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 دور از والالیی میخواند  که زنی صدای با همراه میشود/ سیقی/باآمدن تدریجی نور صحنه روشنتاریکی/مو)

که بر ویلچری نشسته است در مرکز صحنه با نور موزئی معلوم میشود و در عمق صحنه رضا /میرسد گوش به

هر چه تالش میکند به رضا برسد نمیتواند گویی نیرویی مانع او ی گنبدی و شخصی را میبینیم که  سایه

چیزی  که هرکدام از آنها انگار به دنبال به روی هر یک از بچه ها موزئی نوریموسیقی//نور میرود/میشود

 (میگردند و نمیتوانند پیدا کنند/هراسان/با وجود نور انگار چیزی را نمیبینند ، میترسند

اگه زمین خوردین گم ، میگفت اردشیرو می زمین میگم ، میگفت نباید زمین بخورین  ،،میالد :میگفت گرد 

  ، ما زمین خوردیم همونطور که زمین میچرخه شما هم میچرخونه

یه چیزایی رو تجربه نکرده بودیم  ، )میخندد(تا حاال ندیده بودیمش نه خودش نه خونه شو  زینب :ما تا حاال

 نه اون آدمایی که به عشقش میرن اونجا

علی :یه روز ماشینا رو شمردم ، یه روز ماشینایی که از کنارم رد شدن و بهم توجه نکردن و شمردم ، خیلی 

اونا کسایی رو داشتن که بهشون توجه  آدمای داخل ماشین بود بودن ، بعد که فکر کردم دیدم توجه اونا به

 به خودم گفتم خبری نیست بعدکنن 

فرید :بعضی وقتا آدما نگاهشون زیر عینک آفتابیشون قایم میکنن تا کسی چشمشون و نبینه ، وقتی دورمون 

 بس... از این آدما پر بود ما هم تصمیم گرفتیم عینک بزنیم اما نگاه ما به خودش بود و

میالد :اذیت میشدم ، از نگاه سنگینی که میخواست با ترحم کردن بارمو سبک بکنه اذیت میشدم ، االن 

سبکم چون یه بار خیلی سنگین و زمین گذاشتم چون یه نفر نگاهم کرد بدون ترحم ، خب منم سپردمش 

 بهش...

زینب :وقتی همه در خونه اش واسه احترام خم میشن و بهش سالم میکنن ، وقتی هر چیزی میخوان به اون 

 کنارش آرومی وقتی با یه بار دیدنش دلت نمیخواد ازش دل بکنی ، چرا بهش اعتماد نکنم ؟میگن وقتی 

ودش میپرسد/میخندد(خبری علی :میدونم کم نبود ، اشتباهام و میگم ازکارای درستم بیشتر بود ، بود ؟)ازخ

نیست ، اما هر اشتباهی بود واسه درست کردن اشتباه قبلی بود و این خودش بزرگترین اشتباه بود ، اما مگه 

 نمیگن حرفش خیلی برش داره ؟

توی فرید :کسی رو نداشتیم ازش واسمون داستان تعریف کنه اما خودمون یه داستان داریم که توش هست 

ثیر داشت ، دیدم خودم دیدم که باهاش چکارا میکرد دیدم خنده هاش تبدیل به گریه داستان ما خیلی تا

 تو داستان ما هستش هم خودش هم معجزه هاش...میشد و گریه هاش تبدیل به خنده...
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 علی امای زمین خوابیده اند رومی آید/هرکدام  نور میرود/بعد از لحظاتی با صدای جیغ زدن زینب نور)

 (است نشسته

 زینب :)به اطراف نگاه میکند(کجاست ؟

 علی :...

 زینب :چرا اینجا نیست ؟

 علی :...

 زینب:اینجا کجاست ؟

 علی:)انگار تو دلش شمارش میکند(...

 زینب:با تو دارم حرف میزنم میگم اینجا کجاست ؟

 علی:...

 زینب:جواب بده ، اینا چرا خوابیده ان ؟

 ثانیه ست 100و ترس از خواب بیدار میشود(درسته ، هر  )فرید با فریاد100...99...98...97علی:

 فرید:چرا اینقدر تاریکه ؟

 علی:عادت میکنه

 زینب:چی ؟

 علی:چشماش...

 ثانیه چه اتفاقی میوفته ؟ چی میشه؟ 100زینب:نه هر 

 علی:یه نفر بیدار میشه

 فرید:اینجا کجاست ؟

 علی:نمیدونم

 تو نشسته بودیزینب:یعنی چی نمیدونی؟وقتی من بیدار شدم 
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 فرید:حرف میزنی یا نه؟

 علی:گفتم که نمیدونم)هنوز انگار حواسش به شمارش هست(

 فرید:علی مسخره بازی و بزار کنار بگو کجا آوردی مارو ، چرا میالد خوابه؟

 زینب:چیو داری میشماری دیوونه؟

 ثانیه ست 100علی:میخوام مطمئن شم هر 

 فرید:مگه بعدش چی میشه؟

 بیدار میشه علی:میالدم

 زینب :مگه نمیشنوی داریم ازت چه سوالی میکنیم ؟

 علی :چی بگم ؟میگم نمیدونم

 فرید :نمیدونم که نشد جواب یه جواب درست حسابی بده یه جواب که با عقل جور در بیاد

 علی :اگه نمیدونی که نمیدونم یعنی چی و با عقلت جور در نمیاد حتما عقلت مشکل داره

 من خیلی از تاریکی اینجا میترسمحرف بزن زینب :

 علی :خب منم مثل شما میترسم منم مثل شما نمیدونم کجام)انگار هنوز حواسش به شمارش هست(

فرید:)فرید یقه علی را میگیرد/بلند(برای بار آخر میگم حرف میزنی یا نه ؟اینجا کجاست ؟)میالد با ترس از 

 (بهت زده فقط سکوت میکند/خواب بیدار میشود

 ثانیه ست 100ی:درسته همون عل

 زینب :میالد تو رو خدا یه کاری بکن بازم علی دسته گل به آب داده 

 فرید :آقا معلوم نیست مارو کجا آورده حتما االنم باید بهت بخندیم نه نمکدون ؟

  دوست داری بخند ولی اینجا چیز خنده داری نیستعلی :

 نیست؟زینب :چطوری آوردیمون اینجا که چیزی یادمون 

 علی :چطوری میتونم بیارمتون اینجا که چیزی یادتون نباشه ؟
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 فرید :تو خیلی با نمکی خیلی خنده داری خب بسه دیگه حاال بگو چطوری باید بریم بیرون ؟

 علی :نمیدونم

 اینجا کجاست ؟(وبه او سیلی میزند میگیرد را علی یقه میالد)میالد:

 چرا همتون یقه منو میگیرین ؟ علی:ولم کن میگم نمیدونم یعنی نمیدونم

 زینب:اول از همه بیدار بودی

 فرید:سابقتم که خرابه که خرابه

 تو که میدونی منتظرمونه میالد:علی به جان خودش اگه نگی کجاییم همین جا دفنت میکنم

 علی:به جان خودش نمیدونم

 فرید:الکی جونش و قسم نخور دیوونه

 د شوخی ؟اینجا خیلی سرده...آخه اینم شزینب :

 میالد :اون میترسه باید بریم پیشش بگو چطوری بریم بیرون ؟

 )سرفه میکند(؟کار کاره خودته زینب:مگه میشه یه دفعه بیاییم یه جایی که نمیدونیم کجاست

 علی :اگه من شوخی کرده بودم که اینجا نمی آوردمتون که نه نور داره نه هوای گرم نه راه فرار 

 چیزو میدونی ؟فرید:دیدی تو همه 

 علی:خب زود تر از شما بیدار شدم

 زینب:داری دروغ میگی مثله...

 میالد:مثله سگ...

 فرید:آخه توله سگ بگو کجاییم االن اون بیچاره از ترس تنهایی میمیره

شما عرضه کبرا  ، علی :شما داری اشتباه فکر میکنین آخه اگه کبرا هم بود تصمیمشو عوض کرده بود تا حاال

 دارینهم ن

 تو عرضه داری که معلوم نیست چطوری مارو خواب کردی و آوردی اینجامیالد:
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 )سرفه( بعد ما اینجاییم تو ناکجاآباد آقا علی ، منتظر ما ، االن تنهاستزینب:

 علی:به جون خودش منم مثله شمام

 میالد :اون تنهاست

 تا هم تنهاییم 4علی :ما 

 ثانیه چیه ؟ 100فرید:جریان 

 ثانیه یه نفر بیدار میشه ؟ 100زینب:ازکجا میدونستی هر 

 که رسیدم تو بیداری شدی 100علی :اولین نفر بیدار شدم از رو بیکاری و ترس شروع کردم شمردن به 

 ثانیه یه نفر بیدار میشه  100میالد :حتما بعدشم مثله برادران رایت و نیوتن و انیشتن کشف کردی که هر 

نکنه یه که رسیدم فرید بیدار شد،  200، بازم شروع کردم شمردن به به جون خودش علی :شک داشتم 

 بالیی سرمون در آوردن

 فرید:مثال چه بالیی ؟

 علی:همین که هممون خواب بودیم خودش کلی داستان داره

 ؟ میخواستی بخندیم که خنده نداشت بگو ببینم راه درو کجاست ؟میالد:چه داستانی 

  آوردی دیگه بی مزه حرف میزنی یا خودم یه کاری بکنم حرف بزنی ؟ گندشو باالفرید :

 ...یه کاری کنین دیگه من میترسمزینب :شاید داره راست میگه

 میالد :ترس نداره مگه من مردم؟

 فرید :)به میالد(مگه من مردم که تو نزاری اون بترسه؟

 علی :بچه ها منم میترسم

 میالد :تو چیزی نگو...

راست بگه ؟اگه کار اون نباشه ؟دوست داشتم االن کنارش بودم و داشتم میچرخوندمش و اونم زینب :اگه 

 میخندید...اما اگه علی راست بگه چی ؟
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 میالد :اینو من میشناسم همه این کاراش از همون مسخره بازیاشه

 ن کار من نیستعلی :آقا میالد اشتباه شناختی من یا کاری نمیکنم یا اگه بکنم میگم که من کردم ، ای

 فرید :پس کاره کیه؟چطوری اومدیم؟چرا اینجا؟کی میریم؟

 )سرفه(زینب :بیست سوالی میپرسی ؟

 تو هست یا نه ؟ رفرید :باشه یه سوال میپرسم واسه بار آخر کا

 علی :اگه برای بار آخرپرسیدی باشه ، نه...

و سگا بیارن  ، نکنه میخوان بکشنمون بندازنمون جل سم نکنه میخوان یه بالیی سرمون زینب:من خیلی میتر

یم خودمون یه بالیی بیارن ، نکنه میخوان اینجا بمونیم تا خودمون به جون هم بیوفتتا اونا یه بالیی سرمون 

 بیاریم ، نکنه...سر خودمون 

 فرید:بسه دیگه هی نکنه نکنه راه انداختی...

 علی:نه نترس خبری نیست

 زینب:مطمئنی ؟

 میالد:از کجا میدونی خبری نیست ؟

  اگه میخواستن این کارا رو بکنن تا حاال میکردن دیگهعلی:

 فرید :از یه طرف میترسونیمون از طرف دیگه میگی خبری نیست داری چه بالیی سرمون میاری ؟

 زینب :گفت که کار اون نیست

 میالد :دروغ میگه مثل...

 زینب :مثله سگ ؟

 ک دلت واسه اون بیچاره نمیسوزه ؟فرید :د آخه ما به در

 میالد :بخدا اگه به خاطره خنده ی تو بخوام واسه اون گریه کنم ، زنده ات نمیزارم

 علی :میالد تو دیگه حرف نزن که هر چی میکشیم تقصیر خودته
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 میالد :بدبخت من میخواستم آدم بشی

بفرما حاال هم تحویل بگیر معلوم نیست ما کجاییم و اون  ، علی :هی در گوشمون خوندی که بریم و ببریمش

 کجا

 میخواستی نیای زینب :

 علی :تو حرف نزن

 فرید :)به علی(نمکدون مگه صد بار نگفتم با خواهرم درست حرف بزن ؟

  ؟علی :بشین سر جات تو شلوارتو بدون میالد نمیتونی بکشی باال حاال واسمون دم از غیرت خواهرت میزنی

 د :میدونستی میخوای کجا بیای میدونستی کیو قرار ببینی ، تو چکار کردی ؟ کجا آوردیمون ؟میال

 زینب :گفت که نمیدونه کجاییم

 فرید :)به زینب(تو معلوم هست با کی هستی ؟

 من فقط میخوام از اینجا برم به جون خودش زینب :

 نهمیالد : میریم اگه علی جون یکم شوخی رو بزاره کنار و حرف بز

فرید :)مهربان(علی جون خیلی شوخیت خوب بود تو اصال خیلی خوبی حاال بگو کجاییم ؟حاال بگو چطوری 

 بریم؟منتظرها

 علی :خجالت بکشین میگم نمیدونم بخدا نمیدونم

 زینب :خب نمیدونه دیگه

 میالد :اگه تو نمیدونی پس کی میدونه ؟

 علی :همون که آوردمون اینجا

 خوابیده بودیم ؟فرید :چرا هممون 

 ثانیه یکی یکی بیدار شدیم ؟ 100زینب :چرا هر 

 ؟و برشگردونیممیالد :چرا درست زمانی که میخواستیم بریم 
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 علی :خوش اومدین زیارت قبول 

 فرید:حتما االن یه پارچه زیارت قبولم در اون سگدونی واست زدن ، نه ؟

 هروقت میگفتم سگدونی ذوق میکردمیخندد(میالد:)

:سگدونی کجاش ذوق داشت ؟ همش کتک همش فهش من که اسمشو میشنوم از ترس تو زینب

 خودم...)علی میخندد(

 فرید:مرض...خوب از ترس همه ی درداش و تو خودش میریزه خنده داره؟

 میالد:سگدونی اینجاست...

 شرف داره لونه ی موش اون  علی:نه بابا اینجا به

 )سرفه میکند(ست...زینب:تنها بدیش اینه که نمیدونیم کجا

 فرید:چت شده چرا اینقدر سرفه میکنی ؟

  زینب:چیزیم نیست به خاطر هواست

 علی:تو هوا که خبری نیست

 میالد:تو به جای این حرفا بگو کجا آوردیمون ؟

 علی:تو کی میخوای بفهمی که کار من نیست ؟

 اردشیرم سرت نیورده باشهفرید :دوست دارم کار کاره خودت باشه تا یه بالیی سرت بیارم که 

 زینب :)آرام(علی تو میدونی اینجا کجاست ؟)سرفه(

یکی نیست بهشون بگه  ؟علی :)بلند(آهای یکی تو این خراب شده نیست که به اینا بگه من کاری نکردم

 ؟ه از این شوخیای خرکی نمیکنهرفیقتون هر کاری بکن

 فرید :صداتو بیار پایین چرا کولی بازی در میاری ؟

 زینب :سرم درد میکنه

 د:)به زینب(خوبی ؟میال
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 فرید:چت شده ؟

 زینب:خوبم

 میالد:حرف بزن دیگه نمیبینی حالش خوب نیست ؟

 علی:حال منم خوب نیست اصال حال هیچکس خوب  نیست

 (گاه میکندبه میالد نرا باد بزند /فرید  باالی سر زینب میرود سعی میکند اومیالد )

 میکنی ؟ میالد:چرا اینطوری نگاه

 :بهتر شد ؟فرید

 میالد :میشه 

 فرید :خیلی نگرانی

 میالد :دارم کار تو رو انجام میدم

 فرید :من کارمو بلدم ، بکش کنار

 میالد :حالش بد

 علی :خیلی نگرانی

 میالد :نباشم ؟شوخیای تو هممون و به کشتن میده

 فرید :من مواظب خواهرم هستم

 تاده بودمیالد :اگه بودی االن رو زمین نیوف

 فرید :تو نمیخواد غصه این چیزا رو بخوری

 میالد :غیرتت و بزار واسه یه وقت دیگه الزمت میشه

 فرید:یه روز کشیدمت کنار بهت یه حرفایی زدم اما انگار جدی نگرفتی

 میالد:تو داری واسه چیز دیگه ای حرص میزنی 
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 علی:خبری...

 فرید:تو حرف نزن...واسه چی حرص میزنم؟

میالد:ببین مطمئن باش اون چیزی که فکر میکنی نیست اشتباه فهمیدی)زینب گوشه ای نشسته است 

 سرفه میکند(

 فرید:بهت گفتم بچه ست ، اندازه رفاقتمون نزدیک باش نه بیشتر 

 علی :بسه االن وقت این حرفا نیست 

 میالد :زینب حالش خوب نیست 

 فرید:اسم خواهرمو نیار

که در همین حین زینب از حال میرود/بچه ها متوجه او میشوند به سمتش میروند/با  )باهم درگیر میشوند

رفتن نورهمه در تاریکی جز میالد که با نوری موزئی نمایان است در کنار رضا که بر ویلچر نشسته است انگار 

 در محیطی دیگر هستند(

رمت زیارت آقا به اونم قول داده بودم میالد:میبینیش ؟خیلی خوشحاله ، فقط به تو قول نداده بودم که بیا

، رضا دوستش دارم ، خیلی دوستش دارم هر دوتون و بیارم  راستشو بخوای به خودمم قول داده بودم

)میخندد(نه اونجوری که تو فکر میکنی مثله خواهرم دوستش دارم ، مثله خواهر نداشتمون ، رضا میتونم 

 تماد نکنم به کی اعتماد کنم؟رضا چند روز بود خیلی سرفه میکردبهت اعتماد کنم ؟تو برادرمی اگه به تو اع

داشتم اذیت میشدم از سرفه هاش ، دوست نداشتم اونم اذیت بشه یه روز اتفاقی پیشش بودم که سرفه کرد 

اما اینبار فرق داشت دستمالش خونی شد ، شکه شدم ، خودشم خیلی ترسیده بود ، فرداش به زور و التماس 

ازم خواست کسی نفهمه گفت میترسم یه چیز خطرناک باشه منم گفتم به قول علی خبری  بردمش دکتر

و خیالم راحت ، و دوا برگشتیم خونه یکم بهتر شد نیست)لبخند(بی خبر رفتیم دکتر با چند تا آزمایش 

 فرداش رفتم واسه جواب آزمایش )سکوت(گفت میمیره...یقه اشو گرفتم چسبوندمش به دیوار گفتم یعنی

 میمیرهسرطان داره ، چی میمیره ؟ حتما اشتباه شده آخه چرا دقت نمیکنین ؟اما اون آروم بازم گفت 

همه خسته بودن از کار از زخمه زبونای اردشیر و  اشتباهی نشده ، برگشتم خونه ، ماه زنده ست ،3،حداقل 

مدم چشماش که هنوز خواب کتکاش اما تو خندون و منم خسته از حرف دکتر ، زینب خوابیده بود وقتی او

آلود بود و باز کرد ازم آروم پرسید چی شد ؟منم بهش خندیدم و گفتم ...خبری نیست)خنده ی تلخ با 

 بغض(
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)نور میرود/با آمدن نور علی و فرید رو به روی هم به یکدیگر نگاه میکنند و میالد و زینب هم به یکدیگر بعد 

 ه سکوت (از چند لحظ

م)بلند(منتظر چی هستین ؟اگه میخواین مارو بکشین بیاین دیگه اگه هم که برنامه میالد:دیگه خسته شد

 ندارین بزارین بریم آخه بیکار نیستیم

 علی:)بلند(آخه کجای دنیا با زائرا اینجوری برخورد میکنن ناسالمتی ما زائرای امام رضاییم

که اس و پاس تر از خودمون ، خودمونیم  زینب:)بلند(این همه آدمه پول دار اینجان شما ها گیر دادین به ما

 ؟

 فرید:اه...توف به این شانس که دریا هم جلومون خشک میشه

 علی :حاال فهمیدین کار من نبوده ؟

 میالد :نه هنوزم مطمئنم یه جایی کار به خودت مربوط میشه اصال بگو ببینم چرا اون و تنهاش گذاشتی ؟

 پوال شما به اومدم منم بود من پیش پوال چون نداشتین پول ولی بگیرین برگشت بلیط رفتین شما خب:علی

 بدم رو

  کردی ول همینطوری هم رضا:میالد

 کودکان تحویل آقای به سپردمش نه:علی

 ؟ کودکان تحویل آقای:زینب

 ...گمشده که گفتم بهش ، میدن تحویل رو گمشده های بچه که جا همون:علی

 ؟ بشه چی که:فرید

 قراره میدونستم چه ، بگیره تحویلش و کردم گمش من بگه بره شماها از یکی برگشتیم وقتی که:علی

 بشه اینجوری

 میاوردیش خودت با خب کردی فکر همه این که تو:میالد

  بیارمش نیومد دلم میخندید داشت خب:علی

 سپردمش تو دست کردم اعتماد بهت من آخه:میالد
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 که ما اینجاییم کار این بدبخت نیستفرید :ولش کن چرا الکی بهش گیر میدی ؟ 

 زینب :پس کار کدوم بدبختیه که ما رو بدبخت کرد و اون بدبخت و منتظر ؟

 که بدبختمون کردی علی :من بدبخت کاری نکردم همش تقصیر خودته آقا میالد

 میالد :بازم گفتی ؟چه تقصیری ؟بد کردم از اون سگدونی آوردمت بیرون ؟

 که تنها توالتم نمیرفتی فرید :اگه به خودت بود

 علی :باز تو پشت سر میالد در اومدی نخود هر آش ؟

 زینب :نخود نیست و لوبیای سحر آمیز ، چون از بچگی میرفتم رو کولشو به آسمون میرسیدم

 تاتون مشکل دارم3علی :برو بابا ، شما اصال حالتون خوب نیست من با 

 ت شک دارم ، اینجا کجاست ؟میالد :ما هم با تو مشکل داریم ، هنوزم به

 اینجا یه قوطی کبریت که خالی شده و انداختنش آخر دنیا)عصبی(علی :

 )سرفه(زینب :مطمئنی ؟

 دروغ میگهفرید :

 میالد :)بلند(خدا...تو که میدونی منتظره ، تو که میدونی کسی و نداره ، خودت نجاتمون بده

   علی :خوش اومدین زیارت قبول

 انگار اردشیر راضی نبود :من که میگم زینب

 :چرا راضی نباشه ؟حقمون بود میالد

 :حاال راضی نباشه چی میشه ؟ علی

:همین دیگه...پولی که صاحبش راضی نباشه به کسی بده میشه حروم ، آخه کی با پول حروم میره  زینب

 زیارت ؟

 :اون که راضی بود خیلیم خوشحال شد که چند روز از پیشش بریم فرید

 نون خور اضاف بودیم واسش :آره علی
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:اون از خداش بود پیشش بمونیم کم ازمون پول نخورد که حاال بخواد راحت ولمون کنه ، من خیلی  میالد

 باهاش حرف زدم که گذاشت بیایم 

 )سرفه(:من که میگم راضی نبوده اگه بود حال و روزمون این نمیشد زینب

 اردشیر این پوال واسش چیزی نیست: فرید

 اینطوری به این راحتی بهمون پول بدهنمیکردم صال فکر :ا علی

 میالد :نکنه کار اردشیر ما اینجاییم؟

 دست و دل باز پول داد و :خیلی خوش رو علی

:گفت برین به سالمت واسه منم دعا کنین این حرف و که زد خیلی تعجب کردم گفتم این همون  فرید

 و شبا با فهشاش میخوابیدیم ؟ ر میشیماردشیره که صبا با لگدش از خواب بیدا

زینب تو نترسیا ، گریه  من خیلی میترسم اماتاکی قراره اینجا منتظر بشینیم؟)حرف را عوض میکند(علی :

و تو خودت میریزی نترس خبری  چون بعدش تو خودت...)فرید به علی نگاه میکند(بعدش دردات ، نکنیا

 نیست

 شدیم ت که پاک بشیم اما گمرفتیم زیار :)ناراحت(خدایا دمت گرم میالد

 :)نزدیک میالد است و در گوشه میالد داد میزند(خب بیاین بگین با خودمون چند چندیم دیگه علی

 :یواش گوشمو کر کردی میالد

 :همش تقصیر تو  علی

 :چرا مقصر منم؟چون بردمت زیارت؟ میالد

تا بچه تنها میرن 4آخه از بس که حروم و نجسه ،  :با پول اون اردشیر نامرد تا دستوشییم نمیشه رفت  لیع

 ؟زیارت اونم با یه معلول مادر زادی 

 :ما تنها نبودیم فرید

 :مطمئنین؟ زینب

 :حاال شما هی خودتون و گول بزنین علی
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 ؟و حروم سرت میشه لاز کی تا حاال حال:اصال تو چرا میسوزی ؟ میالد

 اومدم به ناکجا آباد...رفتم زیارت بعدشم :از وقتی با پول دزدی  علی

حتما منظورت اردشیر ،  ؟ :)به علی اشاره ای میکند که میالد و زینب متوجه نمیشوند(کدوم پول دزدی فرید

 ؟نکنه دزدی بوده پولش 

 :آره منظورم همونه از اون نامرد همه چیز برمیاد علی

 :بچه ها االن رضا کجاست ؟ زینب

 نفر واسه یه نفر که فقط رو ویلچر نفس میکشه فدا شدیم4:همش رضا...ما  علی

 :یه بار دیگه دهنه کثیفت و باز کنی خودم واست میبندمش میالد

 :چته ؟دروغ میگم؟ علی

:بسه دیگه یکم به وضعیت االنمون فکر کنین شماها نمیدونین کجایین بعد دارین واسه چیزای الکی  فرید

 دعوا میکنین؟

 ه؟:یعنی رضا الکی زینب

 تو هیچی نگو: فرید

 آخه خدا قربونت برم خودت میدونی که چشمش به منه   میالد :من نمیخوام اینجا باشم

 :)گریه/به آسمان(داری باهامون چکار میکنی ؟زینب 

 مشهد :نباید تنها میومدیم علی

 :تنها نبودیم میالد

 یعنی باید اردشیرم میبردیم ؟)سرفه(: زینب

 سر چهار راه های مشهد دست فروشی کنیم که...واستیم بریم زیارت نمیخواستیم :نه بابا میخ فرید

 :مگه دست فروشی چشه ؟ علی

 خواست به شغل شریف شما توهین کنه :کسی نمی فرید
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 :باز شما پاتون و گذاشتین از خونه بیرون که به اردشیر فهش بدین ؟ علی

 :تو چرا اینقدر سنگ اون و به سینه میزنی ؟ زینب

 :هر چی بود بهمون جای خواب که میداد علی

:جای خواب میداد با فهش و لگد اضافی ، تو جای خواب میخوای ؟اینجا بگیر تا هر وقت که دوست  میالد

 داری بخواب مطمئن باش هیچکسم بیدارت نمیکنه

 :االن نه جای خواب مهمه نه اردشیر نه... فرید

 :نه رضا ؟ زینب

 یه کاری بکنیم:تو حرف نزن...باید  فرید

 در که باز نمیشه :چی ؟دو تا پله داریم و دو تا علی

 :هیچکس جوابمون و نمیده انگار صدامون به هیچ جا نمیرسه زینب

 میبه هیچ جایی نرسید لیم وی:تموم این اتاق و گشت فرید

 :دلم بد جور تنگ و فکر رضاست  میالد

 :خب حاال چه کار میتونیم بکنیم ؟ علی

 :نمیتونیم که همینطوری دست رو دست بزاریم زینب

 :اگه دست رو دست نزاریم پس چی رو چی بزاریم ؟ علی

 :تو نمیتونی جدی باشی ؟ میالد

 :بچه ها من خیلی خسته شدم چه اتفاقی واسه ما افتاد ، کجای کار ما اشتباه بود ؟ فرید

 همون دیگه...(سرفه/)با دست اشاره میکند: زینب

 :کدوم ؟ میالد

 همون...)اشاره(: زینب

 ...:منظورش پوله اردشیر علی
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 :اون که پول خودمون بود ، این صد بار فرید

 که رضا رو ببریم زیارت مشهد  دازه ی سهم خودمون ازش بگیرین:بهتون گفتم فقط به ان میالد

 :مطمئنین ؟ زینب

 :آره تو به ما شک داری ؟ فرید

 کار بد میکنه میمیره:نه ولی آخه تو فیلما دیدم هرکی  زینب

 :اگه اینطوریه اردشیر باید خیلی زودتر از اینا میمرد میالد

 :هر کیم آدم خوبیه میمیره ولی جاش خوبه زینب

 جاش وسط بهشتهبمیره رضا اگه  :پس علی

 :مگه نگفتم دیگه اسمه برادرمو نیار میالد

 :گفتم خوبه علی

 :تو چه کاره ای که میگی کی خوبه کی بده ؟ میالد

 با یکدیگر درگیر میشوند(همهمه/)جر و بحث کنین ؟ :بسه دیگه تا کی میخوان فرید

(ولی مشهد چقدر خوش گذشت نه ؟چقدر سرفه میکند/:)گوشه ای تنها نشسته دور از بحث و درگیری زینب

، به چیزایی که داشتیم فکر کردیم و خندیدیم بعد که بیشتر فکر کردیم  خندیدیم، چقدر گریه کردیم

زی نداریم و گریه کردیم ولی رضا همش میخندید ، بیشتر از همه به اون خوش گذشت...)هریک دیدیم چی

 ناراحت در گوشه ای از صحنه مینشینند(

:هروقت تو تلویزیون و فیلما حرم و میدید میخندید ، به خودم میگفتم به چی میخنده ؟وقتی تو مشهد  فرید

 میخندید گفتم شاید به مردم میخندهجلو حرم تو اون شلوغی به مردم نگاه میکرد و 

بهش گفتم خبری ؟)میخندد(خندید... گفتم مگه خجالت میکشی ، :بهم میگفت نزار مردم نگاهم کنن علی

 رفتم یه چادر گرفتم و کشیدم رو صورتش گفتم حاال تا هر وقت دوست داری بخند)خنده تلخ(نیست 

ی که شده نشون آقا بدمش ببرمش مشهد به هر طریق:به خودم قول داده بودم به هر قیمتی که شده  میالد

وردمش ، اونی که همیشه با دیدن گنبدت میخندید حاال اینجاست و داره دونه دونه زائراتو میشماره بگم آقا آ
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از با اینکه شمردن بلد نیست بگم آقا پدرم و مادرم فروختنم به اردشیر با یه برادر معلول که هم اسمته ، 

 بشه گریه...نزار خنده هاش تم کار کردم تا آرزو به دل نمونه ،آرزوش دیدن حرمت بود ، وقتی خودمو شناخ

نفر به سمتی پرتاب میشوند انگار نیرویی آنها را از یکدیگر دور میکند و  4 عد از لحظاتی سکوت)سکوت / ب

 مانع آنها میشود به طوری که همدیگر را نمیبینند و به دنبال هم هستند/همهمه(

 :چه اتفاقی افتاد ؟زینب 

 میالد :شماها کجایین ؟

 فرید :این صداها داره اذیتم میکنه

 علی :چرا نمیتونم حرکت کنم ؟

 جا سیاهه زینب :)گریه(همه جا تاریکه ، همه 

 میالد :زینب ، زینب 

 بلند(خدا...سرم داره منفجر میشه)فرید :

 باهاتون شوخی نکردم چرا ولم کردین ؟علی :بچه ها...کجا رفتین ؟بخدا من کاری نکرده بودم من 

 زینب :سرده ، سرده

 میالد :امام رضا خودت کمکمون کن

 فرید :اشتباه کردم بخدا اشتباه کردم بسه دیگه این صداها رو قطع کنین

 علی :پاهام به زمین چسبیده و دستام به هوا ،  قفل شدم بین زمین و هوا 

رضا نشسته اند در حال وهوایی دیگر انگار جدا گانه با رضا صحبت  علی و فرید در کنار ویلچر میرودکه نور )

 (میکنند و همدیگر را نمیبینند

 لی این خوشحالی فرق داره انگار تمومی ندارهالن ، ماها زیاد خوشحال نمیشیم وعلی:میبینیشون؟خوشح

 فرید:میبینیشون؟خوشحالن ، میخوام بهت یه چیزی بگم

 وریهمنم خوشحالم اما ته دلم یه ج
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 علی:میخوام پیشت اعراف کنم ، بهت اعتماد دارم میدونم به کسی نمیگی  ، اردشیر بهمون پول نداد

 فرید:اردشیر نامرد بهمون پول نداد  ، من و علی پیشش بودیم گفتیم اومدیم پول بهمون بدی

که رضا رو به آرزوش ما گفتیم میخوایم بریم زیارت  ، میالد یه آرزویی داره علی:اردشیر خندید ، گفت پول؟

 برسونه

راه ها گل و دعا میفروختن و شیشه ی ماشینا 4تا بچه ی فسقلی که تا دیروز سر 4فرید:بازم خندید گفت 

 ؟ رو تمیز میکردن و چه به زیارت

 علی:گفتم اونش دیگه به تو دخلی نداره ، ما پیشت یه حقی داریم ، میخوایمش

نیست  ، بهتون جای خواب میدم کار میکنین پولی در کار فرید:گفت حق و ناحق کردن واسه من سخت 

 نیست

 علی:شب قبلش دیده بودم که میالد با چه ذوق و شوقی لباسات و میریخت تو ساک

 فرید:زینب کنار تو خوشحال بود تو هم کنار زری آقا

 خب منم خوشحالیم خوشحالیه شما بود

 ط باید فرید میگفت که باهام هستیه نقشه داشتم ، فقبه خودم گفتم خبری نیست  ، علی:

 فرید:گفتم هستم تا آخرش

 علی:اردشیر میدونست ما نمیتونیم کاری بکنیم ولی اینبار فرق داشت

 فرید:چاقو میوه خوری رو برداشتم گذاشتم بیخ گلوش

 علی:یکمی گلوش زخم شد اما گلوی من خنک شد و جیگرم حال اومد  

هرچی داری واسمون بریز تو کیسه که دیگه ،  زیارتش قسم میخورمی که میخوام برم بهمون کس فرید:گفتم

 رسیدم ته خط

 علی:اولش فکر کرد شوخیه اما بعد فهمید که شوخی شوخی جدی شده

 فرید:ما ترسیده بودیم و اون بیشتر از ما ، میدونست که چیزی واسه از دست دادن نداریم
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ون بود باز کرد هر چی داشت واسمون ریخت تو علی:گاوصندوقش و با کلیدی که همیشه تو گردنش آویز

 کیسه

 فرید:دست و پاهاش و دهنش و بستیم و زدیم به چاک وقتی رسیدیم خونه خودمون و زدیم به بیخیالی

 علی:سریع وسایلو جمع کردیم شبونه اومدیم سمت مشهد بدونه اینکه به کسی بگیم چی شده

 ن یه جایی داره دنبالمون میگردهفرید:میدونه کجاییم میدونه مشهدیم ، شاید اال

علی:واسه همین گفتیم دو سه روزه باید برگردیم خالصه اگه مهمانسرامون از حرم دوره ببخش واسه همین 

 ماجراست ولی خبری نیست

 فرید:زیاد پول داریم ، زیاد پول داریم که مال ما نیست ، خدا کنه گرفتار نشیم

 علی:خدا کنه گرفتار نشیم

 و میگردند چیزی دنبال به انگار آنها از هرکدام که ها بچه از یک هر روی به موزئی نوری )نور میرود/

 نمیبینند را چیزی انگار نور وجود شخصی که دیده نمیشود حرف میزنندو بابا/هراسان/کنند پیدا نمیتوانند

 (همهمه/حتی همدیگر

 میالد :ما زمین خوردیم

 من بود که بچه ها گیر افتادنعلی :میالد راست میگفت شاید واقع تقصیر 

 زینب :کجای کارمون اشتباه بود ؟

 فرید :همه چیز داره یادم میاد  ، همه چیز

 زینب :تصادف کردیم یه برخورد یه خونریزی بدون هیچ خونی

 میالد :داشتم با علی بحث میکردم که چرا ولش کردی ؟

 فرید :سریع از کنار ماشینا حرکت میکردیم و ماشینا آروم 

علی :حواسش به ما بود ، راننده حواسش به ما بود ، عینک آفتابی زده بود ولی معلوم بود داشت به ما نگاه 

 میکرد و حواسش به ما بود

 بعدشم یه نور تو اوج تاریکی زینب :خیلی سریع اتفاق افتاد آروم و سخت
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 میالد :مرده بودیم

 فرید :نه کامل ولی مرده بودیم

  مد اما االن همه ی لحظه هاشو حفظمعلی :هیچی یادمون نمیو

صدای یه خواب  تو تو حرم میخوابیدیم خواب میدید ، میگفت و :رضا دو سه شبی که تو مشهد بودیم میالد

 زنو میشنوه

 :میگفت داره واسه بچه اش الالیی میخونه آخه بچه اش نمیخوابه فرید

 آخه بچه اش درد داشت:)با بغض( علی

 )سرفه(آرومش میکرد ، خب مادرش بود:ولی صدای اون زن  زینب

 :ازم پرسید ما هم مادر داریم ؟ میالد

 :گفت دوست دارم یکی واسم الالیی بخونه علی

 :بسه دیگه نمیتونم فرید

 :چرا این دیوارا داره نزدیکتر میشه ؟ زینب

 :شما هم صدا ها رو میشنوین ؟ میالد

 :کجایین ؟ فقط صداتون هست زینب

 ه حرف بزند اما نمیتواند(:)تالش میکند ک علی

 اومدیم اینجا هنوزم میگم واسه اون پوالی حروم: زینب

 چه کار کردم :اونا نمیدونن ما علی

  ازش میخوام که شفاش بده ، مریضه ، خودت شفاش بده:خیلیا رو شفا داده  میالد

 :حاال چی میشه ؟ یعنی مردیم ؟ فرید

 :فکر نمیکردم مردن اینطوری باشه زینب

 :به همون امام هشتم تازه میخواستیم رنگ آدما رو به خودمون بگیریم  علی
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 :مگه نمیگن زائراشو شفاعت میکنه میالد

 :اشتباه کردم فقط بهم فرصت بدین علی

 میالد بهش گفت به اندازه ی حقمون بردار: فرید

 خب بهمون نداد خودت که دیدی:ولی من بیشتر برداشتم  علی

 کن :آقا ، خودت کمکمون زینب

 :رضا رو سپردمش بهت واسش پدری کن میالد

میریم  ، فکر میکردم یه روزی میریم از اونجا ه ، همیشه فکر میکردم اون سگدونی واسمون برزخ: فرید

 بهشت

 :)بلند(خدا اشتباه کردم بزار برگردم علی

 :میخواستم دو تا مریض واست بیارم بگم شفاشون و میخوام ، که خواستم  میالد

 ما خوب شد حداقل جای رضا خوبه:ا زینب

 :گناه کردیم پوال دزدی بود فرید

 :گناه کردیم پوال دزدی بود و ما به بچه ها چیزی نگفتیم علی

ولی به تو گفتم ولی به  :به بقیه نگفتم که زینب مریضه ، به برادرش فرید نگفتم حتی خودشم نمیدونه میالد

 رضا گفتم

 یه چیزیم هست یه چیزی که خیلی خوبه خیلی:نمیدونم چرا ولی حس میکنم  زینب

 :منو ببخش فرید

 :منو ببخش علی

 :منوببخش میالد

 :منو ببخش زینب
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که میالد زیر نوری سبز  روشن میشودنور موزئی  3واند/)نور میرود/صدای زنی می آید که الالیی میخ

و فرید هم زیر نوری زرد  سفید همراه با رضا که هر دو خوشحال هستند و علیخوشحال ، زینب زیر نوری 

 نور میرود(/منتظر نشسته اند نهمچنا
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