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گل الی و لجن دریا که اپتدا نرم بوده و با چسبیدن به بدنه آب خور کشتی سفت می شوند و به واسته شوری آب دریا بسیار تیز هستند که 

مالحان به وسیله اسکراپ کردن ... وجود می آورند و ازسرعت کشتی می کاهند  گه گاه زخم هایی عمیق و دلخراش بر بدن مالحان به

 .می گویند گس ارها  لجن عبه این نو... این لجنها را پاک می کنند

 

 آدمهای نمایش

 سفید رو با ته ریش/ جوان  :طاها                     

 جوان و خوش بر و رو: کرشمه                     

 مجهول: مرد                     

 پدرطاها: دکتر                    

 

 

 :صدا

 ... سالح از ضامن خارج.  هدف نفرات مقابل.  آتشی جوخه 

 ( . صدای مسلح شدن چندین اسلحه همزمان با هم می آید )

 :صدا

 !آتش.  آماده

. صحنه خاموش و روشن می شودی یانه چراغ آویز سقفی در م.  دمی کننچند مسلسل از انتهای صحنه شروع به شکلیک  ) 

صدای سوت . تخت در میانه صحنه که با ملحفه سفید پوشانده شده است.  صحنه قسمتی از یک بیمارستان صحرایی می باشد 

ره از دور صدای نع. داز سقف خاک پایین می ریز.  ان می یابدچراغ آویز نقص نفجار نوربا هر ا.  خمپاره ها به گوش می رسد 

 ( . به گوش می رسد مرد 

 :مرد

 .( وارد صحنه می شود ).یکی به دادمون برسه ... یا امام هشتم ... کمک ... کمک

 ...یا امام غریب (صدای انفجار)...امدادگر...امدادگر 

 :طاها

 چی می خوای؟ (خونسرد) 

 : مرد

 ؟.خواهر امدادگر کجاست

 :طاها
 ؟ زخمی شدی؟.چکارش داری، مگه چی شده 

 :مرد

 .(صدای انفجار ، هر دو می نشینند)؟ مگه چی شده...؟!چی شده مگه 

 ؟ مگه نمی بینی بیرون چه خبره...داـــــــــــــخ 

 :طاها

 ...جنگه...آره می دونم

 :مرد

 .(صدای انفجار خاک از سقف می ریزد)جنگه؟...جنگه؟

 .دارن شهرو روسرمون خراب می کنن 

 :طاها

 .نترس ، این کار هرروزشونه

 :مرد

 .(صدای انفجار ، خاک از سقف می ریزدرعشه گرفته ، )ه قیافه من می یاد ترسیده باشم؟ ب

 ...امدادگر...امدادگر...دارم شلوارمو خیس می کنم...ترسیدم...آره ترسیدم 

 :طاها

 .نیستش

 :مرد

 غیر از اینجا کجارو داره بره؟.دمشخودم اینجا دی یعنی چی نیستش؟

 :طاها

 از کدوم گروهانی؟

 :مرد

 .(صدای انفجار)گروهان ...ن  اگروه...گروهان؟

 :طاها

 .بهت نمی یاد بچه اینجا باشی
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 :مرد

 ...خداااا  (صدای انفجار)...  پس کجاس این خـ .امدادگر. امدادگر

 :طاها

 ؟.این لباس دسته ، رسته اش معلوم نیست

 

 : مرد

 ...ال با رسته یا بی رستهحا...الفاتحه...خمپاره که بشینه فرق سرت دسته ، رستش معلوم نیست

 :طاها

 .کسایی که اینجا بودن همه مردن

 : مرد

 (مرد موج گرفته ،صدای بوق ممتد صحنه برای چند لحظه اسلوو می شود)چی؟ 

 : طاها

 .همه مردن ، بفهم

 :مرد

 .(قند می خوردحبه گویا فشارش افتاده و یک ).یا فاطمه الزهرا

  :طاها
 .ئم جونتو بردارو بروتو. آتیششون داره میکشه پایین

 : مرد

 (صدای انفجار).جونم

 :طاها

 .برو بهت می گم ، همین حاال برو 

 :مرد

 .سر ما هوار کردی یا امام غریب این چه مصیبتی بود

 :طاها

 (صدای انفجار).برو. اراگه نری می مونی زیر آو

 :مرد

 .؟شمام بیاید. شما چی            

 :طاها

 .(مرد را به بیرون می راند. صدای انفجار)...برو می گم...االن نری زمین گیر می شی

 .برو..برو...برو 

 (صدا از بیرون)    : مرد

 یا خدا...یا قمر بنی هاشم

کمی که می گذرد انفجارها تمام شده و تنها صدای رگبار مسلسل .کم کم صدای او در صدای انفجارها گم می شود. انفجار) 

 .(می رسدضعیفی در همهمه جمعیت به گوش  

 :طاها

 .بیا بیرون دختر...بیا بیرون

 :کرشمه

 .(از زیر تخت بیرون می آید)

 .اسم من کرشمه است

 :طاها

 .وسایلتو جمع کن. حاال وقت این حرفا نیست...آره می دونم کرشمه

 :کرشمه

 ؟.جایی می خوایم بریم

 : طاها

 !بری. بریم نه

 :کرشمه

 کجا برم؟

  :طاها
 .رگردی عقبب. یه جای امن. نمی دونم

 :کرشمه

 ؟توئم می یایی 

 : طاها

 ...من باید اینجا بمونم وظایفی دارم که
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 :کرشمه

 .من بدون تو هیجا نمی رم 

 :طاها

 .ندیدی چند لحظه قبل چه خبر بود. !..جنگه. بس کن دیگه

 .بروبیا 

 

 :کرشمه

 .تو به من قول دادی. بدون تو هیچ جا نمی رم. نمی رم. نمی رم

 :طاها

 .منتظرم باش...البته اگه توئم سر حرفت بمونی. م هستمسر حرف

 :کرشمه

 .می مونم همینجا منتظرت پس منم. باشه 

 :طاها

 .دیوانه ، کشته می شی

 :کرشمه

 که چی ، مگه تو نمی شی؟ 

 : طاها
 .ردم ولت می کردمخواستم بمیری همونجا که پیدات ک اگه می

 :کرشمه

 .اشم منو ببر همونجایی که پیدام کردی ولم کناگه نمی خوای پیشت ب. حاالم دیر نشده

 :طاها

 .وای وای آخه من چی به تو بگم

 :کرشمه

 .بهم بگو کرشمه

 : طاها

 .ازم نخوا بیشتر از توضیح بدم. کرشمه تو یه دختری صحیح نیست اینجا باشی. هللا اکبر

 :کرشمه

 .نمی پرسه اگه یه خمپاره شصت وسط همینجا بیفته زمین ؛ از زن و مرد بودن ما 

 .هر دومونو می کشه 

 :طاها
 .ولی اگه بیفتی دست عراقی ها فقط به کشته شدنت رضایت نمی دن...ای کاش فقط همین بود 

 :کرشمه

 .یه کمم به من فکر کن...طاها بیا برگردیم عقب...وقتی تو کنارمی...اما من نمی ترسم

 :طاها

 .اگه تورو پیدا نمی کردم االن چه حال و روزی داشتم همش به این فکر می کنم. فکر کردی بهت فکر نمی کنم

 :کرشمه

 .باید مدیون اون دمپایی الانگشتی ابری باشی 

 : طاها

 .مدیونشم حسابی

 :کرشمه

 .ای کاش میدونستیم آخر قصه منو تو چی می شد

 :طاها

 تو چی دوست داری؟ 

 :کرشمه
 .من دوست دارم کالغه به خونش برسه زن بسونه ، بچه دار بشه

 :طاها

 .(ددر پی او می دو) ...غ می کنی بی حاال مارو کال. ا ه اینجورهاس

 :کرشمه

 .یه جوجه کالغ زشت

  :طاها
 .وایسا ببینم پدر سوخته

 :کرشمه

 .چکار کنم خب ، من همین یه ته قصه رو بلدم...نکن دیوونه...ا ه شوخی کردم 
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 :طاها

 .االن یه ته قصه بهت نشون می دم که حض کنی

 .(می ریزد و یک مشت قند روی او مه به سمت طاها می رودکرش)

 :طاها

 .(می شودوربه سمت کرشمه حمله ).پایین آومدیم دوغ بود ، قصه ما دروغ بود...باال رفتیم ماست بود ، قصه ما راست بود

 

 (/0پایان صحنه )

 

 :طاها

. وي اسالم آباد غرب و دهلران شركت كرده بودمقبل از اون تو چندتا عملیات پارتیزاني ت (به صورت نریشن پخش می شود)

 ...اما جنوب یه چیز دیگه بود

توي یه كمین ته یه كوچه بن بست زمین گیر ...شهر تا خرخره زیر آتیش دشمن بود...روزي میشد كه آب نخورده بودم دو

  ...شدیم

دست زخمي سر از یه خرابه در آوردم هنوز وقتي با یه ...یه دوشكا دونه دونه مارو دست چین مي كردو راه فراري نداشتیم

 ...چشمام سیاهي رفت...یه دمپایي الانگشتي پشت در یه خونه...باورم نمي شد كه فرار كرده باشم

 (خانه ای جنگ زده در آبادان)

 :کرشمه

 .سالم

 :طاها

 تو کی هستی؟

 :کرشمه

 .وش شدیبی ه. وقتی اومدی اینجا کلی ازت خون رفته بود. اینو من باید بپرسم 

  :طاها
 .گیر افتادن ، به زور تونستم فرار کنمبقیه بچه ها ته یه کوچه بن بست  .تو درگیری زخمی شدم

 .سرم گیج رفتو افتادم. تا چشمم به اون دمپایی الانگشتی ابری افتاد یه هو نمی دونم چی شد

 :کرشمه

 .پس باید مدیون اون دمپایی ها باشی

 :طاها

 ترک کردن شما اینجا چکار می کنید؟همه شهرو ...ت و نیرو امروز و فردا نرسه سقوط می کنیماگه مهما. رسیدن به شهر

 :کرشمه

 .منتظرم

  :طاها
 ؟.منتظر کی

 :کرشمه

 .یکی که قراره دوسش داشته باشم

  :طاها
 .باید می رفتی. زیر تیغ آتیش دشمن هرکی بوده یا تا حاال فرار کرده یا کشته شده

 :کرشمه

 .ی که نرفتم و اینجا موندمخوشحال نیست 

 .(به دست باندپیچی شده اش نگاه می کند: )طاها

 ؟.کار شماست

 :کرشمه

 .که می تونستم انجام بدم تنها کاری 

 .(با لب های خشک به کرشمه نگاه می کند و بعد به کاسه آب: )طاها

 :کرشمه

 .(طاها با ولع می نوشد. کاسه آب را به او می دهد).تشنه ایی

   :طاها
 .باید از اینجا بریم

 : کرشمه

 .تونم یمن نم

 : طاها

 .اینجا موندن جز مردن هیچی برامون نداره

 :کرشمه

 شما حالتون بهتره؟ 
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 : طاها

 .خوبم

 :کرشمه

 .پس برید

 :طاها

 .نمی خواید بیاید 

 

 :کرشمه

 .نمی تونم بیام

 :طاها

 .موندنت اینجا صحیح نیست 

 :کرشمه

 .ه اگه نمونمدینامر. من با یه نفر عهد کردم 

 :طاها

 اصالً آدمه؟( سکوت) برادرته؟ (سکوت)پدرته؟...(سکوت)شوهرته؟

  :کرشمه
 .بعله آدمه

 :طاها

 نی زنده اس؟مطمئ 

 :کرشمه

 .باید باشه 

 : طاها

 .زیر آتیشی که اون بیرونه هیچ موجودی زنده نمی مونه

 : کرشمه

  ...خدا را شکر که شما زنده موندید...جا بمیرممی خوام همین...نمی خوام... نمی تونم... نمی تونم بیام

 .می تونید برید. خودم از پس خودم بر می یام... نمی خواد برای من غیرتی بشید 

 :طاها

 .اهل اینجا نیستید. شما چه خوب حرف می زنید 

 :کرشمه 

 .نه اهل اینجا نیستم...من! ...من؟...من؟ 

 .(به باند پیچی زخمش نگاه می کند: )طاها

 رستارید؟پ

  :کرشمه
 .نه

 :طاها

 .خیلی خوب دست منو پانسمان کردید داره خوب میشه. چرا پرستارید

 :کرشمه

 پس می خواستید خوب نشه؟

 :طاها

   . شهرو ترک کردن ، شما اینجا چکار می کنید شبومی ها...پس چرا اینجایید... منظورم این نبود 

 اونم تو نزدیک ترین نقطه به دشمن؟  

 :کرشمه

 .بخاطر شغل پدرم...ا ده سالی هست که ساکن اینجا هستیمم

 :طاها

 باباتون چکارس؟

 :کرشمه

 .شرکت نفت

 :طاها

 ؟گنجی چیزی چال کردین. صحیح

 :کرشمه

 منظورتون چیه؟

 :طاها

 چرا نمی یاد بریم؟
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 :کرشمه

 .می ترسم 

  :طاها
 از چی؟

 :کرشمه

 اگه اون بیادو من نباشم چی؟

 :طاها

 چی؟بیان اقی ها اگه اون نیادو عر

 :کرشمه

 .اون قرار بود بیاد نجاتم بده. نمی دونم

 :طاها

 .فقط کافی یه باهام بیای. منم می تونم اینکارو انجام بدم

 :کرشمه

 .اگه بریم خونمونو خراب می کنن

 : طاها

 .خونتون؟ شهرو خراب کردن

 :کرشمه

 من چکار می تونم بکنم؟

 :طاها

 .فرار

 :کرشمه

 .ام بجنگممی خو. دوست ندارم

 .(می خندد: )طاها

 مگه بلدی؟

 : کرشمه

 .آره بلدم

 : طاها

 .بزن تو گوش من

 :کرشمه

 چی؟ 

 :طاها

 .بزن تو گوش من

 :کرشمه

 چرا باید اینکارو بکنم؟

 .(فریاد می کشد: )طاها

 !گفتم بزن تو گوش من

 :کرشمه

 .سر من داد نزن .(گوش هایش با ترس می گیرد)

 .(می خندد: )طاها

 .(می خندد)م بلد نیستی؟ دیدی گفت

 :کرشمه

 (.طاها مدتی مات و مبهوت به او می نگرد.می شود کجصورت طاها . خشمگین سیلی به صورت طاها می زند)

 .(کرشمه انگار کمی ترسیده )

 :کرشمه

 .ببخشید

 :طاها

 .نه خوشم اومد ، دستتم خوب سنگینه

 :شمهکر

 دردتون گرفت؟ 

 :طاها

 .خداشیر زنی به . آره چه جورشم

 :کرشمه

 .معذرت می خوام
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 :طاها

 .خب حاال دیگه بریم

 :کرشمه

 بریم بجنگیم؟

 :طاها

 .برگردیم عقب. نخیر 

 :کرشمه

 .برگردیم عقب منو می فرستن تهران

 

 : طاها

 مگه بده؟

 :کرشمه

 .من نمی خوام شهرو ترک کنم

 .(ندکی به فکر فرو رفته و بعد به دستش می نگردا: )طاها

 خوبه؟خواهر امدادگر  

 :کرشمه

 چی؟

 :طاها

 خوب پانسمان بلدی ، می تونی به بقیه ئم کمک کنی؟

 :کرشمه

 .و می کنمسعی خودم

 :طاها

 .می گم پرستاری تا بزارن بمونی

 :کرشمه

 این خیلی خوبه ولی؟

 :طاها

 ولی چی؟

 :کرشمه

 ولی من چی با خودم بیارم؟

 : طاها

 .هرچی سبکتر بهتر. نمی دونم

 .(برداشته و مقابل طاها می ایستدکه پشت به صحنه ایستاده اور نظامی از دوش مرد : )کرشمه

 :طاها

 اسمت چی بود؟

 :کرشمه

 .هنوز نگفتم

 :طاها

 میشه بگی؟

 :کرشمه

 .کرشمه

 :طاها

 .(هر دو از صحنه خارج می شوند) ...بریم کرشمه

 (ودر می شدر دست دارد در صحنه حاضپس از چندی مرد در حالی که چماقی )           

 .(نور می رود)           

 /(2پایان صحنه)

 :دكتر

 (نریشن)           

تو این زمونه كمتر كسي رو پیدا مي كني كه از دست دوست خودش پا نخورده باشه اما پا خوردن آدم از پسر خودش جزء            

  ...خواد با یه سوزن باد خودمو خالي كنمگاهي فكر كردن به گذشته ها اینقدر بهم فشار مي یاره كه دلم مي ...محاالته 

بچه هاي كوچیك با آرزوهاي كوچیك ...اي كاش هیچوت آرزو نمي كردم كه بزرگ بشم...اما نبودن من چه كمكي مي تونه بكنه 

 ...گاهي وقتا براي آرزوهاي بچه هامون باید تاوان بزرگي بپردازیم...و بچه هاي بزرگ با آرزوهاي بزرگ 

 ...شتمونو خم مي كنهتاواني كه پ 

 (،طاها روی تخت مطب خوابیده مطب دکتر سالها بعد از جنگ)            
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 :مرد

 .خب پس با اجازه(سکوت)کاری داشتین گفتین بیام اینجا؟...سالم عرض کردیم (سکوت). سالم

 :دکتر

 .می خواستم بیای اینجا که هم من تورو ببینم هم تو پسرمو ببینی. کارت دارم. صبر کن

 :مرد

 .زود باش (سکوت). اول جواب سالم

 :دکتر

 .سالم

 :مرد

 .پسرتونو قبالً زیارت کردم ، خیلی ئم توفه ایی نیست 

 :دکتر

 .مواظب حرف زدنتون باشید آقا ، اون پسر همه زندگی منه

 :مرد

 .عشق شما و پسرتون ریشه در گذشته ها داره. آره می دونم 

 :دکتر

 .ازت می خوام بهم کمک کنی

 :دمر

 .شما به چندتا دکتر متخصص احتیاج دارید...با این وضعیت که من می بینم کاری از دستم بر نمی یاد

 :دکتر

 .آقا

 :مرد

 ...د یه دخیل ببندید شاه عبدالعظیم اگرم آدم با اعتقادی باشید می تونی

 :دکتر

 !خواهش می کنم آقا

 .(می خندد: )مرد

 :دکتر

 به چی می خندی؟

 :مرد

 .ن شدیدشما چه مهربو

 :دکتر

 دست از مسخره بازی بردارید لطفاً 

 :مرد

 دیروز. ینی در واقع فلنگ رو بستید.منشیتون گفت از کشور خارج شدید و رفتید. نبودید. از خط که برگشتم یه راست اومدم اینجا

 .زنگ زدید فکر کردم می خواید بیام اینجا تا طلبمو صاف کنیدکه 

 :دکتر

 من به شما بدهکارم؟

 :مرد

 .بعله

 :دکتر

 چقدر؟

 :مرد

 .قابل شمارو نداره

  :دکتر
 !خواهش می کنم بگید چقدر؟

 :مرد

 .با این تورم و گرونی ، گذر زمانو ، سود حاصل از درآمد ؛ سرجمع میشه دو میلیون

 :دکتر

 دو میلیون؟ 

 :مرد

 کم پولیه؟  

 :دکتر

 .بفرمایید این چک ده میلیونی خدمت شما. نه

 :مرد

 !ده میلیون؟ 
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 : کترد

 کمه؟

 :مرد

  ...شما فکر کردید ما کی هستیم...شما همون دو میلیون مارو بده بقیه اش پیش کش خودتون. قربون دستت آقا

 .این پوال خوردن نداره 

 :دکتر

 .ظاهراً متوجه حرفام نشدی

  :مرد
 چی رو؟

 

 :دکتر

 .ببینید این دو میلیون بابت طلبتونه و مابقی بابت شروع یه همکاری جدید

 :مرد

 متوجه نشدم میشه دوباره بگید؟

 :دکتر

 .ساده ترش اینکه من می خوام شما دوباره برای من کار کنید

 :مرد

 .نشد. نچ

 :دکتر

 چرا؟

  :مرد
 .مشکل اینجاست که من دوست ندارم برای شما کار بکنم

 :دکتر

 از چی می ترسی؟؟مشکل کجاست 

 : مرد

 .مشکل ترسیدنو نترسیدن نیست

 :دکتر

 دهنت عوض شده؟ نکنه مزه 

 :مرد

 .من انترن اتاق عملتون نیستم دکترآقا ،بفهمید چی می گید 

 :دکتر

 . من معذرت می خوام ، ولی شما منو بهتر می شناسید. حق با شماست. باشه

 .ئناً اینم بهتر می دونید بعد از قاضی و قضات دکترا بیشترین درآمد رو دارنمن یه دکتر متخصصم و مطم

 :مرد

 خب؟

 :دکتر

 .می خوام این اطمینانو بهتون بدم که جای نگرانی نیست

 :مرد

 .همونی که اون باال نشسته. ما از بچگی یاد گرفتیم یکی هست که روزی همه رو می ده. بزارید روشنتون کنم آقای دکتر

   ...اگه اینجام فقط بخاطر چیزیه که حقم بوده و براش زحمت کشیدم...من محتاج پول شما نیستم 

 .ال اگه حرف دیگه ایی دارید که به گفتنش می ارزه من سراپا گوشمحا 

 :دکتر

 ...پس بزارید یه حقیقتی رو بهتون بگم

مو تو شما به وجود بیارم و بفهمید من به عنوان یه پدر چی با دیدن بدن نیمه جون پسرم حس ترحمن می خواستم بیاید اینجا تا 

  .خیلی اذیتش کردم. ی به اون بدی کردمطاها همه  زندگی منه ، من خیل...می کشم 

 وقتی رفت جنگ فکر کردم همه چی تموم شده...من اشتباه می کردم. ولی اون نشد. می خواستم اون بشه مثل خودم 

 ...اما خدا دوباره طاها رو به من داده من نمی خوام این  فرصتو از دست بدم  

 .کمک کنیدمی خوام شما بهم ...می خوام گذشته رو جبران کنم

 :مرد

 من باید چکار کنم؟

 :دکتر

 .من می خوام اونو ببرمش خونه. طاها داره حالش بهتر میشه

 :مرد

 می خواید براتون آژانس خبر کنم؟
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 :دکتر

 .اون توی رویاهاش یه چیز گم شده داره که می خوام برام پیداش کنید 

 :مرد

 اون چیز چیه؟

 :دکتر

 .یه دختر

 :مرد

 یه دختر؟

 :دکتر

 .می شناسیدششما 

 :مرد

 باید بشناسم؟

 : دکتر

 .اسمش کرشمه اس

 :مرد

 .اون مرده (سکوت)کرشمه؟ 

 : دکتر

 .این امکان نداره

 : مرد

 .مرده بود. شهر که رفت زیر آتیش اومدم دنبالش. آخرین بار اونو طاها با هم بودن

 :دکتر

 با چشمای خودت دیدی؟

 :مرد

 .طاها دیده بود. نه

 :دکتر

 اگه مرده پس تو رویاهای طاها چکار می کنه؟.ن هنوز زنده اساو. این دروغه

 :مرد

...طاها جون پاشو به بابای عزیزتر از جونت بگو که کرشمه چه بالیی سرش اومده...طاها..؟.چرا از خودش نمی پرسی

 .پاشو گل پسر 

 :دکتر

 !بس کنید آقا

 :مرد

 .کترحاال که خوب نگاهش می کنم می بینم اصالً شبیه شما نیست د

 :دکتر

 .آره اون به مادرش رفته

 :مرد

 .خدا بیامرزدش

 :دکتر

 .جدا شدیم

 :مرد

  (مرد با دستانی روبه آسمان. اهی تلخ به او می کنددکتر نگ).پس خدا نیامرزدش

 .آقا هرچی خودت صالح می دونی ما آ آه دهنمونو بستیم

 :دکتر

 قدیما زرنگتر بودی

 :مرد

 .ای مسیح نبودم که مرده زنده کنم عیسنعوذ به هللا ...م زرنگ بود

 :دکتر

 .خیلی خب پس می تونی بری

 :مرد

 یادم می یاد اون زمون که همه مثل سوسک تو سوراخ سمبه ها قایم می شدند . جنگ چه حال و هوایی داشت. یادش بخیر

     ...من چطور مثل شیر زیر آتیش دشمن از این سنگر به اون سنگر می رفتم 

 .دستم خالی بود وگرنه عمراً برنمی گشتم...اوضام خراب بود...دیگهبچه زرنگ بودم  

 :دکتر

 .اگه حرفاتون تموم شد ، لطف کنید وقت رفتن درم ببندید
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 :مرد

 .گفتم که بچه زرنگ بودم...دوسه بار جونشو نجات دادم. ولی همیشه یه کم ترسو بود...حالی بوداطاهام بچه ب

   .(می کندسمت در می رود و آنرا باز : )دکتر
 !بیرون آقا...زرنگیتونو بندازید جلوی سگ

 :مرد

 مرده اش رو پیدا کنم خوبه؟

 :دکتر

 !!گفتم بیرون

   .(آرام چک را از دستان دکتر می کشد: )مرد
 !خبر از ما...یا خودش یا قبرش

 /(9پایان صحنه)

 

 (ایی روی صندلی بسته شده است  هکرشمه در خانه خراب. نور می آید. صدای ناله ها و کمک خواستن های کرشمه)

 :طاها

     ...منو خرو بگو که باورت کرده بودم...خیلی پستو نامردی...خیلی پستی

 .فکر می کردم که یه دختر تنها هستی که توی یه شهر جنگ زده حیرون و ویلون موندی 

 :کرشمه

 دم؟مگه من چکار کر...چرا منو بستی...تو چت شده؟...از چی حرف می زنی طاها؟

 :طاها

 . باید به خوبترین چیزام شک کنیم. فرماندمون راست می گفت وقتی میایم اینجا باید شش دنگ حواسمون جمع باشه. خفه شو

 .من خاک بر سر اشتباه کردم 

 :کرشمه

 ...مچرا بهم نمی گی چکار کرد...یه دفعه چی شدی...طاها جونم...طاها جان...تورو خدا بگو که داری شوخی می کنی طاها

 ...قربونت برم هر لحظه ممکنه عراقی ها سر برسن...تو اینطوری منو بستی اینجا 

 :طاها

 !اگه سر برسن که برای من بد میشه نه برای تو

 :کرشمه

 منظورت چیه؟

 :طاها

 تو اینجا چکار می کردی؟

 :کرشمه

 .منتظر بودم. قبالً که بهت گفته بودم

 :طاها

 ؟منتظر کی

 :کرشمه

 .بود دوستش داشته باشم یه مرد که قرار

 :طاها

 .د داری مزخرف میگی

 :کرشمه

 .جون مادرم راستشوگفتم...دارم راستشو میگم...نه به خدا

 :طاها

 ...نه ادا و ادوارت...نه لهجه ات...نه رنگ پوستت...جنوب نیستیاهل 

 :کرشمه

 .بخاطر شغل بابام اومده بودیم اینجا. گفته بودم که جنوبی نیستم

  :طاها
 شغل بابات چیه؟ مگه آدم شغل باباش یادش میره؟ (سکوت)پدرت چیه؟ شغل

 :کرشمه

 ...توروخدا..عزیزدلم داره حالم بد میشه...طاها جونم دورت بگردم...توروخدا طاها...قلبم داره وا میسته..دارم می میرم...ترسیدم

 :طاها

 .وطن فروش خیانت کار نفوذی. آره با همین حرفات خرم کردی

 :کرشمه

 فوذی؟ نفوذی چیه؟ن

 !من دارم دیوونه می شم طاها
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  .(یک مشت قند به صورت کرشمه می زند: )طاها
 چی ئن اینا؟...اینا چی ان

 :کرشمه

 .قنده قند

 :طاها

 باهاش چکار می کنن؟. آره قند

 :کرشمه

 .چایی شیرین می کنن

 :طاها

 چایی یا انجین ماشین های جنگی؟

 

 :کرشمه

 .ونه می شمدارم دیو...دیوونه می شم

 :طاها

 .خدا منو ببخشه...واقعاً عاشقت بودم...من دوست داشتم...نه؟.فکر نمی کردی دستت رو بشه

 :کرشمه

 بزار همه چیزو بهت بگم من یه بدبختم که تن به این بازی دادم ولی تو اشتباه ...باشه تو راست میگی من خراب کارم...باشه

      ...می کنی 

 .نه اون چیزی که تو فکر می کنی من تورو بازی دادم ولی

 :طاها

 .(می رود که با چفیه دهن او را ببندد) .بهتره دیگه خفه شی

 :کرشمه

   من اومدم که عشق بازی کنم ؛ اولش بازی بود ...این قندا مال من نیستن...بزار حرف بزنم

 .(دهانش بسته می شود). ولی حاال جون مادرت بزار حرف بزنم طاها 

 :طاها

 ...تو چشمام نگاه نکن...ای کاش همه اینا یه کابوس باشه...باهام چکار کردی که نه راه پس دارم نه پیش   ونم نمی د

...دوست ندارم بهش فکر کنم... اگه بدونن تو لو رفتی اذیتت می کنن...اشتباه کردی خیلی اشتباه کردی...دل کشتنتو ندارم 

...نابودم کردی...فقط ضامنشو بکش...کردی می خوان ، چه می دونم اگه یه وقت احساس...اینو می زارم توی دستت 

 چند عراقی به گوش می  وگفت و گوی صدای تیر اندازی.طاها می رود و نور بروی کرشمه موضعی می شود)نابودم کردی  

     (.سدر 

 .(می خواهد ضامن نارنجک را بکشد ولی از دستش می افتد. کرشمه دچار رعشه می شود )

 .(نور می رود)            

 /(3پایان صحنه)

 :كرشمه

 (نریشن)           

یه روز صبح از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم همه گذشته مو دفن كنم توي سینه ام و با مغزم برم پي زندگیم و این همون 

         ...صبحي بود كه خاطراتم مغزمو جر دادن 

 ...نشوني كه با هیچ ماده ي شوینده ایي پاك نشه...د كه با یه لكه سیاه نشون دار بشهاي كاش وجدان آدم ها اینقدر سفید نبو 

  ...یه نشون كه تا آخر عمر باهامه...تو یه بعدازظهر تلخ تو كوچه پس كوچه هاي یه شهر من نشون دار شدم 

 ...شایدم...شاید بتونم...نم یا نهنمي دونم مي تونم دستاشو لمس ك...تو فرداهام یه مرد هست كه منو با نشونم مي خواد 

 (،سالها بعد از جنگ مطب دکتر)

 :دکتر

 !!خانم منشی...مگه من نگفتم وقتی من اینجام کسی نیاد داخل؟

 :کرشمه

 .نیستم منشی تونمن 

  :دکتر
 مریضی؟

 :کرشمه

 !نه. اگه منظورتون از مریضی بیمار بودنه

 :دکتر

 .پس بفرمایید بیرون

 :کرشمه

 .کردن با شمارو ندارممن حوصله بحث 
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 :دکتر

 .اگه شما از همین راهی که تشریف آوردید برگردید دیگه جایی برای بحث نمی مونه 

 :کرشمه

 .پس لطف کنید دیگه آدم هاتونو نفرستید سراغ من که تهدیدم کنن

 :دکتر

 .بفرمایید بشینید...ببخشید که بجا نیاوردمتون...پس شما خودتون هستید

 :کرشمه

 .راحتم

 :کترد

 .خواهش می کنم

 :کرشمه

 .گفتید می خواید حرف بزنید

 :دکتر

 .من خواستم اینجا با هم قرار داشته باشیم که هم شما محل کارمو ببینید هم پسرمو. بله

 :کرشمه

 .مایل نیستم

 :دکتر

 .شما پسر منو می شناسید

 :کرشمه

 .ای کاش نمی شناختم

 :دکتر

 یه نگاه به صورتش می اندازید؟

 :کرشمه

 .چرا باید اینکارو بکنم 

 :دکتر

 .حداقل یه بار به حرمت یه خاطره

 :کرشمه

 دیگه باید چی رو ببینم؟. خب دیدم(به طاها نگاهی گذرا می کند)

 :دکتر

 .خواهش می کنم یه کم دقیق تر

 :کرشمه

 چرا اصل حرفتونو نمی زنید؟

 :دکتر

 ...کالم کنم امانمی خوام اطاله ...من شمارو نیاوردم اینجا که ناراحتتون کنم

 :کرشمه

 .شما می تونید راحت حرفتونو بزنید. آقا من آدم مهمی نیستم 

 :دکتر

 .پس خواهش می کنم بشینید...با این حرفتون بار سنگینی رو از رو دوش من برداشتید

 : کرشمه

 .بفرمایید. صداتون میرسه

 :دکتر

 .شما بوی بدی احساس نمی کنید

 :کرشمه

 چه بویی؟

 :دکتر

 .ی مثل ماده شویندهیه چیز

 :کرشمه

 .بوی دستامه .(با نفسی عمیق اعصبانیت خود را کنترل می کند) 

 :دکتر

 بیماری دارید؟...دستای شما؟

 :کرشمه

 نمی دونستید؟. من توی یه قالیشویی کار می کنم

 :دکتر

 واقعاً حیف نیست؟
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 : کرشمه

 حیف؟ (خنده ایی تلخ)

 :دکتر

 .اونجا پر از چرک آبه و مواد شیمیایی کثیفه. شما نباید توی قالیشویی کار کنید

 :کرشمه

 .زندگی آدم رو جاهای کثیفی می بره 

 :دکتر

 .متاسفم

 : کرشمه

 شما چرا؟. اونایی که باید باشن نیستن

 :دکتر

 .من می خوام کمک کنم

 :کرشمه

 (می خواهد برود).رتون رو سرمون کشیده شدهقبالً دست خی

 : دکتر

    ...طاها. کرشمه خانم شما مدتی با پسر من زندگی کردید. فای من نیستاین همه حر...صبر کنید

 ...من می تونم تو یه چشم به هم زدن هرچی تو زندگی آرزوشو داشتی برات فراهم کنم 

 چرا اجازه نمی دید این تلخی رو مثل قند براتون شیرین کنم؟

 :کرشمه

 .به تلخی عادت کردم. من از هرچی قنده متنفرم

 :دکتر

 .ولی برای جبراش حاضرم هر کاری بکنم. من باید اعتراف کنم در گذشته بازی ما خیلی تلخ بوده

 :کرشمه

 . شما می تونید جوونی و پاکی منو برگردونید

 :دکتر

 .به گذشته ها فکر نکنید من به شما آینده رو هدیه می دم

 :کرشمه

 چه طوری؟

 :دکتر

 .پسر من عاشق شما بود

 :کرشمه

 .ی خواستیدشما اینطور م

 :دکتر

 شما اینطور نمی خواستید؟

 :کرشمه

 گیرم که آره؟

 :دکتر

 نیاز هست ادامه بدم؟. هسوال و جواب دست خودتون

 :کرشمه

 . توی این چند سال گذشته از هیج موجودی به اندازه پسر شما متنفر نبودم

 :دکتر

 .بازی برد و باخت داره

 :کرشمه

 .ما تو همه بارامون باختیم

 :دکتر

طاها یه موج انفجار بزرگ خورده و همه حافظه اش پاک شده و تنها چیزی که به ...نمی دونم چرا خدا اینکارو با من کرد من

 ...خاطر می یاره اسم توئه 

  ...چرا حاال که خدا خواسته من گناهامو جبران کنم این اجازه رو بهم نمی دی..؟.این معجزه نیست

 ...توی همه کابوس ها و رویاهاش اسم شمارو فریاد میزنه...هذیون گفتناش توی همه...طاها توی همه تشنج هاش

 ...من می خوام شما دوباره قلبشو احیا کنید...از پسر من چیزی بجز یه تکه گوشت باقی نمونده

 ...یا هزارتا دروغ دیگه...یا االن سر می رسید..میگم که شما رفتید خرید...من دارم هر روز بهش دروغ میگم

 :مهکرش

 میشه با کلمات بازی نکنید؟
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 :دکتر

 .شما خیلی باهوشید

 :کرشمه

 ؟.برای تموم شدن این وضعیت اسف بار باید چکار کنم

 :دکتر

 ..خب راستش کاری که شما باید بکنید اینکه

 :کرشمه

 بدون طفره بگید از من چی می خواید؟

 :دکتر

 .حتی یه خونه مجزا براش خریدم من...حال طاها رو به بهبودیه من تصمیم گرفتم ببرمش خونه

 :کرشمه

 .خب این که خیلی خوبه

 

 :دکتر

 ...اون یکی رو می خواد که تر و خشکش کنه...مشکل اینجاست که من همیشه نمی تونم کنارش باشم

 .از طرفی اینکار از دست من ساخته نیست

 :کرشمه

 .من که خودم داشتم کلفتی می کردم دیگه شما چرا آقای دکتر

 :دکتر

 .اسمش کلفتی نیست

 :کرشمه

 چندتا گزینه پیش رومه؟

 :دکتر

 .هرچی بخوای بهت می دم

 :کرشمه

 اگه بگم نه مشکلی پیش می یاد؟

 :دکتر

 (سکوت).البته برای هردومون. بله

 مشکل تو چیه؟

 :کرشمه

 .من مشکلی ندارم

 :دکتر

 پس غصه یه چی رو می خوری؟

 :کرشمه

 .اونارو به کسی بگمدوست ندارم . غصه هام به خودم مربوطه

 :دکتر

 ...خب من برات می خرم غصه نداشتن ماشینو می خوری؟. بگو

 ...غصه نداشتن خونه رو می خوری ، گفتم که من براش یه خونه مجزا خریدم

 .من نمی دونم اینروزا چی به زن ها حال میده یا فاز میده اما تو بگو من غصه اش رو از تو دلت پاک می کنم

 :کرشمه

 ن اینکه نمی خوام با دیدن طاها عاشق چیزی بشم که نابودم کرده غصه م

 .(کرشمه آرام می نشیند. دکتر می رود تا اورا آرام کند. طاها دچار رعشه می شود) 

 .(نور می رود)            

 /.(5پایان صحنه)

 :مرد

 (نریشن)            

 ...آب از سر كه گذشت چه یه وجب چه صد وجب

 ...مرزم مي گفت بترس از آدمایي كه عاشق نیستن اما عاشق كردنو خوب بلدنآقاي خدا بیا

 ...من از باختن متنفرم...من تو زندگیم همیشه عاشق بازي بودم ولي نه بازي كه تو سروكارم با باختن باشه

 

 .(لباس سفید ، دستکش و ماسک به صورت دارد.کرشمه در حال تکاندن قالی. قالیشویی)

 :مرد

 .آقای صاب مسئول قالیشویی..؟.کسی اینجا نیست...المس...سالم
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 :کرشمه

 .مسئول تحویل قالی رفته خونه. برید فردا بیاید. عطیله آقات

 :مرد

 .فقط چندتا سوال دارم.من قالی ندارم خانوم

 :کرشمه

 . ی و حرومیشم می گیریمنجس.رفو می کنیم. رنگ می کنیم. پاک می کنیم. ما اینجا قالی هارو با مواد شوینده قوی می شوریم

 .ساعته لول تو دستتونه 42

 :مرد

 .سوال من درمورد قالی نیست

 :کرشمه

 ؟.بپرسید. پس چیه

 :مرد

 .من دنبال یه گمشده می گردم ، آدرس اینجارو بهم دادن

 

 :کرشمه

 فرشتون گم شده؟

 :مرد

 .دنبال یه خانوم می گردم به اسم کرشمه

 :کرشمه

 !رو نداریم آقا کرشمه؟ ما اینجا همچین کسی

 :مرد

 .ولی به من آدرس همین قالیشویی رو دادن

 :کرشمه

 .هرکی بوده خواسته سرکارتون بزاره

 :مرد

 .صدای شما خیلی شبیه اونه...آخه  یول

 :کرشمه

 منظورتون چیه؟

 :مرد

 .سالم .(کرشمه برمی گردد) کرشمه خانوم میشه برگردید؟

  .(گویا فشارش افتاده است...ل کرده و گوشه ایی می نشیندکرشمه سرش گیج رفته به زحمت خود را کنتر)
 ...شهر زیر آتیش مستقیم دشمن بود...به هرکی می رسیدم آمار تورو می گرفتم...اون روز خیلی دنبالت گشتم

 ...شونهدریغ از یه ن...ر به سنگرکوچه به کوچه ، سنگ...قیامتی برپا شده بود محشر کبری...از زمین و زمون گوله می بارید

 ...ولی ولکنت نبودم...رفته بودی تو زمینب شده آ

 ...از جون خودمون که مهمتر نیست ناقص الخلقهبا خودم گفتم جون اون پسره اومدم توی همون سنگر امدادی که بودی، 

 ...گفت...خواستم دستتو بگیرم برگردیم عقب اما اون پسره گفت

 .اون گفت مردی...دنبالت می گشتمباور کن اگه نمی گفت مردی تا صد سال دیگه 

 :کرشمه

 .برو بیرون. آره مردم

 :مرد

 ...گوش کن کرشمه

 :کرشمه

 ...گم شو بیرون...گفتم برو بیرون

 :مرد

 .باور کن هیچ کاری از دستم برنمی یومد وگرنه انجام می دادم

 :کرشمه

     ...هیچ می دونی بعد اون بمبارون چه بالیی سر من اومد...آره انجام می دادی

    ...می دونی اون طاهای عزیزتر از جون بابای لعنتیش چه بالیی سر من آورد 

 .(قرص می خورد)گم شو بیرون ...دیگه نمی خوام یه لحظه ام ریخت و قیافه نحس تو ببیمنم 

 : مرد

 هیچ از خودت نمی پرسی چطور بعد از این همه سال یه هو پیدام شده؟

 :کرشمه

 ...راحتم بزار...فقط برو...خوام بشنوم نمی...نمی خوام بدونم

 .دیگه گندشو باال نیار...من تو و طاها و دکترو همه اون کثافتای گذشته رو ریختم تو مستراح و یه سیفون کشیدم روش



 18 

 :مرد

 ...داشتمردی تا حاال که پیدات کردم آروم و قرار ناز وقتی فهمیدم نم...تو آزار بدممن برنگشتم که با زنده کردن گذشته روح

 .ولی تو حاال زنده ایی...بالیی بدتر از مردن که نیست...من نمی دونستم چه بالیی سرت اومده

 :کرشمه

 دوست داری بدونی چه بالیی به سرم اومده؟...بدتر از مردن بالیی نیست؟

 :مرد

 .آره اگه دونستنش از ندونستنش بهتره

 :کرشمه

  فرق دختر با زن چیه؟میدونی ...دو رفتی بسته میون عراقی ها ول کرطاها برای تقویت زبان عربی منو با دست و پا

 می دونی...دان چندتا گروهان دارهمی دونی یه گرمیدونی یه لشکر چنتا گردان داره؟می تونی به عربی تا هزار بشماری؟ 

 ...گروهان چندتا دسته داره

 ...ده سرت می یامی دونی اگه هر کدوم بخوان یه انگشت بهت بچسبونن چه بالیی ب

 ...دارهمی دونی تصویر یه خرگوش سفید با دستای بسته تو چشمای یه گرگ چه حسی 

 .(گریه امانش نمی دهد)ردم وگرنه خدا می دونه چه بالیی به سرم می آوردنومن شانس آوردم که به پست کله گنده هاشون خ

 :مرد

 .طاها برگشته

 :کرشمه

 چی؟

 :مرد

 .ی توی سرشاون برگشته با یه زخم کار

 :کرشمه

 .تورخدا نه...نه....نه

 :مرد

 .از بدی روزگار تنها چیزی که به خاطر میاره تویی

 :کرشمه

 .دارم دیوونه میشم از اینجا برو

 :مرد

 .بزار اول حرفمو بزنم

 : کرشمه

 .نمی خوام بشنوم

 :مرد

 .بازی داره دوباره شروع میشه...به نفعته که بشنوی

 :کرشمه

 .من نیستم

 : مرد

 .نمی تونی که نباشی، چون قرعه به نام تو افتاده

 :کرشمه

 ...شبا تا صبح کابوس می بینم...هفته ایی سه بار می رم پیش روان پزشک...قرص مصرف می کنم...من دیوونه ام

 .کابوس یه نارنجک که ای کاش منفجر می شد 

 :مرد

 به خاطر اینا ...من مرض قند گرفتم...وضعیت هیچ کدوم از ما بعد از اون ماجرا خوب نبوده...متاسفم

 .(کرشمه با حراس قند را می نگرد. یه مشت شیرینی از جیبش بیرون آورده در میانشان یک حبه قند است) 

 :مرد

 ...دکتر میگه اگه همینطور ادامه بدم پاهام قطع میشه...هر روز باید دیالیز بشن...کلیه هام از کار افتادن

 .رو ترک کنم لعنتیی ولی من نمی تونم این قندا

 :کرشمه

 .این در مقابل بالیی که قندا سر من اوردن هیچه

 : مرد

 نمی خوای بدونی از کجا آدرستو پیدا کردم؟

 :کرشمه

 .برام مهم نیست

 :مرد

 .تو یه پرونده داری...اگه بگم مهم بودنشو می فهمی
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 :کرشمه

 ؟.کدوم پرونده

 :مرد

 .میشه از رابطه تون با اون عراقی ها بگی خواهر (ویی می شوندبه صورت بازی در بازی وارد فضای بازج)

 :کرشمه

 من اونجا اسیر بودم مگه ندیدید؟

 :مرد

 .اسیرارو که توی سنگر فرماندهی نگه نمی دارن

 :کرشمه

 .من یه دختر بودم

 :مرد
 ...از رابطه تون با اون سرهنگ استخبارات سعدون!...توضیح بدید خواهر بیشتر 

 :کرشمه

 از خودشون نمی پرسید چه بالیی سرم آوردن؟چرا 

 

 :مرد

 .دوست داریم از زبون خودتون بشنویم

 :کرشمه

 .اونا هیچ دلیلی برای محکوم کردن من پیدا نکردن...اون پرونده بسته شده

 : مرد

 .بخونش .(نامه ایی از جیبش در می آورد)

 :کرشمه

 این چیه؟

 :مرد

 .بخونیش متوجه میشی

 : کرشمه

 .دنشو ندارمحوصله خون

 :مرد

 ...وصیت نامه طاهاست...خود دانی

 :کرشمه

 مگه نگفتی اون هنوز زنده اس؟

 :مرد

 .میدونی که این یه رسم بوده...آره ، اینو شب قبل عملیات نوشته

 :کرشمه

 .خوندنش چه کمکی به من می کنه

 :مرد

 .نیمولی به ما کمک می کنه پایه های همکاریمونو با تو محکم تر ک...به تو نه

 :کرشمه

 مثالً چی توش نوشته که می تونه پایه های همکاریتونو محکم تر کنه؟

 :مرد
 درست که توی قانون ما دو نوع وصیت وجود داره اما به نظر من نوع دیگه ایی از وصیت نامه ها وجود داره که باید

 .به انواع اونها اضافه بشه  

 :کرشمه

 .اون چه نوع وصیت نامه یی که باید به خاطر شما به دو نوع دیگه اضافه اش کنن خب...میشه ها اُ مثل اینکه خیلی ئم سرت

 :مرد

این نوع وصیت نامه ها مربوط به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس میشه که از قضا از جنبه اطالعاتی بسیار باالیی هم 

 .و از جنبه قانونی با چارتا سند منگوله دار اصل برابری می کنن...برخوردارن 

 :کرشمه

 مگه طاهای ماهم بلد بوده از این نوع وصیت نامه ها بنویسه؟

 :مرد

ستثنا نبوده و اتفاقاً چیزای جالبی ئم متذکر فرمودن که اگر مطالعه بفرمایید متوجه طاهای ما هم از این قاعده م...بعله

 .عرایض بنده خواهید شد 
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 :کرشمه

 .(ر داده و به صورت مرد پرتاب می کندنامه را ج)این چرت و پرتا چیه این تو نوشته؟ 

 .حاال دیگه وصیت نامه ئم وجود نداره...مزخرفه

 : مرد

 .از اولشم وجود نداشت

 :کرشمه

 چی از اولشم وجود نداشت؟

 :مرد

 .این زیراکسش بود منهیعنی اصلش پیش 

 :کرشمه

 .من دارم دیوونه می شم

 :مرد

 ...شروع کردیم باید تمومش کنیم...این یه بازیه

 ...تو مجبوری بازی کنی...دکتر خیلی پسرشو دوست داره می تونه عروسشم همونقدر دوست داشته باشه

 ...ولی اینبار سعی کن خوب بازی کنی

 :کرشمه

 .من از بازی متنفرم

 :مرد

 ...بازی رو که بلد باشی ازش لذت می بری...توی این چند سال باید قواعدشو یاد گرفته باشی 

 .ادن از امروز خودت بازی کنتا دیروز بازیت د

 :کرشمه

 .شرایط من مناسب نیست

 :مرد

 .شرایط اونا مناسبه

 :کرشمه

 .یعنی هیچ راهی پیش روم نیست

 :مرد

 .پدر طاها یه متخصص و جراح قلبه چرا قلبتو نمی دی دستش تا یه نگاهی بهش بندازه

 :کرشمه

 .باید فکر کنم

 :مرد

 ...ذ پاره هام در نظر بگیرتو تفکراتت این کاغ...خوب فکراتو بکن

 ...قبالً که خدمت دوستان بودی...میدونی هیچ عاقب خوشی در انتظار کسایی که توی جنگ خراب کاری کردن نیست

 .تو زمین بازی می بینمت (می خوردیه حبه قند )من یه روز از مرض قند می میرم ولی نمی تونم ترکش کنم ...پس دقت کن

 .(نور می رود)

 

 

 /(6حنهپایان ص)

 (طاها روی تخت بیمارستان دراز کشیده و کرشمه کنارش نشسته و یک گوشی پزشکی در دست دارد / بیمارستان صحرایی ) 

 :کرشمه 

 ؟ ...طاها              

 : طاها

 ... جان طاها              

 : کرشمه

 ؟ ...جنگ که تموم بشه چکار می کنی              

 : طاها

     برام تصمیم گرفته ، این اولین باری بود که  مراستشو بخوای تو زندگیم همیشه بابا... تا حاال بهش فکر نکردم ... دونم  نمی             

 ...تصمیم می گرفتم خودم             

 : کرشمه

 ... دومین بار             

 : طاها
 ؟ ...چرا دومی            

 : کرشمه

 ؟ ...به جبهه بود دومیش اولیش که اومدن             



 21 

 : طاها

 ؟ ...دومیش             

 : کرشمه
 ... دومیش منم دیگه             

 : طاها
 ...وقتی میگی قلبم تند تند می زنه             

 : کرشمه

 ... راست میگیا داره تاالپ تولوپ صدا میده ...  ها... ؟ بزار نبضتو بگیرم ...کو             

 : طاها
 ( مرد وارد می شود ) ... ؟ من بهت دروغ نمیگم کرشمه ...آره یه حس عجیبیه            

 : مرد
 (طاها فریاد آخ سر می دهد ... کرشمه ناگهان مشتی بر شکم طاها می زند )... سالم بر مجاهدین در راه خدا ... یاهللا            

 : کرشمه

 ... بچرخ ... آره همینطوری ... سرتو خم کن انگشتتو بزار زمین ... بیا پایین ... ؟ بیا پایین ....؟ پیچ میده ...خیلی درد داره            

 اینا... (کرشمه سطلی جلوی دهن طاها می گذارد و طاها باال می آورد ... طاها بی رمق دور خودش می چرخد ) ... بچرخ            

 ... قبل از مصرف حتما بجوشونید ... باید تاریخ کنسروا رو بخونید . ..همش بخاطر کنسروای تاریخ گذشته ست            

 

 :طاها

 ... چشم ... بله          

 : مرد

 سالم خواهر امدادگر خسته ... اجر مجاهدتتون رو با این کنسروای تاریخ گذشته ذایل نکنید ... احوالکم بهتر ... سالم برادر طاها         

 ... نباشید خدا قوت         

 : کرشمه

 ... ؟ سالم ...کاری داشتین ( بی تفاوت )            

 : مرد

 ... و یه سرکشی کنم همین  بپرسم ن رونه همینطوری اومدم احوالتو        

 : طاها

 سرکشی؟        

 : مرد

 یشبه که خواب به خواب شدم ، یا نمی دونم بخاطر بمب بارون د... یه نموره بدنمم درد می کنه ... همچین سرکشی هم که نه         

 خواهر امدادگر اگه میشه یه ... فکر کنم بخاطر آب و هواست ... ؟ آخه اصال با آب و هوای جنوب حال نمی کنم ...نمیدونم چی         

 ... قرصی کپسولی چیزی بدین خودمونو بسازیم         

 :کرشمه

 ...ما اینجا از اینجور قرصا نداریم             

 : مرد

 ؟ ...سرم مرم چی            

 : کرشمه

 ...نداریم             

 :مرد

 ؟ ....شربت ... دوا موا            

 : کرشمه

 ... نداریم            

 : مرد

 ؟... آمپول مامپول ، سرنگ           

 : کرشمه

 ... نداریم            

 : طاها

 ... داریم          

 : کرشمه

 ... نداریم بابا             

 : طاها

 ... گناه داره یه چیزی بهش بزن دردش آروم شه ... چرا بابا خودم دیدم تو اون قفسه پشتیه          

 : کرشمه

 ... بلد نیستم ( یواشکی )            
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 : طاها

 ...شما تشریف ببرید پشت پرده برادر ... خب بهتر همون رو بهش بزن ( بلنـــــد )            

 : مرد

 ... بدنم شده مثل یه تیکه چوب ... خیر ببینی ... خدا از برادری کمت نکنه برادر طاها            

 : طاها

 ... االن خواهر امدادگر یه شل کننده بهت می زنه خوب میشی           

 : مرد

 ؟ ...من آماده بشم ... ( از پشت پرده روی تخت خوابیده ، سرش پیداست )          

 : طاها

 ... بله بله          

 : مرد

 ... یا حسین         

 : کرشمه 

 ؟ من آمپول زدن بلد نیستم فلج میشه ها ؟ ...چکار می کنی طاها          

 : طاها

 ...ازش خوشم نمیاد بیا یه حال درست حسابی بهش بدیم ... یه چند وقته حس می کنم این بابا ما رو می پاد ... بهتر          

 

 :کرشمه

 ... می ترسم ... آخه من اصال بلد نیستم ... گناه داره طاها ( خنده )            

 : طاها

 ...( در حال آماده کردن سرنگ ) ناسالمتی بابای ما دکتر ها ... ترس نداره خودم یادت میدم            

 : کرشمه

 ... بابا نکن گناه داره             

 : مرد

 ... پس چی شد برادر ما مردیم از درد             

 : طاها

 ... االن آماده میشه            

 : مرد

 ... بعضی موقع یه حال درست حسابی به همه میده ها م با همه ی نامردیش ه اماین صد             

 : طاها

 حال میده ؟           

 : مرد

 ... مرده ست که آدم میتونه محیط اطافشو خوب ببینه و  تو همین زمان های... این وقت اضافه ها دیگه          

 : طاها

 ... آماده ست          

 : مرد

 ... خب شکر خدا          

 : کرشمه

 چطوری بزنم ؟          

 : طاها

  (با دست نشان می دهد)...اینطوری فرو میکنی داخل بعد خالیش می کنی          

 : کرشمه

 ... باش          

  :طاها

 ...می گفتی برادر         

 : مرد

 ... آخه چیه این جنگ ... تازه زیبایی ها رو درک می کنه ... آدم اطافشو که بهتر می بینه ... آها داشتم می گفتم        

 : کرشمه

 ... شل کن برادر          

 : مرد

 ... یا زهرا ... آی ... آخ ... شله شله          

 : کرشمه

 ... شکست (از پشت پرده برمی گردد)           
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 : طاها

 چی شکست ؟           

 : کرشمه

 ... سوزن            

 : مرد

 ... چکار کردی خواهر امدادگر درش بیار ... آی مردم          

 : طاها

 ؟... مگه چطوری زدی          

 : کرشمه

 ... همونطوری که خودت گفتی          

 : مرد

 ... درش بیار ... سوزه  خیلی می        

 : کرشمه

 ... صبر کن بابا شکسته         

 : مرد

 چی شکسته ؟ ... یا شاه عبدالعظیم        

 : کرشمه

 ... سوزن شکسته ... گفتم شل بگیر           

 : مرد

 ...درش بیارین ... یکی به دادم برسه ... وای مردم         

 : کرشمه

 حاال چکار کنیم ؟ (  رو به طاها ) ... مگه ترکش خوردی ... د داد و بیداد نکن صبر کن بابا اینق         

 : طاها

 ... باید با یه چیزی بکشیمش بیرون         

 : مرد

 ... بکشینش بیرون ... بکشینش بیرون        

 : کرشمه

 ...من نمی تونم           

 : طاها

 اینجا پنس داری؟ ( با خنده )          

 : کرشمه

 ... پنس چیه من نمی دونم          

 : مرد

 ... یا حسین شهید یکی کمک کنه         

 : کرشمه

 ... هزارون نفر میان اینجا دست و پا ندارن ، به اندازه ی تو سر و صدا نمی کنن ...بابا یواش تر         

 : مرد

 ... درش بیارین ... کنم به صلیب سرخ حالل احمر شکایت می ... ازتون شکایت می کنم        

 : طاها

 ... نترس بابا اینکه همش یه سوزنه         

 : مرد

 طاها با سیم چین می رود پشت  ،کرشمه از خنده روی تخت می افتد ) ... جون برادر طاها پاهام حس نداره فکر می کنم فلج شدم        

 (پرده        

 : طاها

 ... صبرکن االن درش میارم        

 : ردم

 .... یا امام هشتم ... وای خدایا         

 : طاها

 ؟...دیدی درد نداشت ... بیا درش آوردم ... خالص         

 : مرد

 ... خدا می دونه زخمیا از دست شما چی می کشن ... داغونم کردین ... خدا ازتون نگذره ... اصال درد نداشت        

 : کرشمه

   ...حاال یادت باشه برا دفعه ی دیگه ... گه باید شل می گرفتی دی        
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 : مرد

 ؟ ...سوزنه کو ... االن مستقیم میرم امور جانبازان  ...دفعه ی دیگه ؟ اگه خمپاره ی شصت هم بشینه تو ماتحتم اینجا نمیام        

 مرد شلوار بدست و فریاد زنان خارج ... صدای سوت خمپاره ) برادر طاها به نظرت رو این سوزنه چند در صد جانبازی میدن ؟        

 ... ( صدای انفجار ... طاها و کرشمه زیر تخت بیمارستان می روند ... می شود        

 : صدای مرد از بیرون

 نفجا دوم صدای ا... نگاهی عاشقانه ... طاها و کرشمه به هم می نگرنند و می خندند ) ... یا علی ... یا زهرا ... یا حسین زدن          

 ( نور می رود          

 (/7پایان صحنه ی )

  

 

 .(کرشمه کنار مرد ایستاده است. طاها روی صندلی نشسته و حالت روانی بدی دارد/خانه کرشمه و طاها /سالها بعد از جنگ )

 : کرشمه

 با توئم گفتم چرا اومدی اینجا؟  .(خونه را بررسی می کند) کاری داشتی اومدی اینجا؟ 

 .(حاسبه می کندقدم هایش خانه را متر کرده و م اب)

 :مرد

 چند متره؟

 :کرشمه

 چی چند متره؟

 :مرد

 ؟.زیربنای این خونه

 :کرشمه

 .متر هفتادصد و 

 : مرد

 سه خوابه اس؟ .(سوتی می کشد)

 :کرشمه

 .بله سه خوابه اس

 : مرد

 .ردیفه .(به کنار مستراح رفته و حض می کند)

 :کرشمه

 چی ردیفه؟

 :مرد

 .ستراحم

 :کرشمه

 شه بس کنی می

 :مرد

 اینجا چند آب خورد برات؟. محله شم خوبه

 :کرشمه

 .من چه می دونم بابای طاها خریده

 :مرد

 جای راحتی یه نه؟...مستراحشم که ردیفه...دستش درد نکنه هم بزرگه هم شیکه

 :کرشمه

 .بله اگه مزاحم نداشته باشیم

 :مرد

 ا ه مگه مزاحم دارید؟

 :کرشمه

 .بگی اینجا چه غلطی می کنی میشه

 :مرد

 .مثل اینکه یادت رفته بخاطر غلط کاری های منه که االن اینجایی

 :کرشمه

 خب که چی؟

 :مرد

 .من از این صندلی خوشم میاد ولی حیف که خونمون اینقدر جا دار نیست که بخرم

 :کرشمه

 بعد داللی ، سمساری شغل جدیدته؟
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 :مرد

 هواشو داری؟خوب . این بابا اوضاعش ردیفه

 :کرشمه

 ا ربطی ئم داره؟ممگه به ش

 :مرد

 ...مثالً منو تو یه زمانی همکار بودیم...خیلی داری بد حرف می زنی ها

 :کرشمه

 .از خونه من برو بیرون

 :مرد

 .شنیدم گفتی مال دکتره...ا ه کی صاب خونه شدی

 :کرشمه

 حرف حساب؟.شنیدی که شنیدی

 .(قندی می خورد: )مرد

 بزنیم؟. وبهحرف حساب خ

 :کرشمه

 .ما با هم حساب کتابی نداریم

 :مرد

 .د نشد اومدی که نسازی

 :کرشمه

 .گم میشی بری ، یا زنگ بزنم به دکتر

 :مرد

 .حرفم که تموم بشه می رم

 :کرشمه

 .پس زودی بزنو برو که من حوصله شر و ور شنیدن ندارم

 :مرد

 .من سهم می خوام

 :کرشمه

 از چی؟

 :مرد

 .هاز چیزی که حقم

 :کرشمه

 تو چه حقی تو زندگی من داری؟

 :مرد

 ...فکر کردی به خاطر کیه که االن اینجایی

 .اگه من پیدات نکرده بودم باید تا آخر عمرت مثل کلفتا فرش می شستی که از بوی گند ماده شوینده مردم از ده متریت فرار کنن

 :کرشمه

 .اینا به من ربطی نداره تو حساب کتاباتو با دکتر کردی

 :مرد

 .دکتر حساب منو مسدود کرده

 :کرشمه

 .پس دور بازی تو تموم شده و می تونی بری کپه مرگتو بزاری و بمیری

 :مرد

 .من حقمو می خوام چیزی که براش زحمت کشیدم

 :کرشمه

 ..شتاوالی قرمز...سرفه های ممتدش..لب های اویزونش...این منم که هر شب گره ثابت ابروهاش...تو چه زحمتی کشیدی

 ...مل می کنمحچشم های کم سوشو دستماالی خونیشو ت

 ...این منم که شب تا صب باال سرش می ایستم تا دست و پاهام به گز گز کردن می افته

 تو چه حقی رو از من می خوای بی شرف؟

 :مرد

 ...ط زندگیت سوسه بیامکاری نکن وس...کار منو راه بنداز...ببین...من شرافت مرافت حالیم نی...اینو خوب اومدی...شرف

 ...یادت نرفته که ممن بچه زرنگ

 :کرشمه

 .من خطایی نکردم که بخوام بترسم...این تو و این دکتر.من کاری از دستم بر نمی یاد

 :مرد
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 .این یارو چرا قیافه اش مثل معتاداس...نکردی ها؟

 

 :کرشمه

 .بخاطر مرفینه

 :مرد

 .واسمون باشه دیگه مرفین نزنیمح...مرفین قیافه آدمو اینقدر خراب می کنه؟

 :کرشمه

 از جنگ برگشته اینو می فهمی؟...مشکل اعصاب داره...اون یه مجروحه

 :مرد

 چرا دستاشو می بندی؟...چه زخم هایی داشته و ما نمی دونستیمجنگ ...جای طنابای روی دستشم مال زمانای جنگه؟

 :کرشمه

 ...مشمجبورم ببند. گاهی اوقات کنترلش دست خودش نیست

 :مرد

 .(چند سیلی به او می زند)خوبی سر پایی...هی عمو اوضات ردیفه

 :کرشمه

 .ولش کن اذیتش نکن

 :مرد

 .وای عزیز شده برات

  :کرشمه
 .به تو مربوط نیست

 :مرد

 دکترم می فهمه؟

 :کرشمه

 .اگه بفهمه هم مشکلی پیش نمی یاد

 :مرد

 ...دی من حس می کنم هر شب تا صب این بنده خدارو شکنجه می

 ...بعد...دستاشو می بندی به یه صندلی همون طور که اون دستای تورو بسته بود

 :کرشمه

 .دهن کثیفتو ببند

 :مرد

 .باشه باشه که از الشه تو کثیفتر اُ اُ دهن من چقدر کثیف

 :کرشمه

 .گم شو از این خونه برو بیرون وگرنه خونه رو رو سرت هوار می کنم...خفه شو

 :مرد

 .(تا در خانه می رود ولی باز می گردد)منتظرم باش...ولی برمی گردم...ولی...می رم...لی خبخی...باشه 

 ...فقط یه چیزی کم داره یه قاب عکس بزرگ از یه مرد نظامی. راستی دکراسیون خونه تون خیلی قشنگه

 عبود؟...سعدون..اسمش چی بود

 :کرشمه

 .گم شو بیرون کثافت لجن

 :مرد

 ...هوای این رفیقمونم داشته باش...برای خودت بدتر میشه...تر چیزی نگواز مالقاتمون به دک

 ...یهمچی با نظامی جماعت حال می کن...هرچی باشه اونم نظامی بوده...نمی دونم چیزی داره که سرگرمت کنه یا نه

 .(نور می رود)...می بینمت خیلی زود

 (/8پایان صحنه)

 .(ت نشسته و زانوهایش را بغل كرده استطاها با حالتي خیره روي تخ)           

 :طاها

 (نریشن)

 ...یه بازنده كه ریشش وصل میشه به تیرو تركشو خمپاره...من یه بازنده ئم به همین سادگي

 ...امروز اصالً روز خوبي نیست...تركش هایي كه از خونو گووشتو استخون گذشتن و سرد شدن

 ...من روزاي خوبم رو فراموش كردم...رشهمعني یش مثل گریه هاي یه جنین توي شكم ماد

 ...لحظه ي متعفن مزه ایي كه به ناچار باید چشیدش...كابوس...خواب...بهم مي گن دارم كابوس مي بینم

 ...تمام تلخي یه خاطره توي سرم رسوب كرده..شدم من مریض...اما زنده موندن چي؟

 ...زش آویزنهمغزم شده مثل یه تیكه سنگ كه قندیل هاي زهري خاطرات ا

 ...دارم خفه مي شم...قندیل هایي كه از مغزم توي حلقم رسوب كردن و دارن راه نفسمو بند مي یارن
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 ...اي كاش فقط مي تونستم یه كلمه از افكارم را به زبون بیارم...خیلي بده آدم ندونه چي داره سرش مي یاد

 .(طاها شروع به حرف زدن مي كند)اي كاش مي تونستم بگم 

 .(نور مي رود)...كرشمه...كرشمه...شمهكر

 :دکتر

 .قبول زحمت کردین..صفا اوردین...خیلی خوش اومدین

 :مرد

 ...ال اون به گردن ما حق دارنطاها و امث..این وظیفه ماست..رفیهنه بابا این چه ح

 .یعنی شکه شدم...همین که خبرو شنیدم نفهمیدم از خوشحالی چکار کنم

 : کرشمه

 .شکه شدن اصالً برای مرض قندتون خوب نیست..باید خودتونو کنترل کنید .(وارد می شودبا سینی چایی )

 :مرد

 ...بابا یا مامان...اولین کلمه ایی که به زبون آورد چی بود...خب حاال بگذریم...باید مواظب باشم...آره خب

 :دکتر

 بهمون بگو چی گفت؟..کرشمه می دونه...من اونجا نبودم

 : کرشمه

 .کرشمه آره گفت

 :مرد

 .ذکی اینو که قبالنم گفته بود

 :کرشمه

 .یه جوری گفت که انگار همه چیزیای گذشته یادش اومده...آره ولی اینبار فرق می کرد

 :مرد

 .واقعاً همه چیز یادش اومده

 :دکتر

 .کنه حافظه اش برگردهولی دکترش گفت اگه بتونید قسمتی از خاطرات گذشته رو براش زنده کنید مم...همه چیز همه چیز که نه

 :مرد

 مگه نه کرشمه خانوم؟...اگه برگرده که عالی میشه

 :کرشمه

 .چایتون سرد نشه

 :دکتر

 پس قندش کو دختر؟

 :کرشمه

 .گفتم نیارم شاید هوسی بشنو بخوان بخورن...ایشون مرض قند دارن

 :مرد

 رکدوم بخوان یه دونه قند بخورن چه قیامتی میشه؟راست میگه آقای دکتر چین یه میلیاردو خوردی جمعیت داره می دونی اگه ه

 :کرشمه

 .شمام یه دونه بدون قند امتحان کنید زیادم تلخ نیست

 :مرد

 .تلخه قهوه اس نه چاییآره چون اون چیزی که 

  :کرشمه
 .چقدر زود چایی می خورید

  :مرد
 .بخاطر اینکه یه ریشمون به ترک ها میرسه

 :کرشمه

 .ترک بودن دارهچایی خوردن چه ربطی به 

 :مرد
 .آخه ترکا زیاد چایی می خورن

 :کرشمه

 .چرا استکانو کج توی نعلبکی گذاشتی. حاال زیاد خوردنشون به کنار 

 :مرد

 .از دوستم یاد گرفتم

 :کرشمه

 احیاناً دوستتون نگفت چرا اینکارو می کنه؟

 :مرد

 .این یه رسمه



 28 

 :کرشمه

 مفهومش چیه؟

 :مرد

 .زیاد مطمئن نیستم

 :کرشمه

 .اونم به صاحب خونه...بیشتر به یه نوع بی احترامی شبیه می مونه

 :مرد

 .در واقع این یه تشکر از صاحب مجلسه...فکر نکنم بی احترامی باشه

 :کرشمه

 تشکر؟

 : مرد

 ترکا اینکارو می کنن تا بفهمونن چایی آوردن برای پذیرایی از مهمون مهمه ولی مهمتر از اون دیدن روی ماهه 

 .احب خونه اسخود ص 

 نظر شما چیه دکتر؟

 :دکتر

 .خب راستش من خیلی با فولکلور ترکا آشنایی ندارم ولی فکر می کنم یه همچین چیزی وجود داشته باشه

 :مرد

 .رزم قدیمی یه ذره شدهدلم برای حرف زدن با یه هم...ویمخب حاال اگه اجازه بدید یه دو کالمم از زبان آقا طاها بشن

 :دکتر

 ..ی از خاطرات گذشته چیزی رو به یادش بیاری می تونه تو بهبودیش خیلی موثر باشهاگه بتون

 :مرد

 !خاطراتشو یادش بیارم...من اومدم اینجا که همینکارو کنم دیگه

 :کرشمه

 از صب تا حاال توی مطب دکتر بوده...اس طاها امروز خیلی خستهولی 

 :دکتر

 ...یک ساعت دیگه پرواز دارم...اینجا بمونمنمی تونم زیاد ... منم دیگه باید کم کم برم

 .می خوام گزارش لحظه به لحظه بهبودیشو بهمون بدی...اونجا که برسم زنگ می زنم...کن خوب از طاها مراقبت کنی سعی

 :کرشمه

 .چشم

 :مرد

 به سالمتی خارج از کشور تشریف می برید دیگه؟

 :دکتر

 .نبله با اجازتو

  :مرد
 ؟...کشوری چه...صاحب اجازه باشید

 :دکتر

 .یه همایش تخصصی بیمارای قلبی قراره توی دوبی برگزار بشه که منم یکی از سخنراناشم

 :مرد

 عربی مربی واردی؟

 :دکتر

 منظورتون چیه؟

 :مرد

 .توی دوبی همه عربی حرف می زنن. مگه نمی دونید

 :دکتر

 .باشه می تونه با همه ی دنیا ارتباط داشته باشه انگلیسی زبان زنده دنیاست و هرکی بتونه بهش تسلط داشتهمن به نظر 

 :مرد

 .ملتفط که هستید...برای چیزای دیگه...باید عربی ئم بلد باشی...ولی من خودم قبالً اونجا بودم...از اون لحظ که بله

 :دکتر

 .متاسفانه بلد نیستم

 :مرد

 .پس بهتره یه مترجم با خودتون ببرید

 :دکتر

 بله؟

 :مرد
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 .(استکان ها از دست کرشمه می افتد)مگه نه؟ استادشون آقای سعدون ...بی فول صحبت می کننکرشمه خانم عر

 

 : کرشمه

 .ببخشید

 :مرد

 .اشکال نداره پیش می یاد دیگه

 :دکتر

 .بیشتر مواظب باش

 :کرشمه

 .چشم

 :دکتر

 .باهام در تماس باش...من دیگه باید برم

 :مرد

 .ن خودم اینجا هستمبرید به سالمت ، نگران هیچ چیز نباشید م

 :کرشمه

 مگه تو نمی خوای بری؟ 

 :مرد

 .من تازه می خوام با رفیقم اختالط کنم...کجا برم؟

 :دکتر

 .از من خداحافظ

 : مرد

 .( کرشمه تا پشت در دکتر را بدرقه می کند)به سالمت 

 : کرشمه

 تو نمی خوای گورتو گم کنی؟ (رو به مرد). به سالمت

 :مرد

 .تر چی گفت؟ باید از طاها مراقبت کنممگه ندیدی دک...نچ

 :کرشمه

 .گم شو برو بیرون...دکتر منظورش من بودم نه تو

 :مرد

 امشی؟...گم شو بیرون به عربی چی میشه؟ تعل

 :کرشمه

 ...گم شو بیرون لجن...ورشو در می یاری نکبتدیگه داری ش

 :مرد

 .لجت که در میاد حال می کنم

 :کرشمه

 .کثافتگفتم گم شو بیرون آشغال 

 :مرد

 آقا طاها من برم؟...االنم که دیگه حواسش سر جاشه اگه گفت برم دیگه می رم...بعد دکتر آقا طاها اینجا صاحب خونه اس

 :طاها

 تو کی هستی؟

 :مرد

 ...بیمارستان صحرایی...اوایل جنگ...جنوب...منو یادت نمی یاد...آ ببین تازه ایشون می خواد اختالط کنه

 تو از ترس تو خودت خراب کرده بودی و من کمکت کردم یادت نیومد؟...ن می کردنداشتن بمبارونمو

 .(می خندد و یک قند می خورد)

 :طاها

 (صدای انفجار ،موجی عصبی طاها را می گیرد) .قند

 :مرد

 قند می خوای؟

 :طاها

 ...کرشمه...کرشمه...کرشمه

 :مرد

 .اه کردی که همونجا نکشتیش االن بالی جون همه مون شدهاشتب...آره اون دختره نفوذی ئم اینجاس (کمی ترسیده) 

 :طاها

 تو اینجا چکار می کنی؟ (به سمت کرشمه)
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 :کرشمه

 .زنتم...من

 :طاها

 این چی میگه؟

 :مرد

 .قا طاهاآده پایین رف میزنه که تا گوش هاتون اومداره از یه کاله گشاد ح

 :کرشمه

 .هیچی یادت نمی یاد...نکن حافظه ات رو از دست دادیبه حرفاش گوش نکن تو موج خوردی به حرفاش گوش 

 :طاها

   تو زنده ...چرا یادم می یاد همه چیز داره یادم می یاد(زند و خودش را کنترل می کند دستانش می لرزد رعشه وار فریاد می)

 ؟.موندی             

 :مرد

 .بود مرد شریفی...باید از آقای سعدون اون سرهنگ استخبارات تشکر کنیم

 :کرشمه

 چرا داری مزخرف می گی؟

 

 :طاها

 ؟.تو توی خونه من چکار می کنی نفوذی

 :کرشمه

 ...اصالً تو چرا زنده موندی...چرا دیگه دست از سرم برنمی دارید...از این کلمه متنفرم...نفوذی...نفوذی...نفوذی

 ...رزمای عاشق شهادتت الی خاکریزای شهر جنگی گم نشدیچرا مثل بقیه هم

 ...از روزی که اومدم تو خونه ات هر شب تا صب این قصه رو برات تکرار کردم ولی تو حواس نداشتی

 ...ولی حاال یه بار دیگه برات تعریف می کنم

 ... من تظاهر می کردم نگران شمام...آقا طاها می خوام بدونی همه کارای من از سر تظاهر بود

 ...من تظاهر می کردم شمارو دوست دارم

     یادت  گیچ میرفت روز کزایی که توی خونه من به هوش اومدی و سرت از ضربه چماقی که این مرد به سرت زده بود اون

 ...میاد            

 ...پدرت نمی خواست که تو بجنگی...از طرف پدرت ماموریت داشتم که تورو برگردونم عقب...من نفوذی بودم آره

 ...ینقدر تلخ باشههیچ فکر نمی کردم که آخرش بخواد ا

 ...روزی که دستامو به صندلی بستی و میون هزارتا گرگ ولم کردی یادت می یاد

 .(از جیبش یک نارنجک در می آورد)ای کاش بهم یه فرصت می دادی...توحتی دهنمو بستی تا نتونم بهت حقیقتو بگم

 :مرد

 یا حضرت عباس این چیه؟

 : کرشمه

من فرصت نکردم ضامن این      ...گفتی فقط ضامنشو بکش...لحظه آخر گذاشتیش توی دستم...ب یادت بیادبیا بگیرش این باید خو          

   حاال ...حاال خیالت راحت شد...ترکوندنم...بوووووووووووووووووووووووم...بعثی ها امدنو ضامنمو کشیدن...لعنتی رو بکشم           

 ...همینا رو بدونیحافظه ی کوفتیت برگشت؟میخواستی           

 :طاها

 وای وای وای وای وای          

 :کرشمه

 مرد باشو این کارو بکن...هم من هم بابات هم خودت ...همه راحت میشن...فقط کافیه ضامنشو بکشی...بیا بگیرش           

 .ن این بازی برای همه مون تموم بشهیه کاری ک...حاال نوبت توئه فقط ضامنشو بکش...خواستم بکشم ولی جراتشو نداشتم           

 :مرد

 ...من با این و پدر شما هیچ رابطه ایی نداشتم...اینا همه اش دروغ...صبر کن آقا طاها

 ...شهر داشت سقوط می کرد. تو بیمارستان صحرایی...منو یادت نمی یاد...من اصالً بی تقصیر بی تقصیرم

 ...تورخودا با شمام...توروخدا بزار من برم آقا طاها...نکارارو ندارممن عرضه ای...من از ترس تو خودم شاشیده بودم

 : طاها

 .(آرام نارنجک را باال می آورد)

 :مرد

ا می کند و با هم درگیر می شوند طاها شروع به شمارش   مشتی به سمت کرشمه ره). اصالً همه اش تقصیر توئه هرزه کثافت

 (یی می رود و در را می بنددکرده مرد ترسیده و به دستشو            

 

 : طاها

 (، کرشمه در را از بیرون می بنددطاها نارنجک را از باالی دستشویی به داخل می اندازد)...هزارو... هزارو دو...هزارو یک
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 :مرد

 ...کرشمه باز کن لعنتی...کرشمه

  .(نور می رودصدای انفجار،)           

 /(3پایان صحنه )

 (نریشن: )کرشمه

      ای کاش گوشهای دلمون اینقدر سنگین نشه ...ای کاش آدما برای چیزایی که از دست میدن داشته های دیگرون رو نابود نکنند         
   ای کاش به جای لطافت گل خشونت خارو داشتیم تا ...که با پا گذاشتن روی دیگرون صدای خورد شدن استخونهاشونو نشنویم         
 ای کاش...ای کاش ...ا میزاره رومون از درد جیغ بکشههر کی پ         
 (زخمهایی بر سر و دستشان وجود دارد که نشانه موج انفجار است ... طاها و کرشمه نیمکتی در پارک )       

  :طاها
 ...چقدر سرد و شکننده شده این روزا        

 :کرشمه

 ...اونقدر ساکت که فقط میشه صدای کالغ هارو شنید...ط ساکت و خالی شدهفق...درست مثل زمستون شصت و شش...سرد نشده           

  :طاها
 ...عوض شدی        

 :کرشمه

 ...عوض شدم اما عوضی نشدم          

   :طاها
 ...از اون موقع تا حاال دارم به این فکر می کنم که این چه خبطی بوده که من کردم        

  :کرشمه

 ...نکرده دیگ غیرتت جوش بیاد حاالم الزم          

  :طاها
 ...بدجور ته دل آدم میمونه...بعضی از حرفات مثل تفاله ته استکان می مونه        

 :کرشمه

 ...اما این روزا بیشتر از هر چیز نگرانم میکنه...یه روزایی صدات هیجان زده ام میکرد          

  :طاها
 نگران؟       

 :کرشمه

 ...رانم میکنه که نکنه دوباره آره ، نگ        

 :طاها

 ...فقط می خوام باهام باشی همینجوری تا همیشه ...نگران نباش        

 :کرشمه

 میشه موج نگیری ؟          

  :طاها
 خودت بهتر می دونی ... دست خودم نیست        

 :کرشمه

 ...بی صدا آدمو میکشه...خیانت مثل سم میمونه        

 :طاها

 ...اما من تنهایی چکار کنم        

 :کرشمه

 ...بغضتو قورت بدی و بگی خدا بزرگه به زور خوردن یه چایگاهی وقتا مجبوری با         

 :طاها

 صبر کن ...بزار یه سوژه تو پارک پیدا کنم ... می خوای مثل روزای بیمارستان صحرایی یه کاری کنم از خنده روده بر بشی        

 :کرشمه

 ...در مجلسی نشسته بودم ناگهان خری گفت        

 (مکث)        

 :کرشمه

 ...طاها        

 :طاها

 ...طاها جان        

 :کرشمه

 تا حاال زیر ضرب شالق ادرار کردی؟         

  :طاها
 ...خب ، خب       
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 :کرشمه

 (کاغذی به مرد میدهد و میرود)...کردم من         

  :طاها
         من طی ماموریتی که به جنوب اعزام شدم با دختری ....این وصیت نامه منه ...اسم من طاهاست(از کرده و بلند می خواند کاغذ را ب)       

     رو داشت آشنا  ارات و با چند بسته قند قصد از کار اندازی ماشینهای جنگیا حقیقی کرشمه که آموزش دیده استخببا نام مستعار ی       

 سوژره رو جایی میون مرز جنگی ایران و ... ولی به دلیل رابطه عاطفی که باهاش داشتم نتونستم اونو به مقامات تحویل بدم ... شدم        

 .... اسم اون دختر کرشمه... از سرنوشت اون دختر هیچ اطالعاتی در دست نیست ... عراق رها کردم        

 (موسیقی نور کم کم می رود)       

 /(09نهپایان صح)
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