآغا / نیاومده ساالر زمان و زم / نیزم ین همتون ریس بتمرگیه: حسن

غلو اومده همه  / ه؟یا کینجا صاحب دریا / ا اومدیصاحب در  / دینیبشن یساکت همه رو زم ) ... او ین ریهمه بخوس ، دیغلو رس

( آب ین رویبخواب  
 یافه ی، غلو با ق یکشت یبه عرشه  یچوب یبرخورد پا یصدا... شود  یسکوت همه جا حکم فرما م )

ر یز یست وبا عصا یک پا و دست غلو مصنوعید ، یآ یبه عرشه م یکشت یاز قماره  یبیب و غریعج

 یده میشن یوهم آلود یقیبزرگ بر سر دارد ، موس یو کاله یرود ، بر چشم چپش چشم بند یراه م بغل

.(کند  یشود و غلو مانند خوانندگان تنور شروع به آواز خواندن م  

که  یگم گاز کنم هرک/ ر یل یا و همونجا که هسیاز همو بن در/ ر یل شبگی یا اومدم میهله در یاز ر: غلو

حسبه و وبا ، / ا یارم به تمام همه دریامراض م/ ر یممش یکنم از داغ دلم همه  یکار/  میر سکه تویمی، وا

اشکنجه کنم با دس و دندون ،گز و / دور چشامه  یو هم یخشم یه هاله ی/ ر یخفلوک ، درد بواس،سل 

ن یرونم همه رو غمگش داز آت / رمیگ یبلم باشه گازش مهرکس مقا / ها ا از کنار جلبکیاز اعماق در / ا آمدمیر از دریل شبگیمانند  ) ...ر یکنج

شکون ین و با گاز / دور چشمام حلقه زده یه خشمی /ریاسدرد بو ، نفس یتنگ ، سل ، وبا ، حسبه / دمیها رو به شما انتقال م یضیهمه مر / کنم یم

        افتد و معلوم یو دستش م یمصنوع ین خورده و پایغلو در حال راه رفتن به زم)   ( کنم یشکنجه م

.(ند ستند و هر دو سالم ین یش مصنوعیاز دست و پاها چکدام یشود که ه یم  
...ن یبچه ها جمع و جورش کن ...!ناخدا  یت کردیباز که خ :حسن  

غلو را بر دوش  یقیکنند و همراه با موس یچند بار تکرار م)نه ، نه خوشه / و خوشه ی یهم: همه با هم

(.دهند  یقرار م یگاه کشتیادشاهان بر جاگرفته و مانند پ  
...شه مرد  یا :حسن  

...ناخدا غلو : همه با هم  

  ن خو/ برده  یدل همه  (دهند  یناخدا غلو را جواب مخوان ،ن هر مصرع حسن گروه یدر ب) : حسن

ناخدا ث وار/ سرور مانه / مرد مردانه / پر سرش عقله / بازوهاش پر زور  /چون جوان مرده / زه یر ینم

مردان / م یآدمش هست/ م یماهمه دزد/ چون جوان مرده / زه یر ین نمخو/  هعاشق شر/  یوارث کشت/ 

ف یخدمه را به رد یبعد از اتمام شعر خوان)  ...چون جوان مرده / زه یر ین نمخو/ مرد مردانه / ا یدر

 کند یا آماده میبه در یرشه کشتدن آنها از عیپر یرا برا( دو سه  ) یگر نشانده و تخته ایپشت سر هم د

( دیآ یتازه بهوش م یسف ،  
اد یتو ز یما از کرم و مردونگ... مه یتیه مشت بچه یم سهم ید ما هر چه داریغلو خان باور کن :حاج خلف

...مال بگذر  یکرم کن و از ا ...م یدیشن  

...ن یکن یه معرف؟ بچه ها خودتون یدیم تو از کرم کدومشون شنیاد دارینجا غلو زیما ا:غلو  

... غلو خصاک :غلو خصاک  

...غلو چنگ : غلو چنگ  

...غلو فنگ : غلو فنگ  

...غلو اره : غلو اره  

...غلو بمبک:غلو بمبک  

...غلو بللشت :غلو بللشت  

ا؟ ی: غلو  

؟ یغلو چپ:همه با هم  

...خان  یغلو چپ: حاج خلف  

...غلو خان نه و کاپتان غلو  نکهیاوالندش ا :حسن  
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...کنه  ینم ( عاتیما ینگهدار یبزرگ برا یشه ایش )ه شکل قراوه یم کسیتیدش مال ندوما :اگغلو خص  

...به شکمت بکن عامو  یه نگاهی: غلو چنگ  

م ؟یو ما نخور یخور یه که تو میمیتیچه مال  یسوماندش ا: غلو فنگ  

!دا یچارماندش ؟ چارماندش؟ نوک زبونم ب: غلو اره  

!ل پنجمندشه بگو ایخیچارماندش ب:غلو بمبک  

فش چنه ناخدا؟ یتکل :غلو بللشت  

       همه با هم کل )  ...کنن  یشکم زشتش بمبکا هم ازش فرار م یبا ا... ا یلخت و عور وسط در :غلو

...(دهند  یکشند و او را به سمت دو سه هل م یم  
....ا ینم خدا رو خوش... ن یاریبالرو سرم ب یا یریه آدم پیمو  یانصاف ن یا: حاج خلف  

...ه تو صف منتظرن یبپر عامو بق: حسن  

...م یما خو تا صبح وقت ندار: غلو خصاک  

...ا سرده یدر آب: حاج خلف  

... یکن یبپر عامو عادت م: غلو چنگ  

(پرد  یبه آب م) ... ا مشهد ی: حاج خلف  

... ینفر بعد: غلو  

      ... یفهمم که جوان مرد یم...  دمیناد شیشما ز یمو در مورد خوب...  سالم ناخدا غالم: حاج نجف

... ن ییرم پایا مثه سنگ میم دریندارم بنداز ت شنادس مو...  یتو کارت ن یزین رخو  

...اوال غالم نه غلو:غلو  

...نوکر ینیغالم :حسن  

...بلند مرتبه... بزرگ ینیغلو  یول :غلوخصاک  

بچه ...  یگرفت یاد میهم  ت شناسد دیبا یت شدو کلف یا تجارت کردیهمه سال که رو در یتو ا دوما :غلو

(خندند  یهمه م)  ن بهش یببند  ( چوب پنبه ) ه بوچیها   

پول تجارت نداشته باشم فردا اگه مو ... ساقد نکن  یاز هست منو... غلو  ناخدا... ناخدا غلو : حاج نجف

 یزیه چی یزد خوش حاللت ولگم ندزد ، بد ی؟ نمیغارتم کن ا که تو دوباره منویام دریب یروز چطور

...تهش برام بزار که ورشکست نشم خدا عوضت بده   

...گه ناخدا  یحسابم نم یب:غلو فنگ  

...م یتهش براش بذار یزیه چی: غلو اره  

...حرفاش اشکامه در آورد : غلو بللشت  

...ون غلو یدستون درد نکنه آقا :حاج نجف  

ف چنه ناخدا؟یتکل... خفه : غلو بمبک  

...ا ین دریبا لباس برش شوتش کن: غلو  

لباس برم؟  :حاج نجف  

...ا ینش دریبنداز... دست بکن  یه یپولشه بفروش ما نملباس برت خودش خداتو ...زهرمار : غلو  

... ناخدااااااا... نه تو رو خدا رحم کن ناخدا : حاج نجف  

(اندازد  یا میاورا به در) ... برو عامو چقد سمجه : حسن  

؟  یزبون ندار.  ..تو: غلو  

...سالم : دیس  

ایبزار و بپر تو در یدار یهر چ... ک یعل: غلو  

... ندارم  یچیمو ه:دیس  

ه ؟ یر بغلت چیز یبقچه  یپس ا: غلو  
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...  یا...  یا: دیس  

( کند یدستش را دراز م ) سالم ...ن یاریازش سر در نم یزیشما دزدا چ  ، کتاب خدا ،قرآن : یسف  

قرآن ؟: غلو  

...کردمه  نذر ، میاز مکه آورد ،محمدریمزاده ممال اما... که خدا به بنده هاش گفته  ییحرفا... ها : دیس  

زنه ؟ یمگه خدا با بنده هاش حرفم م: غلو  

...کتابه یمردم تو ا یجواب تمام سواال ؟ یها پس چه فکر کرد: یسف  

 سکوت را  یبرفراز کشت یکالغ یرود صدا یکند درفکر رفته چند قدم راه م یم یغلو تامل سکوت ، )

  ( شکند یم

معامله قبول؟... شما همه آزاد  ،کتاب برا مو یا :غلو  

اندازد و به  یکف دستش تف م) ... شه ینم یمعامله بهتر از اد احمد یارواح خاک س... ها قبول : یسف

...معامله رو جوش بده ... بزن قدش ( کند  یسمت غلو دراز م  

...ف امامزاده شده گناهه وق یا... نه : دیس  

....خرم  یشه م یریره برات صدتا جلد وزینه بده مو خودم تو جزیا د خدایس ، بابا: یسف  

؟یفهم یم.... وقفه .... تونم  ینم... شه ینم :دیس  

گر یناخدا غلو ، دندون رو ج ...چپ  ید افتاده رو دنده یحاال شانس ما که دزد قرآن خون شده س: یسف

...پزمش  یکنم ؛ م یخودم نرمش مبزار االن   

کنم قبول؟  یتونم آزاد م یکشت... مو خوش دارم کتاب مال مو باشه ... برو کنار  ...خفه شو الدنگ : غلو  

...ناخدا  :حسن  

قبول ؟ ... حرف نباشه : غلو  

...ره یاره برا جزینکبت م... وقفه ... قرآن رو نه  یدم ولیجونمو م: دیس  

...رم یتونم ازت بگ یبه زورم م( کشد  یم غلو تپانچه ): غلو  

...قرآن بگذر  یاز ا... دونن  یا میدر یهمه  یکش یتو آدم نم: دیس  

...قرآن رو بزار بپر تو آب : غلو  

....تونم  ینم: دیس  

؟  یدیتفنگ شن یناله  یتا حاال صدا...  یجوون یلیخ... رن یخوش ندارم بگم به زور ازت بگ: غلو  

د با ترس و لرز یس. کند  یک مید شلیس یر پایغلو به ز) ... آن بگذر تا خدا ازت بگذره قر یاز ا: دیس

  .(خندند  یپرد و دزدان همه م یبه هوا م
...کتاب رو بزار ... کنم  یبار با چشم بسته امتحان م یا: غلو  

د و دزدان دست پر ید بازهم میکند س یک میشلو بسته  شچشمبر یچشم بندغلو ) ... تونم  ینه نم: دیس

  (کشند  یو هورا م
... گه بسه بچه کتاب رو بزار ید یباز: غلو  

...از کتاب بگذر : دیس  

د را سمت دو یس) ... خواد باشه  یکه م یارم حاال هر چید به دستش بید کنم بایکل یزیرو چ یمو وقت: غلو

...کتاب رو بده بپر ... شتن  ک آدم افرادم همه ینکشتم ول یدرسته که مو تا حاال کس (دهد  یسه هل م  

 یرد ناگهان کشتیگ ید میرا سمت س غلو تپانچه) ... گردم یره بر نمیقرآن به جز یمو ب... منو بکش : دیس

از  ییکالغ که بال زنان گو یادیتعداد ز یصدارسد و یر به گوش  میت ی،صدابرخورد کرده  یزیبا چ

مانند  یهمه مات و مبهوت م...  د غرق در خون استیس ینه یچند لحظه بعد س ، گذرند یم یکشت یالاب

  د کتاب را به یس. رد یگ ید رفته و او را در بغل میرت به سمت سیشود غلو با ح یم وو صحنه اسلو

و  غلو به خود آمده تپانچه ...افتد  یا مینامفهوم زمزمه کرده و به در یغلو چسبانده جمله ا ینه یس
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غلو را برداشته و به  ی تپانچه یسف ...زند  یرجه میخته و به آب شعرشه اندا یرش را به رویشمش

  ... (رد یگ یسمت دزدان م
شه در یهم یامروز برا... شپشو یدزدا ، شعور عقب موندهیب یاحمقا... از جاش تکون نخوره  یکس: یسف

) ... د عقب یبر... د عقب یبر... د یک تپانچه دزدی ییایدانا از دزدان در یکه سف یمونه روز یخاطرتون م

مو  ... د احمدیا سی ...کمک ... کمک  (ند یآ یهمه به کنار عرشه م... پرد  یا میدماغش را گرفته و به در

ا یعرشه انداخته و به در یرا به رو ر یحسن شمش ) ... دم یغلط کردم تپانچه تونه پس م... ستم یشنا بلد ن

 یصدا... رد یگ یصحنه را فرا م یمبهم یقیو موسشود  ینور رفته رفته کم م... زند  یرجه میش

 یگزارش یسیبا زبان انگل یمرد در آن گم است  اد آدمهایک توپ و فریشل یو صدا یر اندازینامفهوم ت

تنها   ، صحنه یکیتار ... رسد یبه گوش م یپ سنگین تایماش یچکشها یخواند و صدا ینامفهوم را م

همه جا را فرا گرفته  یشرجبخشد  مه و یم ییبر صحنه روشنا یآب ورن. شود  یده میوهم آلود شن یینوا

 یزد و سعیخ یغلو آرام برم... د در ساحل خارگو افتاده اند یس یموج بر ساحل ، غلو و جنازه  ی، صدا

گذارد  ین مین بار است پا بر زمیراه رفته و اول یکشت یشه بر عرشه یچون هم یبر راه رفتن دارد ول

د ین جسد سیدارد و بر سر بال ین بر میغلو قرآن را از زم... رسد  یخنده دار به نظر م یراه رفتنش کم

آهو  یید ، غلو که گویآ یبه سمت غلو م ییکند ، آهو یم یسپس برخاسته و اطراف را وارس... رود  یم

کند  یرقرار مزند و با او ارتباط ب یگذرد به آهو دست م یکه م یرود کم یده است آرام به دنبال آهو میند

دود و از  ینگرد و م یشود غلو هراسان اطرافش را م یگم م یکیزد و در تاریگر یناگهان آهو م یول

( ...ندارد به جز کتاب قرآن  یچ سالحیغلو ه...  گم شده است ییرسد که گو یم یکیتار هر طرف به  
...سالم : صدا  

؟ ... یهست ی؟ ک...یی؟ کجا...هی؟ ک...هیک (هراسان )  :غلو  

؟... یهست یتو خودت ک: صدا  

؟.... یهست یتو خودت ک... تو: غلو  

...نم ین زمیمن صاحب ا...  یتو وارد ملک من شد: صدا  

...مو گم شدم : غلو  

؟یدا کنینجا که خودتو پیا یاومد: صدا  

...بم یغر... ستم ینجا نیمو اهل ا: غلو  

... بم یمنم غر: صدا  

...نکن  یبا مو شوخ: غلو  

بهت کمک کنم ؟ یخوا یم: صدا  

...ره یگ یکمک نم یغلو از کس... نه : غلو  

پس اسمت غالمه؟ : صدا  

؟یمفتش: غلو  

طون ؟یا شی؟ خدا  یهست یغالم ک: صدا  

ابون وسط یب...  یاد دارینم خو زی؟ زم...یره ایا ملک التجاره جزی؟ ی؟ دزد یهست یتو خودت آدم ک: غلو

... ا یدر  

!یه بخوایکاف! یه بگیفقط کاف ...خواد  یهر دوتاش راه بلد م... ا یرابون چه دیچه ب: صدا  

... آدم کشتم ... مو ... مو : غلو  

؟ یچرا آدم کشت: صدا  

ه ؟ یفهمم چ ینم... ن کتاب یبخاطر ا: غلو  

... یبخاطر دزد: صدا  

فهمنیا میزم تمام دریعهد کرده بودم خون نر یکردم ول یمو تمام عمرم دزد: غلو  
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نمرده باشه ؟ یه نفر از گرسنه گیتو  یایز کجا معلوم که بخاطر دزدا:صدا  

...کتاب یمو فقط ا ... یزن یتو؟ تشم م یکن یم ییچه سواال ... دونمینم ... دونمینم ( سردرگم ) :غلو  

  ...ن کتاب یا ینی ، یتو بخاطر طال آدم نکشت :صدا

 یدونم ا یدم اما نمیطال و جواهر دزد یکل...  کردم یا دزدیهمه سال تو در یا (ت یبا عصبان)  :غلو

... کتاب   

؟...یازش داشت یچه سوال ؟...  یبا خدا حرف بزن یخواست یم ...خداست  ین کتاب پر از حرفایا: صدا  

ه؟ یبوام ک  ؟...میمو ک ... م دنبال جوابش بودمیکه تمام زندگ یسوال ؟...ه سوال ازش داشتمیمو فقط  : غلو

؟ نم جواب مو هم تو کتابش هستیخواستم بب یم ؟...دارم یتی؟ چه هو... اهل کجام...  ه؟یننم ک  

... دهیجواب م یخدا اگه هزارتا سوال هم بپرس: صدا  

... کشن  یمردم مونه م...  کتابش رو بخونم فکر نکنم فرصت کنم؟ ...خدا : غلو  

؟  یترس یاز مردن م: صدا  

...ترسم  یردن مهدف م یل و بیدل یاز ب... نه : غلو  

؟ یترس یپس هنوزم م: صدا  

آب و  یره بین جزی؟ تو ا یهست ی؟ تو اصال ک یدیچرا خودتو نشون نم... نقد سوال نکن یگه ایبسه د: غلو

؟ یکن یعلف چه م  

... اومدم به تو کمک کنم : صدا  

... کشن  یا زود منو میر ید: غلو  

؟  یسادیفرار کن چرا وا: صدا  

ن ین ، زمین زمیا یا پرواز کردم ولیه عمر رو دریمو ... ن ین زمیدم به ایچسب ید ولخوا یدلم م: غلو

...رم کرده یگ  

؟  یبکن یتون یه فرصت دوباره چکار میبا  :صدا  

زمان برگرده عقب؟  یعنی: غلو  

...م یفرست ینده میما تو رو به آ یبهش برگرد یست که بخواین یزیتو گذشته چ: صدا  

...دار یبه چومو نده یآ: غلو  

...بخشنت  یم یاز ته دل اگه بگ...  یمونیش مردم بگو پشیبرگرد پ: صدا  

...  یشناس یتو منو نم یشناسن ولین مردم منو میا... کشنم  یم: غلو  

ق کن و به همه یمردم تعر یداستانتو برا... اد ین آهو با تو میا... شناسم  یمن بهتر از همه تو رو م: صدا

.. .بگو من ضامنتم   

؟ ....ی؟ مو به اونا بگم ک.... یهست یتو ک.... تو: غلو  

...بگو ضامن آهو : صدا  

رسد ، غلو  یا ضامن آهو به گوش می یاز همه طرف صدا) .... ضامن آهو .... ضامن آهو : غلو

به سر غلو  یبه صورت فرض یچماق یناگهان ضربه ... است  ان رقص آهوها مسخ شدهیسرگردان در م

چند ...  یکیدر تار فشیخف یبرخورد چماق با بدن او و زجه  یصدا... رود  یور صحنه مخورده و ن

... ( داست یره پیجز یاهال یان پاهایشود ، صورت غلو غرق در خون در م یچراغ فانوس روشن م  
... ضامن آهو ( سراسر ناله و خفه  ییبا صدا)  :غلو  

نه ؟ یغلو هم: فینظ  

...خود نمک به حرومشه : فیلط  

... شوند  یضرب و شتم غلو ، فانوس ها خاموش م یصدا) ... نسناس ، قاتل ...  دش نامردهیبزن: طارق

        ضرب و شتم محو  یر ناصح ادغام شده و صدایم یدن در خانه یضرب و شتم غلو با کوب یصدا

ر، طارق ینص  ... شود یروشن م (ر ناصح یم یوان خانه یا) ر سکان گاه یچند فانوس ز... شود  یم
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 یر ناصح در باال یم. کشند  یر ناصح را میدن در، انتظار آمدن میف و جعفر در حال کوبیلط ر، ی،نظ

... ( شود  یدار میوان پدیا  
البته که شما انصاف ...د یب ندارالبته که شما خوا...  هالبته که ساعت سه شب... اومدم ... اومدم : ر ناصحیم

...ما هم خوابن البته  یزن و بچه  ید ولیدارهم ن  

...ر ناصح یم میداش کردیپ :رینص  

...اونجا کنار ساحل خارگو: طارق  

...د هم کنارش بود یس: فیلط  

غلو؟ : ر ناصحیم  

...گه یون میهز: جعفر  

... ده یگه خواب دیم: فینظ  

د ؟ یس: ر ناصحیم  

...نه عامو غلو : رینص  

... نه شو شکافتهیمرد از پشت سر اون نایت ... د که رحمت خدا رفتهیس: طارق  

د اخبار خوش یکن یدار میالبته که نصف شب آدمو ب ... استغفرهللا ... ه راجعونیانا هللا وانا عل :رناصحیم

...شهیچ میالبته که آدم گ ...ن ید یشان موخ  

( ....ع)امام رضا : فیلط  

( ع)ا امام رضا ی: ر ناصحیم  

(ع)امام رضا: جعفر  

(ع)م رضا ا امای: ر ناصحیم  

(ع)امام رضا : فینظ  

( ع)ا امام رضا ی... ن یحرفتونو بزن چه خبرتونه عامو ؟: ر ناصحیم  

...ده یگه خواب امام رضا رو دیم: رینص  

...دار بوده یگه خواب نبوده بیم: طارق  

...دار بوده یدم خواب و بیشا: فیلط  

ن؟ یشما چرا باور کرد: ر ناصحیم  

... شناسه  یضا رو نمخه اون اصال امام رآ: جعفر  

...شناسه  یاصال خدا رو نم: فینظ  

... یچ یعنین یدونه د یاصال نم: رینص  

...هاش درسته  ینشون یول: طارق  

...ه آهو هم باهاشه ی: فیلط  

(ع)ا ضامن آهو ی: ر ناصحیم  

رزا؟ یه میف چیتکل: جعفر  

...نصف شبه البته  ن کهاال... نمش ید خودم ببیته  باالب ...ده شده یچیقصه پ: ر ناصحیم  

...غلو تا حاال آدم نکشته : فینظ  

... کرده یفقط دزد: رینص  

...د یس یول: طارق  

. ..د مال همه ست البته یو پدرش از سادات بزرگه ، س... ره بوده ید محترم تمام جزیالبته س: ر ناصحیم

... رن نه فقط منیم بگید تصمیهمه با  

...البته : فیلط  

...تهالب: ر ناصحیم  
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رزا ؟ یم میحاال چه کن: جعفر  

راه چاره؟ : فینظ  

... یره ایتو هم بزرگ جز: رینص  

ه؟ یشما خودتون نظرتون چ: ر ناصحیم  

؟...رزا یه بود میدختر هند یقصه : طارق  

...همون که کور بود : فیلط  

...بعدش مسلمون شد : جعفر  

م؟ یریبراش مراسم بگ یعنی: ر ناصحیم  

... ناگه مردم بگ: فینظ  

...باشن  یاگه مردم راض: رینص  

رزا ؟ یه مینظرت چ: طارق  

زون ید در خونش آویسرخ وسف یه مراسمه پارچه یالبته هر کس راض... تو مردم  نیجار بزن: ر ناصحیم

... م یکن یت آرا رفتار میصبح به اکثر... اه یسرخ و س یه پارچه یکنه و البته هر کس ناراض  

( شوند یهمه پراکنده م د ،یآ یبا طبلکش م یاز ته صحنه جارچ ) ...رزا یبله م: همه با هم  

ا را برما  نا امن یهمان دزد نابکار که در یغلو چپ...  دید بهوش باشیمردم شهر بگوش باش یآها :یجارچ

مردم  یآها...  شود یمجازات به خارگ آورده م یه و برار شدیحر گاه امروز در خارگو دستگکرده بود س

مخالفان پارچه سرخ د و یهستند پارچه سرخ و سف ین گردانآنها که موافق مراسم قرآ...  دیوش باششهر بگ

....د بهوشیبه گوش باش.... زندیاویشان بیهااه بر خانه یو س  

مردم از زن و مرد بر ... د یآ ینور رفته رفته به صحنه م...  یمحل یقیموس یصدا... رود  ینور م) 

اه یسرخ وس یلیضا تعداد قلید و ایسرخ و سف یه اند و از تمام طناب ها پارچه هاستادیسکوها وباروها ا

اش  ینیدان نشسته و در سیبه دست در وسط م ینین با چشم بسته سین و مالیغلو خون... زان است یآو

د بر دوششان است یس یکه جنازه  یتعداد... آب گذاشته است  یک کاسه یک دشنه و یک قرآن ، ی

است که  یمراسم یکتل  ) ( ...گذارند  یشوند وجسد را وسط صحنه م یاجرا کرده و وارد صحنه م یمراسم کتل

نه ، ییآ ، وهیگ تفنگ ، اعم از لباس ، کاله ، یل متوفیشده ، چنانچه بر اسب مرحوم تمام وسا یبزرگان و سادات مورد احترام اجرا م یآن زمان برا

 ختند ،یآو یم یاهین مسن به دور اسب و مردان در ته دسته دستانشان را در قبا کرده و بر شانه شان شال سزدند زنا یچاتمه م... شانه و ساعت و 

 یدگانیو ب یت خوانیو ب یساز و نقاره و طبل وارو استفاده و اشعار به صورت چاوش یقیخت ، از موسیر یت کاه میان زنان بر سر جمعیدر م یکس

( ...شد  یو سرور خوانده م  
ان هر مصرع تک خوان گروه خوان یدر م ) ... ن رفتیخلوت نش یآغا ...ن رفت یشاه شاه نش: انتک خو

 ... ر شو گردیش یا ... ییساعت طال ...سفره قلم کار ... کولش و برنو ... ییکمر طال  ( دهد یجواب م

   ... دشیعروس ند ... یونومش کم وا

...ن رفت یخلوت نش یآغا... ن رفت یشاه شاه نش: یگروه کتل  

ساعت  ...ده یسفره قلم کار ب...  ن بزه دربازه دراینرشه ز...  ن طالیمرده شاه ز یه شاهی :تک خوان

...  دهیر بیشاه دست خ یا ... دهیخان خانل ب یا ... دهیر شب گرد بیش یا ... دهیب ییطال  

ن و یزمد را گذاشته یاسم جسد سان مریادر پ ) ... ن بزه دربازه دراینرشه ز...  ن طالیشاه ز: گروه خوان

( روند یم  

ف کرد و البته اون یتعر ( خندند یحضار م )که غالم چپو  یخودتون و قصه ا یالبته طبق را: ر ناصحیم

ن یالبته هر چند تو ا...  یمراسم قرآن گردون یم به اجرایم گرفتیدون نشسته ما تصمیم یکه گوشه  ییآهو

مراسم  یبعد از اجرا...  البته ت مردمهیما به اکثر یرا یراسم مخالفند ولن میهستند که با ا یجماعت افراد

 یجنبه عمومن مراسم هر گاه که جرم یا یدر اجرا ) ...بسم هللا ... م یکن یم بشه رفتار میتصم یهر چ

(دهند یغمبر را مورد خطاب قرار میدر اشعار امامان و پ وجود نداشته باشد یشخص یداشته باشد و شاک  
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به حق  /ب نوازیامام حسن غر /ترا بحق کشته زهر / شاه قضا یامام عل / یترو بحق مرتض :خوان تک

سجاد شاه  / امام سجده کن بحق / یفاطمه همسر عل  / یبحق دختر نب  / کفن ین بیامام حس / شاه تشنه لب

بحق شاه  / یلاز نسل ع یشمیش/  یبحق فقه جعفر / امام باقر العلوم / بحق صاحب علوم / سجده کن

دست خدا /  بحق حضرت جواد / ب الغربایرضا غر/  بحق حضرت رضا / نیکاظم یامام موسا/  نیکاظم

ب از یبحق غا / یامام حسن عسکر/  یبحق شاه لشکر  / یدهم امام هاد / بحق شاه سامرا / ادیجلوت ب

/ ب و ما منتظریاو غا / نظر  

ببخشا /  ببخشا : 1گروه خوان  

 /ه جان آغا ب یدردت ا / شه کون مکانم یا / مرد مردان توبه توبه / شاه شاهان توبه توبه :2گروه خوان 

ا بکش خونم ی / غ برانین تیمنو ا نیا/  رانیشهنشاه و ام یا  / شاه شاهان توبه توبه /مرد مردان توبه توبه 

... /م بقرآنیا ببخشای/ روان کن   

... توبه یاربیارب ی / الاله اال هللا توبه توبه :3گروه خوان   

که قصد بخشش دارند قرآن و  یچرخد کسان یت میغلو با چشم بسته در جمع یگام شعر خواندر هن )

     ت صلوات یدارد جمع یهر کس قرآن بر م...  دارند یدارند دشنه را بر ماو را ت مرگ یکه ن یکسان

     زد و چشم بندش را بریر یلو مناصح کاسه آب را بر سر غریره میدر آخر بزرگ جز ... فرستند یم

( بخشش است یدارد که نشانه  یم  

...مونه غارت کرده  یآدم ده بار لنجا یست ایطور قبول ن ینه عامو ا: حاج خلف  

...قسر در بره  یراحت یااسالم اومده دزد و غارتگر به  یرزا کجاینکن م یانصاف یب: حاج نجف  

...خوره  یره نون مین جزیسر ما ا یاز دولت... م یره این جزیما ملک التجاره ا: حاج خلف  

...رزا یبه ما ضرر زده م ین آدم کلیست این درست نیا: حاج نجف  

ها و  یغارتگر یالبته که ما برا... ر یدن جون غلو بوده وال غیبخش ین مراسم فقط برایالبته ا: ر ناصحیم

... ه شرط براش دارم ی من... م فکر کردم ه هین قضیالبته به ا... م ینگرفت یمیهاش هنوز تصم یدزد  

...نم شرط دارم م: حاج خلف  

...خواد بده  یم یبرباد رفته مارو ک یپوال... نم شرط دارم م: حاج نجف  

نجا دزد ینکه ما تا حاال ایالبته که غلو دزد بوده و البته ا... م یرس ید به همه میالبته صبر کن: ر ناصحیم

که  ییالبته همونجا... د بره خارگو یبا... کنه  یره زندگینه که غلو حق نداره تو جزیشرط اول ا... م ینداشت

... ن گذاشته ین بار پاشو رو زمیاول  

... نه لنج ... نه غراب ...  یبش ییایدر یله یچ وسیسوار ه یگه تا آخر عمرت حق نداریغلو د: حاج نجف

... یچینه تراد و نه ه... نه ماشو   

... یکار کن یما مجان یعمرت براتا آخر یدیکه دزد ییبه خاطر پوالد یبا: حاج خلف  

... کنه  یچکس با تو وصلت نمیو ه ید خارگو رو ترک کنیچوقت نبایوالبته ه: ر ناصحیم  

... نش خو راحتتر بود شرط و شروطم نداشت یکشت یگم اگه میم: یسف  

...وونه یخفه شو د: حاج نجف و حاج خلف  

... رتونه یوونه باپید... وونه بواتونهید... ن یوونه خوتونید: یسف  

ا نه ؟ ی یکن یشرطارو قبول م: حاج نجف و حاج خلف  

...قبول  ... (کند ید مییو سپس با اشاره سر تا زند یکرده و نفس نفس م یسکوت ) :غلو  

ه رفته همه رفت) ... بر محمدو آل محمد صلوات ... ر شد یه ختم به خیخب البته شکر خدا قض: ر ناصحیم

  (ماند  یم یروند تنها سف یم
حالت ...  یتو از منم کلو تر یچرا شرطارو قبول کرد...  {وانهید}کلو کلو... خاک عالم تو سرت : یسف

(شود که برود یتوجه به او بلند م یغلو ب) ... خوبه ؟ سالم   
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دم ؟ یدم ؟ کلو بیر بیاشتم فقند یچی؟ ه یغارتم کن یتو کشت یخواست یست میادت نی... هستم  یمو سف:یسف

؟...ادیادت نمید احمد یارواح خاک سدم ؟یبدبخت ب یفلک زده   

... برو گم شو : غلو  

... کلـــــــــــــو...  یهوووووو: یسف  

... مجنون  یدار یچرا دست از سرم برنم( رد یگ یرا م یسف یقه ی) : غلو  

...دوستت دارم ( بوسد  یصورت غلو را م) : یسف  

...احمق  (دهد  یرا هل م یسف) : وغل  

...  یتوهم مثل مو احمق: یسف  

...احمقم ... ها ( و سکوت  یدار به سف یمعن ینگاه)  :غلو  

...م یپس ما دوتامون احمق: یسف  

...م یما دوتا احمق ...بله : غلو  

...ک یار از نوع درجه یاحمق تموم ع: یسف  

... م یرو دستم ندار( خندد یم) : غلو  

...م یخب مژده بده قرار سه تا احمق بش: یسف  

؟ یچ: غلو  

 یرونا قاطیو بیتو هوا گرفت ب یبابا تش... ه یچه آفتاب...ه ینه بارون... ه یرون هوا ابریحسن بپر ب: یسف

...رون عامو یو بیب... ؟ یا اعالم هواشناسینا رمزن یا... کردم تمام رمزا رو   

... غلو : حسن  

(کنند  یر را بغل مگیهمد) ... حسن : غلو  

... د عاشقانه یببخش... نه فاحشانه ... چه عارفانه : یسف  

حسن؟  یکن ینجا چه میتو ا: غلو  

... تو آب  یدیپر یدنبالت اومدم وقت: حسن  

؟  ی؟ اموال دزد یبچه ها کجان ؟ کشت: غلو  

د االن درس یه بود شان منو نجات ندادیاگه ا... منم مثل تو ... ز ندارم یچ چیچکس و هیسراغ ه: حسن

... دار  ین شده بودم سر چوبه یریعبرت سا  

...گه یمنو م: یسف  

ن احمق؟ یا: غلو  

... ها : حسن  

...خوب من  یقایده  مخصوصا با شما دوتا احمق بزرگوار رف یم یعجب حال یاحمق: یسف  

... م یبر: حسن  

؟کجا: غلو  

بود به عقل جن  یامام رضات عال ینقشه ...  یشتم به کیرس یم تا شب میه ماشو جور کردم بجنبی: حسن

... یسیشه رئید تو همیرس یهم نم  

... ام ینم مو ( مکث ):غلو  

؟  یو توبه کرد یدینکنه واقعا امام رضا رو د... چه؟  یعنی: حسن  

... دم یرو تو خرابات د یکی یشناسم ول یمو امام رضا رو نم: غلو  

بود ؟ یچه شکل: یسف  

...دم یصداشو شن: غلو  

؟ ...بود  یصداش چه شکل: یسف  

...احمق : غلو  
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... جون احمق : یسف  

...م یا بریغلو خر نشو ب... گه یاه بسه د: حسن  

رو  ین دزدیشنو یاز مو م...  ییبعد از مو تو یوارث اون کشت...  یبر مو ندار ینیبرو حسن تو د: غلو

...  ییتو یار کشتیصاحب اخت... اره یرو در مخرج همه تون  ین کشتیا... ن ین کنار و تجارت کنیبزار

د یمو با... ن فقط سرنوشت منه یا... د بمونم یبردار برا خودت مو با ین همه خواستیم کن بیتقس یخواست

ا ینه دلش وسط دریبعد غلو پاش رو زمبه همه بگو من... ف شب رو بفهمم نص ین کتاب و اون صدایراز ا  

بدون ناخدا غلو غراب  یکشت...  یمثل پدرم...  یتو منو بزرگ کرد... رم  یچ جا نمیمو بدون تو ه: حسن

...  یهمه جاش اگه تو نباش هسنگ... کافر   

... یستیتو مجبور ن: غلو  

... مونم  یار با خودمه میاگه اخت: حسن  

... م یزن یدست و پا م یهمه دور هم برا خودمون تو احمق... آفران : یسف  

... ــــــــــــــه احمق جون خفـــ: غلو  

... شه  یروحم شاد م... کنم  یاحمق از ته دل حال م یگیم یوقت: یسف  

... سخته  یلیطشون خیشرا: حسن  

... رفتن شرط نذاشتن {توالت}فقط برا موال: یسف  

... سازم  یمو م: غلو  

سازم    یمنم م: حسن  

خونه ... شما رو بسازم ... خودمو بسازم ... ن چه بسازم یفقط بگ... سازم  یمنم مد احمد یجون س: یسف

 بسازم ؟ 

... م غلو یهم باش یه جا و مکانید فکر یبا: حسن  

ر محمد خو مونه یتو م... ش یشم بان یم منم میه قدمگاه بزنین تو خارگو یایب... دارم  یه فکریمو : یسف

  سنگم زدن... م بارگاه بزنم نزاشتند احمد هیخواستم برا س...اد تو امامزاده یگن مکروهه کلو بیدن میراه نم

... یاحمق یستیتو خو کلو ن: حسن  

... فهمه  یه احمق رو میه احمق درد یفقط ... کال یآبار: یسف  

... هست  یچ ین قدمگاه که گفتیا: غلو  

که  ییجا // ( آنندراج ) . ت الخالءیطهارت خانه و ب .// نهادن قدم یجا( ا مرکب){ق د}قدمگاه : یسف
دار است یدر سنگ و جز آن پد یکه اثر پائ ییجاها . ده باشدیبه آنجا رس ییا ولیو  یا امامی یامبریپ یپا

...دهخدا  یلغت نامه  ....است یا امامی یامبریپ یپا یو گمان برند که جا  

گفت هنگام  / شانین با دل پر خون و پریحکم ما مون لع / توس روان شد شه خوبان ینه به سویازمد: صدا

منه دل  نم که بود آخر عمریقیشد  / نانیقضا از ستم جور لع یروم سو یم / زانیاران و عزیداع با همه و

چون عزادار به  / شید به پا ماتمم اکنون بر خویحال ساز / شیدهدم زهر مرا قوم بد اند یبیدر غر / شیر

/ بانیغربت نبود بهر غر  

رود ناگهان  یشود و دنبال صدا م یبلند م ... نوندش یگران نمیشنود که د یم ییغلو صدا ییگو ):غلو

 ... ( گردد یباز م یبه حالت عاد یپس از چند ... زند یمکث کرده انگار که سر درد داشته باشد زانو م

... ن تشکر در مقابل کارشیاو که جون منو نجات داد ساختن قدمگاه کمتر  

     رجه یکند و به آب ش یبه حسن م یغلو نگاه) ؟ ... م یم خارگو که قدگاه بسازیبر یحاال با چ: حسن

  (زند  یرجه میحسن به آب ش) ... ن قراره یه از ایپس قض... ـــــب عجـ (زند  یم

دماغش را گرفته و  یسف)  ...ت شفاشون بده دخو امام رضا وهللا... ن طرفه یگو از ااحمقا راه خار: یسف

  ... حسن ... ناخداغلو ... ستمیموشنابلد ن...  کمک ... کمک( دپر یبه آب م
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دختران و زنان از دور که در  یخنده  یصدا بال زدن و قار قار کالغ که کم کم با یصدا ...رود  یمنور  )

         کالغ مهو  یشود و صدا یادغام مر ناصح هستند یم یمکه  یلو زرنا برایمراسم ه یحال اجرا

زان است که دختران بر آن یر ناصح آویم یوان خانه یتاب در ابه شکل  یطناب... د یآ ینور م...  شود یم

کردند و  یها در گذشته اجرا م یاست که بوم یلوزرنا مراسمیه) ( .ان چاق کردن هستند یکنند و چند تن در حال قل یم یباز

   هم انجام  یده گیمار گز یبرا یتیبه رواو  / چ نرودیاف سرش گهنگام طو یشوند که حاج یدن درون تاب باعث مین باور بودند که با چرخیبر ا

  (ق از بدنش خارج شودین طریاورد و زهر از ایندند تا باال بچرخا یلو میهده را دریکه فرد مار گز یداده اند به صورت یم
روم نماز  / دینم مرا فارغ از مالل کنیدل غم / دیکعبه روانم مرا حالل کن یبه سو ( چاووش ):تک خوان

... دیبحق حضرت داور مرا حالل کن / میقام ابراهخوانم در م  

 حرکت ،}بهر زر / داره یا که قصد ثوابی / که حاجت داره یهرک / مون حاج رفتهیحاج: دختران

از قدم تا به عدم رنگ محبت  / برداره یقدم ، ا که نشستن و طلب کردن به خدای / لویدادن ه {چرخواندن

... داره  

اره؟ یبرات ب یسوغات چ یکن یاد ، فکر میکه از سفر حاج ب یاجگم حیم... باران : زویکن  

... گم دستمال گلدار یمو م: یمار  

...گم کفش پاشنه دار یمو م: عزوز  

( خندند  یهمه م) ... گم شوهر غدار یمو م: شالو  

 ارهیب یچشاال آغام چشم حسودا کور سالم برگرده خودم بهش گفتم برام یا...  یگه مسخره بازیبسه د: باران

  ... چ نرهین موقع طواف سر آغام گیال محکم زر بدی... 

...گرده  یح و سالم بر میر ناصح صحیشاال که میا: زویکن  

... حاج ناصح : یمار  

... ر ناصح یحاج م: عزوز  

...آغام رفته خونه سوت و کوره  یاز وقت (نیغمگ) ...ن یبسه بسه سر اسم آغام دعوا نکن: باران  

... ره یه نگو ، بگو جزخون: زویکن  

بله؟ : همه با هم  

... ادیما م یشه تا خونه یقرآن خوندنش هم یخب صدا: زویکن  

... اد یتا خونه ماهم م: یمار  

... خونه ما هم ها : عزوز  

...گهیدره یشه کل جزیم.... شما  یشما ، و خونه  یشما ،با خونه  یخب خونه : شالو  

االن کجان؟  یعنی ( در فکر ) ...ن یه نکنبت آغامیقد غیگه ایبسه د: باران  

... کنه  یر میکه مو از آغات دارم االن تو صفا س یبا شناخت: زویکن  

وا؟ : باران  

!د تو مروه باشه یشا: یمار  

... دا کرده رفته اونجا یپ یزیچ یه غاریبه نظرم ... بود  ییر ناصح اهل سلوک و تنهایم: عزوز  

  ؟ چه  یعنی: باران

ر ناصح سراغ یکه از م یشهادت طلبانه ا یه یمو با روح یول... زم ینظورش غار حراست عزم: شالو

... مه یطان رجیجمرات و مبارزه با ش یدارم االن در حال رم  

... دونستم  ین مو نمیچقدرم شما از آغام شناخت داشت: باران  

ه ؟ یاد حاجیا بیتو مکه دن یگم به نظر شما هر کیم: زویکن  

... اعلم  هللا   دونم ینم مو: یمار  

ا اومده ؟ یدن یگن حاجیاد میا بیبچه که دن یعنی: عزوز  

شور  یا سبزیاله یترش پ یحاج یم که برایدر قد یرسم}خرن؟ یم( گهواره ) شور مختک  یسبز یبه جا یبرا حاج یعنی: شالو

{دادند یکادو م  
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  وچولوکوچولو م... یناناز یحاج... لو کوچو یحاج( کند  یم  یباز یکوچک یانگار با بچه ) : زویکن

ناهار  یارم ؟ حاجیب یچا یحاج... زنن یهمش صدا م... ه یالشون اونجا شوهر همه حاجخوش به ح: یمار

م یشتر نداریب یه دونه حاجینجا یما خو ا... ا بخواب نماز صبحت قضا نشه یر وقته بید یحاج... آماده ست 

. ..دونه  یبشه خدا م یاونم قسمت ک  

... شدن خودش مناسک داره  یحاج... ن یوونه شدیعامو شما پاک د... چشمم روشن .... بله ... بله : باران

...ستن ین یان اما بازم حاجیرن و میا صد بار میلیست خین یا اومد خو حاجیهر کس اونجا بدن  

...مثل حاج نجف نامرد : شالو  

..... ا حاج خلف ی: عزوز  

... نیال بجنبیچ رفت ید که سر آغام گیلو زر بدیکارا و حرفا ه یا یبه جا. ..ن یبت نکنیغ: باران  

با لباس و  یدختر... شود  یآنها کم م ینور صحنه رفته رفته رو... شوند  یم یدختران مشغول باز) 

... گذرد  یان از عرض صحنه مینای، عصا بدست چون ناب یهندوستان یقیهمراه با موس یم هندیگر

ق یقا) یر بر ماشویبر ساحل قادر و قد یآب ینور...  شود یادغام م یانوردیدر یقیدر موس یهند یقیموس

(.هستند  یریگ یدر حال ماه یکوچک ( یریگیماه  
سرتاسرش همه  / وسا یهله مال هله  / ( یآلمان ) ز جرمنهاجهاز جه / وسایهله مال هله : یادیآواز ص

هله مال  / م کار غرابیکن ینم /  وسایهله مال هله   / سکراپم ایبسکه کرد /وسا یهله مال هله   / خرن

... وسایهله مال هله  / وسایوهله هله  /وسا یهله   

بر  یکالم یرهایگ یگریت در بازیسهولت در نگارش و خالق یبرا یقادر لکنت دارد ول ) ... گمایم: قادر

  ( گر قرار گرفته استیعهده باز
... بگو : ریقد  

... شه  یدمون میا صیدر  {لجن} ریل م فقط یکن یروزه دام پهن م االن سه: قادر  

 یتموم ماه... به به ، و چه چه  یگفت یم و تو هیگرفت یماه یا و هیم دریاومد یه... ر تونه یتقص: ریقد

( شود یسرآنها رد م یکالغ که باال یصدا )... م زدن یحاال ج  

...  گمایم: قادر  

...  بگو: ریقد  

نان یدم بخاطر ایا شایشده ؟ ینجوریبه خاطر مو ا یعنی ... یزبونم نحس ن ، ستیو چشمم شور نمو خ: قادر

... که دوباره برگشتن  

د جامونو عوض ید بایشا ... میرشون خالص بودیقارق یه مدت نبودن از صدای ... دونم  یمو چه م: ریقد

  ...  انیگه نمیم براشون دین کردینجا کمیدن ما ایها فهم یماه... م یکن

... گمایم: قادر  

...بگو : ریقد  

... ست یشتر نیه بیحافظشون همش پنج ثان... ها خو مغز ندارن  یماه: قادر  

... گمایم: ریقد  

... بگو : قادر  

؟ یاد گرفتی یزا رو از کین چیا: ریقد  

... ادم داده ی یسف: قادر  

...  پناه بر غلو / کلو از کلو... ا یب: ریقد  

...  گمایم: قادر  

... بگو : ریقد  

  ها از کجا ما رو شناختن ؟  یم ماهیندار ین سریم ایش داشتیر یقبل یما خو دفعه : قادر
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ببرمت امامزاده ... ست ین ید خبریامروز از ص... م یگرد یدام ها رو جمع کن برم... هللا  ال اله اال: ریقد

...  ید شفا گرفتیر محمد ببندمت شایم  

... گما یم: قادر  

ر یم زید علمدار رو گذاشتیقبلم کل یدفعه  یون داریسیاز به کمیالبته تو ن... نگو  یچیزهرمار ه: ریقد

... فروخت یکرد م یشد آغام چهار قالبه درست م یبرکت م یا بیقبال که در... زبونت افاقه نکرد   

... گمایم :قادر  

... بگو :ریقد  

چهار قالبه از ما  یگه کسیاره خو دین با خودش میچمت از یحاج خلف چهار قالبه نصف ق یوقت :ریقد

... خره ینم  

                  آورده تو جهازش  ینیچ یندتا جاشودم حاج نجف هم چیشن ... ن بسوزه عامویچ پدر :ریقد

           جم کن...  هم صرف نداره ییگه جاشوید...  کنن یکار م { یشکم / یکم : شکم / کم } یکم ونن

... بجنب ....  میبر  

 یشاد ، اجرا یقیموس یصدا. شود  یو سپس خاموش م یآنها موضع ینور رو ، یادیدوباره آواز ص) 

، شالو و  ید ، باران ، عزوز ، ماریآ ینور به صحنه م...  یچاوش یشواز از حجاج و صدایمراسم پ

. ( ..از گل بر گردن دارد  یرناصح که طوقیدور م یکوبیزو در حال رقص و پایکن  

 دمیب یحاج یمو ج یکاشک / ما حاج اومده یحاج ( دهد یدر هر مصراع گروه خوان جواب م ):تک خوان

دستمال رو رو  / شکر آورده یحاج / ما خوش اومده یحاج / دمیخم ب یجومه حاج / دمیخم ب یاحرام حاج /

... ال آوردهط یحاج/ زنش آورده یوان زردک سیل / زنش آورده یس  

... شکر شکر :دختران  

... ن یالبته که خجالتمون داد... ن یمحبت کرد... ن یدیزحمت کش یلیخ: ر ناصحیم  

... ارت قبول یز یحاج: عزوز  

...دلمون براتون تنگ شده بود  یلیخ...  یحجکم مقبول حاج: یمار  

.. .قرآنت لک زده  یدلمون برا صدا... سوت و کور بود  شما یره بیجز...  یحاج یخوش اومد: شالو  

فرستند  یهمه صلوات م) ... حجاج تازه از سفر برگشته  صلوات  یسالمت...  یحاج یصفا آورد: زویکن

 ...)  
شاال که یا... کنم  یف آوردن تشکر میدوستان که تشر یالبته از همه ... ممنونم ... ممنونم : ر ناصح یم

... اد جبران کنم یش بیپ یفرصت  

ا؟ چه خبر از مروه ؟ ـــــچه خبر از صف...  ف کنیبرامون تعر یخب حاج: عزوز  

... بود  یالبته عجب جالل... بود  یعجب عظمت... بود  ییاـــن عجب صفیدون ینم (د یگر یم) : ر ناصحیم  

؟ یحاج یدیخدا رو هم د: یمار  

نم ؟ یرو بب یپس رفته بودم ک.... دم ی؟ البته که د...؟ خدا.... خدا: ر ناصحیم  

... م ینیمنبرت بش یو ما پا یدلمون لک زده که تو صحبت کن...  یف کن حاجیعربرامون ت: شالو  

در خدمت  یه شامید منزل دور هم ما یاریف بیشاال تشریا... زانم یست عزیالبته االن مجالش ن: ر ناصحیم

... م یکن یشاال صحبت هم میا... هاتون رو بدم  یالبته سوغات... م یدوستان باش  

... ن شام خوردن داره یا... دستت درست  یاجاحسنت ح: زویکن  

... شاال که مکه ت قبول حق باشه یا: عزوز  

... جمرات کردن صلوات  یدستا که رم یه ایسالمت: شالو  

... ره صلوات یاحرام پوش جز یسالمت: یمار  

... سر کچلش که در راه خدا حنخ شده صلوات  یسالمت: زویکن  
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دختران و ) ... ن یاریف بیالبته که همه تون تشر... م یظر همه تون هستشاال شب منزل منتیا: ر ناصحیم

... باران  ... (روند  یزنان م  

... بله آقاجون : باران  

مگه مردم رو خبر نکرده ... م یما مکه رفته بود یالبته ناسالمت... نقدر کم اومدن یت ایچرا جمع: ر ناصحیم

... ت جلوش بود ین جمعیابر احاج خلف از مشهد اومد ده بر... ن ؟ یبود  

روز هم دورش شلوغ بود یم تا دیلو بسته بودیتو خونه هم ه... م یچرا آقاجون همه رو خبر کرده بود: باران

...  یول  

؟  یچ ینم ولیبگو بب... هم داره  یالبته ول: ر ناصحیم  

... قدمگاه : باران  

ه؟ یقدمگاه ؟ قدمگاه چ: ر ناصحیم  

... نش یدیکه بخش یهمون دزد...  قدمگاه غلو: باران  

مگه قدمگاه داره ؟ : ر ناصحیم  

... زده ( ع ) تو خارگو قدمگاه امام رضا : باران  

دا کرده ین همه طرفدار پین دزد تازه توبه کرده ایه قدمگاه ای یعنی... البته ... البته ... استغفرهللا : ر ناصحیم

؟ ...  

... رو هم شفا داده ه کور یتازه ... آره آقاجون : باران  

؟ ...کور هم شفا داده ... نعوذباهلل: ر ناصحیم  

... که مسلمون شده بود  یهمون دختر هند... آره آقاجون : باران  

؟  یدیخودت د یالبته تو با چشما... اللعجبی: ر ناصحیم  

... دم یاز مردم شن... نه آقا جون من که همش تو خونه بودم : باران  

... ه سر برم قدمگاه یپس الزم شد  البته: ر ناصحیم  

م آقا جون ؟ یر یخونه نم: باران  

...رم اسکله  یتو برو خونه من م: ر ناصحیم  

آقا جــــــون ؟ : باران  

... کنه  یساده نگاه میوا... گه یبرو د... م دختریمهمون دار یبرو خونه رو آماده کن امشب کل: ر ناصحیم

   رزا یبر سر م ید و از باال فضله ایآ یکالغ م یصدا ) ... دیبان بشر دو پا یااز دست البته ال اله اال هللا 

بال زدن و قار قار  یاندازد صدا یبرداشته به سمتش م یسنگ ) ... ن شانس بلندیال از ایواو  ( زدیر یم

.... پرنده قرم دنگ االن چه وقت ... ( شود یکالغ که دور م  

از صحنه  یدر قسمت... رود  ینور م... ر ناصح به سمت اسکله یمرود و  یباران به سمت خانه م)  

         کند وما متوجه یرا در آغوش گرفته و نوازش م ییکه آهو یبر دختر هند یموضع ینور

همهمه  یصدا... شود  ینواخته م یمیمال یقیموس... ش را بدست آورده یینایم که او بیشو یم

با گفتن شفا شفا از تمام نقاط صحنه به سمت  یب مانده ذهنمعلول و عق یتعداد... در صحنه  یا

... (کند  یدر دست صحبت م یدیکاغذ سف ، ییسکو یبر باال یسف ، ندیآ یاسکله م  

... شفا ، شفا:نیمعلول  

کورا و کرا سمت ... رسه  ینوبت به همه م... ن یون هل ندیخانوما آقا.. .ن یصبر کن... ن یصبر کن: یسف

 یسه شنبه ، کس یمان فقط روزایمشکالت زنان و زا... سمت راست  ین جسمیمعلول...  رنیچپ صف بگ

 یعه یضا... شنبه  یدرمان سرطان روزا... ان جلو یاونا که مشکلشون حاد هست ب... تو صف نمونه 

رو ون نظم یخانوما آقا...  که میندار ییبایعمل ز... رون یخانوم از صف برو ب... دوشنبه  یروزا ینخاع

ملت چه  ید احمد ایا سی. ..نم تو صف یسرباز نب... پنج شنبه  یروزا یون سربازیسیکم... ن یت کنیرعا

  ... واشی  ؟...خوردن
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( رسد  یر ناصح از راه میم)   

نجا ین همه کرو و کور و الل و چفت و شل ای؟ ا... هیا چین مسخره بازینجا چه خبره ؟ ایا: ر ناصحیم

... کنه  یچکار م  

... م برا شفا یاومد: کیلول مع  

... لش کن یاال زود باش تعطی  ه؟ین چه مسخره بازیا یسف...  برا شفا یالبته که اومد: ر ناصحیم  

( فرستند  یهمه صلوات م) ر ناصح صلوات یه حاج میسالمت...  یسالم حاج: یسف  

... ن یحداقل از خدا بترس... ن یکش ید من خجالت نمیش سفیالبته که شما از ر... ال اله اال هللا : ر ناصحیم  

؟  یه حاجیمشکلت چ: یسف  

...ست ین رسمش نیش ایغمبریخدا پ... مشکل؟ البته که مشکل دارم : ر ناصحیم  

...چکس گوش نده یاعالم کنم و ه چقدر مو... خدا  یا... ان یشنبه بچهار یمشکل دارا روزا: یسف  

...ریدن بخیرس... ر ناصح یسالم حاج م: رینص  

...  یارت قبول حاجیز: طارق  

... ه تازه در گذشته یسالمت: رینظ  

.... تازه از سفر برگشته : جعفر  

  (فرستند  یهمه صلوات م) ... پسند ختم کن  یصلوات محمد: فینظ

نقدر صلوات به یا... داره  یجا و مکان یزیهر چ یالبته که صلوات خوبه ول... بسه عامو بسه : ر ناصحیم

... ن یکولم نبد  

؟  یکن یف می؟ چرا خون خودتو کثیشده حاج یمگه چ: رینص  

... م یه چشم بهم زدن حلش کنیهست بگو تو  یمشکل: طارق  

   ن مردم مظلوم رو به یخبر ا یاز خدا ب یوونه ید ین سفیا... ن ین بندگان خدا بپرسیاز ا: ر ناصحیم

گن تو خارگو قدمگاه زدن ؟ ی؟ م ییچه دواالبته ؟  ییچه شفاالبته ... شفا جمع کرده سر اسکله  یبهونه 

( ع)گن امام رضا یم... م یخبر یالبته که از عذاب جهنم ب... دن ؟  استغفرهللا از عذاب خدا یکور شفا م

کور شفا داده ؟  ین که قدمگاه غلو چپیکن یشما باور م... نا خرافاته یره البته که ایاومده جز  

...بله : جعفر  

ن ؟یکن یر مباو :ر ناصحیم  

...  یبله حاج: فینظ  

؟  یکن یتوهم باور م: ر ناصحیم  

... بله : رینص  

ک ماه مشرف ی... آخرالزمون شده ... ره یبال نازل شده داخل جز... بال ... بال ... بله و بال : ر ناصحیم

...م یتوبه کند یباه که همه البت.... ال اله اال هللا ... ل یاسرائ یقوم بن ین ایمانتون رو باختین و ایشدم مکه د  

... رزا یتند نرو م: فینظ  

...ست یهم ن یکن یکه فکر م یه اون طوریقض: رینص  

... یهست ینه نعوذباهلل شما موس: جعفر  

...  یسامر یگوساله  یو نه استغفرهللا غلو چپ: فینظ  

... م یلیاسرائ یو نه شکر خدا ما قوم بن :رینص  

... ن ین خدا آوردیبدعت به د... ن یکه زبون دراز هم شد البته... به به : ر ناصحیم  

... ر ناصحه یحق با م: طارق  

... نا همه کافر شدن یتو نبودت ا یحاج: رینظ  

... ناخدا غلو اومد ... غلو اومد : یسف  

... ( د یآ یس از اسکله باال میغلو خ)   
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... ر یدن بخیرس...  یسالم حاج: غلو  

...  ید خوشحالم باشیالبته که با... ز آراسته شد یل بود به سبزه نگ... به به : ر ناصحیم  

افتاده ؟  یچه شده اتفاق: غلو  

ن ؟ یکن یگه مرده هم زنده مین ؟ حتما تا چند روز دیدیدم کور شفا میشن: ر ناصحیم  

نجا چه خبره ؟ یه ؟ این چه حرفیا...  یاستغفرهللا حاج: غلو  

مظلوم رو  ین همه آدم زبون بسته یا... خبره  یب یآقا از همه چالبته  ... نیریل بگیبفرما تحو: ر ناصح یم

نجا چه خبره ؟ یا یگیشفا جمع کرده سر اسکله اونوقت م یبه بهونه   

نا جمع بشن اسکله ؟ یگفته ا ی؟ کدوم شفا ؟ ک یحاج یچ یعنین حرفا یا: غلو  

... گفتم  مو: یسف  

ر خودت یتو هستن ؟ چرا مردم رو اس ینه ؟ مگه مردم مسخره ووید ین کارو کردیا یتو به چه حق: غلو

؟  یآبرو همه رو برد یدی؟ خجالت نکش یکرد  

... ده یمه همه رو شفا میکر( ع)خواستم به مردم کمک کنم گفتم امام رضا  یم مو (هیر گریزند ز یم):یسف

... ر بودیتم خید احمد نیارواح خاک س  

ف یوونه ، دست به دست هم دادن که با احساسات مردم شریه دی وه دزد ی... ر یل بگیبفرما تحو: ر ناصحیم

...من نه  یول کنن  یرو باور م شما ین مردم ساده حرفایالبته که ا... کنن  یباز  

ن جا یمن هم... ست ین نیکن یکه فکر م یه اون طوریقض... سوءتفاهم شده ... رزا یم یکن یاشتباه م: غلو

 یریخدا هم تقص یاون بنده ... فته ین اتفاق بیباعث شد ا یاشتباه سف... کنم  یم یاز تمام مردم عذرخواه

حاضرم تاوانش ... ن وسط گناه کاره اون منم یا یاگه کس... ش بوده یسادگ یزده از رو یاگه حرف... نداره 

...رو هم بدم   

...بازهگه جلو من یالبته که مشتت د... نکن  یگه نقش برامون بازیبسه د: ر ناصحیم  

... رزا یم یکن یاشتباه م: جعفر  

... ن چند مدت به همه کمک کرده یناخدا غلو تو ا: رینص   

... ره شفا خونه زده یتو جز: فینظ  

... اد داده ی یا نوردیبه جاشو ها در: جعفر  

... شن  یر طوفان نمیا اسیهامون تو در یگه کشتید: رینص  

...همون گفته ا رو بیدر ینا خدا غلو آب و هوا: فینظ  

... ساده یسر حرفاش وا ،ناخدا غلو مرده: جعفر  

...  یدا کردید هم پیمر ین مدت حسابیپس تو ا... البته ... عجــــــــب : ر ناصحیم  

... رزا یم میگ یما که ناحق نم: جعفر  

... آدمه خوب ، خوبه ، آدمه بد ، بد : رینص  

... ن یکن یو بد رو از هم سوا م تا حاال شما خوب یاز ک... البته : ر ناصحیم  

... مکه  یشما رفت یاز وقت: فینظ  

... ارو یحرف دهنتو بفهم : طارق  

... رزا درست حرف بزن و گر نه یبا م: رینظ  

... م یریگ یدهنتو کاهگل م: ر یو نظ طارق  

...ن یبکوب همه یرینا ، سیها دعوا کن: یسف  

... ساکت  یسف: غلو  

... چشم آقا : یسف  

چه ؟  یعنیدم با اعتقاد مردم در افتادن یامروز نشونتون م البته: ر ناصحیم  

...ر یشه به دندون نگیکه با دست باز م یر ناصح ، گره ایمسئله رو بزرگش نکن م: غلو  
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... (ند یآ یاز اسکله باال م یخال یر با تورهایقادر وقد)   

االن در حضور ... ن یدون خشممون رو ببامروزم دن یدیروز دست لطف وکرم ما رو دیتا د: ر ناصحیم

.. .کنم  یف تو و قدمگاه ت رو روشن میهمه تکل  

...سالم ... ن یا رو روشن کنیف دریزحمت اول تکل یب: ریقد  

... سالم : قادر  

... جاشو  یخسته نباش... خدا قوت ... سالم : همه در هم و بر هم   

... گما یم: قادر  

...بگو : همه  

؟ شواز ماین پیه خبره ؟ اومدنجا چیا: قادر  

... ن یالبته که خبر ندار... ن؟ یمگه شما خبر ندار... عجب : ر ناصحیم  

به جونش افتاده که دل  یدونم چه آفت یاالنم نم... ه ید و ماهیا و صیفکر و ذکرمون در یما همه : ریقد

... دادن نداره  یروز  

... اره یم یبرکت یره بیگناه کب... خدا که شاخ و دم نداره غضب ... ر یل بگیبفرما تحو... البته : ر ناصحیم  

ره ؟ یکدوم گناه کب: ریقد  

... تو کار خدا دست آوردن  البته ...کور و کر و الل شفا دادن  ...ن ساختن یقدمگاه دروغ: ر ناصحیم

... استفاده کردنسوء( ع)البته از اسم امام رضا ... استغفرهللا ... استغفرهللا   

... گما یم: قادر  

...  بگو: همه  

ده ؟ یگنگ هم شفا م: قادر  

... م یکن یت میزیسم ؟ گنگ ها رو جمعه ها بعد از ظهر ویها اسمت رو بنو: یسف  

!؟...یسف: غلو  

... بله آقا : یسف  

... تمومش کن : غلو  

... اسکله  ن سمتیان ایکه با من هستن ب ییاونا... م یم شروع کنیخوا یما تازه م البته: ر ناصحیم  

من ، جنگ و تفرقه ننداز تو  یهست بر ضمه  یهر تاوان... ن کار اشتباهه یا... ر ناصح یصبر کن م: غلو

... مردم   

... م ینترس ناخدا ما پشتت: ر و جعفرینص  

...  ن یگه شاخ و دندون نکشیبرا همد... خوام  یمن پشت نم: غلو  

د سفت ومحکم یدر مقابل بدعت با... ره نه من یتو جز یوردتفرقه ؟ البته که تفرقه رو تو آ : ر ناصحیم

... البتهاد یا تا حساب کار دستشون بین تو دریزیها رو بر ین بدعتیمت مردونه تون اه برادرا با... ستاد یا  

... ن یصبر کن... ن یجنگ نکن... صبر کن ... ر ناصح یصبر کن م: غلو  

... افتد  یا میر ناصح به درین مین حیدر ا... افتند  ین هم مره که دو دسته شده اند به جایجز یاهال) 

...( دارد همه را متوجه کند  یقادر با زبان الکن سع  

... گمایم: قادر  

...بگو  (در وسط دعوا به حالت اسلوو ) : همه  

... ا یر ناصح افتاد تو دریم: قادر  

نجات  یدا کرده ، چند نفر برایاتمه پجنگ خ. شود  یده میا شنیر ناصح از دریکمک خواستن م یصدا) 

رسد ،  یبه گوش م یادیتعداد ز یعطسه  یصدا یکیدر تار...  رود ینور م .پرند  یا میر ناصح به دریم

دور  ییوان خانه اش پتویر ناصح در ایم... د یآ ینور به صحنه م... تم است یر یعطسه ها دارا یصدا
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د و یشو یس پدر را میخ یباران لباس ها... کند  یعطسه م ش را در تشت گذاشته ویپاها ده ،یچیخود پ

. (باشد  یعطسه م ینشانه @ عالمت .اندازد  یبر طناب م  

@باران @  باران : ر ناصحیم  

... بله آقاجون : باران  

... ار دخترم یمنو ب یداروها@ : ر ناصحیم  

... ض شده یرم که آقاجونم مریبم یاله... چشم آقا جون : باران  

...  @ دهیکورم شفا م... من  یکاره بلند شده قدمگاه زده برای@  البته ...خدا نکنه : ر ناصحیم  

...خالف شرع که نکرده ... ف نکن آقاجون یشما خون خودتو کث: باران  

... @ نکرده @ نکرده @ نکرده : ر ناصحیم  

! کرده ؟: باران  

... شه یخواب که قدمگاه نم... ده یارو خواب دی ...ط داره جونم یقدمگاه زدن شرا ... البته :ر ناصحیم  

...تش صافه آقاجون یآقا غلو ن: باران  

بچه ؟  یت غلو چه خبر داریتو از ن: ر ناصحیم  

...  یوونکیح... باشه  یاد آدم بدیافه ش نمیآخه اصال به ق: باران  

   غارت و چپاول یقتا وید رو دریغلو رو با البته...  @یوونکیح@ یوونکیح@ یوونکیح: ر ناصحیم

...  یچ یعنیافه یق ی، تا بفهم یدید یکرد م یم  

... ن یادبش کرد یامروزم که حساب... نش آقاجون یدیشما بخش یول: باران  

...@@@ م که یدینفهمم آدم بشه یخواست یما م... لبته ا: ر ناصحیم  

؟ خته روشیر یچ... شهیرم پاک نمشو یم ین لباسو هرچیآقاجون ا: باران  

... کالغ  ی فضله: رناصحیم  

!... دهیهم م ییچه بو اه اه... ؟ کالغ کجا بود یفضله : ارانب  

... کلمید به هیسرم رد شد گند کش یالاهو بیدم اسکله دونم بابا  ینم: رناصحیم  

... دونه از کجا اومدن یخدا م ... داشدهیشون په ه مدت کم شده بودن دوباره سرو کلی:باران  

... دنیترس یم یلیبه ها خیغر یم ولیا عادت داشته یما بوم ... اد داشتیره مار زین جزیا:رناصحیم  

؟... به هایغر: باران  

...  ترسه یکالغ از مار نم... اونا کالغ آوردن  ... ها یسیانگل: رناصحیم  

... امرزمیمادر خدا ب ... ل پر از مار بودیل یقبال درختا :باران  

گفت عروس از  یبهش مشه یامرزم همیب خدا پدر  ... شه خطرناکهیل همیل درخت ( یعصب ) :رناصحیم

وحشتناک  ) @@@@ ... رش کرده بودنین اسیاهل زم ، ش مار نمردیمادرت از ن ؛ . کن یل دوریل

( کند یسرفه م  
... آقاجون ... حالت خوبه ...آقاجون : باران  

@@@اریکم آب بی...  @@ هیگاز سرما خورد...  @نترس دخترم : ر ناصحیم  

گم آقا یم ( کند یم یسوغات ها را برس از آن پس شود ، یرناصح آرام میو م وردآ یباران آب م ): باران

... گه استیه جور دینا که یرو ا... نوشته بود  یروش عرب ارهیاز مکه سوغات م یجون قبال هرک  

؟ هیچجور @ :رناصحیم  

...  ه آقاجونینیچ:باران  

... نارو تو بازار جده گرفتم باباجونیا باور کن :رناصحیم  

ن؟یچ یرفته باش...  یآقا جون نکنه مکه نرفته باش :باران  

ن چشم یا رو قبضه کردن ایهمه دن @...بود ینیهمه اونجا پر از چ... خودمم اول شک کردم  :ر ناصحیم

...تنگا  
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بگم آقاجون؟  یزیه چی: باران  

@ ... البته بگو جونم : ر ناصحیم  

... خواد برم اونجا یمن دلم م: نبارا  

...  ن؟یچ ؟ کجا: ر ناصحیم  

... قدمگاه ... همونجا ... گه یاونجا د ... نه آقا جون: باران  

....@ ده که یرس ییگه کارت به جایحاال د... به به چشم و دلم روشن @ ؟ یچ...  البته : ر ناصحیم  

...بگو نه  ح بدم اگه بد گفتمیصبر کن آقاجون بزار توض: باران  

...نه : ر ناصحیم  

... اول بزار بگم : باران  

@ ... حرف من نه هست  یول... البته بگو : ر ناصحیم  

... گه بزرگ شدم یمن د: باران  

.. ماشاهللا  : ر ناصحیم  

... عاقلم : باران  

... کاهلل یبار: ر ناصحیم  

...رو زانوهاتون  ...اد گرفتم ی یهمه چشما بزرگ شدم و  یتو مکتب خونه : باران  

... ب هللا یط البته :ر ناصحیم  

... شما بودم  یسربلند یه یشه مایهم: باران  

... جزاکم هللا  : ر ناصحیم  

... رک وباهوشم یز: باران  

... معاذهللا : ر ناصحیم  

... پس بزار برم : باران  

... استغفرهللا : ر ناصحیم  

آقاجون؟ : باران  

... نعوذباهلل : ر ناصحیم  

ف یام کال براتون تعریک بشنوم بعدا میمردم رو از نزد یکنم ، حرفا یبزار من برم اونجا رو وارس: باران

...کنم  یم  

؟یگیراست م البته ...اهللا ی: ر ناصحیم  

... کنم  یف میاز ماجرا رو براتون تعریر تا پیاز س... التون تخت ،تخت یشما فقط بزار من برم خ: باران  

@: ر ناصحیم  

برم؟ : ارانب  

@: ر ناصحیم  

ا نرم ؟یبرم : باران  

@ @ : ر ناصحیم  

...  آقاجــــــــــــون: باران  

... یفتیمواظب باش تو آب ن البته... @ @  : ر ناصحیم  

و آواز  یقیموس یرود ، صدا یدر آغوش بکشد ، نور م یر ناصح را از خوشحالیرود که م یباران م) 

ده و بچه ها به یپوش یلباس گل یسف... د یآ ینور به صحنه م... رسد  یمبه گوش {  یگل}  یباران خواه

(رسد  یوان گذشته و به سمت سطحه میباران از طرف ا... کنند  یاجرا م ین باران خواهییدورش آ  
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رزنه کو که یپ / خاطر کل نونتون یس  / اومده در خونتون یگل / نایشاخ زر / نا یگل یگل: گروه خوان

ه یما یهللا تو بزن بارون س/  ایبلکه خدا رحمش ب  / م قبله دعایو بریب / کولشه یگه آسک رلن  / تشنشه

  ...تو  یمنو مشت یمشت  / ابر اومد بارون زد/  کاشتم یسر تل  / داشتم ییمشت جو ... ال وارونیع

...سالم باران ... بچه ها بارون اوووووومد ... بارون اومد ... بارون اومد : یسف  

؟  یکن یچکار م...  یسالم سف: انبار  

...م برا اسمت یکن یدعا م: یسف  

برا خودت ؟  یه درست کردیافه این چه قیا: باران  

خدا رو نشونتون تا قدرت ن یایبچه ها ب ...بارون تپ درشته   / ما چه زشته یگل... ام نه  یخو مو گل: یسف

همه را در  یهمه را جمع کرده و عکس دسته جمع{ نوپادوم}بسته مانند  یرا به چوب ینه ایآ یسف ) بدم

... کنه بچه ها یک ادعا نمیآدم کوچ ... نیکین چقدر کوچیدید ... نیدین دیدید ( دهد ینه نشانشان میآ  

... ( ند یگو یم {وانهید}ده و کلو کلویچرخ یبچه ها دور سف)   

.... کلو کلو کلو کلو ... ن یها بگ: یسف   

... ن یت نکنیاذرو  یبچه ها سف: باران  

...  یمگه نه سف... ن خودش کلو یا... م یکن یتش نمیما که اذ: بچه ها  

است به نباش باران حو تو نگران مو... کلو کلو کلو کلو  ...ن یبخون... ما یهمه مون کلو هست... ها : یسف

... ت خودت باشه تا بچه برو نبر  

... باشه خداحافظ ( خنده ) ! بچه برو؟ : باران  

...ن یخرما جمع کن ین در خونه ها برا گلیبچه ها بر...خدا به همراهت : یسف  

...کلو کلو کلو کلو ... نا هوهو یشاخ سر... نا هو هو یگل یگل: بچه ها  

باران از ... شود  یته صحنه محو م یکیباال رفته و در تار یبه همراه بچه ها به سمت سکوها یسف) 

( کار نشسته یحسن آنجا ب.  رسد یسطحه گذشته و به اسکله م  

... سالم : باران  

...سالم : حسن  

...  عامو منو ببر خارگو: باران  

... ا یره در یچکس االن نمی؟ ه ینیب یا خرابه نمیدر... شه خواهر مو یخارگو ؟ االن نم: حسن  

...ا منو برسون کار واجب دارم یبکه عامو یخارگو که نزد: باران  

االن برو خونه هر وقت هوا صاف شد ...  ، حرف منو گوش کن خواهر شه االنیبابا خطرناکه نم: حسن

... ام در خونه دنبالت یخودم م  

؟  یمارو از کجا بلد یتو خونه  ( متعجب و فکورانه ):باران  

گفته بلدم ؟  یستم کیشمارو بلد ن یمو ؟ مو؟ خونه : حسن  

؟ یقا رو بدزدیقا یاومد یسر اسکله ؟ نکنه دزد یهست یاصال تو ک: باران  

... تو روز روشن  یزن یدزد کجا بود عامو ؟ تهمت چرا م: حسن  

ه ؟ یاسمت چ یگیاگه راست م: باران  

ه ؟ یاسمت چ یگیتو خودت اگه راست م: حسن  

...دم یمو اول پرس: باران  

...شه خو یل نمیباشه دل: حسن  

... یستیره نین جزیاصال تو اهل ا: باران  

... ست خو یملک پدرت ن... اد یدلش بخواد م یهرک... ره یدلش بخواد م ینجا هرکیا ...خو نباشم : حسن  

؟ یشناس یمنمگه تو آقامه  یبله که ملک آغامه پس چ: باران  

باشه که مو بشناسمش مثال ؟  ینه آقات ک: حسن  
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...  یزد یحرف نم ینطوریا یشناخت یاگه آقامه م: باران  

؟  یدار یدور بر م ینطوریا یرناصحیدختر م ینکنه فکر کرد... ! عجب : حسن  

...که هستم  یپس چ: باران  

!!!!!  یگیدروغ م: حسن  

... گم یزود باش منو ببر خارگو وگرنه به آقام م: باران  

ه مو از سرت ی... ا قدمت رو سر و چشم یبرو فردا ب... ت کنم یمو حال یچطور... بابا هوا خرابه : حسن

... ره آبسکون یکنه جز یمد یکم بشه آقات منو تبع  

...دونم  یمو نم: باران  

؟  یخارگو چه کن یبر یخوا ینم میاصال بگو بب: حسن  

... نم یخوام برم قدمگاه رو بب یم: باران  

... قدمگاه هستم  یمو خودم بچه : حسن  

! ؟ یگیراست م: باران  

... م ی؟ مو و ناخدا غلو با هم قدمگاه رو ساختیپس چ: حسن  

مثل غلو ؟  یو هم دزد بودت: باران  

مو و ... ا از ما وحشت داشتن یدر یهمه ... وحشتناک  یلیم خیبود یبزرگ یما دزدا... ناخدا غلو: حسن

...ناخدا غلو ومو  یعنی... ناخدا غلو   

... یاد وحشتناک باشیافت نمیبه ق: باران  

... شفامون داد ( ع)امام رضا ... گه یم دیخو شفا گرفت: حسن  

... حاال منو ببر خارگو ... بده بهت  یه عقلی( ع)امام رضا: باران  

رناصحه ؟ یبابات م یگیراست م: حسن  

ه؟ ی؟ دروغم چ یها پس چ: باران  

قدمگاه ؟  یاجازه داده تو بر یدن ما رو نداره  چطوریبابات خو چشم د: حسن  

... ومده یش به تو نیفضول: باران  

؟  یجاسوس یبر یخوا ینکنه م: حسن  

اصال با ... وونه یل ببند دیبرو قدمگاه دخ... زشته  یلیابروهات خ...  یکامل نگرفت یتو هنوز شفا: ارانب

... رم یدست شنا م  

!وونه ؟یگه دیم یبه ک ینگاه ک: حسن  

... دم یاالن نشونت م: باران  

(   زند یش را بهم گره میلباس ها )   

...  برمت مو خودم پشت آب موندم ینکن بزار هوا صاف بشه م... وونه یبابا د: حسن  

که  ین جوونیگم ایاالن که رفتم قدمگاه به ناخدا غلو م (گذارد  یش را در بقچه اش میکفش ها) : باران

...چقدر... سر اسکله چقدر  یگذاشت  

... حسن : حسن  

؟ یچ: باران  

... نگو جوون بگو حسن اسم مو حسن: حسن  

... میدیدور تو ند یما خو حسن: باران  

...مواظب با ش دور خارگو بمبک داره  یزن یدست شنا م: حسن  

... دروغ نگو خارگ اصال بمبک نداره : باران  

... داره  ینکن ول یکن یباور نم: حسن  

... پرم  یمو م یکه مو نپرم ول یگینا رو میا: باران  
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... دم ببرمت خارگو یقول م یاگه اسمتو بگ... نه نه صبر کن ... خو بپر : حسن  

؟  یگیراست م: باران  

... ست یمو دروغ تو کارم ن یپس چ: حسن  

... خو بپرس : باران  

بپرسم ؟  یچ: حسن  

... اسمم خاک بر سر : باران  

ه ؟ یاسمت چ... ها : حسن  

... باران : باران  

... قشنگه  یلیخ: حسن  

( خورد  یز میعقب عقب رفته و ل یاز خوشحال) دونم  یم: باران  

...ب باش مواظ: حسن  

... کمک ... کمک  (  افتد یا میبه در) : باران  

... بر شانس بد لعنت  یا: حسن  

فروشان در بازار که همراه با  یاد ماهیفر یصدا... رود  یزند ، نور م یا شرجه میحسن به در) 

(همراه است  یمحل یقیموس  

... موریا جد تی :تک خوان  

گرگورا یم سیشیامشو م :گروه خوان  

... قباد  یهو... قباد  یهو... قباد  یهو:  کیفروش  یماه  

... و هامور یب... و هامور یب... و هامور یب: فروش دو یماه  

...  یببر صاف...  یببر صاف...  یببر صاف: فروش سه یماه  

چنده عامو ؟  یصاف: جعفر  

... سه قرون عامو  ییلویک: کیفروش  یماه  

.... چقد گرون ؟؟؟  سه قرون: جعفر  

...نه یست عامو فقط همیتو بازار ن یماه: فروش دو یماه  

... برکت شده  یا بیدر: فروش سه یماه  

... ا یرن در یرا نمیگیماه: کیفروش  یماه  

؟  ین گرونیه با ایف مردم چیتکل: رینظ  

؟  ید گرونش کنیقحط شده با یماه: رینص  

... ن ین خو نخریخوا ین که هست عامو نمیهم: کیفروش  یماه  

... خوان  یم یمردم ماه... مگه سر گردنه ست : طارق  

... نه ینرخ بازار هم ،ایخواد بره در یم یماه یهر ک: فروش دو یماه  

... کار شدن یرا همه بیگیماه: فروش سه یماه  

...ن باالین نرخ رو ببریه ؟ شما اجازه نداریمردم چ یف شکم زن و بچه یتکل: فینظ  

... م یکن یدلمون بخواد م یر کارما ه: کیفروش  یماه  

( شود یرناصح وارد میم )؟  یدیمنو م یتو خرج زن و بچه : جعفر  

... ن که نشد قانون یمو هم گرسنه هستن ا یزن و بچه : فروش دو یماه  

... @غلو ناخدا ر سر یز ش ا همهنیا البته :ر ناصحیم  

... ر ناصح اومد یم: طارق  

...  یسالم حاج: فینظ  

...  یاهللا حاجی: رینظ  
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...  یارت قبول حاجیز: جعفر  

ره ین جزین که تو خارگو زده شده برکت رو از این قدمگاه دروغیا... از شما هم قبول باشه : ر ناصحیم

... ر کنه یخدا فردا رو بخ البته روز بارون نزد ، امروزم شورش و آشوبینبود ، د یروز ماهیپر... گرفته   

م ؟ ید چه کنیزا باریه میف چیتکل: رینص  

... ن ماشاهللایباهوش البته... ست یعقلتون تو چشماتون ن @...ن یهست یشما مردم عاقل: ر ناصحیم  

... م یدیند یآخه ما از غلو خالف: جعفر  

...رزا یکنه م یبه ما کمک م یلیغلو خ: رینص  

... اد یره و م یهر روز با دست شنا م: رینظ  

...نه ک یز کمک میتو همه چ: جعفر  

... یانوردیتو در: رینص  

... تو ساخت خونه : رینظ  

...  یل کشتیتو درست کردن وسا: جعفر  

... رزا ینکرده م یبه کس یبد: رینص  

... ره یگ یمزدشو م البتهکنه  یم یاو اگه کار... ن یساده نباش: ر ناصحیم  

... رزا یم میبهش نداد یما مزد: همه  

ه ؟ ین قدمگاه چیبر یم که ینذورات پس @ پس: ر ناصحیم  

... شه یاون پوال خرج قدمگاه م: جعفر  

... رزا یمونت رو خراب نکن میا: رینظ  

؟ البته مونم رو خراب نکنمین ایگیحاال م...  بود ره دست منیمونه شما اهل جزیه عمر ای البته :ر ناصحیم  

... رزا یم میماهم نوکرت بود یاون موقع تا حاال درست گفت: رینص  

...  یریتند م یحاال دار: فرجع  

د یحتما با البته... ، امروز هم دخترم @ا یافتادم تو در روز منید... ت نداره یراه قدمگاه امن: ر ناصحیم

  ...@ن ؟یبه اشتباهتون ببر یره تا شماها پیبم یکی

( یاهال یخنده ) ... ین حاجیعالقه به شنا دار یشما خانوادگ: رینص  

نامرد ؟  یکن یه مرو مسخر یحاج: طارق  

گفتم ؟  یمگه چ: رینص  

...دم یو مسزات: فینظ  

؟ یزنیچرا م: رینص  

(  رسد یغلو از راه م ، افتند یبه جان هم م یبه صورت اسلوو مردم با ماه، یریدرگ)   

...گه یبسه د: غلو  

... سالم ناخدا غلو : رینص  

...معرکه  اریش بیآت البته داش شد ،یا سرکرده خودش هم پیب: ر ناصحیم  

؟  یاز مو سر زده حاج ییباز چه خطا: غلو  

تو شهر شورش بپا ...  یبارون یو ب یقحط... ا یدر یبرکت ی؟ ب...  سر نزده ییبگو چه خطا: ر ناصحیم

ب که یانقر @... ایافتن در یر قدمگاه میهرروز بچه هامون تو مس... مردم دو دسته شدن  البته ... یکرد

... البته رهیبم یکی  

... ست یا بخاطر مو نیبرکت بودن در یب: غلو  

...نه یقدمگاهت دروغ: ر ناصحیم  

مو ... ن قفل ، برو درش رو ببند یا اینه بیاگه دروغ ... صاحب داره ...  یست حاجیقدمگاه مال مو ن: غلو

ا در مورد ام... اد خارگو در قدمگاه رو ببند یبا قدمگاه مشکل داره ب یهرک... گم یبازم تو صورت جمع م
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   د ینبا... ده  ینم یا ماهیست که درین ین بارین اولیا... د مثل قبلش باشه یبا یمت ماهیق ، آشوب شهر

... کاسه کوزه ها رو سر قدمگاه شکوند   یهمه   

... کارن یمردم ب: طارق  

... گه کار نداره یا دیدر: فینظ  

... م تو خونه یهمه افتاد: کیفروش  یماه  

... اره ینکبت م یکاریب: فروش دو یماه  

   ... آفت مرده ناخدا  یکاریب: فروش سه یماه

...  ن ین کار کنیکمر همت ببند... ن یبگ یا علیخب : غلو  

م ناخدا ؟ یچکار کن: طارق  

... ا یم جز دریستیبلد ن یما کار: فینظ  

... م بگو یکه ما سرش باش یدار یاگه کار: کیفروش  یماه  

... سرمون  یهم دارمنت : فروش دو یماه  

... نیشه توکل به خدا کنیکار هم جور م... منت سرت نداره  یکس یمرد اگه باش: غلو  

...ن مردم االن محتاج هستنیا البته ...شه عامو ین نمیریبا حلوا حلوا دهن ش: ر ناصحیم  

...ا اهل کار هستن یک: غلو  

... اخدا کارم نیمنم ب... م یما هم هست... م ناخدا یما هست: همه  

... اد اونجا یاهل کار هست ب یه هر کیکه آب خال یعره ، فردا صبح موقیسمت شمال جز: غلو  

در  یجارچ ... رکیرجیج یسگ از دور و صدا شب همراه با پارس یصدا .شود  ینور رفته رفته کم م  )

(  گذرد یحال طبل زدن از عرض صحنه م  

شهر در امن ...  دیو نگران جان مال خود نباش  دیآسوده بخسبمردم شهر  یآها ... مردم شهر یآها :یجارچ

شهر در امن ...  دید و نهراسیبخسب ... از سکنه یک خالیتار یکوچه ها خلوط و پستو ها... و امان است 

...مردم شهر یآها...  امان است  

( دیآ یوان میر ایبه ز یواشکیحسن فانوس به دست  )  

@ :باران  

...سالم: حسن  

@ :باران  

؟یض شدیمر: حسن  

... گهیض شدم دیخو مر ... کنم ین عطسه مینه دارم تمر: باران  

...                        برات گل گاو زبون آوردم: حسن  

...کشتا  ینجا برو آغام بفهمه میع از ایسر: باران  

؟... ترسم یات ممو از آغ یفکر کرد: حسن  

؟ باران ییکجا ... @: ر ناصحیم  

... ؟ مو رفتم ا عطسهیزنه  یب میهن یا: حسن  

... بله آقاجون: باران  

  ... البته سرده رونیاون ب یا داخل دختر کجا موندیب: ر ناصحیم

...مو رفتم : حسن  

؟ یدیترس یتو که نم...  ....ام یاالن م: باران  

... رمرده احترامش واجبه یخو پ: حسن  

از اسکله چه خبر؟  @: باران  

! یپرس ینم یزی؟ از حال مو خو چیسکله دارتو چکار به ا: حسن  
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...گه نادون ید یخو تو ، سر اسکله ا: باران  

...همه خوبن ... از اون لحاظ ؟ اسکله هم خوبه ...  هـــــــــا: حسن  

...شکر خدا: باران  

ا چه خبر ؟ یاز در: حسن  

؟ .... ه بزغاله یا کیدر: باران  

... گه ید ییا تویبابا در: حسن  

  @...داغونه ... ه یا طوفانیهـــــــا از اون لحاظ ؟ در :باران

؟ یندار یمو برم کار... شاال که هوا صاف بشه یا: حسن  

... حسن  یراست... برو بسالمت : باران  

جون حسن؟ : حسن  

خواد مردا رو بزاره سر کار ؟  یم یخواد چه کنه فردا؟ چجور یناخدا غلو م یدون ینم: باران  

...داره شه  تویده همیچ وقت نم پس نمیدا هناخ ... نه واال: حسن  

... کلک  یا: باران  

...  گفتم  یدونستم بهت م یم... م یستیبه نیمو و تو که غر ...گم یجون باران راست م: حسن  

... @قبول... باشه : باران  

... خداحافظ : حسن  

...بسالمت : باران  

بر سازند  غلو  ین خارگ و خارگو پل میجمع شده و ب مردها ، یانوردیدر ینواها یقیبه همراه موس) 

بعد همه صف گرفته و از غلو حقوق کارشان را  ...کند  ین کار جاشوها صحبت میستاده و در حیا یبلند

( رندیگ یم  

جون  یوه/ جون مردان  یه/ ها ماشاهلل جونت  /مان یتی باب/ و شاه مردان  / یا علیو  یعل :تک خوان

/ کوثر  یساق/  ینیهرسرزم/  ینیبال نب/  یتا در نمون/ بگو تو  یعل/ قرآن  یحام/ ب هللا یا حبی/ ران یش

 یدست عل/ ماشاهلل جونت / ومبر یسبط پ/ قنبر  یآغا/ نگهدار تو / ار تو یهللا / هللا  یحام/ مبر یشبه پ

... شونت  

... یعل :گروه خوان  

موراتش ا اید فقط با کار دریره نباین جزیا...  دنیمکه مرد کار هستن امروز خودشونو نشون  ییاونا:غلو

ازتون رو برطرف یخودتون ن... د یتجارت کن...  دید کنید تولیبا...  داره یو ناخوش یا خوشیدر ... بگذره

اب یآس ، دیپل بساز ، دیعمران کن...  میباش ید تک محصولینبا ، استیو در یمحصول ما فقط ماه...  دیکن

فکر  ... میکن یشرفت نمیپ چ وقتینباشه ه ینطوریا...  دیبکار ، جو دیگندم بکار ، دیکشجاده ب ، دیبساز

...  دیز نترسیچ چید و از هیا کنره است توکل به خدین جزیرو ا ( ع) رضا ه برکت امامیتا سا ... دینده باشیآ

... مونه یجه نمینت یب  ... دیتالش کن  ... دیکار کن  

شاهلل با یا...  سادیسر حرفش وا ...ناخدا غلو مرده  ... زنده باد ناخدا غلو...  دا غلوباد ناخ زنده: همه با هم

... ناخدا غلو صلوات یسالمت...  امام رضا مهشور بشه  

آرام  یقدر یقیموس ، شوند یصحنه گم م یکیفرستند و همراه با آهنگ کم کم در تار یهمه صلوات م )

( شود یتم آرام خوانده میبا ر یگرید یادیآواز ص د هستندیحال ص ا دریر بر پهنه در یقادر و قد شده ،  

/  یکره جهز خال شهار بارم ،/  یزنگبار،سومالمارو یمقصد بل/  یبا بوم جال رونه سفرم مو:تک خوان

... یخالیش یقوت بازوتون خرما/  یم سره جالیلیاهللا کمکم کن بی  

... یهله مال هله ، :گروه خوان  

... گمایم: قادر  

... بگو : ریقد  
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؟  ایم دریایم یما برا چ: قادر  

... گه یم دیریبگ یم ماهیخو اومد... ا یبرا ماه یم مانور آموزشیاومد: ریقد  

؟  یشگیهم یم همون جایر یخو چرا نم: قادر   

... خو  یدید... اد یر نمیگ یاونجا خو اصال ماه: ریقد  

؟ ا که عقل دارنیان ماهیهمون جر: قادر  

... چنه تو دستت یا...نقد حرف نزن یکارت رو بکن ا: ریقد  

... چهار قالبه:قادر  

؟... هینیچ ... ؟یاز کجا آورد: ریقد  

؟ قشنگه...  ها: قادر  

جنس  یبعد تو رفت ... میتره هسیتو جز ید کننده چار قالبیما خودمون تول...  رهیخاک تو سرت بگ: ریقد

؟ یگرفت یاجنب  

... یخر یم یرینا هم ارزونه هم راحت میزحمت داره ا یخومون کل یچهار قالب...  بابا ولمون کنا: قادر  

گه یاو وقت د.... ن وارد کنه یهم از چ یاوضا حاج خلف ماه یترسم تو ا یم ... وطن فروش خر: ریقد

... ییم گداید بریبا  

... گما یم: قادر  

... بگو  ...زهر مار : ریقد  

...  بلنده یلینجا آب خیا: قادر  

... ست بغله ینجا عمق آب بیها ا: ریقد  

هست؟  یماه یست بغلیتو عمق ب: قادر  

... م یم شانسمون رو امتحان کنیاومد: ریقد  

... زاشتنیر نمیاسممون رو قادر و قدم یما اگه شانس داشت: قادر  

مگه اسممون چشه؟ : ریقد  

رام قشنگ تر نبود؟ اشتن بهنام و بهزیمثال اگه اسممون رو م ...ست یچش ن: قادر  

...  مسئله اسممون مونده گه همه مشکالت حل شده فقطیو بکن دارتک... وونه ید: ریقد  

...گما یم: قادر  

... بگو ...  یووووو: ریقد  

ه؟ ین چیا: قادر  

کدوم ؟ : ریقد  

   نواخته یودلهره آور یقیموس رود یبر سرشان افتاده نور م یاهیس یه یسا قار قار کالغ ، یصدا) 

(  کوبند یند و درب را محکم میآ یر ناصح میره در خانه میجز یاهال ... شود یم  

. ..رزا یم... رزا یم: طارق  

؟  ییرزا کجایم: جعفر  

... ن نصف شب یبابا در خونه رو شکوند البته  ...اومدم : ر ناصحیم  

... !!ر برنگشتن یقادر و قد: رینظ  

...ا یرفته بودن در: رینص  

...رفته بودن صبح : فینظ  

...االن نصف شب شده : طارق  

... م ینگرانشون: جعفر  

  .. البته...ره دور کن ین جزینحس رو از ا یه یخودت سا ا یخدا... م یطان رجیاعوذباهلل من الش : ر ناصحیم

رزا ؟ یم میچه کن: رینص  
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... جلومون بزار  یه راهی: رینظ  

داره واسه شما نشونه  یخدا ه... ن بود یبخاطر هم البته...  هین قدمگاه دروغیگفتم ا یم یوقت: ر ناصحیم

... ن یکن یباور نم یساده دل ه دماما شما مر... فرسته  یم  

م ؟ یچکار کن... رزا یست مین حرفا نیاالن موقع ا: فینظ  

... د کنار ساحل یمردم رو جمع کن: ر ناصحیم  

م ؟ یوا بزنیل: طارق  

...ام ید تا منم بیبر... م یندار یگه ایراه د البته: ر ناصحیم  

؟ یج چیخ فریش: جعفر  

...ارن یج رو از تو انبار در بیخ فریان شید چند نفر بیبگ: ر ناصحیم  

...ر کنه یخدا خودش بخ: رینص  

... م یبر یا علی: رینظ  

مراسم  یوا زدن کنار ساحل همه مشغول اجرایره در حال لیرسد اهل جز یوا بگوش میل یآوا یصدا )

ره خارگ یمراسم زار در جز : وایدر باره ل یمختصر )( وندندیپ یهم به مراسم م یستند حسن و سفه

هستند که اجنه در جسم  ن باوریا اجنه اعتقاد دارند و بر این یره به اهل زمیمردم جز ، نه داردیرید یقدمت

ند او را زار گرفته و یگو یالح مشود که در اصط یت فرد مزکور میانسان حلول کرده و باعث آزار و اذ

         خوانده  ین مراسم به زبان زنگباریتمام اشعار ا کنند یوا جن را از بدن فرد خارج میل یبا اجرا

توانند به  یان میفین نوشته محسن شرین اثر با مراجعه به کتاب اهل زمیخواننده گان ا } شود یم

که در  یکسان یدر گذشته برا ، وا داردیکه ل یمیعظ یالبته بخاطر صدا ، { ابندیاشعار دست  یآهنگها

( افته و بازگردندیدن صدا راه ساحل را یزدند تا با شن یوا میشدند هم در ساحل ل یا گم میدر  

  ...کاشا  یعندو ن یتیه ما گلیعناد/ مامباسا  ینند یعبدهللا واپ :تک خوان

... وایل ینیکور  / اناناین اکو یکور/  ینیکور / وایل ینیکور                

... ماوایوا وچنگه ز / واینالیز یم سیها /  ماوایما وا وچنگه ز                

... نویم نیگوگور/ نگهیوا کمانم کاینگه لیکا / نگهیا چنگوتاما کمانم گایشکولو  / نگهینگه کمانم کایکا            

 ) شود یاز دهانش خارج م ییزهایچ یبه صورت نامفهوم یسیرد و به زبان انگلیگ یرا زار م یسف) 

 ... یزنگبار ، یهند ، یسیانگل یره خارگ زارهایزاردر جز یه اهالبه گفت } است یسیزاز او انگل ینعی

  با  ارتباط یدر برقرار یر ناصح به عنوان بابازار سعیم ... ردیگ یحسن را هم زار م...   { وجود دارد

(   زار حسن را دارد تا او را آرام کند  

؟ یچرا جسمش رو تصرف کرد البته ... یخوا یم ین جوون چی؟ از جون ا ییاهل کجا: ر ناصحیم

     چه  ؟ یله ایاهل کدوم قب ؟ یبه ایا غری ییاز اهل زار ما البته ...اال حرف بزن ی  ؟ ا کافری یمسلمون

؟ ین جوون برداریکه دست از سر ا یخوا یم  

... ر ناصح یم... ر ناصح یم ( زار است یصدا یعنیدار و کلفت که  خش ییباصدا ) :حسن  

؟ یشناس یتو منو م: ر ناصحیم  

... ر منه ین جوون قلبش اسیا... بابازار خارگ : حسن  

؟ از جونش یخوا یچه م: ر ناصحیم  

... ره یم یرون برم میاگه از بدنش ب: حسن  

؟...ریا حریا طال ی یخوا یم ینیریب شچر البته... م یبگو تا برات انجام بد  ؟ هیراه حلش چ: ر ناصحیم  

... د ید زنش بدیبا... ه دختر بند شده ین پسر به دل یدل ا: حسن  

ن که ما یهم براش انتخاب کرد یم ؟ حاال کسید زنش بدیکه با البتهعجب  ( شود یمشکوک م ) :ر ناصحیم

م ؟یه اش رو بزاریپا  

... کار ن یا ین کس برایدختر خودت باران بهتر... ها : حسن  
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؟ یکش یتو خجالت نم: ر ناصحیم  

...؟بله  ( شود که لو رفته یمتوجه م ) ...نه خجالت نداره : حسن  

؟ یکش یواقعا خجالت نمت البته: ر ناصحیم  

...او گولم زد بخدا... بود  یر سفیمش تقصه: حسن  

؟  یکن ین میبه مراسم زار توه (زند  یبه او م یلیس)  :رناصحیم  

....!خواستم  ین نداشتم فقط میتوهمو قصد : حسن  

... نداره  یشوخ ین مراسم زار با کسیم ؟ ایدار یمگه ما با تو شوخ البته... دهنتو ببند ... ببند : ر ناصحیم

،تو که از تبار دزدا و زارم  یتو نم یدخترم هم رو شونه  یمو جنازه  البته ؟ یخوا یدختر از مو م

...  ییاراهزن  

... رزا یم: حسن  

ن ینیب یمالبته ...  یاومد ششیکه از پ یدزد یش همون غلویپ یشیگم م یر یم... دهنتو ببند : ر ناصح یم

حاال  البته... ه امسال هم اومد روش یبارون یا کم بود ، بیدر یبرکت یب ....ا همه حقه باز هستن نیمردم ؟ ا

ن یامام رضا از ا د ،یخودتون کن به حال یفکر... گردن  یگه برنمیا و دیرن در یهم که جاشوهامون م

... البته ره رو گرفتهیجز  

رزا ؟ یم میگم چکار کنیم: طارق   

... م یدستور بده تا انجام بد ییتو بزرگ ما: فینظ  

... د بسته بشه یدر اون قدمگاه با... راه حل مشخصه : ر ناصحیم  

...  ادیبت مقدمگاه اومد ، داره نکبت رو نک یاز وقت... گه یخ راست میش :طارق  

... م سراغ قدمگاه ید بریبا: رینص  

... ل بشه ید تعطیقدمگاه با: رینظ  

نور رفته رفته کم  ... کند یان آنجا را ترک میاد وهم همه هستند حسن با چشم گریهمه در حال داد فر )

( رسد یبه گوش م یقیکلنگ زدن غلو همراه با موس یصدا...  شود یم  
؟  ییغلو کجا... لو غ... غلو ... غلو : حسن  

... حسن  نجا میا: غلو  

... خوام برم  یم... تونم  یگه نمیمو د: حسن  

حسن ؟  یکجا بر: غلو  

...  یما رو خراب کرد یزندگ یتو با اون قدمگاه و با اون امام رضات همه ...  نهر تویهمش تقص: حسن  

شده ؟  یدرست حرف بزن بفهمم چ: غلو  

شه ؟ ب یچ یخواست یگه مید: حسن  

اهه ؟ یر چشمت چرا سیز: غلو  

... نداره  یبه تو ربط: حسن  

... بگو زدت ی؟ ک ی؟ کتک خورد یدعوا کرد: غلو  

...  هستنه تویه روز علیو با تو ،  زه روی...  چرن یره که مثل بز مین جزیا یفاتمردم خرا: حسن  

؟  یخورد کتک  یاز مو دفاع کن یخواست یتو م یعنی: غلو  

... ده ینجام رسیگه به ایمو د: حسن  

...  کنم  یبوده مو حلش م یبگو مشکل چ... بحث رو عوض نکن : غلو  

... ره برم ین جزید از ایست مو بایکار تو ن: حسن  

چه اون ...  یتو هم مثل اوالد مو بود یدرسته زن و بچه ندارم ول... مو بزرگت کردم  یتو بچه بود: غلو

...  و چه حاال یموقع که دزد بود  

... مردم  یدلمو شکستن ا... کنه  یدلم درد م: حسن  
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... مثل مو  یپس تازه شد: غلو  

؟ مگه تو هم ؟  یچ: حسن  

  ... دل دارم... مو دل ندارم ؟ منم آدمم بچه  یه فکر کردیچ: غلو

؟  یک: حسن  

؟  یک یچ: غلو  

؟  یبود یعاشق ک: حسن  

...  خوان قدمگاهش رو خراب کنن یکه م یهمون: غلو  

ک ساعته ؟ یمنو  یسر کار گذاشت: حسن  

؟ ... نکنه تو ... نم ی؟ صبر کن بب یفکرد یپس چ: غلو  

  ... ها: حسن

هست ؟  یحاال طرف ک... هم خوبه  یلیخ ... نداره بچه یخو ناراحت یخب ا: غلو  

...  رناصح یدختر م: حسن  

(   خندد یم  ): غلو  
... زهرمار : حسن  

؟  یگیراست م: غلو  

ه ؟ یدروغم چ: حسن  

گفت ؟ یرزا چیخب م: غلو  

... ببر  ( ونیاشانت ) ونهشاگرد  مادرشمشما  یگفت بفرما دخترم برا یچیه: حسن   

( خندد  یم) : غلو  
... گما یم ینخند جد: حسن  

؟... شاگردنه استر چشمت هم یز ین جایا: غلو  

... خوام برم  یم... گه حوصله ندارم یبسه د: حسن  

دوباره مردم نظرشون راجع به مو  یکشاورز ینایبه زم برسه شن قنات که آبیا احت نباش بچه ،نار: غلو

... شه یعوض م  

شن یجاشوها هم گم م ... لیبخآسمون ... برکت  یا بیتونه بکنه ؟ در یقنات چه م... دلت خوشه ها : حسن

...  یین اتفاق ها هم تویباعث تمام ا... ا یتو در  

؟ یکن یتو باور م: غلو  

!گن ینطور میمردم ا: حسن  

...  یگیم یتو چ... تو : غلو  

... د یشه جنگیگم با مردم نمیمو م: حسن  

  ؟... یکن یتو هم مثل مردم فکر م: غلو

! ؟... مو : حسن  

... ک کالم ی: غلو  

شعار  بشدن ویمردم که روز شعار زنده باد م یا... کرد  یشه زندگیبا خرافات نم... نه یه کالمم ای: حسن

؟ یکش یزحمت م یک یبرا ...  دن ندارنیارزش جنگ مرده باد  

هستن که نجاتشون بده کمکشون  یه ناجیشه منتظر یهم...  شنیشه خدا ساده دل و ساده اندیمردم هم: غلو

  ...  ه نفر که راه چاه رو بلد باشهی ... کنه

... یستیه نفر تو نیاون ...  خودت رو نه یناخدا غلو ول یمردم رو خوب شناخت :حسن  
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ت تمام به کلنگ زدن خود ادامه یغلو با عصبان... رود  یحسن م... کند  یغلو شروع به کلنگ زدن م) 

و خنده  یشاد یقیموس یصدا...  رود یه نور میر گریزند ز یمغلو ... زند  یآب فواره م... دهد  یم

(  کنند یم یه شادد غلو مسخ شده بر دوش مردم است همیآ یره نور که میجز یاهال  

... فه یناخدا غلو همه فن حر: طارق  

... آخر مشکل آب حل شد ... ها بله : رینص  

... داره غم نداره  رو ره تا ناخدا غلوین جزیا: رینظ  

... ره ست ین جزیخدا به ا یه یناخدا غلو هد: فینظ  

( ....  ع)امام رضا  یه یبگو هد: طارق  

... خدا حفظت کنه ناخدا غلو ... به چقدر عزت داد یه غریبه  ب برم کهیغر یقربون آقا: رینص  

ر چشمه ها رو یمس موفقط... پر آب داره  یتا چشمه  ره چندین جزینکردم ا یمو کار... د یخجالتم ند: غلو

( رسد یر ناصح ازراه میم ) نکردم یمهم یلیکار خ ... دم سمت مزارع آور  

...  ناخدا غلو یار داریاخت: رینظ  

...درسته  یلیتو کارت خ: رینص  

ن؟ یخودتون جشن گرفت ینم که برایب یم البته :ر ناصحیم  

... رزا یسالم م: طارق  

...رزا ، ناخدا غلو قنات زده تا مزارع یم: فینظ  

... ن ها یزم یاد تا پایآب چشمه م: رینص  

... م یکار یگندم م: رینظ  

... کارت درسته  البته که غلوبا ناخدامرح ( عنهبه ط )... ن یآفر... ن یآفر: ر ناصحیم  

... رزا یخجالتم نده م: غلو  

ا ید از آب شور دریان به بعد بیمردم از ا البتهن ها یزم یتا پا ین چشمه رو آوردیریآب ش: ر ناصحیم

... کرد یمن یره رو تامیمردم جز یاون چشمه ها آب مصرف ... بخورن   

... اده یآب چشمه ها فشارشون ز: غلو  

نداره که  یگه فشارید دیرسن ها و مزارع یزم زد و به ، دور لومتریده ک یوقت یول... البته : ر ناصحیم

... ها و گاوبندها رو پر کنه جوب  

...که کار مردم راحت تر بشه  کردممو تالش : غلو  

جد بر جد ...  ناخدا غلو...  یخودت درست کن یکه اسم و رسم برا یتو تالش کرد البته ...نه : ر ناصحیم

 یچون ندار یدون ینم یزیالبته تو از اصل و نسب چ... اصل ونسب ما  ...  هکرد یره زندگین جزیما تو ا

...ره یم یره میاد جزیاگه باون ن... ره با بارونه که زنده ست ین جزیا...   

... قنات  یول: رینص  

(رسد یرق از راه مطا ...)ریب عوام الناسه وال غیفر یقنات برا البته: ر ناصحیم  

ا داره بازم یدر... گه برنگشتن ید دیروز رفتن صیکه د ییجاشوها... مدد  یه... رزا یم... رزا یم: طارق

... ره یگ یاز ما طاوون م  

ا ؟یا رفتن دریک: ر ناصحیم  

...دهللا ی... قاسم  ...مراد: فینظ  

 یاونم از گم شدن همشهر البته... بارون ن از یا...  یا و ماهیه مردم ؟ او از دریف چیتکل : ر ناصحیم

ن؟ ی؟ چرا ساکت ن ؟ هایزن ین ؟ چرا حرف نمیریبگ یم اساسیه تصمین یخوا یم یپس ک... ا یهامون تو در

... البته ...شهیمردم فلک زده نم یا یناجنا خدا غلوتون  چرا پس  

... بو داره  یلیا خیگم شدن جاشوها تودر یقصه : غلو  
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... بگم  ز رویخوام برا مردم همه چ یم... ره رو برداشته یبوش تمام جز... ه که بو داره البت: ر ناصحیم

مد ه دختر کور اویه شب قبل از اومدن ناخدا غلو ی البته...  یخودت خواست نبودم تو یاهل قشون کش من

...  البته نجا رفتینه از ایاون رو بب ینکه کسیقبل از انجا ، بعد شفا گرفت و یا  

رزا؟ یم یچ یعنی: رجعف  

 یدن و دو دستیست خودتون تمام نذوزات رو برغلو قدمگاه زد و شما با د... کنم  یعرض م: ر ناصحیم

مون رو از چنگمون در  ییختن تو خونمون و به زور مال دارایریقبال دزدا نصف شب م ... نیمش کردیتقد

مش یتقد یمون رو دو دست ییم که دارایستیمیالبته حاال تو روز روشن خودمون تو صف وا ... اوردنیم

... مونه  یشه دزد میدزد هم... زد ، قلعه زد نخودش تو خارگو قدمگاه  یبراغلو البته... م یکن  

... ناخدا غلو برامون پل زد : رینص  

...کرد  ید شنا میخودش سخت بود و با یالبته چون رفت و آمد برا: ر ناصحیم  

...داد  ناخدا غلو به ما دستمزد: رینظ  

... ب خودتون رو پر پول کرد یب خودتون ، جیاز ج... البته از نذورات خودتون : ر ناصحیم  

... به ما کمک کرد  یانوردیناخدا غلو تو تجارت و در: جعفر  

 ید برایجد یوه یه شیناخدا غلو ... ن ین نذورات بدیتون ین نمینداشته باش یالبته تا شما درآمد: ر ناصحیم

... شما رو گول زد  یکرد و همه  دایکارش پ  

...!!!ناخدا غلو ... ر ممکنه ین غیا: رینص  

قت داره ناخدا؟ یرزا حقیم یحرفا: رینظ  

!؟..ناخدا: جعفر  

به بودم یه غریمو ... چ وقت بهشون فکر نکرده بودم یچون ه... ارم یسر در نم رزایم یمعادله مو از : غلو

...ن یریبگپس ن عزت رو ازم ین ایتون ی هم من حاالیکه خود شما مردم بهم عزت داد  

... یسوءاستفاده کرد ساده دل ن مردمیدات ااتو از اعتق البته: ر ناصحیم  

هستم  یمو هرچ ... نیز رو ساختیشما خودتون همه چ... شناختم  یرو نم( ع)امام رضا  یمو حت: غلو

... ترسه یز نمیچ چیغلو از ه...  نیما خواستش جن م  ، غولم  وم ،یاگه د...  نیهمونم که شما مردم خواست

...ر ناصح یمردم م یمو صاف بودم با ا ...گهیدروغم نم  

 یو وقت یره رو ببرین جزیا یجوونا یکی یکی یخوا یغلو ؟ م یدجاشوهامون رو کجا بر: ر ناصحیم

... برا خودت یپادشاه بش البته و ینجا رو تصرف کنیرامون موندن ایهمه پ  

 یه کشتین یاگه اجازه بد... خواد بدونم کجا هستن  یهم دلم م یلیخ... ندارم  یز جاشوها خبرمو ا: غلو

... ارمیدم ازشون خبر ب یرم دنبالشون و قول م یدارم و م یبرم  

 یله یچ وسیسوار ه یادت نره تو حق نداریقولت  البته یول... بسم هللا ا ؟  یدر یبر یخوا یم: ر ناصحیم

... با شنا  البتها یبزن به در...  یبش ییایدر  

...تونن شرطشون رو بردارن  یمو شرط گذاشتن حاال هم م ین مردم بودن برایا: غلو  

...بشه دورش جمع بشن  یخوان غلو سوار کشت یکه م ییکسا... البته : ر ناصحیم  

( کنند  یم یهمه دور غلو را خال)   

...ببخش ناخدا : جعفر  

...  برداشتن شرط سخته: رینص  

...  کنن یفردا روز مردم ما رو ماللت م: رینظ  

...  یدوارم درکمون کنیام: طارق  

( زند  یا میغلو به در)   

... ن کمک یایب یآها... قادره ... قادره ... دا شده یتو ساحل پ یکی...  یآها...  یآها :رونیاز ب ییصدا  

( رود یروند نور م یا میمه سمت دریهمه سراس )  
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  ...به تو بدهکارم جوون  یه عذر خواهیمن  البته: ر ناصحیم

...د یاریشما صاحب اخت... ه ین چه حرفینه آقا ا: حسن  

       غرور تو رو  ید اونطوریجمع نبا یتو من یبود ولاون روز تو زشت  چند کارهرالبته : ر ناصحیم

... البته شکستم یم  

... اشتباه بود  یلیهم خ ر موکا: حسن  

... مردونه البته ...نجا باهات دو کلوم حرف حساب بزنم یا یایخواستم ب... م یبگذر: ر ناصحیم  

... د آقا من سراپا گوشم یبفرمائ: حسن  

هم پرس و جو کردم از مردم  یالبته حساب... به اون روز تو و رفتارت فکر کردم  یلیخ من: ر ناصحیم

...  یدونم جنمش رو دار یم ،رهیجز  

آقا؟ یجنم چ: حسن  

 یم خودت رو از آب بکشیخودت گل البته...  یبش یمرد زندگ...  یسیخودت وا ینکه رو پایا: ر ناصحیم

  ... رونیب

... آقا ...  یمن از بچگ :حسن  

  تولدت تا االن که جلوم یلحظه  البته دونم از یز رو میهمه چ... دونم  یم... دونم  یم: ر ناصحیم

... مو به مو ...  یستادیا  

...  یشما خودتون آخرش... ه آقا بل: حسن  

... بلـــــــــــه : ر ناصحیم  

...  نیز رو از بر هستیهمه چ یعنی: حسن  

در واقع همه  ... دخترم هم تو رو دوست داره... ن پسر جون من از تو خوشم اومده یبب... البته : ر ناصحیم

دست شما دو تا رو تو دست هم االن  نیتونم هم یمن م...  ز حلهیخواد همه چ یز بارانه اگه بگه میچ

... د یبزارم تا زن و شوهر بش  

... ؟ تو رو خدا  یگ یراست م: حسن  

ه شرط و شروط یم یدار ییه رسم و رسومایره یخب ما تو جز یول... صبر کن جوون ... البته : ر ناصحیم

... م یدار ییها  

... باشه قبول  یرسم و رسوم ، شرط و شروط هر چ: حسن  

...ز یه چیخوام جز  ینم یچیمن از تو ه یول... البته : ناصح ریم  

نکه آدم باشم ؟ یا: حسن  

... اما ... البته : ر ناصحیم  

... نکه پاک باشم یا: حسن  

... البته : ر ناصحیم  

؟...نکه معتاد نباشم یا: حسن  

؟ ...بگم  یزاریم: ر ناصحیم  

...د یبفرمائ... د یبفرمائ: حسن  

که االن بهت  یزین چیا...گه هست یز دیه چیاما شرط من ...  ید باشین ها رو بایه که االبت: ر ناصحیم

چون با  یزد ع خودت به بخت خودت لگدن من و تو باشه اگه باران بفهمه درواقید بیگم جوون فقط بایم

 یازدواج کن با دختر من باران یخوا یاگه م...  کنه یترکت م البته دونم که یکه از دخترم دارم م یشناخت

... یدر قدمگاه رو ببند یعنی...  یل کنید قدمگاه رو تعطیبا  

  ( ... ل بشهید تعطیقدمگاه با... شود از پشت صحنه یتکرار م ین جمله هیا ) قدمگاه ؟: حسن

... ر ببر یا دست زنتو بگیفرداش ب ینکار رو انجام دادیهر وقت ا البته: ر ناصحیم  

... رزا یم... رزا یم( رزا رفته یم) ... رزا یم... رزا یاما م: حسن  



37 

 

شود و سپس تنها  یو رعد و برق در هم ادغام مدمام و  سنج  یصدا یکیتار رعد و برق ، یصدا )

(دیآ ینور م...سنج دمام یصدا  

شده ؟ چه خبر شده ؟  یچ: جعفر  

... دونم  یمنم نم: رینص  

... زنن که همه جمع بشن  یدمام م: طارق  

... دا کرده یدا شدن جاشوها پیپ یبرا یه راهیناخدا غلو گن  یم: رینظ  

... ز رو گفته یگن قادر حرف زده همه چ یم: فینظ  

... نا همش حرفه یا... گن زبونش قفل شده ینه عامو م: جعفر  

اما ... زان و بزرگواران یعز البته... ان یهمشهر... دوستان  ( مسلط بر همه،  یبر بلند ) :ر ناصحیم

همونطور که همه  البته ...م یدا کنیره مون پیر جزیمشکالت اخ یبرا یم که راه حلینجا جمع شدیاامروز 

ره رو ین جزیگه تا امروز دامن اید یامون و هزارتا بدبختیو گم شدن همشهر یبرکت یب،  ید قحطیدون یم

داره ؟ ینظر یکس بتهال م ؟یدا کنین بحران نجات پیم  تا از اید چه کنیگرفته ، به نظر شما دوستان با  

... ل بشه ید تعطیقدمگاه با: طارق  

...همه مشکالت از قدمگاهه : فینظ  

... ز خوب بود یتا قدمگاه نبود همه چ: طارق  

... مشکالته  یقدمگاه تاوان همه  یتیهو یب: فینظ  

دونن و  ین قدمگاه رو حق میا یبرخ... ست یما ن یایهمشهر یه ن حرف همیالبته دوستان ا: ر ناصحیم

... م یاحترام بزارده و نظر اونا هم یعقد به یما با البته و... ه ین قدمگاه واقعیکنن که ا یاحساس م  

... م ین خالص بشین نفریتا از ا... ا یم دریزید همه شون رو با قدمگاه بریاصال با: طارق  

... گه یبسه د( زند  یبه طارق چشمک م) : ر ناصحیم  

(رسد یلو سر مغ)... بله آقا : طارق  

د به فکر راه چاره بود یبا یکنم ول یز رو درک میان عزیمن کمال شفقت تمام همشهر... البته : ر ناصحیم  

... ناخدا غلو اومد : جعفر  

... سالم ناخدا : رینص  

... ناخدا سالم : رینظ  

... سالم  یخوش اومد: فینظ  

...  یسالم به همگ: غلو  

ه ی یم درباره ین االن داشتیهم... د جناب ناخدا غلو یف آوردیشد شما هم تشربله البته چه خوب : ر ناصحیم

... م یکرد یمهم مشورت م یمسئله   

... دوباره جنگ قدمگاهه ناخدا ... جنگ : جعفر  

... لش کنن یخوان تعط یدوباره م: رینظ  

... م یناخدا ادبشون کن یاجازه بد: رینص  

ره دوستان ، اگه همه با هم یمرگ جز یعنی یداره ؟ دو دستگ یفکرر ناصح چه ینم مین ببینه بزار: غلو

بفرما ... م ید با هم ، هم فکر باشیهمه با... شه یره نابود مین صورت جزیر ایم ، در غیش یم موفق میباش

... م یرزا ما سرا پا گوشیم  

...ناخدا غلو  یف زدانصافا خوب حر یول دهیه دزد بعین حرفا از یدن ایننکه شیالبته با ا: ر ناصحیم  

... رزا یم یکن ین میتوه یدار: جعفر  

... ده ین حرفا از تو بعیرزا ایم: رینص  
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هم  یاصل و نسب... م یدون یمهمه ... ه دزد بوده یان ؟ خب غلو گفتم دوست یالبته مگه من چ: ر ناصحیم

ا اومده یاز در... ا بوده ین آدم دریا ین نقطه تو زندگین نقطه و آخریاول البته ...نه پدر نه مادر ... نداره 

بوده ؟ یپدرت ک یبگ یتون یخود تو ناخدا غلو م البته... ن یفقط هم  

... نه : غلو  

... رسه  یاده صدا به صدا نمیت زینجا جمعیناخدا ا البته ...کنم  یبلندتر خواهش م: ر ناصحیم  

    ن رو یفقط هم... دام کرده بودن یپ ییایرد یدزدا... ا یوسط در ...اد یادم نمی یزیم چیمو از بچگ: غلو

... دونم  یم  

( شود یر ناصح ظاهر میحسن آرام از پشت م ) ...بوده واسه خودش  یموسآقا ... به به : طارق  

...کنم ها  یزنم ناقصت م یم... که یحرف دهنتو بفهم مرد: رینص  

... ن یه راه چاره باشی؟  به فکر  دیافت یمثل سگ و گربه به جون هم م یتا ک... گه یبسه د: حسن  

... البته : ر ناصحیم  

؟  یشب تا حاال کجا بودیاز د... حسن : غلو  

م یدا کنیپ یین مشکالت رهایم و از ایه کاسه کنیم که عقالمون رو ینجا جمع شدیما امروز ا البته :ر ناصحیم

جوون ؟  یدار یتو نظر البته ...  

... ه نظر دارم ی: حسن  

... م یهمه سرا پا گوش... البته  :ر ناصحیم  

... ست ین نیقدمگاه ناخدا غلو دروغ: حسن  

بله ؟( متعجب )  ...البته : ر ناصحیم  

... دهیره دیخودش تو اون جز یرو با چشما( ع)ناخدا غلو خودش امام رضا : حسن  

... ده یفقط صداشو شن: طارق  

... البته ...  ساکت: ر ناصحیم  

...ارن به حرفش یمان بیدن که ایه ندیده بقیغلو دفقط ناخدا  یول: حسن  

... البته : ر ناصحیم  

از امام ... ناخدا غلو  یه شرط دارم برایمو ... اره یره رو در مین جزیا یشه یداره ر یقحط: حسن

ز ی، بارون بباره همه چتونه منکر بارون بشه  یچکس نمیه... بخواه برامون بارون بباره ( ع)رضات 

... ه شیدرست م  

کاره  ؟ مو چه یکن یممعامله ( ع)با امام رضا  یبرا خودت حسن ؟ دار یگیم یدار یمعلومه چ: غلو

آقا شرط بزارم ؟  یهستم که برا  

امام ...بارون بباره  یازش بخوا یتون یپس م یده باشیباشه و تو اون شب توهم ند یاگه آقات واقع: حسن

... همه  یباره برا ینه بارون مین مردم رو ببیه ایرئوفه ، بدبخت( ع)رضا  

... احمقانه ست ... ست ین یشدن: غلو  

اگه قدمگاه بارون ببارونه ... ده ست و از سر عقل بود یالبته به نظر من حرف حسن کامال سنج: ر ناصحیم

...  البته میش ید قدمگاه میما همه مر  

و اگه نباره؟ : جعفر  

... جانم شه یل میالبته خب قدمگاه تعط: ر ناصحیم  

...  یبارون خواه یبرا یروز فرصت دار سه: حسن  

  ! هفت روز ( ناگهان ): غلو

؟ یچ یالبته هفت روز برا: ر ناصحیم   

... ن تا بارون بباره ید هفت روز فرصت بدین بایخوا یاگه بارون م :غلو  
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ما به دست  یهمه  چشم... البته هفت روز فرصت ناخدا غلو و قدمگاهش از امروز شروع شد : ر ناصحیم

... د ید نکنیمردم رو نا ام البته ...شماست ناخدا غلو  یها  

( رسد یبگوش م یطبل جارچ یصدا رسد یشب از راه م ... شود ینور رفته رفته کم م )  

شهر در امن ...  دید و نگران جان مال خود نباشیمردم شهر آسوده بخسب یآها ... مردم شهر یآها :یجارچ

ناخدا غلو کالهش  ... آغاز روز دوم ... ناخداغلو شش روز مهلت داره ... ان روز اولیپا ... و امان است

شهر در   ... دید و نهراسیبخسب ... از سکنه یک خالیتار یکوچه ها خلوط و پستو ها ... پس معرکعست

....مردم شهر یآها  ... امن امان است  

( باران منتظر اوست ، رساند یوان میفانوس به دست خود را به ا یواشکی حسن  ) 

...باران : حسن  

؟  ییکجا... حسن ... حسن ... حسن : باران  

...نجام باران یا: حسن  

... خواد شوهرم بده  یشب گفت میآغام د... ترسم حسن  یم یلیخ: باران  

...نداره باران  یشوهر کردن که ترس... خب بده : حسن  

 یم که زنت بشم پس چیخواستگار یایمگه قرار نبود ب؟ یندار ؟ مگه تو منو دوست یوونه شدید: باران

دروغ بود ؟  اون حرفاشد ، همه   

؟ ...ستم ین خواد تو رو بده بهش مو یکه آقات م یاون یدون یتو از کجا م: حسن  

... زنه  یر میرو با ت تو یه یسا آقام... حسن  یگیم یچ: باران  

... زنه  یگه نمید: حسن  

آقام سرش به سنگ خورده ؟  یعنی؟  یچ یعنی: باران  

... نه سنگ تو سرش خورده : حسن  

! حسن؟: باران  

... بهم برسن خودتو : حسن  

... ترسم  یم یلیخ مو: باران  

؟  یاز چ: حسن  

... اره یسرت ب ییترسم بال یم... شده  یموذ یلین روزا خیا... از آقام : باران  

... ست ین یخبر... نترس : حسن  

  ؟ گفتن یندارم  مردم امروز چ خبر یچیره چه خبره ؟ آقام حبسم کرده تو خونه از هیرون تو جزیب: باران

... نمونده  یزیچ یتا عروس... گفتن به نفع من وتو بود  یم یهر چ: حسن  

... بنده  یآقام داره جهاز برام م: باران  

له؟ یجهازت تکم یبگ یخوا یم یعنی: حسن  

...دا تو دلم آشوبه بخ... لوس نشو حسن : باران  

... شه یگه صبر کن مراسم بر پا میگه نمونده همش شش روز دید یزیچ: حسن  

شش روز ؟ چرا شش روز ؟: باران  

... گم یبعدا بهت م: حسن  

... ا داخل بابا هوا سرده یب... باران ... باران : ر ناصحیم  

  ...گه یحسن بگو د... حسن ...  جوناومدم آقا... اومدم : باران

... برو تا بعد ... برو فعال بابات کارت داره : حسن  

( ستادهیا یشود که گوشه ا یم یحسن متوجه سف رود ، یباران م )  

... دیم ترکزهر یکن ینجا چه میتو ا...  ا مشهدی: حسن  

؟ خره یخبره عروسه چ.. حسن  یخوشحال... دا شد سره خریشکافت پ نیزم :یسف  
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 یکرد یدختر مردمه م یا چشم چرونی یزنیچوب م منو یایزاغ س...  سناک یکن یب میقعت منو :حسن

نم ؟یتو چشام کن بب هکلو نگا  

... دمیز دیمو همه چ...  ارهیم یفته نحسیخر به م گفتن چشم آدم که بیاز قد:یسف  

تکان  یسر یسف ) ؟یدیحرفامونم شن... نهیظاهر باطن هم ...گهید یدیخب د...  ؟یجد ( دستپاچه ): حسن

...هیدختر خوب(  دهد یم  

... شم چنان شد که پا بست خران شدیابر: یسف  

... ه کمیره یپدرش سختگ: حسن  

...ارواح پدر خر: یسف  

... کردنش مثل آب خوردنه برام یراض...  ستمین یمو کم آدم یول: حسن  

...  خوره یهم م ( ینان محل ینوع ) گرده ...از خر افتاده  :یسف  

... م خودمو گرفتمیچرا؟ مو تصم یکن ینقدر خر خر میا ...گه یبسته د :حسن  

... یجون به جونت کنن آخرش خر: یسف  

... شدم برا خودم یگه مردیمو د: حسن  

...خر کدخدا بود.... به  یاگه مرد: یسف  

... دختره داره تو بگو یاقت ایجز مو ل یره کیجز یتو ا: حسن  

...  امثال تو خر فراوونه: یسف  

...  باور کن یدونه سف یبه اندازه مو قدر بارون نم یشکیه:حسن  

... چه کاه بود چه زعفرون ...ش خرون یپ: یسف  

؟یسراغ دار یره کسیجز یمنزلت مو تو او  ن اصال تو در شا: حسن  

... خرشناس کمه... اده یخر که ز :یسف  

؟ اون که مرد با  یرش چپد. ..م یراصال از دختر بگذ...  قه خر به کول مو نبندیا یزشته سف :حسن

  ...هینفوذ

؟ینعلش بدزد یگرد یخر مرده م یپ :یسف  

... پدرشم ینعی: حسن  

... شش شرف دارهیخر پ: یسف  

... نیلباس فاخرش بب... پزش بکن و نگا به دک ...  برو عامو: حسن  

... یسار رنگر افیخر پ: یسف  

ه؟یمنظورت چ یکن یقه خر خر میا...  گه عامویبسه د:حسن  

... یبفهم ینه خر یا...  یزنم به معنیحرف م: یسف  

( زند یرا م یسف ) ... یگیواست باشه چه مح... ونهیخر جد آبادته د: حسن  

؟... یشکن یکره خر م یده پایزورت به خر نرس: یسف  

...  ادیزورت م ،رم یبگد سامون یبابا منم با...  رسم یشم حسابته میخر م یگه خر خر کنیه بار دی:حسن  

...  خر الزم داره یه سری یلبته هر باغا: یسف  

... که تو بازوهامه ینوزور جو ... با تقوام ... رکمیز ... باهوشم ... مگه چمه؟...  باز شروع کرد: حسن

؟ یخوا یم یگه چید  

... خر کجاست بچه پالون یفهم یتو هنوز نم :یسف  

( زند یرا م یسف ) ... گم خر خر نکنیم :حسن  

... کنم خر لگدم زده یم الیخ: یسف  

... خواد بگو یلت مد یبه هرک... اصال دوسش دارم : حسن  

... یار دادی یدیبه هر نا کس رس...  یسار دادخداوندا به خر اف: یسف  
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( زند یرا م یسف ) یگه خرم کردیبسته د: حسن  

( یارچطبل ج یصدا ... رود ینور م یاد زدن سفیدر حال فر )...  خر ...خر ... خر: یسف  

د و نان حالل یزیبرخ...  ده وقت کارو تالش استیصبح از راه رس...  دیزیمردم شهر برخ یآها :یجارچ

آغاز روز  ان روزسومیپا...  شود ناخدا غلو ید که عاقبتتان مینکن یدزد...  دیزنان و کودکانتان ببر یبرا

      ... برکت شده یا بیدر ...رست مردم شهین یازباران خبر ... نکرده یچ غلطیناخدا غلو هچهارم 

... مردم شهر ناخدا غلو نکبت داره یآها... انجام دادن وجود ندارد  یبرا یکار... دیبخسب ...د یبخسب  

( شود یاز صحنه گذشته دور م )  

؟  ینش یسوار کشت یمگه قول نداده بود... ا طوفانه یناخدا در...  ؟ناخدا غلو یریکجا م: یسف  

دست از ...   یشده تا حاال دنبالم بود ن خرابیکه اومدم تو ا یه از روزیچ... وونه ید برو گم شو: غلو

... سرم بردار   

... تونم  ینم: یسف  

؟  یتون یچه مرگته که نم: غلو  

... ینظر کرده اآخه تو : یسف  

... وونه ید: غلو  

عاقلم و افتادم دنبال تو ؟  ی؟ فکر کرد یها پس چ: یسف  

...مو از تو بدترم  یم ولیوونه ایما هر دوتامون د...  یگینه راست م: غلو  

؟  یفرار کن یخوا یم یوردحاال که تو مزاکرات کم آ: یسف  

... شه یدر قدمگاه بسته م: غلو  

... کن که نشه  یه کاری ریمزاکرات از سر بگ خب: یسف  

؟ ...بارون از کجا ببارونم . .. سیشون نیاونا مزاکره پزاکره حال ؟کنم  یه کاریکه  خدام مگه مو : غلو  

... مزاکره کن( ع)خب با امام رضا : یسف  

... تونم یزارن مو نم یامامشون شرط م ینا برایا... از به گفتن مو نداره یاو ن: غلو  

؟یگرفت هفت روز مهلت یپس مرض داشت یتونست یاگه نم :یسف  

  ... نداره یربطاصال به تو  ... پروندم یزیه چی یطور یهم ... دونم ینم:غلو

...  یکن یم یل زندگیه عمر ذلی یاگه بر: یسف  

رم؟ یم ی؟ با عزت م یاگه بمونم چ: غلو  

... د یشا: یسف  

... ؟ مو که نه مادر دارم نه پدر  یدار یاصل و نسب چه انتظار یه بیاز : غلو  

؟  ییای؟ از کوسه و عروس دریاز کجا اومد پس یگفته که ندار یک: یسف  

... نا همش تاوان آدم کشتن منه یا... نجا ، مو عهد شکستم و آدم کشتم یاومدم ا ید میهمون اول نبااز : غلو

... کاش همون روز قصاص شده بودم   

؟  یرو کشت ی؟ ک یتو آدم کشت: یسف  

...وونه یبرو بابا د... د یس: غلو  

خودم قصاصت کنم ؟  یخوا یم: یسف  

؟ یچ: غلو  

.. .نگاه کن تفنگم دارم : یسف  

؟ یجرات هم دار: غلو  

... وونه ام یکه دارم مو د یها پس چ: یسف  

... بزن : غلو  

! زنما ؟ یم: یسف  
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... نه م یبزن راست وسط س: غلو  

... زنم تو سرت  ینه م: یسف  

... تو بزن هر جا دلت خواست بزن : غلو  

...  ( لرزد یستش مد )نداره  ی؟ مردن از دست مو افتخار یریکه از دست مو بم یترس ینم: یسف  

... ارزش مردن هم ندارم  یمو حت ینیب یم... گفتم بزن : غلو  

... بزن خالص  ا خودت یمو دوست دارم ب...مو دلش رو ندارم ... ا یب: یسف  

نکه تفنگ خودمه ؟ یا ( به چشمش آشناست )... بده : غلو  

ش ؟ یشناس یم... ها : یسف  

...  د رو کشتمیش سکه با یهمون تفنگ: غلو  

... د الزم بشه یمو برداشتمش گفتم شا... ها درسته : یسف  

...  یادگاریا ورش دار یب... د نشست یس ینه ین تفنگ تو سیا یگلوله ... ه یخال: غلو  

شد ؟  یچ ( کند یک میناگهان شل ، کند یبوسش مکند  یرود نازش م یبا اسلحه ور م) ... باش : یسف

شد؟  یچ  

؟ یچه کرد: غلو  

ه؟ یتفنگت خال یمگه نگفت... دم یفقط ماشه رو کش یچیمو؟ ه:یسف  

؟... یتو پرش کرده بود :غلو  

... د احمد ینه به ارواح خاک س: یسف  

ش ؟ یآورد یاز کشت ین طوریهم یعنی: غلو  

... د احمد یها جون س: یسف  

و نبوده ؟ د خورد از تفنگ میس ینه یکه به س یاون گلوله ا یعنی  ( دیگو یبا خودش م ) :غلو  

....د احمد یبه س دونم ینم: یسف  

؟  ه آدم رو پس دادمیتاوان کشتن  ین همه مو الکیا یعنی: غلو  

     ...  یستید احمد تو دلم مثل روز روشن بود که تو قاتل نیارواح خاک س... قشنگه  یلیخ کار خدا: یسف

( کند یبوسش م )  
 ی؟ گور به گور کرد یخور یو گورش رو قسم م ه که تو همش جونش و روحشید احمد کین سیا: غلو

... طرفه   

؟ یشناس ید احمد رو نمیس: یسف  

... نه : غلو  

... رونشون کرد یره بیستاد و از جزیها ا یسید احمد که جلو انگلیس: یسف  

؟  قبرش کجاست ... یدم اسمشه از کسینشن: غلو  

ست یادم نیگه یوونه شدم دیاقل بودم االن که ددونم البته اون موقع که ع یدونه فقط مو م ینم یکس: یسف  

... جون بکن حرف بزن : غلو  

بچه بودم تو اصال  یلیمو اون موقع خ... رون کرد یره بین جزیها رو از ا یسیانگل ید احمد همه یس: یسف

زنده که از جنگ  یه تعدادیها البته نه همشون  یسیکه انگلم یره جشن گرفته بودیتو جز یومده بودیا نیدن

... زن ، بچه ... ا یختن درید احمد حمله کردن و همه شون رو کشتن و ریس یمونده بودن شبانه به خونه 

... منم کشتن ... کشتن رو همه ... د یخود س  

؟ یمرد: غلو  

... مردم  دم ید یوقتها : یسف  

؟ یدیچه د: غلو  

... دم یخودم د یمو با چشما... شکمشو پاره کردن : یسف  
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؟ یشکم ک... ضامن آهو  ای: غلو  

... ا یسخره پرتش کردن تو در یشکمشو پاره کردن و از باال... حامله بود ... د یزن س: یسف  

....بچه ... بچه : غلو  

... ا یانداختنش تو در: یسف  

؟  یدیفقط تو د: غلو  

. ..م تا همشون رفتن یساکت نشست... م ینگفت یزیهر دوتامون چ ید ولیهم د نه خدا : یسف  

شوند و دور  یبر دست وارد صحنه م یرقصان نوزاد یآهوها...  افتد ین میزم یغلو به حالت زار رو )

       ا یا و به دریآهوها نوزاد را برده به سمت در...ان آنها سر در گم است یچرخند ،غلو در م یغلو م

( اندازند یم  

(  رود یم قیسمت قاه مه بیسراسغلو به خود آمده با عزم راسخ  ): غلو  
کجا؟ : یسف  

...  دا کنمیجاشو ها رو پد یبا: غلو  

؟یجاشونه بلد: یسف  

...  کنم یداشون میپ یول... نه: غلو  

...داشون کرد یشه پیم یدونم چطور یمو م: یسف  

؟ یچطور: غلو  

... دونه  ید از قادر بپرسم اون میبا: یسف  

... وونه شده یقادر د: غلو  

... فهمه  یوونه رو میوونه زبون دید...  وونه میخب منم د: یسف  

( از دور یشب و طبل جار چ یصدا )  

     یازباران خبر ... ناخدا غلو بدبختمون کرد ... دیآسوده نخسب...نکبت  ...مردم شهر نکبت  :یجارچ

 یب بارون...  آغاز روز ششم ... پنجمان روز یپا ... دیریروزه بگ...  در راه است یتشنه گ ...  ستین

...بارون  

( رسد یجعفر از راه م )  

یاریزبون م ه درباره ناخدا غلو بهیچ فیراجا یا ، یکن ی؟ چه برا خودت بلغور م یجارچ یهو :فرجع  

مامورم  نا رو بگو منم یا ، بهم پول دادن گفتن جار بزن ...رم یتقص یوهللا مو ب ... اسالم جعفر آق :یجارچ

... ورو معذ  

؟ پول داده یک :جعفر  

...  اه بنده خدی: یجارچ  

؟ چقدر داده :جعفر  

... ت دادهیشکرخدا به قدر کفا :یجارچ  

...  ر و درست جار بزنین پول بگیا ایب: جعفر  

...  دار استید که ناخدا غلو بیمردم شهر آسوده بخواب یآها ( رود یجعفر م ) ارو چشم جعفر آق :یجارچ

ب یانقر...  رسد یوص الغوص ناخداغلو از همه جا بگوش مالغ یصدا...  دیآ یبارون از همه جا م یبو

مردم شهرناخدا غلو  یآها ... کند مرمت کنند یآنها که سقف خانشان خراب است و چکه م...  دیایل بیکه س

د که یبخواب...  خواند یم یابوحمزه ثمال یدعا...  خواند یارت عاشورا با صد لعن و صد صلوات میز

( شود یاز صحنه خارج م ) ... باران...  باران ... باران در راه است  

(  آورد یقادر را دست و صورت بسته پشت کول زده م یسف )   
؟  یه سفین چه وضعیا: غلو  

... م یش کنییا بازجویب... گه یمش دیدیخب دزد: یسف  
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(  شود یاز دهانش خارج م یقادر فقط اصوات مبهم) : قادر  
؟  شیرف بزنه چرا آوردتونه ح ین بدبخت نمیبابا ا: غلو  

... م یا تا اول ناخناشو بکشیب... م یاریبه حرفش م: یسف  

م ؟ ی؟ شکنجه ش کن یچ: غلو  

... زنه  یم که حرف نمیتا شکنجه ش نکن: یسف  

... زنه  یحرف نم... ن خودش شکنجه شده یبابا ا: غلو  

... کنه  یم تمارضنه داره : یسف  

؟  یچ یعنیکنه  یم تمارض؟ تمارض: غلو  

( آورد یش را در میمانند قادر ادا) ... صبر کن : یسف  

( کند یمشابه آن را انجام داده و ترجمه م یشود که سف یاز دهانش خارج م یقادر اصوات مبهم ): قادر  
... دم یبزرگ د یجنگ یه کشتیگه یم: یسف  

؟...ن بودیحرکاتش ا یمعن ؟یچ: غلو  

؟ یها به مو شک دار :یسف  

؟  ییایدزد در ؟ یبپرس چه کشت ... باشه خب یلیخ :غلو  

خ کردن تو چشاشیر رو گرفتن و سیبهمون حمله کردن و قد... دونم  یگه نمیم ( آورد یادا در م ): یسف  

؟ ... ا بودن یبگو کدوم طرف در: غلو  

... غراب کافر  یسمت سخره  یگه تو آب هایم: یسف  

...  شناسم یجا رو ماون: غلو  

... کنه  یون با ما فرق مگه زبونشیم: یسف  

... م ید بریبا: غلو  

م ؟ ین رو چکارش کنیا: یسف  

... کنه  یداش میپ یکی نجایبزارش هم: غلو  

... م یباشه بر: یسف  

 یان صحنه میمدست و پا بسته بر دوش چند نفر از  یجارچ ... رسد یسنج و دمام بگوش م یصدا ) 

دارد بر طبلش بکوبد که او را از صحنه خارج  یدهد و سع یم اد باران باران سریدر تقال و فر ... گذرد

( شوند یکنند همه در صحنه جمع م یم  
م و یبودکه داده  یطبق قولالبته ... دوستان من ... دوستان  ( گرانیمشرف بر د یبر بلند ) :ر ناصحیم

پس ... لو وصول نشده ناخدا غ یوعده  البته ،ده ویباران نبار م هفت روز گذشت ویکه گذاشته بود یشرط

حسن رو مامور پلمپ کردن البته  ...  میدیان میپا یبازکفرن یا بهشه ویطبق شرط امروز در قدمگاه بسته م

...  مش خارگویم و فرستادیدر قدمگاه کرد  

؟ پس ناخدا غلو کجاست: رینظ  

...ست یازش ن یچ خبریه :جعفر  

  نه کهیا یود ناخدا غلو بوده و فرار کردنش نشانه ر سر خین بالها و مشکالت زیالبته که ا: ر ناصحیم

...البته دیکرد یممن درست بوده و شما اشتباه   یحرف ها  یهمه   

.... رزا یم میما اشتباه کرد: جعفر  

... ما رو ببخش : رینص  

... رزا یم میکن یما توبه م: طارق  

...  رهیجز یگذاشت تو ا رو ه دزد پاشیشروع شد که  یره از زمانیجز یهمه مشکالت ا :رناصحیم  

...  رزایحق با توئه م... بله : همه  
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دزده  یره رو از شر هرچیجز نیوندا اخدا، ا یخدا... ونهریره ویجز نیکه دزد باشه ا یتا زمان: رناصحیم

...  حفظ بفرما  

...  نیآم یاله: همه  

...  ا نابودشان بگردانیستن خدایت فرما و اگر نیت هستند هداین دزدا اگر قابل هدایا ایخدا :رناصحیم  

... نیآم یاله: همه  

... شکونره بخین جزیاشه دزدا رو تو یا ریخدا: رناصحیم  

...  نیآم یاله: مردم  

...  ا خرج دوا درمونش بفرمایده خدایره دزدین جزیکه غلو از ا یمبالغ یا ایخدا: رناصحیم  

...  نیآم یاله: همه  

منت یو م یبه مبارکالبته  کنم  یتوبه م یتیمعصمن هم همواره از ... وب استغفرهللا من کل ذن: ر ناصحیم

ف یرو به مردم شر یخوام خبر مسرت بخش ید من میتوبه کردم و یبرد یروز که همه به اشتباهمون پ نیا

حسن که . ..کنم  یدو کبوتر عاشق برگزار م یرو برا یمراسم فردا در کنار ساحل البته ... بدم ره ین جزیا

شه طرف حق رو یثابت کرده که هم البته وخودش رو به ما نشون داد  یمردانگو ن چند روز شهامتیو ات

... کنه  یمن باران ازدواج م رره نه دوستانش ، با دختیگ یم  

... مبارکه : فینظ  

... رزا یمبارکه م: جعفر  

... چشم و دلت روشن : رینص  

ن کمک ن مراسم به من و حسیه تر اوهرچه باشک یبرگزارکنم تو  یالبته از دوستان خواهش م: ر ناصحیم

...  ندیالزم را مذبول بفرما یها  

 یوهم آلود یقیموس یصدا ... ردیگ یرا از چهره آنها م یآرامش و خوشحال یکالغ یناگهان صدا )

   . ندیآ یش میر سطحه مشعل بدست پیدر داالن ز یغلو و سف...  رود ینور م ، کند یصحنه را پر م

کند  یم یا زندگیاست که در در یافسانه ا یبوسالمه موجود } بوسالمه کرده است هیخود را شب یسف

(  { ن از او وحشت دارندیا نشیمردم در ... کشد یوشبانه مالحان را با آب انداخته و م  

نجا کجاست ناخدا غلو؟ یا: یسف  

...  ییایقلمرو دزدان در: غلو  

...  هیخفن یعجب جا:یسف  

؟  یه برا خودت درست کردین چه سر و وضعیا: غلو  

... کردم ناخدا  استتار: یسف  

... کنن  یمدامون یپ  هترخوب ینطوریا: غلو  

... ترسن  یمردم از بوسالمه م... ه بوسالمه کردم یمو االن خودمو شب: یسف  

... ناومد سیه: غلو  

( کنند یشوند و مشعل را خاموش م یپنهان م )   

وشروع به شوند  یسطحه مستقر م یدهند بر رو ینا را هل میر نابیکه قد یحال در یسیچند انگل )

( کنند یصحبت م  
پارس واقعا سود  یایدر در ید اعتراف کنم تجارت ماهیبا (دهد  یبه کالغ دست آموزش غذا م ) :افسر

... آوره  

ها  یشه ماهیها ر یما اجنبش...  نید کردیها ص یتو فصل زاد ولد ماه...  مرداخدا لعنتتون بکنه نا: ریقد

... نیرو درآورد  
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...  رو نابود کرد ییره غذاید زنجیاول با...  رهیکب یایتانیاست برین سیا ... آروم باش ... سیه: افسر

از دوستان  یکیبه قول  ... دم سست ترهمقاومت مر ره که نابود بشه حکومت کردن آسونترهیاقتصاد جز

( خنده ) ... مردم گرسنه فرمان بردار ترن  

برادرم قادر از دستنون ...  نشینم یرن هم فرمون بر اجنبیبم یگمردم از گشنه ...  ال باطلیخ یزه: ریقد

کنن  یا پرت میدر یمثل سگ از ا شمان رو مردم ... ره خبردار شدنیحتما تا االن کل جز...  فرارکرد

...  رونیب  

ن غار دفن یم و تو همیکشت دن یا ما رو دیکه رو در یتمام مالحانما  ... تند نرو جوان  ( خنده ) :افسر

 ییایدر یدزدا یه کشتین شکارمون یدر واقع اول...  میهم رحم نکرد ییایدر یبه دزدا یما حت ... میکرد

      اون فقط ...  چاره که زبون نداره حرف بزنهیاون ب ... میعمد رها کرد یبرادر تو رو از رو...  بود

م یده باشه زود تر تسلیکه ترس یملت...  هیما عال ین برایجاد رعب و وحشت کنه و ایا رهیتونه تو جز یم

... شهیم  

       ... میدار یاین مترجمه دنیما بهتر  ؟ زبون قادر قفله... خاک تو سرتون   ( ر سطحهیاز ز ) :یسف

... لکنت ، زار ، مسلط به انواع زبان گنگ یسف  

ا متوجه آنها شده یگو یسیافسر انگل ، ردیگ یرا م یغلو دهن سف )...  یلومون داد...  ساکت احمق: غلو

       ینفس یسف . کند یرا ول م یغلو دهن سف . گردد یباز م ید و پس از درنگیآ یسرشان م یتا باال

( کشد یم  

... یکردم تو صورت نحست اجنب یاگه چشم داشتم االن تف م... ره نامردادا ازتون نگذخ: ریقد  

... یدنش رو نداریف که تو سعادت دیح یول ... بزرگه یایتانیبر یبرا یفردا روز بزرگ: افسر  

( کند یاز سربازان اشاره م یکیافسر با خنده به  )  

... م یاریم دخلشون رو بیبر... دا شده ینامردا دوباره سر و کله شون پ یا: یسف  

...  شهیم چه مینیصبرکن بب: غلو  

... میباشون مزاکره کن یخوا ی؟ م شهچه بم که یصبر کن :یسف  

 یه راهید یبا ... میکن یم مزاکره هم میمجبور بش ...اونا هزارتا هستن و ما دو تا ... نما یخفه شو بب: غلو

... م یدا کنیپ  

... بزار مو مزاکره کنم ... یخور یتو اصال بدرد مزاکره نم: یسف  

... خفه احمق: غلو  

... یبه همه چ یگند زد ... یمزاکره کرد رناصحیبا م یدم چطورید :یسف  

( ...زند یر را میسرباز از پشت قد )  

... شوند  یها خارج م یسیانگل . ردیگ یرا م یغلو دهن سف )...  نیا حسی...  ا امام رضا زدشی  :یسف

( رسانند یر میخودشان را به قد یغلو و سف  

... ر یقد... ر یقد: غلو  

؟... ناخدا غلو: ریقد  

ر ؟ یافتاده قد یچه اتفاق: غلو  

... ره یجز... ره یجز: ریقد  

کو ؟  چشمات... به سرت اومده  یبگو چ ره سر جاشه تویجز ( هیبا گر ) :یسف  

... کمک ... کمک ... ره یجز... دنش یکش: ریقد  

... ر یقد... ر یقد: غلو  

... مرد : یسف  

... ره یم جزید برگردیبا: غلو  

(  در ترساندن آنها دارد یسع یسف  ... رندیگ یآنها م سر یو اسلحه شان را رو دهیسر رسها  یسیانگل )  
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... ترسن ناخدا  ینم... هووووو ... هوووو ... بوسالمه ... بوسالمه  : یسف  

و  یمحل یقیموس یصدا...  رود ینور م ... زنند یو غلو م یها با کنداق تفنگ بر سر سف یسیانگل )

(  ... رسد یبگوش م یآواز عروس  

شب شد  سر یهو /  جونم  یناش یجاهال یقرش نده س  / جونم  یارم مخمله کاشیسر دسته  :تک خوان

/  خارم یگل ب/ ارم یومد ینصف شب شد ن  

... منت یو م یبه خوش: طارق  

... ن یر بشیهم پ یشاال که به پایا: فینظ  

... مبارکشون باشه : رینظ  

...ره یجز یجوونا یدستشون رو سر همه : رینص  

و  کند یپچ پچ م یزیرناصح کنار باران است ودر گوشش چیو م روند یدر کنار هم راه محسن و باران  )

 یمن یبشدت غمگ ناگهان باران یحسن خوشحال ول ... هستند یکوبیت دورشان مشغول آواز و پایجمع

  ( نندینش یم یحسن و باران کنار هم بر تخت ... شود

اورم ؟ یحسن در ب یلم که شما را به عقد دائم آقایا وکیآ البته معظمه یکرمه م یزه یدوش: ر ناصحیم  

لم که شما را به عقد دائم یا وکیآ البته معظمه یمکرمه  یزه یدوش پرسم یبار دوم م یبرا ( سکوت مطلق )

اورم ؟ یحسن در ب یآقا  

... نه (سکوت یکم): باران  

نه ؟ : حسن  

ن که قدمگاه رو یکرد یکیتو با آقام دست به ...  قیحسن نارف...   دمیفهمز رو یمو همه چ... نه : باران 

 یریکه خودت سامون بگ یتو ناخدا غلو رو دربه در کرد... !!!؟ مو شد قدمگاه یه یمهر... ن یل کنیتعط

شروع بشه آخرش ( ع)قدمگاه امام رضا  یلیکه با تعط یزندگ ... ینامرد یلیخ ... ینامرد یلیحسن خ... 

... کنم یه سقف زندگیر یمثل تو ز یستم با مردیحاضر نمو هرگز ... مشخصه  هم  

         ... نه به تو زده بارویحرفا یا یک؟ ... یچ ینعیحرفا  یا  گه؟ین چه مبارو ... رناصحیم :حسن

... یر ناصح تو به مو قول دادیم  

زور ه ستم که دخترم رو بین یدرمن پ ... ت دخترم شرطه آقا حسنیالبته من گفتم اول رضا :رناصحیم

باران دوست داره گفتم  یگفت ... دختره م با خودیالبته که تصم...  البته که زمونه فرق کرده ... شوهر بدم

...البته که مشکل توئه نه من ... نم که نداره یب یحاال م... چشم   

...نبارو ... بارون ... ن کنمش پام بزار که جبرایپ یه راهی...  ن صبر کن نروبارو... صبر کن : حسن  

که  یهمون شرط... ا مو منتظرتم یب یبارون ببارون یهر وقت تونست... ن بارو...  نباشه بارو: باران

... ن یناخدا غلو گذاشت یبرا  

(ز یعنه آمط یلبخند )ا یب یباروندهروقت بارون ...  بارانه ... ه دختر من بارانیمهر  :ر ناصحیم  

و سر در گم مه یهمه سراس ، ردیگ ینور قرمز همه جا را فرا م ... رهیبه ساحل جزک توپ یشل یصدا) 

(  دوند یه مندر صح  

افتاده ؟  یچه اتفاق... چه خبر شده : رینص  

... توپ ... گلوله ... توپ : رینظ  

... کنن  یره حمله میدارن به جز: جعفر  

... ها  یسیانگل یکشت: طارق  

... ت کمکمون کن خود( ع)ا امام رضا ی: فینظ  

...  ین سمت کشتیبر... ن یریهمه پناه بگ... ا هللا ی: ر ناصحیم  

... رزا یم میما ناخدا ندار: جعفر  

  ؟...کنه  یرو رهبر یخواد کشت یم یک: رینص
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... نشسته به گل   ( لنگرگاه ) تو خور یکشت ،د تا حاال یبعد از س: رینظ  

... ا به دادمون برس یخدا: طارق  

...اونجا ... اونجا : فینظ  

( رقصاند یش را میو باد موافق لباسها ستادهیناخدا غلو فرازمند ا { یقماره کشت }وان یدر ا )  

... سکان به راست ...  سکان دار: غلو  

... بله نا خدا : یسف  

...  م سراغشونیر یم... د یرو آماده کن یکشت یدماغه  یپهاتو: غلو  

... ناخدا غلو اومد : جعفر  

... خدا رو شکر : طارق  

... ن یبش یهمه سوار کشت... رزا یم: رینظ  

... م یجنگ یباهاشون م: رینص  

معلق وارد  یها با طنابها یسیانگل کشند ، یر میشوند و شمش یآماده جنگ م یهمه در سطحه کشت )

در  ،ندک یت میحما یقیموس...  رقصند یکالغها وارد صحنه شده و م ردیگ یشده و جنگ در م یکشت

رعد و برق و بارش     یستد صدایا یمشده و بر سکانگاه  یگرما گرم جنگ ناخدا غلو از پشت زخم

( باران  

... بارون  ...بارون : باران  

... د یبار نباالخره بارو: حسن  

... اما چرا روز هشتم : ر ناصحیم  

د بباره ؟ یبا یپس ک... هشتمه  امام(ع)امام رضا : باران  

دهند  یم ینگند و آنها را فرارج یبا کالغها مرقصان وارد صحنه شده و یو هاشده و آه صحنه اسلوو)

...  ه پراکنده استها کشته شده و اجسادشان در صحن یسیگر همه انگلیحاال د رقصند  یم یاندک و سپس

( مرده استو ستاده بر سکان گاه یند ناخدا غلو ایآ یهمه به کنار سکان گاه م  

... از گناهمون بگذر ... تو حرفت حق بود  ...م یو ما همه اشتباه کردناخدا غل  :همه  

... مونه  یشه درش باز مین قدمگاه همیا... ناخدا غلو منو ببخش : ر ناصحیم  

... ناخدا غلو ... ناخدا غلو : باران  

... گه اسمش غالمرضاست ین مرد دیا... وقته که مرده  یلیخ... ناخدا غلو مرده : حسن  

...غالمرضا : جعفر  

... غالمرضا : رینص  

...  ا امام رضای:همه  

اجساد  یشوند و عده ا یناخدا غلو را بر دوش گرفته از صحنه خارج م یعده ا یقیهمراه با موس )

(اندازند یرا به آب م ها یسیانگل  

، با  یر و خوشیز به خیب همه چین ترتیوبه ا( شود  یم یتیهمچون صحنه نخست دو شخص: ) یسف

، عوضش رفت بهشت  یدرسته ول، !   کجا بود مردک ینادون خوش،  ی، زهر مار گفتم خوش یناراحت

 یم...      خوت خفه شو...  خفه شو بابا... دروغ داد ...  غلو توبه کرد...  برن جهنم یدزد رو م... جهنم 
به آرامش  یبه سختره یزکه مردم  ج نبود  ن گونهیو بد( شود  یر میبا خودش درگ)  پییییییر...  کشمت

نجا قدمگاه یا... جاشو به برکت داد و نکبت یبدبختچهل چراغ شد و ...  سوت و کور...  رهیجز...  دندیرس
بهشت...  یآب...  نینجا زمیا... رن یخندون م. شاد  یان ولیم ناراحت و افسرده که همه ییجا  

سطحه همچون شود  یحنه چند مشعل روشن مص یدر باال...  پوشند یو کاله کارگران نفت م همه لباس)

کند و همه مشغول کار  یر میتغ یقیبرد موس یصحنه به آن سو م ین سویرا از ا یینوار نقاله بشکه ها
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 ، انفجار یصدارسد و یبگوش م یجنگ یمایچند هواپ یشود و صدا یر خطر زده میهستند که ناگهان آژ

(کند یصورتش را روشن م یصحنه با شعله فندک انهیدر م یسف... سکوت  یکم ... رود ینور م   

ان    یپا                   ( ادامه دارد یقیموس ... یکیتار ) ...گه ست یه داستان دین ین اینترس: یسف  
 4/4/4934  

ره خارگیجز                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  


