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توضیح : اولی و دومی دو مرد جوان هستند که اولی نسبتا بزرگتر به نظر میرسد و دومی در تمام طول 

خود نشان میدهد و آشفته است همچنین در لحظه هایی از نمایش صدای انفجار نمایش حرکات عصبی از 

 مین به گوش میرسد که نشانگر فضایی است که در آن قرار دارند.

کفپوش صحنه نمایانگر جاده ای متروک و پر از /آید می  نور مالیم موسیقی با که است تاریک صحنه:  فضا

و بی انتها است ، مینی در مرکز صحنه و در میانه  متداد پیدا میکندده طویل از عمق صحنه امین که این جا

و به کشیده  دراز مین روی به پشت به خاکی های لباس با ایی رزمنده باآمدن نور که وجود دارد جاده

 د .نبر باالی سر آن فرد می آیاز دقایقی از عمق صحنه مردی و پس  تماشاگران نگاه میکند

یه تصمیم درست هر وقت  سلیم تصمیماشون میشن یه تصمیم غلطآدما تانفجار( )صدای 1...2..3دومی :

تصمیم گرفتی و تسلیم نشدی حتما تصمیمت درست من از همون اول تسلیم بودم قبل از اینکه تصمیم 

 بگیرم که این برمیگرده به تصمیم...

 اولی :تا اینجا به چی فکر میکردی؟

 ...ساعت چنده ؟زبه همه چیو کنار مین مینشیند( میشود)آرام از حالت قبلی خود خارج دومی :

 برگردیم ؟ 3:20اولی :

 دومی :نمیتونم

 اولی :چکار کنیم ؟برگردیم

 اگه پرسیدن...؟دومی :

 اولی :جواب نده

 دومی :نمیشه 

 دروغ بگواولی :

 دومی :همه دیدن

 بگو ندیدم اولی :خب بگو شلوغ بود

 دومی :ولی دیدم ...

 مهم نیست...برگردیمواسه کسی اولی :
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 همهم دومی :واسه من

 اولی :ولی واسه من مهم نیست

 دومی :ساعت چنده ؟

 تا اینجا به چی فکر میکردی ؟ 3: 20 اولی :

 دومی :همه چیز

 مثال ؟اولی :

 راهمون جدا بود دومی :فقط اینکه

 موندن کار من نیستگفتی  گفتن این کار تو نیست همه گفتن نروگفتی باید برماولی :همه چیزت همینه ؟

تنیا شده بودن  آشنا ها شده بودن واست غریبه گفتی من و اون راهمون جدان گفتن یکیتون رفت بسه

 ناتنی...منم گفتم نرو یادته ؟

 دنیا تموم به دیدم ی روزنه بودن شده که هایی ستاره و بودم  من بود قشنگی شبدومی :

 آسمون بودتنها دراز کشیده بودی و سرت رو به :اولی

داشتم دونه دونه  دنیا تموم به دیدم ی روزنه بودن شده که هایی ستاره و بودم  من بود قشنگی شب دومی :

 میشمردم ها رو ستاره

 :چشمت به ستاره ها بود و چشمم به تو فکر میکردم دیگه نمیبینمتاولی 

 ه یه چیز فکر میکردم که راهمون جداندومی :فقط ب

 ها بود و چشمم به تو...به چی فکر میکردی؟ :چشمت به ستارهاولی 

 ط به این فکر میکردم که راهمون جداندومی :فق

 )تغییر رنگ /در فضایی دیگر(

 3همینطوری میره تا باال...امروز  111میشه  1کنار بیاد  1تا  2اگه  11میشه  1بیاد کنار  1دومی :اگه یه 

کنارشون کلی خوشحالشون کرد ، خندیدن ، به بی عرضه گیم نفر کنار مسجد ایستاده بودن که رد شدنم از 

  نفر... 300نفر بشن  3این  نمیخوامصدای هق هق خنده هاشون بغض چند سالمو تازه کرد...
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 اولی :مواظبشون باش

 دومی :اونا تو رو میخوان

 اولی :مواظبشون باش

 دومی :تو وایسا پیششون

 اولی :باید برم...

ن ، چرا میخوای همیشه اولی باشی ؟چرا میخوای همه بهت افتخار کنن ؟ کم قربون ، م دومی :من باید برم

 صدقت میرن ؟کم شدی پتکو تو سرم کوبیدنت ؟

 )میخواهد برود(اولی :مواظبشون باش 

دومی :کجا ؟خوب گوش کن تو بری من میرم تو نری من میرم پس بهتره بگردی دنبال یه نفر دیگه که 

 مواظبشون باشه

 رو...اولی :ن

 دومی :نرم که چی بشه ؟که بگن عرضه نداشتم ؟که بگن خار تو چشمم ؟که بگن کاش تو میرفتی ؟

 اولی :قبال کمتر میزدی سیم آخر ؟

همه جور کاری کردم  دومی :آره زدم سیم آخر از همون موقع که شدی اولی و شدم دومی زدم سیم آخر

 شد ؟ آره زدم سیم آخر همیشه گفتم چشم گفتم چشم گفتم چشم...اما آخرش چی

 اولی :یه نفر باید کنارشون باشه وقتی من نیستم

دومی :خب باش بمون و کنارشون باش چیه ؟غرورت نمیزاره دومی باشی ؟نمیتونی ببینی من برمو تو بمونی 

 ؟

 اولی :اوضاع خرابه باید برم 

 دومی :نکنه تو یجوری تفنگ دستت میگیری که من نمیتونم بگیرم

 :همیشه لج باز بودی...میگم اینجا آروم نیستم میگم نمیتونم بمونم و ببینم که تو تنها اونجاییاولی 
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دومی :ها...دلت نمیاد تنهام بزاری ؟پس چرا هیچوقت کنارم نبودی ؟چرا هیچوقت احساس نکردم که تنها 

 نیستم ؟

 تو هیچکس و نمیبینی نه من و نه اونا رواولی :

.هیچ جا...من فقط همیشه گفتم چشم گفتم چشم گفتم چشم اما آخرش چی شد دومی :نبودین...هیچوقت..

  ؟من فردا میرم یعنی نیستم چه تو بمونی چه نمونی...چه اولی باشی چه دومی باشی... 

 (دومی از خواب بیدار میشود در حالی که اولی در گوشه ای از صحنه ایستاده است انفجار باصدای)

 بوووووومهردو :

 میکنه بیدار آدمو انفجار یه وقتا گاهی:دومی 

 میکنه خواب آدمو انفجار یه وقتا گاهی: اولی

 میکشه صوت سرت تو صدا یه: دومی

 خوابت الالیی میشه انفجار صوت صدای: اولی

 ندارن گفتن واسه چیزی دورت آدمای میبینی میکنی باز چشم: دومی

  خوابن همشون چون: اولی

 تویی خوابشون دلیل یعنی بیداری تو ولی: دومی

 (شده متولد تازه نوزاد گریه صدای)بوووووووم: هردو

 اول همون از بوده گوشم تو صدا این ، دیدم و انفجار این من: دومی

  اول همون از میکردم حس واحساست من: اولی

 میکردن نگام فقط میکردن نگام همه: دومی

 نیستن اندازه یه به سیب ی نیمه دو:  اولی

 ...ان سیب ی نیمه دو ولی: دومی

 (انفجار صدای)بوووووووم: هردو
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 مینه یه انفجار صدای این: اولی

  والمر مین: دومی

 میکنه ات تیکه تیکه اش تیکه هر: اولی

 کردن پیدات جایی یه روزی یه اگه: دومی

 هاتو تیکه تیکه خودت نه: اولی

 میمونه اسم یه فقط هات تیکه تیکه تو: دومی

 13 پالک...طالقانی کوی...خرمشهر..پالک یه: اولی

 میاد بدم 13 شماره از میاد بدم پالک این از: یدوم

 بودیم نفر 4...3 عالوه به 1: یاول

 بودیم نفر 2 تو و من:  دومی

 ...سیب نیمه دو و مادر و پدر یه: اولی

 نیستن هم شبیه که نیمه دو: دومی

 ان سیب نیمه دو ولی: اولی

 کردم پیدا قامآ زبونای زخم مادرمو دعاهای از انتقامو حس و نفرت حس: دومی

 میکنی؟ دعا اونو همیشه چرا یمیگفت: اولی

 دنیا تموم به دیدم ی روزنه بود شده نفرت حس یه:دومی

 میکنی؟ دعا اونو همیشه چرا یمیگفت: اولی

 نه بگم ببندم دهنمو و بشم قانع که بشم ساکت که بودم جواب یه منتظر میگرفت چشمامو جلو خون: دومی

 ...میپرسیدم ، میپرسیدم منم ، میکرد ام دیوونه سکوتش نمیداد جواب اما...دیوونه میکنی فکر اشتباه

 میکنی؟ دعا اونو همیشه چرا: دو هر
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خواندن/تسبیحی در دست با انداختن هر دانه تسبیح صدای  نماز حال در صحنه به پشت موسیقی/زنی)

/ موسیقی به اوج میرسد/پکیده شدن تسبیح/بازی دانه های تسبیح بر زمین/تقطیع  انفجاری می آید

 (نوری/دومی تنها زیر نوری مشخص 

شد باعث خنده خیلیا ،  شد همون لحظه که صدای گریه ی تو همه چیز از همون لحظه اول شروعدومی :

اولی که بیاد دیگه کمتر کسی منتظر دومی میمونه دومی با خودش هزار جور حرف و حدیث میاره...اختالف 

سیبل  گوشت و خون خودم بشه باعث شد چند ثانیه ای چند سال نفرت با خودش یدک کشید نفرتی که

 شدم کالف سر در گم ...شلیکم

 اولی :یادته پشت در بودی ؟

 )تلخ(ی :هههدوم

 اولی :یادته زود تر رفته بودی؟زود تر از من...

 دومی :دوس داشتم غافلگیر بشن

 اولی :غافلگیر شدن

 دومی :هیچکس منتظرم نبود...هیچکس

 (ی در میزنددوم/)نور عوض میشود / دری میانه صحنه که نشانه در خانه میباشد

 ها ؟:کیه؟صدای پدر

 ی :یه غریبه یه آشنادوم

 ها ؟:چی میخوای نصف شبی ؟در پصدای 

 ی :یه جا واسه خواب تا صبحدوم

دوتا کوچه پایین تر یه مسافرخونه هست ها ؟ مگه اینجا مسافرخونه ست ؟)وارد صحنه میشود/پشت در(در :پ

 برو اونجا

 خه شناسنامه همرام نیستی :آدوم

 و جا ندارم ولی پول دارمبگو جنگ زدم...بگها ؟ جنگ دیگه کی دنبال شناسنامه میگرده ؟تو این پدر :
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 ه...ــــدومی :آخ

 پدر :فهمیدم...برو بگو از اقوام این خونه ای 

 دومی :نمیگن چرا نرفتی خونه فامیلتون ؟

 پدر :چه میدونم چی میگن...ببین من تو این جنگ به هیچکس اعتماد ندارم جز پسرم

 دومی :پسرت یا پسراتون ؟

 ها ؟ری ؟پدر :تو میشناسیشون ؟از پسرم خبری دا

 دومی :درو باز کنی بهت میگم

...نکنه میخوای از این جنگ استفاده کنی بیای خونمون  پدر :نه نمیتونم اگه میخوای بگی همینطوری بگو

 دزدی ؟...حتما پیش خودت گفتی صدام زد منم بزنم ها ؟

 دومی :نه آقا اینجوری نیست

  صدات آشناستکی هستی ؟ها ؟پدر :

 دومی :قیافمم آشناست

 بودی ؟ها ؟از پسرم خبر نداری ؟ مو از کجا میشناسی ؟نکنه باهاشپدر :کی هستی ؟پسر

 دومی :پسرت یا پسرات ؟

 پدر :پسرم...بزرگه هیکلیه

 دومی :خوبه

 پدر :خدایا شکرت

  دومی :کوچیکه چی ؟

خبر بدم  بد حالشبرم...برم به مادر ،ه خیالم راحته که مواظبش هست پدر :اگه بزرگه خوب باشه اونم خوب

 پسرش حالش خوبه... هکه بدون

 دومی :پسرش یا پسراش ؟
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)از صحنه خارج میشود در حالی که پدر :گفتم که اگه اولی خوب باشه اونم خوبه زیاد نگران اون نیستم...

زن پاشو که خبر خوب واست آوردم پسرت حالش خوبه گل پسرت ، افتخارمون ، صدایش به گوش میرسد(

 ؟ببین همین االن یکی از دوستاش خبر آورد یعنی نمیدونم دوستش بود یا...ها ؟حالت بهتر شد 

)صدای شعری آشنا که دومی میخواند حرفهای پدر را قطع میکند/پدر وارد صحنه میشود در را باز میکند بر 

 دسته در چیزی جز یه پالک نمیبیند/شکسته شدن پدر/موسیقی/تقطیع نور(

 اولی :برگشتی

 دومی :برگشتم 

 لی :بهت چیزی نگفتماو

 دومی :خودم حرف زدم 

 اولی :گفتی منتظرتن

  دومی :گفتم منتظرتن نگرانتن

 اولی :ننه...؟

 دومی :حالش بد

 اولی :آقا... ؟

 دومی :حالش خوبه

 اولی :خدایا شکرت

 دومی :اونم همینو گفت وقتی فهمید تو خوبی ، از من چیزی نپرسید

 اولی :یادش رفته

 دومی :پسرشو ؟

 :نگرانه اولی

 دومی :پسرشو ؟
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 اولی :خب حتما حال ننه ایقد خرابه که ...

به خود می /)صدای انفجاردومی :پسرشو ؟پسرشو یادش رفته ؟چرا جواب نمیدی ؟چرا نمیگی آره ؟چرا...

 (آیند

 اینا دارن یکی یکی میرن هوااولی :

 دومی :نوبت ما هم میشه

 اولی :ما؟

 ساعت چنده ؟:دومی 

 منتظر چیزی هستی ؟ 3: 20اولی : 

 جوابی نمیدهد(عصبی/) :دومی 

 اولی :چرا آوردیمون اینجا ؟

 دومی :میتونستی نیای

 اولی :چرا آوردیمون تو این جاده که همش مین میبینی و مین ؟ 

  دومی :میتونستی نیای

د هر چی نمیخواستم تعقیبت کنم ولی انگار یه چیزی داشتم که پیشت جا مونده بونمیخواستم بیام اولی :

سعی کردم نیام نمیشد...تو هم که تنها زدی به بیابون میون این همه الشخور و سگ و مین...اگه نمیومدم 

میگفتی باز تنهات گذاشتم...میگفتی تا بود نبود حاال هم که نیست نیست پس پشت سرت اومدم ، تو آروم 

یزی فکر میکردی به چی فکر میکنی راه میرفتی بعضی وقتا تند تند با خودت حرف میزدی انگار به یه چ

 وقتی تنهایی ؟

 دومی :اینکه راهمون جدا بود

صداتو نمیشنیدم ولی میدونستم یه چیزی رو زمزمه میکنی  اونجا هم همینو گفتی میون یه گردان آدماولی :

 همینو میگفتی ؟
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همش تو بودی حاال که راهمون جدا بود...خب جدا بود تا بودی )سرش را عصبی به اطراف میچرخاند(دومی : 

نیستی بازم همش تویی من فقط همیشه میگفتم چشم میگفتم چشم اما آخرش چی شد ؟چرا ولم نکردی 

 ؟چرا اومدی دنبالم ؟

نفری که به تو خندیدن  3اولی :گفتم نمیتونم تنهات بزارم گفتم دلم دل نداره دوریتو ببینه گفتم همون 

 تو خونه بشینم...اومدم توف میندازن تو صورتم از بی غیرتی اگه

 دومی :دو برادر و یه گردان

 اولی :یه گردان و یه عملیات یه پاتک

 چه زود عملیات شد چه زود باید خودمو نشون میدادمدومی :

 بچه ها دل دل میکردن واسه یه پاتک اولی :

 دومی :دلهره داشتم از خودم از فکری که تو سرم بود

  تو هم بودی منم بودمتپه ها سمت اولی :یه گردان آدم میدویدن 

 دومی :به هیچکس و هیچ چیز فکر نمیکردم جز تو جز خودم جز اونا

 اولی :ال به الی یه گردان آدم به تو نگاه میکردم زمزمه میکردی انگار تو فکر بودی به چی فکر میکردی ؟

فکر میکردم که اگه من  حس نفرت شده بود روزنه ی دیدم به تموم دنیا به اینیه دومی :راهمون جدا بود 

 جای تو بودم و تو جای من چکار میکردی ؟

 اولی :بچه ها دل دل میکردن واسه پاتک میون یه گردان آدم فریاد میزدی چی میگفتی ؟

 دومی :یا قمر بنی هاشم

 خیره شدی بودی به چشمم اولی :

به هیچکس نگاه نمیکردم جز تو به هیچکس و هیچ چیز فکر نمیکردم جز  دومی :خیره شده بودم به چشمت

 تو جز خودم جز اونا

 چند سال حرف نگفته تو چشمات پیدا بوداولی :

 دومی :چند سال حرف نگفته رو کردم گلوله و گلنگدنو کشیدیم
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 اولی :شلیک کردی

 دومی :شلیک کردم

میکرد واسه یه پاتک تو اون شلوغی دیدمت که اومدی اولی :همه داشتم میدویدن یه گردان آدم دل دل 

  ، گفتی... باالی سرم

 دومی :راهمون جدا بود 

 اولی :مواظبشون باش 

 دومی :اونا تو رو میخوان

 اولی :دیدی بازم اولی شدم ؟

ای شب رسیدم به اینجا ولی صد3روز و 2دومی :چشماتو بستی و راه افتادم زدم به کوه زدم به بیابون بعد از 

 ساعت چنده ؟اولی حرفی نمیزند(سکوت/)پاهاتو پشت سرم میشنیدم...

 3: 20اولی : 

 دومی :حاال میخوای چکار کنی ؟

 اولی :یه آدم مرده چکار میتونه بکنه ؟

و در تاریکی محو میشود در حالی که دومی به حالت اولیه خود در شروع نمایش  اولی به عمق صحنه میرود)

 برمیگردد/موسیقی/تاریکی/صدای انفجار( 
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   علی نبی پور
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