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 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 (وال تقتلوا اوالدکم خشیه امالق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان کثیرا )

ما ایم که به آنها و شما روزی می بخشیم ، آری کشتن آنها .گی فرزندان خود را نکشید از بیم گرسن

 { 13اسرا ، }. خطا و گناهی بزرگ است 

 و...،مادران  مادرمبرای 

 .فرزندم مادر  

 :کسان بازی           

قرمز با ترکیب بندی از رنگهای قجری )سنتی  ییاجامه زنی میانسال و خوش بر رو با  :بزبز قندی 

 و گلدار  پیدو چادری س (، آبی ، زرد ، قهوه ای و سبز پید، س

و شلوار قرمز به تن  پیدسجامه /زند آرام و قرار ندارد وتند تند حرف می/ جوان و فرز  :شنگول 

  دارد

 وشدجامه سبز و شلوار سپید می پ/ رود با وسایل خانه ور می / کنجکاو  :منگول 

 .مشکی است  جامه اشو  ردایی قرمز به تن دارد/ جوان و زیبا /دختر  : حبه انگور

  جامه های متفاوت می پوشد به فراخور نمایش/ بدجنس و کم عقل / زود باور است  : گرگ

رنگ سیاه با نقوش ه جلیقه ای مشکی ب/ ریش ، موی و جامه ای سپید دارد ( نقال نمایش : ) مرشد 

 اریک و عصایی ب/ خوش صدایی / طرمه 

 امه اش تغییر می کندبه فراخور نمایش ج /و مرموز  بدجنس :روباه مکار 

... و عالئم راهنمایی و  هاه هایی به رنگ خاکستری که بر سرشان ماسک گلبا جام  : صحنه پاها

 رقص بازیگران را همرایی می کنند میکشند و در طول نمایش با

 :مکان بازی                

که هر سویشان به رنگیست که با چرخاندن آن در صحنه و در کنار هم چیدنشان  چهارگوشهایی

بنا به خواست کارگردان می )... ، جنگل  مثال خانه بزبز قندی ، بازار... صحنه ها تغییر می کنند 

نقوش جامه و دیگر اقالم بازار و یا درخت و گل گیاه و عالئم  چهارگوشهاسوی  هرتواند بر

 .ویا هر طراحی صحنه ای که دلش می خواهد و دوست دارد بکند (جای رنگ ه هنمایی بکشد برا

 :فضای بازی               

 شاملگروه  نفرات تمامی. کم صحنه را فرا می گیرد  نور کم. خواند می مددرآ تاریکی ، کسی پیش

ترانه ای مد کم کم به پیش درآ. ب در صحنه نشسته اند سبازیگر و نوازنده با آرایشی منا صحنه پا ،

این صحنه را ،شود  بنا به خواست کارگردان می. آن را اجرا می کنند بدل می شود که همه گروه 
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تصنیف /  بر گرفته از ترانه مجنون نبودم موسیقی). هنگام ورود تماشاچیان به سالن نیز اجرا کرد 

 ( بیرجندی

 (نخست پیش درآمد می خواند : )مرشد 

  در هر دو عالم      درگیر فرزندانش      (رخصت دهنده) عزیزه      مادر مجیزهمادر 

 مو جوره ی جان      بخند که خندت با خنده  هاال مادر که لبخند تو ناز

 بخند که خداهم خندت رو دوست داره      برای مو مادر سنگ صبوره 

 :گروه 

 درگیر فرزندانش     مادر عزیزه      مادر مجیزه      در هر دو عالم 

 :مرشد 

 زمینه جان      بچه مثل بذر و مادر زمینه  ستاره آسمون نقش

 زمین باشه      که عشق اول و آخر همینه  خداوندا نگهدار

 : گروه 

 مادر عزیزه      مادر مجیزه      در هر دو عالم      درگیر فرزندانش

 :مرشد 

 (آفتاب در بیاد ) یه یی خوندی تا افتو درآره      الالچه شبهایی که تنها پای گهوا

 آینده ی ایران بسته به تو داره       با تربیت فرزندان صالح 

 :گروه 

 مادر عزیزه      مادر مجیزه      در هر دو عالم      درگیر فرزندانش

، صحنه پاها صحنه را به شکل خانه بزبز  در پایان قطعه همه جز مرشد صحنه را ترک می کنند)

 (قندی می آرایند و خارج می شوند

کزین برتر اندیشه بر ... به نام خداوند جان و خرد  (با آرام شدن صحنه شروع می کند : ) مرشد 

خداوند کیوان و گردون سپهر ...خداوند روزی ده رهنمای... خداوند نام و خداوند جان ...نگذرد

آی قصه قصه دارم . سالم بچه ها عزیز گلو بلبل سنبل ... به نام خدا ... ه و ناهید و مهرفروزنده ما...

 ...یه عالمه بچه ساکت نشسته دارم ... 

گرگ کت و شلوار و کراوات پوشیده و چمدان } خواندن شعر وارد می شود ر حال گریه ود)  :گرگ 

اگر نامهربان بودیم ... م بودیم رفتیاگر بار گران ( {بزرگ چرخ داری را همراه خود می کشد

 رفتیم 
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... ا این چه وضعیه گرگ ؟ این لباسا چیه پوشیدی؟ قصه شروع شده برو سریع آماده شو..ا..ا: مرشد 

 بچه ها همه منتظرن قصه بشنون

حاج ( گرگ با دیدن مرشد گریه اش مضاعف می شود و خود را به بغل مرشد می اندازد: ) گرگ 

 ... یلی واستون تنگ می شهدلم خ... مرشد 

لحظه گریه نکن درست بگو ببینم جریان ه ؟ ی... دلت واسمون تنگ میشه؟ این حرفا چیه : مرشد 

 چیه؟

  .. میخوام فرار مغزها بکنم... با اجازه شما ، و بزرگ ترا : گرگ 

 فرار مغزها؟ فرار مغزها دیگه چیه ؟: مرشد 

 دستم راحت بشین ؟برم که از ... می خوام برم دیگه : گرگ 

 کجا بری ؟: مرشد 

  اون ور آب: گرگ 

  ؟آخه واسه چی ؟ نونت کمه آبت کمه عزت و احترامت کمه : مرشد 

همیشه آخر داستان ... همیشه نقشه بده مال منه ... مردم این ور آب گرگا رو دوست ندارن : گرگ 

لقب گرگ فقط مال ... منوانگاری سزارین کردن ... نگاه بنداز شکمو ... شکمم پاره میشه 

  ...بدهاست 

 که درنده باشه مگه غیر از اینه ؟... خب جانم طبیعت گرگ همینه: مرشد 

 (کتابی را به مرشد می دهد )  شما از همه دنیا عقبی... ده نه ده حاج مرشدی: گرگ 

 این چیه ؟: مرشد 

 جک لندن اثر سپید دندان: گرگ 

 ؟...توش چی نوشته  خب حاال... عجب : مرشد 

 قصه شجاعت رشادت لیاقت گرگای خوب نوشته توش... گرگای خوب نوشته توش  قصه: گرگ 

کتاب خوندن  ، آفرین... اول من یه تبریک بهت بگم بابت اینکه کتاب خون شدی... باریکاهلل : مرشد 

  ...صه چه دخلی به تو داره قاما حاال این ... خیلی کار خوبیه بابا جون 

 هالیوود... اینجاس حاجی جون ربطش : گرگ 

 چی چی وود ؟: مرشد 

  ...بزرگترین کمپانی فیلم سازی کل جهان ... هالیوود : گرگ 

 بازم من نفهمیدم نقش تو این وسط چیه ؟... خب حاال الکی بزرگشون نکن : مرشد 
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وان بدن به ل اصلی رو می خر... آقای اسپیلبرگ دعوتم کرده برم ... من سپید داندانم دیگه : گرگ 

  من

 ؟ مگه اونور آب گرگ کمه که می خوان تو رو ببرن؟ واسه چی اون وقت: مرشد 

 ...پیش پای گرگای اینور آب لنگ میندازن... گرگای اونور آب عرضه ندارن جون تو : گرگ 

 نه بابا؟: مرشد 

تو ... شجاعت اول تو ... تو رشادت اول ... تو کیاست اول ... تو نجابت اول ... جون شما : گرگ 

... تو نجاست اول ... چی چی دارن گرگای اون ور آب ... تو سیاست اول ... رفاقت اول 

 تو ... تو حماقت اول ... تو خجالت اول ... تو رضالت اول ... خباثت اول  تو...کثافت اولتو

شی مثل خودشون  خب حاال اگه شماهم بری که می... بچه اینجا نشسته ... بسه آقا جان بسه : مرشد 

قصه ما رو گوش  ددیگه کسی نمیا...  از طرفی شما اگه بری قصه ما ناقص میشه بابا جون. 

از طرفی اینا همش دروغه بابا ...قصه شنگول و منگول که بدون گرگ معنا نداره  ...کنه 

 وایسا تو همین مملکت... میری اونجا بد بخت می شیا . در باغ سبز نشونت دادن ... جون 

 شی شرف داره به اینکه اونجا شیر باشیاینجا گرگ با... گ باش بابا جون خودمون گر

من ... اینجا هیچکی فکر من نیست حاجی جون ... من تصمیم کبری مو گرفتم حاج مرشد : گرگه 

بهتره برم ... منه بی یار منه بی غار منه تنها و غریب ... مون  نباشم، بهتره واسه همه

 .ای عجیبهالیود توی دنی

ما چیکار کنیم که ... خب حاال این حرفا رو ولش کن ... آخه اینطوری که نمیشه باباجون : مرشد 

 شما به اصتالح خودت فرار مغزها نکنی ؟

یه موشت دلبر ... و  رقصیه مشت ... و  یه مشت قصر...حاال این شد حرف حساب ... ها : گرگ 

یه کم اشکو ... و  یه مشت همدمه فک مورس... و  یه مشت نوکر دل قرص... و  لب قوس

یه نم ... و  یه کم آشو یه کم ماشو یه کم کلفت بشاش... و  یه کم مشکو یه کم عاشق دل رشک

و یه خم شربت شب  و یه ریز آب یه ریز نون...و  و یه نم واهو یه نم مطرب جان کاه آه

 و یه کم اخم یه کم رحم... و  و یه جو خورش فسنجون و یه جو مون یه جو جون...و  خواب

 .و خالص  و یه کم رفیق سرگرم

چون ما اینجا نه خم شربت ... خب شما بری فکر می کنم به نفعت باشه ... عجب ... عجب : مرشد 

... باباجوناصال مشکل منکراتی داره ... شب خواب داریم که به شما بدیم نه دلبر لب قوس 

 ...اینو میشه یه کاریش کرد ...  ولی اون گزینه آخرت چی بود ؟ رفیق

  جون من ؟ اگه بشه چه خوب میشه!!! جدی ؟: گرگ 

 برو یه رفیق خوب پیدا کن... ولی بهت گفته باشما نری رفیق نا باب پیدا کنیا : مرشد 

خرگوش ... هرچی شما بگی حاجی مرشد ... چاکرم حاجی مرشد ... نوکرم حاجی مرشد : گرگ 

 خوبه ؟
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  یه رفیق هم قد قواره خودت بجور... چکار به خرگوش داری آخه تو ... از دست تو امان : مرشد 

 چشم آقا هرچی شما بگید همون میشه آقا... چشم آقا  :گرگ 

  برو با با جون... حاال برو این رخت لباستو عوض کن آماده قصه شو ... خب : مرشد 

 (گرگ خوشحال از صحنه خرج می شود )  چشم حاجی مرشد: گرگ 

که برخواند از گفته ... ز بلبل شنیدم یکی داستان ... آها  .خب بچه های عزیز کجابودیم : مرشد 

ه کنون قص... پر از پندهای به جان ماندنی ... یکی قصه شیرین و بس خواندنی ... باستان 

ز گرگ ...چنان نوبرانه حکایت کنم ... دگرها شنیدستی این هم شنو ... ه شنو و روبی گرگ 

نور ) دیباچه نوین بزبز قندی شنو... یکی قصه اینبار نقدی شنو ... روبه شکایت کنم  و ز

نور که می آید  گرگ و روباه مکار . آرام آرام کم می شود و موسیقی نواخته می شود 

یوار یواشکی شنگول و منگول و حبه انگور از روی د...  رقص کنان وارد صحنه می شوند

 (حرفهای آنها رو گوش می دهند 

... فتنه و قهار اومد ... حضرت دلدار اومد ...عشق اومد بار اومد ... یار اومد غار اومد : گرگ 

 با فکر و افکار اومد روبه مکار اومد... فکار اومد روبه مکار اومد با فکر و ا

روبه مکار اومده ... یارو غمخوار اومده ... عزیز میمون اومده ... گلو گلدون اومده : روباه مکار 

  زیره به کرمون اومده ...خورش فسنجون اومده... با فکر و افکار اومده ... 

شمر ... روباهه از در اومد ... می خوام برم صبر اومد ( عطسه) ...ابر اومد صبر اومد :گرگ 

روبه ... ر و افکار اومد با فک... روبه مکار اومد ... دست بخنجر اومد ... ستمگر اومد 

هر دو می خندند و مانند دو دوست قدیمی چند بار هم را ) ...کلید اسرار اومد ... مکار اومد 

 (در آغوش می کشند

به زور و طمع چیپس و پفک ، چرخ و فلک .  ای روبه مکار، هرچند که این گرگی بی عار : گرگ

شوند کره بزا هر ن زنم زور کنم زار.،توپ و صدای خوش و ساز و دهل و سیم و زر و مال 

میان فک فامیل و سگ و . انظار  خیت به و مغموم ، شومضایع  هردم بشوم. سه گرفتار 

نه راهی . و شغال و کایوت و شیر و پلنگ و ببر و کفتار دگر مانده نه آبی و نه رویی  گربه

 ؟...ه مکر و دغل روبه مکار پادش منکه چ. و نه چاهی 

پریدند بزان  هربارهر چند که . دزد کثیف دوست عزیز یار وفادار  گرگه بالغم مخور  :روباه مکار 

چه  .که فهمیده ام این بار به چه ترفندی و گولی . رندی چو ملخ خوف نکن باز  از سر

 ... کاری کنم اینبار کارستون . بمالم سرشان شیره . مکری و دروغی 

ضایع و حیرون و  شدمچه کاری ؟ چه باری ؟ چه عاری ؟ چه کوفتی چه دردی چه زاری ؟  : گرگ

  (برعکس)واری ترفند های  به. فراری 

. قیقه نسخه شده خیلی ر تو ی که برا مشکلدوای. دقیقه گرگه هدف گیریه اینبار من ای  :روباه مکار 

حریف در کف رینگ . به دقیقه  که دشمن نه به یک روز و به ساعت ،. زنیم مشت به شقیقه 
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به این زور و به این زوم دقیقی که منه مفلص . زود  پهن شود ، ناک دان و ناک اوت شود

که در ، همان مادر رندی ،بزبز قندی حمله به اصل مسئله ، . مسئله  نمودم ، به اصل. چاکر 

 ... گرفتی مطلبو . رنج بسیار کشیده . وقت بسیار گذاشته . تربیت کره بزا دقت بسیار نموده 

پر و پیمون و  زبه این مغ. به این ذهن شلوغت . به این فکر و نبوغت . اوه ، یس ، سوپرایز  : گگر

 فقط هست سوالی ، بپرسم تا بشم حالی به حالی ؟. فعالی که تو داری 

 ...بپرس  : روباه مکار

 چگونه ؟... هوم ... هوم ...هوم  : گگر

 چی چگونه ؟ :روباه مکار 

 ؟...دهی آن مادر غمخوار و نمونه  فریب می : گگر

شود . و چشمان پلنگش بشود کور . باید کاری کنیم حیثیتش پر کشد از ذات قشنگش  :روباه مکار 

رود بزبز قندی به . پزیم آشی براش چرب و یخ و شور . بین بز و کره بزا دور  ی فاصله

 بزبز به بری شود خانه بمصال  ،آن وقت شود کار به ما سهل و.  فضاهای مجازی نه حقیقی

. ندارند دگر پشت و پناهی . که هرجا  ، باید کاری کنیم کره بزا حس کنن اینجا ، نه اینجا. ما 

در این بحر طالتم زده از دوز . و تنهایی و خواهی و نخواهی شوند گم  ، یروند رو به سیاه

 ...و کلک ، مکر و ریا ، جور و جفا ، مرگ و تباهی و سیاهی 

. وسواس  یگولی باز منه گر. ر واسه آدمایی عجب تو ناقالیی ، برا همینه که سمبل مک : گگر

 ...سوالی دارم از روی صداقت 

 ... ، دزد کثیف ، یاربالیاقت  گرگه بالبپرس  :روباه مکار 

 چرا ؟... هوم ... هوم ... هوم  : گگر

 چرا چی ؟... هوم ... هوم ... هوم  :روباه مکار 

سادیسم و وبا و پر از فتنه و امراض . پر از راز . پر از درد . چرا باید بشه دنیا پر از مکر  : گگر

سرفه و سرخک آبوال تنگی نفس مرگ ه سیاسیر و ه سرطان درد گرون ،درد بواطاعون حسب

همه تشنه خون تشنه پول و زر . هم شن همه خسته ز . الک سیا سفلیس تیفوس دمل غیره وذ

 ؟مال همه دارایی هم شن 

. گ به دنیا نزمانی که شود ج.دقیق نکته همین جاست . د احسنت . د دست خوش  :روباه مکار 

بی کاری  همه در پی االفی و. ا که نباشد دل صافی نه اینجا که هر ج.خورد سنگ به هر پا 

دزد کثیف دوست عزیز  گی خرهشن برای منو تو هست به راه گردگر ج. و غفران و تباهی 

چون که همه اهل . دگر هرچه کنیم خپط و خطا نیست کسی تا که کند عیب ما . ار فداکار ــــی

در . ی شود آن موقع رویم در شمال م. می شود آن موقع کنیم عشق و حال . خطایند چو ما 

فرق ندارد که به هرجا رویم مردم آنجا همه اند اهل ریا و . جنوب در غروب در شروق 

 ...فریب 
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 آفرین و مرحبا از من به تو . آفرین و مرحبا احسنت به تو  : گگر

 آفرین و مرحبا از تو به من. آفرین و مرحبا احسنت به من  :روباه مکار 

از صحنه خارج می شوند کمی تاریکی ، نور می آید در خانه بزبز قندی هستیم  سپس هر دو)

 (شنگول از سوراخ کلید بیرون را می پاید 

 ؟ فتشکه ر لهولی انگار که خوشحا.  رفتشآخیش بالخره : شنگول 

 . با یه فعلی  گردهنه برمیاال. خیلی  این گرگه نگاش کن خوب بالست : حبه انگور

روی سر در می ) تا این در محکمه گرگه بیچارس ... بزار برگرده انگار که چکارس  : منگول

 ( نشیند 

  دیروز تا حاال دهد دفعه اینجا اومبیش از ص.  رفتی باالزیادی خوش خیالی  : حبه انگور

پاش رو نشون  هم دیگهیه بار .  بهم دستشو نشون داد اومدیه بار. آره راست می گه آبجیم  :شنگول 

 مده با ساز و آواز وحاال هم ا. دستمال سرش کرد آخرم یه بار . داد 

 ؟با لوندی  رهبرامون چی میا... رای بار بعدی خدا دونه ب : حبه انگور

 شناختینش غریب یا آشنا بود؟... نفهمیدین شما یکی باهاش بود  :منگول 

 ولی دیدم لباساش خیلی شیک بود... ندیدم یارو رو اونجا تاریک بود  :حبه انگور 

 برم بیرون دنبالشون ؟ ،می خواین  :شنگول 

 نه  : حبه انگور و منگول

 می خواین برم بیرون سر وقتشون ؟ :شنگول 

 نه  : حبه انگور و منگول

 میخواین من بگیرم آمارشون ؟ :شنگول 

 نه : حبه انگور و منگول

 میخواین با هم بریم ؟  :شنگول 

 نه : حبه انگور و منگول

 می خواین تنها برم ؟ :شنگول 

 نه  : حبه انگور و منگول

 ؟...می خواین  :شنگول 
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 نه ... نه ... نه  : حبه انگور و منگول

تا با یه ترفند دیگه . همین جا سم من بک بشینید . اصال به من چه . خیلی خب باشه بابا  :شنگول 

 .ما پیدا بشه ی در خونه  .سرکلشون . فردا باز . بنگ دیگه  رنگ دیگه

 حریف ما نمیشن ... اگه اینجا بیان و برگردن ... اونا صد هزار بارم  : حبه انگور

 چرا نمیشن ؟ :شنگول 

 م اونا دو تا یتایه ما س. خب دیگه  : منگول

 دلیل نمیشه  :شنگول 

 ... ما زرنگیم اونا نه  : منگول

 بازم نشد  :شنگول 

 ...ماها خوبیم اونا بد  : منگول

 نچ دیگه چی ؟ :شنگول 

 ...خب دیگه ما ... خب دیگه  : منگول

 واسش هست به ما ح... که همیشه همه جا ، بزی داریم  ما مامان : حبه انگور

 حاال که ما تنهاییم و نیست مامان بزی  اام... این درست  :شنگول 

 ؟ا چیکار کنیم عوضش گفته به م : حبه انگور

 چیکار کنیم ؟ :شنگول 

 ناقال  گرگنباید گوش بدیم به حرف  : منگول

 باهاشون رفیق بشیم ... من میگم بیاین بریم یه بار از نزدیک  :شنگول 

 چی ؟ : حبه انگور و منگول

 ... هیچی  :شنگول 

 اگه به مامان نگفتم آشی برات نپختم  : حبه انگور

 اگه به مامان نگفتش آشی برات نپختش  :منگول

 ...نری بگی بش این حرفا رو . شوخی کردم به خدا  :شنگول 

 اگه به مامان نگفتش آشی برات نپختش  : منگول

 خرد و خمیرش می کنم ... هرکی بخواد پیش مامان چغلی کنه  :شنگول 
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 مامان میاد نمی زاره  :حبه انگور و منگول 

 یتره سم های من قو: شنگول 

 شاخ مامان بلند تره :  حبه انگور و منگول

 بازوی من قویتره : شنگول 

 جفتک مامان بلند تره  :حبه انگور و منگول 

 خرد خمیرت می کنم  :شنگول 

 .. مامان میاد نمی زاره :حبه انگور و منگول 

 (صدای در می آید بچه ها مانند بازی گرگم و گله می برم در صحنه دنبال هم می افتند که ناگهان )  

تا هفتا . خونه رو، روسر گذاشتین . داد و هوار گذاشتین ... چه خبره اینجا ...به به به : قندی  زبزب

  غال صداتون پیچیده تو آسمونو داد . تا هفتا کوچه اونور. کوچه اینور 

 قندی داخل میاز دست شنگول در رفته در را باز می کند ، بزبز ) صدای مامان جونه  : حبه انگور

 (شود و نگاهشان می کند 

 سالمتون کو ؟  :بزبز قندی 

 سالم سالم مامان بزی چطوری ؟ :هر سه با هم 

 تشنه و گشنه هستم ... فته و خسته هستم کو... مثل پلو تو دوری  :بزبز قندی 

 ؟ماساژ بدم شونه هاتون . خسته نباشه تنتون  : حبه انگور

 خدا بیامرزه باباتون . خیر ببینی  :بزبز قندی 

 منم بمالم پاهاتون خسته گی در ره ازتون  :منگول

 خدا بیامرزه ننتون . خیر ببینی  :بزبز قندی 

 خسته گی دراد از دستتون . منم بمالم مچتون  :شنگول 

شکر خدا بعد یه عمر زجر و زحمت حداقل نتیجه ... خدابیامرزه آغاتون . خیر ببینی  :بزبز قندی 

 ؟...چه خبر کره بزا ... خب ... یبم کرد خدا سه تا اوالد خوب نص... دیدم  زحماتم رو

 شکر  : حبه انگور

 شکر  :شنگول 

 من بگم ؟... شکر  :منگول
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 چرا بچه رو می زنی ؟... ا  (زند  میرا  منگولناگهان شنگول ) بگو جونم  :بزبز قندی 

 آخه می خواد دروغ بگه  :شنگول 

 دروغ بگه ؟ :بزبز قندی 

 چرا میزنی ؟ ( شنگول او را هم می زند )پس من می گم  : حبه انگور

 زنیشون ؟ چرا می... ااا  :بزبز قندی 

 آخه می خوان دروغ بگن  :شنگول 

 (تهدید آمیز به سمتش می رود ) ... قضیه چیه ؟ شنگول نکنه باز  :بزبز قندی 

 ...همی ... فقط ... همی .کاری نکردم بخدا .ارواح خاک بابا . جون شما ... نه به خدا : شنگول 

 بگیره  گرگ ستم کارآماره . بره بیرون . خونه رو وا بکنه فقط گفت می خواد در  : حبه انگور

 بعدشم می خواست مارو حسابی جفتک بزنه  : منگول

... من فقط یه کمی کنجکاو شدم  ببینم ... ارواح خاک بابا ... جون شما ... نه به خدا  :شنگول 

مرگ ...  منگولینیتم خیر بوده جون داداش ...  بیرون این خونه میون دل جنگل چی چیه

خدا منو ... بخوام کار خالفی بکنم  به خدا اگه یه روز من (زند زیر گریه  می) انگوریآبجی 

 چوب بکنه

شنگول چشم ) مرد که گریه نمی کنه ... شنگولکم ... تاج سرم ... گریه نکن گل پسرم  :بزبز قندی 

وقتش میری بیرون از خونه ه تو هم ب( مادرش را پاییده و به بچه ها زبونک می اندازد 

 یار و غاری جور می کنی ... ی کنی واسه خودت کار و باری جور م.. وسط جنگل سبز ...

 پس ما چی ؟ : حبه انگور و منگول

ولی تا اون روزه ... همه یه روز باید پا شونو بیرون بزارن ... شما هم میری جون دلم  :بزبز قندی 

... با بدی همراه نشن ... تا بیرون خودشون گمراه نشن ... باید که خود سازی کنن ... روز 

... منو  پس باید گوش بدین حرف... دارین چیزی هم کم ن... شماهم تا با همین غم ندارین 

 ...پشت به پشت هم باشین ... نزارین همو تنها 

 قول می دیم  :هر سه با هم 

کیشمیشو میوه و ... دچی خریدم وآلبالو نقل و نخ... ال بیاین که واستون اح... آباریکاهلل  :بزبز قندی 

 صدای چیه؟ (غول خوردن می شوند که صدای در می آید شهمه خوشحال م)آجیل خریدم  

 در میزنن  : حبه انگور

 ینی کیه ؟ : منگول

 بکنم من میرم باز  :شنگول 
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  ؟خبر دار ... آهای کیه (خودش در را باز می کند ) صبر کن ببینم  :بزبز قندی 

   (چی با کوله باری از نامه آمده اند  در هیبت پست گرگروباه مکار  و )

 پسچی های فداکار ... ینی ماییم ، بنده منم ... سالم سالم : روباه مکار 

میدونین االن ... سالم علیکم آپسچی یا  (بزبز قندی در را باز کرده و بیرون می رود )  :بزبز قندی 

 ساعت چنده آپستچی یا؟ 

 شب0 :گگر

  ؟دیر نیومدین سره کار... چه عجب  :بزب قندی 

 ... آخه منزل نبودین  :روباه مکار 

 خب میزاشتین واسه صبح  :بزبز قندی 

 ینی فوری فوتیه ... آخه خیلی فوریه  : گگر

 ؟مگه فوت کرده کسی . باز خدا مرگم بده  :بزبز قندی 

بنده زاده ی پست ، مخلص چاکر ، عبید  دمنظور عب... همه خوبند و لوند ... نه جونم  :روباه مکار 

 شوهرتونه آقاجون ... فوت مرحوم جنت مکان ... حقیر 

 که اسیر خاک شده ،؟ ولی اون بنده خدا ده سالی هست ...شوهر  :بزبز قندی 

 نامه فوق ز بیمه است برای پول خون ... میدونیم  : گگر

 پول چی ؟ :بزبز قندی 

 دیه بریدن واسه فوت آغاتون ... عرض کردیم پول خون  :روباه مکار 

 دیه از بابت چی ؟ :قندیبزبز 

 وقت کار بنایی افتاده از رو پشت بوم که ... مرگ ناگهانیه همسرتون  : گگر 

  ؟حاال بیمه افتاده به فکر ما... نبودش تو فکرما ... چطو تو این همه سال ... چه عجب  :بزبز قندی 

بیا این پول رو بگیر مارو خالص . ور ماها ماموریم و معذ... بابا جون  ما چه دونیم :روباه مکار 

 .کن برو پای عشق حال 

 چقدی هست حاال این مبلغ پول ؟ :بزبز قندی 

 صد و هشتادی هست  : گگر

 ؟یا به هزار ،به لایر  :بزبز قندی 
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 لیون بابا جون یهست به م... نه ریاله نه هزار  :روباه مکار 

 چی می گی ؟ :بزبز قندی 

 جون شما  : گگر

 ؟؟ پس چرا اینقدر زیاد ...بابت چی  :بزبز قندی 

 از باالی پشت بون مستراح افتاده تو ماه حروم ... آخه مرحوم  :روباه مکار 

 ؟حاال باس چی کار کنم  :بزبز قندی 

 حاال باس امضا کنی  :گ گر

 کجارو ؟ :بزبز قندی 

 اینجا رو  :روباه مکار 

 ناقابله ... اینم پول چایی ( کند و می خواهد به آنها مژدگانی بدهد  بزبز امضا می) :بزبز قندی 

 لی ممنون بابا جون خی: روباه مکار 

 ... واسه ما همین یه امضا کافیه  : گگر

 رگروباه مکار و گ) عزت زیاد ... هدف اصلیه ما انجام وظیفه است بابا جون  :روباه مکار 

 (خوشحال دور می شوند ، بزبز به داخل خانه باز می گردد 

 ؟چیه فال گوش وایسادین  :بزبز قندی 

 یارو ها کی بودن ؟ :شنگول 

 پستچی بودن  :بزبز قندی 

 کارشون چی بود ؟ : حبه انگور

 نامه رسوندن به ما  :بزبز قندی  

 نامه چی ؟ : منگول

لم یزال . احدا . بارالها ... باس خدا رو شکر کنیم ... د سوال می پرسین عزیزان من چق... د  :بزبز  

که کنم عرض . قت نمازا نبود جز تو کسی در نظرم و. ای که تویی خالق هر پست و فرازا . 

تو دهی روزی به هر گرگ و سگ و ماهی و . تو دهی روزی هر اردک و غازا . و نیازا 

بوزینه و خوک و شتر و گاو و پلنگ و خر و فیل و مگس ، پشه و گنجشک و کالغ و زغن 

تو رحیمی تو کریمی تو خبیری تو . و مورچه و اسب و بز و میش و وزغ ، خرس و گرازا 

تو همان ... تو انیس دل مایی . تو علیمی تو سلیمی تو خدایی ز همه خلق جدایی بصیری 
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که رساندی به منه بیوه همی پول و . تو همان صاحب اقشار زمینی ... رازق محبوب قدیمی 

 ناکس و کس بهر قرانی  ی پله تا نشوم خار به دنیا ، نشوم دست دراز همه

ینی ما دیگه حسابی پول  (ه می کند انگار که شکه شده شنگول با تعجب پولها را نگا)  :شنگول 

 ؟دار شدیم 

 ...من ولیون تیصد و هشتاد م... حسابیه حسابی :بزبز قندی 

 لیون چیه ؟یم : منگول

 از همونا که صفر داره خیلی زیاد  : حبه انگور

 چند تا داره ؟ :شنگول 

 شیش تا  : حبه انگور 

 چقدر زیاد ... آه  : منگول

 لیون چند تا بستنی میشه ؟یصد و هشتاد م... چجوری خرجش کنیم  :شنگول 

... یا یه تولیدیه مانتو بزنیم ... میشه باش شرکت بستنی خرید ... چند تا بستنی چیه ؟  :حبه انگور

 همشون شیک و قشنگ . مانتو های رنگ به رنگ 

یا که تو دانشگاه شهید بهشتی  ، توی تهرون توی صنعتی شریف... میشه دانشگاه رفت  : منگول

 ینی میشه ؟... من میخوام مثل ادیسون دکتر برق بشم . درس خوند 

واسه آینده هر ... ریزم پولو به بانک  می... من میرم فردا به شهر ... چرا که نشه  :بزبزقندی 

 ی خرمو زود زود میامهرچی هم که دوست دارین واستون م. کدومتون یه حساب باز می کنم 

 ...من  که درو روی کسی وا نکنین جز خود ش باید بهم قول بدینفقط... خونه 

 قول میدیم  :هرسه با هم 

بچه ها روی پله ) واستون من الالیی... بخوابید تا بخونم... خب دیگه وقت الالست  :بزبز قندی 

 (شودنور صحنه آبی می . گذارند و بزبز قندی الالیی می خواند  سربه دامن مادر می

 الالیی     الالیی     الالیی    الالیی 

 توهم یه روز بزرگ میشی 

 یا ها می ری تا شهر رو

 به یاد خونه می افتی 

 چشات میشه مثه دریا 

 به یاد امشبو هرشب 
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 که من بی خواب و آواره 

 نشستم تا سحر بیدار 

 به پای تو و گهواره 

 الالیی     الالیی     الالیی    الالیی

و  گرفتهآبی صحنه را فرا  ی بچه ها کم کم خواب می روند نورحین الالیی خواندن بزبز قند در) 

صدای موسیقی به گوش می رسد نور به صحنه می تابد ، . سپس تاریکی و کمی سکوت 

موسیقی برگرفته از ترانه } (صبح شده و بزبز قندی در حال رفتن به شهر آواز می خواند 

 {می خوام برم کوه 

 : بزبز قندی 

 می خوام برم شهر ، عزیز شهر بد اختر ....  می خوام برم شهر ، شهر بد اختر

 میسپارمشون به خدا از فتنه و شر .... میسپارمشون بخدا از فتنه و شر 

 وقتی میام باز ، عزیز از شهر با آواز .... با آواز  وقتی میام باز ، از شهر

 دارم براتون سوغاتی های شیک و ناز.... دارم براتون سوغاتی های شیک و ناز 

در اواخر قطعه او ... را همراهی می کنند قندی گلها و درختان هم بزبز دندر حین آواز خوان)  

به راه خودش ادامه می دهد و از روی عالئمی که به دست درختان و گلها هست  موسیقی

ودی نواخته می شود و سپس موسیقی وهم آل... به تاریکی ته صحنه هدایت می شود 

 صحنهروباه مکار و گربه نره . نور که می آید . موسیقی مالیمی شنیده می شود  ،تاریکی 

در باالی در تابلویی نصب . آویخته اند  سقفرا به بوتیک تبدیل کرده اند و چند مانتو از

. سبه آرایش عرووط به جراحی زیبایی و در سمت چپ تابلویی دیگر مرب شده مربوط

 (خودشان نیز زن پوش شده اند 

رسید . آهای اهل بریدا . آهای اهل خریدا . بیاین این ور بازار و ببینین که چی دارم : روباه مکار 

  جنسای مرغوب من از اون سره دنیا 

. اگر طالب اجناس قشنگی ... همه شالهای رنگی  .همه کفشای چرمی . همه مانتوی اعال:  گگر

 .بیا اینجا که هست اجناس رنگی . با زرنگی بدون فوت وقت و 

تمیز و پاک ، قشنگ و . رسیده مانتوی اعال ز ژاپن نه از چین که ما آنتیک فروشیم  :روباه مکار 

 ست کامل برای الک ناخن ، لباس شب فروشیم . شیک فروشیم 

ی وی سره نیکولسه تاش اینجاست یکیش در آمریکا ر. از این شالها که اینجا وا کیوم اند  :گ گر

 کیدمن 
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برای سالگرد .خوده نانسی از اینجا کت خریده . جنیفر لوپز از ما شال خریده  :روباه مکار 

دنیرو اومده کردک خریده .برای اختتامیه ی اسکار . ازدواجش پاچینو زنگ زده دامن خریده 

 . 

بابا شهاب  ؟بگم اینجا. ر فرهادی اینجا کیف خریدهاصغ. برای اولین اکران از فیلم گذشته  : گگر

 حسینی ، شبه جشنواره کن چی چی پوشیده ؟

برا بازی توی فیلم . برات پیت و زنش آنجلی جولی . بگم ختم کالم این آخری رو  :روباه مکار 

 گلزارتصادف ، از اینجا عینک دودی خریده ، عمل کردیم ما بینیه 

 بیاین این وره بازار که اجناسش جدیده ... گذاشتیم خال رو لبهای بکهام : رگگ

  (در همین هین بزبز قندی سر در گم وارد صحنه می شود )

 سالم : بزبز قندی 

به ابروی کمونت . به این هیکل رعنا . به این صورت زیبا ... به به ... به به ... به به : روباه مکار

ببینم کجا کردی تو پوستت رو برنزه ؟ . به مژگون قشنگت ... به چشمان مثه چشمای آهو . 

 رنگ چشمات ، مال خودته یا لنز؟

 کجاست شرمو حیاتون؟ کجاها رو نگاه میکنه چشاتون ؟... چه پررو ... عجب هیز  :بزبز قندی 

همه . آخه نیست که اینجا همه پوستا چروکه...جسارتمو ببخشید ... ببخشید ... ببخشید  :مکارروباه 

... عجیبه قشنگه . همه زیبایی چشما به لنزه . همه ابرو کمونا کار تاتوست . انداما قرصی

 ... خداییش راست میگم خیلی قشنگه ... خداییش ... خداییش 

 ... خداییش خوشگلید ناز چشاتون ... ن میشه یه عکس بگیرم من باهاتو : گگر

 . قشنگ میبینه چشاتون . شما لطف داری خانوم  :بزبزقندی

 ... ولی حیف که صد حیف  :روباه مکار 

 چرا حیف ؟  :بزبز قندی 

 ... همه زیباییتون گم شده تو چادر و چاقچور و شلیته و عباتون  :روباه مکار

 ن همه پارچه ؟خفه نمیشی تو گرمای تابستون ؟ چیه ای... آره راست میگه خانم  : گگر

 ... یه مانتو دارم اینجا دقیق رنگش میشه ست با چشاتون  :روباه مکار 

قشنگه همین ضد ... خب عیب و عار نیست ... مگه چشه چادر ... نمیخوام مانتوهاتون  :بزبزقندی

 ... گلوله ست واسه چشمای هیزی که فشنگه 

 ...ندیده هیچ کسی زیبایی هاتو . یه عمر پیچیده ای خودتو به چادر  :روباه مکار
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 نقشنگی چش و ابرو و لب ای. .. قشنگه لختکی عین حبابه . همه زیبایی من تو حجابه  :بزبزقندی 

اگه آدرس دارین . من اینجا اومدم دنبال بانکم ... قشنگ اونه وجدانش نخوابه ... ها سرابه 

 ...  بدین برم دنبال کارم

 به همین خیال باش... سنار بده آش  :روباه مکار 

 نقاره بزن بوق... سنار میدم دوغ :بزبز قندی 

 چادرتو باد برد... سنار بده آرد  :گرگ 

 هوش از سرت بپره...  اطرهسنار میدم ش :بزبزقندی 

 اینقدر منو نپرون ... سنار بده زعفرون  :مکارروباه 

 االهی ور بپری ...  سنار میدم جعفری :بزبزقندی 

 شاید یکی دلش خواس... سنار بده کنگرماس  :گرگ 

 چشات بمونه چهارطاق... سنار میدم پیازداغ  :بزبزقندی 

 فالتو دیدم تو فنجون... سنار بده فسنجون  :روباه مکار 

 قهوه نبود تو فنجون ... سنار میدم بادمجون  :بزبزقندی 

 اینقده می شی خواستنی ... سنار بده بستنی  :گرگ 

 روت می کشم با ماله ... سنار می دم تاپاله  (عصبانی )  :بزبزقندی 

همچی ... آره راست میگه بابا اینکاره نیست (روباه و گرگ می ترسند و در بغل هم می پرند)  :گگر

 ... که خوب نگاهش میکنم خیلی خیلی کار داره 

 ولی حاال دیگه نازی نداره . جوونیش شاید که خیلی ناز بوده ... آره راست میگی بابا  :روباه مکار

پلکاش هم افتادگی داره ببین ؟ لباش هم سیاه . ابروهاش ریخته زمین . صورتش چروک شده  :گگر

 . شده 

 .... بینیش هم که کمپلت جراحی الزم داره ... بگو باریک و سیاه . نگو سیاه  :روباه مکار

 ... آره راست میگی خودت قشنگتره ... میدونی ؟...  هتو همون چادرتو سرت کنی سنگین تر :گگر

 ببینم مگه تو تو معدن زغال سنگ کار میکنی ؟  :روباه مکار

 . آره خیلی سیاهی  :گگر

کار کردن تو  از.... مه عمر همه ی سختیایی که من کشیدم ه... هی روزگار نرویی  :بزبزقندی 

... نهایی ه رو به دندون بکشی بی شوهر تو تسه تا بچ... معدن زغال سنگ هم سنگین تره 

جمع دنیای . که باید باشون بری تو دنیاشون بازی کنی . هر کدومشون یه دنیایی دارن 
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هرکسی که مثل من قد چار دنیا ریاضت ... خودمو ، دنیای سه بچه هام میشه چار دنیا عزیز 

. بازوهاش خسته میشن ... تو جوونی رنگ پوست صورتش قیر میشه ... پیر میشه . ه بکش

چشام ور . پوست دستام شده مثل سمباده ... زانوهاش میلرزن و جلدی زمین گیر میشن 

االنم ... من مادرم  ،چه کنم خب دیگه... میشه مور مور کمرم . گزگز افتاده به پام . قلمبیده 

ببرم بانک . واسه ی آینده ی کره بزام . ر واسه اینه که پوالیی که دارم که اومدم به سمت شه

 ... بزارم 

 . یعنی بارت سنگینه . خدا قوت ننه جون خیلی کارت سنگینه  :روباه مکار 

 . فکر کنم رضازاده هم زیر باری که تو االن می کشی کم بیاره  :گگر

 .ولی خب بازم میشه مادر خوشگلی باشی  :روباه مکار

 ... و حاج خانوم ان بچه هات که فکر کنم هزار ماشاهللا همه آقازاده  : گگر

 . اینطوری که میمیری . یکمی به خودت برس خرج خودت کن خانومم  :روباه مکار

 . دیگه این چهره و پوست مثه اول نمیشه  :بزبزقندی

به ... به صد سور. عور و به صد فیس صد شور و به صدناز و به چرا نمیشه خانومم ؟به صد  :رگگ

زور رژ و ماتیک و ریمل ، پنکک و رژگونه ،بیگودی و بابلیس ، خط و فرمژه ، برق لب و 

 ... حور ، به توفیق خداوند  زیبا شوی چونسایه و مش ،الک و مانیکور بسی خوشگل 

که ،وکفشی . که پیداست درونش کمر تو . تو  از این ور بکنیم جامه ی اطلس به بر :روباه مکار

. زنیم بند به دست و روی و پایت . کنیم رنگ موهایت . تو را به برج میالد  ،ش برساندپاشن

پروتز میکنیم لب های .  بکاریم خال هندویی برایت . کشیم پوست چروکت را چو کاغذ 

 . دماغت می شود نقلی و آنتیک . باریک 

 .  رسد سن تو از پنجاه به پونزده  :گگر

 ...  هبه طوری که توانی کنی بازی به فیلم :روباه مکار

 ...من ترانه پونزده سال دارم  :گگر

 ؟ ... ولی آخه  :بزبزقندی 

 ... ولی آخه نداره :روباه مکار

 . ولی کره بزا توی خونه منتظر هستن  :بزبزقندی 

 ...رات میندازیم ما ... رات میندازیم ... سریع رات میندازیم  : گگر

آویزند و می ا وارد بوتیک کرده عالمت مغازه تعطیل است را از دربزبز قندی ر رگروباه مکار و گ)

موسیقی کمی ادامه پیدا کرده چند صدای ناله از بزبز قندی می شنویم و  .می روند داخل 

 ( در زیر نور موضعی مرشد وارد صحنه می شود .بعد نور می رود
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به زیر بغل ...به هنگام صبح چون خروس کرد بانگ ... یکی شد روان بزبز از بهر بانک  :مرشد  

همه نیت و فکر بزبز چه بود ... نمی کرد باکس دراین دم سخن ... داشت یک من تومن 

سپس نزد شعبه سپرده ... رده شود بانک شم هرکه پولش ب... کند بهر بزغاله ها کار سود...؟

بله عزیزان جان ...همه نیت و فکر او برد باد ... ولی تا که چشمش به بوتیک فتاد ...  شود

تا چشمشون ... چقدر خوبه که والدین بچه ها همیشه بروز و به قول امروزکیا آبدیت باشن ... 

امان از پدر مادری که ... شن هم پا و همگام بچه هاشون با... به یه چیزی افتاد جا نخورن 

فاصله که ... چون اون موقع دیگه نمیتونه بچه شو درک کنه ... از بچه هاش عقب بی افته 

بزبز قندی به هر طریقی ... القصه ... افته دیگه کار تربیت مشکل میشه  بین ولی و والد بی

اما نقشه شوم روباه . ..بود فریب این دوتا ناقال رو خورد اسیر فتنه قهار روباه مکار شد 

مکار چی بود می خواست چه بالیی سر بزبز قندی قصه ما بیاره باس ادامه نمایشو باهم 

 ... تماشا کنیم 

ها و همهمه مردم  انگار کم کم صدای خیابان و رد شدن ماشین. کمی تاریکی . نور کم کم می رود )

آید بزبز قندی شاد و خوشحال نور می . موسیقی شادی نواخته می شود ... را می شنویم 

آواز می  و در حالی که در آینه کوچکی به خودش مدام نگاه می کند  ، در صحنه می چرخد

ماتیک ، پنکیک ، شونه ، ،اسک حنه پاها به جای ماسک گل و درخت مبار ص این. خواند

به  بزبز قندی. و غیره به چهره دارند و همراه بزبزقندی می رقصند  سشوار، اتوی مو،

سختی ه ر کرده مانتویی قرمز و شلواری مشکی با کفشی پاشنه بلند به پا دارد که بیکلی تغی

در . شالی بنفش به سر دارد و آرایشش بسیار غلیظ و غلو است . می تواند راه برود 

بزبز قندی آواز . که انگار خیلی خرید کرده ادیر زیادی پاکت و پالستیک است دستانش مق

 ({رعنا مستور/ شوهر پولدار / برگرفته از ترانه } ...چرخد  می خواند و می

 

 : بزبز قندی 

 شوهر پولدار نمی خوام ، وزیر دربار نمی خوام 

 می خوام اون دیونه باشه ، مثل من بی خونه باشه 

 واسه اون کلبه چوبی ،مثل یه خونه خرابه 

 واسه من قصر طالیی، یه سرابه یه سرابه

 ، بله برون واسه کی ؟گاری واسه چی؟ استوخ

 یار من عاشقونه ، راز دل رو می دونه 

 نگاه گرم چشاش ، جونمو میدم براش 

 وقتی نازم می کنه ، می دونم عشق همونه 

 رده ، که دله بابامو برده گار داییم آویه خواست
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 مدرک و ثروت و پولش ، مامانو به رقص آورده 

 ا بی دل و بی عشق و تنها ، نباشید مردمه دنی

 روزا و شب ها ، خوش باشید و شاد و رعنا ی همه 

بزبز قندی خسته از کفش های پاشنه بلند آنها را در . در پایان آهنگ صحنه پاها خارج می شوند )

 (و مقابل در خانه رسیده در میزند می آورد

 :همه با هم بچه ها 

 من دلم می لرزه  کیه کیه در میزنه ؟ 

  درو با لنگر میزنه ، من دلم میلرزه 

 .دست پر هم برگشتم ... ته هستم خسته کوف... باز کنید زود درتون ... منم منم مادرتون  :بزبز قندی 

 تو کی هستی حاج خانوم ؟  :حبه انگور

 ... وای چقد هم خوشگله  :شنگول 

 گفتم کی هستی حاج خانوم ؟ ... هیــــــــــــــس  :حبه انگور

 ... خب من منم  :زبز قندی ب

 ... حتما ، یه ریگی به کفششه ... ببینین داره من من میکنه  : منگول

 ... ؟ این خانوم خوشگله کفشاش دستشه  منگولیریگ کجا بود  :شنگول 

 ... باز کنید در رو دیگه خسته شدم  :قندی بزبز

 ... ببین حاج خانوم به گفته ی مادرمون ، ما واسه غریبه ها در رو باز نمیکنیم  :حبه انگور

 ... غریبه کیه بابا ، میگم منم مادرتون  :بزبز قندی 

 ... من میگم اینکه مامان نیست ، ولی خیلی خوشگله در رو باز کنیم براش  :شنگول 

 ... ون ، باز کنید میگم منم مادرت... د  خجالت بکشین کره بزا  :بزبز قندی 

 ... دستاتو نشون بده  اگه راست میگی که تو مادر مایی : منگول

 بفرما اینم دست حاال خوب شد ؟ :بزبز قندی 

 ...وای چه نو  :شنگول 

 ... چه سفیده  : منگول

 ... ولی دست مامانم اینجوری نیست ... رنگ ناخنات چقد نازه ولی  :حبه انگور
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 پوست دستش چروک شده ... شسته مامان بنده خدا بس که با دستاش رخت چرکای ما رو  : منگول

 ...مانیکور کردم و الک رو ناخنم ... دستامو پنکک زدم ... آره میدونم  :بزبز قندی 

 ... مثل دریا که تو روز برق میزنه . رنگ چشماش آبیه  :شنگول 

 ... لنز گذاشتم پسرم  :بزبز قندی 

 ادرت کو ؟ چ : منگول

 چادرت کو ؟  :حبه انگور

 ... چادرت نیست ؟ واویال  :شنگول 

 ... عوضش مانتوی آنتیک خریدم ... دیگه چادر نمی پوشم بچه ها  :بزبز قندی 

 ... چه عجب ؟ پس تو مامان ما نیستی  :حبه انگور

 .... مامان ما اگه سرش بره  : منگول 

 چرا پاهات پتیه ؟ ... چادرش که نمیره  :شنگول 

 ... خب دیگه بسه در رو باز کنید ... اذیت کرده پامو . پاشنه ی کفشام بلند بود  :بزبز قندی 

انگاری یکی دیگه جا ننمون ... تو صداتم دیگه مثل قبل نیست ... چی چی رو باز کنید ؟  :شنگول 

 .... صداشم دوبله شده ... حرف میزنه 

 ... بینیمم کوچیک شده .... پروتز کردم آخه من لبمو  :ندی بزبز ق

 پس چی چیت مثل قبل مونده که ما بشناسیمت ؟  : حبه انگور

... رنگ چشمات آبیه ... لبات درشت ... صورتت صاف شده .... موهاتو رنگ کردی  : منگول

په و  .... نخود بینی ت هم جمع شده قد ... چادرت رو برده باد ... پوست دستات شده ناز 

 رو حساب چی بگیم مادرمونی و در رو باز کنیم ؟.... دمبه هم نداری 

طبق سفارش که ... روحساب چیزایی که خریدم واستون ... رو حساب ... رو حساب  :بزبز قندی 

 دادین 

اگه قرار باشه واسه سفارشات درو ... اینجا  دبا کلی سفارش میا گرگه بالهر روزه روز  :حبه انگور

 ...  هکه مقدم تر گرگی... واسه کسی باز کنیم 

 ....گفتم درو باز کنین تا اون روی بزم باال نیومده ... دیگه دارین شورشو در میارین  :بزبز قندی 

 میخوای چیکار کنی ؟ مثال اون روی بزت باال بیاد ... برو بابا  :شنگول 

 ...  جفتک می زنممیگیرم هر سه تا تونو حسابی ... درو میشکنم میام توی خونه  : بزبز قندی
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 ...درو بابامون ساخته خانوم این ... اوهوک  : منگول

 ... نتونسته که درو باز کنه ... با توپ و تانک و تشر ... با صد نفر  گرگه بال :حبه انگور

 اون وقت تو زپرتی با دوتا جفتک میخوای درو باز کنی ؟  :شنگول 

 بی خونه چیکار کنم ؟ ، آخه من تنها و بی کس .... گفتم درو باز کنید  :بزبز قندی 

 ... برو پیش همونا که برات ناخنتو الک میزنن  :حبه انگور

 ... باز کنید دیگه درو خسته شدم  :بزبز قندی 

 ... ولی خیلی خوشگله من میگم باز کنیم  :شنگول 

در این خونه فقط واسه یه نفر اونم بزبز قندی باز ... برو رد کارت خانوم ... زهرمار  :حبه انگور

 .... میشه 

 .... بزبز قندی منم  :بزبز قندی 

 ... اگه بودی که ما میفهمیدیم ... د نیستی دیگه  : منگول

 .... یه جای دیگه ای بهت بده ... خدا روزیتو .. .روز خوش خانوممم  :حبه انگور

 ...روز خوش  : منگول

 ... ولی خداییش خوشگلی دمت گرم  :شنگول 

تو ... بخدا ارواح خاک آقاتون خودمم ... خوب بازم نگام کنید ... صبر کنید نرید بچه ها  :بزبز قندی 

؟ حاال باس  انگوری؟ خانوم منگولکمشنگولم ؟ ... کنید در رو ، روم باز ... رو خدا نرید 

 ... چیکار کنم ؟ کجا برم ؟ آخه من بی شماها زود میمیرم 

بزبز قندی غمگین همراه با موسیقی راه می افتد صدای رعد و برق و باران به گوش میرسد ، بز ) 

از آسمان باران اعداد می بارد گویی بزبز قندی درون یک  .بز قندی چترش را باز می کند 

بزبز قندی غمگین آواز می خواند و از صحنه .... گیر افتاده  یامپیوتر در فضایی مجازک

 ( {مرجان / برگرفته از ترانه خونه ما } خارج می شود

 : بزبز قندی 

خونه ما دوره دوره ، پشت کوهای صبوره ، پشت دشتای طالیی ، پشت صحراهای خالی ، خونه ما 

 وه ، پشت دریاست توی یک قاب ، پشت جنگالی سر اونور خواب ، اونوره رویای مهتاب

کمی سکوت ، موسیقی شادی نواخته می ... بزبز قندی زیر باران اعداد از صحنه خارج می شود ) 

در حالی که کلی  گرو باه مکار و گر{ترانه خراسانی ... یم موتصنیف لیال در واکم }شود 

و تبلت و ماهواره همراهشان است آواز می  یو گوش ای فست فودوسایل از قبیل خوراکی ه

 (خوانند و وارد صحنه می شوند 
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 :  گرگروباه مکار و 

 شنگول در وا کن مو یم ، پشت در وا کن مویم ، این چه در وا کردنه ، این چه اقباله مویه 

 ....گشتم پریشان از غمت شنگول ، آورده ام بهرت غذا شنگول 

  شنگول در وا کن مو یم ، پشت در وا کن مویم ، این چه در وا کردنه ، این چه اقباله مویه 

 (بچه ها می آیند باالی در  گحین خواندن روباه مکار و گردر ) 

 شماها مامان ما رو ندیدین ؟ ... گ بالببینم گر... مکار  هاببینم روب: حبه انگور

 ... خبری نیست ازش . االنه سه روزه که رفته به شهر  : منگول

 خبری نشنیدین از مادرمون ؟ ... توی شهر توی بازار توی بانک  :شنگول

 ...منتظریم  ماها االن سه روزه... بمون بگین اگه شنیدین  :حبه انگور

 ...ولی  نمیاد ...  شماها منتظرین که اون بیاد  :روباه مکار 

 چرا نمیاد ؟ :شنگول 

 مگه نشنیدین خبرو ؟  : گگر 

 چه خبری ؟ .. نه نشنیدیم   : منگول

بایدم بی خبر از ... وقتی اون همه پول بی زبونو میدین دستشو میفرستینش تو شهر  :روباه مکار 

 ... حالش باشین 

 نکنه دزدا کشتنش ؟ :حبه انگور

 بعد فروختنش ؟ ... کلیه هاشو در آوردنو  :شنگول 

 شایدم فروختنش اونور آب ؟  : گولمن

 ... شده یاال بگین  رمامان نازنینم چطو :حبه انگور

 ... تا که بگیم  نصبر کنی : گگر

  اون االن داره واسه خودش سیاحت میکنه ... واقعا که شماها چه خوش خیالین بچه ها  :روباه مکار

 ... شماها منتظرین  : گگر

 ... اون داره واسه خودش حال میکنه  :روباه مکار

 ... شماها منتظرین  : گگر

 ...مال می خره تاون داره با پوالتون واسه خودش مانتو و دس :روباه مکار 
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 ... شماها منتظرین  : گگر

 ...میخوره  ون داره واسه خودش کباب و شیش لیکا :روباه مکار 

 ... شماها منتظرین  : گگر

 .... اون داره شبا میخوابه روی ابریشم اصل  :روباه مکار 

 ... شماها منتظرین  : گگر

 ... اون داره میشه سوار زانتیا و پرشیا  :روباه مکار 

 ...شماها منتظرین  : گگر

 ... ئاتر و سینما اون داره میره ت :روباه مکار 

 ...شماها منتظرین  : گگر

 ... اونو داره میکنه دستش چهل النگوی طال  :روباه مکار 

 ... شماها منتظرین  : گگر

 ... ننتون کرده شوهر  :روباه مکار 

 ... شماها منتظرین  : گگر

 ... دیگه هرگز نمیاد اون از سفر  :روباه مکار 

 ... شماها منتظرین  : گگر

 چی؟ کی گفته اینارو ؟  :حبه انگور

 ... میدونن قصه تونو ... خرد و کلون . جوون پیر و . تموم مردم شهر : گگر

 مگه تا کی میتونست پای شما بمونه و دم نزنه ؟... طفلکی حقم داشت  :روباه مکار 

 ... ننمون ما رو همیشه دوست میداشت  : منگول

 ... آخه اون موقع ننت پولی نداشت  : گگر

 ؟ بی خیال ما شده... یعنی میگی حاال که پولدار شده  :شنگول 

ننتون االن ... تو خودت کالتو کن قاضی پسر ... اگه من بگم میگین روباه مکار گفته  :روباه مکار 

 شما غذا نمیخواین گل من ؟ . سه روزه بی خبر رفته به شهر 

 ...شکمم از گشنگی داره غور غور میکنه ... چرا راست میگی بابا  : منگول

 ... آره منم گشنمه  :حبه انگور
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االنه فکر میکنم گرگ شدم که شما ... پس حاال من چی بگم که گشنگی زده به منتهال سرم  :شنگول 

 م رو بخور

 ... ما به فکرتون بودیم واستون کلی خوراکی خریدیم ... حاال ناراحت نشین  :روباه مکار 

یف ب... پیتزا . فقط بگین چی می خورین ؟ هات داگ ... همه چی هست در این کیسه ی من  : گگر

ز نوشابه و دوغ و شربتم هرچی بخواین . ت سیس و کتل،کالباس ، سواسنک ؟ همبر . چیز 

 هست 

 ...واسه من سوسیس بده  : منگول

 ...به منم هات داگ بده  :شنگول 

 به روی چشم ای آینده سازان  :روباه مکار 

دتون رفته که مامان یا. ه فود اینایی که می خورین فست. صبر کنید ببینم ، هی با شمام  :حبه انگور

 ...نخوریم  فست فود. گفت 

 ولمون می کرد می رفت شوهر کنه ؟. مامان اگه فکر ما بود  :شنگول 

 واسه من نوشابه هم بنداز باال . تو هم بخور خوشمزه هست . آدمه گشنه که ایمون نداره  : منگول

 منم می خوام . آره  :شنگول 

 به منم پیتزا بده  :حبه انگور

 ...کبوتره سپیدم . چشم امیدم  :گ رگ

 واستون آورده ایم ... تازه ما خیلی چیزای دیگه هم  :روباه مکار 

 ...سگا و پلی استیشن و دندی . بازی . ایکس باکس . موشی . گوشی . تبلت . لپ تاپ  :رگ گ

 ...ن راضی یتا بش ، واسه سر گرمیه همه فقط :روباه مکار 

 حاال این گوشیه کارش چیه ؟ :حبه انگور

هزار برنامه داره .حاال می گم واست که توش چیا داره .وسیله ی ارتباطیه . این گوشیه  : گگر

 گرام هم هست تلگرام و اینستا. بی تالک . سایفون . فیس بوک . ایمو . وایبر . واتساپ .

 ...اینم یه چیز دیگه است  :روباه مکار 

 ...اسمش ماهواره است . ه اینو می دونم چی : منگول

 ... می گن کله شبکاتش خرابه  :حبه انگور

 دارم می گم بهت هشدار هشدار ... نمی خوایم ماهواره اینو ورش دار  :شنگول 
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 ... چرا ترش می کنی شنگولک من  : گگر

 هست در... ببین من چی می گم ،بده گوش . وش ،  نکن گتبه اون چیزا که گفتن به :روباه مکار 

... وا بکن خوباشو س... و می خوای و نمیخوای ازونا که ت... این وروره جادو همه چی 

جم الیفو جم . و تو وی یا من جم تی... شبکات خارجی ... شبکات داخلی ... بداشو نگا نکن 

 .شبکه اونیکس هست یه طرف  حتی. جونیورز 

 .       شبکات استانی . نسیم  .نمایش . سه . و د. شبکات یک . از اون ور سمت خدا  : گگر

 هرچی دوست داری ببینی هست عزیز .شونشینی 

 .بزارین نصب کنم حال بکنین  :روباه مکار 

 چجوری نصب می کنی ؟ :حبه انگور

 باس درو باز بکنی  : گگر

 نه نمیشه  : منگول

 چرا نمیشه ؟ :شنگول 

 نه این یکی قدغ : منگول

 نه قدغ. گلم مین هم که می خوری داشه ه:شنگول 

 من واسش توضیح میدم . مامانی اگه اومد  :حبه انگور

 گرگیبیا داخل . بیا باال روباه جون ... کجا بوده این روزا . البته بعد که اون توضیح داد  :شنگول 

 ؟کجا نصبش می کنی رو پشت بوم .جون 

 ون تمیشینم خدمت ، من میزارمش رو کلم... شما باز کن درتو  :مکارروباه 

 ....بفرمایین . بفرمایین  :حبه انگور

زیر . وارد خانه بزبز قندی می شوند و نور می رود  گرگهمراه با موسیقی شادی روباه مکار و ) 

 (نور موضعی مرشد وارد صحنه می شود

چقدر بده که بچه بابا ننه خودشو نشناسه یا کسه ...اینطوریاس که مالحظه فرمودین ... بعله : مرشد 

یه بعضی پدر مادرا هستن واسه اینکه بچه رو از سر ...رو بجای اونا ترجیح بده  دیگه

اینقدر که دیگه بچه دیگرون رو به ... خودشون وا کنن هر روز میفرستنش خونه این اون 

ینی وقتی شب می رن دنبالش میزنه زیر گریه که نه من نمیامو ... مادر خودش ترجیح میده 

البته یه بعضی پدر مادرا شاغل هستن و مجبورن واسه تامین آینده .. .می خوام همینجا بمونم 

بچه یه ساعاتی از روز اونو پیش کسی بزارن ولی در عوض باید وقتی بچه خونه است 

وتا می تونن به بچه محبت کنن که یه وقت خدای نکرده مهرشون از دل بچه ... جبران کنن 

خدا که مفتی مفتی بهشت بکسی نمیده ... با جون مادر شدن مسئولیت سنگینیه با... پاک نشه 
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... البد یه چیزی تو مادر شدن هست که خداوند متعال فرموده بهشت زیر پای مادان است ... 

روان ... چو شد نا امید بزبز از بچه ها ... خب القصه ... خدا همه مادرای عالم رو حفظ کنه 

که با مشکلش باید اکنون ... ه اندیشه کرد همی با خود ، پیوست... گشت سرگشته در نا کجا 

کجا کرده کوتاهی در تمشیت ؟  بعله بزبز قندی ... کجا کرده کوتاهی در تربیت ...چه کرد 

وقتی بچه ها نشناختنش و درو براش باز نکردن غمگین سرگشته خیابونا شد و همه با خودش 

همینطور که داشت فکر می . ..فکر می کرد کجای کارش اشتباه بوده که بچه ها نشناختنش 

 ایناهاش سر رسید... کرد رفت و رفت و رفت و تا رسید 

به نزد مرشد رفته و در حال گریه نامفهوم حرف می  بزبز قندی در حال گریه وارد صحنه می شود) 

  ( ولی اصال حرفهایش مفهوم نیست... زندو گله وشکایت می کند 

 ...گریه نکن بفهمم چی می گی ... جون من که نفهمیدم چی می گی بابا : مرشد 

 (بزبز قندی مجدد همان گونه حرف می زند )

 حالی کنه بفهمیم چی می گه  همکسی اگه زبون اینو فهمیده بیاد به ما ... من که نفهمیدم  :مرشد 

برو  گفتن... نشناختنم  (با گریه )... میگم رفتم در خونه بچه هام راهم ندادن  (عصبانی : ) قندی بزبز

 ...خانم تو مادر ما نیستی 

منم اگه ... پر بیراه هم نگفتن ماشاهللا هزار ماشاهللا چشمم کف پات حسابی عوض شدی  :مرشد 

 راوی قصه نبودم مشکل بود بشناسمت باباجون 

 ینی چی شدم حاج مرشد؟ :بزبزقندی 

 رنگ و روت واشده ... بزنم به تخته  :مرشد 

الکشون زدم اینقده ... تازه سمام رو ندیدی ... گفتم یه کم بخودم برسم دیگه حاج مرشد  :بزبز قندی 

 خوشکل شده بزار نشونت بدم 

نا سالمتی شما االن اومدی پی چاره ... جمع کن اینارو جلو مردم تماشاچی داریم ... ا ا ا  :مرشد 

 واسه بچه هات

چیکار کنم ؟ حیرون و سیلون ... ی گی حاج مرشد راس م (دوباره می زند زیر گریه : ) بزبز قندی 

نفرینشون می کنم که به ... اصال حاال که اینطوری عاقشون می کنم (با عصبانیت ) ...خیابونا شدم 

اما ( با گریه ) اللهی که خیر نبینن که منه تنها و بی کس رو آواره خیابونا کرده ... زمین گرم بخورن 

حاج مرشد چی کار کنم دستم ... من بدون بچه هام می میرم ... ارم نمی تونم چون خیلی دوسشون د

 ...به دامنت 

 مقصر خودتی بزبز قندی خانم  :مرشد 
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خداتو شاهده ... من که همه جوونیم رو ریختم پای این سه تا بچه ... بله بله بله نفهمیدم  :بزبز قندی 

از خرس مهربون گرفته تا حاج ...  شما که بهتر می دونی حاج مرشد من هزارتا خاستگار داشتم

 من به همه دنیا پشت پا زدم واسه این سه تا کره بز... زنبور عسل 

ولی زمونه دیگه عوض ... کامال درکت می کنم ... می دونم چی می گی بزبز قندی خانم  :مرشد 

بچه ها خیلی  االنه دیگه ماشاهللا هزار ماشاهللا... دیگه بچه بزرگ کردن مثل سابق نیست ... شده 

من فکر می کنم این قصه . شما تو تربیت بچه ها یه قدری عقب افتادی بزبز قندی خانم ... باهوشن 

 که ما تعریف می کنیم اصال از بیخ بن غلطه

 چطور حاج مرشد ؟ :بزبز قندی 

اگه بچه ها تو رو کامل میشناختن که ... ما همش داریم در مورد ظاهر مادر حرف می زنیم  :مرشد 

اینم ... گرگه نمی تونست به یه ذره آردو یه کم نازک کردن صدا بیاد توی خونه و بچه هارو بخوره 

 خواست خدا بود که حبه انگور پشت ساعت قایم بشه وگرنه ما االن باید سماق می مکیدیم 

کاری ... من فقط یکی از شخصیت های داستانم ... قصه رو که من ننوشتم حاج مرشد  :قندی  بزبز

 از دستم بر نمیاد 

ته قصه رو عوض کنی  ینی... شما باید قصه رو عوض کنی ... خوبشم میاد ...چرا نمیاد ؟  :مرشد 

بدونه اینکه به ...  مین سرو وضع بری در خونه و به بچه هات بفهمونی که مادرشونیباید با ه... 

 ...شکل و شمایل قبلیت برگردی 

حاال اگه برگردم به ...  دوباره بیرونم می کنن... با این قیافه محال ممکنه حاج مرشد  :بزبز قندی 

 کره بز هستن آدم که نیستن... قیافه ثابقم شاید یه چیزی ولی اینطوری عمرا بفهمن 

یه خبطی کردی بهشون یاد ندادی که ... عیفه بازی در نیار اینقدر هم ض... نمی کنن بیرونت  :مرشد 

به ... مادر که به لباس نیست ... بچه باس مادرشو بین هزار نفر از ده فرسخی بشناسه ... مادر چیه 

 احساسه

ترو خدا یه ... خب حاال می گی چیکار کنم حاج مرشد ؟ ... اصال مقصر همه چیز من  :بزبز قندی 

 (گریه می کند ) ر تا بتونم دوباره برگردم پیش بچه هام حاج مرشد راهی پیش پام بزا

تو باید یه کاری کنی که با همین تیپ و ... خیلی خب بسه دیگه اینقدر آبغوره نگیر دلم رفت  :مرشد 

 قیافه هم بچه هات بفهمن که تو مادر واقعی شونی 

 چیکار کنم ؟ :بزبز قندی 

مادر بودن به دل بزرگ داشتنه ... ست جونم سرخاب ماتیک نی ن که به لباس چادرمادر بود :مرشد 

به بچه هات بگو ... برگرد برو در خونه تون خیلی سفت محکم ... به محبت بی حد حصر داشتنه ... 

خاطراتی که فقط تو می ... باهاشون داشتی تعریف کن  از خاطراتی که... که مادر واقعیشون کیه 

 برو تا دیر نشده ... برو بابا جون ... اینطوری حکما می شناسنت ... دونی و اونا 

 دمت گرم ... چه فرک برکی ... ای و حاج مرشدی  :بزبز قندی 
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 شما نا سالمتی مادری ها ... این دیگه چه طرز صحبت کردنه  :مرشد 

االن ... راهنماییم کردی ممنون که ... ببخشید ... تو خیابون یاد گرفتم حاج مرشدی  :بزبز قندی 

 مار از روزگارشون در میارم میرم د

حاال ان شا هللا که این قصه ختم به خیر میشه ولی از حاال به بعد باید حواست باشه که آبدیت  :مرشد 

هیچی رو ازشون منع ... ز بچه هات جلو باشی از امروز به بعد باید همیشه یه قدم ا... و بروز باشی 

فردا روز ... به جای اینکه محدودشون کنی راه درست استفاده کردن رو بهشون نشون بده ... نکن 

... برو یاد بگر بعد بهشون درستش رو یاد بده ... نشنوم بگی اینترنت و نمی دونم تلگرامه اخه ها 

 باش هم ا مواظب خودت و بچه ه ...برو آباریکاهلل 

 خدا حافظ... مواظبم  ...چشم حاج مرشدی  :بزبز قندی 

این ... نه بهتره که خودتون ببینین... جونم براتون بگه که ... خب القصه  ... برو به سالمت  :مرشد 

 شما و این ادامه ماجرا

در حال  ،در باالی در گرگار و کم کم فروکش می کند روباه مک نواخته می شود و بعد سیقیمو) 

ها کتی بر دوشش مانند معتاد منگولمی گویند که خوشحالی به هم احسنت و دست خوش 

 (منقلی به دست آواز خوان و خمار از در وارد صحنه می شود 

 {تصنیف گل پامچال} :  منگول

 خماره  داداش منگول، ای ژلیل مرده ، منقل و بیار وافورو بیار فشل بهاره ،  حبه انگوری

 خماره  داداش منگولبکاریم ، تریاک بردارم ، فصل بهاره ،  بیا خشخاش

مدام . می کند ،شنگول در حالی که شیشه ای به دست دارد مست وارد می شود  گوشه ای بساط) 

 (تلو تلو می خورد و گویی که می خواهد باال بیاورد  

 {ترانه تخت حوضی }  :شنگول 

 .کیفورمو لولم . حال خوشی دارم . مستمو شنگولم .می زدمو لولم  

عشقم کشیده . هرجا دلش خواست می شه و اینور اونور . م چرا اینقدر کجو راست می شه اپاه

و روی پله ها ولو می شود  باال می آورد) ... خوبه که آدم عشقی باشه داشم . اینجوری باشم 

اعتنا لگدی به شنگول زده او را از سر  بیمیزند  فدر حالی که با موبایل حر حبه انگور، 

 ( راه دور می کند و وارد صحنه می شود

دلیلش ... دلیلش  ؟چی... نمی خوام باتو باشم ... ولم کن دیگه بابا ... چیه سیرش ... الو: حبه انگور

ا شما ؟ اشتباه گرفتی آق... مایید رالو بف... گوشی پشت خطی دارم ... ی نداره به تو هیچ ربط

... الو سالم عشقم . ..گوشی ... برو بابا ...  وسننهتو ر...  حبه انگوری امله من خانوم ب... 

 به تو... سالم ... الو جانم ... د یه لحظه گوشی یببخش... چطوری سالمتی ... من  سالم خلبان

الو ببخشید ... گم شو بابا ... رکی دلم بخواد حرف میزنم من با ه... چه که پشت خط من کیه 
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همین طور مشغول حرف زدن است ) ...  ت شدهآخی درساتون سخ... چه خبر ؟ ... عزیزم 

وارد می شوند روی پله ها شنگول با دیدنشان باال می آورد ،  گرگکه روباه مکار و 

 (ان می آید شتابان به سمتش منگولشنگول را به سمتی هل می دهند ، 

دستم به دامنتون . جون هرکی دوست دارین . ساالر  گهسالم گر. سالم آقا روباهه . م سال : منگول

 کارمو راه بنداز . جون هفتا بچه هات جون زنت . نفسم در نمیاد .به خدا درد دارم .

 دستت رو بکش کثیف شدم... د  :روباه مکار  

 ... فقط یه کمی . دیگه دست نمی زنم ... تور خدا ... غلط کردم  : منگول

 دودی  منگول زیادی دود می کنی... چوب خطت رفته باال ... دودی  منگولنمیشه  :گگر

 فته گردن شما بخدا من بمیرم خونم می ا :منگول

 داری تهدید می کنی ؟ :روباه مکار 

 ...من سگ کی باشم روباه خان  : منگول 

 .... این دفعه هم راش بنداز ... واسه خاطر من ... روباه خان  : گگر

 (کمی مواد به او می دهد ) ساالر  گیفقط واسه خاطر گر :روباه مکار 

 ...ه خیر از جوونیت ببینی نخدا ک. خدا از بزرگی کمت نکنه روباه خان  : منگول

 خانم چطوره ؟ حبه انگوریخب  :گگر

 ببینم روبه راهی ؟ :روباه مکار 

 نفسی میاد و میره . ای  :حبه انگور

 چطوره ؟ آقا کامبیز :  گگر

 کدومه ؟ کامبیزآقا  :حبه انگور

ز دیگه ییه چ. و با همه دنیا فرق داره که می گفتی عاشقشی . ره رو میگه همون پس :روباه مکار 

 ...است 

بچه درس خون بود را . س الکی می کرد فی. اونو دکش کردم رفت ... ها اونو می گی  :حبه انگور

 ...دست من نبود 

 ...  پس االن با جعفری : گگر

 اونم دکش کردمو رفت ... اونم را دست من نبود ... نه بابا  :حبه انگور

 مامانش نونهای خوشمزه ، واسمون درست می کرد ... حیفی بود  :روباه مکار 



31 
 

 اون چی شد ؟...  اون که ماشین خارجی سوار می شد... اون پسره  : گگر

 روانشناس گفت باهاش قطع بکنم رابطمو  دکتر.. که اصال مشکل روانی داشت اون  :حبه انگور

 ؟...پس االنه تنهایی  :روباه مکار 

 می دونه یه پسر که قدرمو خوب . یه رفیق خوب دارم .... تنها که نه  تنهای تنهای  :حبه انگور

 یه چیز دیگه است ... البد این یکی هم با همه خیلی فرق داره  : گگر

 تو از کجا فهمیدی ؟... آره  :حبه انگور

 حاال اومدیم کارت داریم ... خب دیگه ما می دونیم  :روباه مکار 

 چی کار دارین ؟ :حبه انگور

 باس بریم یه جای خوب  : گگر

 کجا بریم ؟ باچی بریم ؟ :حبه انگور

 .می خوایم بریم با یه ماشین قشنگ و خارجی . راه بیفت تا بهت بگم  :روباه مکار 

 ( در این حین ناگهان کسی به شدت در می کوبد و همه چیز را به هم می ریزد ) 

 ... در می زنن  : منگول

 یا خدا (شنگول چشمش به بزبز قندی می افتد ) ... من وا می کنم  :شنگول 

 ببین کی اومده . ساالر  گهگر... به به ... به به  :روباه مکار 

 کی اومده ؟ : گگر

 ...بزبز قندی اومده  :روباه مکار 

، بزی ، یه  استون گاوی ، گوسفندیر می دادین وپس چرا سر زده اومده ؟ باس خب... ا  : گگر

 ... چیزی سر ببریم 

 اومدم حرف دارم  :بزبز قندی 

 می گیو میری ؟ :مکار روباه 

 می گمو میرین  :بزبز قندی  

 ؟... کجا بریم  : گگر

 به همون جایی که ازش اومدین  :بزبز قندی 

 مگه نه بچه ها ... این خونه خونه ماست ... از این به بعد ... ما دوتا جایی نمیریم  :روباه مکار 
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 آره روباه خان  :همه بچه ها 

 ردین نا کسا آو چه بالیی سر بچه هام...  ، حبه انگورمنگول شنگول ،  :بزبز قندی 

 با پوال . ولشون کردی و رفتی یه شبه ... ما آوردیم سرشون یا که خودت  : گگر

 ... از خودتون آب میخوره ... خودتون خوب می دونین که هرچیه  :بزبز قندی 

 هات بگو اگه تورو خواستن ما میریم ه به بچ. ما که دعوا نداریم  :روباه مکار 

 اگه نخواستن چی ؟ :بزبز قندی 

 ... تو باس بری . لمه اون دیگه مس : گگر

 اگه بچه هام نیان بازم حق با منه  :بزبز قندی 

 ...داری دبه می کنی  :روباه مکار 

 چی به سرت اومده مادر ؟... شنگول مادر ... شنگول  :بزبز قندی  

 خانوم ؟ چیه حاج :شنگول 

 ...به من می گی حاج خانوم ؟ من مادرتم  :بزبز قندی 

 دیگه شنگولی نمونده که تو مادرش باشی  :شنگول 

 پسرم  منگول :بزبز قندی 

 ... خمارم درد دارم ... داری یه دوسه هزار قرض بدی ، تا بدم بعد بهت  :منگول

 ...  حبه انگوری... دخترم ... دخترم  :بزبز قندی 

بینی دارم با تلفن حرف می زنم من  نمی... چیه خانوم چی کار داری ... گوشی  یه لحظه :انگورحبه 

هیچی بابا یه زنه است سریش . با تو نبودم . نه عزیزم ... الو ... پول ندارم که واسه گدا بدم 

 ....خب می گفتی ... نه بابا پول ندادم . فکر کنم گداست ... شده 

 ... بچه هات مست و خمارن حاج خانم .... دیدی حاال بزبز قندی خانم  :روبا مکار 

 ...بزبز قندی خانم ... عزت زیاد  :گگر

 ( {سیمین غانم/ گرفته از ترانه گل گلدون رب} کند می نبزبز قندی غمگین شروع به خواند) 

 :بزبز قندی 

 با غصه و غم  حبه انگوری...گرفته از من  ، منگول دل شنگول 

 می خوایین مامانو تنها بزارین ... مامانتون رو دیگه دوست ندارین 
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 می تابم از باال من مثل مهتاب ... می رم از پیشتون وسط آسمون 

 وی خوابتمی تونید ببینید منو ... اگه دلتنگ شدین واسه مامانتون 

با که خودمون اون ش... یادتون میاد ... این آهنگ رو هر شب واسه الالیی براتون می خوندم 

همتون جمع می ... یادتونه که شما می ترسیدین از رعد و برق ... چهارتایی تنهای تنهابودیم 

من میرم ازاین خونه ... باشه اشکال نداره ... حاال دیگه یادتون رفته منو ... شدین دور خودم 

   فظ  خداحا... هوای همدیگه رو داشته باشین ... ولی جون هرچی مرد تو عالمه ... 

 (در حال باال رفتن از پله ها شنگول مانع او می شود ) 

 صبر کن  :شنگول 

 این یا رو فردین نیست ؟... آخ آخ  : گگر

 فکرکنم بهروز وثوقه . نه بابا  :روباه مکار 

 ننه ... کجا بودی نبودی این همه روز ... من شناختمت ننه  :شنگول 

 گم شده بودم ننه جون  :بزبز قندی 

 خمار و بدبخت و ذلیل شدیم آخه ... ماها هم گم شدیم آخه  : منگول

 کافیه فقط با هم باشین . مثه من ... هنوزم میشه که باز پیدا بشین  :بزبز قندی 

 پیشمون بمون ... دیگه هیچ وقت نرو ... توهم نرو ... باید همه با هم باشیم  :حبه انگور

 (قندی را حل می دهدبزبز ) دیگه وقتشه بری  : رروباه مکا

 دستت رو بنداز  :شنگول 

 ... نکنه راستی راستی فکر کردی فردین شدی  : گگر

  ....یا علی  (بلند شده کتش را می اندازد  منگولنا گهان از پشت منقل )  : منگول

  پسه عباس بریم اوضا: روباه مکار 

 ... ینی بازم نشد روبه مکار  : گگر

 پاشو بریم ... خفه شو  :روباه مکار 

 (زنند  را کتک می گند صحنه اسلوو حسابی روباه و گربچه ها شروع به خواندن می کند و در چ) 

 (ترانه ممسنی : ) همه به هم 

 .دایه دایه وقت جنگه . دایه دایه وقت جنگه 
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 جنگ هنگه  چو شیر می. کر لر تا زنده ی چو شیر می جنگ هنگه 

نه باز شده روباه در خا... نور می آید . شنیده می شود  گله روباه و گرنور می رود صدای نا) 

سپس همه بیرون . همراه با دیش و دیگر وسایلشان به بیرون پرت می شوند  گمکار و گر

 ( ، مرشد نیز به آنها اضافه می شود آمده بر پله ها می ایستند و می خوانند

 : همه باهم 

 ای مادران سرزمین ، همچون مالئک بر زمین ، صد نقش زحمت بر جبین ، خسته نباشد جانتان 

 آیین مهر مادری ، همراه عدل و داوری ، هر دم ببارد گوهری ، در ذات فرزندانتان

 آینده ی آیندگاه ، اینک به دست مادران ،این چون شود یا آنچنان ، ای مادران ای مادران 

 ...ار ، آموزه های بی شمار ، امروز بسازید پایه دار ، فردای فرزندانتان افسانه های ماندگ

 تمام شد 

 تابستان یک هزار و سیصد و نود و پنج 

 جزیره خارگ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   


