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)تاریک /موسیقی /با آمدن نور لنجی کهنه و خاک گرفته را میبینیم که حوا و آدم کوچک بر عرشه ی آن 

ست آن کتاب را می خواند.(نشسته اند،آدم کوچک کتابی در دست دارد و برای حوا که حال پیرزنی نابینا ا  

قرار است یکی از ما دو نفر برود آرزو میکنم که او من باشم چون او کوچک / هر جا که او بود بهشت بود،اگر آدم 

)کتاب را قدرتمند و من ضعیف...برگرفته از کتاب خاطرات آدم و حوا...آدم اومد حاال این جهنم بهشت شده...

 میبندد و در حال خارج شدن از صحنه مباشد.(

 حوا / بخون بازم بخون واسم ...

ین جامآدم کوچک / دیگه اومدم هم  

 حوا / کجا میری ؟

... آدم کوچک / باید با جبران برم دریا ، میخوام ترسش از دریا بریزه  

در گوشه ای دیگر با بزرگ آدم آدم بزرگ وارد صحنه می شود در حالی که حوا از صحنه خارج شده است/) 

ساله دیالوگ میگوید.( کچتوجه به آدم کو  
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به دم کوسه ها که فصل شکار کوسه س ، خیره شدم به دریا نگاه میکنم،دارم ، تو لنجمون ، آدم بزرگ/ اون منم

به آب می افتد و در آب دست و پا می زند(  )آدم کوچکاز آب زده بیرون پاهام سر میخوره و میوفتم تو آب 

هنوز آبی آب با ، چشمام هی باز و بسته میشه و ریتم دستام که تمنای کمک و با شاالپ شلوپ آب می نوازه 

 رنگ خون قرمز نشده که یه دست منو بیرون میکشه...اون منو نجات داد

میگیرد تا صحنه  ساله حوا چادرش را روی صورت آدم کوچک آدم کوچک صدایبوقی را در  می آورد//ریکی)باتا

 را نبیند(

/ مادرم خیلی منو دوست داره منم دوسش دارم بعد از تولدم اسممو گذاشت آدم خودشم شد هوام... آدم بزرگ  

حرف میزند( )تاریکی/حوا با آدم کوچک  

 حوا / نرفتی شنا ؟

/ رفتم آدم کوجک  

 حوا / تو که خیس نیستی...راستشو بگو

اون اتفاق از آب بدم میاد ... / من بعد آدم بزرگ  

بچه جنوب زشته که از آب بترسه مخصوصا ماکه زندگیمون دریاس یید بترسی بزرگ شدی براه نباگحوا / تو دی  

/ من نمیترسم آدم کوچک  

/  دروغ میگفتم ،آب و کوسه ها شده بودن کابوس هرشبم آدم بزرگ  

فردا با جبران برو دریا هم شنا کن هم ماهیگیریحوا /   

/ فکر کنم سرما خوردم نمیتونم برم آدم کوچک  

دوس داشتم هر روز سرما بخورم که مجبور نباشم تن به آب بزنم /بزرگ آدم  

 حوا / تا فردا خوب میشی تو باید ترست از آب بریزه

/ من از کوسه ها میترسم آدم کوچک  

 حوا / االن فصل اومدن کوسه ها نیست فعال از ما خیلی دورن

تو خواب کوسه ها رو همه جا میدیدم حتی تو خشکی/  آدم بزرگ  
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میترسونه فردا میری شنا با جبران،فعال بیا ای دومو درست کنیموا / ترست از آب داره تو رو از خشکی هم ح  

/سخته نمیتونم آدم کوچک  

 حوا / همه ی کارا اولش سخته ننه تو که نباید بترسی و ازش فرار کنی باید یادش بگیری و نترسی،بیا اینجا...  

یاد / از دوم درست کردن بدم م آدم کوچک  

 حوا / فکر کن بازیه

/ این بازی نیست آدم کوچک  

خب ما یه کاری میکنیم که بازی بشهحوا /   

/ چجوری ؟ آدم کوچک  

)دست به روی چشمانش میشمارم ،چشمامو که باز کردم باید جلوم باشن... 10تا 1از ندم بمن چشمامو میحوا / 

را می شمارد .( 10تا  1/حوا از  شودمیگذارد و شروع به شمردن می کند،آدم از صحنه خارج می   

 )دستش را جوری به چشمانش میکشد انگار چیزی در چشمانش رفته است / آال وارد صحنه می شود.(

 آال / چیزی تو چشمتون رفته ؟

یه دوم قدیمی پیدا کردم تو لنج دارم درستش میکنم بندازیم به دریا ...خاک گرفته ، خدابیامرز میگفت هر حوا / 

ک بگیره چشمو کور میکنه ...گفته بودم آدم کی بال بیارهچی خا  

 آال / آدم نیست...خودش آدمه ها ولی االن نیست ، گفت کی باال رو گذاشته تو قماره

 حوا / آخه اونجا جای کی باله ؟پس خن واسه چیه ؟

 آال / این لنج که تو آب نیست چه فرقی میکنه ؟

خودشو داره  نونحوا / لنج که هست قا  

با اینکه میدونه شما رو این چیزا  نن مثل همینآدمه دیگه یه کارایی میکنه که هزار تا آدم دیگه گیج میموآال / 

 حساسید اما رعایت نمیکنه

و جبران وارد  بزرگ )هردو می خندند در همین حین آدمعاشق شده و گیج  حوا / آدم منو تو هواییش کردی

 می شوند(
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 آدم / نه نمیتونم ، سالم 

یعنی چی نمیتونی ؟ سالم جبران /   

 آال / سالم چی شده ؟

 حوا / باز چه خبره ؟

 آدم / ننه ببخشید دیر شد 

 حوا / عادت دارم به دیر رسیدنت

 جبران / جواب منو نمیخوای بدی ؟

ری رو مخمهمین هر ماه دو روز میآدم / دو روزه بار شروع کردی پیله کردنا...کارت شده   

یه قایق میخریم میزنیم به آب  بهش میگم،ب دارهجبران / خب مخت تا  

 آدم / نه

 حوا / همین لنجم یکم تعمیر کنیم میشه انداختش به آب

 آدم / نه

 حوا / نمیشه ؟ 

 آدم / میشه ولی نمیتونم

)به آال(جبران / بد میگم ؟  

 آدم / بهش گفتی ؟

 آال / چی رو ؟

 آدم / ننه کی باال تو خنه

 حوا / آدم

 آدم / بله 

 حوا / یکم آدم باش 
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از صحنه خارج می شود(آدم )تو نذاشتی جوابتو بدم چپ چپ به آال نگاه می کند(آدم )آال /  

 جبران / مگه تنهایی چند کیلو ماهی میگیرم؟

کیلو ؟ 2آال /   

آال بخدا هر چی میگم برای خودشه اینکه نمیتونه تا آخر  تایی بیشتر میگیریم،2فرقی نداره چند کیلو، جبران /

 عمر برای این و اون ماهی بفروشه

 آال / آدم به آب نمیزنه خودت بهتر میدونی

حوا / اگه وقتایی که تو بچگی میفرستادمتون شنا اونو نمیذاشتی لب دریا و خودت به آب نمیزدی االن 

 نمیترسید

میکرد منم میگفتم بشین همین جا ...پاشو میذاشت تو آب گریه جبران /   

 حوا / همون جا وای نستا بیا کمکم ای دومو بگیر

)آدم با کی بالها وارد می شود و آنها را حاال چون یه اتفاقی تو بچگیش افتاده دیگه زندگی تعطیل؟اصال جبران / 

 به حوا می دهد (

 آدم / پشت سر رفیق حرف زدن تعطیل

بوچ میخریدییشتر حوا / تعطیله همه جا ننه ب  

 آدم / قربونت برم آخه ای دوم واسه چیه ؟کی میخواد بندازش به آب ؟

 حوا / یه روزی به آب میزنی ننه

میگم ...االن موقعشه به آب بزنی،همه هم راضی ان جبران / منم همین  

 آدم / پس خودم چی ؟ نظر من مهم نیست؟

 آال / ما که بدشو نمیخوایم خودشم میدونه

آقا جبران این کارت درست نیست که همه رو بندازی به جون منآدم /   

اینایی که ادعای ماهیگیری دارن هیچی بلد  در میونه،تو و من خوب میدونیم جبران / پای صالح و مصلحت همه

 نیستن ، چهارنفر چهارتا جا خیط انداختن شدن ماهیگیر ...اما حساب ما از اونا جداس
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میخوای قایق بخری ؟آدم / اصن تو پول داری که   

 جبران / آدمشو دارم که بهم پول قرض بده توام آدمش باش باهام بیا دریا

 حوا / آدم 

 آدم / بله 

 حوا / آدمش باش ننه

 آدم / من آدم کسی نمیشم آدم خودمم آال خانوم شما مشکلی داری با دریا نرفتن من ؟

 آال / نه ولی ...

ره جبران / دیدی ؟ولی داره یعنی بری بهت  

 آدم / نرم چی ؟

 جبران / گه میزنی به همه چی

 آدم / خجالت بکش اینجا سر اسکله نیستا

 جبران / منم همینو میگم...دیدی امروز سر اسکله چطوری حالشونو گرفتی ؟

 آدم / اها پس جریانه امروز اینطوری هواییت کرده

 آال / چی شد مگه ؟

 آدم / حرف نزنیاااا...ننه ناهار چی داریم ؟

ماهیحوا /   

 آدم / ما خو هر روز ماهی داریم

 آال / نمیخوای جواب منو بدی ؟

 جبران / بگم بهش ؟

 آدم / نههه ...آال جان اتفاقی نیوفتاده 
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دقیقه و پنج  3جبران / تو اسکله جلو همه شرط بندی کرد سر نفس گیری تو آب اول شرطو برد بعدش پولو... 

)سکوت(ثانیه زیر آب بود  

یعنی تمومش کردی ؟ آدم / االن  

 حوا / آدم 

 آدم / بله ننه

 حوا / شرط بندی کردی ؟

 آدم / نه دورت بگردم مسابقه بود

 حوا / سابقه نداشته تو شرط ببندی ننه

 جبران / منم همینو میگم ...یه سابقه ایی از خودش به جا گذاشت که همه کف کرده بودن

باور نمیکنم دقیقه زیر آب بودی ؟من تا نبینم 3آال / واقعا   

 جبران / میبینی

 آدم / بسه دیگه به اندازه کافی خراب کردی

 جبران / خب بزار بدونن بزار ببینن دروغ که نمیگم همه دیدن اینا هم دوس دارن ببینن

 آال/ آره آدم نشون بده

 جبران / بخدا من میشناسمت تو مرد دریایی

نیستم من مرد خشکی هم نیستمآدم /   

میکنیمجبران / امتحان   

 آدم / نمیتونم 

 جبران /بابا این سطله دریا نیست

 آدم / آب که هست

تو اسکله سرتو کردی توشجبران / خجالت بکش خرس گنده این همون آبیه که   
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دیگه جان آال... آال / نشون بده  

)به آال جبران / بابا فقط سرتو بکن تو آب منم زمان میگیرم آال هم هست ولی جان آال تقلب نکن زود نیا بیرون 

 نگاه میکند/آال با اشاره ی سر ازش میخواهد که اینکار را انجام دهد.(

)سرش را در آب میگذارد و جبران شروع به شمردن می کند.(آدم / از دست شما خواهر و برادر  

)آدم از آب بیرون می آید و آال برایش دقیقه ....اهااا.... 3دقیقه .....احسنت .... 2دقیقه .... 1/ خوبه آفرین  جبران

ثانیه...دیدی ؟ 5دقیقه و  3حوله ای می آورد.(  

دقیقه هم نمیتونم زیر آب دووم بیارم 1آال / واقعا چطوری تونستی اینکارو بکنی ؟ من   

دشم نمیدونه اما من میدونم آدم مثل ماهیه شش هاش تو آب بهتر کار میکنهجبران / اون تو خونشه ...خو  

 آدم / با این حرفا به جایی نمیرسی

 آال / وقتی این قدر راحت میتونی زیر آب بمونی چرا یه بار امتحان نمیکنی؟

 آدم / حاال دیگه توام حرفای اونو میزنی ؟

 آال / خب درست میگه 

غیر از منآدم / همه درست میگن به   

رفیق اصال چه کاریه که  همه درست میگن غیر از تو ...اینجا هیچکس بدتو نمیخوادجبران / منم همینو میگم 

 خیلی راحت انجامش میدی و واست عادی شده؟

فرار کردن از حرفای چرت توآدم /   

 آال / نفس کشیدن ؟

اونم واسه تو عادیه ر آب نه ...کهعادیه ولی زی جبران / آفرین خواهر باهوشم نفس کشیدن واسه هممون  

 آدم / من باهات بیام دریا به چی میرسی؟

جبران / تو فکر میکنی من دنبال نفع خودمم؟دستت درد نکنه ...واقعا دمت گرم رفیق بچگی منو اینطوری 

 شناختی ؟

 آدم / من تن به آب نمیزنم
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 حوا / ننه نمیای کمک ؟

لنج ما دوم نمیخواد ، لنجمون خونمونه تو خشکیه دوم واسه چیشه  آدم / ننه دورت بگردم ول کن ای دومو ،

 ؟پاشو نو نوار کن خونه ننه حسن اینا جشنه،حسن میخواد بره جبهه زشته نریم ننه پاشو...

نفر از صحنه خارج می شوند/حوا  3)رویش را از آنها می گیرد به آب نگاه می کند،آن حوا / شما برید منم میام

با کی بالی در دست به سمت حوا می آید حوا که  ستگی بر چشمانش میکشد /آدم کوچکخ دستش را از روی

 چشم باز می کند آدم را با کی باله در دست می بیند.( 

دیدی باختی ؟ /آدم کوچک  

 حوا / خب حاال چی میخوای ؟

 آدم کوچک/ بازی کنیم

میخوام که دنبالت کنم با قایقم کجا میری ؟باشه ...خب حوا /   

 آدم کوچک / میرم تو آب

 حوا / غواص میشم میام تو آب کجا میری ؟

 آدم کوچک / میرم هوا تو آسمون

 حوا / بال میزنم میرم هوا کجا میری ؟

 آدم کوچک / میرم تو ابر

 حوا / ابرارو پاره میکنم میام و پیدات میکنم کجا میری ؟

 آدم کوچک / میرم زمین

ت کجا میری ؟حوا / میام زمین میدووم تا برسم به  

)شروع به خندیدن و دویدن میکند(آدم کوچک / میرم تو خاک  

 حوا / وایسا بچه ...میخوری زمین ...مواظب باش آدم...آدم،آدم....

می شود.(می شود تا اینکه آدم از صحنه خارج تبدیل به بازی /)حوا شروع به خواندن میکند   

 حوا / آدم ...آدم ...کجایی؟
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جبران و آال وارد صحنه می شود.( )آدم بزرگ به همراه  

 آدم / یه نفر کم بود حاال شدن دو نفر ...جانم ننه؟

 حوا / کجایی این همه صدات میکنم؟

 آدم / از دست این خواهر و برادر فرار میکنم

چیزی هست که نمیدونم؟چی شده دوباره ؟حوا /   

میگن چرا   ...هی من میگم نه ایناآدم / اینا خودشونم نمیدونن   

 آال / آخه تا کی نمیخوای بزنی به آب ؟

 آدم / تا همیشه

به آب اینجوری اموراتمون نمیچرخه جبران / باید بزنی  

 حوا / خداروشکر داره میچرخه 

 آدم / ای قربون دهنت 

 جبران / آره اما لنگه ، مثل این لنج به خشکی زدیم

 حوا / آبم خشکه خیر و برکتش رفته

هی چیزی نداریمجبران / ما که جز آب و ما  

 حوا / کار زیاده جبران 

تو این منطقه هیچکس مثل آدم نیست آال /   

 آدم / دریا دیده زیاده

کم بهش گفتم شنا کن ؟خب گوش نمیدهحوا /   

 آال / هممون حبس کردن نفستو دیدیم

 آدم / خب ببینین...قرار بود فقط نشون بدم نگفتم به حرفتون گوش میدم که

اتفاق تموم شده آال / آدم جان اون  
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 آدم / برای من هنوز تموم نشده

با یه بار اتفاقی نمیوفته جبران / انقدر لجبازی نکن   

 آال / بچه دار شدیم باید به بچه ام بگم آقات از دریا میترسه؟

 آدم / خودم بهش میگم دریا از ساحل قشنگتره

اگه چیزی دلت خواست آقات نتونست جبران / منم بهش میگم آقات از ترسش پا تو آب نمیزاره بهش میگم 

،بهش میگم تو نترس تو مثل آقات نباش... شجاع باش چون این دنیا آدم ترسو واست بخره بخاطره ترس آقاته

 نمی خواد

آدم / اصال به تو چه ربطی داره ؟حق نداری به بچم نزدیک بشی...بچه ی من دایی نداره...دیگه هم نمیخوام در 

نم ،ننه کار نداری ؟با اجازه مورد این موضوع حرف بز  

 )آدم از صحنه خارج می شود(

 جبران / باید کمکمون کنید

 آال / ترس آدم داره به جاهای باریک کشیده میشه

 حوا / آخه چه کاری از دست من بر میاد؟

اون برای حرف شما سر میده )به حوا (جبران /  

آدمو خوب میشناسی بعد از اون اون میگفت خشکی، حوا / دل نمیده به دریا...تو این همه سال من گفتم دریا

 اتفاق ترس داره از دریا

دیگه وقتش رسیده که با ترسش رو به رو شهآال /   

 جبران / این برای هممون خوبه هم ترسش میریزه هم میتونیم یه تکونی به وضع زندگیمون بدیم

.بخدا این دریا نعمته بزرگیه کنارمونآال / اون اتفاق خیلی تلخ بود به شما و آدمم خیلی سختی گذشت ..  

 جبران / دریا هم میکشه هم جون میده االنم که کوسه ها دورن فصل جون گرفتنه 

 حوا / خودت برو دریا اونم واست ماهی میفروشه

 جبران / قایق خالی بره دریا و برگرده فایده نداره یکی باید بزنه به آب ماهی از خیط فراریه تفنگ تنها راهه
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/ خودت که هستی حوا  

 جبران / نمیشه تنها ...کی بهتر از آدم ؟

 حوا / میترسه

 آاال / ما کمکش میکنیم که نترسه

،جبران من چند ساله بچه که بود به زور میذاشتمش تو آب میومدم تو لنج میدیم زودتر از خودم رسیدهحوا / 

نمیزنه به آب... کارم شده اصرار   

نمیشه اینطوری زندگی کردجبران / مجبوره ...فردا میخان برن سر خونه زندگیشون   

 حوا / خدا روزی رسونه منم دوس دارم ترسش بریزه اما نمیتونم اذیتش کنم

  / همه داریم اذیت میشیم واال برای هممون خوبه آال

کافت و از دلش ماهی میکشید جبران / این لنجی که االن به خشکی نشسته یه زمانی سینه ی دریا رو میش

 بیرون 

 حوا / االنم همینطوره

جبران / نیست بخدا نیست... به گل نشسته دریامون شده شن وماسه ،صبح به صبح لنجا میزنن به آب دست پر 

 برمیگردن ما چرا نریم؟ دریا دل میخواد که آدم داره خون آقاش تو رگاشه فقط باید دوباره جرقه بزنه

حوا تنها در صحنه می ماند،سطل آبی بر روی سرش می ریزد/تاریکی با صدای جیغ و همهمه//)سکوت /موسیقی 

    (در گوشه ای دیگر آدم بزرگ به آب نگاه می کند و آدم کوچکچادری به دور حوا می کشید/ ور آدمآمدن ن

چند ماهه که دوباره ، دارم به دریا نگاه میکنم به جایی که چندساله ازش ترس داشتم،االن  آدم کوچک/ اون منم

االن چند ماه که دیگه نمیترسم،چند ماه پیش دریا مادرم رو قورت داد و از دلش کشیدمش بیرون دوسش دارم 

 ، ترسم ریخت ...حاال نوبت دریاس که ازم بترسه

دل بکنی ؟بریم خونه منتظرموننجبران / آدم نمیخوای از این دریا   

دریا آرومم میکنه /آدم کوچک   

،باور نمیکنی تو همین جبران / خداروشکر چند ماهه خوب کار کردیم ، گفتم باهم باشیم همه چیز درست میشه

 چند ماهه کل لنج دارا و قایق دارا چشمشون دنبال رزق و روزی ماس ...گوش میدی چی میگم ؟
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آقامهاینجا قبر  /آدم بزرگ  

از آب کشید بیرون ، دست آقامآدم کوچک/ یه  دست منو   

 جبران / بد فصلی بود ...کوسه ها خیلی بودن

چشماشون قرمز بود /آدم کوچک  

ونو دیدمهمین که افتادم تو آب چشماش /آدم بزرگ   

دوتا چشم قرمز با دندونای تیز /آدم  کوچک  

و منو کمکمون قایق صدای اون بوقو درآوردم که ننم اومد / اون منو نجات داد، نمیدونم چطوری تو  آدم بزرگ

 کشید باال تو لنج فقط یادمه از زیر چادرش که رو صورتم کشیده بود خون میدیدم

خون میدیدم /آدم کوچک  

میدیدم چطوری زیر دندونای کوسه ها ناله میکنه /آدم بزرگ  

خون میدیدم /آدم  کوچک  

ننم میگفت چیزی نیست چشماتو ببندو شعر بخون  /آدم بزرگ  

شعر خوندم  /کوچک 9آدم  

/ شعر خوندم آدم بزرگ  

(و از صحنه خارج می شود )همان شعر خارگی را می خواند/آدم کوچک   

شروع  شعرم که تموم شد صدای ناله های آقام تموم شد ، شعرم که تموم شد صدای زجه زدن ننم /آدم بزرگ 

 شد

یچوقت از اون اتفاق حرف نمیزدی انگار که هیچی نشده ...فقط میترسیدیهجبران /    

حاال نمیترسم /آدم بزرگ  

واسه همین حرف زدی ، میدونی که باید بریم؟جبران /   

اما من هنوز بهشون نگفتم /آدم  بزرگ  

 جبران / داره دیر میشه ...
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/ بهم یکم فرصت بده  آدم بزرگ  

 جبران / دست من و تو نیست اوضاع خیلی خرابه،یا باید بریم یا نریم 

میریم اما گفتنش به اونا یکم سخته /آدم بزرگ  

/ وقت نداریم ...فصل شکار جبران  

در  /حوا وارد صحنه می شود.صحنه می ماند/مردد و مضطرب تا اینکه در جبران هر دو آدم خارج می شوند اما )

(آدم بزرگ است. کوتاه کردن موهای گوشه ای دیگر از صحنه آال مشغول   

اینجا چکار میکنی ؟چرا نرفتی دریا ؟مگه نگفتی آدم باهام بیاد همه چیز درست میشه ؟حوا /   

 جبران / خداروشکر شد...

 حوا / خداروشکر ولی االن فکر و ذکرش شده آب اصال نمیبینیمش

دم که یه چیزی بهتون بگم،یعنی قرار بود خود آدم بگه اما از بس نگفت من اومدمجبران / راستش اومده بو  

 حوا / باز چی شده جبران ؟حرف بزن 

میخوام اجازه ی آدمو بگیرم که  خیلی سخته گفتنش ،راستش من؟بکنم یخواهشجبران / میتونم ازتون یه 

شناگر و غواص نیاز دارن گفتیم خیلی خوب میشه ،به بچه ها یه گروه شدیم که بریم اروند،با بیاد جبهه ونباهام

 اگه آدمم بیاد اخه هیچکس مثل اون نیست

 )آال و آدم(

 آدم / هیچکس واسم مثل تو نیست و دوری از تو خیلی واسم سخته

ری نکن،انقدر تکون نخور...داری کچل میشیاآال / خودم میدونم دلب  

تی بکشی و دور موهامو کوتاه کنی آدم / آره چند وقت دیگه که برگشتم باید وسط سرمو  

 آال / مگه کجا میخوای بری؟

شاید یه چند وقتی نباشم آدم /   

بزار عروسی کنیم باهم میریم)میخندد(آال /   

)آال مبهوت می ماند.(میخوایم با جبران بریم جبهه نمیشه آخهآدم /  



 

17 
 

 )حوا و جبران(

 حوا / خودشم همینو میخواد ؟چرا خودش بهم نگفت ؟

میگفت شما مخالفیدقرار بود بگه اما جبران /   

 حوا / ما همدیگه رو خوب میشناسیم

 جبران / همه با هم هستیم خیلی خوب میشه 

 حوا / شما پسرا گوش و چشمتون رفیقه پس تکلیف دل ما مادرا چی میشه؟

 )آال و آدم(

 آال / پس تکلیف من چی میشه ؟

سفره ی عقد کنارت نشستم نگران نباش آدم / عزیزم قرار نیست که برنگردم ...سر  

 آال / به مادرت گفتی ؟

 آدم / نه هنوز جرات نکردم ولی میگم

 آال / خب میتونی نری 

نمیتونم ، باید بریم ...خیلیا قراره بیان کمک این جنگه برای همه س /آدم   

 )جبران و حوا(

اعتماد کنید ...مثل دفعه قبلی که به حرفام جبران / نگران نباشید من هستم قرار نیست اتفاقی بیوفته،به من 

 گوش کردید من هیچوقت بد آدمو نمیخوام

(آال به سمت جبران می رود/)به سمت آال و آدم می روداما باید باهاش حرف بزنم...منم همینطور حوا /   

،حاال که میخوای بری بزار بیشتر ببینیمتحوا / چه عجب ما دیدیمت تو لنج  

کار خودشو کردپس جبران آدم /   

حوا / ما دوریتو نخواستیم ...دوس داشتیم ترست بریزه که انگار خیلی ریخته،بچم انقدر شجاع شده میخواد بره 

 جنگ

 آدم / میخواستم زودتر بهتون بگم اما نشد ...
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 حوا / چون هیچوقت ازم نه نشنیدی دلیل نمیشه اجازه بدم بری جنگ

بقیه چیه ؟فرق تو و ننه حسن چیه ؟برای رفتن بچش جشن میگیره ، همه آدم / به دور و برت نگاه کنه فرق ما 

 درگیر جنگیم

روز دیگه عروسیته 45حاال من هیچ فکر اون دختر نیستی ؟عقد کردته...حوا /   

 )آال و جبران (

روز دیگه عروسیمونه جبران ،نزار بره 45آال /   

 جبران / نمیشه باید بریم تا االنشم خیلی دیر شده

تو برادرمی جبران خوشختیمو نمیخوای ؟ آال /  

جبران / آال جان بحث من و تو آدم نیست ،وقتی خرمشهر یه بمب میخوره صداش تا اینجا میاد...خوشبختی 

 یعنی کر شدن ؟کور شدن؟

 آال /فعال شما کر و کور شدین نه منو میبینین نه صدامو میشنوین

خبره ؟ه ونی دو طرف اروند چجبران / توچی میبینی؟مید  

 )حوا و آدم (

غواص میخوان باید بریم کمک،نمیتونم خودم عروسی کنم وقتی عروسی  15000آدم / برای پاکسازی اروند 

 خیلیا خراب میشه

  حوا / ما همه چیزو آماده کرده بودیم آدم ، حرفامونو زدیم،قول و قرار گذاشتیم

خونمروز دیگه  45دم / میام...تا آ  

صلی نیستن ننه ...جنگه پر از کوسه سحوا / اونجا کوسه ها ف  

،بهم اجازه بده برم کمک آدم / میدونم اما قرار نیست اتفاقی بیوفته ، برمیگردم قول میدم  

 حوا / آال چی ؟

روز دیگه سر سفره ی عروسی باشیم تو همین لنج  45آدم / قبول کرده...بهش قول دادم   

)به سمت آدم می آید(آال / نمیخوام بری  
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جبرانم هست چیزی نمیشه اگه من نرم اون تنها میره باهم تو دیگه چرا ؟ ما که حرف زدیم بهت گفتم آدم / 

 بریم بهتره مواظب هم هستیم

 جبران / خودم برش میگردونم قول میدم

 حوا / پس تکلیف ما چی میشه ؟این لنج بدون مرد میمونه

 آدم / تو خودت یه پا مردی هم پدری کردی واسم هم مادری

ا / کدوم مادری وقتی بچش تو جنگه سر راحت رو بالشت میزاره؟حو  

روز 45آدم / چشم به هم بزنی برگشتم ...فقط   

روز یه عمره 45آال /   

اگه نرمم حسرتش تا آخر عمر باهامهآال جان برمیگردم ، آدم /   

،اما نمیتونم جلوشو بگیرمچون ان چون بلد نیستم به بچم نه بگم، م که راضیباید ادای کسایی رو در بیار  /حوا 

برگردی قول بده  

جون خودتون که مثل مادرم هستین برش میگردونم  ،جبران / بخدا جون آال  

 آدم / برمیگردم ...قول میدم 

روز آدم  45فقط آال /   

ساله جزر و مد این دریا رو باتو دیدم،طلوع و غروب خورشیدو با تو دیدم ...دلیلشون تو بودی  25حوا / 

،برگرد که تو عکس عروسیت همه باهم باشیم،برگرد  

روز دیگه ما  45جبران / برمیگردیم...حاال یکم بخندیدن اصال بیاین یه عکس یادگاری بگیریم بیاین دیگه ...

 برمیگردیم همه باهم عروسی میگیریم

س از ساله/پ آدم کوچک )همه جمع می شوند / جبران دوربین رو تنظیم می کند/ همه در عکس هستند حتی

ساله و حوا( مه از صحنه خارج می شوند جز آدم کوچکگرفتن عکس ه  

 آدم کوچک / میای بازی کنیم ؟

 حوا / آره...
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من آدمم تو چیم میشی ؟...آدم کوچک /   

 حوا / حوات میشم

 آدم کوچک / اگه ماهی بشم ...

 حوا / دریا میشم

 آدم کوچک / موج بشم...

 حوا / ساحل میشم

میشمآدم کوچک / میوه   

 حوا / درخت میشم

 آدم کوچک / من خورشیدم تو چیم میشی ؟

 حوا / روزت میشم

 آدم کوچک / ماه میشم...

 حوا / شبت میشم

 آدم کوچک / آب میشم،بارون میشم میرم توخاک تو چیم میشی؟

روزی هزار بار میمیرم و زنده میشمحس و حالش عوض می شود(/)به خودش می آید ناراحت و غمگین حوا /   

 )آدم کوچک از صحنه خارج شده است و آال در صحنه می آید با تب و تاب انگار از قبل در صحنه بوده است.(

 آال / این نگرانیا طبیعیه ولی من خیالم راحته 

 حوا / منم خیالم راحته بچم برمیگرده آخه تا حاال هیچوقت بهم دروغ نگفته یا زیر قولش نزده

 آال / یه هفته دیگه برمیگردن 

  حوا / هفته دیگه عروسیتونه باید برگرده

کاش یه زنگی میزد که نگرانیه ما هم کمتر میشد،ننه حسن یه روز در میون  چند روزیه زنگ نزده اماآره  /آال 

 میره مخابرات با حسن حرف میزنه
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دقیقه رو  3،عییییین حوا / زنگ برای چی ننه؟ خودش هرشب تو خوابمه میگه که خیالتون راحت من جام خوبه 

 زیر آب باهم دیگه حرف میزنیم

ثانیه  5دقیقه و 3آال /   

)پس از گفتن این جمله آال هم اما یه دفعه کوسه ها میان و میکشنش تو خاک )دوباره ناراحت می شود(حوا / 

تا بوده کوسه ها آدمو میخوردن اما نمیدونم چرا تو خواب من  میترسد انگار دلشوره ای به سراغش آمده است .(

همه چیز برعکسه کوسه ها آدما رو نمیخورن زنده زنده چالشون میکنن،همه جا هستن،راه میرن ...حرف میزنن 

سیر شدن و رفتن تا فصل بعدی...کاش میشد  و میخندن ، میکشن اما نمیخورن ...شوهرمو جلو چشمم خوردن و

ی باشیم ، میخوابیدیم و وقتی بیدار میشدیم خیلی چیزا تغییر میکرد...مثل اصحاب کهف...اونموقع ما هم فصل

 دوس داشتیم بازم بخوابیم...خواب ...خواب

و جبران در کناری آبی( بزرگ )تاریکی/اروند/آدم  

 آدم / مگه چی گفتن ؟

 جبران / میگن عملیات لو رفته تو شنودا دارن اعالم میکنن

میگن ؟آدم / چی   

 جبران / خودیا میگن باید بریم اونا ترسیدن یه حرفی هم زدن

 آدم / تو چی میگی ؟

 جبران / میگم قول دادیم که برگردیم هفته دیگه عروسیته

 آدم / دلت چی میگه ؟

 جبران / ترسیده فقط میخواد کار خطرناک نکنم

 آدم / من چی بگم ؟

نمیکنیجبران / بگو برمیگردی بگو کار احمقانه   

رت اینا چی میگن ؟به نظ /آدم   

من تو تا االنشم جبران / اینایی که داری میبینیشون هیچی تو سرشون نیست جونشونو گرفتن کف دستشون 

،یه بالیی سرت بیاد به ننت چی بگم ؟کمکمونو کردیم وقته برگشتنه  
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 آدم / بگو شهید شد

 جبران / اون چی میگه ؟

ه و به دریا نگاه میکنهآدم / مثل همیشه نقابشو میزن  

 جبران / دل تو چی میگه؟

آدم / میگه ننت نگرانته خب ننه ی ایناهم همینطور میگه نامزدت چشم به راهه خب نامزد ایناهم همینطور آقا 

 دلم میگه خونت از اینا رنگی تر نیست

 جبران / گوش میدی من چی میگم ؟

برم گردونن آخه کدوم اینا این کارو میکنن؟ آدم / میگی دیدی اوضاع خرابه تیر بزنم تو پام که  

 جبران / چیییییی میگی ؟

آدم / میگم این آخرین عملیاته بعدشم میریم خونه و عروسی ولی از این یکی جا نزن،قول دادی خب منم قول 

دم باش دادم اصن همه ی اینا قول دادن به یکی ....به حرف غریبه ها هم اعتماد نکن خودیا رو داشته باش،حاال آ

 بیا بغلم

دیالوگ می گوید.( تماشاگر)همدیگر را بغل میکنند/آدم از صحنه خارج می شود /جبران رو به    

،آخرین دیدار من و آدم بود...سرما استخون بدنو می ترکوند،پماد به بدنمون مالیدیم تا 65ام دی سال  3جبران / 

...همین بدیم اخه بارون توان زرهی اونا رو کم میکرد،مجبور بودیم تو زمستون عملیاتو انجام کرخت نشیم تو آب

اونا حتی ساعت حمله ی ما رو میدونستن شایعه ها  ام بود ... 2یه کربالی  4،کربالی که زدیم به اروند شروع شد

تند تند بهم میخورد،گلوله های سربی شده بودن ماهی های درست بود،بدنم خشک شده بود و دندونام از سرما 

بهت لبخند  و بهت میخوردن و تو رو از پا در می آوردن یا اگه شانس باهات یار بود کنارت رد میشدناروند یا 

اسلحه هامونو کردیم سپر،پشت سرمون نیرو اضافه می شد و زخمی ها رو بر می عقب نشینی سخت بود،می زدن،

وند چشمامو بستم از ته دلم یه گردوندن تنها راه برگشت زخمی شدن بود ...ترسیده بودم بدنم نه میرفت نه میم

خواستم ...خیلی ترسیده بودم میمعجزه   

 

 )صدای گوینده اخبار صحنه را فرا می گیرد(
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امروز را به خاطر دارم وقتی جنوب و غرب کشورم مظلومانه در دست متجاوزین است،هیر مردان و پیر زنان و _

کاشانه خویش را وداع می گویند و با چشم گریان و دلی کودکان معصوم فوج فوج با قلبی آکنده از اندوه خانه و 

محزون ستم جبارانه حاکم در عراق را لعنت و نفرین می گویند...امروز را به خاطر دارم... امروز اروند را که با 

جاری و روان شدنش خون جوانان میهنم را جا به جا می کند شاهد می گیرم که دست چشم تنگان را از خاک 

نگه دارم... میهنم دور  

در گوشه ای از صحنه آال و خبرنگاری در حال صحبت کردن()  

ماه... 10آال / تقریبا   

صدایش را ظبط می کند.(با واکمن  )خبرنگار / میشه یه بار دیگه شروع کنیم؟  

یه  برگشت البته خب جانبازبعد از اون عملیات ماه میشه که خبری ازش نیست،جبران  10آال / االن تقریبا 

ری ترکش تو کمرش خورده بود و یه گلوله که عصب پای راستشو پاره کرده...س  

 خبرنگار / حوا چی ؟ مادر آدم ...

آال / ااا ...اونم کم حرف و ناراحت یه جورایی گوشه گیره میگه آدم میاد راستش منم امید دارم که بیاد اما خبری 

اسرا به من گفت که به حوا بگم برمیگرده...جبران میگه یه نفر اسمشو دیده تو لیست ش نیست از  

 خبرنگار / چرا خودش نگفت ؟

آال / جبران هنوز نتونسته با حوا روبه رو بشه یه جورایی حس شرمندگی داره آخه اون قول داده بود آدمو 

)ناراحت می شود(برگردونه هم به حوا هم به من...  

 خبرنگار / قول داده بود ؟

دم بود مخصوصا بعد از فوت پدر آدم ...وقتی قول میداد مواظب آدمه قوووول می آال / جبران همیشه مواظب آ

میشه خاموشش کنید؟داد فقط حرف نمی زد،خب حواجانم همیشه به قولش اعتماد می کرد ،   

خارگ،جایی که بعضی مردا جزیره اینجا   66آبان ماه  4 )از آال جدا می شو و با واکمن حرف می زند( رنگار /خب

آدم ...خانواده آدم ازش خبری ندارن ...اس زنانه فرار می کنن و بعضی زنا مردانه مقابل دشمن می ایستنبا لب

میخوام بیشتر در موردش را خاموش می کند.( )واکمننیست مثل صد و خورده ای آدمه دیگه که ناپدید شدن 

 بدونم

 آال / هر چی بود گفتم
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چیزایی رو میخوام که اینجا نیستواکمن()اشاره به هر چی گفتی اینجاست خبرنگار /   

 آال / من داستان رو از طرف همه تعریف کردم

هداستان خودشون رو دار رکسخبرنگار /  اما ه  

نه آدم واسه ما هر کسیه نه ما واسه آدم هر کسی ماها داستانامون بهم وصله بی پارگی بی وصله و پینهآال /    

 خبرنگار / مطمئنی ؟

بگی ؟آال / چی میخوای   

؟با حوا و جبران حرف بزنمخبرنگار / چطوری میتونم   

 آال / اونا صحبت نمیکنن منم فقط بخاطر این حرف زدم که شاید پیدا بشه

 خبرنگار / باید با جبران حرف بزنم فکر می کنم خیلی چیزا در مورد آدم میدونه

آال / اونم همینا رو میگه    

ان خیلی چیزا دیدهخبرنگار / اونا تو یه عملیات بودن جبر  

آال / این روزا جبران عصبیه خب خیلی سخته با یه نفر از بچگی بزرگ بشی ، تو هر شرایطی باهاش باشی ، یهو 

 از دستش بدی و جلوی مادرش بد قول بشی

 خبرنگار / جبران بهتون گفته که عملیات لو رفته بود؟

آره...گفته بود)مکث/فکر(آال /   

معموال یه سریا یه سری چیزا رو نمیگنخبرنگار / خوبه آخه   

 آال / نگفتی چرا این داستان انقدر واست مهم شده؟

) به سمت بیرون می رود(...خبرنگار /   

به نظرت بر میگرده؟بعضی وقتا )خبرنگار به آال نگاه می کند و بعد از مکثی می رود(آال / به نظرت بر میگرده ؟

)جبران از ذوق و شوق منتظرشم که بیاد و تو همین لنج عروسی کنیمروز تموم نشده با  45فکر میکنم هنوز 

 قماره بیرون میاد(

 جبران /  هر چی خدا بخواد 
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سال شده خبری ازش نیست 5آال / جبران   

،ای دوم کجاست ؟جبران / اسمش تو لیست اسراس میاد  

 آال / کدوم ؟

 جبران / همون که باهاش می رفتیم دریا

دریا ؟ با این پات ؟تنها ؟آال / میخوای بری   

 جبران / قرار نیست که زندگی نکنم

 آال / کاش همون موقع هم تنها می رفتی تا همه زندگی می کردیم

خوبه... فکر کردم فقط تو چشمای حوا نمیتونم نگاه کنم توام طلبکارم شدی؟ )مکث/نگاه جبران به آال(جبران /  

 آال / حق بده یکم روزگارمون تیره س

؟...دیگه با این خبرنگاره صحبت نکن اون نمیتونه کاری کنه ردم جلو تیرحق بدم که بگی من نامزدتو ب /جبران 

 که آدم زودتر برگرده

 آال / باهاش صحبت کردی؟

 جبران / چند باری اومده پیشم اما من چیزی ندارم بهش بگم پیش حوا هم اومده ؟

اکمنشو گذاشت پیشش بهش گفت من میرم هرچی دوس داری نداد که و بآال / آره ...انقدر سوال پرسید و جوا

 بگو چند روز بعد که واکنمو گوش میکرده هیچی توش نبود حوا فقط صدای هوا رو ضبط کرده بود

کی میاد ؟ نمیخوام منو اینجا ببینهجبران /   

ا انقدر خیره س که بعضی وقتآال / رفته لب ساحل ...انگار تو قفسه... کز میکنه یه گوشه خیره میشه به دریا 

مردمک چشمش تکون نمیخوره و پلک نمیزنه... یه چند باری جلوش رد شدم که حواسش پرت من بشه اما جم 

حاال حاال نمیادنمیخوره...چشماش فقط دریا میبینه...  

 )حوا وارد صحنه می شود(

 حوا / بوی آدم غریبه میاد

 آال / غریبه نیست جبرانه
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 جبران / سالم حوا جان

بوی آدم نامرد میاد /حوا   

 جبران / دیر اومدم بزار پای شرمندگی

 حوا / بد قولی شرمندگی نداره

 آال / کسی مقصر نیست حوا جان

سال شده مگه میشه کسی مقصر نباشه؟ 5حوا /   

افتادیم تو آب ندیدمش از هم جدا شدیمجبران /  

جز به بی تعصبی حوا / ماهی گله شو گم نمیکنه  

ردنجبران / شکارمون ک  

 حوا / ماهیه تنها راحت تر شکار میشه تنهاش گذاشتی

، پر از آدم بود جبران /  نه ما یکی دو نفر بودیم نه اونا  

یه دونه آدم داشتم جبران اما من حوا /   

به فاصله ی یه پلک زدن تو بیمارستان چشم باز کردم  جبران /  

من چند بار پلک بزنم و چشم باز کنم تا آدم بیاد ؟حوا /   

 جبران / اسمش تو لیست اسراس یکی از دوستام دیده

سال اومدم سر بزنم به مادرت؟ 5حوا / اگه برگرده چی بهش میگی؟میگی بعد   

 جبران / از آال احوالتونو میپرسیدم

)بغض(بچمو از کی بپرسم ؟ حالحوا / من   

 آال / حوا جان آروم باش

که خودشونو به ساحل میزنن و بیرونم مثل عمقش سوت و درونم شده مثل موجای دریا حوا / آروم تر از این ؟

ساله بی طاقتم و به خودم میگم طاقت بیار...آدمت میاد ،بچت میاد آروم تر از این ؟تو  5 کور،آروم تر از این ؟

خودم میریزم یه وقت خم به ابرو نیارم واسه عروس آدمم که بیاد و بگه حوا جان بد کردی با آالم...آخه دلم میگه 



 

27 
 

کی ،تو میگی کی مقصره جبران،ها ؟ از خودم میپرسم کی مقصره بعد به خودم میگم آروم باشآدمم میاد؟

یقه جبران را می گیرد(عصبانیت و گریه/)مقصره ها ؟  

جبران / خودتون...من بد قول قبول ،بی معرفت قبول ، اما نگو همش تقصیر منه ...منی که کارم اسکله س 

میبینم...دیدم خودتو انداختی به آب که آدم نجاتت بده ، اما دم نزدم که به دست  هرچی اونجا اتفاق بیوفته

 خودت افتادی تو آب گفتی سر خوردم گفتم سرخورده...خودت ترسشو ریختی...خودت

)حوا حالش بد می شود(حوا / برو بیرون ...برو بیرون جبران هر وقت آدم برگشت برگرد  

وبه ؟االن واست آب میارمآال / حوا جان ...حوا جان حالت خ  

نور آبی/آدم /)جبران از صحنه خارج می شود / حوا حالش بد می شود /آال می رود که آب برای حوا بیاورد

(کوچک باالی سر حوا می آید  

آدم کوچک / حوا جان خوابیدی ؟   

 حوا / نه بیدارم ننه

مثل من ، آدم کوچک / خوابیدی  

 حوا / کجایی ننه؟

پیدام نکردی ؟آدم کوچک / دیدی   

 حوا / جون به لبم کردی برگرد

 آدم کوچک / بارون میشم،آب میشم میرم تو خاک تو چیم میشی ؟

 حوا / دیگه جونی واسم نمونده بد قول نشی ننه

از صحنه خارج می شود( ه)با خند....من بردم من بردم حوا جان  باختیآدم کوچک /   

آید.(آدم بزرگ بیرون می )از زیر خرواری از خاک   

 حوا / آدم اینجا چکار میکنی ؟بیا بریم خونه

 آدم / میام حوا جان 

 حوا / االن تو آبیم ؟کوسه ها نیان ننه
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 آدم / هر وقت بیان میرم زیر خاک 

 حوا / منم دارم نفسمو حبس میکنم عین تو 

 آدم / چقدر ؟

ساله نیستی و نفسمو حبس کردم 15حوا / االن   

دقیقه 1صدای جبران / خوبه آفرین   

 آدم / تو ریه هات غم رفته داری غرق میشی حوا جان

 حوا / کجایی ؟بیا آدم هنوز عروسی نگرفتیمااا

دقیقه خیلی خوبه  2صدای جبران / احسنت   

 حوا / خاک 

ثانیه 5دقیقه و  3دقیقه ... 3صدای جبران /   

 حوا / خاک 

 آدم / نفسم داره تموم میشه حوا

 حوا / خاک

ه...خیلی خوبهما 2صدای جبران /   

جان...اینجا تاریکهآدم / خیلی وقته اینجام حوا   

سال...هیچکس مثل تو نیست.... 5سال .... 2سال... 1ماه افرین آدم... 3جبران / صدای   

 حوا / خاک

...تو سینت...برمیگردمکن آدم / تو کم نیاریااااا...نفستو حبس  

سال  15سال....احسنت خوبه ادامه بده... 10صدای جبران /   

...خاکحوا / خاک  



 

29 
 

در موسیقی عبور خبرنگار را در صحنه می بینیم که با واکمنش به خواب فرو می رود/حوا در گوشه ای موسیقی/)

 صحبت میکند و بر روی زمین عکس می ریزد(

ترسیدن یه بچه که سر کالس درسش نشسته و برای بار اول صدای یه موشکو جنگ ...جنگ یعنی خبرنگار / 

میشنوه... جنگ یعنی همون بچه چندسال بعد میشه قهرمان و سینه سپر میکنه جلو دشمن کشورش ...جنگ 

یعنی آویزون شدن چندتا پالک کنار یه عکس خانوادگی که هر چند وقت یه بار مادر خونه اونو تمیز 

از جنگ نی هر کی هر چی دستشه بزاره زمین و تفنگ بگیره دستش،جنگه یعنی عزیزت میکنه،جنگ یع

عوض کنی که راحت نفس بکشه  نی هر چند وقت یه بار باید کپسول اکسیژنشوبرگشته اما جانباز شیمیایی یع

و بچه زده یعنی هرچند وقت یه بار کنترلشو از دست میده و تو  برگشته اما موجاز جنگ یعنی شوهرت  ،جنگ

هاشو میزنه اما زود معذرت خواهی میکنه...جنگ یعنی کسایی که هیچ خبری ازشون نیست،جنگ یعنی سکوت 

ساله که یه داستان سر به مهره...این آدما کجان  15پدر یعنی صبر و انتظار مادر...جنگ ما چندساله تموم شده...

 ؟

روی زمین ریخته است نگاه می کند/ابتدا عکسا را )از صحنه خارج می شود/حوا بیدار می شود به عکسایی که بر 

می بیند اما رفته رفته به چشمانش فشار می آورد که ببیند گویی سو چشمان خود را از دست می دهد./پس از 

 تالش فراوان برای دیدن آنها را عصبی پخش می کند./با صدای حوا آال وارد صحنه می شود(

.خاک.حوا / خاک...خاک.  

چیزی تو چشمتون رفته ؟حوا جان ؟ آال / چی شده  

 حوا / همه جای این لنجو خاک گرفته 

 آال / آب و هوای خارگ گرد و خاکه

حوا / خارگ همون خارگه ، این لنج همون لنجه اما آدمم نیست آدم که نباشه خاک میگیره همه چیزو مثل 

 دلم...

 آال / تمیزش میکنم

 حوا / هرچقدرم تمیزش کنی دوباره فردا خاک میگیره... 

؟کف لنج آال / این عکسا رو چرا پخش کردید  

 حوا / هیچکدومشون عکس خودش نیست
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 آال / اینا رو چند ساله که دارم میبینم اما توشون عکس آدم نیست

 حوا / باید خودمم میدیدم

 آال / اما شما که...

س میکنه،وقتی دل و دستم قبول کرد چشمم اشک میریزه و میفهمم آدممهحوا / دلم که میبینه،دستم که ح  

بزار آروم بگیرن این  آال / حوا جان انقدر خودتو اذیت نکن ...گریه و آب مروارید سوئی واسه چشمت نذاشته

 چشما

 حوا / آال ؟

 آال / جانم حوا جان ؟

 حوا / میدونی بیست سال چند روز؟

چند ساعتهآال / میدونم ، حتی میدونم   

ی که چند روز قبل از رفتنشون گرفتیم و میدیدم االنم همون عکس حوا / تا چشام سو داشت عکس دست جمع

 تو این ظلمات رو به رومه

 آال / ما باید رو به رومونو ببینیم اینا برای گذشته هاست

 حوا / آدمم برات تموم شد ؟گذشت؟

و بشیمآال / نه حوا جان میگم باید با واقعیت رو به ر  

هنوز لنجه تو پاهاش صدای بیاد که راهه به گوشام اما نمیبینه چشمام ،حوا / واقعیت میگه آدمم میاد  

... اآال /  منم دوس دارم بیاد ام  

خب  ؟با حقیقت رو به رو شدی چی بگی...خب چرا نمیری؟مگه نمیگی حوا / حرف نزن آال...فهمیدم میخوای

بزار تنها بمونم و به انتظار اک ناامیدیه برو آال نمیخوام اینجا باشی ،برو...توام برو ، خاکی که این لنجو گرفته خ

برو پیش جبران ...آدمم بشینم از این لنج برو   

 آال / اگه منو صدبار از این لنج بیرون کنی بازم برمی گردم حوا جان

جبهه()قطع و وصل نور/جبران و آدم بزرگ در   
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 آدم / میبینی ؟

 جبران / بمب و خمپاره رو نمیشه دید تا میخوای ببینیش رو هوایی

 آدم / پس چی میبینی ؟

 جبران / یه اوضاع شیر تو شیر ...یه جنگ و هزار  کشته

 آدم / اینا رو میبنی ؟

میخندن انگار نه انگار که جبران / هنوز نمیدونم اینا چرا میخندن ...دارن میرن بمیرن میخندن بعد از مرگشونم 

 یکی خونه چشم به راهشونه

...مثل من و تو نیستن ...خودتو ببین منو ببینه کردنمعاملبا خدا آدم / اینا   

جبران / میبینمت...توام شدی مثل اونا الکی میخندی بابا خطرناکه آدم یکم بزرگ شو به حرفام گوش 

 کن...حرفامو میشنوی منو میبینی ؟

دقیقه هم خداحافظی کردی و گفتی مواظب خودت باش 10صبح هزار بار دیدمت هر  آدم / آره از  

 جبران / دو نفر خونه منتظرتن اونا رو میبینی ؟

آدم / تو که میترسی چرا گفتی بیایم ؟میدونم بحث ترس نیست تو نگران منی منم میگم نگران نباش...میخوای 

 نریم ؟

 جبران / نریم 

بریم ...اگه تو نیای هم میرمآدم / نمیشه نریم باید   

آدم جون خودت نمیرم ...نمیرم پیش حوا جان بخدا )مکث(جبران / اگه سالم برنگردی منم سمت لنج نمیرم...

 نمیرم نمیتونم ببینمش انقدر نمیرم که بیای مگه این که زبونم الل...

ن بده چون برمیگردم،چیزی که بهت آدم / جبران ...اگه برنگشتم نزار ناامید باشن هر چقدر که شده امید بهشو

 دادم و بهش میدی و میگی آدم نگفت اینبار نتونستم صداشو دربیارم... 

 )آدم جبران را بغل می کند/جبران رو به تماشاگر و آدم از صحنه خارج می شود(

اما طبق کم اصرار نکردم که به حرفام گوش بده آخرین دیدار من و آدم بود... 65ام دی ماه سال 3جبران / 

از اون دیدار آخر یه امانتی ،یه معمول لجباز بود وقتی به چیزی ایمان می آورد نمیشد منصرفش کنی...
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شرمندگی و یه قول به خودم برام موند تا بشه سنگینی کمرمو رو پاهای تیر خوردم فشار بیاره...به خودم قول 

دهنم باز چشمام طاقت سنگینی نگاهشو نداشت...دادم حوا جانو نبینم به آدمم گفتم که برنگردی نمیرم پیشش ،

االن فقط یه امانتی پیشم داره...نمیشد به معذرت خواهی ...گوشام نمیتونست حرفاشو بشنوه...  

خبرنگار و آال داخل لنج  ،)قطع و وصل نور/حوا به همراه آدم کوچک در کنار دریا نشسته است و جبران 

 هستند.(

خبرنگار()به جبران / نمیخوای بری ؟  

 خبرنگار / باید این آلبومو به دستش برسونم

 آال / االنا دیگه میاد جبران

من بهتر از شما میدونم کجاست ؟کی میاد تو خونش ؟کی نیستش؟چند ساله که آلبوم  )به جبران(خبرنگار /

 واسش میارم

و آخرم ما باید ببینیمجبران / شما آلبومو به ما دادید ماهم بهش میرسونیم اون بنده خدا نمیبینه اول   

 خبرنگار / تا االن همه ی آلبوما رو به خودش دادم اینم باید بدم دست خودش

 آال / جبران اگه بیاد و اینجا ببینتت ...

 خبرنگار / چکار کردی که دوس نداره ببینتت ؟

 جبران / این چیزا به شما ربطی نداره ، مسئله خانوادگیه

خانواده نیستیخودتم جز خبرنگار / اما انگار   

 آال / داره میاد جبران برو 

گذاشته بود  4پاتک عملیات خبرنگار / دیروز مصاحبه ی یه رزمنده رو تو روزنامه میخوندم میگفت صدام اسم 

  دروی عظیم

 جبران / اگه همه چیز درو نمی شد تو اینجا نبودی که بذر کینه بکاری

خیلی جوون شهید شد و خانواده و دوست و آشناهاشون راحت در موردشون حرف میزنن اما تو جبران  خبرنگار /

... 

 جبران / تو فقط دنبال حرفی که اون واکمنو پر کنی 
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 آال / جبران برو داره نزدیک میشه

ما تا حاال فکر کردی جانباز و شهید زیاد باقی موند که خیلیاشونو پیدا کردن ا 4خبرنگار / آقا جبران از کربالی 

 یه عده چرا هنوز پیدا نشدن؟

ما بیشتر از این ازت کمک نمیخوایم آلبومو بزار  و برو جبران /   

 خبرنگار / گفتم که نمیشه

 )حوا با آدم کوچک وارد لنج می شود که به محض ورود آدم کوچک از حوا جدا شده وبه خن می رود(

 خبرنگار / سالم حوا جان

 آال / سالم

/ جبران ... حوا  

 جبران / سالم حوا جان

 حوا / خبری شده ؟آدمم برگشته ؟

 خبرنگار / آلبوم آخر اسرا رو واستون آوردم حوا جان

 جبران / چرا مثل موج به سینه ی این لنج میزنی؟کمک نمیخوایم اگه هم بخوایم از تو نمیخوایم

 خبرنگار / من نمیخوام به تو کمک کنم

ون بودن و خبرا رو بهمون رسوندهین سال ها این آقا کنارمآال / جبران تو همه ی ا  

تو خونه نباشه هر نامردی لباس مردونگی میپوشهجبران / وقتی مرد   

 حوا / جبران چیزی از مردونگی نگو که تا چشمام دید دیدم،اینجا پیدات شده ؟

طبیعیه...خبرنگار / آقا جبران نمیخوان آلبوم آخرو به دستتون برسونم البته خب   

 جبران / شدی بختک این لنج ...دستتو بردار از خرخرمون تا نفس بکشیم کی ازت کمک خواسته ؟

 خبرنگار / منم مثل شما دوس دارم آدم برگرده

 آال / این آقا با خانواده های کسایی که ناپدید شدن حرف میزنن و کمکشون میکنن
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یاد در ارتباطم همین روزاس که برگردهمستقیما با بن شد ،خودمجبران / اون عملیات تموم   

خبرنگار / من هر ساعت تو بنیادم خبری ازشون نیست جبران ،عکسش تو هیچکدوم از این آلبوما نبود اگه تو 

 این آلبوم آخرم نباشه که...

 جبران / برمیگرده اسمشو دیدن

وم آخرم فقط بخاطر اینه که این آلبخبرنگار / اسمش نیست جبران چند ساله جنگ تموم شده و اسرا برگشتن 

 بدونیم زنده س یا نه...

 جبران / از اینجا برو بیرون ما چیزی نمیخوایم بدونیم 

ساله این سوال تو گلوم گیر کرده ...چرا نگفتی جبران ؟ 20)سکوت(آال / چرا نگفتی عملیات لو رفته ؟  

 جبران / همه میدونن

تسال پیش هیچکس نمیدونس 20آال / االن آره اما   

 جبران / اطالعات نظامی بود نمیشد گفت

 حوا / حرفایی که تو باید میزدی رو این آقا بهمون گفت

 جبران / من نمیخواستم از اون روزا بگم که دردتون بیشتر شه

 آال / دردمون با دروغ و پنهون کاری بیشتر میشه جبران

 خبرنگار / دیگه چی نگفتی آقا جبران ؟

برگشتم از دست دادن پام قیمت به قیمت از دست دادن رفیقم برگشتم بهجبران / منی که اینجا ایستادم   

 آال / چه فایده وقتی پای قولت نایستادی...جبران دیگه اون دختر ساده نیستم من میفهمم

کم بود جبران / هیچی نمیفهمی جنگ پدر مادر نداره...تعداد کسایی که از اون عملیات برگشتن خیلی  

انگار زیاد جلو نرفته بودی ؟ خبرنگار / آره همشونم یه تیکه گوشتن گوشه ی خونه...شما خیلی شانس آوردی  

جنگ جلو و عقب نداره جبران /   

 خبرنگار / اصال تو اون عملیات بودی؟

 جبران / معلومه که بودم گردانامون فرق داشت ولی باهم بودیم هدفامون یکی بود
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فهمیدین عملیات لو رفته چرا رفتین ؟آال / وقتی   

 جبران / ما که نمیتونستیم به حرف دشمن گوش کنیم 

 خبرنگار / چرا این همه سال باهام حرف نزدی ؟چند تا سوال و چند تا جواب این همه فرار نداره

 آال / جبران چند سال سکوت برای چیه ؟

گی؟خبرنگار / چی تو دلته آقا جبران ؟چی میخوای بگی و نمی  

 آال / زبون باز نمیکنی اما چشمات میگه تو دلت چه خبره 

 خبرنگار / میگی اسمش هست اما نیست نمیگی عملیات لو رفته تا اینکه من بهشون میگم چرا روراست نیستی؟

 حوا / جبران اگه میخوای جبران کنی بگو...

 عمرم آخر تا که بود،ترسی خودم ترس کرد پاره پاهامو عصب که تیری جبران / تیر زدم...به خودم تیر زدم ،

جهنمی بود ...حوا جان صدبار التماس آدم کردم که برگردیم گوش نمیکرد صدبار گفتم تیر بزن تا ،  هست باهام

رفته پی زندگیش...حوا جان  دبرگردی اما گوش نکرد...منم ترسیدم ،جا زدم... این همه سال ازدواج نکردم که نگی

اما جبران نشد و نمیشه...جبرانم دیگه جبران نمیشه ، ترسیدم و  و کنه...ه پرستاریتخواهرمو گذاشتم کنارت ک

االنم میرم ،میرم حوا جان احترامت واجب حرفتم به زور جلو خانوادهش میاره باال یه مرد که سرشو شدم این ، 

 قبول...اما داستان جوری نیست که شما فکرشو می کنید

رنگار و آال هم آرام و ناراحت از صحنه خارج می شوند،حوا آلبوم را باز می )جبران از صحنه خارج می شود/خب

(.گریه می کند کند یکی یکی عکس ها را بادستش لمس می کند پس از تموم شدن همه ی عکس ها  

   حوا / نیستی... تو این عکسا هم نیستی پس کجایی آدم ؟ 

(کوله ای در کنارش داردخبرنگار  /)خبرنگار و آال در گوشه ای دیگر از صحنه    

عراق ابوالخصیب منطقه تو ابوفلوس یعنی مقدم خط از جلوتر کیلومتر 15خبرنگار /   

 آال / یعنی اونجاست ؟

 خبرنگار / نمیدونم باید بریم تفحص البته منو به هزار جور خواهش و التماس راضی شدن ببرن

 آال / اگه اونجا نبود چی ؟
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تو این واکمن حرفا و داستان های )واکمن را به آال می دهد(باید رفت اونجا ...بیا خبرنگار / فعال هیچی نمیدونم

جایی که میریم یکم خطرناکه هنوز یه منطقه مین گذاری شده مونده تا به  ،آخه بهم گفتنخانواده هست 175

 ابوفلوس برسیم

 آال / من با این واکمن چکار کنم ؟

گفت... خودم برمی گردم واسش تصمیم  چیزو هممه و زد زنگ بهم خودش زدم حرف جبرانم با خبرنگار /

میگیرم اما اگه نشد میتونی داستان آدمو به گوش بقیه برسونی یا اصال کتابش کنی...ولی فقط داستان آدم شاید 

 خانواده های دیگه دوس نداشته باشن داستان بچه هاشونو کسی بدونه

چرا ؟آال /   

تماشا کردن یه عده شهید و جانباز شدن یه عده تازه شروع کردن بخور بخور  خبرنگار / یه عده جنگیدن یه عده

اینا واسه اعتقادشون جنگیدن )اشاره به واکمن(مثل کوسه  

روز تموم نشده و با ذوق و شوق منتظرم بیاد و عروسی کنیم...چقدر صبر کنم ؟ 45آال / هنوز فکر می کنم   

مروز دیگه،قول مید 45خبرنگار / یک ماه تا   

سال واست مهم شد...انگار همشون عزیرات بودن،چرا ؟ 29آال / نگفتی چرا این داستان   

که برود( کوله اش را برمی داردلبخند میزند/)خبرنگار /   

 آال / به نظرت بر میگرده؟

)خبرنگار از صحنه خارج می شود/آال رو به تماشاگر(   

خودمو واسه یه بد قولی دیگه آماده ،  آخرین دیدار من و اون بود...دیگه هیچوقت ندیدمش 93 بهمن 26آال /

شروع کرده بودم به نمیدونم واقعا کی بود و چی بود ولی احساس میکنم برگشتن آدمو مدیونشم...کرده بودم ...

که اون گفته بود اعالم ای شهید غواص رو تو همون منطقه  175بعد خبر پیدا شدن ماه  4نوشتن کتاب که 

...آدم برگشت درست هم زمان با مراسم رونمایی از تو خاک همشون با دسته بسته زنده به گور شده بودنکردن،

گمشدمون تا ،هزار هزار ثانیه گذشت  ...اسم کتابگمشده در هزار توی زمانکتابی که داستان زندگیش بود...

حتی اون خبرنگار...ن تو این داستان یه رویا گم کرده بودیمموهمبه نظرم نمیدونم چرا اما ... برگرده به خونه  

 )جبران به سمت آال می آید(

؟ میشه شروع کی/  جبران  
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بیارنش وقتی/  آال  

ساکته خیلی...بیان زود خداکنه/  جبران  

؟ گفتی بهش/  آال  

آره/  جبران  

 آال / امانتی رو بهش دادی ؟

  جبران / آره

؟ گفت چی/  آال  

کرد نگاه دریا به و گرفت ازم روشو زد، نقبابشو/  جبران  

دوتا... خودشون ، باشن تنها بزار اومدن وقتی/  آال  

دانده است را به که آدم در آن قرار دارد می نشیند/بوقی که آدم به او برگرحوا نقابش را بر می دارد کنار تابوتی )

(صدا در  می آورد./آدم کوچک وارد صحنه می شود.  

آدم...االن برگشتم خونه تو لنجمون،همه چیز از همین جا شروع شد ،از آب تا خاک ...اون منم... آدم کوچک /  

 حوا / دیدی پیدات کردم ننه ؟

خوابد و گریه می کند/موسیقی/تاریکی( )بر روی تابوت می  
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