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 :آدمها 

 حساس و دل نازک / ارشد اداره / دختری منظم و مقرراتی / صبور          

 در تمام طول نمایش خمیازه می کشد/ زیرکار در رو / مردی تپل و خواب آلود / خسته            

 خوش خیال و شیطون/ برادر دوقلوی باطن قد بلند و چاق / ظاهر            

 همیشه ظاهر را نصیحت می کند ولی خودش / میانه رو / قد بلند و الغر / برادر دوقلوی ظاهر / باطن            

 گاهی از ظاهر شیطون تر می شود            

 ...و                                                        

 دختر بچه                                                                           

 :مکان بازی 

محیط صحنه مملو از نامه و انواع و اقسام بسته های پستیست که در .اداره پست و تالگراف خانه ای در دور دست 

در ته صحنه چند کمد شبکه ای و جود دارد که نامه ها به صورت منظم در آنها . بعضی نقاط به شکل تپه شده است 

چهار  چهارپایه و چند سبد اطراف پیشخوان . پیشخوانی بزرگ در میانه صحنه که مملو از نامه است . چیده شده 

در گوشه سمت راست صحنه زنگوله ای آویزان است که در ورود مشتری . گذاشته که جهت تفکیک نامه هاست 

چپ چوب لباسی قرار کنار در سمت . می باشد و دری دیگر در ته صحنه سمت چپ که مخصوص کارمندان است 

 .درسمت چپ جلوی صحنه صندوق پست قرار دارد که مراجعه کنندگان نامه های خود را به آن می اندازند . دارد 

 :فضای بازی 

. صحنه کم کم روشن می شود . موسیقی مالیمی نواخته می شود . صدای  باران شدید و رعد و برق . تاریکی 

صدای باران ادامه . با دقت تمام و خوش رویی نامه ها را تفکیک می کند  صبور بر روی چهار پایه ای نشسته و

 .و موسیقی کم کم محو می شود . نور کم کم قوی شده و کل صحنه را روشن می کند . دارد 

 

دلسوزانه ) برسد به دست عمه پیر و مریضم ( در حال تفکیک نامه ها با خودش و نامه ها حرف می زند : ) صبور 

ولی آخه این چه طرز آدرس نوشتن ( با لحنی جدی و عامرانه ... ) یزم حتما خیلی عمه اش رو دوست داره آخی عز( 

با ناراحتی نامه را در سبدی می اندازد و نامه دیگری را بر می ... ) ؟ آخه من عمه پیر تو رو از کجا بشناسم هان ... 

خیلی غلو ... )خطرناک برای جوامع بشری و غیره و ذالک  اداره مبارزه با انفاس شیطانی و مقابله با نفوس( دارد 

برسد به دست ( به سبد دیگری می اندازد و نامه دیگری بر می دارد ) ؟... این دیگه چه اداره ای یه ( تعجب می کند 

ازد و به سبد دیگری می اند) حاال این شد یه آدرس درست و حسابی ... اداره فرهنگ و ادب و احترام به هنر مندان 

برسد به ( داردبه سبد دیگری می اندازد و نامه دیگری بر می ... ) این که اصال گیرنده نداره ( نامه ای بر می دارد 

روبه نامه ... ) چرا من باید اینقدر تحقیر بشم ... آخه این چه طرز آدرس نوشتنه خدا ... دست فالنی خودش می دونه 

شماها اصال میدونین من کی هستم نه اصال می دونین ... ید و مسخره می کنید آخه چرا اینقدر منو دست می نداز( ها 

یه ... ینی من کی بودم ( مایوس ) شماها نمیدونید من کی هستم ... طرف حسابتون کیه که دارید مسخرش می کنید 

اداره مرکزی کار می  اون زمونا که تو... ولی نشدم ... ینی قرار بود کسی بشم ... زمانی من برای خودم کسی بودم 

همه می گفتن من یه روز مدیر کل می شم ... منظم ترین کارمند اداره من بودم... کردم همه به من غبته می خوردن

درست روزی که رئیس می خواست حکم ترفیع منو ...قرار هم بود بشم که یه هو سر از این خرابه در آوردم ... 

شاید منم تا روز ... هیچ شگون نداره ... منو جایگزین یه مرد مرده کرده . ..ضا کنه رئیس این اداره زپرتی مرد ام
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تا اون روز شماها همه باید ... اینقدر صبر میکنم تا دوباره ترفیع بگیرم ... ولی من صبورم ... مرگم همینجا بمونم 

تو سبد خانواده متفرقه ها از  خونواده گی ها... نامه های اداری سر جاتون ... مطیع فرمان من باشید چون من ارشدم 

نامه ها را به این سو و آن سو پرت می کند و به آنها دستور می دهد و بعد خوشحال وسط ... )  جلوی چشم دور شن

 (ظاهر و باطن در حالی که مثل موش آب کشیده خیس هستند وارد صحنه می شوند  .نامه ها می نشیند 

 ولی اون کاسه نخود گرم حسابی چسبید. عجب بارونیه . حسابی خیس شدیم ... اوه اوه  :ظاهر 

غذای گرم برکت پول رو زیاد می . این عادت خوبیه که همیشه آدم با اولین پول حقوقش یه غذای گرم بخوره  :باطن 

سه روزه یه بند گرفته و داری کل ... ذات الریه نکنیم خیلی کاره ... چه سردم شده هوا ... هوووو ( میلرزد ... ) کنه 

 روستا رو می کوبه 

 واقعا چی می شه اسمش رو گذاشت ... بعد از سه سال خشک سالی و حاال این سیل و طوفان   :ظاهر 

 ...نفرین  :باطن 

 نه فکر نکنم اسمش این باشه  :ظاهر 

 چرا همینه  :باطن 

 ...ی گن م... نه این نیست بهش یه چیز دیگه می گن  :ظاهر 

 ...بهش می گن غضب  :صبور 

 ؟ ...!ای تو اینجایی ( ناگهان هر دو متوجه صبور می شوند ) آره راست می گه بهش می گن غضب الهی  :ظاهر 

 سالم صبور  :باطن 

 سالم صبور  :ظاهر 

 سالم باطن ... سالم ظاهر  :صبور 

 تو کی اومدی صبور ؟ :باطن 

 گی  طبق معمول سر ساعت همیشه :صبور 

 ... خیسم نشدی ( صبور را بر انداز می کند ) تو این بارون ؟  :ظاهر 

 بارونی پوشیدم  :صبور 

 ما که حسابی خیس شدیم  :باطن 

این علت تاخیر ... درضمن شما رفتین نخود خوردین ... ولی این دلیل نمیشه که دیر بیاین سر کار(با تندی )  :صبور 

 شماست

خواستیم واسه تو هم ...تو هوای سرد و بارونی می چسبه... ولی باور کن وسوسه شدیم ... آره حق با توئه  :ظاهر 

 ...بیارین که 

 واقعا که... اونم نخود ... اونم صبح زود ...چی ؟ رشوه  :صبور 

 . گه تکرار نشه قول می دیم دی...ببخشید ... ظاهر منظوری نداشت ... ترو خدا صبور  :باطن 

 بعد از این اگه از آسمون سنگ هم بباره ما سر وقت میایم صبور  :ظاهر 
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 ولی هیچ وقت از آسمون سنگ نمیباره  :باطن 

 چرا می باره  :ظاهر 

 نخیر نمی باره  :باطن 

 با این وضع و حال احتمال می دم بازم بباره ... قبال که باریده  :صبور 

 راست می گی  :باطن 

 برید سر کارتون  :صبور 

 ولی چطور من یادم نیست  :ن باط

 ولی من یادمه  :ظاهر 

 من تو هم سن هستیم و دقیقا هر جا که تو بودی من هم بودم پس چرا یادم نیست  :باطن 

 چون تو کتاب مقدس نوشته  :صبور 

 پرنده هایی که به منقارشون سنگ گرفتن ... االن یادم اومد ... آره  :باطن 

 دقیقا  :ظاهر 

 نمی بینید چقدر سرمون شلوغه ... بشینید به کاراتون برسید ... خیلی خب دیگه  :صبور 

 ( روی صندلی هاشون می شینن و مش غول تفکیک می شوند ) چشم صبور  :ظاهر و باطن 

 راستی خسته کجاست ؟ :ظاهر 

 ...من فکر کردم شما میاریدش  :صبور 

 یدیم کسی در رو باز نکرد ما رفتیم دنبالش ولی هرچی در خونش در کوب :باطن 

 طبق معمول  :صبور 

 نه طبق معمول که اگه طبق معمول بود باید آخرش درو باز می کرد  :ظاهر 

 ولی نکر و ما حسابی خیس شدیم  :باطن 

 این غیبتاش ممکنه به قیمت اخراجش تموم بشه  :صبور 

  عوضش می تونه حسابی بخوابه... فکر نکنم خیلی ناراحت بشه  :ظاهر 

 نباید اینطوری پشت سرش حرف بزنیم بالخره خسته دوست ماست  :باطن 

 موافقم  :صبور 

به همین . من که می گم چون امروز بارونی بوده آقای خسته با خودش فکر کرده که ممکنه اداره تعطیل بشه  :ظاهر 

 (خودش را در کوپ نامه ها ولو می کند )خاطر شعله شومینه رو بلند کرده و با خیال راحت خوابیده 

 (را بلند می کند لگدی به ظاهر می زند و او ) ممکنه به قیمت اخراج شدنش تموم بشه   :صبور 
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من زمانی که ... من که سالهاست از این کار خسته کننده خسته شدم . بنظر من اخراج شدن خیلی هم بد نیست  :باطن 

از . یه نامه رسون . دلم می خواست یه پستچی واقعی باشم . وارد اداره پست شدم عاشق شغل نامه رسونی بودم 

از اون دوچرخه ها که ترکشون .زنن و نامه مردم رو بدستشون می رسونن  همونایی که با دوچرخه به همه جا سر می

. همیشه صدای زنگشون رو دوست داشتم . پر از نامه است و صدای زنگشون می پیچه تو کوچه پس کوچه ها 

 آهای کسایی که منتظرید بیاید انتظارتون به سر: صدای زنگ می گه . مطمئنم که مردم هم صداش رو دوست داشتن 

بدون ترک پر ... بدون دوچره ... ولی عاقبت شدم یه پستچی اداره نشین ... بیاید که پستی براتون نامه آورده ...رسیده

. زندگی اونقدر هم که من باهاش صادق بودم با من صادق نبود ... یه ما مور تفکیک ساده ... بدون زنگ ... از نامه 

مه می نشیند که ناگهان با تکونی عجیب خسته خمیازه کشان از زیر می رود و آرام روی یکی از کوپ های نا) هی 

 (خیل نامه ها بیرون می آید باطن ترسیده خودش را به گوشه ای می اندازد 

 صبح شده  :خسته 

 نخیر ظهر شده ( عصبی ) :صبور 

 تو اینجا چی کار می کنی  :ظاهر 

 خستم بود خوابم برد   :خسته 

 باید جریمه بشی... نظم ترین کارمند اداره هستی خسته  یتو ب... واقعا که  :صبور 

 فقط یه کم خستمه همین ... نه این طور نیست صبور من یکم  :خسته 

 ما فکر کردیم تو نیومدی  :ظاهر

ن اگه راستش رو بخواید من االن دو روزه که اینجام پس در نتیجه ومن امروز زود تر از همه اینجا بودم چ :خسته 

 حاال بزارید بخوابم ... من از شما سحر خیز تر بودم 

 اگه پا نشی مجبور می شیم روت آب بریزیم ... باشو خسته  :باطن 

 نه آب نه خودم پا می شم ( با ترس از جا می پرد )  :خسته 

 خیلی خب همه سر کارشون  :صبور 

 (همه مشغول تفکیک می شوند ) چشم صبور  :مه با هم ه

 هنوز بارون بند نیومده ؟ :خسته 

 نه داره کم کم تبدیل می شه به طوفان نوح  :ظاهر 

 متنفرم  من از آب... روزه اینجا حبس شدم  سه :خسته 

 ( دماغش را می گیرد ) از بوی عطرت معلومه  :باطن 

 ت دست کیه ؟اسبد ادار :صبور 

 دست منه صبور  : باطن

 نامه های دولتی رو تو تفکیک کن  :صبور 

 چشم  :باطن 
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 ظاهر تو هم نامه های بی آدرس  :صبور 

 چشم صبور  :ظاهر 

 ( خسته خواب رفته ) خسته خسته ؟ ... خسته توهم  :صبور 

 برم آب بیارم  :باطن 

نکنه همون  ...همه جا رو آب گرفته بود ...آب کو آب ؟ داشتم خواب آب می دیدم ( ناگهان از خواب می پرد ) :خسته 

 سیل غرق بشیم  نتو ای

 تو نامه های خانواده گی رو... نه حداقل اون تنت یه بار رنگ آب رو بخودش میبی. برای تو که بد نمیشه  :صبور 

 تفکیک کن 

 چشم صبور :خسته 

 میشه یه سوال بپرسم بچه ها ؟ :باطن 

 بپرس ؟ :همه 

 حاال ولش کن بعدا می پرسم  :باطن 

 نه همین االن بپرس خجالت نکش  :ظاهر 

 نه آخه یه طوریه پیشم  :باطن 

 بپرس ... ندانستن عیب است . پرسیدن عیب نیست  :صبور 

 بپرس تا خوابم نبرده ؟ :خسته 

تو این بارون همه االن کنج شومینه هاشون نشستن دارن حال می ... میده  یتبه نظر شما االن کسی به ما اهم :باطن 

کنن و اصال کسی به خاطرش میاد که یه همچین روزی کارمندای اداره پست سر کار بودن تا نامه اونا رو تفکیک 

 کنن

 بهتره بخوابیم ... موافقم  :خسته 

 من مخالفم  :ظاهر 

 ن ولی باور کن کار ما زندگی خیلی ها رو تا حاال نجات داده تو از شغلت ناراضی هستی باط :صبور 

 (خوابش می برد ) من با سابقه ترین کارمند اداره پستم و حرف صبور رو ... آره راس میگه  :خسته 

 تو مطمئنی که همه االن کنج شومینه هاشون نشستن ؟ ولی من اینطور فکر نمی کنم  :ظاهر 

 ارون  دارن عزیز ترین چیزاشون رو از دست می دن خیلیا االن زیر همین ب :صبور 

 کسایی که سه سال پیش چشمشون به آسمون بود تا بباره االن چشماشون مثل ابر بهار میباره که بارون نباره  :خسته 

 جون من دوباره بگو ؟چی گفتی :باطن 

 کسایی که سه سال پیش چشمشون به آسمون بود تا بباره االن چشماشون مثل ابر بهار میباره که بارون نباره  :خسته 
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 االن دقیقا چی گفتی ؟ :باطن 

 ولی میگن خسارتی که این سیل به مزارع زده خیلی سنگین بوده ... خودمم نفهمیدم  :خسته 

 ود این همه خسارت نداشت اگه ملخ به مزارع زده ب ...آره راست می گه :ظاهر 

 آدم باید صبور باشه ... دا خودش به خیر کنه خ :صبور 

اون وقت االن با خیال راحت بی خیال سیل و با رون و  کشاورزا ... ای کاش کامند اداره پست مرکزی بودیم  :ظاهر 

 توی اتاقمون قهوه سرو می کردیم

 تو وجدان نداری... واقعا که ظاهر  :صبور 

اتفاق کشاورزا ... اگه ما ساکن شهر بودیم اتفاق کشاورزا دیگه اتفاق ما نبود ... اتفاقا خوبشم دارم ... دارم  :ظاهر 

 گرفتی مطلبو... بود 

 نه :صبور 

 دست ما پستچی یا چه کاری بر میادولی از ... کشاورزای بیچاره  :باطن 

 ... هیچ ولش کنید به کارتون برسید ... (به آسمان می نگرد )یه نامه کاش می تونستیم  :صبور 

 اداره اطباع خارجه  :ظاهر 

 بده به من  :باطن 

 اداره مبارزه با مبارزات  :صبور 

 بده به من  :باطن 

 برسد به دست طلب کار نامرد  :ظاهر 

 بده به من  :خسته 

 فرستنده من گیرنده تو  :باطن 

 بده من  :صبور 

 ...شیطانی و مقابله با نفوس خطرناک برای جوامع بشری و غیره و ذالک  اداره مبارزه با انفاس :خسته 

 داری چیکار می کنی خسته ؟ اینا رو من قبال تفکیک کرده بودم  :صبور 

 خب من خستمه کار سخت بهم می دید قاطی می کنم ... ببخشید  :خسته 

 (ای وارد می شود و معضب سالم می کند ختر بچه ناگهان همه به سمت در می نگرند دصدای زنگوله در می آید ) 

 سالم  :دختر بچه 

 سالم  :همه 

 ببخشید من یه نامه داشتم  :دختر 

 درست اومدی عزیزم  :صبور 
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 کار ما رسوندن نامه است  :باطن 

 خوشحال می شیم کارتون رو انجام بدیم خانوم کوچولو  :ظاهر 

خب می زاشتی واسه یه روز ... خسته شدی ... حسابی خیس شدی ... زیر این بارون چرا اومدی آخه عزیزم  :خسته 

 آفتابی 

 حتما نامه خیلی مهمیه که االن باید پست می شده  :صبور 

 ما انجامش میدیم نگران نباش  :باطن 

 ار فقط کافیه نامه ات رو بندازی توی اون صندوق بقیش رو به ما بسپ :ظاهر 

 شما همه نامه ها رو به صاحباشون می رسونید :دختر 

 همه نامه ها رو صحیح و سالم  :باطن 

 البته اگه آدرسشون دقیق  :صبور 

 خانا  :ظاهر 

  واضح :خسته 

 و بدون خط خورده گی باشه  :باطن 

 ما خسته گی ناپذیریم دختر جون  :خسته 

را مشایئت می کنند و منتظر اند که نامه را بیندازد و لی دختر رتا او اتا پای صندوق می رود هر چه)  :دختر 

 (منصرف می شود 

 چی شد ؟ :صبور 

 پس چرا پستش نکردی؟ :باطن 

 مطمئن نیستم ؟ :دختر 

 ازچی ؟ :ظاهر 

 شاید آدرس رو اشتباه نوشتی  :خسته 

 نه  :دختر 

 شاید نامه رو اشتباه آوردی  :صبور 

 نه  :دختر 

 شاید از محتوای نامه راضی نیستی  :باطن 

 نه  :دختر 

 پس چی خانم کوچولو  :ظاهر 

 هزینه پستش چقدر می شه ؟...هیچی  :دختر 



9 
 

 نامه هایی که به صندوق انداخته میشه هزینه پستی نداره گلم  :صبور 

 چقدر طول میکشه به دست صاحبش برسه ؟ :دختر 

 بسته گی داره صاحبش کجا باشه  :باطن 

 اگه خیلی دور باشه خیلی طول می کشه  :ظاهر 

 واگه خیلی نزدیک باشه خیلی کم  :خسته 

 خیلی خیلی نزدیک ... آدرس من خیلی نزدیکه  :دختر 

 پس نگران نباش عزیزم پستش کن  :صبور 

 منمون که راهنمایم کردین ( زیر لب چیزی می گوید و نامه رو به صندوق می اندازد )  :دختر 

 یفه ماست این وظ :باطن 

 ما مراقب نامه ات هستیم  :ظاهر 

 زیر بارون نرو بمون بارون بند بیاد بعد برو  :صبور 

 منمون چتر دارم  :دختر 

 سالم باباتم برسون  :خسته 

 مگه تو باباش رو می شناسی ؟ :ظاهر 

 اینطور نیست ؟... ایشون دختر خانواده آقای کشاورز هستن ... بله  :خسته 

 بله آقا  :دختر 

 حتما پدرتون از این بارون دل خوشی نداره ... آخی  :صبور 

 ما کشاورزا بارون رو خیلی دوست داریم ... پدرم می گه بارون هم نعمت خداست  :دختر 

 آخی پدرش خل شده بیچاره  :ظاهر 

 منظورش اینه که پدرتون آدم خیالپرداز و رویا پردازیه ( همه نگاه چپ به ظاهر می کنند )  :باطن 

 امسال چه محصوالتی کاشتین ؟ :خسته 

 پدرم امسال هم ذرت کاشته هم لوبیا . کاشت امسال ما خیلی خوب بود  :دختر 

 پس حسابی بدبخت شدین  :ظاهر 

 ... ری نداشت عزیزم منظورش این بود که اون منظو...ظاهر تو خیلی بی ادبی  :صبور 

 منظورش این بود امسال حسابی زمینا آب می خورن و ساالی دیگه محصولتون پرباره  :باطن 

 نه بابا منظورش این بود که ذرت و لوبیا با آب زیاد سازگارن : خسته 

 منظورش رو فهمیدم آقایون : دختر 
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 ...آخی : همه 

پدرم هرچی پول داشت امسال بذر خرید ، به امید اینکه سال ...اینکه ما بدبخت شدیم .. .همه همین رو می گن : دختر 

دیشب همه از بارون خوشحال بودیم و . پدرم میگه خدا تو هر کاریش یه حکمتی داره ... پرباری داشته باشه ولی 

درم ایستاده بود کناره پنجره و پ. جز پدرم ،  امروز صبح همه داشتیم خدا رو التماس میکردیم که بارون بند بیاد 

. آدم چیزی رو ببینه  بارون اینقدر شدید بود که موجای بارون روی شیشه  اجازه نمیداد. بیرون رو نگاه می کرد 

پدرم ... بسه بیا بشین ... به چی نگاه می کنی بابا جون ؟ دیگه چیزی از زمین کشاورزی باقی نمونده  ازش  پرسیدم

کی می دونه بذرای ما با این سیل سر از کجا در ... نگاه کن خیلی قشنگه ... ن رو میبینم دخترم من دارم بارو: گفت 

بعدش لبخند زدو دوباره به پنجره خیره شد و . شاید بره به یه شهر دور که مردمش از ما گرسنه تر باشن ... میاره 

 ( دخترک آرام از صحنه خارج می شود) تو هر کار خدا حکمتی هست : گفت 

 خدا بهشون صبر بده : صبور 

 خدا کنه عقلشون رو از دست ندن : ظاهر 

 گن خدا هر سختی که نازل می کنه صبر و تحملش هم می ده سخته ولی می : باطن 

 دقیقا : صبور 

 دختر بیچار معلوم نیست سرنوشتش چی می شه : خسته 

 ینی چی ؟: همه 

 خونوادش چطور می تونن از پس مخارج اون بر بیان ... خب تنگ دستی چیز بدیه : خسته 

 ممکنه امسال نتونه مدرسه بره ... آره راست می گی حیوونکی : باطن 

 شایدم ازاین روستا برن : ظاهر 

 ینی میگین زمیناشون رو میفروشن ؟: صبور 

 فکر نکنم کسی واسه زمینای سیل زده پولی بده  :خسته 

 پس احتماال ترکش می کنن  :باطن 

 ولی من می گم صبر می کنن و همه چیز درست می شه  :صبور 

می دونی من چند ... اگه با صبر کردن چیزی درست می شد من االن مامور نامه بر بودم . فکر نکنم صبور  :باطن 

 سال صبر کردم 

 سر کارمون بریم ... خیلی خب دیگه ... شاید باید بیشتر صبر کنی  :صبور 

 به نظر شما تو نامش چی نوشته ؟ :ظاهر 

 بهتره بپرسی نامش رو به کی نوشته ؟ :خسته 

 احتماال از کسی درخواست پول کردن ؟ :باطن 

 شایدم از اداره ای درخواست وام کردن ... ممکنه  : صبور

 سی می دن ولی تو این آخر سالی نه کسی پول داره که قرض بده و نه بانکا وام به ک :ظاهر 
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 پس می گی چیه جریانش ؟ :خسته 

 من می گم بریم سر وقتش  :ظاهر 

 هنوز ده دقیقه مونده  :صبور 

 به چی مونده؟ :باطن 

 به ساعت باز کردن صندوق  :صبور 

 ولی امروز که روز خلوطیه بزار بازش کنیم  :خسته 

 قانون قانونه  :صبور 

 م یه امروز رو بزار بیخیال قانون بشی :باطن 

 امکان نداره :صبور 

 آخه ما همه االن ذهنمون درگیر این نامه است  :ظاهر 

 آره داره کم کم یه طوری مون می شه  :باطن 

 منم دارم از چیز می میرم ... اهوم  :خسته 

 از خسته گی ؟ :صبور 

 نکه زبونمه ها ... نه از چیز  :خسته 

 از بی حالی ؟ :ظاهر 

 نه بابا از این اسمش چی بود ؟ :خسته 

 از فضولی   :باطن 

 دارم می میرم ... همین فضولی ... آره آره  :خسته  

 صبور تو خودت کنجکاو نشدی ؟ :ظاهر 

 ولی هنوز پنج دقیقه مونده ... راستش آره ولی  :صبور 

 فقط واسه یه بار ... خواهش میکنیم صبور  :باطن 

 آخه میترسم چیز ناراحت کننده ای باشه  :صبور 

 مثال چی ؟ :خسته 

 ...چولو مجبوره بقیه عمرش رو با اون زندگی کنه ومثال آدرس یه عمه پیر و غر غرو که این دختر ک :صبور 

بارون لعنتی این ...همیشه از آب و بارون متنفرم ... منم قبال یه بار این اتفاق برام افتاده ... آره سرنوشته بدیه  :خسته 

روستای ما روستای وقتی بچه بودم ... واسه هرکی خیر و برکت بود وسه من همیشه مایه نحسی و نکبت بوده

اون بارون لعنتی یه بعد .... ولی بارون .مثل بهشت بود همونطوری که توی کتاب مقدس وصف شده . سرسبزی بود 

دو بارید که رید به روستامون همه محصوالت رو شست و با بعد از ظهر شروع کرد به باریدن و اینقدر بارید و باری
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پیرزن عجیبی بود . خونوادمون بی پول شدن و منو برای چند ماه فرستادن پیش عمه بابام  .خودش ریخت توی دریا 

در خدا نکنه که همچین سرنوشتی ... تو اون چند ماه اینقدر از من کار کشید که هنوز خستگیش از بدنم در نرفته ... 

 انتظار اون دختر باشه 

 وقتشه ( ساعت را به او نشان می دهد ) صبور  :ظاهر 

  دمطمئنید که می خواید ببینی( با اکراه کنار صندوق می رود )  :صبور 

 آره  :همه 

 (صندوق را باز می کنند چشمانش را بسته و نامه را به باطن می دهد ) باشه  :صبور 

 (نامه نگاه می کنند و بسیار غلو تعجب می کنند همه با هم به قسمت گیرنده )

 در تمام سالهای خدمتم همچین نامه ای ندیده بودم  :خسته 

 مگه آدرسش کجاست؟ :صبور 

 رسوندن این نامه کار من نیست  :باطن 

 خیلی دوره  :صبور 

 خیلی عجیبه  :ظاهر 

 ؟؟؟!!!!!گیرنده خدا ( نامه را می گیرد ) چیه بدین منم ببینم  :صبور 

 این خسارت عظیم دیوانشون کرده... نگفتم خل شده  :ظاهر 

 آره حق با تو بود ظاهر :خسته 

 شکر که عمه ای در کار نبود  بازم خدا را :باطن 

 بیا باطن بندازش تو سبد نامه های برگشتی  :صبور 

 چرا ؟ :ظاهر 

 نامه گیرنده نداره ... چرا نداره دیگه  :خسته 

 خدا کسی نیست ؟از نظر تو  :باطن 

 تو اصال میدونی خدا کجاست ؟... بیا تو این نامه رو برسون دست خدا  : خسته

 خدا همه جا هست  :صبور 

 مثال تو باطن آدما  :باطن 

 رو کاغذ بعله ولی در واقعیت نه  :خسته 

 ؟...تو به خدا اعتقاد نداری خسته  :ظاهر 

از آدما ... من از این اوضا خستمه ... آدم خسته نه ایمان داره نه اعتقاد ... خیلی خستمه ... من خستمه  :خسته 

 شما که تا حاال خسته گی نکشیدین که بدونین خسته... از این دنیا خستمه از شغلم خستمه ... خستمه از نامه ها خستمه 
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خدا کجابود وقتی من از تاوالی کف پام ... من کار می کشید بابام مثل خر از  خدا کجا بود وقتی عمه... گی چیه 

بود ولی ... من نمی گم خدا نبود ... تا حاال شده از خستگی خوابت نبره ... تاصب از درد خستگی خوابم نمی برد 

. ..سالگی یه عصای دست براش فرستاده بود که کمک حالش باشه 81خدای عمه ام بود که تو سن ... خدای من نبود 

 ... خدا که همیشه خدای مانیست گاهی اوقات هم خدای دیگرونه 

 زندگی خیلی با تو خوشرفتار نبوده خسته ولی این ربطی به خدا نداره : صبور 

 تو از یه عمر صبر کردن چی نصیبت شده ... پس به کی مربوط میشه صبور : خسته 

 ( سکوت ) صبر همیشه به من آرامش داده و میده... آرامش : صبور 

 حاال تکلیف این نامه چیه ؟: ظاهر

 بندازش تو سبد نامه های بدون گیرنده : همه با هم و ناراحت 

 ولی این نامه گیرنده داره و گیرندش ماییم : ظاهر 

 ینی چی ؟: صبور 

 این نامه به دست مارسیده : ظاهر 

 خب ما پست چی هستیم ... قبل از صاحباشون دست ما میرسه  همه نامه ها: خسته 

 ممکنه خدا این نامه رو به ما حواله کرده باشه : باطن 

 ما امین مردمیم ... ما حق نداریم نامه مشتری ها رو باز کنیم ... باز کردن نامه مردم خالف مقرراته و گناهه : صبور 

اگه فردا بیاد و ما جواب ... دخترک رو تو ذهنتون مجسم کنید  محض رضای خدا برای یه بار چهره اون: ظاهر 

 نامش رو بهش ندیم چه حالی می شه ؟

 من که دل دیدنش رو ندارم : صبور 

 آخه کاری از دست ما بر نمیاد : خسته 

 کی می دونه ... شایدم بیاد : باطن 

ماهم در جوابش برای  ... ه با خدا درد دل کرده احماال دختر بچه تو این نام... من می گم نامه رو باز کنیم : ظاهر 

 آرامشش چند جمله قشنگ می نویسیم 

 نظر تو چیه صبور ؟... تو ظاهر سازی حرف نداری ( یواشکی )موافقم :  باطن

 باشه فقط همین یه بار ... راستش منم دوست دارم بهش کمک کنیم  :صبور 

 باید جالب باشه ... شم اام امروز خدای یکی دیگه بمن که یه عمر خدا نداشتم می خو( خنده ) :خسته 

 بازش کنم ؟ :ظاهر 

 باز کن  :همه 

 (همه دور نامه جمع می شوند و نامه به صورت نریشن با صدای خود دختر بچه پخش می شود )جمع شید  :ظاهر 
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باور کن اگه مجبور نبودم  .ولی من نا امید نیستم . امشب خیلی شب اندوه باری بود . خدای عزیزم سالم :دختر بچه 

سیل همه محصول ما رو از بین برد و ما . ولی مجبورم  ،به تو نمی گفتم چون می دونم که تو سرت خیلی شلوغه 

د ما هیچ پولی نداشتیم بابام اومد و ازت  پارسال وقتی داداشم مریض ش. ریم هیچکس رو نداریم که ازش پول بگی

خدا . به همین خاطر شاید االن روش نشه که دوباره بیاد و ازت پول بگیره، واسه همین من اومدم .بیست پول گرفت 

اگه به همین زودیا صد پول به دست ما نرسه ما ممکنه نابود بشیم ولی با صد پول پدرم می تونه دوباره بذر بخره و 

 تشکرمازت م. ممنون خدا . پس لطفا صد پول برای ما بفرست ،  محصول بکاره 

 چقدر راحت و خودمونی نوشته ... آخی  :صبور 

 چقرد ساده و رون  ... آره   :ظاهر 

 ..عجب درد دلی  :خسته 

 حاال چی جوابش بدیم  :باطن 

 نمی دونم  :صبور 

 این ایده کی بود که نامه رو باز کنیم  :خسته 

 من نمی دونم ایده کی بود  :ظاهر 

 ایده تو  :همه با هم رو به ظاهر 

 عجب غلطی کردم من... پس چرا هرچی فکر می کنم یادم نمیاد ... جدی ؟  :ظاهر 

 حاال چاره چیه ؟ :باطن 

 من می گم نامه رو ببندیم و بزاریم سر جاش  :خسته 

 پس وجدانمون چی می شه  :باطن 

 شماها رو نمی دونم ... من که وجدان ندارم  :خسته 

 کاریش کرد ولی حاال که از قضیه با خبریم در قبالش مسئولیم اگه نمیدونستیم شاید می شد یه  :صبور 

 ینی می گی باید این پول رو براش بفرستیم  :ظاهر 

 من اینو نگفتم  :صبور 

 استه از ما که نخواسته وطرف از خدا پول خ :خسته 

 اینطوری اگه ولش کنیم یه عمر زجر می کشیم . باید یه فکر درست و حسابی کرد  :باطن 

 چطوره بریم کمکشون زمین رو شخم بزنیم ... من یه فکری دارم  : ظاهر

 من که خستمه نمی تونم  :خسته 

 بدون بذر زمین شخم زده به چه درد می خوره ؟ :صبور 

 رای توی سیل رو جمع کنیم و بهشون بدیم پس بریم بذ :ظاهر 

 این از اون فکرا بودا  :صبور 
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 پس می گید چیکار کنیم ؟ یه چیزی داره مثل خوره منو می خوره  :ظاهر 

 تو این خوره رو به جون هممون انداختی ... همش تقصیر خودته  :باطن 

 من می خواستم کمکش کنم  :ظاهر 

 پس به جای حرف بیخود فکر کن  :صبور 

 اهلل دفعه بعد کمکتون می کنیماصال چطوره که بنویسیم االن خزانه خدا خالیه ایش... فکرم نمیاد  :ظاهر 

 ظاهر خفه شو  :همه با هم 

 کاشکی بازش نکرده بودم... دارم از عذاب وجدان می میرم ... حاال چه خاکی به سرم بریزم  :ظاهر 

 من یه فکری دارم  :خسته 

 چه فکری ؟ :همه 

 چطوره پول رو جور کنیم و براش بفرستیم  :خسته 

 تو که مخالف بودی ؟ :صبور 

 چی شد خسته گیت در رفت ؟ :باطن 

 فکر بدی هم نیست ولی چرا ؟ :ظاهر 

اون در واقع این نامه رو نوشته تا یه جورایی به خودش ... اون دختر بالخره میفهمه که خدایی در کار نیست  :خسته 

متوجه میشه که این  اگه ما از جانب خدا این پول رو بفرستیم اون.  آرامش بده که پیش خودش فکر کنه یه کاری کرده

 کار رو مامورای شریف پست انجام دادن 

 خب سودش چیه :باطن 

 سودش ؟ خب به دختره کمک کردیم دیگه  :ظاهر 

 سودش برای تو چیه خسته ... غیر از اون  :باطن 

 خدایی کنی ها  البد اینکه احساس :صبور 

 فرقش چیه ؟ :خسته 

 فرقش اینه که اون دختر از یه خدای قادر و متعال کمک خواسته نه یه خسته مثل تو  :ظاهر 

 خجالت بکش خسته  :باطن 

 واقعا که  :صبور 

 فقط یه بار به حرفام فکر کنید اگه بد بود بگین نه  :خسته 

 نه  :همه 

 اول بزارید بگم بعدش بگید نه  :خسته 

 نه  :همه 
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 دید آخه شما که هنوز نشنی :خسته 

 تهرچی باشه جواب ما نهس :همه 

 باطن مگه تو نمی خواستی ما مور نامه رسون بشی ؟ :خسته 

 آره اما  :باطن 

ظاهر مگه تو ... صبور تو چند ساله ترفیع نگرفتی ... مگه هممون از این شغل کوفتی خسته نشدیم  :خسته 

 بخت یه بار بیشتر در خونه آدمو نمیزنه... خب االن وقتشه ... نمیخواستی انتقال پیدا کنی به شهر

 بخت ما تو چیه خسته  :صبور 

 ختر بچه اینکه خودمون رو جای خدا جا بزنیم واسه یه د :باطن 

 دقیقا  :خسته 

 من نمی دونم چرا هرچی خسته می گه من روشن نمی شم  :ظاهر 

اون دختر حتما جهت تشکر یه جواب . ما یه نامه از جانب خدا می نویسیم و پول رو ضمیمه اش می کنیم  :خسته 

 ... و نامه جواب اون دختر برگ برنده ماست . برای ما مینویسه 

 ینی اون نامه رو بفرستیم برای اداره کل  :صبور 

 اگه اونا بفهمن که ما همچین کاری کردیم خیلی برامون خوب می شه  :باطن 

و همه می دونن که ما چه آدمای انسان دوستی . اداره پستمون حسابی معروف میشه ... آره راست میگه  :ظاهر 

 هستیم 

 فتمحاال داره کم کم حالیتون میشه من چی گ :خسته 

 . ولی آخه کار خیر رو نباید تو بوق و کرنا کرد  :باطن 

 میشه  اینطوری ریا... آره راست می گه  :صبور 

 اتفاقا برعکس من فکر می کنم باید این کار رو رسانه ای کرد تا همه ترغیب بشن و کار خیر انجام بدن :ظاهر

 ما رو به اسم خدایان اداره پست میشناسن  مههفردا ... این نامه می تونه زندگی ما رو عوض کنه  :خسته 

 من که حسابی پایه ام بزن قدش خسته  :ظاهر 

 ... تو چی باطن  :خسته 

 من خیلی کوچیک تر از اونم که خدا باشم ولی کار خیر رو هستم :باطن 

 ... تو چی صبور :ظاهر 

 (پول را روی میز می گذارد ) پول سهم من  25این  :صبور 

 اینم سهم من  :خسته 

 ظاهر پس تو چی ؟( ظاهر دست دست می کند ) اینم از سهم ما  :باطن 
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 فقط بیست یک پول دارم... راستش من از حقوقم چهار پولش رو خرج کردم  :ظاهر 

 می مردی خودت رو یه روز می گرفتی  :صبور 

 کنه همین که حقوق می گیره چهار پولش رو خرج شکمش می ... این عادتشه  :باطن 

 با همین پول هم می تونه کارش رو راه بندازه . اشکالی نداره االن نود و شش پول داریم  :خسته 

 باید تا ماه آینده بدون پول سر کنیم. بچه ها این تمام حقوق این ماهمون بود  :صبور 

 خیالی نیست به لذتش می ارزه  :باطن 

 و به افتخارش  :خسته 

 و به ترفیعش  :ظاهر 

دور پیشخوان جمع می شوند صبور کاغذ و قلم بر می دارد و همه )خیلی خب پس بیاید تا نامه رو بنویسیم  :صبور 

 (تاریکی. موسیقی می نوازد و نور کم کم می رود 

 پایان پرده اول 

 (نور به صحنه می آید صبور و ظاهر و باطن منتظر در صحنه نشسته اند و ساعت را می نگرند ) 

 پس چرا نمیاد ؟ :ظاهر 

 امروز اولین روزه که بارون بند اومده ... حتما مونده تا به خونوادش کمک کنه  :باطن 

 بالخره میاد ... صبور باشید  :صبور 

 اگه بیخیالش شده باشه  :ظاهر 

 ینی چی ؟ :باطن 

 اون روز که خیلی مصمم بود  :صبور 

 شته و االن که حالش بهتر شده دیگه برای جواب نامه اش نیاد میگم شاید جهت تخلیه روحش اون نامه رو نو :ظاهر 

 آدم هیچ وقت از خدا نا امید نمیشه ... اون بچه به خدا رو زده بود ... حتما میاد  :باطن 

 نمی دونم چرا دلم هی شور می زنه  :ظاهر 

 میاد ... دلت شور نزنه  :صبور 

 خسته کجاست ؟ :باطن 

 گفتم حتما شما میاریدش ... صبح که من اومدم نبودش  :صبور 

 ما رفتیم دنبالش ولی در رو باز نکرد :ظاهر 

 طبق معمول  :صبور 

 طبق معمول نبود که اگه بود باید آخرش درو باز می کرد :باطن 
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 مثل دیروز  :صبور 

 بنظر شما خدا هم استرس داره ؟... مثل دیروز... آره اینو میشه گفت  :ظاهر 

 ینی چی ؟ :صبور 

 خدا هم دچار بیماری استرس می شه  :ظاهر 

 چرا اینو پرسیدی؟... خدا از هر عیب و بیماری مبراست  :باطن 

 آخه من امروز استرس دارم  :ظاهر 

 مگه تو خدایی ؟ :باطن 

 نه ولی این کاری که امروز انجام میدیم کار خداییه :ظاهر 

 کار برای رضای خداست  :باطن 

 این افکار مسموم رو از خودت دور کن ظاهر... تو هم شدی عین خسته  :صبور 

 ینی می خواید بگید شما واسه خاطر رضای خدا این کار رو کردید ؟ :ظاهر 

 بعله  :باطن و صبور 

 اوهوک  :ظاهر 

 خجالت بکش  :باطن 

 من برق ترفیع و دوچرخه نامه رسون رو توی چشماتون می بینم  :ظاهر 

 بر شیطون لعنت این چه حرفیه ظاهر  :صبور 

 عدای قدیسه ها رو هم در نیارید واسم ... واسه من که دیگه نمی تونید نقش بازی کنید  :ظاهر 

 تو خیلی بی شعور شدی ظاهر  :باطن 

 من ظاهرم همینه ولی تو باطنت رو رو نمی کنی  :ظاهر 

 دیگه داری شورش رو در میاری  :باطن 

 ن محلش نزارولش کن باط :صبور 

 خانوم اینجا ایستاده چیزی بهت نمی گم وگرنه  :باطن 

 عرضش رو نداری ... وگرنه چی  :ظاهر 

خسته سراسیمه . ناگهان باطن به صورت اسلوو موشن به ظاهر حمله می کند و صبور نیز به باطن کمک می کند ) 

 (شرایط عادی می شود  وارد می شود و با آنها برخورد می مند همه نقش بر زمین می شوند و

 داره میاد ... اومد ... اومد  :خسته 

 کی اومد ؟ :صبور 
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 ؟تو خودت کجا بودی تا حاال  :ظاهر 

 باز کجا خوابیده بودی ؟ :باطن 

 حاال وقت این حرف نیست داره میاد  :خسته 

 کی ؟ :صبور 

 ...داره  :باطن 

 میاد ؟ :ظاهر 

 دختره  :خسته 

 راس می گی ؟ :همه باهم 

 همه سر جاهاتون  :صبور 

 عادی باشید  :باطن 

 عادی با عادی باش عادی باش... دارم سعی می کنم عادی باشم  :ظاهر 

 خدایا خودت کمکمون کن  :خسته 

 بله ؟ :همه 

دخترک . همه خو دا مشغول نشان می دهند ) اومد اومد ( صدای زنگوله در ) ؟ با خدای خودم بودم  ...چیه  :خسته 

 (به کنار پیشخوان می آید و آرام سالم می کند 

 سالم  :دختر 

 (به یک باره همه بر سرکول هم سوار می شوند سمت دختر) 

 سالم : همه با هم 

 کاری داشتین : صبور 

 تیم بفرمایید درخدم: باطن 

 چیزی برای پست آوردین : خسته 

 (همه دهان او را می گیرند ... ) اگه نامه ای برای خد: ظاهر 

 برای من نامه ای نیومده ؟: دختر 

 البته که اومده : ظاهر 

 اسمتون چی بود ؟: خسته 

 کی نامه تون رو فرستادین ؟: باطن 

 مقصدش کجا بود ؟ :ظاهر
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 ک دور باد یا نزدی :باطن 

 خودتون آوردین پست  :خسته 

 یا به صندوق انداختین  :ظاهر 

 ما باید بدونیم عزیزم  :باطن 

بیا عزیزم جواب نامت پیش ... چیه مثل عموهای فیتیله ای دورش کردین ... دیونش کردید ... بس کنید دیگه  :صبور 

 منه 

دختر به سمت صبور رفته نامه را می گیرد و در گوشه ای می ایستد ) آره نامه ات دست خاله شا دونه است  :ظاهر 

دختر زیر . همه در تمام مدت او را زیر نظر دارند . چشمان دختر از خوشحالی غرق اشک می شود ... و می خواند 

 (لب خدا را شکر می کند 

  میشه یه کاغذ و قلم به من بدید :دختر 

 البته عزیزم  :صبور 

پس از خروج دخترک همه شادی کنان در هم می ریزند . دختر نامه ای نوشته و آن را به صندوق انداخته و می رود )

 (و شادی می کنند 

 خره موفق شدیم بال... یو هو  :ظاهر 

 صورتش رو دیدید و قتی چشمش به پوال افتاد  :خسته 

 چرخه من کجاست ود .خوشحال شد خدا را شکر که  :باطن 

 من ریس اداره کل می شم ... من دیگه رئیس این اداره نیستم  :صبور 

 خدایان اداره پست دل کودکی را شاد کردند ... تیتر فردای روزنامه های شهر ... تبریک می گم دوستان  :خسته 

 شاید هم لقب چها خدا رو بهمون بدن  :ظاهر 

 خدایان کوچک هم لقب خوبیه  :خسته 

 خب بهتره نامه رو باز کنین  :صبور 

 نگو نامه بگو حکم آزادی  :باطن 

صبور نامه را از صندوق در می آورد و همه با هم پشت نامه جمع می شوند و در دلشان شروع به خواندن می کنند ) 

شود و نور  مو سیقی نواخته می... ناگهان چهره همه شان در هم کشیده می شود و صورت هابشان غمگین می شود . 

در جلوی صحنه نور موضعی روی دختر بچه در حال نوشته نامه روشن می شود و . روی آنها موضعی می شود 

 (صدای دختر بچه به صورت نریشن پخش می شود 

از گرفتن پولهایی که فرستادی اصال تعجب نکردم چون تو رو با همه وجودم میشناسم و . خدای عزیزم   :دختر بچه 

اما . زندگی کنیم  و عزتعابرو  با با این پول تمام مشکالت من و خونوادم حل میشه و دوباره می تونیم. باور دارم 

میدونم که تو صد پول . ستادیه تو نود و شش پول برای من فرخدای عزیز من صد پول از تو خواستم در صورتی ک

بازم ازت . وز رفتارشون خیلی عجیب بود فرستادی به گمونم این کارمندای پست چهار پولش رو برداشتن چون امر

 ...ممنونم که هستی ... تشکر می کنم خدای عزیزم 
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صبور،خسته ، ظاهر و باطن ... می اندازد و نور موضعی روی او خاموش می شود  ه صندوقدختر بچه نامه را ب)

 (در حالی که فیکس شده اند اشک می ریزند 

 هیچکس خود خدا نمیشه  :خسته 

 ...خدایا توبه  :ظاهر 

 به ایمانش غبته می خورم  :صبور 

 اگه ما هم ایمان اون رو داشتیم به هرچی می خواستیم می رسیدیم  :باطن 

 ( نور می رود وموسیقی حمایت می کند ) 

 

 پایان 

 اسفند نود وپنج 

 جزیره خارگ

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


