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 و فضا صحنه

 تابیده هایی نخ دکل دور تا دور و دیده بسیاری ی صدمه گویی کهاست  قدیمی دکل یک نمایانگرصحنه 

 ایجاد محیط بین در ها شخصیت حرکات تمامیوجود دارد  زمین سطح از بلندی ها نخ مرکز در که شده

ضعیف و گاهی پر قدرت گاهی صدا ها  کهو در طول نمایش صداهایی از بیرون به گوش میرسد  است شده

 داستان صدای یک مرد یا یک زن باشد بلکه صدای چند مرد و چند زن است.هستند و به نظر نمیرسد که 

   تمامی صحنه و فضا و صداها زاییده ی ذهن جوان است.است و  گرفته شکل تیر یک اصابت زمان طول در

 

 

 

 )این نمایش با دو بازیگر اجرا میشود(

 اطراف به ها نخ بین از میشوند بلند اند خوابیده زمین روی که ها شخصیت نور مدنآ و موسیقی شروع با)

 ( میدهند ادامه خود حرکات به متعجب و گیج میکند اذیت را نهاآ صدایی گویی میکنند نگاه

 صدا :شروع شد

 کر میکردی تموم شده تازه شروع شدصدا :هرچی ف

 صدا :چیزی که داره سمتت میاد همه چیزو تموم میکنه

 ولی واسه ی تو شروع شدصدا :
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 برسه دیگه هیچی یادت نمیادبهت صدا :

 صدا :جنگ تلفات داره

 صدا :شروع شد

 صدا :مو نگهبانم

 جا دکلی نیستصدا :تو نگهبان نیستی این

 صدا :تو اینجا تنهایی

 صدا :تیر...

 صدا :همه چیز بین زمین و هوان

 صدا :چیزی یادم نیست

 صدا :شروع شد

 صدا :دیگه وقتی نیست داره میاد

 صدا :باید یادت بیاد 

 صدا :نور قرمز

 59 صدا :دکل

 صدا :بوم بوم بوم

 صدا :شروع شد...

 یک هر صورت/میرود نور/دمی نشینن ای گوشه در یک هر موسیقی شدن رامآ)موسیقی به اوج میرسد بعد از

 (میکند روشن قرمزی نور را نهاآ از

  صدا :چی دیدی ؟

 بگم دیدمو که چیزایی میتونستم کاش: جوان

 نیست گفتن قابل که دیدم چیزاییشاید : نوجوان
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 صدا :کی ؟

 افتاد اتفاق زود خیلی: جوان

 آسمون آبی قرمز بود: نوجوان

 زمین خاکی خونی بود: جوان

 نمیاد یادم دقیق: نوجوان

 صدا :باید بگی چی دیدی 

 ...ریخته بهم تصویر تا چند: جوان

 کنم وصلشون بهم نمیتونم: نوجوان

 ...اما دارم دوست: جوان

 کنم شروع کجا از نمیدونم: نوجوان

 نمیدونم: جوان

 صدا :چه اتفاقی افتاد ؟

 ؟ میاد کجا از داره قرمز نور ایننور قرمز ، : نوجوان

 ؟ قرمز نور: جوان

 ...میکنه اذیتم داره بسه: نوجوان

 ...میکنه اذیتم داره قرمز نور(بلند:) جوان

 کنین خاموشش: نوجوان

 نمیگی چی شد ؟صدا :چرا 

 چیزی یادم نمیاد: جوان

 بودن گرفته خون رنگ ها ستاره: نوجوان
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 نمیاد یادم میگم: جوان

 میشم اذیت دارم: نوجوان

 صدا :خرداد بود

 بود؟ خرداد: جوان

 نمیاد یادم...نمیاد یادم: نوجوان

 ...نیستن واضح تصویرا: جوان

 هست سایه یه تصویرا ی همه پشت: نوجوان

 کیه نمیدونم اما میاد آشنا نظر به: جوان

 صدا :سر پستت نبودی...چرا ؟

 نبودم؟ پستم سر: نوجوان

 نمیکنم ول ودکل نداره امکان: جوان

 نمیاد یادم ، بودم کجا نمیاد ادمی: نوجوان

 ندارم و نداشتم دکل جز به جایی مو خهآ: جوان

 ....لعنتی قرمز نور این: نوجوان

 ...گرفت ازم چیزو همه: جوان

 داشتم؟ چی مو: نوجوان

 نمیاد یادم...نمیاد یادم....نمیاد یادم(گریه....)59 دکل...63خرداد : جوان

 پرسیدین ازم صدبار: نوجوان

 نمیاد یادم چیزی...نکردم کاری که گفتم صدبار منم: جوان

 (میشوند بانی دیده مشغول و شده خارج قبل حالت ازجوان و نوجوان  نور مدنآ با/میرود نور)
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 جوان :باید دیده بانی بدم

 نوجوان :باید حواسم به اطراف باشه

 ؟ جوان :این تیر از کجا میاد

 نوجوان :این تیر نمیتونه خودی باشه

 ؟ جوان :چرا تیر و واضح نمیبینم

 نوجوان :باید با دوربین ببینم

 جوان :دوربین؟

 دیدم:  نوجوان

 نزدیکه خیلی:  جوان

 دیدم:  نوجوان

  کنم؟ کار چی:  جوان

 دیدم:  نوجوان

  نگهبانم مو:  جوان

  میکنه اذیتم داره سرعتش:  نوجوان

  باشه سریع باید چیز همه:  جوان

  کنم فرار رو روز تمام دارم دوست:  نوجوان

 نگهبانم مو:  جوان

  کنم فرار باید میکنه فرقی چه:  نوجوان

  نگهبانم مو کنم فرار نباید:  جوان

  بمونم زنده خوام می:  نوجوان
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  بمونم زنده باید:  جوان

  میمونم زنده بشم نگهبانی بیخیال اگه:  نوجوان

 بمونن زنده باید همه بمونم زنده باید نگهبانم مو نه:  جوان

  جنگه:  نوجوان

  سواریه شتر مثل جنگم:  جوان

 میاد داره میاد داره ، نمیشه دوال دوال ها:  نوجوان

  نگهبانم مو بیاد بذار:  جوان

  میاد داره.... میاد داره:  نوجوان

 ؟ مو سمت:  جوان

  پام جلو درست:  نوجوان

 دیدنم پس:  جوان

  میگیرم آتیش دارم گرمه میکنم حسش دارم:  نوجوان

  بمونم زنده خوام می:  جوان

 ... شهید فلکه ، فلکه میشه اینجا اسمم به بگذره وقت چند:  نوجوان

 میاد صدا داره هیس،:  جوان

  بودمش ندیده نزدیک از حاال تا خودشه صدای:  نوجوان

  بدم خبر باید بمیره کسی نمیذارم:  جوان

 مهمه؟ برام چرا: نوجوان

 نیست کسی مو از بعد: جوان

 مردم ، هست: نوجوان
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 جوان :یعنی واسه مردم اینجام؟

  نوجوان :واسه خاکم اینجام

  نمیکنم حرکت ندی دستور تا دستورم منتظره مو ،عمو صمد الو الو بیسیم،:  جوان

 الو  بشم شهید جوریاین نمیخوام میشه خراب داره سرم رو دکل این بده جواب خدا ترو عمو صمد:  نوجوان

 عمو صمد الو

  خبره؟ چه اینجا:  جوان

  بود کوچیکتر خیلی دور از:  نوجوان

  تمامه کارم برسه بهم اگه:  جوان

  نیست بدتر اینجا از:  نوجوان

  نیست:  جوان

  هست:  نوجوان

  هست:  جوان

  میره سر اینجا حوصلم:  نوجوان

  وظیفمه:  جوان

  تنها دکل یه تو:  نوجوان

  وظیفمه بمونم باید:  جوان

  ؟اینجا اومدم چطوری مو:  نوجوان

  باشه اطراف به حواسم باید:  جوان

  میشه نزدیکتر داره هرلحظه:  نوجوان

 ؟نمیاد یادم هیچی چرا:  جوان

 نگهبانم مو میگن:  نوجوان
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 خورده سرم تو ترکش تا چند میگن:  جوان

 ولگرد ایه ترکش: نوجوان

 جوان :سرم از فلز پرشده و از خاطره خالی

 نوجوان :ترکش های ولگرد

 جوان :بعضی وقتا احساس میکنم حرکت میکنن

 نوجوان :ترکش های ولگرد

 میچرخن و میچرخن و میچرخن تا به یه نقطه برسن ، ولگردنجوان :از بیکاری تو سرم تاب میخورن ، 

 نوجوان :ترکش های ولگرد

  اومدم بیمارستان از ماهیه چند : جوان

  نمیدونم...سال یک یا ماه چند:  نوجوان

  نمیاد یادم رو چیزایی یه ولی خوبه حالم مو:  جوان

  بشه پرت اطراف از حواسم بیاد یادم اگه شاید:  نوجوان

 باشه اطراف به باید حواسم:  جوان

 ن : نباید به چیز دیگه ای فکر کنمنوجوا

 ...مو نگهبانم آخه چند ساله کارم اینهجوان :

 نوجوان :نباید بزارم کسی بمیره

 جوان :پس خودم چی؟

 نوجوان :مو نمیخوام اینجوری بمیرم مگه مو چند سالمه؟

 مو چند سالمه؟ جوان :

 وسه ماه چهار و سال پونزده میشه دقیقا امروز با آن فضا خارج میشود( )با عوض کردن لحن از: نوجوان

  میگذره تولدم از که نیست یادم رو ساعتش...روز
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  االن مثل انتظارش و تنهایی جز ندارم تصویری هیچ سالگیم پونزده از:  جوان

  تنها مو و بودن برادرام دنبال خرمشهر خیابونای کوچه ای تو ننم آقاو:  نوجوان

   شنبه سه : جوان

  شصت و سه خرداد:  نوجوان

  اینجام؟ چرا مو:  جوان

  میاد داره ، میشه نزدیکتر داره:  نوجوان

  کنم مراقبت دکلم از باید نگهبانم مو:  جوان

 )به خودش می آید ، متعجب( ؟ چرا پس نشستم خونمون تو که مو:  نوجوان

  حسینه اسمم:  جوان

   حسین میگن بهم ولی علیه اسمم:  نوجوان

  نمیرم؟ اینجا از چرا:  جوان

  نیست اینجا کسی میدم کشتن به خودمو دارم مو:  نوجوان

  هست تر پایین متر دویست:  جوان

 بود:  نوجوان

  هست:  جوان

 بود : نوجوان

 )پشت به پشت یکدیگر قرار میگیرند گویی هر دو یک نفر هستند(جوان :هست

تر هنوز بودن خونه هایی که چراغ روشن داشتن ، هنوز بودن مردمی که برای نوجوان :دویست متر پایین 

دونه دونه چراغای روشن و میشمردم ، انگار از تو دکل شبا  تمومی جنگ دعا میکردن ، کم بودن ولی بودن

میدونستن که دارم نگاشون میکنم حتی شبا موقع خوابم چراغا رو خاموش نمیکردن ، اما االن هیچ چراغی 

 ...وشن نیست وقتی نور قرمز اومد همه ی چراغا خاموش شدر
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 صدا :وقتی چراغ قرمز اومد همه ی چراغا خاموش شد

 صدا :داره میاد داره میاد

 جوان :مو دیده بانم

 صدا :تو دیده بان نیستی

 صدا :این تیر بهت برسه کارت تمومه

 ؟ جوان :چی رو باید یادم بیاد

 هر چیزی که یادت نیستصدا :

 :تو تنهایی صدا

 جوان :همیشه تنها بودم

 صدا :تو دکل تنها بودی

 جوان :رفیقم باهام بود

 صدا :همیشه تنها بودی...تنها هستی

 جوان :رفیقم...رفقیم)بلند(

و جوان با دوربینی که با دست  بلندی باالی بر دست در ای اسلحه با رزمندهنوجوان از بازی خارج میشود/)

 (خود آن را نشان میدهد پایین از بلندی دیده بانی میدهد

 تو خیره چشمم ابروش تا دو بین تفنگ...اش سینه رو دستم یه...بود دار دوربین قناسه به دستم یه: رزمنده

 پیشونیم...میکردم احساس دستم با قلبشو ضربان(مکث...)کنم تموم چیزو همه که کشیدم گلنگدن...چشمش

 ...نتونستم کنم تمومش کردم سعی چی هر...عرق خیس

 میزنی حرف خیلی(جدی:) جوان

 جون نیستم بلد اما همهم برام هم مو نا خونده وطن و ناموس از گوشم تو ،دارم برات تعریف میکنم : رزمنده

 به که اونا میکنن؟اخه چکار اونا بمیره این نه؟اگه یا داره بچه و زن که بود این فکرم ی همه...بگیرم کسیو

 ...ندارن کاری جنگ این
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 بسه دیگه حرف نزن باید حواسم به دیده بانیم باشه(جدی:) جوان

 آخرشو حفظ بودم باید میزدم اما اون ، اینجا ، چکار باید میکردم؟(ه  )وظیفه تا(و  )رزمنده : از

 جوان :گفتم بسه داری حواسم و پرت میکنی

 شهید خبر نمیمردن هم اگه ، گناه بی ، بچه و زن جنگ؟همشونم این تو دادیم کشته کم ما مگه: رزمنده

 ...میداد دق رو اونا...شوهراشون...برادراشون...پدرشون شدن

 ...داره تلفات جنگ: جوان

 انگشتمو هرچی ماشه رو گذاشتم دستمو ، نبود مهم برام هیچی دیگه ،  داره تلفات جنگ درسته: رزمنده

 خون و چشام...جلو به رو مو و میرفت عقب به رو اون...میگرفت فاصله بیشتر ماشه از میدادم فشار بیشتر

 بگم بهش که زدم داد هرچی میکنه فرار داره دیدم اومدم خودم به تا ، میگرفت فاصله ازم داشت...بود گرفته

میدونی چرا؟چون اونم یه ...مرد تا رفت و رفت...نمیفهمید زبونمو نفهم زبون اما مین میدون سرت پشت

 هوا و حال نآ از را رزمنده و میزند سیلی رزمنده صورت به جوان انفجار صدای با همراه)احمقی بود مثل تو

 (میکند دور

 اطراف باشه بهباید  حواسم: جوان

 بگی؟ آروم اینو نمیتونستی(متعجب:) رزمنده

 مباش مواظب باید...میکنن حرکت آروم شب تو: جوان

 ...مرز لب ناسالمتی بیاد جا این نداره جرات کسی: رزمنده

 دیگه جایه نه ناینجا تموم فکرمخیلی حرف میزنی مو : جوان

 دیگه جای دلماما  اینجان فکرم: رزمنده

 پس فکر و دلم اینجان نگهبانم اینجامو: جوان

 فرستادن اینجا کمک تو نگهبانی ولی فقط فکرم اینجانمنم  خب: رزمنده

 ...دستورهرچیزی میبینم و گزارش بدمعمو صمد گفته باید حواسم باشه : جوان

 ....: رزمنده
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 گفتم ، پاتک و تاریکی و شب دستور و قانون ، میگن اما ، نمیخوام کمکی شبا که بودم گفته بهشون: جوان

 دستشه گردان یه جون آخه باشه وجون دل با اینجاست وقتی که نفر یه ، پرکار یه ، حرف کم یه حداقل

 ...کار پر و ان حرف کم همه اینجادستور و قانون  گفتن

 ...برم ، باشی تنها روزا مثه داری دوست اگه: رزمنده

 ...ممیکن عمل دستورات به مسرباز مو: جوان

 ...کوچیکه قدر چه گردان اینجا از: رزمنده

 ...زیاده فاصله: جوان

 بشماری؟ رو ها ستاره شده حاال تا:  رزمنده

 بدم نگهبانیوقت ندارم اینجام که : جوان

 میشه کم یکیشون میشمارشون بار هر مو: رزمنده

 ...بشه کم خاک این از ذره یه نبایددستور دادن : جوان

 ...میترسم: رزمنده

 بدم نگهبانی باید بترسم نبایدبهم گفتن : جوان

 نباشه آسمون تو ای ستاره شب یه میترسم: رزمنده

 ببینم نمیبینه کس هیچ که تاریکی تو وظیفمه مو: جوان

 نیست اینجا کسی...میدیم کشتن به و خودمون داریم ما: رزمنده

 هست آدم تر پایین متر دویست ، بمونم باید وظیفمه: جوان

 )خوشحال(...گرفتم اسیربا دستای خودم یه امروز: رزمنده

 اسیر نه بشم شهید نشد تموم همه اگه بشه تموم جنگ میخواد دلم: جوان

رزمنده :حاال ایشاال جنگ تموم میشه تو هم میمیری)جوان با عصبانیت به رزمنده نگاه میکند(شهید 

تا فردا  پایین سنگر همین شآوردم ، چرا نمیدونه کسی فعال ، کنه جمع اطالعات بوده اومده میگنمیشی...

 تحویلش بدم
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 بفهمه ما از چیزی نباید کسی: جوان

 اتیکتش رو...میزنه حرف عربی همشفامیلش شبیه فامیل تو بود ولی گفتم تو کجا و اون کجا ، : رزمنده

 فیسری فواد ، فواد نوشته

 صدا :فواد ، فواد فیسری

 صدا :یه اسم آشنا تو ذهنمه

 صدا :این تیر بهت برسه میری پیش فواد فیسری

 (سر در گم و گیج/میشود اذیت چیزی از/مکث:) جوان

 باشه اینجا فعال گفتن ، گردان شببرم فردا قراره اینجا شمیشناسیش؟آوردمتعجب کردی مگه  چرا: رزمنده

)رزمند با هیجان بازی خود را ادامه میدهد و جوان کم کم به حالت قبل بر پیشش بره باید یکیمون ، فردا تا

 میگردد(

 ...کنم ول دکلمو نمیتونم مو(بلند:) جوان

 پایین برم نمیاد خوشم اصال ، میگه چی نمفهمم مو پیشش برو ، میزنی حرف خوب عربی که تو: رزمنده

 چی؟ پستم پس: جوان

عمو صمد )رزمنده از  دستور کرداین عمل دستور به باید نگفتی خودت مگه ، نباش نگران اینجام مو:  رزمنده

 بازی خارج میشود/جوان و نوجوان بر بلندی قرار میگیرند (

 واقعا دستور بود؟ جوان :نمیدونستم چکار کنم

 نوجوان :دستور...

 جوان :دوست نداشتم برم پایین جای مو اونجا نبود

 نوجوان :دستور...

 جوان :سرباز وظیفه اش اطاعت از دستور

 نوجوان :دستور...

  گوشمه تو همیشه صدایی یه:  جوان
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 نوجوان :یه صدای غریب که حرفای آشنا میزنه

 جوان :از وظیفه

 خاکنوجوان :از حرمت 

 جوان :از ناموس و وطن حرف میزنه

 اهمیت نمیدهنوجوان :به حرفام 

 جوان :مو به همه اهمیت میدم

 ، داره میاد داره میاد نکردم کاری مو نکشتم مو:  نوجوان

 جوان :میگه مو پستمو ول کردم

 نوجوان :مو فقط به دستور عمل کردم

 جوان :کسی حرفمو باور نمیکنه

 کاری نکردم کسی نشنیدهرچی گفتم  نوجوان :

 جوان :صدای مو به جایی نمیرسید

 ، داره نزدیک و نزدیک تر میشه صدای اونا هنوز که هنوز تو گوشمهاما  نوجوان :

 جوان :مثه پتک تو سرم ضربه میزنه

 نوجوان :داره میاد

 جوان :باید همه رو نجات بدم

 نوجوان :کسی اینجا نیست

 جوان :دویست متر پایین تر هست

 نوجوان :نیست

 جوان :هست
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 نوجوان :نیست

 خمپاره ، عمو صمد الو الو ، بدم خبر باید)صدای تیر اندازی به طوری که دیالوگ ها شنیده نمیشود(:  جوان

 )صدا قطع میشود( عراقیاییم محاصره تحت ریختن بهم اینجارو وجب به وجب ها

  خرابه خطا زدن دکلو دیروز نکنه. شد قطع آخرشم الو الو ساعت یک:  نوجوان

  نگهبانم هم مو سالمه دکال همه:  جوان

  خرابه بیسیمم شاید:  نوجوان

  خط برم باید:  جوان

  خط شده ذکرم فکرو تمام خط خط خط:  نوجوان

  نگهبانم مو:  جوان

 ؟ میشه چی ندم خبر اگه:  نوجوان

  هوان رو بیسیمه این به شونمچش و خط رفتن که سربازایی اون همه یعنی:  جوان

  میشه خاموش دلشون چراغ هاشونن بچه منتظر روشن چراغ با که پدرمادرایی اون همهیعنی :  نوجوان

  نگهبانم مو:  جوان

 پیش یکسال خودی نیروهای نیست خودی نیروی تر پایین متر دویست نه اینجا نه )بلند(: نوجوان

 عراقیاست محاصره  االن اینجا بووووووووووووووم

 صدا :تو خیانت کردی

 کشتی)صداها تکرار میشوند( صدا : تو

 صدا :تو سر پستت نبودی

 صدا :به دستور عمل نکردی

 صدا :تو به هم رزمات خیانت کردی

 نکشتم مو ولی کشتم مو میگن ، نکردم کاری مو ، نکردم کاری مو ...میاد صدا هیس،:  جوان
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  بود تاریک:  نوجوان

   ندیدم هیچی ندیدم:  جوان

 نوجوان :مو دیده بانم

 جوان :مو دیده بانم

 نوجوان :باید حواسم به اطراف باشه

  کردم خیانت هام رزم هم به مو میگه گوشمه تو صداش:  جوان

  نکردم خیانت نگهبانم مو:  نوجوان

  نکردم خیانت مو:  جوان

  شده تمام که یکساله جریان اون:  نوجوان

 ؟سال یک:  جوان

یه چیزی اذیتم میکرد یه حس تردید یه حس شک پا گذاشته بود رو ،  اذان صبح بودنوجوان :دمدمای 

همه به ای همیشگیم نیستم ، سر پستم نیستم ، گلومو هی فشار نمیتونستم حرف بزنم ، احساس میکردم ج

بودن منم به امید همه بیدار بودم ، تاریکی مطلق ، خستگی هر شبم خستگی از جنگ ،  خوابامید مو 

  هستند( نفر یک دو هر گویی میگیرند قرار یکدیگر پشت به پشت)دوست داشتم گریه کنم

 داره یادم میاد فواد ، فواد فیسریبغضم میخواست منفجر بشه ، جوان : 

 این تیر برسه میری پیش فواد فیسریصدا :

 صدا :باید یادت بیاد

 تا پله پایین رفتی واسه دیدن اون 59صدا :

 سر پستت نبودی صدا :به خاطر اون

 صدا :فواد ، فواد فیسری

که هنگام حرف زدن یا عربی  صحنه ی گوشه یک بسته دست عراقی اسیرینوجوان از بازی خارج میشود/)

 (موسیقی/نشسته دیگر ای گوشه در وجوانحرف میزند یا به سختی فارسی 
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 ی خاطره...باد وزش با...خاردار سیمهای بر...کرخت های برگونی...آتش آوار در...میخوانم مرگ نماز: جوان

 گنج از سهمشان که کاشفانی کنار در...کج های پالک اند ایستاده خیز سینه...شود می پوچ ترکش و خاک

 خون های چکه...اشک های چکه چکه شمارش سرگرمیشان که مادرانی...بود خون

 به که کودکی شدن پیر نه مرگ امید با....میخوانم شکل تغییر به تورا من...میم...الف...الم...سین...بود

 )متوجه حضور اسیر ...کرد کر را خود مادر حتی همه گوش کردنش، باز زبان با و کردیم قبول سرپرستی

 میشود/عصبی و نگران(

وقتی اسمتو شنیدم صدای تیک تاک ساعت تو گوشم اومد ساعتی که رو به عقب می رفت ساعتی که جوان :

و یادم انداخت ، یادته میگفتی با همه باش ولی به کسی دل نبند؟ یادته میگفتی تموم لحظه های باتو بودن 

همه رو دوست داشته باش ولی دل نبند؟اون موقع نمیدونستم چی میگی ...نمیفهمیدم...بهش رسیدم...مادرم 

دل  به چهارتا پسرش دل بسته بود که چهارتاش رفتن و برنگشتن ، شهید شدن ، مادرم بعد از اونا به مو

بست که اینجام و نمیدونم چی میشه فقط میدونم جنگ تلفات داره ، مادرم به آقام دل بست که همه ی دل 

منم دل بستم فقط  و ن واسش رفتیم ، مادرم تنها شدبستگیش بود اما اونم رفت نه برای چیزی که بقیه مو

 به ننم ، چرا درست زمانی که داشتم بهت دل میبستم و محتاجت بودم...؟

 اسیر :)عربی(من تقصیری ندارم

جوان :هنوزم فارسی خوب حرف نمیزنی ، تو کسی بودی که خونوادمو خراب کردی همون موقع که بهت 

 احتیاج داشت ، اینجا چکار میکنی؟

 اسیر :)عربی(نمیخواستم اینطوری بشه

فرو عزادار کردی جوان :نمیخواستی اینطوری بشه ؟دیگه چکار میخواستی بکنی که نکردی ؟ میدونی چند ن

 و مشکی پوش ؟

 اسیر :)عربی(تو نمیدونی چی به سرم اومده

وردی؟تو که از صدای تیر و تفنگ اوقتی رفتی؟چطوری سر از اینجا در جوان :تو چی ؟ به کسی فکر کردی 

ن خوندن و آدمایی که میان آردی؟تو که میگفتی تو جنگ صدای قرنفرت داشتی چطوری سر از اینجا در او

 فاتحه بخونن بهت نزدیک تر میشه چطوری سر از اینجا در اوردی؟برات 

 اسیر :)عربی(مادرت خوبه؟

 جوان :اسم مادرمو نیار ، حرف بزن...جواب سوالمو بده
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 اسیر :)عربی(پسرام یکی یکی مردن...

 جوان : بین مردن و شهید شدن فرق هست ، تو هنوز نمیدونی که اونا شهید شدن 

 شون اسیر شد...اسیر :)عربی(اما یکی

 جوان :چی میگی؟یعنی چی اسیر شد؟دروغ نگو...

 اسیر :)عربی(مجبور بودم

 جوان :درست حرف بزن ....یعنی چی مجبور بودی ؟ یعنی مجبور بودی ما رو ول کنی؟

اسیر :)عربی(تو که دیدی خونمون چطور خراب شد دیدی پسرام یکی یکی رفتن و پالک شدن برگشتن 

 بود فهمیدم پسرم اسیر شده از مرز که رد شدم نذاشتن برگردم به خاطر پسرم رفتم کسی تو شهر نمونده

همه ی برادرام شهید ونه میاری همه ی پسرات شهید شدن جوان :دروغه....دروغه همش دروغه داری به

 شدن....چرا سر از اینجا در اوردی؟

 عربی(بخدا یکی از پسرام زنده ان یکی از برادرت زنده ان)اسیر:

 جوان :انقدر نگو پسرام پسرام مگه مو پسرت نبودم ؟مگه مادرم زنت نبودکه ولمون کردی؟

 اسیر :)عربی(اگه رفتم میخواستم مادرت خوشحال بشه میخواستم تو خوشحال بشی میخواستم برش گردونم

نمیدونست جوان :پس چرا برنگشتی؟زمانی که ننه ام کارش روز و شب گریه بود چرا برنگشتی؟زمانی که 

باید برات مشکی بپوشه و عکست و بزاره کنار حجله برادرام یا هنوز چشم به در منتظرت باشه چرا 

 برنگشتی؟....حرف بزن چرا برنگشتی؟

 اسیر :)عربی(بخدا نذاشتن برگردم گفتن پسرت میدیم اما باید برامون بجنگی

 زی به تو ندارنجوان :یعنی چی پسرت میدیم اما باید بجنگی؟ای عراقیا هیچ نیا

اسیر :)عربی(اونا میخوان خودمون با خودمون بجنگیم میخوان باهم دشمن باشیم ولی ما یه خونواده ایم ، 

 یادت رفته من پدرتم؟

، نگفتی جوان :تو یادت رفت که مو پسرتم ، همون موقع که رفتی یادت رفت مو پسرتم منو فراموش کردی 

ساله که دلش داغه و داغ دیده ی اونایی که  50، 40با یه مادر ساله  15،16هتنها چکار کنم؟نگفتی من

 بهشون دل بسته بود چکارکنم؟
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 اسیر : )عربی( تو انگارهمه چیزو فراموش کردی ، تو سر سفره ی من بزرگ شدی ، باید فراریم بدی

تم جز مادرمو جوان :مو نمیتونم فراریت بدم میخوای یه چیز و بدونی ؟مو دیگه خیلی وقته به چیزی دل نبس

و ای خاک ...تو هم خیلی وقته پاک شدی، دوستت داشتم اما االن نه...االن دیگه نمیشناسمت االن فقط یه 

تا از بچه هاش اسیر شدن بشه جاسوس  4اسیری که خجالت میکشم بگم پدرمی...چه طور میشه پدری که 

 نمیشناسمت...نمیشناسمت  عراق و بعدم بگه واسه پسرام ای کارو کردم؟...نه...نه...مو دیگه

اسیر :)عربی(اونا میخوان مرز و بشکنن اینجا براشون مهمه باید نجاتم بدی باید فراریم بدی...من پدرتم...تو 

نفهمیدی چطور کمرم شکست هیچکس نفهمید وقتی همه اومدن در خونه امو بهم تسلیت گفتن واسه 

وقتی کمرم  شکستننار هم دیدیم کمرم شکست وقتی حجله چهارتاشونو کنشهید شدن پسرام کمرم 

...هیچوقت بچگیاتون و یادم نمیریه هیچوقت بازیاتون و یادم نمیره شکست که فهمیدم یکیشون اسیر شده

صدای  گریه هاتون واسم مثه مرگ بود اما اوناهم یادم نمیره...یادته وقتی گریه میکردین و درد داشتین چی 

 به دست و پای جوان می افتد و التماس میکند(/به خواندن عربی میکند واستون میخوندم...حتما یادته)شروع

کنم و بگم عیبی نداره مو  جوان :پدرم بود ، خوب یا بد پدرم بود ، دست ودلم میلرزید میخواستم بغلش

کند(اما وظیفم چی؟ مو نگهبان  باز را هایش دست که میشود خم )آرام مو نمیزارم کسی اذیتت کنه،  اینجام

، بین دو راهی پدر و وظیفه بودم که صدای اهلل اکبر رفیقم با اهلل  بودم)مکث میکند()بلند(مونگهبانم...نگهبانم

اکبر اذان یکی شد و به گوشم رسید، تیر و گلوله از هر طرف سمتم میومد خودمو کشون کشون سمت 

  لوله سکوت شب و شکست...بیسیم بردم ، تو تاریکی که همه جا ساکت بود زیاد طول نکشید که صدای گ

صدای رگباروانفجار/جوان ونوجوان با میشود/ قرمز نور رنگناگهان از بازی خارج میشود/ اسیر عراقی) 

 (حرکاتی درگیری و جنگ را بازسازی میکنند

 کرد روشن رو جا همه منور نور دفعه یه:  نوجوان

 رو جا همه قرمز نور ، منور نور صمد عمو الو الو،  کرد نمی کار االن مثل بیسیمم بود شده دیر دیگه:  وانج

 گرفته

 نوجوان :الو الو عمو صمد خیلی دوست داشتم باهات حرف بزنم میشنوی یا نه؟

 جوان :الو عمو صمد تموم فکرم رفیقمه تموم فکرم پدرمه تموم فکرم گردان و مردم دویست متر پایین تر

فکر مو هست یا نه ، عمو صمد زیادن اونقدر زیاد که تو نوجوان :عمو صمد تموم فکرم اینه که کسی به 

 تاریکی همشون و میشه دید
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 جوان :دیگه مرزی نیست دیگه خاکریزی نیست عمو صمد بگو بچه ها بیان بشن مرز بینمون

نوجوان : عمو صمد اینا میخوان پرچم سفید ازمون ببینن ولی ما که پرچممون خونیه زیر پاهام پر پالک ، 

 که دارن گردان و سینه خیز میرنپالکایی 

 تشخیص و خودی غیر و خودی نیروی ، ریختن بهم و گردان وجب به وجب ها پارهخم عمو صمد:  جوان

 نمیدیم

 کرد شنا میشه ریخته زمین رو که خونی تو میشن پرپر گل مثه دارن ها بچه عمو صمد:  نوجوان

 کنم خرجشون نمیاد دلم گلوله یه با جی پی آر یه دارم 3ژ تا دو: جوان

 دستم بیسم و تفنگ و منم فقط نمونده گردان از چیزی: نوجوان

 وخسته سیاه صورتا خالی ساکا ، خونی لباسا ، میکنه خالی آدم نفر به نفر داره تانکاشون: جوان

 ی نامه وصیت از پر جیبم کن گوش خوب میشنوی تو اگه اما نمیشنوم صداتو موعمو صمد : نوجوان

 بدم الکی قول همه به نمیتونم دیگه...خونییه

 ...تیشآ رو آب بشن بیان کمکی نیروی بگو عمو صمد: جوان

جوان و نوجوان /میگردد بر قبل حالت به نور رنگ/بلند)؟عمو صمد....کجان؟ کمکی نیروی این پس: نوجوان

 (خیره به رو به رو

 صدا :دیگه وقتی نمونده

 صدا :دارم به آرزوم میرسم

 تنهامصدا :اینجا 

 میخواستم شهید بشم نه اسیرصدا :

 صدا :شهید میشم نه اسیر

 صدا :کسی نمیدونه کجام

 صدا :داری پالک میشی

 صدا :داری میشی یه اسم ، یه خاطره)صداها تکرار میشوند و کم کم قطع میشوند(
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 شاید االنم نیروی کمکی بیادجوان :

 نوجوان :هیچکس بدادم نمیرسه

 جنگ همه چیزو میدونستمجوان :روزی که اومدم 

 نوجوان :جای پشیمونی نیست

 جوان :پشیمون نیستم

 نوجوان :راه فراری نیست

 جوان :دنبال راه فرار نیستم

 نوجوان :یه شب ستاره ها رو شمردم

 مین ستاره59جوان :رسیدم به 

 ...فهمیدم ستاره ی منهنوجوان :با نور قرمز چشمک میزد

 خاکی ، با دل خونی)لبخند تلخی میزند(جوان :زیر آسمون آبی ، با لباس 

  بدم نجات خودمو باید:  وجوانن

 کنمنفرار یاد گرفتم  نگهبانم مو:  وانج

 نوجوان :اما اینجا دکلی نیست

 جوان :حاال دیگه میدونم

 باید سریع تصمیم بگیرمپس نوجوان :

 جوان :اون خیلی سریع تر از منه

 نوجوان :سریع میاد

 میزنهجوان :آروم آتیش 

 نوجوان :سریع میاد



23 
 

 جوان :آروم خراب میکنه

 شاید دارم تاوان پس میدمنوجوان :

 جوان :دیگه برا این حرفا دیره

 نوجوان :اگه برسه چی؟

 )آرام(میمیرم ، میمیرمجوان :اتفاق می افته

 نوجوان :آخرش  نباید اینجوری تموم بشه

 االن همه چیز یادمهاما مو یادم نبود اما  جوان :آخرش از اول معلوم بود

  کردن نفرینم شدن شهید پیش یکسال که همرزمایی همون خودم جان به:  وجوانن

  کنه نمی نفرین کسی اینجا نه نهچی دارم میگم؟:  وانج

  میاد دارهمیاد ،  داره:  وجوانن

  باشه حواسم باید:  وانج

 نوجوان :دیگه فرقی نمیکنه

 مهم باشهجوان :به مو یاد دادن همه چیز واسم 

 نوجوان :پس خودم چی؟

 جوان :جز خودم...

 .... پوکونه می مخمو تیر این دیگه لحظه چند تا:  وجوانن

 دارم سبک میشمجوان : احساس میکنم 

 نوجوان :نباید تسلیم بشم

 جوان :خوابم میاد چشمامو نمیتونم باز نگه دارم

 نوجوان :نباید بخوابم
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 بخوابمجوان :صدای تو ذهنم میگه نباید 

 انگاردیگه خودم نیستم دارم جدا میشم از خودمنوجوان :

 وان :حتی اگه وقتم بود بازم میموندمج

 داره نزدیک میشهنوجوان : 

 نمونده وقتی دیگه:  وانج

 نوجوان :خیلی وقت از دست دادم

 خیلی کسارو از دست دادمجوان :

 نوجوان :همه ی دلخوشیم دیدن تمومی جنگ بود

 جوان :اما اونم از دست دادم  

  خطه آخره اینجا:  وجوانن

  گرمه...  گرمه:  وانج

  میشه سردم داره:  وجوانن

  میگیره آتیش داره سرم باالی تا پام نوک از:  وانج

  نخوره مو به شاید: وجوانن

  همینه باشن زده درست تیر یه اگه:  وانج

  هوان و زمین بین چی همه دیگه ثانیه دو تا:  وجوانن

 صدا :تا دو ثانیه دیگه همه چیز بین زمین و هوان

 صدا :تا دو ثانیه دیگه همه چیز بین زمین و هوان

 صدا :این تازه شروع داستانه...

نوجوان بر بلندی قرار دارد و رو به آسمان لبخند میزند و جوان پایین از صداها تکرار میشوند//موسیقی)

 (شلیک صدای/ بلندی سجده میکند
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 پایان

 علی نبی پور

 /خارگـ 92خرداد 


