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 نمایشی ها 

 عبد

 عقیل

 علی 

 زینب 

 جواد

 سیاوش

 :مکان نمایش 

 . سفید کف و دیوارها به رنگ ،صحنه ای 

 :فضای نمایش 

. و سکوت . روغن هجده کیلویی میانه صحنه که آتش مالیمی در آن می سوزد حلب. تاریکی 

در می آید و  صداه یر خطر بان صحنه با نور شدید قرمز و زرد روشن می شود و آژناگه

. ی ریزند به جز سیاوشهمه بچه ها سراسیمه به صحنه م. آوری پخش می شود موسیقی دلهره 

و نشانی کهنه ای در دست دارند وارد صحنه می شوند یلنگ آتششکه عقیل و علی در حالی 

 . می کنند  شروع به پاشیدن آب فرضی روی حلب

  بجنبین... االن آتیش به مخازن می رسه ... یاال زود باشین : علی و عقیل 

م تو آتیش داره می سوزه ه ارو خدا کمک کنید بچوآقا ت( می گذارد  عروسکش را کنار حلب: ) زینب 

 دادم برسین ه ب... رو خدا وت
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گاه امروز بر اثر برخورد صاعقه با یکی از مخازن یک سحر( گر های تلوزیون مانند گزارش)  :جواد 

ورت این آتش رو به صکان املیون بشکه ای نفت در جزیره خارک آتش سوزی مهیبی رخ داده است که کم

 زان خسارت و تلفات چیزی گزارش نشده هنوز از می. شبکه ما شاهد هستین پخش مستقیم از 

 عبد را روی برانکارد می آورند،عقیل و علی 

 خدایا ... هوی آتیش گرفتم ... هوی سوختم  :عبد 

 ؟دوست عزیز عمق فاجعه رو چقدر پیش بینی می کنین (به سمت عبد می رود )  :جواد 

 آتیش خیلی بی رحمه فقط خدا به فریادمون برسه ...  آتیش :عبد 

  ؟عامو بچه مونه ندیدی تو آتیش :زینب 

نزدیک می شود و مات و  که لیوان آبی در دستش است به حلب سیاوش آرام در حالی

 مبهوت بچه ها را می نگرد

عبد را انداخته ،زینب جیغ کشیده غش می کند علی و عقیل ) جزغاله شده بید ... بله دیدم  :عبد 

 (زینب را سوار می کنند و می برند

 ... ینی مو سوخته بیدم ...میرین  نامردا کجا :عبد 

های آتش به مخازن پترو شیمی  شعله. دستمون رسیده توجه فرمایید به خبر جدیدی که هم اینک به  :جواد 

 نزدیک می شوند

  هلیون بشکه نفت در معرض آتش گرفتنیبیش از ده م :عقیل 

 هبه اسکله گوگردی رسید زبانه های آتش  :زینب 

 اگر شیر اصلی سوخت بسته نشه ممکنه کل جزیره بره رو هوا :علی 

ارت چهارصد درجه سانتی گراد خودش یه مرد که بتونه تو حر... بستن شیر اصلی فقط یه مرد می خواد  :عبد 

 به شیر اصلی برسونه  رو
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همینطور که در صحنه شاهد هستین گروه شجاع و نترس شعله بانان دارن خودشون رو آماده می کنن تا  :جواد 

 جنوب  ن شیر مردان و شیر زنان خطهخدا قوت می گیم به ای... بزنن به دل آتیش 

 همه در حالت اسلوو انگار که از میان حرارت شدیدی عبور می کنند تا به شیر اصلی برسند

تقریبا تمام آتیشای بزرگ دنیا رو خاموش . روه تو خاور میانه و کل کهکشان راه شیری معروفه این گ :جواد 

... هرجا که شعله ای روشن بشه نام گروه شعله بانان می درخشه . از چاهای کویت تا جنگالی آمازون . کردن 

که در تصویر مشاهده می کنید حاال همین طور ... اینه که عضو رسمی همین گروهم  مبنده خودم هم از افتخارات

بچه ها به ) ما شا اهلل ... خدا قوت ... بچه ها به شیر اصلی رسیدند و دارن با قدرت تمام شیر رو می بندند 

یه لیوانم ... اما انگار یک نفر دیگه هم توی تصویر مشاهده می شه ( صورت فرضی دارند شیر را می بندند

 نریز... هی هی عامو چه می کنی ... سرشه دستشه معلوم نیست چه نیت شومی توی 

می ریزد و شعله خاموش می شود بچه ها متوجه می شوند و دست  سیاوش آب را روی حلب

 .نور صحنه عادی می شود و موسیقی قطع می شود. از بازی می کشند 

 تو از کجا پیدات شد؟ :جواد 

 بازی رو برا چی خراب کردی ؟ :علی 

 از قیافشم معلومه که تازه وارده :عقیل 

 اسمت چیه ؟... سالم  :زینب 

 خراب کردی ها ؟ ی ما روتو چرا زدی باز... صد بار نگفتم با غریبه ها گرم نگیر :  عبد

 سالم :  سیاوش

 جواب عبد بده ... علیک :  همه با هم

 خب خواستم کمک کنم :  سیاوش

 یش رو خاموش کنیمایطوری که ما خودمونم بلد بودیم آت:  عقیل

  ؟یا انتظار داشتی واقعا یه مخزن نفتی آتیش بزنیم:  جواد
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 بازی خراب کن ... خراب می کنیا  ه آخرت باشه بازی کسی رودفع:  علی

 منظوری نداشتم  نم:  سیاوش

  (همه می خندند )  منصور دیگه کیه ؟ ما اینجا منصور نداریم:  عبد

 موزینبم ، ای جواد ، ای عقیل ، ای علی ، اینم عبده... راس می گه :  زینب

 آخرت باشه ها  دفعه...  ؟ه رو لو میدی به یه غریبهچرا اطالعات گرو؟... نفهمیدم . به به :  عبد

 مو خو چیزی نگفتم :  زینب

 خب حاال خودت اسمت چیه ؟(رو به سیاوش ) :  عبد

 سیاوش :  سیاوش

 ؟ینی چیسیاوش  :  جواد

 اسم یکی از پهلوونای شاهنامه است:  سیاوش

 ینی تو االن پهلوونی ؟: علی

 مال آغامه می تونی پارش کنی ؟ یه زنجیر دارم:  عقیل

 نمی دونم :  سیاوش

 گناه داره ... بابا اذیتش نکنین :  زینب

... عامو خوشحال شدیم ؟... داری می کنی تو چیکار داری هی از ای طرف...  ستاد حمایت از اتباع بیگانه:  عبد

 هررری... سالم خانواده هم برسون 

 ولی من می خواستم باهاتون دوست بشم :  سیاوش

ماهم جواب می ... تو کوچه که ما رو دیدی می گی سالم بچه ها که فردا ... االنم با هم دوستیم دیگه :  جواد

  دیم
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 سالم سیاوش :  هم با همه

 ؟حد در همین: سیاوش

 در همین حد کافیه:  عبد

 برو تا اشکمون در نیومده  ...اشکمون دم مشکمونه  ...ما خیلی دلمون رحیمه:  علی

اومدنت شاید شیرین باشه ولی رفتنت مثل زهر ... تو اولین کسی نیستی که می خواد عضو گروه ما بشه :  عقیل

 می مونه 

 برو عامو:  عبد

 ما تازه اومدیم اینجا...  ولی آخه من اینجا تنهام:  سیاوش

 همه اول همین رو می گن:  علی

 رن حتی ما رو به خاطر هم نمیارن ولی وقتی می:  جواد

 بابات شرکت نفتیه ؟:  زینب

 آره :  سیاوش

 به تو چه پرس می کنی ؟:  عبد

 تو قسمت آتش نشانیه :  سیاوش

 ؟راس می گی :  همه با هم

 آره:  سیاوش

 (همه می خندند )  کاسته بیار ماس بیگی:  جواد

بچه غریبه ها که میان تو جزیره سریع با ما دوست می شن ولی ... سیاوش  دل نازکیمراستیتش ما خیلی :  زینب

 ما دلمون براشون خیلی تنگ می شه... وقتی که کار باباشون تموم می شه بدون خدا حافظی از پیش ما میرن 
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 دم که تا همیشه بمونم خب من قول می :  سیاوش

 همه همین رو می گن :  همه با هم

 ؟تو وقتی بابا ننت خواستن برن چطوری جلو شونه می گیری:  عقیل

 اصال زشته که آدم رو حرف بابا ننش حرف بزنه :  علی

 خب قول می دم اگه رفتم فراموشتون نکنم و براتون نامه بنویسم :  سیاوش

 راست می گی ؟:  همه با هم

 آره :  سیاوش

 (همه می خندند )  گییکاسته بیار ماس ب:  جواد

نبینم ... امی تو سرت باشه ای با ما دوست بشی ؟ نکنه خیال خحاال این همه بچه تو جزیره تو چرا می خو:  عبد

 زینب بپلکیا که می دم بچه ها مثل پسماند بسوزوننت و بر دور

 ... چته تو عبد مگه زار گرفته ته :  زینب

 واسشه جمع کنه گفتم که ح:  عبد

 از گروه شما خیلی خوشم اومده  خداییش من:  سیاوش

 راس می گی :  همه با هم

 گییکاسته بیار ماس ب:  سیاوش

 (همه می زنند زیر خنده و با هم دست می دهند ) وای چه بی مزه :  جواد

 باید ویژگی داشته باشی ... عضو گروه ما شدن که کشکی کشکی نیست  :عبد 

 یه ویژگی منحصر به فرد  :جواد 

 یه ویژگی که تو هم سن و ساالت فقط تو داشته باشی  :عقیل 
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 ون ویژگی داریم ه مما رو که میبینی اینجا جمع شدیم هم :علی 

 از ما باشه باید خاص باشهاصال تو میدونی خاص بودن ینی چی ؟ هرکی بخواد  :زینب 

 خب منم ویژگی های زیادی دارم  :سیاوش 

 مثال چی ؟ :همه 

 درس خونم  :سیاوش 

 عقیل تو ریاضی چند شدی ؟... ینو که همه هستن ا :عبد 

 02 :عقیل 

 علی تو فارسی چند شدی  :عبد 

 02:علی 

 جواد تو علوم چند شدی ؟ :عبد 

 02 :جواد 

 ؟ خ چند شدییزینب تار :د عب

 02 :زینب 

 مو جغرافی چند شدم ؟ :عبد 

 20 :همه 

 02چی ؟ قرار بود بگین  :عبد 

 تباهی گفتی جغرافی خودت اش... اجتماعی رو قرار بود بگی  :علی 

 ؟مو اشتباه گفتم شما هم باید اشتباه کنین  :عبد 
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 ؟ وقتی تو که رئیس هستی اشتباه کنی از ما چه انتظاری داری :زینب 

 دوباره می گیم ... حاال اشکالی نداره  :عقیل 

 (همه می خندند ) کاست بیار ماست بیگه ... راست میگه  :جواد 

 زهر مار آبرومونه بردین  :عبد 

 اشکال نداره پیش میاد دیگه  :سیاوش 

  ؟...به تو چه که می گی اشکال نداره :عبد 

 بزار بزنمش  :علی 

 ؟ه دخالت می کنیتو چیکار داری که تو مسائل گرو :عقیل 

  ببخشید اشتباه کردم :  سیاوش

 دفعه آخرت باشه ... دیگه اشتباه نکنیا  :زینب 

 خب کجا بودیم ؟ :عبد 

 ویژگی  :همه 

 مثال ... ویژگی باید یه چیزی تو این مایه ها باشه ... آها ویژگی  :عبد 

یه هو پام لیز خورد تو سر پله خونمون بازی می کردم خوش و سر خودم شاد ابرمثال یه روز که مو داشتم  :علی 

داغون ... کمرم ... پام  یهو (علی در حالی که از پله فرضی باال می رود ناگهان می افتد) ... تادم و اف

را به  او با همهمههمه دورش جمع می شوند و)  ...ردم هوی بوا م...  خیلی درد می کنه... شدم 

 ( بیمارستان می برند

 سریع ببرینش اتاق عمل... این پا  ببین چیکار کرده با پا (در نقش دکتر : )  عبد

زینب و عقیل ...  علی را روی تخت بیمارستان گذاشته و به سمت اتاق عمل هل می دهند) 

 (در نقش پدر و مادر علی اطراف تخت با او راه می روند و گریه می کنند 



11 
 

 می ترسم آغا جون ... منه نبرین اتاق عمل  :علی 

 یه سوزن بهت می زنن تموم میشه ... ترس نداره بابا جون  :عقیل 

 نه مو از سوزن می ترسم ....؟سوزن (جیغ : ) علی 

چرا بچه رو می ترسونی  (رو به عقیل ) ... سوزن نمی زنن پماد میزنن ننه ... زهر مار آبرومونه بردی  :زینب 

 الکی 

 همش تقصیر تونه که مثل دخترا بارش آوردی  :یل عق

او دختر ... یادت نیست خواهر بزرگت تا پونزده سالگیت عین خر کتکت می زد ... مگه دخترا چشونه :  زینب

 نبود 

 احترامشه داشتم  :عقیل 

 عرضه شه نداشتی  : زینب

 اینجا جای ای حرفان :  عقیل

 دیگه از این جلوتر اتاق عمله همین جا منتظر بمونین:  عبد

 من نذرت می کنم وصد هزار ت... ت بچمه بهم برگردون دخو... یا میر محمد  :زینب 

خودش خوب ایشاهلل ...ده هزار تومن ... صد هزار تومنمی گلوله توپ بهش خورد ... چه خبرته عامو :  عقیل

 میشه 

 تو مادر نیستی نمی فهمی :  زینب

 همی تو هستی واسه هفت پشتمون کافیه:  عقیل

 زبون درازی میکنی برام :  زینب

 ردنش صحیح و سالم واینا آ... چته زار می گیرت عامو ... ووی :  عقیل
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 (مثل مومیایی تحویل خانواده اش می دهند  ثانیه علی را باند پیچی کردهدر عرض چند ) 

 ؟کتر چیکارش کردین این که سرو تهش معلوم نیستآقای د:  عقیل

طوری که استخونای این شکسته انگار از برج ن ای...  پسرت از سر پله خونه افتاده بود؟ ئنیمی گم  مطم :دکتر 

تا  ن شکست ولی جای هیچ نگرانی نیستگچ گرفت اونم موقع... استخونش نشکسته بود فقط یه ...  هایفل افتاد

 ... یک سال آینده دعا بکنید حتما خوب میشه 

 دورش بگردم چقدر هم بهش میاد:  زینب

  ببیرنش خونه تا میتونین پزشه بدین به فک فامیالتون... مومیایی فرعون  عین هو... خوشت اومد  :دکتر 

 (با خوشحالی علی را به سمت خانه می برند ) 

وب بود همه هی برام کمپوت و بستنی میاوردند و روی گچ پام پام رو که گچ گرفتن اولش خیلی خ:  علی 

همه ) ه یه مدت عاشق گچ پام شده بودم و دلم می خواست همیشه پام تو گچ باش... یادگاری می نوشتن 

اما بعد کم کم از  (برایش کمپوت می آورن و روی گچ پاش یادگاری می نویسند و می روند 

 (ناگهان می زند زیر گریه ) کاری نمی تونستم بکنم  چون باهاش هیچ... گچ متنفر شدم 

حاال تو خونه بمون تا آدم ... وقتی میگم نرو روپله واسه همین چیزاست ... چته کره خر ... زهر هالهل :  عقیل

 شی

برا خودت تلوزیون ... یه کم تحمل کن مادر خوب می شی ...با بچه درست حرف بزن ... چته شمر :  زینب

 ببین 

 نمی خوام :  علی

 بخور خب تخمه:  زینب

 نمی خوام :  علی

 کمپوت بیارم واسه پسرم :  زینب
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 نمی خوام :  علی

 خب میوه بخور :  زینب

 نمی خوام :  علی

 راست میگه بابات که عین دخترایی... اصال گه بخور :  زینب

تا اینکه یه روز بچه ها روزام همینطور به تلخی می گذشت  (میزند زیر گریه و زینب می رود : ) علی 

 اومدن عیادتم

 یه دو تا کمپوتم بده تا ما بزنیم به بدن :  عبد

 فحشم توش هست... چقدرم چیز رو پات نوشتن :  عقیل

 ؟برات آهنگ درخواستی بزنم؟... چته تو همی :  جواد

 ؟چته ؟ خو چرا حرف نمی زنی ... علی :  زینب

 برم زیر تشا... دریا برم ... مثل شما ... دلم می خواد برم بیرون ... حوصلم سر رفته از بس تو خونه بودم :  علی

 ؟خب پاشو تا بریم ای ناراحتی داره:  عبد

 چطوری بیام ؟... پامه نمی بینی :  علی

 (همه دور هم جمع می شوند ) م بچه ها مو یه فکری دار... نداره ای خو کاری :  عقیل

 علی علی یا علی :  همه

بقیه بچه ها مظلومانه در ... در صحنه می چرخد  وش در نقش یک کارگر انگلیسی با گاریسیا)

 (.سر راه او قرار می گیرند و به شکمشان و مغازه اشاره می کنند 

 های چیلدرن :سیاوش 

 های عامو گاری چی:  عبد و زینب
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 وات ؟؟ آریو هانگری؟:  سیاوش

 بخدا حالت ضعف داریم ... ا مردیمه یه چی سیمون بسون از چهار دکونی تا بخورم ها بخد:  عبد

 ...اوکی :  سیاوش

آیند در می ... و آنها گاری را می دزدند  او دلش سوخته می رود که برای آنها غذا بخرد) 

 ( خانه و علی را سوار می کنند

 ... ما دنبال یه همچین مرام و معرفت هایی هستیم ... حاال فهمیدی ویژگی یعنی چی :  عبد

 ینی شما همتون برا هم کار انجام می دین ؟ از روی محبت و دوست داشتن :  سیاوش

  فکر هم خیلی مهمه ... های بدنی نیست همش هم کار:  علی

 نجات می ده  بعضی موقع یه نفر با یه فکر خوب جون همه رو :  زینب

 ما اینجا یه نفر داریم که متخصص فکر کردنه :  عبد

 بهش می گیم مخ گروه  :  جواد

ما که اون ... عالمیه پخش می کرد  اد رژیمبابای عقیل بر ض... ده بود چند سال پیشتر که هنوز انقالب نش:  عبد

یه روز اشتباهی کلی اعالمیه از ... ه است لفکر می کردیم کاغذ باط... موقع سن مون قد نمیداد که عالمیه چیه 

انبار خونشون برداشتم و اوردم توی کوچه که برا خودمون آتیش بزنیم که نمیدونم اون مامور از خدا بی خبر 

صدای سوت شنیده می شود و همه در جا شروع به دویدن می ) چطوری یهو سر کلش پیدا شد 

 (کنند 

 ینم پدر سوخته ها وایسین بب... ایست :  صدا از بیرون

 ؟می گم بچه ها ما چرا داریم فرار می کنیم : عبد 

 چون مامور دنبالمونه :  علی

 ؟می گم چرا دنبالمونه ... می دونم دنبالمونه :  عبد
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 تا یکیشه برداشت و خوند افتاد دنبالمون ... بخاطر این کاغذا :  عقیل

 ؟مگه ای کاغذا چیه :  زینب

 مگه کاغذ باطله نبود ؟:  دجوا

 فکر کنم اشتباهی کاغذای آغامه برداشتیم :  عقیل

 کاغذای آغات مگه چشونه ؟:  عبد

 شته ها که علیه شاه می نویسن از این نو:  عقیل

 االن میبرنمون ساواک ... بدبخت شدیم ... وای :  زینب

 حاال چه کنیم ؟:  عبد

 مو جون شکنجه ندارم بچه ها اگه گرفتنم همه لو می دم :  جواد

 خاک تو سر بی عرضه ات کنن :  عبد

 حقیقت تلخه عبد :  جواد

 مگه دستم نیفتین پدر سوخته ها پدرتونه در میارم :  بیرون از صدا

 ... چرا فحش می دی نامرد :  عبد

 وایسا تا بهت بگم :  صدا

 تیپدر سگم خو... نمیسم  وای:  عبد

 االن میگیرمون داغونمون می کنه ... چرا فحشش میدی :  علی 

  ؟با کی بودی کره خر فحش دادی:  صدا

 با شما نبود با دشمن بود :  علی
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 مو خیلی می ترسم ... حاال چه کنیم :  زینب

 یه فکرایی تو سرم هست ... ای عامو رو مو میشناسم :  عقیل

 چه فکری ؟:  همه

 ...اعالمیه ها رو می ریزیم توی خونش ... نشون میریم سمت خو:  عقیل

 خونش کدوم وره ؟:  عبد

) یک ، دو ، سه ... یک دوسه که گفتم کاغذا رو بریزین و هر کس از یه کوچه فرار کنه ... از این ور :  عقیل

 سیاوش در هیبت ... همه کاغذ ها را به هوا پرد می کنند و از اطراف صحنه خارج می شوند 

 ...(نفس نفس زنان وارد می شود مور ما

 مگه به چنگتون نیارم  ...وای از نفس افتادم ... کجا رفتین وروجکا :  سیاوش

 بعد اون ماجرا عقیل شد مخ گروه  (همه از اطراف وارد می شوند :)  عبد

 راه حلش پیش عقیله ... ما هر مسئله ای که داشته باشیم :  جواد

 اریم ما تا عقیل داریم غم ند:  علی

 تو هم عقلت خوب کار میکنه سیاوش ؟:  زینب

عقیل به کسی می گن که ... چون اصال اسمش عقیله ... میدونی چرا ... مطمئنا در حد عقیل کار نمی کنه :  عبد

آغاش از همون اول می دونست که کارش درسته واسه همین اسمش رو گذاشت ... عقلش خوب کار می کنه 

 عقیل 

 بسه دیگه بچه ها خجالتم ندین :  عقیل

 ؟حاال از عقلت که بگذریم زور بازوت چطوره :   عبد

 نا رومه پس باید زورش زیاد باشه وخودش که میگه اسم پهلو:  زینب

 اینجا هرکی زورش زیاده باید از ضعیف ترا دفاع کنه :  جواد



16 
 

  ؟زورش از همه زیاد تره اینجا کی:  سیاوش

 عبد:  همه

 اصال بهش نمیاد:  سیاوش

 ...ماهم اولش همین فکر رو می کردیم :  عقیل

 ...  عبد خیلی ضعیف و لعوز بود :  جواد

رو دیوار خونه عبد ن ومما همه ... اینقدر زور داشته باشه تا قبل اون روز هیچ کس فکر نمی کرد که عبد :  علی

زینب در ... ) هنوز باهامون رفیق نشده بود ... بود اون موقع ها زینب فقط دختر همسایمون ... نشسته بودیم  اینا

 (حالی که عروسکش در دستش است از جلوی آنها می گذرد و سالمی می کند 

 بچه ها ای دختره رو میشناسین ؟:  عبد

 باباش آتشنشانه... تازه اومدن تو ای لین ... ها :  عقیل

 بود خیلی خوشمزه... ننش اون روز برا ما رنگینک آورد :  علی

 از دیوار صدا در میاد ولی از اینا نه ... همسایه دیوار به دیوار ما هستن ...  مردمون خوبی اند:  جواد

 (عبد جلویش را می گیرد ... زینب گریه کنان از مقابل بچه ها رد می شود ) 

 چرا گریه می کنی ؟ کسی اذیتت کرده ؟... چه شده دختر عامو :  عبد

 یه پسره اونجا بود عروسکمه ازم گرفت  (و در حال گریه بریده بریده ) :  زینب

 بیا بگو ببینم کدومشه ... غلط کرد پسره :  عبد

 اون پسر خارجیه  (با انگشت سیاوش را نشان می دهد ) :  زینب

 عبد ... ای پسر انگلیسیه که بوکسره ... اوه اوه :  علی

 بی خیال ... کار ما نیست عبد :  عقیل
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 خودم برات یه عروسک دیگه می خرم ... نداره دختر جون اشکال :  جواد

 مردین عروسک خودشه براش بیارین... تو غلط می کنی :  عبد

 طرف خیلی زور داره... نمیشه عامو :  علی

دوس دارین ... اب ببرین دم تا روزی که اینجان باید ازش حساگه امروز ازش ترسی... اینجا محله مانه :  عبد

  ؟نازش حساب ببری

 نه :  همه

سیاوش عروسک زینب را گرفته و با ... دور سیاوش  دنورهمه با هم می) پس بریم سراغش :  عبد

 (مشت او را می زند 

یال عروسکشه پس بده تا داغونت ... مگه ای دختر هم بازیته که اذیتش می کنی ... کره خر ... هوی :  عبد

 نکردم 

 وات ؟:  سیاوش

 می گم عروسک پس بده ... گور بوات :  عبد

 (می کند و عروسک رو کناری می گذارد  یک جفت دستکش بوکس مقابل عبد پرت سیاوش)

 اگر مسابقه رو بردی عروسک رو بهت می دم :  سیاوش

 باشه خودت خواستی :  عبد

 ای کار نکن عبد :  جواد

 بی خیال شو عبد :  عقیل

 رفه ایه طرف ح... داغونت می کنه :  علی

 کش محکم ببند تکه ته دلمه خالی کنی دسن بجا ای:  عبد
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بچه ها عبد را تشویق می ... بخش می شود  یعبد با سیاوش مبارزه می کند و آهنگ ورزش) 

نور صحنه قرمز می ... عبد چند بار بر زمین می خورد و با آخر دیگر بلند نمی شود ... کنند 

عبد جان تازه گرفته و سیاوش را از ... ای ایران را می نوازد بان آهنگ نجواد با نی ا... شود 

 (پا در می آورد و عروسک را به زینب می دهد 

 ...از اون روز به بعد عبد یکه بزن محله شده :  علی

 تا عبد با ماست کسی جرات نداره نگاه چپ بهمون بکنه:  زینب

 ؟گروه ما نامبر وانه می دونی چرا :  عقیل

 همه تون ویژگی های خاص دارین  چون:  سیاوش

 تازه داری راه میوفتیا:  جواد

 تازه ما یه حسن خیلی خوب دیگه هم داریم:  علی

 چه حسنی ؟:  سیاوش

 ما در هیچ شرایطی همو تنها نمیزاریم:  زینب

 ...توجه داشته باش وقتی میگه هیچ شرایطی ینی اصال برو برگرد نداره حتی اگه طرف رفته باشه :  عقیل

 (همه می زنند زیر خنده ) یه جای خیلی خیلی خصوصی  (با ناراحتی : ) عبد 

بعد از چند ثانیه زینب در نقش یک دختر ... عبد در کافی شاپ نشسته و منتظر کسی است ) 

 (انگلیسی وارد می شود

 های :  زینب

 بفرمایو...های :  عبد

 تنکیو:  زینب

 ...منم همون که گفتی ... ممنون :  عبد
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 آریو گود ؟:  زینب

 چه می خواری ؟... خیلی گود ... گود ... گود :  عبد

 وات ؟:  زینب

 غذا چه تناول می فرمایید؟:  عبد

 آریو کن اسپیک انگلیش ؟:  زینب

 یس ... یس :  عبد

 گود:  زینب

 خب ایسو چه می خواری ؟:  عبد

 وات ؟:  زینب

 (می شود  زینب ترسیده بلند) گور بوات :  همه از زیر صندلی

 یک ساعته می پرسه چی میخوری خب جواب بده دیگه:  جواد

 مثال بگو سوسیس می خوام :  عقیل

 یا تخم مرغ آب پز:  علی

 شما کجا بودین دیگه ؟:  عبد

 گفتیم بیایم دور همی خوش بگذره :  همه

 (چند فحش به انگلیسی می دهد و می رود : ) زینب 

 ؟... ای چه کاری بود کردین  (بچه ها  رو به) وایسا ... صبر کن  :  عبد

 ...راحتت کردیم کا :  عقیل
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 توکه انگلیسی بلد نبودی:  جواد

 آخرش می خواست به طالق ختم بشه... تا آخر عمر با هم مشکل پیدا می کردین :  علی

 حاال مهمون عبد سوسیس می زنیم تو بدن :  عقیل

 زهری بخورین:  عبد

 چهار دست کوکتل آلمانی... نکن دیگه اخم ... سفارش بدم :  جواد

 (همه می زنند زیر خنده ) پنج دست زینبم پشت دره :  علی

 ما گاهی وقتا به خاطر هم کارهای خطرناک و غیر قانونی هم انجام می دیم... تازه اینا که خوباشه :  عبد

 غیر قانونی ؟:  سیاوش

 ر سواری یاد بگیرم بار دلم می خواست موتوثال مو یه م... نه اون طور که تو فکر می کنی :  زینب

 اول کالچه می گیری و بعد می زنی دنده یک ... خودم نشونت می دم ... کاری نداره خو :  عبد

 تا موتور رو روشن نکنی که نمیشه اول باید هندل بزنی:  عقیل

 اول هندل می زنی ... خودم یادم بود :  عبد

 عامواول سویچ باید بچرخونی :  علی

 ی گیچم نکنین تا بفهمم چه می گم وو:  عبد

 طوری نمی خوام مو موتور سواری ای :  زینب

 پس چطوری می خوای؟:  عبد

 موتور واقعی دلم می خواد :  زینب

 ما موتور واقعی نداریم :  علی
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 ولی درد سر داره برامون... مو یکی سراغ دارم :  جواد

 اگه درد سر داره ولش کن :  عقیل

 خدا حافظ ... مو می رم خونمون  خب:  زینب

 ؟موتور مال کیه ... صبر کن ببینم :  عبد

 مال آغات :  جواد

 ؟....آغای مو :  عبد

 بی خیال بابا آغات اگه بفهمه از پا آویزونت می کنه :  علی

 ...پس مو میرم :  زینب

 ...ویسا بابا توهم هی میرم میرم :  عبد

 حاال این حاجت بود تو گرفتی ؟:  عقیل

 خب مو موتور دوست دارم :  زینب

 ولی باید قول بدی همون طوری که مو می گم برونی باشه ... میارمش ... باشه :  عبد

 قول می دم:  زینب

 (گی و عبد به او آموزش می دهد زینب در حال رانند. بچه ها سوار بر موتور ) 

تو خودت موتور سواری تو خونته ها ... آفرین ... یکم گاز بده ... ال برو دنده دو حا... آفرین خیلی خوبه :  عبد

 ...کالچ بگیر بزن دنده سه ... 

 ... ی عبد چه کیفی میده وو:  زینب

ناگهان همه فرضی تصادف می ) زینب با تنم ترمز کن ... بسه زینب ... خب بسه دیگه بیشتر گاز نده :  عبد

 (و بعد می زنند زیر خنده . ی شوندکنند و نقش بر زمین م
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هیچ کدومتون چیزیتون ... مطمئنم خیلی کیف میده ... راستش من تا حاال از این جور کارا نکردم :  سیاوش

 نشد 

 نه همه سالم موندیم غیر از عبد:  زینب

 (بچه ها عبد را از پا آویزون می کنند ) 

اگه خدای نکرده بالیی سر ... پدر سگ نگفتی بچه های مردمه به کشتن میدی  (ش پدر عبد قدر ن: ) علی 

 ؟ چطوری تو صورت باباش نگاه می کردم یکیشون میومد مو

  به صورت نیم نگاه : عبد

 ...بله ؟: علی 

  خونم تو سرم جمع شده ی همه... بخدا دیگه نمی کنم ...  ردم غلط کردموآغا گه خ: عبد

 حاال مثل خر اینقدر بزنمت که آدم شی :  علی

 عبد تا یه هفته از خونشون در نیومد:  زینب

 م نشاشیدم آغام ولم نکردودتا تو خ:  عبد

 منم یه بار واسه خاطر کل دوستام یه کاری کردم:  سیاوش

 چه کاری ؟:  همه

حرف نمی ... همتون کم می کنم  باطکار کی بود وگرنه پنج نمره از انضیااهلل بگین  (در نقش معلم : ) عبد 

حالیتون می کنم ... آدمتون می کنم ... یه پاتون رو باال بگیرین دستاتون هم همین طور ... همه بر پا ... زنین ها 

تون آی پسر برو از تو حیاط مدرسه واسه من یه چوب محکم بیار تا تکلیف... مدرسه است نه خونه خاله  اکه اینج

دوتا پشت علی می زند ) آفرین چوب خوبیه  (ی رود و با چوب بر می گردد علی م) رو روشن کنم 

 ...پس همه دستاتون رو بگیرین جلو ... باشه ... بازم نمی گین کار کی بوده  (علی در می رود 

 کار من بود آقا:  سیاوش
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 (سیاوش را کمی کتک می زند) حاال نشونت می دم ... عجب :  عبد

 ایی توی خودت داری پس تو هم یه چیز:  عقیل

 مثل فردین تو اون فیلمه... خوشم اومد :  زینب

   مو فکر می کنم با این کار لیاقت اینه داره که عضو گروه ما بشه:  علی

 شما االن عضو عادی گروه هستی ... خب سیاوش جان :  عبد 

 رونی فعال بشی باید دوره تکمیلی رو بگذاگه بخوای عضو :  عقیل

  ؟لی چی هستدوره تکمی:  سیاوش

 گروه شعله بانان همین طور که از اسمش بر میاد کارش مبارزه با آتیشه :  زینب

 مثل بابام :  سیاوش

 مثل باباهامون :  باهم همه

 ن کارمند آتش نشانی شرکت نفتنومه هم باباهای:  عبد

 خونه همه مون هم تو همین لینه :  جواد

 اول باید یه کاله برا خودت دست پا کنی :  علی

 می دونی چرا ؟ .رنگش باید قرمز باشه :  عقیل

  هچون مخصوص مامورای آتش نشانی:  سیاوش

 آباریک اهلل:  زینب

 ؟از کجا بیارم :  سیاوش

 مال آغاته بیار:  عبد
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  ؟آغام خودش چیکار کنه:  سیاوش

 یکی دیگه از شرکت می گیره :  جواد

 اگه بهش ندادن چی ؟:  سیاوش

 شرکت از این کالها زیاد داره ... بهش می دن :  عقیل

 اگه نداشتن چی ؟:  سیاوش

 ... شر کت  نفت ... بابا شرکت نفته می فهمی ینی چی :  علی

 خیالت تخت... به همه شون هم دادن ... ما خودمون کالهای باباهامونه آوردیم :  زینب

 ؟ال شدم عضو فعال حا... باشه میارم :  سیاوش

 کشکی کشکی خو کسی  فعال نمیشه :  عبد

 باید آزمون بدی :  جواد

 آزمون چی ؟:  سیاوش

 اولین آزمون اطالعات عمومی :  عقیل

 مثلث آتش از چی تشکیل میشه ؟:  علی

 قابل اشتعال مواد ... اکسیژن .. گرما :  شسیاو

 ؟چند نوع آتش سوزی داریم :  زینب

 ... چهار نوع  : سیاوش

 برا چه آتیشی از کپسول پودر و کف استفاده میشه:  عبد

 آتیش سوزی جامدات:  سیاوش
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 پسول سرد کنده کارش چیه ؟ک:  جواد

 آتیش خاموش می کنه (خنده )  : سیاوش

 برا خاموش کردن آتش باید به کجاش حمله کرد ؟:  عقیل

 محل شعله زنی : سیاوش

 دمای شعله زنی چیست ؟:  علی

 دمایی که مواد سوختنی تبدیل به بخار می شن : سیاوش

 سوختن چیست ؟:  زینب

 ترکیب عناصر یک جسم با اکسیژن و هوا که یک فعل و انفعال شیمیایی است:  سیاوش

 (و روی زمین ولو می شوند  همه از سوال کردن خسته) 

 می خواین در مورد فیوم صحبت کنم ؟:  سیاوش

 ...نمی خواد ... نه دخیلت :  عبد

 ...تو که خوبی بواتم خوبه :  جواد

 ...کوکای کوچیکوت ... کوکای بزرگوت ... باپیرت :  عقیل

 اصال ریشه خوبه که شما همه خوبین :  علی

 ینی عضو فعال شدم؟:  سیاوش

 آزمون استقامت ...هنوز خیلی راه داری ... کو تا کارت فعال ... نه عامو :  زینب

 کبریت ... جواد :  عبد

 ژانگولر بازی ... ری چیشم :  جواد
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 دقیقا این استقامت ینی چی ؟:  سیاوش

 االن متوجه می شی :  عقیل

آتیش خود به خود  ، می دونی دهان هم رطوبت داره هم اکسیژن اونجا کمه... چیز سختی نیست :  علی

 فقط نباید بترسی ... خاموش میشه 

 باید آتیش بخورم ؟:  سیاوش

 بله :  همه

 ...خطرناکه :  سیاوش

 خطر بخشی از بازی مانه سیاوش:  زینب

 اجباری نیست  ...اگه مردش نیستی بیخیال شو:  عبد

 مونی ولی تا ابد عضو عادی گروه می:  دجوا

 ت می خواد کار سختی نیست فقط جرا:  عقیل

 دهنش بسوزه اونوقت بگن تقصیر ما بوده  فردا... آغا زورش نکنین شاید نمی تونه :  علی

 ؟ینی شما همتون این کار رو کردین :  سیاوش

 بله که کردیم :  همه

 ؟حتی تو زینب :  سیاوش

  ؟پس چی فکر کردی ؟ فکر کردی چون دخترم می ترسم:  زینب

 میشه نشونم بدین ؟:  سیاوش

 (همه با هم کبریت می زنند نور صحنه کم می شود)

 ...تولد تولد تولدت مبارک  (کنند آرام زمزمه می ) :  همه
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اگه راستش ... این همه که می گم ینی بابام و مامانم ... شب تولدم بود و همه توی خونه ما جمع بودن :  سیاوش

... چون هیچ کدوم از همسایه هامون اصال بچه نداشتن ... رو بخواید من توی شهر خودم هیچ دوستی نداشتم 

اول پیش خودم فکر می کردم مثل تو فیلم ... جزیره زندگی کنیم  ت انتقالی گرفته و باید بریم تویم گفوقتی بابا

ولی ... باید بقیه عمرمون رو بشینیم و بطری تو آب بندازیم ... رابینسون کروزوئه که توی جزیره تنهای تنها بود 

جزیره پر بود از بچه های هم ... جا معنایی نداره وقتی پام رسید جزیره فهمیدم شعار فرزند کمتر زندگی بهتر این

بچه هایی که نه تخس بودن نه ... بچه هایی که می تونستم باهاشون حرف بزنم و بازی کنم ... سن و سال من 

 اون سال بهترین سال تولد من بود ... همه سرزنده و پر جنب و جوش بودن ... ه دخجالتی نه عصبی نه افسر

شعله ها را خاموش می کند و  ی سیاوش همه) ... تولد تولد تولد مبارک  (خوانند بلند می ) :  همه

 (نور به صحنه باز می گردد 

 دیدی کاری نداشت عامو:  عبد

 ؟مردشی ... برات آتیش کنم :  جواد

 آتیش کن:  سیاوش

 برو تو کارش ... یا علی مدد :  عقیل

 هنت و دهنت رو ببند بزارش د عفکر کن  یه لقمه خیلی بزرگه سری:  علی

 کار خودته یااهلل:  زینب

ارد و بعد از چند ثانیه با سرفه زیاد دود کبریت را سیاوش کبریت روشن را به دهن می گذ)

 (بیرون می دهد

 حاال عضو فعال شدم ؟:  سیاوش

 آزمون بعدی اسمش هست آزمون حماقت: عبد

 نفتم االن برات میارم ... ای کبریت :  جواد

 برا چی نفت ؟:  سیاوش
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 باید خونه یکی آتیش بزنی برامون :  عقیل

 ؟خونه مردم ... ؟آتیش :  سیاوش

 حقشه... انقالب بوده  بابا طرف ضد... واش رسوامون کردی ی:  علی

 همیشه تو کوچه اذیتمون می کنه ... اصال آدم بدیه :  زینب

 گناه داره این دیگه کار من نیست :  سیاوش

 ... ری داخل حیاطشون آروم می... ه خو کاری ندار:  عبد

 نفت می ریزی :  جواد

 کبریت می زنی :  عقیل

 خالص:  علی

 خونش تش می گیره مانم برا خودمون کیف می کنیم ... بوم :  زینب

 گناه دارن... هبابا طرف زن بچه دار:  سیاوش

 زن بچه اش اینجا نیستن ... اغماریه ... چهارده ان  هطرف چهارد:  عبد

 آقا من همون عضو عادی باشم راضی ام :  سیاوش

 تا اینجا اومدی باید تمومش کنی... مگه ما مسخره توایم ... تو غلط می کنی :  جواد

 (بشکه نفت را به او می دهد ) ... پسر مردیه تمومش می کنه :  عقیل

 هستی تو پسر اژدها ... تو همی االن آتیش خوردی ... زشته برا تو که بترسی :  علی

 سیاوش اژدها... سیاوش اژدها :  زینب

 سیاوش اژدها ... سیاوش اژدها :  همه
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گهان بشکه را روی سر دارد و درش را باز می کند ولی ناسیاوش آرام بشکه نفت را بر می )

  (خود خالی می کند

خونه کسی  رو به آتیش نکشم  یمن حاضرم خودمو آتیش بزنم ول... من این کار رو نمی کنم ... نه :  سیاوش

گیای روی صورت و گردنش رو می بینم  بابام وقتی از سرکار میاد خونه و جای سوخت... ش خیلی بده آتی... 

وقتی قصه سوختن دوستاش رو سر آتش سوزی اسکله نفتی برام تعریف می کنه اشک ... جیگرم کباب می شه 

گاهی وقتا ... بسوزه  نه اینکه آدم تنش... سوختگی نیست بدتر از  هیچ دردی تو دنیا... از چشمام سرازیر می شه 

 هام دوست نباشین ارو نمی کنم حتی اگه دیگه شما بامن هرگز این ک... روحش میسوزه ... آدم دلش میسوزه 

 (.بچه ها تحت تاثیر قرار گرفته و برای سیاوش دست و سوت بلبلی می زنند )

 ؟فکر کردی ما آتیش تو خونه مردم میندازیم... دی تو در مورد ما چی فکر کر:  عبد

 (ته بشکه را سر می کشد ) آبه ... نفت نیست ... نگاه کن :  جواد

 ...ای ول عامو ... از مرامت خوشم اومد :  عقیل

 با ای کار رسما کارت فعالت صادر شد:  علی

می کند سیاوش را توی  را پهنزینب چادرش ) بچه ها بیاین مراسم عضو فعال رو انجام بدیم  : زینب

 (چادر می خوابانند و چند بار به هوا پرت می کنند و ناگهان به زمین می کوبند

 به جمع ما خوش آمدی ، خوش آمدی ، خوش آمدی:  همه باهم

 ؟خب االن دیگه رسما عضو فعالم دیگه :  سیاوش

ازه فعال می شن باید تا یک هفته به رئیس و طبق رسم گروه اعضایی که ت... بله االن دیگه خیلی فعالی :  عبد

 یاهلل خم شو... گروه کولی بدن 

 ولی من این رسم رو دوست ندارم  :سیاوش 

 خب می تونی قبول نکنی :  زینب

 جدی ؟ خب من قبول نمی کنم :  سیاوش
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 دمت گرم زینب :  عقیل

 طبق قانون گروه تو اجازه داری قبول نکنی :  جواد

 از قوانین سرپیچی می کنن مجازات می شن  ولی کسایی که:  علی

 ؟مجازاتش چیه :  سیاوش

 (همه با شادی هورا می کشند )  اینکه باید به تمامی اعضا کولی بدی:  عبد

 اصال این قوانین رو کی گذاشته :  سیاوش

 رو به روی شما ایستادم  گذاشتم که در سمت رئیس گرون االن بنده:  عبد

 ولی این قوانین همش نامردیه :  سیاوش

شما هر وقت رئیش شدی می تونی قوانین ... فعال که من اینجا رئیسم و همه هم قوانینم رو دوست دارن :  عبد

 رو عوض کنی 

 چطوری می شه رئیس شد ؟:  سیاوش

  باید آزمون بدی:  زینب

 چه آزمونی ؟:  سیاوش

 ای دکل پسماند سوز رو می بینی ؟:  جواد

 آره :  شسیاو

 باید خاموشش کنی :  عقیل

 خاموشش کنم ؟:  سیاوش

 تازه اونم با یه فوت :  علی

 شوخی می کنین ؟:  سیاوش
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 ؟مگه ما با تو شوخی داریم بی خود:  زینب

 ر ممکنه غی... تونه این کار رو انجام بده هیچ کس نمی :  سیاوش

 عبد قبال انجام داده :  جواد

 همه  جلو چشم:  عقیل

 فقط با یه فوت :  علی

  یه کولی بده و خالص...  همون عضو فعال باشی بستته... بی خیالش شو ... کار آسونی نیست بچه :  عبد

 ما قبال امتحان کردیم شدنی نیست ... خیلی خطرناکه ... راست می گه :  بزین

 اگه تو تونستی منم می تونم :  سیاوش

 وزی ؟ممکنه بس... امتحانش مجانی نیستا :  عبد

 خاموش کردن ای فیلرا کار هر کسی نیست:  جواد

 خب جلوشه نگیرین... اگه دلش می خواد امتحان کنه :  عقیل

 شایدم رئیس گروه عوض شد... آره بدم نیست :  علی

 اگه عبد تونسته پس منم می تونم :  سیاوش

 یااهلل بریم زیر آتیشا ... حاال که خودش می خواد :  زینب

یااهلل حرکت به سمت ... ببین اصال کار آسونی نیست اگه دیدی حرارت داره می ره باال بی خیال شو باشه :  عبد

دکل پسماند سوز می روند سیاوش شروع می کند از  همراه با موسیقی حماسی به سمت) آتیشا 

می کند ولی انگار حرارت  سیاوش چند بار فوت... یقش می کنند دکل باال رفتن و بچه ها تشو

گوش می رسد ه اپیمای جنگی بناگهان صحنه قرمز می شود و صدای هو... خیلی زیاد است 

ر اولین حمله یرژکشن تصاوصحنه توسط پ درانباالی دکل می افتد و بر صفحه بگ ش ازسیاو... 
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ید همه کمی بعد نور می آ... موسیقی غم انگیز و تاریکی . خارگ پخش می شود  هوایی به

 (رازه نشسته اند به جز علی قبچه ها با لباس مشکی در صحنه روی بشکه های نفتی 

 (ساز دهنی می زند ) :  جواد

 ؟خبری نشد ازش :  عبد

 منم جاش بودم حاالحاال ها  سرپا نمی شدم... حقم داره :  عقیل

بابام می گفت اگه باباش نزده بود به دل آتیش االن باباهامون همه پیش باباش ... خدا بیامرزه باباشه :  زینب

 بودن

 من می گم بریم در خونشون از این حال هوا درش بیاریم:  سیاوش

 ری یه شهید هست تو هر خونه ای می... آسیب دیده  کل جزیره... یکی دوتا که نیستن :  جواد

 ای صدام نامرد از کجا پیداش شد؟... م مثل آدم زندگیمون رو می کردیم داشتی:  عبد

 میگه صدام می خواد رود کارون برا خودش باشه... رود کارونه  آغام می گه هرچی هست سر:  عقیل

 مگه خودشون رودخونه ندارن؟:  زینب

 طمع شون زیاده ... خوبشم دارن ... دارن :  سیاوش

 به خارگ چیکار دارن نا مردا ؟... نه حاال جنگ سر کارو:  عقیل

 تو اگه یکی به بچه های گروه توهین بکنه جلوش در نمیای ؟:  عبد

 خرد و خمیرش می کنم ... بله که در میام :  عقیل

 تازه آغام میگه ما خیلی مهمیم ... گروهه  خارگ هم یکی از اعضای... روه مانه االن هم ایران مثل گ:  عبد

 چرا ؟:  زینب
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چون ایطوری ... صدام هم نمی خواد از ایران نفت صادر بشه ...چون همه صادرات نفت ایران از خارگه :  ادجو

 ایران پول دارمیشه  تفنگ و فشنگ می خره و دیگه صدام نمی تونه شکستش بده 

 بچه ها علی اومد:  سیاوش

 سالم :  علی

 سالم شیر علی :  همه

 خوبی کا چه خبر؟:  عقیل

 هم از طرف خودم هم از طرف بچه های گروه ... خاطر بوات  تسلیت عرض می کنیم به:  عبد

 ممنون بچه ها :  علی

 آغام همش از شجاعت آغات تو خونه تعریف می کنه ... خدا بیامرزش :  زینب

 راستی جسد بابات پیدا شد؟:  سیاوش

می خواستم ببینمش ننم ... کردن امروز صبح کنار میر محمد خاکش  ...ها ( می زند زیر گریه )  : علی

اینی که تو ... سرخ سفید  ...قد بلند ... رشید ... گفت بزار آغات همونطوری که تو نظرت بوده بمونه ... اشت نذ

ر دست سر کفن که باز شد از زی... طا قت نداشتم ... آغات نیست ی ینی همه ... که آغات نیست خاک میذاریم 

عین زمانی که داداش کوچیکم محسن ... ننم بغلش کرده بود ... آغام رو دست ننم بود ... جمعیت رفتم وسط 

قبری که مال بریم برا آغام ... شده بود عین بچگیاش ... آتیش آغامه پاک کرده بود... که سه ماهشه بغل می کنه 

بی اختیار رفتم جلو و ... ختن تا قبر اندازش شد یر اینقدر ایطرف و اوطرفش گل... کنده بود خیلی بزرگ بود 

 ... یه حال عجیبی دارم بچه ها ... خرد خرد از زیر کفنش داره خاکسترمیریزه ... ننم گفت یواش ... بغلش کردم 

... همیشه همونطور که ما میخوایم نمیشه ... پیش میاد دیگه ... غصه نخور کا  (علی را بغل می کند )  : عبد

 آغای مونم مثل آغای تو 

 فقط آغای خودم ... مو آغای خودمه می خوام .. هیچکس آغای مو نمیشه :  علی

 نیم ثانه سکوت می ک 02سوختن کشتی سنبنگ همه می ایستیم و ی به احترام روح در گذشتگان واقعه :  زینب
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 (ساز نمی زند و سکوت می کند ) :   جواد

ما انگار یه جورایی می خواستیم به ... خندم می گیره ... به بازیمون که فکر می کنم و به کار صدام :  عقیل

 صدام کمک کنیم

 منظورت چیه؟:  سیاوش

 ما می خواستیم ای شعله خاموش بشه ... راس میگه :  زینب

 اش اینه که این شعله ها رو خاموش کنه  انگاری صدام هم نقشه:  جواد

 ... بعد هرکی به این شعله ها نزدیک بشه با مو طرفه من... صدام غلط می کنه :  علی

 به مو اعالم جنگ کرده  اپس صدام رسم... حاال فهمیدم ... م روشن مچش... به به :  عبد

 ؟به تو:  همه

ینی ... صدام تصمیم گرفته رئیس گروه ما بشه ... هرکی ای شعله رو خاموش کنه رئیس گروه ما میشه :  عبد

 س گروه هستم اعالم جنگ کرده ئرسما به مو که ری

 ما باید این قانون رو عوض کنیم :  علی

 ه ای شعله ها خاموش بشه رئیسه از حاال به بعد هرکی نذار:  عقیل

 موافقم :  جواد

 موافقم :  زینب

 موافقم :  سیاوش

 منم هستم :  عقیل

 اینم از مو :  علی

 ؟فقط چطوری باید این کاره انجام بدیم ... علی علی یا علی :  عبد
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 نمی دونم :  سیاوش

شوخی  (همه بد نگاهش می کنند ) مو می گم از دکل بریم باال و سنگ بزنیم به هوا پیماشون :  زینب

 کردم 

صدای هواپیماهای ... ر می کند یقرمز شنیده می شود و نور صحنه تغیصدای آژیر وضعیت )

ند هقایم می شوند و به صدام فحش می دبچه ها پشت بشکه ها ... گوش می رسد ه جنگی ب

و بعد آرام نور صحنه به حالت . باره صحنه ساکت و تاریک می شود کمی که می گذرد به یک

 (بشکه ها خارج می شوندبچه ها آرام از پشت . عادی بر می گردد 

 بابا صدام اصال شوخی سرش نمیشه:  عبد

 نامرد هواپیماهاشه فرستاد...ما فقط حرفش رو زدیم :  جواد

 معلومه خیلی از ما می ترسه :  عقیل

 ...اگه دستم بهش برسه ... پس چی فکر کردی :  علی

 دم بچه ها پدافند هوایی گرم... که ترکوندنش  شکر خدا:  زینب

 ؟بچه ها متوجه شدین وقتی وضعیت قرمز اعالم میشه برق جزیره قطع میشه:  سیاوش

 !می گی  ها راس:  عبد

 خب فکر کنم اداره برق می زنن ؟:  جواد

 ؟پس چطور سریع بعدش وصل میشه :  عقیل

 ؟...قبض برقه ندیدین ... خب حتما کارمندای اداره برق خیلی زرنگن :  علی

 ولی مو فکر کنم یه چیز دیگه باشه ؟:  زینب

 منم همینطور :  سیاوش

 ؟شما به چه حقی مثل هم فکر می کنین ... یسا ببینم او:  عبد
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 نکنه خبراییه ؟:  جواد

 ...فهمیدم ... فهمیدم :  عقیل

 چه فهمیدی؟:  علی

 برق که قطع میشه همه چراغا خاموش می شن :  عقیل

 ه مردکآبرومونه جلو بچ... بیا اینم مخ گروه  چقدر فسفر سوزوندی تا فهمیدی. ..خسته نباشی پرفسور :  زینب

 ؟ بردی

 همه میدونن که چراغ با برق کار می کنه :  سیاوش

 وقتی روزا حمله می شه برقا قطع نمیشه:  عقیل

 راس میگه ... عجب :  عبد

 خب این ینی چی؟:  جواد

چراغا ... از رو چراغا جزیره رو شناسایی می کنه و بمباش رو می ریزه ...  هوا پیما که تو شب از باال میاد:  عقیل

 ...که خاموش باشه نمیفهمه جزیره کجاست 

  مخ گروه...  به این می گن عقل کل... آفرین :  زینب

 ایطوری جزیره در امانه ...پس ما باید برقا رو قطع کنیم :  عبد

 ه می کشن مرتب کارمندای اداره برق زحمت قطع برق:  جواد

 ؟پس ما باید چه کنیم :  سیاوش

 کم گشاد ترش کنیم  ما فقط باید یه... اداره برق خودش کاله میزاره سر هواپیماهای عراقی :  علی

 آغا با گشادی کاله منم موافقم :  جواد

 ولی چطوری ؟:  سیاوش



37 
 

 شما هم به همون فکر می کنید که مو فکر می کنم :  عبد

 بله :  سیاوشهمه به جز 

 من هنوز نفهمیدم :  سیاوش

 بچه ها علی علی یا علی ... می فهمی :  علی

و روی یک  درازه را با طناب به هم می بندنا موسیقی حماسی بچه ها بشکه های قهمراه ب) 

و پارچه هایی که چون موج  نور آبی. باشد به دل آب می زنند  سکوی چرخ دار انگار که بلم

کش کرده و با موسیقی کم کم فرو... اعی می کند یا را تددرمی لرزند فضای اطراف بشکه ها 

 (حاال همه روی سکوی شناور نشسته اند ... ساز زدن جواد ادغام می شود 

  ؟میگم خیلی از جزیره دور نشدیم:  سیاوش

 می ترسی ؟:  عبد

 ...نه ولی :  سیاوش

 بلدی ؟ نکنه دروغ گفتی که شنا:  جواد

 ...نه ولی:  سیاوش

  م خودتی که اومدیمه... ولی نیازی نیست  هاجاز:  علی

 ...ولی :  سیاوش

 ولی و زهر چته ؟:  زینب

 ای صدا خودت بودی ؟:  همه با هم

 چتونه ؟ حالتون خوبه ؟:  زینب

 بابا یکی برای من توضیح بده نقشه چیه ؟:  سیاوش
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 ای بلم که زیر پای ماست قراره آتیش بگیره :  عبد

 وایی میشه ی که حمله هدرست زمان:  جواد

 درست زمانی که چراغا خاموش میشه :  عقیل

 درست زمانی که هواپیماهای جنگی باالی سرمون هستن:  علی

 ها فکر می کنن جزیره اینجاست ایطوری هواپیما:  زینب

 و همه موشکاشون رو می ریزن وسط دریا : همه با هم

 کاله گشاد :  عبد

 ود خوشت اومد ؟چطور ب:  علی

 پس خودمون چی ؟:  سیاوش

 می زنیم به آب و دور میشیم: عبد

  ؟کی آتیش می زنه:  جواد

 بخاطر بوام... بزارین مو انجامش بدم ... بده به مو :  علی

شما اولین دوستای مو ... مو تو زندگیم هیچ دوستی نداشتم ... بچه ها مو می خواستم یه اعترافی بکنم :  سیاوش

 هستین

 زبون جنوبی هم یاد گرفتیا:  علی

 یه کم دیگه آفتاب بخوری می شی مثل جواد :  عقیل

 سیای اصل زنگباری ... اصل اصل ... جواد رنگش فابریکه :  عبد

 جواد یه کم سیمون بخون تا دس بزنیم :  زینب

 ه؟اینجا جای لهو و لهب... ما ینی خیر سرمون االن تو ماموریتیم :  جواد
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 صدا کنیم وپس بزار بیشتر سر ... جامونه بفهمه م ما که هدفمون اینه که صدا... چه اشکال داره :  علی

  جواد نی انبان را باد می کند و بچه ها مشغول خواندن می شوند که حمله هوایی آغاز) 

اما ... همه به آب می زنند و علی سکو را آتش زده و به آب شیرجه می زند ... می شود  

 (عبد پایش روی سکو گیر کرده ... ان همه متوجه می شوند ناگه

 بپر ... بپر عبد ... عبد بپر :  همه

 نمی تونم... پام گیر کرده :  عبد

 ...گرده بجنب ه بر میهواپیما دار:  علی

 عبد بپر :  عقیل

 مو گیر کردم ... دور شین بچه ها ... شما دور شین :  عبد

 ... یسا دارم میام او:  جواد

 ...همتون برین ... برین ... تا بخوای برسی موشک اینجا رو زده ... کسی نزدیک نیاد :  عبد

 االن می سوزی عبد ... یا حسین :  علی

فقط تا نرفتین مو یه ... یاال دور شین ... می گم که چقدر پسرش مرده ... سالمته به آغات می رسونم علی :  عبد

ساعت خاموشی فیلر با داداشم ... کار مو نبود ... ت خاموش کردم یلر با فواون روز که مو ف... کنم اعترافی ب

 حاللم کنید... گذاشتم که رئیستون باشم   هبچه ها مو سرتون کال... هماهنگ کرده بودم 

 تو همیشه رئیسی عبد :  عقیل

 (سیاوش ایستاده در نور موضعی و حرف می زند ... تاریکی و سکوت ) 

نای وسیاوش یکی از پهلود بابا سیاوش ینی چی ؟ بابام جواب داد... دم از بابام پرسیدم بچه که بو:  سیاوش

این همه پهلوون چرا سیاوش رو گی همیشه این سوال برام بود که بابام از بین تو عالم بچ... اهنامه است پسرم ش

که  هسیاوش پهلوونی... خوندم اد یاد گرفتم رفتم و داستان سیاوش رو بزرگ تر که شدم و سو... ؟ کردهانتخاب 
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البد اسم سیاوش رو ... بابام آتشنشان بود و معنی سوختن رو می دونست ... به دل آتیش می زنه و نمی سوزه 

چون من سیاوش ... حق من بود که روی اون سکو جای عبد باشم ... گذاشته بود رو من که هیچ وقت نسوزم 

 بودم و سیاوش نمی سوزه 

تقال برای رهایی که سیاوش از  و عبد در می گردیم همه در حال فریاد زدن ش بازیبه نما) 

بچه ها در حال شادی هستند که با بر خورد موشک ... سکو باال رفته و پای عبد را باز می کند 

 (صحنه  ی نور موضعی در میانه. به سکو ناگهان همه جا تاریکی و سکوت حکم فرما می شود

زرگترا  فهمیدن که از این طریق می تونن جزیره رو توی شب از حمله هوایی در امان بعد اون جریان ب:  جواد

 نگه دارن

یه جورایی دیگه دوست نبودیم یه ... دوستی ما بعد از اون موشک دیگه رنگ و بوش خیلی عوض شد:  علی

 خونواده بودیم 

... مو زینب علی جواد عبد ... مانه می گفت ... به دوستی شما غبطه می خورم ... آغام همیشه می گفت :  عقیل

 و حاال سیاوش

کم پیدا می شه آدمی که ... دسیاوش به قولش وفا کرد و دیگه هیچ وقت جزیره خارگه ترک نکر:  زینب

 اینطور روی حرفش وایسه 

و تابوت کوچک سیاوش روی پایش گذاشته وارد نور  در حالی که روی ویلچر نشسته) :  عبد

بدنش با آب دریای خلیج  یره هاطوری ذ... جز بومیای اصیل جزیره خارگه سیاوش االن دیگه  (می شود 

 ... فارس قاطی شده که دیگه نمیشه جداش کرد 

آدم  اینقدر... من دیگه اینجا نیستم ولی میدونم این شعله ها هیچ وقت خاموش نمیشه  (با لبخند )  : سیاوش

شعله های خارگ ... ها سوختن که آتیش از شرمش اگه تا قیامت هم بسوزه کمه  پای  روشن موندن این شعله

 .هیچ گاه خاموش نمی شوند

 یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود شش

 جزیره خارگ


